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Vážení spoluobčané, 
  
druhé číslo našeho zpravodaje jsme jistě všichni očekávali s určitým napětím, popřípadě otázkou, zda budou ukončeny 
plánované práce, předány stavby bez zjevných závad a zda budou splněny všechny již dříve vyslovené termíny. Jsme rád,    
že se můžu dnes s Vámi podělit o tyto radostné zprávy. Stavba kanalizace byla v termínu ukončena, následně byly 
zmodernizovány všechny místní komunikace, které byly touto kanalizací dotčeny. Budeme však v tomto období ještě 
pokračovat v opravách i ostatních komunikací tak, aby nové asfaltové povrchy Vám mohly zpříjemnit chůzi i jízdu autem. 
Postupně dochází k přejímkám všech úseků této náročné stavby a řešíme vzniklé závady a nedodělky, zatím jen drobného 
charakteru. Zároveň obecní úřad řeší za všechny občany územní souhlas pro realizaci soukromých kanalizačních přípojek 
k rodinným domům. Po ukončení stavebních prací došlo ke skutečnému geometrickému zaměření stavby. Na třech místech 
byly dotčeny sousední parcely, a proto musí být současně řešeno i dodatečné stavební povolení pro tyto úseky. To může 
mít vliv na posun termínu kolaudace a tím i termínu provozu kanalizace. Věřím, že všichni zúčastnění vyvinou maximální 
úsilí k tomu, aby fyzicky dokončená kanalizace se nezdržovala administrativními nedostatky. Jakmile se vyjasní všechny 
termíny pro kolaudaci, územní souhlas přípojek a provoz kanalizace, budeme Vás informovat o dalším postupu 
samostatným písemným sdělením pro každou domácnost.  

Ve stejném termínu se podařilo ukončit souběžnou akci “Náves – obnova centra obce“. Byly dokončeny plánované 
chodníky a rozšířena parkovací místa v centru obce, stejně jako z části vydlážděné plochy na návsi a vysázena zeleň jako 
poslední stavební úprava. V závěru akce bylo ještě rozhodnuto o změně parkoviště u základní školy a následně i prodloužení 
chodníku okolo sokolského hřiště. Tyto změny budou ve velmi krátké době dokončeny. I tato stavba byla předána                
se záznamem několika závad a nedodělků.  

Všichni řidiči současně pocítili i stavební úpravy krajské komunikace II/486 na úsecích Fryčovice – Brušperk – 
Krmelín. Došlo nejen k technickým změnám spočívajících ve zpevnění krajnic vozovky, ale i pozastavení stavby a dalšímu 
rozdělení úseku výstavby na menší části. Z dosud známých informací by měla tato akce skončit v polovině července.  Na ni 
rovněž navazuje i naše stavba „Prodloužení chodníku Fryčovice – Brušperk“, která bude po tomto termínu ihned 
dokončena. 

Současně Vás chci informovat o tom, že obec požádala ještě Státní fond životního prostředí ČR o dva dotační tituly   
a to „Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Fryčovice“ a „Zavedení separace a svozu bioodpadu v obci Fryčovice“. 
Obě tyto akce byly SFŽP podpořeny a ihned se rozbíhají výběrová řízení. Podpora činí do 90% uznatelných nákladů. 

Máme před sebou 2. pololetí letošního roku a nejvyšší čas věnovat se dalším našim prioritám a to je výstavba 
kolumbária na místním hřbitově a současně i zahájit přípravné projekční práce pro výstavbu domu pro seniory, který by měl 
být umístěn na pozemku současného areálu u Juřenů s kapacitou 20 – 25 bytů.  

Vstupujeme do období prázdnin a dovolených. Přejeme Vám všem, aby se tento čas stal pro všechny naše občany 
časem klidu, odpočinku a načerpání nových sil pro další období. Přejeme Vám všem pohodu, zdraví a klid pro svou práci       
a vracejte se zpět do Fryčovic, kde stojí za to žít. 

Leo Volný 
starosta 
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 25. března 2015 

Zastupitelstvo obce Fryčovice 
 
3/29   Schvaluje program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 25. 03. 2015  
3/30  Určuje ověřovateli zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 03. 2015 p. Tučného Zbyňka a  p. Ranochu Zdeňka a 

zapisovatelem Bc. Kateřinu Matuškovou 
3/31    Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Konečný Vratislav, Ing. Gřesová Jiřina a p. Šmídová Jana 
3/32    Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce  
3/33    Schvaluje rozpočet obce Fryčovice na rok 2015 
3/34    Rozhodlo o poskytnutí daru TJ Sokol Fryčovice ve výši 400.000,- Kč a zároveň schvaluje darovací smlouvu  
3/35  Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Fryčovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Fryčovice 
3/36   Schvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11621/12/LCD ze dne 20.12.2012, uzavřený mezi  Českou spořitelnou, a.s. a Obcí 

Fryčovice 
3/37  Rozhodlo o neschválení úplatného převodu pozemku parcela č. 732/19  a části pozemku č. 732/4 vše ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k.ú. Fryčovice z vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště 
Frýdek-Místek a žádá o bezúplatný převod těchto pozemků do vlastnictví Obce Fryčovice z důvodu veřejného zájmu 

3/38  Rozhodlo o přijetí záměru prodeje pozemku parcela č. 1688/3 v k.ú. Fryčovice, s tím, že na pozemku musí být nejpozději do 5 let 
od nabytí nemovitosti kupujícím uvedena do užívání stavba RD 

3/39  Rozhodlo o přijetí záměru nabýt bezúplatně části pozemků parcela č. 632, 634, 635/1, 635/2, 635/3, 646, 647, 655 v k.ú. 
Fryčovice, které tvoří přístup k parcele č. 644 v k.ú. Fryčovice    

3/40    Rozhodlo o přijetí záměru nabýt bezúplatně pozemek parcela č. 617 v k.ú. Fryčovice 
3/41   Rozhodlo o uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku a o dalším postupu po dokončení stavby mezi Ing . 

