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Stavba kanalizace ve Fryčovicích 

Vážení občasné, 

v minulém vydání Fryčovického ZPRAVODAJE jsem informoval o tom, že zahájení stavby kanalizace se ještě 

odkládá. Dnes již můžu oznámit, že smlouva o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí 

byla podepsána. Předání staveniště zhotoviteli stavby – firmě EUROVIA CS, a. s., se uskutečnilo 10. 6. 2013. 

Většinu prací na katastru naší obce bude provádět firma STASPO, spol. s. r. o., která je s firmou EUROVIA 

CS, a. s. ve sdružení. 

 O provádění prací a jejich postupech v jednotlivých úsecích obce budete včas informování. 

Kontaktní osoby pro stavbu kanalizace: 

Ing. Jiří Černík    stavební dozor investora-obce  tel: 731167554 

Ing. Miroslav Macek  hlavní stavbyvedoucí EUROVIA  tel: 602734423 

Jakub Rychecký  stavbyvedoucí STASPO   tel: 603447168 

Ing. Sergej Gorbunov  hlavní inženýr projektu   tel: 603834685 

Ing. Jiří Zavadil  zodpovědný projektant   tel: 605368758 

Ing. Jiří Volný   starosta obce     tel: 602551337 

Ing. Roman Pecka  místostarosta obce     tel: 602602589 

 

Ing. Jiří Volný, starosta 
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Vítání občánků 

V pátek 24. května 2013 jsme slavnostně přivítali na letos již druhém vítání do života  4 nejmenší fryčovické občánky 

– 3 děvčata: Nelu Galáskovou, Evu Plankovou, Denisu Rumlovou a 1 chlapce: Tobiase Marena. V programu vystoupily 

se svým pásmem říkanek a písniček děti z mateřské školy. Obec Fryčovice připravila pro každé nově narozené dítě 

částku 5.000,- Kč  a pro maminku kytičku. Tašky plné dárečků dětem věnovala Lékárna   U Sv. Jiří.  

Bc. Kateřina Matušková     
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Z historie Fryčovic – 26.díl 

