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Vážení občané, 

stavba splaškové kanalizace ve Fryčovicích již trvá jeden rok a je v polovině. Je postaveno více než 50% kanalizačních 

stok a je předpoklad, že stavba bude dokončena v plánovaném termínu v červnu 2015. V naší obci se kanalizace staví 

současně na sedmi místech. Na většině pracovišť stavby jsou problémy s rozpory mezi projektem a skutečným 

stavem v terénu týkající se polohy inženýrských sítí, které nebyly dostatečně dokumentovány v minulosti, a také 

vznikly problémy s některými stavbami, které byly postaveny v trase po vydání stavebního povolení na stavbu 

kanalizace. Po uložení kanalizačního potrubí ve středu obce od mateřské školy po bytový dům probíhá další stavba 

rekonstrukce vodovodního řádu s přípojkami, kterou provádí SmVaK Ostrava. To vše stavbu komplikuje a způsobuje 

problémy stavařům i všem občanům. Vzniklé problémy průběžně řešíme s technickým dozorem stavby a s vedením 

stavby. Důležité také je, aby si všichni uvědomili, že celá naše obec je jedno velké staveniště, kde je nutná 

ohleduplnost a opatrnost všech, kteří se v obci pohybují. 

V měsíci červnu byla zahájena stavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem za základní školou. Hřiště budou moci 

využívat žáci základní školy i veřejnost. Na oplocené ploše o rozměrech 45 m x 23 m bude možnost provozovat tyto 

sporty: fotbal, házenou, florbal, volejbal, nohejbal, basketbal, tenis. Za základní školou bude také postaven dřevěný 

přístřešek, který bude sloužit jako venkovní učebna a zázemí pro školní družinu. Vše by mělo být dokončeno             

do 31. srpna, aby se mohlo vybudované sportovní zařízení využívat od začátku nového školního roku. 

Na závěr přeji všem občanům hezké letní počasí, pěkné prožití dovolených i prázdnin.  

        Ing. Jiří Volný, starosta obce 

 

Poděkování 
 
Klub seniorů ve Fryčovicích děkuje firmám a jednotlivcům, kteří přispěli do naší tomboly u příležitosti konání schůze 
k 20. Výročí založení klubu seniorů ve Fryčovicích. Vaše dary byly našimi členy a přítomnými hosty kladně hodnoceny. 
 
        Za klub seniorů, D. Měkýšová, předsedkyně 
 
 

 
Obec Fryčovice hledá řečníka pro smuteční obřady ve Fryčovicích. 

Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě ve Fryčovicích. 
Bc. Kateřina Matušková 
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FRY Relax Centrum 
 

Vážení spoluobčané, 

  
 Blíží se období letních prázdnin, dovolených a pro nás období servisních prací a příprav na novou sezonu. 
FRY Relax Centrum vstoupilo v lednu do desátého roku provozu. Za tu dobu naštívilo centrum asi 300 000 
návštěvníků. Návštěva FRY Relax  Centra je velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou mnoha rodin a jednotlivců              
z širokého okolí. My všichni doufáme, že nám všichni zachovají přízeň i v nové sezoně 2014/2015. 
  

Servisní práce a uzavření FRY Relax Centra 

21.06.2014 -  24.08.2014 
 

otvíráme opět 25.08.2014  v 9.00 hod. 
Zastavte čas a navštivte nás ve Fryčovicích!! 

www.fryrelaxcentrum.cz 
Hlavatá Pavlína, správce FRY Relax Centra 
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1. oddíl Jelci Fryčovice 

Celostřediskovka Hodoňovice 

Sraz byl u fary v 18 

hodin, chvíli nato jsme vyjeli směr Hodoňovice. Chvíli po příjezdu jsme hráli 

seznamovací hru na molekuly. Bylo nás 55 dětí a 18 dospělých a museli jsme 

se přeci poznat. Hra byla super. Našli jsme spoustu přátel z okolních oddílů. 

Potom nás svolali do velící místnosti, kde nám velitel vysvětlil, proč jsme byli 

pozváni. Čekala nás záchrana světa před roboty. Zhlédli jsme video o tom, 

jak roboti ovládli svět. Byli jsme rozděleni do skupin a ještě večer jsme 

museli společně získat flash disk, na který jsme nahráli virus, který nám 

pomůže ovládnout CMS (centrální mozek strojů). Ráno po rozcvičce 

a snídani jsme podle mapy získávali indicie potřebné k odstranění obranných štítů. Odpoledne jsme vyřadili z provozu 

generátor, který zásoboval roboty energií. V podvečer jsme po zničení obranných štítů, elektrické zálohy, chladící 

jednotky 

a datového uložiště svedli bitvu s roboty, kterou jsme vyhráli a zachránili svět od nadvlády robotů. V neděli jsme 

po dobré snídani vyrazili domů. Víkendovka se nám moc líbila. 