Lumírem Bočkem, bytem Brušperská 436, Krmelín jako vlastníkem pozemku a Obcí Fryčovice se sídlem Fryčovice 83,  jako 
stavebníkem 

3/42   Rozhodlo o uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku a o dalším postupu po dokončení stavby mezi manželi 
Monikou Volnou a Michalem Volným, oba bytem Fryčovice 310 jako vlastníky pozemku a Obcí Fryčovice se sídlem Fryčovice 83,  
jako stavebníkem 

3/43  Rozhodlo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva takto: Člen zastupitelstva: 373,00 Kč + příplatek 186,00 Kč = 559,00 Kč, Člen rady:1.346,00 Kč 
+ příplatek 186,00 Kč = 1.532,00 Kč, Předseda výboru nebo komise:1.159,00 Kč + příplatek 186,00 Kč = 1.345,00 Kč, Člen výboru  
nebo komise: 911,00 Kč + příplatek 186,00 Kč = 1.097,00 Kč. Zastupitelstvo obce Fryčovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonů dvou či více funkcí z uvedeného výčtu - člen zastupitelstva, člen 
rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise – se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne 
jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1). Zastupitelstvo obce Fryčovice 
v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce se budou poskytovat od 1. dubna 2015. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna 
náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
(předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne nástupu do této funkce.  

 

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 15. dubna 2015 
 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
4/44  Schvaluje program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15. 04. 2015  
4/45 Určuje ověřovateli zápisu z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 04. 2015 Ing. Gřesovou Jiřinu a                 

p. Ranochu Zdeňka a zapisovatelem Bc. Matuškovou Kateřinu 
4/46  Volí návrhovou komisi ve složení: p. Tučný Zbyněk, Ing. Konečný Vratislav a Ing. Lanča Jiří 
4/47  Ruší usnesení č. 3/41 přijaté na 3. Zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 25. 03. 2015  
4/48  Ruší usnesení č. 3/42 přijaté na 3. Zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice dne 25. 03. 2015 
4/49  Rozhodlo o uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku a o dalším postupu po dokončení stavby 

mezi Ing. Lumírem Bočkem, bytem Brušperská 436, Krmelín jako vlastníkem pozemku a Obcí Fryčovice se sídlem 
Fryčovice 83,  jako stavebníkem 

4/50  Rozhodlo o uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizích pozemcích a o dalším postupu po dokončení stavby 
mezi manželi Monikou Volnou a Michalem Volným, oba bytem Fryčovice 310 jako vlastníky pozemku a Obcí 
Fryčovice se sídlem Fryčovice 83, jako stavebníkem 
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4/51 Rozhodlo o přijetí záměru změny průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Fryčovice, obec 
Fryčovice a katastrálním územím Rychaltice, obec Hukvaldy, tedy s přičleněním části území Obce Fryčovice k Obci 
Hukvaldy. Seznam dotčených pozemků označených parcelními čísly je uveden v příloze zápisu. Změna je podmíněna 
tím, že:  

 Obec Hukvaldy uhradí veškeré náklady spojené s touto změnou, 

 zajistí písemné souhlasy s ověřenými podpisy všech vlastníků dotčených pozemků, 

 vlastníci dotčených pozemků uhradí všechny své závazky vůči Obci Fryčovice, 

 Obec Hukvaldy uhradí Obci Fryčovice cenu obvyklou za zařízení veřejného osvětlení a za zpracovaný projekt na 
jeho modernizaci, 

 Obec Hukvaldy zajistí ve prospěch Obce Fryčovice kompenzaci v podobě převodu pozemků do katastrálního 
území Fryčovice o celkové minimální výměře 125 679 m2  

4/52 Rozhodlo o přijetí záměru prodat, nebo darovat pozemek p.č. 1994, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1996, 
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 2002, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Fryčovice   

4/53  Schvaluje investiční záměr Prodloužení chodníku Fryčovice 
4/54 Stanovuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do 

kompetence rady obce provést rozpočtové opatření týkající se stavby prodloužení chodníku Fryčovice do výše výdajů 
1.000.000,00 Kč a o tutéž částku zvýšení zapojení přebytku hospodaření z minulých let. 

 
 

 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 24. června 2015 

Zastupitelstvo obce Fryčovice 
 
5/55  Schvaluje program jednání 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24. 06. 2015  
5/56  Určuje ověřovateli zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 06. 2015  Ing. Adamovského Zbyňka Ph.D.  

a p. Ranochu Zdeňka  a zapisovatelem p. Nevludovou Janu 
5/57  Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Gřesová Jiřina, p. Tučný Zbyněk a p. Šmídová Jana  
5/58  Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
5/59  Schvaluje závěrečný účet obce Fryčovice za rok 2014, jehož součástí je zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
5/60  Schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku Obce Fryčovice 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 
5/61  Pověřuje starostu Obce Fryčovice k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky obce Fryčovice za rok 2014 dle 

přílohy č. 1 k usnesení 
5/62  Bere na vědomí závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2014 
5/63  Rozhodlo o přijetí záměru prodeje pozemku parcela č. 1092/2 o výměře 53 m2, orná půda a části pozemku parcela č. 