Druhá světová válka 

Německo napadlo v roce 1937 Rakousko a začala jeho okupace. Československo mu vadilo v dalším postupu a navíc 
čtvrtina obyvatel státu byli Němci, v pohraničí představovali většinu obyvatel. Na jaře příštího roku se situace začala 
vyostřovat, proto byla povolána část záložníků. Od 23. května byla proto na Sovinci zřízena hlásná protiletadlová 
služba. Situace se však nelepšila, proto 22. září po 22. hod. vyhlásil prezident Edvard Beneš Všeobecnou mobilizaci. 
Někteří již v noci museli odjet ke svým jednotkám. Ostatní byli vyzbrojeni do 3 dnů, ale 29. září byla vyhlášena 
kapitulace a propuštění domů. 
Po německém záboru Sudet se začaly vytyčovat nové hranice, které se přiblížily k fryčovickému katastru v lese Hájku. 
Kopřivnice, Příbor, Petřvald, Jistebník a další obce se dostaly do zabraného území, ale i Slezsko a Opavsko. K Polsku 
připadlo Těšínsko a část Frýdecka. Hraniční přechody byly zřízeny na křižovatce silnice Místek – Příbor a Hájov – 
Kateřinice. Další ve Staré Vsi na křižovatce do Petřvaldu a Košatky. Za půl roku večer 15. března prošly přes Rychaltice 
od Příbora do Místku první jednotky okupační armády. Ze dne na den byla převedena doprava z levé strany vozovky 
na pravou. 
Schylovalo se k přepadení Polska. Bylo nutné rozšířit strategickou silnici z Rychaltic na Brušperk a dále. Práce 
probíhaly pomalu, proto Němci pohrozili, že tato silniční úprava má prvořadou důležitost. Do Fryčovic přisunuli 500 
cizích pracovníků, kteří byli ubytováni v hostinských sálech. A také parní válce a nákladní auta, do dvou měsíců se 
práce dokončily. Druhá světová válka tak 1. září 1939 začala napadením Polska. 
Předtím 23. 8. 1939 uzavřel německý ministr zahraničí Ribbentrop se Sovětským svazem pakt o neútočení. Dělníci z 
Karoliny dlouho vzpomínali, jak tuto událost oslavovali němečtí důstojníci v sousedním hotelu Palace. Když německá 
vojska obsadila Polsko, překročila hranice týlu sovětská armáda a obsadila východní část Polska a Halič. Ta ještě 
napadla Finsko a později postřílela několik tisíc polských důstojníků. 
V Protektorátě zavedli Němci řízené válečné hospodářství. To představovalo také zavedení potravinových lístků, 
tabačenek a později šatenek. Přibylo obecní agendy, musela se proto upravit pracovní doba obecních zaměstnanců a 
přijetí dalších. K vedení zásobovací agendy byl obci v březnu 1940 přidělen respicient finanční stráže Jan Brabec. 
Podle usnesení obecní rady z 9. března mu obec připlácela 100 Kč měsíčně na jízdné z Vítkovic. A v říjnu ještě přibyl 
inspektor finanční stráže Frantiček Špork, který v srpnu 1942 odešel do výslužby. Pro zásobovací funkce byly 
stanoveny úřední hodiny 8.00 – 16.00 hod. Pro tajemníka 16.00 – 20.00 hod., později od 12.7.1941 od 8.00 do 12.00 
hod. denně. Obecní posel se měl hlásit v kanceláři denně v době 8.00 - 9.00 a 15.00 – 16.00 hod. Starosta docházel 
do kanceláře denně nejenom k vyřízení došlé pošty. 
Od 8.2.1941 se museli učit němčině 4 hodiny týdně členové zastupitelstva, komisí a zaměstnanci obecního úřadu. 
Zaplaceno za to dostal ředitel školy Jar. Konečný 1.020 Kč. Z toho připadlo na Fryčovice 78% a Ptáčník 22%. Nařízením 
z 3.1.1942 byli pověřeni sbírkou zimního oblečení pro německé vojáky učitelé. Místo střídavých nočních hlídek se stal 
stálým hlídačem vrchní finanční respicient Alois Volný za 2.000 Kč ročně. K tomu dostával neurčený příplatek od 
rodin. Na jaře 1943 zápisy skončily a zásobovací agendu po odchodu Fr. Šporka vedli Otakar Žabenský a Miroslav 
Laník. 
Po Mnichovu byly rozpuštěny politické strany a ustanoveny dvě nové. Stranu Národní jednoty vedl Josef Kuběna a 
Stranu práce František Panáč. Po zřízení Protektorátu se musely rozpustit i tyto dvě nové strany. Utvořila se však 
celonárodní Strana národního souručenství. Ve Fryčovicích se stal jejím předsedou Ing. Adolf Lanča a po jeho zatčení 
gestapem František Panáč. Členů mělo přes 600, kromě menšího počtu vlajkařů. Mládež se organizovala v Kuratoriu 
pro výchovu mládeže, vedoucím byl Václav Kublák, když ostatní spolky byly rozpuštěny. Krajského vedoucího Viktora 
Kabeláče zatklo gestapo, při výslechu vyskočil z okna, zranil se a zůstal invalidou. 
Různé činnosti a aktivity občanů byly omezeny, zůstala sportovní a osvětová činnost. Sportovní klub upravil za 
fojtstvím hřiště srovnáním bývalého rybníka až po mlýnský náhon. Na horním konci ustavil Josef Piskoř hudební 
soubor mladých s názvem „Hrabina“. A také se více hrála ochotnická divadla. Starší lidé si pamatují, že v každém sále 
s jevištěm byla nápovědní budka.  
Situace se zhoršovala a 13. 4. 1941 byla zastavena činnost Sokola, který se mezitím sloučil s DTJ. Později byla 
zastavena činnost i Orla. Následovala 8. 10. 1941 celostátní razie na činovníky Sokola. Z Fryčovic Němci zatkli Ing. 
Adolfa Lanču a Josefa Blažeje a odvezli je do Osvětimi. Lanča zemřel 27.1.1942 a Blažej 5.3.1942. 
V Osvětimi zemřel ještě v témže roce 3.12. Josef Šugárek a 8.12. byl Antoním Lanča zatčen na udání konfidenta a 
zemřel 20. 2. 1943. Neznámo kdy tam také zemřeli Ondřej Nevlud a Josef Rozmarýn. V ilegalitě se tehdy ukrývali 
Bohumil Hajný, Adolf Adamovský, Josef a Vincenc Šugárkovi, Václav Stuchlík a Zdeněk Žáček. Později Bohumil Hýl, 
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Rudolf Hlavatý a Heřman Václavík. Zdeněk Žáček však byl 26. prosince 1942 zatčen a spolu s dalšími čtyřmi vězni 
3.9.1943 u nádraží v Lískovci popraven pověšením jako represi za vykolejení  vlaku. Den předtím 2.9.1943 byl zatčen 
bratr Zdeňka Žáčka Jaromír a popraven v Breslau 17.8.1944. Zároveň s ním byli zatčeni Marie a Josef Šugárkovi ze 
samoty u Kateřinic a oba zemřeli v Ostravě, Josef 15.1.1944. Ve stejný  den došlo k zatčení Aloise Šimíčka, Oldřicha 
Hlavatého, Vlastimila Babince, Ludvíka Masopusta, Josefa Žabenského a Romualda Janka. Také byla zatčena Růžena 
Mičaníková, která 2.3.1945 zemřela v Ravensbrucku, a později Miroslav Zahradník 13.9.1943, ten zemřel na Mírově 
30.7.1944. Pak ještě Němci zatkli 13.4.1944 Rudolfa Blejchaře, zemřel 23.4.1945 v Dachau, a Godulu Jindřicha a 
Barbaru 2.12.1944. V roce 1943 byl vězněn jeden měsíc Alois Šimíček st., potom ještě v Buchenwaldu a Osvětimi 
Josef Masopust a Antonín Vantuch, ti až do osvobození. Ještě 11.4.1944 došlo k zatčení Aloise Šimíčka a jeho popravě 
24.4.1945 v Těšíně. 
Při přechodu fronty padlo v naší vesnici 18 sovětských vojáků, z toho čtyři důstojníci. Byli převezeni spolu s ostatními, 
kterých bylo skoro tisíc z celého okresu na hřbitov do Frýdku. Z našich občanů tehdy padli jako účastníci 
osvobozovacích bojů ještě František Paseka a na Hájově E. Sumík. Z Ptáčníka pak chlapec Boh. Hlavatý při plnění 
zpravodajského úkolu pro Rudou armádu. Při leteckém náletu na Ostravu zahynul 20.2.1945 náš občan Adolf 
Chamrád a ve Fryčovicích Tomáš Kalus. 
Celkem zahynulo v této válce 26 našich občanů. Popraveni byli tři – Zdeněk Žáček, Jaromír Šugárek a Alois Šimíček. 
Umučených bylo 16 – Arnošt Žáček, Adolf Lanča, Josef Blažej, Antonín Tomančák, Dionýs Zátopek, Josef Šugárek, 
Antonín Lanča, Ondřej Nevlud, Josef Rozmarýn, Miroslav Zahradník, Josef Šugárek z fojtství, Marie Šugárková, 
Jindřich Godula, Barbara Godulová, Růžena Mičaníková a Rudolf Blejchař. Padlí byli tři -  František Paseka, E. Sumík a 
Boh. Hlavatý. V německých věznicích a koncentračních táborech ještě vězněni Vítězslav Kubík, Leopold Konečný, 
Josef Fajkus, Ferdinand Panáč, František Šindler a potom ještě manželky a celé rodiny Adamovská, Hajná, Kalusová, 
Šugárková, Laníková a zřejmě další. 
         Jaromír Kublák 
 