Výprava na Ivančenu 

V sobotu 26. 4. 2014 jsme se společně s dalšími cca 2000 

skauty nejen z naší republiky vypravili na Ivančenu. Stejně jako 

roku 2012 nám moc počasí nepřálo. Jemně mrholilo, ale alespoň 

nebyl sníh a moc chladno. Vycházeli jsme od hotelu Bezruč 

z Malenovic. Za slabou hodinku jsme byli u mohyly, položili jsme 

své kameny. Od pokračování cesty na Lysou horu jsme upustili, 

protože začalo hodně foukat a vrchol Lysé byl v mlze. Krásnou 

odměnou po cestě dolů nám byl překrásný pohled do údolí 

Frýdlantu, když se zvedla mlha. U aut jsme byli coby dup a hurá 

domů. 

     Tak zase za rok. 

ZVaS - Závod vlčat a světlušek 

Na akci pod touto veřejnosti neznámou zkratkou jsme se vydali ve svátek 8. 5. 2014. Naším cílem byla účast na 

Závodu vlčat a světlušek, který se tentokrát konal ve Skalici u Frýdku-Místku. 

Vyjížděli jsme před osmou hodinou od fary. Kroje a šátky dětem moc slušely. Plni očekávání jsme vyrazili. Po 

cestě do Skalice jsme doplnili lékárničku o pár drobností. Zakrátko jsme byli na místě. Koukali jsme, kolik soutěžních 

družin se tady sešlo…34! 

Šli jsme se zaregistrovat, okoukli jsme, kteří vybíháme, slavnostní nástup byl za chvíli a najednou jsme byli  
na trati. Běželi jsme krásně probuzenou jarní přírodou. Čekaly nás tyto soutěžní disciplíny: znalost první pomoci, 
znalost dopravních značek a fyzická zdatnost, manuální zručnost, logické myšlení, schopnost řešit problémové 
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situace, schopnost vyhledávat informace, schopnost orientace, 
pobyt v přírodě a vlast a skauting. Na trati jsme byli skoro 3 
hodiny. Plnili jsme úkoly, jak nejlépe jsme uměli. Nutilo nás to 
spolupracovat, jindy se zase rozdělit… 

Největší dojem na nás udělaly skautky převlečené 
za bezdomovce. Pokřikovaly po nás v lese z houští, nabízely 
alkohol a cigarety, zvaly nás dále…..ať si to jdeme k nim 
prohlédnout…..   Tohle patřilo k okruhu schopnost řešit 
problémové situace. A takhle to vlastně probíhalo na všech 
stanovištích. Vše jsme si reálně zkoušeli. 

Ptáte se, jak jsme nakonec dopadli? Skončili jsme na krásném 9. místě a jen o půl bodu nám uteklo 8. místo. 
To nám ale nevadí, protože v této soutěži byli soutěžící až do věku 12 let. Příště budeme minimálně na místě 3. 

TP 

Výlet do ZOO Olomouc 

Na přání dětí jsme na sobotu 7. 6. 2014 zařadili výlet do ZOO. Dětem se 

splnilo přání jet do ZOO a hlavně jet vlakem. Musely ale být už před šestou 

ranní u fary ve Fryčovicích. Dopravili jsme se na nádraží do Ostravy-Svinova. 

Jednou jsme přestoupili a za chvíli jsme byli v Olomouci. Hned od vlakového 

nádraží nás zavezla MHD k ZOO. Po malé svačince hurá na zvířátka. Co 

napsat? V ZOO jich byla spousta. Moc se nám všem líbila malá kůzlata, která 

jsme mohli krmit. Opice byly legrační, akvária s mnoha druhy ryb i rostlin 

byla také moc krásná. Psouni se nás vůbec nebáli a klokani v tom vedru 

pospávali ve stínu s packou pod hlavou…. Cestu jsme si zpestřili výšlapem 

na rozhlednu, která je přímo v ZOO. Dali jsme si zmrzlinu, podívali jsme se na další zvířata a pomalu jsme se ubírali 

k východu. Zpátky jsme přijeli Pendolinem unaveni a plni zážitků. Už teď se těšíme na další výlet. 

 

Co děláme na schůzkách? 