1127/1 o výměře cca 45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Fryčovice   
 
Všechna usnesení z tohoto jednání byla platně přijata. 
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Den Země základní školy a myslivců 

Den Země je mezinárodním svátkem životního prostředí, který slaví milióny lidí z více jak 140 zemí světa. Stanovení termínu 
tohoto svátku vychází z původních oslav Dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen).  
Den Země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek země. Od roku 1990 se k oslavám Dne Země přidala i 
Česká republika.  

Ve Fryčovicích jsme Den Země oslavili 15.4.2015, byl zastřešován mysliveckým sdružením Fryčovice. Akce se konala 
již tradičně v obecních lesích v Zámrklí a zúčastnily se jí děti 2. stupně  místní základní školy. Žáci byli rozděleni do tří skupin 
pod vedením učitelů vykonávajících pedagogický dozor a členů MS, kteří měli za úkol odborný dohled nad výsadbou 
stromků. Děti  dosazovaly stromky do již vybudovaných 
oplocenek v místech, kde se výsadba v předchozích létech 
nepřijala. Sadební materiál zajistilo MS již v předstihu této 
akce a jednalo se o 575 kusů sazenic jedle bělokoré, které 
byly předem vyzvednuty z podokapových lesních školek a 165 
kusů sazenic buku lesního. 

Je to radost podívat se, jak žáci především 6. – 8. třídy 
se velmi aktivně zapojili do této akce. Jsem rád, že se nám, 
myslivcům, daří nalézat společné zájmy s mladými lidmi. Chci 
poděkovat všem žákům i učitelům, ale rovněž tak i p. Kamilu 
Síbrovi, předsedovi MS a zároveň i předsedovi lesní komise, 
že našel dostatek času tuto náročnou akci připravit. 

Volný Leo 
hospodář MS Fryčovice 

    

 

Ze základní školy 

V pátek 26. 6. 2015 zasedli žáci základní školy naposledy v tomto školním roce do školních lavic a začaly vytoužené 
prázdniny. Jaký byl uplynulý školní rok? Plný učení, ale také různých akcí.  

Hned v září vyrazily děti 1. – 3. třídy na adaptační pobyty a žáci 6. a 7. ročníku na workshop Řemesla nás baví, který 
proběhl v hotelu Neptun na Malé Morávce v Jeseníkách. Do stejného hotelu jsme vyrazili ještě dvakrát: nejdříve se tam 
v zimě zdokonalovali šesťáci a sedmáci v lyžování a pak v březnu hotel obsadili žáci prvního stupně, aby zde prožili dvanáct 
dnů na ozdravném ekologickém pobytu, který byl z velké části hrazen SFŽP ČR. Pobytové akce byly završeny v květnu 
týdenním cyklovodáckým kurzem osmáků a deváťáků v jižních Čechách.  

V září jsme zažili i první projektový den Den jazyků, jehož pokračováním byl Olympijský den, který proběhl na 
novém hřišti za školou. Mezi další projektové dny patřily vánoční dílny, Den Země, den, kdy jsme si připomněli 70. výročí 
konce 2. světové války, Den dětí, v červnu pak společný projekt nejmladších a nejstarších školáků pod názvem Čteme 
společně, který byl završen pasováním na čtenáře za účasti rodičů našich nejmenších. 

Drakiáda je další akcí, na kterou nemůžeme zapomenout, v prosinci přišel i Mikuláš s čerty a anděly a předvánoční 
období vyvrcholilo již tradiční akcí Vánoce ve škole. První pololetí jsme ukončili pyžamovým karnevalem, tentokrát 
netradičně ve škole. V únoru jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky a všichni, kteří měli zájem, si mohli prostory školy 
prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří. 

Jezdili jsme na exkurze, navštívili divadlo, chodili do přírody, soutěžili, umístili jsme se na třetím místě v soutěži O 
ekologicky nejzdatnější školu ve sběru starého papíru. 
¨ 
Školní rok skončil. Přeji všem krásné prázdniny plné her, odpočinku, kamarádů, sluníčka. 
     
                                                          Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
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Noc kostelů 

Tak jako v některých zemích Evropy také u nás a v okolních farnostech proběhla v pátek 29.5. „Noc kostelů“. Duší 
organizace této naší akce byla paní Dagmar Jiskrová a Ing. Jiří Lanča. Připravili a zajištění akce provedli naši obětaví farníci. 
Této akce se průběžně zúčastnilo dle našeho odhadu cca 250 spokojených návštěvníků. 

Před vstupem do kostela byli návštěvníci přivítáni ochutnávkou mešního vína, obdrželi písemné upomínky o našem 
kostele a děti dostaly stylové perníčky. Při komentované prohlídce o historii kostela mohli návštěvníci zhlédnout výstavku 
liturgických předmětů a oblečení kněží pro různé úkony v kostele. Výstavku obohatily děti mateřské školy svými 
namalovanými obrázky, které se všem líbily. 

Místní hudebníci a zpěváci pod vedením Petra Strakoše a Blanky Hrubé svým koncertem v kostele a závěrečným 
„troubením z věže“ návštěvníky potěšili. Po prohlídce v hlavní části kostela měli ti zdatnější možnost vystoupat do věže a 
prohlédnout si historické ovládání věžních hodin, v horní části věže zvony z roku 1560, 1573 a železný zvon vyrobený ve 
Vítkovicích vážící 975 kg z roku 1970 let. 