 

 
Z obecní knihovny 

 
Vážení spoluobčané, v prvním čísle Fryčovického zpravodaje jsem 

uváděla adresu na on-line katalog naší knihovny. Se změnou připojení 

k internetu se také změnila tato adresa. Nová adresa zni: 

http//46.13.67.126.85 a najdete ji na našich webových stránkách.  

Zároveň bych Vás chtěla pozvat k návštěvě naší knihovny, vždyť začíná 

doba dovolených a kniha může být Váš příjemný společník. 

     Sadílková Nataša – knihovnice 

 

 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 

Dne 30. 5. - 31. 5. 2013 pořádala v naší obci kulturně školská komise ve spolupráci s Diakonii Broumov již po 
několikáté sbírku na pomoc sociálně slabším rodinám. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům, kteří 
se do ní zapojili. 
                     Marta Matulová a Dana Glombíčková 
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Léto 

 

Naše školka už šla spát,  

teď si budu doma hrát. 

Máme zase prázdniny,  

budu sbírat maliny. 

 
  

U nás v mateřské škole… 
     

Prázdniny jsou za dveřmi a my jen můžeme doufat, že po dlouhém období dešťů přijde krásné hřejivé léto - s 
příchutí jahod, malin a jiných dobrot – a „nabije“ nás svou sluneční energií…  
Také našich 70 školáčků nedočkavě vyhlíží prázdniny. 
Snažili jsme se pro děti vytvořit láskyplné a příjemné prostředí, aby pobyt v naší školičce byl pro ně tou nejpříjemnější 
zkušeností, na kterou budou rádi vzpomínat. Během celého školního roku jsme spolu strávili mnoho hezkých a 
veselých chvil se spoustou her i při společných akcích s rodiči. 

Na podzim jsme s dětmi a klaunem Hopsalínem „uspali broučky“. Pro nepříznivé počasí se akce konala v sále 
OÚ ve Fryčovicích. 
V prosinci jsme přivítali v naší MŠ Mikuláše, čerta a anděla.     

Ve společných dílnách s rodiči a prarodiči si děti všech tříd napekly a nazdobily cukroví na „Vánoční besídku“, 
která se konala v sále OÚ. Připravily si s láskou pro své blízké krásné vystoupení. Na oplátku pro ně měl Hopsalín 
připraven zábavný program.      

Další společnou akcí byl Maškarní ples. O zábavu a soutěže pro děti se postarala agentura klauna Hopsalína. 
Každá maska byla vylosována a vyhrála dárek v tombole.  
  7. 5. 2013 byl v naší MŠ zápis spojený se „Dnem otevřených dveří“. Letos přišlo k zápisu 30 dětí.  

20. 5. 2013 byly děti na tematickém výletě na Bílé. Pro ty mladší zde byl připraven program 
„Putování za pohádkou“, předškoláci si zahráli na indiány. 

Svátek dětí jsme si zpříjemnili „Putováním za pokladem“ a jízdou na koni. Samozřejmě nechyběly sladkosti, 
zmrzlina a nové hračky.  

Škola v přírodě se letos uskutečnila od 10. 6. 2010 do 14. 6. 2010. 23 dětí a 4 dospělí odjeli na chatu „Lucka“ 
do Václavova u Bruntálu. Čekala tam na ně spousta úkolů, ale i zábavy: olympiáda, hledání pokladu, bobřík odvahy, 
maškarní, táborák… 

V průběhu roku naši předškoláci svým vystoupením vítají do života nové občánky Fryčovic. 
Nezapomínáme ani na naše seniory – děti je několikrát do roka chodí potěšit krátkým programem. 

Po celý školní rok mohly děti navštěvovat různé kroužky: výtvarný - keramický, ekologický, dramatický.   Kateřina 
Macášková vyhrála 1. místo v krajské výtvarné soutěži „Malovaná písnička“. V celorepublikové výtvarné soutěži ČZS 
„Náš život na zahrádce“ obsadily 2. místo Zuzana Rošíková, Alice Pecková, Kateřina Macášková, Kateřina Rajnochová 
a Kristýna Dzubová se svými keramickými konvičkami. 

Každý pátek se střídaly skupinky dětí na kurzu plavání. Jednou měsíčně děti v MŠ zhlédly divadelní 
představení. Letos jsme navštívili i Divadlo loutek v Ostravě, kde hráli pohádku „Kocourek Modroočko“. 

Školní rok 2012-2013 zakončíme s „Hopsalínem“ -  tradičním „Rozloučením s předškoláky“. 
Zavzpomínáme na společně prožité veselé i smutnější chvilky a potom jim všem popřejeme šťastné a úspěšné 
vykročení do základní školy. 