Před Závodem Vlčat a světlušek jsme opakovali všechno, co jsme se na 

schůzkách naučili formou her, kvízů, hledáním kešek v okolí atd. 

Nedávno byl Den dětí, tak nám vedoucí připravili sportovní schůzku 

s malým hlavolamem, překvapením a sladkou odměnou. 

Jindy jsme se třeba pustili do jarně-letního úklidu fary. Povyháněli jsme 

všechny pavouky, umyli okna, no prostě uklidili jsme a že to dětem pěkně šlo. 

Zbyl nám čas také na hry. 

Ve velkých vedrech nám stačí trocha vody, aby byla legrace a příjemné osvěžení. A protože se blíží konec 

školního roku, chceme popřát všem dětem pěkné a slunečné prázdninové dny. My si jich pár vychutnáme na 14 

denním táboře. 

Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 

 

http://www.skautifrycovice.cz/
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            U nás v mateřince…                              
 

No tak AHOJ, kamarádi! 
Měli jsme se všichni rádi. 

Ve školičce naší milé, 
strávili jsme krásné chvíle. 

 
     
                     Hurá, prázdniny!!! 

 
     Nejoblíbenější období v roce pro všechny školáky je tady… Také našich 70 „školáčků“ si plnými doušky užívá 
barevné kouzlení přírody, tepla slunečních paprsků, letních radovánek a těší se na společné chvíle s rodiči. 
    Po celý školní rok jsme se snažili vytvořit dětem láskyplné a příjemné prostředí. 
NašÍm přáním je, aby chvíle strávené v MŠ byly pro ně radostné a zanechaly v nich ty nejhezčí vzpomínky, ale aby se 
také něčemu „naučily“. 
     Když srovnáme děti na počátku a na konci školního roku vidíme jejich úžasnou proměnu, nejen v oblasti 
poznávání, ale také v sebeobsluze, dovednostech i samostatnosti.     
     Chtěli bychom připomenout alespoň některé z mnoha akcí, které jsme společně zažili: 
     Na podzim jsme s dětmi, jejich rodiči, prarodiči a klaunem Hopsalínem prožili „večer plný strašidel“. 
     Ve společných dílnách s rodiči a prarodiči si všechny třídy napekly cukroví na „Mikulášskou besídku“. Děti si 
připravily krásný program pro své nejbližší. Odměnou jim byl obrovský potlesk a pekelný zábavný program klauna 
Hopsalína, který byl zakončen „Mikulášskou nadílkou“. 
     V lednu děti absolvovaly týdenní lyžařský kurz na Bílé, kde se učily s lyžařskými asistenty základům lyžování a ty 
zdatnější se v lyžování zdokonalily. 
     Další společnou akcí s rodiči byl „Maškarní ples“ s klaunem Hopsalínem, bohatou tombolou a spoustou her              
a odměn. 
     V dubnu se uskutečnil zápis nových dětí do MŠ spojený se „Dnem otevřených dveří“. 
Letos volná kapacita umožnila přijmout i děti s trvalým bydlištěm mimo naši obec – celkem 29 jich bylo přijato. 
     „Den dětí“ jsme oslavili olympiádou, jízdou na poníkovi a starší děti se zúčastnily přehlídky dravců na stadionu        
TJ Sokol, kterou pořádala ZŠ. Na školní zahradě našly děti i svůj poklad - sladkosti a nové hračky. 
     Tradiční „Škola v přírodě“ se uskutečnila od 16. 6. 2014 do 20. 6. 2014. 25 dětí a čtyři dospělí odjeli do penzionu 
„Karlovka“ do Karlova pod Pradědem. Byl to týden plný zábavy, ale i úkolů – olympiáda, poklad, bobřík odvahy, 
maškarní, táborák … 
     V průběhu roku naši předškoláci potěšili svými vystoupeními naše seniory a také nově narozené občánky a jejich 
rodiče. 
     Předškoláci naší MŠ mohli pracovat v kroužku výtvarně – keramickém, dramatickém, ekologickém, tanečním           
a angličtině. Každý pátek se střídaly děti po skupinkách při plaveckém výcviku v bazénu ve Fryčovicích, který mají 
zdarma. 
     Jednou měsíčně zhlédly děti v MŠ divadelní představení. Také jsme navštívili „Divadlo loutek“ v Ostravě. 
      