Tato zdařilá akce byla hezkou připomínkou 670 let od první písemné zmínky o tomto kostele „nanebevzetí Panny 
Marie“ v roce 1345. 

Upřímné poděkování patří Všem, kdo se podíleli na přípravě, a účastníkům, kteří svou návštěvou tuto akci podpořili. 
          

Děkuje farnost Fryčovice 
 

Vítání občánků 

V sobotu 6. června 2015 jsme slavnostně přivítali na letos již druhém vítání do života 7 nejmenších fryčovických občánků:     
4 děvčata: Kláru Golaňovou, Zuzanu Zemanovou, Nikol Ivánkovou, Elišku Šturcovou a 3 chlapce: Romana Václavíka, Lukáše 
Mika a Richarda Kavku. V programu vystoupily se svým krásným pásmem písniček a říkanek 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     
 

 

Vážení občané, 8. května 2015 si celý svět připomenul 70. výročí ukončení 2. světové války. I když 
ještě tenkrát zcela boje neutichly, sovětská Rudá armáda později se spojenci porazili okupanty, vojska 
hitlerovského Německa a osvobodili obsazené území. Naše obec byla osvobozena 5. května 1945 vojáky 
sovětské Rudé armády, přitom padlo 18 sovětských vojáků a 7 našich občanů. V koncentračních táborech 
bylo umučeno 16 občanů. Vězněno gestapem bylo 50 mužů a 24 žen. V celé naší vlasti padlo 150 tisíc 
vojáků Rudé armády a 147 vojáků spojeneckých vojsk USA. V naší obci se 8. května při příležitosti 70. 
výročí osvobození konal důstojný pietní akt a odhalení nového pomníku padlých a umučených, který je 
umístěný naproti obecních bytů. Tomu všemu předcházely řady schůzek a jednání nejen ve stavební 

komisi, radě, členů bojovníků za svobodu a KSČM za řízení p. starosty Leoše Volného, kterému se podařilo zorganizovat 
zbourání lety sešlého starého pomníku a zabudování nového.  

Nyní k samotné oslavě a odhalení pomníku. Občanů se sešlo okolo třech stovek. Před zahájením p. starosta 
k pomníku I. světové války položil kytici. Půl hodiny před zahájením vyhrávala fryčovická dechovka pod vedením p. Petra 
Strakoše. Těsně po 18 hodině zazněla slavnostní fanfára za pochodu dobrovolných hasičů a skautů se státní vlajkou. 
Následovala státní hymna a vztyčení státní vlajky. Po celou dobu oslav drželi čestnou stráž hasiči a skauti. 

Následně jsem přivítal občany, mládež, děti a zástupce povodí Ondřejnice ze Staré Vsi a Brušperka. Zazněla fanfára 
a odhalení pomníku panem starostou Leošem Volným a za bojovníky za svobodu panem Ing. Jindřichem Lančou. Po fanfáře 
přišli zástupci vedení obce, bojovníci za svobodu a KSČM položit k pomníku věnce a kytice. Dále pak následovala fanfára i po 
každém dalším vystoupení. Vystupovaly děti MŠ a ZŠ s recitací a písní. Kulturní pásmo zakončila paní Silvie Winklerová 
recitací básně. Po fanfáře následoval výstižný projev p. starosty, který jmenovitě připomenul občany, kteří padli a kteří byli 
umučeni, a připomenul hrůzy 2. světové války a pronásledování gestapem v letech 1938 – 1945. Po odeznění fanfáry jsem 
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panu starostovi poděkoval nejen za přístup při řešení a zabezpečení nového pomníku a oslav, které řešil s chutí a vervou. 
Zazněl hromadný potlesk zúčastněných. Připomenul jsem, že vždy celá léta od války pietní akt při výročí v obci byl zejména 
co pět let důstojně uskutečněn vedením obce, KSČM a bojovníky za svobodu. Závěrem jsem poděkoval občanům, 
hudebníkům, hasičům, skautům za účast a všem, kteří se podíleli na velmi důstojné a zdařilé akci. Úplně závěrem jsem 
pozval k pohoštění, občerstvení a k poslechu hudby. Za doprovodu dechovky jsme se přemístili do obecního sálu. 
Poděkování patří i mysliveckému sdružení za úhradu nákladů za guláš. I přes výpadek zvukové techniky byla nasazena 
vysoká laťka, snažme se ji udržet. 

Vážení občané, je skutečností a máme za to, že kulturní veřejnosti není lhostejná současná nelehká mezinárodní 
situace, o to víc je zapotřebí hrůzu válek a její následky připomínat. 
 

    S pozdravem Světu mír a Práci čest 
     Zdeněk Ranocha, předseda ZO KSČM, člen Zastupitelstva obce Fryčovice 
 
 

 
 
 

FRY Relax Centrum 
 
Vážení spoluobčané, 
  máme tady opět začátek léta, a s ním přichází konec další sezony ve FRY Relax Centru.  
 
V pátek 19. 6. 2015 ukončíme provoz centra. V době letních prázdnin se budeme věnovat nutným opravám a servisním 
pracím, abychom v nové sezoně byli připraveni otevřít naše centrum široké veřejnosti i našim stálým zákazníkům. 
  

uzavření FRY Relax Centra: 20.06.2015 -  23.08.2015 
otvíráme opět 24.08.2015 v 9.00 hod. 