Děkujeme všem sponzorům za sponzorské dary a rodičům nejen za účast na společných akcích, ale i za 
pomoc s jejich organizací. 
                                                                                                                           
                                                                                        Krásné prázdniny všem přejí 
                                                                                    děti a zaměstnanci  MŠ Sluníčko 
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fryčovická 

TRAKTORIÁDATRAKTORIÁDATRAKTORIÁDATRAKTORIÁDA 

V sobotu 1. června 2013 proběhl ve Fryčovicích u rybníku p. Kubláka „nultý“ ročník fryčovické Traktoriády pořádaný 

místními kutily a nadšenci. Traktoriáda, u které se počítalo spíše s přátelským posezením, se rozrostla o nevídanou 

akci, s kterou nikdo z pořadatelů nepočítal, a jsme za to všichni rádi. 

Začátek byl naplánován na 14:30, čemuž vyhovělo i počasí, když se z deštivého dopoledne stal nakonec pěkný den. 

V 15:30 se zúčastněných 21 strojů jak tovární, tak domácí výroby vydalo na „spanilou jízdu“ a bylo na co koukat. 

Následovaly prohlídky traktorů i motorek, a kdo chtěl, toho majitelé svezli, čehož využili hlavně ti nejmenší. Pro 

diváky bylo zajištěno bohaté občerstvení a pro „závodníky“  diplomy a parkování strojů ve firmě u p. Šajtara, kterému 

za to děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat všem, co se na organizaci podíleli. 

Akce byla diváky včetně dětí hodnocena úspěšně a chtěli bychom v ní v příštích letech pokračovat a rozšířit ji o více 
strojů a dynamických ukázek. 

Fotografie z traktoriády najdete na http://traktoriadafrycovice.rajce.idnes.cz 

Fryčovičtí Kutilové. 

 

 

TJ Sokol Fryčovice ve spolupráci se ŠK komisí obecního úřadu, ZŠ, MŠ Fryčovice, SDH Fryčovice a restauraci SOKOLKA 
připravila na sobotu 8. června sportovně a kulturně laděnou akci „Vesničko má středisková aneb sobota patří 
dětem“. 
Jako doprovodný program se již v pátek odpoledne uskutečnilo okresní finále starších přípravek za účasti družstev 
z Brušperka, Václavovic, Sedlišť, Jablunkova, Frýdku-Místku a domácích Fryčovic.  Vítězem okresního turnaje se stalo 
družstvo z Brušperku, druhé místo obsadila přípravka z Václavovic a třetí místo přípravka z Frýdku-Místku. Naše 
přípravka v turnaji obsadila šesté místo.  
V sobotu dopoledne proběhl na fotbalovém hřišti „Memoriál Miloše Kubláka“ jako turnaj MINICUP SMOPO za účasti 
mladších přípravek z Dobré, Frýdlantu, Pustkovce, Palkovic, Kozlovic a Fryčovic. Vítězem letošního ročníku se stala 
přípravka Fryčovic, druhé místo obsadila přípravka Kozlovice „A“ a třetí místo Kozlovice „B“. Nejlepším hráčem 
turnaje se stal domácí hráč Vojta Míček. Ceny pro vítěze předávali hráči Baníku Ostrava Václav Svěrkoš a Martin 
Lukeš a tím zvýraznili důležitost tohoto turnaje v očích mladých hráčů všech zúčastněných družstev. 
Odpolední blok pak pokračoval na asfaltovém hřišti jako směsice vystoupení taneční skupiny NO COMMENT ze 
Staříče, žáků ZŠ a MŠ Fryčovice a SDH Fryčovice připravila pro děti překážkovou dráhu. Odpolední program gradoval 
vystoupením populárního HOPSALÍNA. Kromě vystoupení byl pro děti připraven skákací hrad, malování na obličej, 
prodej zmrzliny a cukrové vaty, kolo štěstí.  Celý den vyšlo vstříc pořadatelům počasí, které přilákalo na stadión 
spoustu návštěvníků. Večer končil posezením u horního stánku. 
Výtěžek ze vstupného a příspěvek od sponzorů firmy Kublák a restaurace SOKOLKA byl poukázán na konto organizace 
Člověk v tísni - povodně. 

Ing.Vratislav Konečný 
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FRY Relax CentrumFRY Relax CentrumFRY Relax CentrumFRY Relax Centrum 
 
 Vážení spoluobčané, 
  

 po dlouhém očekávání nastává opět období  příjemných teplých letních dnů, dovolených a zaslouženého 
odpočinku. Dětem školou povinným se blíží období vysněných velkých prázdnin. 
 Pro nás, zaměstnance FRY Relax Centra, je to opět čas servisních prací a přípravy na novou sezonu 2013/2014. 
  

Uzavření FRY Relax Centra 
 

22.06.2013 -  18.08.2013,  otvíráme opět 19.08.2013  v 9.00 hod. 
 

 Letošní dlouhá zima a chladné jaro  přivedly do našeho centra mnoho stálých, ale i nových zákazníků. 
Sportovní aktivity, které u nás probíhají, jsou stále velmi oblíbené. Ať už je to vodní aerobic, který má již osmiletou 
tradici a v letošní roce se stal přímo službou FRY Relax Centra, nebo cvičení jako je pilates, power joga a body styling. 
Letos  si ženy velmi oblíbily i zumbu – cvičení za rytmu energické latinsko-americké hudby . 
 Každoročně v  bazénu pravidelně plavou kojenci a batolata. Děti školního i předškolního věku se účastní  
plaveckého výcviku  pořádaného plaveckou školou při ZŠ Fryčovice. 
 Již druhým rokem k nám dojíždějí děti z Ostravy –Poruby, Dubiny, Ostravy - Centra a Proskovic na “Plavání s 
žabičkou”. 
 Přejeme všem příjemný odpočinek, mnoho slunečných letních dnů a těšíme se na shledání v sezoně 
2013/2014!! 
 