     Předškoláci Báčová Katka, Bujnoch Dominik, Durajová Nikolka, Filipec Matěj, Hejlová Andrejka, Konečná Hanka       
a Mazurová Nikolka vyhráli se svými keramickými výrobky 2. místo v celostátní soutěži ČZS „Moje nejoblíbenější 
rostlina.“  
     Jindra Vlk vyhrál 2. místo ve výtvarné soutěži „Malovaná písnička“. 
     K závěru školního roku patří výlet. Letos jsme vyrazili do ZOO v Ostravě. Počasí bylo nádherné a děti si výlet 
opravdu užily.            
     Školní rok 2013/2014 zakončíme „Rozloučením s předškoláky“. Všem jim přejeme úspěšné vykročení a mnoho 
úspěchů v „opravdové škole“.  
     Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům za sponzorské dary a rodičům děkujeme nejen za účast na společných 
akcích, ale také za pomoc s jejich organizací v průběhu celého školního roku. 
 
                                                                        Krásné a odpočinkové prázdniny všem přejí 
                                                                               děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko 
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     ČZS ZO Fryčovice.  

 Po extrémně teplé zimě přišlo očekávané jarní období, které se ovšem prezentovalo podprůměrnými 
teplotami i když přízemní mrazíky a obávaní tří zmrzlí se významně neprojevili. Lze očekávat rozvoj škodlivých plísní a 
houbových chorob, na které se musí zahrádkáři připravit. Po nevyhraněném jaru ovšem nastoupilo léto extrémně 
brzy a teploty až 35°C v první dekádě června lámou rekordy. Po tom vždy následují extrémní výkyvy počasí 
s bouřkami, kroupami a obávanými povodněmi, které se naštěstí Fryčovicím vyhnuly. A aby nám zahrádky vzkvétaly, 
pro vydatné hnojení bylo zajištěno celkem 8783 kg substrátu ze žampionárny. 
 Zahrádkáři ZO Fryčovice pro toto období připravili plán, který do konce roku zabezpečí bezproblémový chod 
moštárny i základní organizace jako celku. Státní svátek 1. května jsme využili pro zušlechtění moštárny, aby mohla 
zase sloužit ke zpracování ovoce. Opravili jsme zařízení drtiče i lisu, vymalovali vnitřní prostory. Poprvé jsme i vztyčili 
májku a pro pohoštění připravili kotlíkovou smaženici. 1. májku nikdo neukradl a její kácení padlo na 6. 6. 2014 

Domluvili jsme plán údržby vysazených stromků na Seibertové cestě. Je třeba také připomenout, že každý 
čtvrtek mezi 17. a 18. hod. je zajištěna na moštárně poradna o všeobecném ošetřování našich zahrad. 

  
 Že zahrádkaření je zajímavé i pro předškoláky svědčí i výsledky celostátní výtvarné soutěže. V polytechnické 
práci „A“ získala 2. místo III. tř. MŠ Fryčovice s dětmi Matěj Filipec, Nikola Durajová, Andrea Hejnová, Hanka Konečná, 
Dominik Bujnoch, Kateřina Báčová a Nikola Mazurová. Zdá se, že z nich vyrůstají zahrádkáři, kteří snad v budoucnu 
nahradí současné členy a obohatí a zpestří činnost naší ZO.  
 Kromě neúmorné práce na zahrádkách je třeba i vyrazit na výlet. Proto jsme 17. 5. 2014 vyrazili do 
Goczalkovic (Polsko), abychom se pokochali nádherou profesionálních zahrad i nakoupili nové okrasné či užitkové 
výpěstky. Každé volné místečko v autobuse bylo vyplněno. Trochu deště nikomu neublížilo a nakoupeným výpěstkům 
prospělo. 
 Do nadcházejícího období prázdnin přejeme dostatek síly, odreagování a inspirace. Třeba lze využit 
družebního setkání se zahrádkáři ze Stráňav, chystané na 30. 8. 2014, nebo zájezd na jižní Moravu do Mutěnic, 
plánovaný na 20. – 21. 9. 2014. 
 
 Jelikož se změnily podmínky a kontakty provozu moštárny, pro připomenutí opětovně uvádíme nové:  

 

Kontakt, provozní doba, cena za provedené služby: 
Správce p. Bujnoch Jiří, tel.č. 723 343 142 

 Provozní doba sobota 8-12 hod, 14-16 hod  

 Cena moštování pro člena ČZS 2 KČ/ 1 kg ovoce  

 Nečlen 3 KČ/ 1 kg ovoce  

 Cena pouze drcení pro člena 1 KČ/1 kg ovoce  

 Nečlen 1,5 KČ/1 kg ovoce   
                                                                                                                                                        
           Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  
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Z historie Fryčovic – 29.díl 
 