 V září pak opět otevřeme dveře všem stálým aktivitám: plavání dětí, mateřských školek, škol, vodnímu aerobicu, 
všem cvičením. 
 V době naší pravidelné výluky bude samozřejmě v provozu  nově otevřené víceúčelové hřiště za školou. Můžete si 
zahrát fotbal, volejbal, nohejbal, tenis… 
Objednávat se můžete výhradně na telefonním čísle: 721 636 956.  Na tomto čísle Vám budou poskytnuty veškeré 
informace. 
 
Informace k provozu hřiště:    Děti do 15 let musí mít doprovod osoby starší 18 let 
              Letní ceny: do 18 let zdarma 
        nad 18 let – 50,-Kč/ hod. 
      Příplatek za osvětlení: 30,- Kč/hod. pro všechny 
 

Přejeme všem krásné prázdniny, slunečnou dovolenou a příjemný odpočinek. 
Zastavte čas a navštivte nás ve Fryčovicích !! 

 
www.fryrelaxcentrum.cz 

zaměstnanci 
FRY Relax Centra 

 
 
 
 
 
 



 

7 
 

                      Léto                                                                                                               
       
                      Naše školka už šla spát,  
                      teď si budu doma hrát. 
                      Máme zase prázdniny,  
                      budu sbírat maliny.  
            

U nás v mateřince … 
                                                                                                              
     Sluníčko nás hřeje a hladí svými paprsky, jahody, maliny i třešně už dozrávají. 
Blíží se čas prázdnin – doba, kterou s nadšením vítají všichni školáci i naši předškoláčci. 
     Po celý školní rok se všichni zaměstnanci naší MŠ snažili vytvářet příjemné a laskavé 
prostředí, aby chvíle zde strávené byly pro děti nejen poučné, ale hlavně plné prožitků,  
na které budou rády vzpomínat. 
                                                                           

Chtěli bychom připomenout alespoň některé z mnoha akcí, které jsme společně prožili: 
     Na podzim jsme s dětmi, jejich rodiči a klaunem Hopsalínem uspali broučky. 
     Ve společných dílnách s rodiči a prarodiči si všechny třídy vytvořily výrobky, které jim pomohly navodit atmosféru 
blížících se Vánoc.  
     Vánoční besídka se konala v sále OÚ. Děti si připravily krásný program, kterým potěšily a mnohdy i dojaly své nejbližší. 
Odměnou jim byl obrovský potlesk a zábavný program Leny Freyové. 
     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.  
Dosud jich bylo přijato 22. 
      „Indiánský týden“ přiblížil dětem život jiné kultury. Vyráběli si různé indiánské pomůcky, části oděvů, nástroje, koně, 
totemy. Vyvrcholením bylo dopoledne s lovem bizona a návštěvou Rybany, která děti odměnila za celotýdenní snažení 
medailemi. 
     „Den dětí“ jsme oslavili zhlédnutím akce hasičů a výcviku policejních psů společně se ZŠ ve Fryčovicích. Poté se děti MŠ 
vydaly hledat poklad. Dopoledne bylo zakončeno jízdou na poníkovi. 
     Tradiční „Škola v přírodě“ se uskutečnila od 15. 6. 2015 do 19. 6. 2015. 21 dětí a 3 
dospělí odjeli do penzionu „Eva“ na Hutisko Solanec. Užili si týden plný zábavy, ale i úkolů – olympiáda, poklad, bobřík 
odvahy, maškarní, táborák … 
     V průběhu roku naši předškoláci několikrát potěšili svými vystoupeními naše seniory a také přivítali do života nově 
narozené občánky Fryčovic. 
     Předškoláci naší MŠ mohli pracovat v kroužku výtvarně –  keramickém, dramatickém, ekologickém a angličtině. Každý 
pátek se střídaly děti po skupinkách při plaveckém výcviku v bazénu ve Fryčovicích, který mají zdarma. 
     Jednou měsíčně zhlédly děti přímo v MŠ divadelní představení. Také jsme navštívili  
„Divadlo loutek“ v Ostravě. 
     Předškoláci získali 1. místo za kolektivní práci v polytechnické soutěži „Kytice ve váze“.                   
     K závěru školního roku patří výlet. Letos jsme vyrazili na Bílou. Předškoláci si užili „Putování s pašeráky“. Mladší děti 
putovaly se Šmouly. Počasí bylo nádherné a děti si výlet opravdu užily.            
     Školní rok 2014/2015 zakončíme „Rozloučením s předškoláky“. Všem dětem přejeme mnoho úspěchů v „opravdové 
škole“.  
     Všichni zaměstnanci a hlavně děti se těší na rekonstrukci druhé poloviny naší školní zahrady, která proběhne v dalším 
školním roce. 
     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 prázdniny plné kouzelných zážitků přejí 
                                                                           děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko 
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TJ Sokol Fryčovice – oddíl kopané 
 