Zastavte čas a navštivte nás ve Fryčovicích !! 

www.fryrelaxcentrum.cz 
  
 
           Hlavatá Pavlína 
                správce FRY Relax Centra 
 

 
47.ročník Fryčovických pochodů  
 
TJ Sokol Fryčovice oddíl Klubu turistů společně s oddílem RS a SDH Fryčovice uspořádal v sobotu 18. května 2013 47. 
ročník Fryčovických pochodů, 19. ročníku turistické jízdy na kole a 26. ročník „Pohádkového lesa“. Velmi příznivé 
počasí na toto období přilákalo na start pochodů rekordní počet účastníků. Pro příznivce cykloturistiky byly 
připraveny okruhy o délkách 30 – 50 km (6 okruhů).  
Pohádkový les přilákal v letošním roce 731 účastníků, pro které byl připraven 10 km okruh obecním lesem Zámrklí. 
Okruh byl hlavně určen pro rodiče a jejich ratolesti, ale v poslední době při klesající tendenci účasti na delších 
pochodech se tohoto okruhu účastní i více věkově starších účastníků. Pro účastníky bylo připraveno 8 kontrolních 
stanovišť, kde děti musely kromě tradičních razítek plnit zadané úkoly a za to byli odměněni sladkou odměnou 
v podobě perníčků nebo pamlsků.   
K výslednému výčtu ještě přidám účast na kolech: 30 km 10 cyklistů, 40 km 33 cyklistů a 50 km 3 cyklisté. 
Děkujeme za přízeň a nashledanou v příštím roce na 48. ročníku „Fryčovických pochodů“ 
 

Za oddíl KT TJ Sokol Fryčovice, Ing. Konečný Vratislav 
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1. oddíl Jelci Fryčovice 
 

Bazén Fryčovice 
Tak hurá, jdeme na bazén. Už jsme tady jednou byli a líbilo se nám tady. Jak ten čas vždycky uteče. Nejdřív nás 

čekaly malé závody v šatnách, zda budou u bazénu dříve kluci nebo holky. Bylo to, hádejte jak...  Jako vždy na akci 

nám vedoucí vysvětlují nejdříve bezpečnostní pravidla, zatím co my se nemůžeme dočkat, jak budeme řádit a jaké hry 

a úkoly plnit... . Vedoucí se vymluvila a na řadě jsou hry, je to legrace, moc se nám to líbí, sbíráme například 

v časovém úseku předměty z hladiny, při čemž jsme rozděleni na dvě družstva. TP je zákeřná a občas nám košík, kam 

předměty shromažďujeme, vysype, ale pereme se, co to dá. Hrajeme i další hry. Po té povzbuzujeme naše kamarády 

plavce při zdolávání několika délek bazénu. Opět to rychle uteklo, ještě po sobě uklízíme obrovské kaluže vody, které 

jsme všude nacákali, a těšíme na další řádění a soutěžení. 

 

TP 

Výlet „3B“   
Tak jako je pro někoho máj lásky čas, pro přírodu je to mláďat čas. Proto jsme využili prvomájového volna  

v půlce týdne a místo ,abychom seděli doma jako pecky, vydali jsme se za poznáním na výpravu 3B.  

Naším prvním zastavením se stala „záchranná stanice v Bartošovicích“ (naše první B) na Novojičínsku. Tam jsme 

zhlédli poutavou expozici věnovanou ochraně přírody a CHKO 

Poodří. Poté jsme předali sponzorský dar ve formě peněz, které 

jsme utržili za svíčníky vyrobené v čase předvánočních schůzek  

a za sběr starého papíru. Za odměnu nám byl předán darovací 

certifikát. S panem průvodcem jsme se posléze vydali na 

prohlídku areálu. Vyslechli jsme si, jak se starají o zraněná  

a opuštěná zvířata, ne jen o dravce, ale i o pěvce a další (např. 

zrovna přivezli nového tvora a tím byl pan bobr, kterého jsme si 

zblízka prohlédli ještě v přepravním boxu v autě). Někteří ptačí 

obyvatelé měli zrovna malá ptáčata. Prohlídku záchranné stanice 

jsme zakončili u rybníčku, kde se s námi halasně rozloučily husy a 

křídly na nás zamávali čápi.  

 

Dalším bodem programu byl „Lesný mlýn“ v Bernarticích 

nad Odrou (naše druhé B). Prohlídka mlýna (veškeré zařízení  

a vybavení je původní) a poutavé vyprávění paní Jakůbkové, 

jakož i pověst o vodníkovi v náhonu děti zaujalo natolik, že se 

jim nechtělo ani pokračovat v cestě.  