Myslivna v Zámrklí v letech 1791 – 1813 
 
Myslivny či hájovny byly ve Fryčovicích tři. V Zámrklí, v Hájku a v osadě Krnalovice. Myslivna v Zámrklí byla postavena 
někdy po roce 1752, když dostala číslo popisné 129. Nejstarší známé číslování je z roku 1752 a tehdy končilo číslem 
127. Byla postavena na vrchnostenské půdě, ale byla myslivcovým majetkem. 
 Prvním majitelem myslivny byl Kristián Pělucha z Rychaltic, až do své smrti 17.1.1791. Již za čtyři dny se pod 
dohledem samotného hukvaldského vrchního Ondřeje Zelinky konala dražba některých nemovitostí. Celkem za velký 
obnos 444 fr. a 9 kr. Kromě toho některé movitosti a dům, vše za sumu 369 fr. a 56 kr., převzali dědici přímo. Ženatý 
syn Josef dostal podle své svatební smlouvy 3 krávy po 8 fr., vdova Rozina 2 krávy po 8 fr. A 5 kusů mladého dobytka 
celkem za 18 fr. Chalupa dřevěná, v dobrém stavu, se třemi obytnými místnostmi zůstala vdově s nedospělými dětmi 
a byla ceněná na 100 fr. Kromě zděděných věcí vydražila vdova 5-letého tažného koně za 37 fr., odhadnutého na 15 
fr. Dalšími dědici byla 20 letá Anna, 17 letý Jan, 15 letá Marina, 12 letý František, 11 letá Veronika, 9 letý Jiří, 7 letý 
Bernard a 4 letá Magdaléna. 
 Po osmi letech se ženil již dospělý syn Jan s Annou z velkého fryčovského gruntu č.p. 127, nyní č.p. 322 paní 
Blažena Volná. Svatební smlouva zněla: „Dnes dole psaného Dnie a Roku staly jse Smlouvy Svatební dobrovolné a w 
ničem neporušitelné, mezi Janem pozůstalým Synem po zemřelém Kristinu Pieluchu z Fritschowitz jakožto ženichem 
z jednej a Jiříkem Vantuchem tym podobnie z Fričžowitz na Swoji Dcery Anny, jakožto Newiesty z drhej Strany, které 
u Pržitomnosti dole podepsaných Swiedkůw následujícím Způsobem umluwené a završené byly a sice: 
Za prwní: Wienuje Ženich Jan Pielucha Newiestě Anně Wantuchowej jakožto swej buducej Manželce Chalupau pod 
Nrem 129 na vrchnostenským gruntě we Fričžowicz, stojící i ze Zahradu za jednosto Rynských řížských. 
Za druhé: Tau Chalupu on Ženich po swým zemřelým Ocau Kristianu Pieluchau proti onymu Zawazku zdiedil, že má 
být povinen svojimu na Wojně jse wynachazejícímu bratrovi Francovi 20 fr., bratrovi Jiržikovi taky 20 fr., bratrovi 
Bernardovi 20 fr., Sestrže Marynie 10 fr., Sestrže Werunie10 fr., Sestrže Magdalenie 10 fr. Oczowskyho Podilu složit, 
kteréžto Peníze na tej Chalupie tak dlouho bez Interesu pozustat mají, až takowu wejše jmenovaní Bratři a Sestry 
potržebovat a žádat budu. 
Za tržeti: Matka Ženichova Rozina Piluchova má následující Wyminek až do její Smrti k užiwání míti totiž: společny 
Pomeškání s Hospodaržem w jednej Seknici, jednau Komorau, jeden Saisek na Schranieni Obilí a zahradu od Košice až 
po Chodník. 
Za čtvrté: Wienuje JIržík Wantuch swoji Dcerži Annie, ona ale zase Ženichovi Janowi Pieluchowi, jakožto jejímu 
pržištímu Manželovi Stiržicet Rinskích říšských a trži Krawy, kteréžto Peníze on ženich na jeho No 127 we Fričžovicz 
ležícím Sedlskym Gruntie Pohledawani míti bude. 
Za pate: Po smrti jednoho anebo druhého s tiech nastawajících Manželuw na pržežívajici Stranie to, co onej od 
zemrželej v pržitomnych Sestawach wymenowane bylo bez Pržekažky wlastnie pozustat a pržinaležet. 
K lepšímu wšeho Ptwrzeni jse obie Strany a Pani shwalnie dožadani Swiedkov podepsali. Jenž jse stalo na 
Hochwaldech dnie 25ho Ledna Roku 1798. Od Strany Ženicha: Jan Pielucha Ženich + Josef Žabenský, Swiedek, + Jan 
Jurečka, Swiedek. Od strany Newiesty: Anna Wantuchowa, Newiesta + Jura Wantuch, Otec, Franc WAntuch, 
Swiedek.“ 