V oddíle kopané fungovala v soutěžním ročníku 2014-2015 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 přípravka a předpřípravka nastupovala v sezoně 2014-2015 pod vedením trenérů Romana Konečného, Tomáše 
Strnadla a Jana Doubka. Kluci celou sezónu nastupovali v soutěžích organizovaných OFS ve Frýdku-Místku. Předpřípravka 
obsadila na finálovém turnaji Ligy Komise mládeže při OFS ve Frýdku-Místku ve hře 3 na 3 krásné 5. místo z celkového 
počtu 19 účastníků. Mladší přípravka obsadila ve finálovém turnaji Brušperské ligy konaném na našem stadionu 4. místo. 
Pozitivem je, 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 pokračovali i soutěžním ročníku 2014-2015  v krajském přeboru, v rámci žákovské 
kategorie se jedná o druhou nejvyšší domácí soutěž. Za to, že naši kluci mohli i nadále hrát krajský přebor a sportovně se 
rozvíjet, je nutno poděkovat předsedovi našeho oddílu Jiřímu Petrášovi a předsedovi TJ Sokol Palkovice a trenérovi jejich 
žáků Miroslavu Peškemu. Zejména tito tři fotbaloví nadšenci se dokázali domluvit na tom, že dojde na ročník 2014-2015 ke 
spojení žákovských týmů obou oddílů pod naší hlavičkou a budeme pokračovat v krajském přeboru. Bylo rovněž 
domluveno, že oba oddíly se budou střídat při pořádání domácích utkání. 
Starší žáci 
Starší žáci měli svou základnu v Palkovicích, odkud pocházelo 10 hráčů kádru a trenér Miroslav Peške, a v mistrovských 
utkáních je doplňovalo 6 našich hráčů, kteří trénovali s naším dorostem ve Fryčovicích. Přestože se kluci z obou 
tréninkových skupin scházeli pouze na zápasy, dokázali si na hřišti vyhovět, předvádět pohledný fotbal a s přehledem se 
pohybovali v klidném středu tabulky a soutěž bez problémů udrželi. Nejlepším střelcem byl Ondřej Giňovský s 13 góly. 
AAA AUTO krajský přebor [starší žáci] 
1. Bohumín   26 24 0 2 147:35   72 
2. MFK Vítkovice 'B   26 20 1 5 116:33   61 
3. SO Bruntál    26 16 2 8 100:62   50 
4. Brušperk    26 13 2 11 77:82   41 
5. Nový Jičín    26 13 0 13 75:43   39 (12,3) 
6. Ostrava- Jih                26 12 3 11 72:52   39 (9,2) 
7. Fryčovice    26 13 0 13 63:66   39 (9,-1) 
8. Kravaře    26 13 0 13 78:52   39 (6,-4) 
9. Jablunkov    26 12 2 12 84:78   38 
10. Kopřivnice                    26 11 2 13 98:91   35 (4,4) 
11. Slavia Orlová    26 11 2 13 92:104 35 (1,-4) 
12. Třebovice    26 8 1 17 40:122   25 
13. M. Albrechtice    26 5 1 20 42:114   16 
14. Vratimov    26 3 0 23 28:178    9 

Mladší žáci 
Družstvo bylo vedeno trenéry Rostislavem Míčkem a Michalem Galáskem a vedoucím Tomášem Strnadlem. U mladších 
žáků byl kádr našich 14 chlapců doplněn o 3 kluky z Palkovic. U kluků byl zaznamenán proti minulé sezoně, kdy uhráli pouhé 
tři body, velký výkonnostní progres. Zejména na jaře předváděli zlepšené výkony, které přinesly v jarní tabulce 6. místo a 
celkově 9. pozici v tabulce.  
Nejlepším střelcem byl Vojtěch Janša s 18 góly.  
AAA AUTO krajský přebor [mladší žáci] 
1. SO Bruntál    26 25 0 1  250:28    75 
2. Kravaře    26 22 0 4  190:52    66 (3,4) 
3. Ostrava- Jih    26 22 0 4  178:45    66 (3,-4) 
4. Nový Jičín    26 21 1 4  120:30    64 
5. M. Albrechtice    26 16 2 8   94:67     50 
6. Brušperk    26 10 3 13 84:106   33 
7. Jablunkov    26 10 2 14 71:71     32 
8. Slavia Orlová    26 9 1 16   77:131   28 
9. Fryčovice    26 7 4 15   61:140   25 
10. MFK Vítkovice 'B   26 8 0 18   64:124   24 
11. Kopřivnice    26 7 2 17   75:108   23 (6,12) 
12. Bohumín    26 7 2 17   56:151   23 (0,-12) 
13. Třebovice    26 7 1 18   56:169   22 
14. Vratimov    26 1 2 23   25:179    5 

http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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Dorost  
Dorostenci nastupovali v krajské soutěži a pokračovali ve spolupráci s TJ Sokol Hukvaldy. Z důvodu fotbalové legislativy 
došlo ke sloučení obou kádrů pod naší hlavičkou. Oba oddíly 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, zejména díky zlepšeným jarním výkonům, zachránili a mohou s klidem zahájit přípravu 
na další sezónu. Nejlepším střelcem byl Adam Šponiar s 12 góly. 
 
AUTOCONT krajská soutěž sk. "B"  
1. Český Těšín    26 23 0 3 139:34  69 
2. Brušperk    26 21 0 5 134:41  63 
3. MFK Havířov 'B'    26 20 2 4 114:61  62 
4. Mořkov    26 13 4 9  56:48   43 
5. B. Albrechtice    26 12 6 8   97:56  42 
6. Skotnice    26 12 2 12 65:57  38 
7. Bohumín    26 11 2 13 64:82  35 
8. St. Město F-M    26 10 3 13 53:77  33 
9. Fryčovice    26 9 4 13   44:54  31 
10. Vratimov    26 8 4 14   55:80  28 
11. Vendryně    26 7 4 15   37:76  25 
12. Inter. Petrovice   26 7 2 17  80:130 23 
13. Dolní Datyně    6 5 4 17   44:88  19 
14. Slavoj Rychvald   26 4 3 19  38:136 15 

 
Muži 
Naši muži byli pro soutěžních ročník 2014-2015 nalosováni do tzv. Ostravské skupiny 1. B třídy, což se projevilo jednak 
lepším zázemím na hřištích soupeřů, ale také jejich vyšší kvalitou.  Po druhém místě v minulé sezóně a nepovedeném 
podzimu tak opět následoval pád do bojů o záchranu. Družstvo pod vedením trenéra Jana Šponiara a vedoucího mužstva 
Tomáše Lanči soutěž nakonec udrželo, ale toto je snad jediným pozitivem jinak nepříliš povedené sezóny. Nejlepším 
střelcem byl Jan Rumel s 21 góly.    
 