Poslední 
zastave

ní 
našeho 
putován
í a tím i 

našim 
třetím B byla ekofarma „Bludička“ v Bludovicích u Nového 
Jičína. Na prvního máje mívají tradiční akci pro veřejnost a 
tou je stavění máje. Po přivítání se s paní Žitníkovou a zjištění, 
kde jsme, opadly počáteční rozpaky. Děti se rozkoukaly a 

Bartošovice  

Lesný mlýn 

jízda na koni 
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vydali jsme se na obhlídku farmy. Ve stájích po nás zvědavě pokukovala místní zvířata, jako byla kravka, čuníci, králíci, 
kozy, kačky a další.   
Co však děti chytlo nejvíce, byla možnost povozit se na koni anebo na poníkovi. Na farmě jsme si opekli buřtíky 
z domova a někteří zkusili i grilované maso, co si měli  
 

 
možnost zakoupit na místě. Vyvrcholením návštěvy na 
farmě bylo totiž stavění májky, která už na nás čekala, 
až ji nazdobíme a dospělí chlapi ji postaví. Poté jsme se 
před odjezdem zašli ještě podívat s paní Žitníkovou na 
stádo ovcí původního plemene valaška, kterým je 
Bludička vyhlášená.  V době, kdy jsme tam byli, se 
dalším dvěma ovcím narodila jehňátka, takže k mnoha 
malým přibyla další. Domů jsme se vrátili plní dojmů, a 
i když den nebyl sluníčku moc nakloněný, výlet byl 
hodně povedený. 

 

Pirát 

 

Co nás ještě čeká 
 Do začátku prázdnin máme v plánu výšlap na Palkovické hůrky. Soutěžní víkend a setkání skautských oddílů 

vlčat a světlušek v Lipníku nad Bečvou. V půlce prázdnin zakončíme náš rok táborem, na který se děti moc a moc těší. 

 

TEE-PEE, Pavli, Jana, Pirát a Radek        Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 

 

ČARODĚJNICE VE FRYČOVICÍCH 

Letos poprvé 26. 4. 2013 uspořádala kulturní a školská komise na hřišti TJ Sokol 
Fryčovice čarodějnou show. O zábavu se postarala agentura Lena a její 
čarodějnické pomocnice. Jako dozor byly povolány starší čarodějky, které 
dohlížely na pořádek a také na to, aby nedošlo ke srážce na košťatech. Počasí 
bylo nádherné. Dostavilo se plno malých i větších čarodějek a čarodějů se svými 
rodiči.  
Všichni měli možnost nakreslit křídami obrázek, za který dostali menší odměnu.  
O občerstvení se postarala restaurace Sokolka. Akce byla zakončena vatrou, kde 
měly být upálené zlé čarodějnice. Jelikož se žádná zlá ve Fryčovicích nenašla, tak 
jediné, co jsme házeli do ohně, byla polínka.  
                                                                        Dana Glombíčková 

 

KONCERT KE DNI MATEK  

Dne 8. 5. 2013 se uskutečnil kulturním sálu Obecního domu, krásný 

koncert pod vedením paní Lydie Havlákové. 

 

u májky na Bludičce  
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Děti ráje 

V sobotu 4. 5. 2013 se uskutečnil zájezd do Prahy na naše oblíbené představení Děti ráje.  Část osazenstva autobusu 

vystoupila u Václavského náměstí a absolvovala svůj program a my jsme se autobusem přemístili do Troje. Prošli 

jsme Trojské zahrady, okolo zámku a navštívili pražské zoo. Během procházky zoo bylo možné vyzkoušet lanovku a 

vláček, ale většinou jsme se přesunovali po svých.  Odpočinuli jsme si u pozdního oběda a poté se vydali směrem 

Holešovické nádraží, kde jsme měli sraz. Společně jsme se vydali na Výstaviště ke Go Ja Music Hall, kde v 19.00 hod 

začalo představení. Obsazení hlavních hrdinů bylo od předešlých vystoupení mírně změněno a místo dua Vaculík – 

Toffi vystupoval Vaculík – Zounar. 

 Myslím, že mohu za všechny říci, že pan Zounar exceloval a ve 

své roli byl výborný. Představení bylo krásné a snad nikdo 

nelitoval, že se s námi do Prahy vydal.  Ve večerních hodinách 

jsme se vydali do Fryčovic, kde jsme dorazili v brzkých ranních 

hodinách. Poděkovat bych chtěla všem, kteří s námi jeli, ale i 

řidiči autobusu p. Miroslavu Schwarzovi, který nás ve zdraví 

odvezl i dovezl domů. Tak snad zase někdy u nějakého nového 

muzikálu. 

 

 

Historický úspěch žáků  
 

Naši starší žáci (rok narození 1998 a mladší) v sobotu 15.6.2013 završili vítězstvím 3:0 nad Šenovem úspěnou 
sezonu v krajské soutěži. V konečné tabulce obsadili 1. místo a vybojovali historický postup do krajského přeboru.  Po 
podzimní části soutěže byli na druhém místě za Vřesinou se ztrátou dvou bodů.  

Pro jarní část jsme si vytyčili za cíl útok na první místo, a proto jsme navázali užší spolupráci se Sokolem 
Hukvaldy za účelem posílení a hlavně rozšíření hráčského kádru. Získali jsme tak do týmu několik jejich hráčů formou 
tzv. střídavých startů, což se ukázalo jako velice důležité v utkáních, kdy si zase naši kmenoví hráči (Radek Kublák, Dan 
Urbiš a Marek Janša) plnili své povinnosti v ligovém MFK Frýdek-Místek.  

V jarní části jsme neokusili hořkost porážky a v 11 zápasech jsme si připsali 10 vítězství a 1 remízu při skóre 
49:8. V klíčovém utkání jara jsme 1.6. 2013 na domácí půdě porazili vedoucí Vřesinu 1:0 brankou Dana Urbiše a 
dostali se tak na postupovou pozici.  