Smlouvu úředně potvrdil a svolil protokolovat ve fryčovické knize manželských smluv (Ehe Paktengrundebuch) 5. 
Ledna 1799 vrchní Anton Svoboda. 
 Ženich Jan však zemřel již na počátku března r. 1799, něco přes rok po svatbě. Vdova žádala 17.4.1799, aby ji 
byla dána listina s úředním potvrzením k držení této paseky a domu, za splátku 100 zl. pozůstalým sourozencům 
Janovým. Uváděla to v německém textu, že její zemřelý tchán Kristián Pielucha z Rychaltic, myslivec ve 
vrchnostenském lese Zámrklí, dostal asi před 30 roky jako odměnu za věrné služby kus vykáceného lesa. Byly to asi 
dvě míry (tereziánské = asi 1 ha). A oni že tu paseku nepřetržitě 30 let užívali. 
 Nakonec to dopadlo jinak. Anna v myslivně nezůstala, ale provdala se do vesnice za sedláka Jana Filipce č.p. 
288. V myslivně zůstala vdova Rozina s dětmi a před svou smrtí  r. 1813 ji odkázala synovi Fryntiškovi. Její poslední 
vůle zni: 
„My nížepsaní Swiedowe znamo činíme a wyznawame, kterak nás Rozina pozustala wdova po nebožtíku Kristianu 
Pieluchu obiwatelu z dediny Fričžovic dnes dolepsaného Dne a roku k sobie schwalnie powolajicz uctivie žadala, 
abychom Swicci poslední Wuli a Poržadek, který ona we swej tiežkej Nemoci, však ale ještě prži dobrém Rozumu 
postawena, nad sim Stadkem ustanowiti sobie uminila – wyslišeli, a takowu její poslední Wuli v patrici Mista 
doswiedčili, která w nasledujicim zřizeni pozustaw: 
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Přednie – Swau nesmrtelnau Duši odporučila Panu Bohu Všemohouvimu do jeho nekonečné dobroty a Milosrdenství, 
Tielo ale Zemi, na který Pohržeb odporučila jednu Krawu, kteru Erbi prodat mají a phržeb zaplatit. 
Za druhé – Odporučila žabrákům do kasy 10 fr., na školu normální 10 fr., na Invalidy 10 fr. Kterí taky z vejš uwedené 
Krawy se zaplatí. 
Za tržetí – Ponievadž Erbi wšeci již w plnoletém Wieku se wynacházeji odporučila, aby se jak Zbožim tak Slamu, a 
domácím Naržadim Sami mezi Sebau rownim Dilem rozdielili, wyjímajíc jednu Krawu, ta se odevzdá Dcerži Werunie, 
ostatní Šaty a Peržiny, patržiti budu samotnim Dceram. 
Za čtvrté – Mieli sme w Wieszi gejš obmezenu Rozinu Pielucha strany tej chalupy we FRičžowicz sub No 167 w kterej 
bidli, že ona na Bruntech Milostivej Vrchnosti stojí, poněvadž její nebožtík Manžel Kristian Pielucha takowau 
zawienowal Swemu synovi Janowi a ten opiet Swej Manželce Annie – Syn Jan po Oženieniu zemržel – a po niem 
pozustala Manželka Anna žije (která tutom po druhej we Fričžowic za Jana Filipca Sedláka prowdana jest) jeli ona již 
od tej chalupy docela odprawena? A dostali sme Gewind – že ona nic newi. Pržeci pak ale učinila s tim Poržadek 
následující: jestli Milostiwa Vrchnost tej chalupy neskasiruje a ona j na tom Placi státi zustane, aby pržipadla FRyncovi 
Piluchovi a ten ať za takowu mezi Erby Jedno Sto Padesát Rýnských prawim 150 fr. R položi. Skasirujeli se tato 
Chalupa tak aby cela ostawa prži Licitando se prodala a peníze se mají mezi Erby rownim dílem rozdielit. 
 S tím svau poslední Wuli skončila, Panu Bohu Všemohoucímu se odporučila a nas podpiskami požadala. Ten 
její poslední Požadavek neb Kšaft Slawnemu Wrchnimu Vrchnostenskému Auržadu k mocnemu ochranieniu a k 
plneniu Porownani odevzdali. Že tomu wšemu tak a nejinač jest, to mi našimi wlastnimi Ruk Podpisami swiedomitie 
potwrzujem. Jenž se stalo we Fričžowic dne 10. Ledna 1813. 
 Rozina Pielucha + Tomáš Kučera, dožadany Swiedek. Defendant Sasyn, dožadany Swiedek + Jan Židek, 
Dožadany Swiedek. 
Testament potvrdili 20. ledna 1813 Anton Svoboda, vrchni a Lchtbau. Justiciar. 
            Jaromír Kublák 