HADR a KYBLÍK  I. B třída sk. "B"  
1. Hlubina   26 14 9 3   55:34 51 
2. Kozmice   26 15 4 7   70:49 49 
3. Stará Bělá   26 12 8 6   64:39 44 (2,0) 
4. Darkovice   26 11 11 4 54:30 44 (2,0) 
5. Hať    26 12 7 7   52:36 43 
6. Ludgeřovice   26 11 8 7   56:40 41 
7. Šilheřovice   26 10 8 8   57:45 38 
8. Dolní Lhota   26 7 12 7   44:52 33 
9. Vřesina   26 9 5 12   47:64 32 
10. Fryčovice   26 9 3 14   52:47 30 (3,1) 
11. Ostrava- Jih   26 8 6 12   43:54 30 (3,-1) 
12. Staříč   26 8 4 14   38:69 28 
13. Velká Polom   26 6 7 13   39:48 25 
14. Václavovice   26 1 6 19   22:86 9 

 

 
Závěrem výbor oddílu děkuje obci Fryčovice, výboru TJ Sokol Fryčovice, všem fanouškům, sponzorům, rodičům a 
dobrovolným funkcionářům za jejich pomoc a podporu a přeje hezké prožití prázdnin a v srpnu o pouti se těšíme na 
shledanou při prvním domácím utkání mužů a dorostenců.  
 

Zpracoval Ing. Tomáš Strnadel 
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Tisková zpráva, 1. května  2015 v Českém Těšíně 
 
 
Tanec snů splnil sny několika lidem, a jeden také v Karviné 
 
Kvalitní rehabilitační pomůcky zlepší kvalitu života postižených dětí ve stacionáři Slezské diakonie EUNIKA Karviná. 
Taneční soutěž, ve které nebylo poražených, jen vítězů, kteří tančili proto, aby někomu zlepšili život, je u konce. I přesto, 
že soutěž běžela na Slovensku a příjemci podpory byli zejména lidé ze Slovenska, jeden sen se splnil i lidem a dětem 
v České republice, a to v Karviné.  
 
Tanec snů – tak se jmenovala taneční show, která pomáhala. 
Vždy jeden z tanečního páru byl známou tváří slovenského 
showbyznysu a druhý byl ten, který vysnil pro někoho materiální 
pomoc. Členem jednoho z tanečních párů byla paní Lucia Wijacká 
a známý zpěvák Mario „Kuly“ Kolár z kapely Desmod. Paní 
Wijacká je uživatelkou, respektive její dvě holčičky Karolínka a 
Miriamka, služby Slezské diakonie - denního stacionáře EUNIKA 
Karviná. Paní Wijacká vysnila sen nejen pro své hendikepované 
holčičky, které stacionář navštěvují, ale pro všechny děti ze 
stacionáře EUNIKA Karviná. Tím snem jsou rehabilitační pomůcky, 
které pomohou usnadnit život dětem s postižením a přinesou 
pomoc a podporu i jejich rodičům.  
 
Tanec hodnotila odborná porota, která společně s diváky, v rámci SMS hlasování, rozhodla o vítězi. Díky dárcovským SMS se 
plnily přání potřebným lidem. Jinými slovy, čím více se taneční pár lidem u televizních přijímačů líbil a podpořili tento pár 
SMS, tak tím více financí pár pro splnění snu získal. Paní Wijacká vytančila pro děti dost peněz, díky nim bude moci 
stacionář zakoupit kvalitní drahé rehabilitační pomůcky.  
 
Co je na tomto počinu paní Wijacké úžasné? Fakt, že paní Wijacká pomohla všem dětem ve stacionáři, byť by mohla klidně 
pomoci jen sama sobě – mohla by snadněji získat peníze na tolik potřebné rehabilitační pobyty pro svá dvojčátka. O svém 
životním příběhu a o rozhodnutí pomoci všem dětem ve stacionáři nám paní Wijacká s ochotou vyprávěla.  
 
Porod holčiček nebyl snadný, v jejich sedmi měsících paní Wijacká zjistila, že se děti nevyvíjejí tak, jak by s ohledem na věk 
měly. Následovala celá řada vyšetření, kdy nebylo zcela jisté, čím děti trpí. Až ve třech letech jim byla stanovena diagnóza 
dětské mozkové obrny. Holčičky nechodí a nemluví a vyžadují celodenní péči. Od stanovení diagnózy paní Wijacká 
s holčičkami absolvovala spoustu různých vyšetření včetně rehabilitací. Paní Wijacká je přesvědčena, že intenzivní 
rehabilitací, profesionálním a lidským přístupem lze mnohého dobrého v rozvoji dětí dokázat. Proto, aby své děti v jejich 
schopnostech a dovednostech stále podporovala, začala hledat podporu u široké veřejnosti, aby dětem mohla dopřát 
nákladné, ale účinné rehabilitační pobyty. Díky podpoře spoustě lidí paní Wijacká s dětmi absolvovala několik pobytů, díky 
kterým holčičky dokáží lépe vnímat, jejich pohyby jsou koordinovanější.  
 