Pod historicky nejúspěšnější sezonou v žákovské kategorii ve Fryčovicích jsou podepsání trenéři Jiří Petráš a 
Pavel Janša , vedoucí mužstva Tomáš Strnadel a hlavně hráči Dvorský Aleš ,Filipec Jakub, Mirola Martin, Urbiš Daniel, 
Karol Radim, Adamovský Tomáš, Kublák Radomil, Prčík Tomáš, Šugárek Roman, Fekets Daniel, Janša Marek, Gilar 
Ondřej, Giňovský Ondřej,  Václavík Michal, Vašek Miroslav, Hajný Jiří, Štefek Patrik, Válek Eduard, Šimečka Adam, 
Tomek Martin, Žabenský Marek.  

Spolu se staršími žáky hráli krajskou soutěž i mladší žáci (rok narození 2000 a mladší) a ti si rovněž nevedli 
v jarní části špatně. Přestože více jak polovinu kádru tvoří kluci spadající do kategorie přípravky, dokázali hrát 
s většinou věkově starších i fyzicky vyspělejších soupeřů vyrovnaná utkání a mnohem častěji bodovat než v podzimní 
části soutěže. Kluci na hřišti ukazovali bojovnost, houževnatost i nesporné fotbalové umění a je na nich vidět chuť se 
zlepšovat, což je velký příslib do budoucna.  

Družstvo vedli obdobně jako starší žáky Jiří Petráš, Pavel Janša a Tomáš Strnadel a k utkáním nastupovali tito 
hráči Giňovský Ondřej, Václavík Michal, Hajný Jiří, Štefek Patrik, Šimečka Adam, Janša Vojtěch, Hora David, Knedla 
Ondřej, Žabenský Marek, Fabiánek Martin, Překlasa Radek, Šugárek Jiří, Michna Tomáš, Tyleček Ondřej, Voráček 
Stanislav, Boček Lukáč, Kaloč Marek, Pačanský Jan.  
  

Ing. Tomáš Strnadel  
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ZeZeZeZe    základní školyzákladní školyzákladní školyzákladní školy    
 

Blíží se poslední dny školního roku. Poslední zasednutí do lavice, poslední zvonění a hurá – začínají prázdniny.  
Ve škole se uklízí, odevzdávají se učebnice.  

Jaký byl uplynulý školní rok? Podobný těm ostatním – hodně jsme se učili, zažívali úspěch i zklamání. Během 
projektových dnů (Den jazyků, Den Země, vánoční dílny, Kdo přežije?) jsme spolupracovali nejen se spolužáky ze své 
třídy, ale i s dětmi z jiných ročníků. Navštívili jsme divadla v Ostravě, divadelní představení připravily i děti našich 
dramatických kroužků. V prosinci k nám zavítal Mikuláš s čerty a anděly, během vánočních dílen jsme si připomněli 
mnohé z často již opomíjených zvyků a připravovali dárky. Již tradiční akce Vánoce ve škole svou kouzelnou 
atmosférou jistě oslovila všechny přítomné. V lednu jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky, v rámci otevřených 
dveří si školu mohli prohlédnout všichni zájemci.  
  Pobytové akce jsme zahájili již na počátku školního roku – adaptačních pobytů se zúčastnily 1., 2. a 3. třída, 
žáci 6. - 9. ročníku se technicky zdokonalovali na třídenním workshopu Technika nás baví (Jeseníky). Do Jeseníků jsme 
se vrátili ještě 2x.  Šesťáci a sedmáci odjeli na lyžařský kurz v únoru a v dubnu celý první stupeň prožil 
nezapomenutelných 11 dnů v hotelu Neptun v Malé Morávce.  Sportovní pobyt zažili i osmáci a deváťáci, kteří 
v květnu odjeli na cyklisticko-vodácký kurz do jižních Čech. 

Vyučování s rodiči již maminky a tatínkové (někdy i babičky, tety ….) žáků 1. – 3. třídy očekávají. Setkání 
proběhla i letos a jsou jistě velkým přínosem pro všechny zúčastněné.  
Nezapomněli jsme ani na karneval a Dětský den – za vydatné pomoci rodičů se děti bavily, tančily, soutěžily, zkoušely 
svou zručnost a šikovnost, zhlédly výcvik psů, zásah hasičů, poskytování první pomoci, mohly si prohlédnout vybavení 
policejního auta a motorky. 

Během školního roku jsme i soutěžili. Žáci reprezentovali školu na poli sportovním (florbal, fotbal, vybíjená, 
odbíjená, přespolní běh), zúčastnili se soutěží vědomostních (dějepis, český jazyk, matematika, zeměpis), recitovali.  
Velkého úspěchu dosáhla žákyně osmého ročníku Michaela Dvorská, která vyhrála okresní kolo recitační soutěže a 
postoupila do kola krajského. Mezi větší úspěchy řadíme i výhry chlapců 6. – 7. tříd v sálové kopané a florbalu. 
Poslední velkou akcí byly atletické přebory v Brušperku, zúčastnili se žáci prvního i druhého stupně. Žákům druhého 
stupně se podařilo umístit na krásném třetím místě ziskem osmnácti medailí. 

Příští týden školní rok ukončíme, žáci si domů odnesou vysvědčení, začnou prázdniny.  Přeji všem, aby volné 
letní dny prožili v pohodě, odpočinuli si, užili si sluníčka, vody, cestování.  
      