 
Fryčovický zpravodaj č.2/2014 

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.3/2014  bude: 15.9.2014 

mailto:vrata.konecny@seznam.cz
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Ze základní školy 

 V pátek 27. června zasednou žáci základní školy naposledy v tomto školním roce do lavic. Někteří se se školou 
rozloučí a rozejdou se, aby v září zahájili novou etapu svého života na středních školách a učilištích. Prvňáčci končí 
svůj první školní rok – naučili se číst, psát, počítat, zažili první projektové dny, pobyty, soutěže. Uplynulých deset 
měsíců bylo naplněno množstvím různých činností, které mají za úkol vzdělávat, naučit se spolupráci, komunikaci, 
cílevědomosti, ale i toleranci a pochopení. 
 Během školního roku proběhlo na škole několik projektových dnů – Den jazyků (poznávání jiných národů, 
jejich zvyků, kultury), Vánoční dílny (výroba tradičních i netradičních vánočních ozdob a dárků), Kdo přežije? (chování 
v situacích, které ohrožují zdraví a život), Den Země (sázení stromků, návštěva mobilního planetária), Dětský den (den 
plný her a zábavy doplněný návštěvou a ukázkou práce policie, hasičů, záchranné služby a ukázkou výcviku dravců – 
dravých ptáků). Proběhl tradiční sběr starého papíru. V červnu v rámci projektu „Řemesla nás baví“ zavítali žáci         
6. a 7. ročníku do Raškovic na Jarmark řemesel. 
 Do vyučování se zapojili i rodiče dětí první a druhé třídy během projektu Výuka s rodiči a první krůčky             
ve školním prostředí si takto vyzkoušeli i budoucí prvňáčci. 
 Třídy prvního stupně se každoročně účastní vícedenních pobytových kurzů v přírodním prostředí, které jsou 
zaměřeny na vytvoření dobře fungujícího týmu (tentokrát adaptační pobyty 1., 2., 3. třídy na Bílé, ekologický pobyt   
4. a 5. třídy na Prostřední Bečvě, proběhl adaptační pobyt 6. třídy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí). Součástí programu 
školy jsou i sportovní kurzy: lyžařský pro 6. a 7. ročník v Koutech nad Desnou a cyklisticko-vodácký kurz 8. a 9. ročníku 
v Jemčině v jižních Čechách. V červnu zájemci z žáků druhého stupně navštívili během dvoudenní exkurze Prahu. 
 Žáci reprezentovali školu v mnoha soutěžích – v českém jazyce (6. místo v okresním kole Olympiády v ČJ), 
matematice, dějepise.  Největších úspěchů dosáhli na sportovním poli. V týmových soutěžích obsazovali v obvodních 
kolech první místa a postupovali do kol okresních – vybíjená, malá kopaná, minikopaná, McDonald`s Cup (první místo 
v obou kategoriích), v softbalu v republikovém finále obsadili šesté místo. Mnozí se neztratili ani na atletickém klání 
v Brušperku a přivezli si mnoho medailí. Také v technické oblasti jsme slavili úspěchy. Žáci 6. třídy se se svým 
modelem vysněného pokojíčku umístili na prvním místě a žáci 8. ročníku na třetím místě v soutěži Postavte dřevěný 
model snů.  
 Školní rok končí. Byl nabitý událostmi, kterými jsme se krok za krokem blížili k jeho závěru. Máme před sebou 
prázdniny – dobu oddechu, odpočinku, relaxace, čas her a zábavy. Přeji nejen nám „školákům“, ale vám všem, 
abychom si léto vychutnali a užili tak, jak si přejeme.  
Krásné prázdniny, 
                                               Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
 

TJ SOKOL FRYČOVICE – oddíl kopané bilancuje … 
V oddíle kopané fungovaly v soutěžním ročníku 2013-2014 družstva přípravek, žáků, dorostu a mužů. Podrobné 
informace o chodu oddílu a komentáře k jednotlivým zápasům je možno získat na našich stránkách 
http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/. 

 
Přípravky 
Mladší a starší přípravky nastupovaly v sezoně 2013-2014 pod vedením trenéru Rostislava Míčka a Michala Galáska 
v Brušperské lize. Obě družstva se pohybovala v lepší polovině tabulky, přičemž mladší přípravka byla úplně na čele. 
O konečném pořadí pak rozhodly samostatné finálové turnaje, které uskutečnily 21 .6. 2014 a 23.6.2014.  
Starší přípravka finálový turnaj hraný na našem stadiónu dne 21.6.2014 s přehledem vyhrála, když dokázala porazit 
všechny své soupeře. Rovněž mladší přípravka porazila všechny své soupeře a finálový turnaj hraný 23.6.2014 
v Kozlovicích také vyhrála. 
Dalším pozitivem je, že se kluci postupně během jara dokázali zapojit do kádru mladších žáků a dále také to, že si 
k fotbalu a sportu obecně našly cestu další malé děti zejména ročníky narození 2008 a 2009. 

 
Žáci  
Starší a mladší žáci oddílu kopané pod vedením trenérů Jiřího Petráše a Pavla Janši a vedoucího družstva Tomáše 
Strnadla odehráli historicky první sezonu v krajském přeboru. V rámci žákovské kategorie se jedná o druhou nejvyšší 
domácí soutěž a rozhodně jsme se neztratili.  

http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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Starší žáci 
Po podzimní části jsme byli na 7. místě se ziskem 16 bodů. V jarní části 
jsme měli za cíl si pozici udržet. Družstva, která byla v tabulce za námi, 
nastupovala v jarní části posílena a začala se na nás dotahovat. Náš kádr 
nedoznal změn a bohužel jsme několikrát nedokázali v posledních 
minutách udržet vedení udržet (dvakrát 4:1 a jednou 2:0) a přišli jsme 
tak minimálně o 6 cenných bodů. Nakonec jsme si na jaře připsali 
pouhých 5 bodů, ale celkový zisk 21 bodů znamená umístění                   
na 10. místě a záchranu v soutěži. Nejlepším střelcem byla posila                          
z Kateřinic Martin Kutáč s 31 góly. 
 

MLADŠÍ ŽÁCI 
U mladších žáků pokračovalo postupné začleňování hráčů z přípravky   

do kádru, což se povedlo. Oproti podzimní části soutěže jsme tak 

nastupovali k utkáním pravidelně s kádrem 11-12 hráčů. Negativem 

takto omlazeného kádru však bylo fyzické zaostávání proti starším           

a vyspělejším soupeřům, které se projevovalo zejména ve druhých 

poločasech utkání, kdy soupeři dokázali z naší strany nadějně rozehraná 

utkání ovládnout a jasně zvítězit. V tabulce jsme nakonec obsadili         

13. místo se ziskem 3 bodů. Nejlepším střelcem byl, věkem ještě hráč 

přípravky, Lukáš Boček s 16 góly 

 

Dorost  
Dorostenci si loni vybojovali po letech postup do krajské soutěže              

a před vedením oddílu stál úkol poskládat a vybudovat kádr, který by 

v této soutěži byl konkurenceschopný. Díky úsilí předsedy oddílu Jiřího 

Petráše byla navázána úzká spolupráce s TJ Sokol Hukvaldy a z důvodu 

fotbalové legislativy došlo ke sloučení obou kádrů pod naší hlavičkou. 

Obě obce měly v kádru zhruba stejné zastoupení a bylo domluveno          

i střídání domácího hřiště. Kluci pod vedením trenérů Dalibora Mašlonky 

a Tomáše Sasína a za pomoci manželů Dagmar a Jiřího Nevludových 

nakonec soutěž bezpečně zachránili a mohou s klidem zahájit přípravu 

na další sezónu. 

 

Muži 
Naši muži po letech pohybu v dolní polovině tabulky 1. B třídy prokázali 
v posledním roce a půl pod vedením trenéra Jana Šponiara a vedoucího 
mužstva Tomáše Lanče výrazný výkonnostní vzestup, který se projevil 
konečným druhým místem na konci soutěžního ročníku 2013-2014. 
Tohoto úspěchu bylo dosaženo i přesto, že se tým musel v jarní části 
soutěže vypořádat s nebývalou marodkou a řadou dlouhodobých 
zranění a už tak úzký kádr tak musel být často doplňován o hráče 
z kategorie dorostu.    
 
 
 
Závěrem výbor oddílu děkuje všem fanouškům, sponzorům, rodičů, dobrovolným funkcionářům za jejich pomoc          
a podporu a v neposlední řadě také Ing. Vratislavu Konečnému za správu a údržbu našich webových stránek. 
 
                                     Zpracoval Ing. Tomáš Strnadel 
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