        Mějte se hezky, 
       Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
 
Dne 2. 4. odjely od ZŠ Fryčovice 2 autobusy plné dětí  - 82 žáků 1. stupně, na ozdravný pobyt do hotelu Neptun na 
Malou Morávku do Jeseníků, kde strávily 11 dní plné pohody, zábavy a čerstvého vzduchu. Na hotelu se při první 
společné aktivitě rozdělili do deseti věkově smíšených skupin – expedic, ve kterých pracovali téměř po celou dobu. 
Pro žáky byl připraven bohatý program zaměřený na ekologickou tematiku - po celou dobu pobytu se žáci hravou 
formou seznamovali se základními životními podmínkami – světlo, vzduch, půda, voda, lidské aktivity X příroda.  
Zajištěny byly i polodenní výlety – na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně a původně na Mechová jezírka Rejvíz. 
Vzhledem k bohaté sněhové nadílce nám ovšem nebylo doporučeno chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky tento výlet 
uskutečnit, proto jsme zavítali do Muzea papíru ve Velkých Losinách, čehož rozhodně nelitujeme. Žáci shlédli video o 
tom, jak se začalo s výrobou ručního papíru, prohlédli si vybavení továrny a v neposlední řadě si ve workshopu 
vyzkoušeli výrobu ručního papíru, která je velice nadchla. 
Z dalších akcí, které žáci zažili, byla velice poutavá přednáška pana Krále, tamního bývalého myslivce, a občanského 
sdružení Actaea. Ta pro žáky připravila program Lesní království a Příroda všemi smysly. 
Žáci si také užili stezku odvahy spojenou s plněním úkolů v budově hotelu, dvou diskoték, zpěvu při kytaře, aj. a pro 
ostatní spolužáky si připravili dramatizaci scénky, která navazovala na eko téma odpoledního programu. Hodně času 
strávili nad tvorbou různých nejen výtvarných a pracovních výrobků. Čeho si ovšem užívali nejvíce, byl sníh. Venku 
nejen stavěli sněhuláky, různá obydlí, ale také bobovali či podnikali vycházky po okolí. 
Musím pochválit rovněž zázemí hotelu Neptun, který se o žáky a jejich doprovod staral velice pečlivě, žádný 
požadavek nebyl problémem. Ubytování převážně ve dvoulůžkových pokojích s televizí byla „již třešničkou na dortu.“ 
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Tento pobyt byl realizován s přispěním Státního fondu životního 
prostředí ve výši cca 297499,50 Kč. 
S heslem celého pobytu děkuji nejen všem kantorům, kteří se jakkoli 
do přípravy či realizaci pobytu zapojili. Expedice Fryčovice, dozvíme se 
toho více - chytří budem převelice. HURÁ! HURÁ! HURÁ! 
 

          Mgr. Petra Strnadlová 
 

 
RESTAURACE SOKOLKA 

 pořádá v pátek 5.července 2013 

 XIII.ročník PIVNÍCH SLAVNOSTÍXIII.ročník PIVNÍCH SLAVNOSTÍXIII.ročník PIVNÍCH SLAVNOSTÍXIII.ročník PIVNÍCH SLAVNOSTÍ    
V rámci programu jsou připraveny dvě soutěže: 

„Pivní sedmiboj“ pro muže a „Pivní pětiboj“ pro ženy 
Začátek programu v 16 hodin na hřišti TJ Sokol Fryčovice 

Srdečně zve RESAURACE SOKOLKA! 
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Jazykové kurzy angličtiny 
ve Fryčovicích 

  
Chcete se naučit anglicky a stále 

nemáte čas ? 
 

Od začátku září opět otevírám ve Fryčovicích 
jazykové kurzy pro začátečníky,mírně  pokročilé i 

pokročilé. 
Tyto kurzy budou pro všechny věkové kategorie. 

Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny 
pro každý stupeň. 

Kde - Fryčovice ( místo upřesním ) 
 

Čas - úterý, středa nebo čtvrtek ( 18 - 19.30 hodin ) 
Cena - 1.800,- Kč za jedno pololetí (30 hodin á 60,- Kč) 

 
Přihlášky do konce srpna na mailovou adresu - 

silvie.winklerova@seznam.cz nebo mobilní číslo 
 604 306 107 

 

Firma: Střechy s úsměvem 

Provádíme veškeré klempířské a pokryvačské práce. 
Tesařské práce: Zahradní pergoly  
                             Stání na auto 
                             Dětské hřiště 
                            Zahradní domky, stoly a lavice 

Dále nabízíme rekonstrukce bytů: malba, obklady a 
moderní úpravy. 

Rádi poradíme a zdarma zhotovíme cenové nabídky. 
Kontakty: 

 Lukáš Konvička                                    Tomáš Kičin 
 Fryčovice 361                                   Frýdek – Místek 
737 408 580                                          731 590 181 
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, ŽIVÝ PLOT 

             Garážová vrata výklopná  od 9.999 Kč.  

                     Dále sek ční a dvouk řídlá. 
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. 

Doplňková výbava.  Provádíme i montáže. 
                PLOTY – PLETIVO: Prodej, doprava materiálu, montáže.  
                          Pletivové, kované, průmyslové, mobilní, branky a brány.  
Při objednávce plotu včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví. 

THUJETHUJETHUJETHUJE  na živý plot. Sazenice od 10,- Kč/kus. Mulč.tkanina.  Množstevní slevy. 

STÍNÍCÍ TKANINA: 35 – 90% zastín ění. Různé výšky. 

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

!!Chovejte křepelky!!   www.krepelkajaponska.cz 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fryčovický zpravodaj č.2/2013 
Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, které jsou 

podepsány. 
Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu:  

Obecní úřad Fryčovice, 739 45 Fryčovice 
nebo případně posílejte na internetovou adresu: 

podatelna@frycovice.cz nebo 
vrata.konecny@seznam.cz 

Informace na tel.č. 558 668 119 
  Obecní úřad Fryčovice 

 

Uzávěrka č.3/2013  je: 
16.9.2013 

 

 