O děti pečuje sama a při obrovské snaze o zlepšení kvality života svých holčiček je paní Wijacká již schopna laicky posoudit 
míru vybavenosti a potřebnosti rehabilitace pro své děti i děti s obdobnou diagnózou. A právě ve stacionáři viděla, že by 
potřeboval dovybavit skutečně dobrými rehabilitačními pomůckami, které jsou velmi drahé.  
 
Proto, když přišla možnost zúčastnit se „Tance snů“, přihlásila se. O Tanci snů se dozvěděla od své známé. Nikdy 
profesionálně netančila, ale porotu zaujal její příběh, energie a tanec. Jak sama říká: „V tomto pořadu nešlo pouze o náš 
příběh (můj a mých holčiček), ale měla jsem zájem a možnost bojovat za příběh a sen i někoho jiného. V tomto případě šlo 
o děti a dospělé uživatele denního stacionáře EUNIKA v Karviné. Tak jsem do toho zkrátka šla.“ 
 
O tom, že to nebylo snadné, netřeba dlouho povídat. Pro paní Wijackou začalo období, které bylo pro ni fyzicky i psychicky 
náročné. Dlouhé únavné tréninky, natáčení, péče o holčičky. Vše zvládla díky velké podpoře své kamarádky, která se o její 
děti v tomto období hodně starala a pomáhala jí.  
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Paní Wijacká svým počinem pomohla i dalším dětem a jejich rodičům, kteří mají obdobné problémy jako ona sama. Její 
příběh ukazuje i na přístup k této složité situaci, jenž může být podporou pro další rodiče dětí s postižením. Ona sama se 
velmi často usmívá, a proto jsme se jí zeptali, zda má nějaký odkaz pro rodiče, kteří mají či se jim narodí děti s postižením: 
„První diagnóza děvčat mi dala na výběr dvě varianty.  Postavit se k věcem čelem nebo propadnout depresi a smutku, 
kterými bych ničeho s holkami nedosáhla. Vždy se snažím myslet pozitivně, a to i v těžkých chvílích. Nejdůležitější pro mě je, 
když vidím úsměv na tváři a jiskry v očích mých dvojčátek. Překonávat bariéry a překážky se vztyčenou hlavou, to mě 
posouvá dál! Toto doporučují každé mamince.“ 
 
Nesobeckost, otevřenost k pomoci druhým, ochota vynaložit značné úsilí pro pomoc a podporu druhým, vzdání se svého 
pohodlí a neobyčejné nasazení pro zlepšení života těm, kteří pomoc potřebují – za to velké díky paní Wijacké a také televizi 
JOJ, která demonstruje, že pomoc potřebným nezná hranice. 
 
Pokud byste se chtěli dozvědět více o příběhu paní Wijacké, možnostech pomoci, vše je k dispozici na jejích webových 
stránkách http://www.kajkamimi.cz. 
 
Lenka Waszutová 
 
Kontakt:  
Mgr. Lenka Waszutová, tisková mluvčí, l.waszutova@slezskadiakonie.cz ; tel. 558 764 320, 604 229 619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kajkamimi.cz/
mailto:l.waszutova@slezskadiakonie.cz
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3. FRYČOVICKÁ TRAKTORIÁDA, konaná dne 23. 05. 2015 
 
Místo konání: areál rybníku pana Karla Kubláka 
Počasí: pod mrakem, sprchlo 
 
Program: 
14:00:   Shromažďování traktorů, příchod účastníků a návštěvníků. 
15:00:   Zahájení akce.  
15:15:   Start tzv. spanilé jízdy. 

V době startu silně pršelo a zvětšila se blátivá louže u startu. Zúčastnilo se celkem 21 traktorů. Účastníci 
objeli rybník dokola (po směru hodinových ručiček), většina vyjela i prudký svah.  

15:35:   Dojezd všech účastníků do cíle.  
 
Traktory v ,,parc fermé“ si mohla prohlédnout široká veřejnost. Početné návštěvnictvo si prohlíželo především Zetory 25,30, 
Crystal, ale i starý kousek Porsche, Fahr či Mercedes. Z nových modelů pak nechyběl Fendt. Byly zde i vlastní konstrukce 
Desta, Zetor, JAWA (,,Malé Koťátko“). Přibylo několik motocyklů, které již něco pamatují, např. moped Stadion.  
 
15:45  Řidiči byli postupně svoláváni k hlášení se do soutěže o nejpomalejší výjezd do prudkého kopce. Následně 
došlo k samotné soutěži, které se zúčastnila většina přihlášeným traktoristů. Pavel Žídek st. přesedlal ze svého Zetoru na 
malou Destu s pneu do sucha, v blátivé louži jeho naděje skončily dříve. Početné publikum sledovalo s napětím všechny 
účastníky a nechyběla ani mexická, resp. fryčovická vlna, jak se stroje pomalu sunuly nahoru. V 16:20 hodin bylo po dojezdu 
posledního účastníka rozhodnuto, byť do poslední chvíle nebylo jasné, kdo zvládnul vyjet nejpomaleji, bez škubnutí, 
bez prokluzu. Nakonec bylo určeno následující pořadí: 
Libor Hlavatý, Zetor 40, čas 4´:53´´ 
Josef Žídek, Zetor 30, čas 4´:17´´ 
Bohuš Dvorský, Porsche Junior, čas 2´:12´´ 
 
Oceněny byly také stroje Jindřicha Skopala (Fahr) a Kuby Dudka (Zetor 3011). 
 
Všichni zúčastnění traktoristé si odnesli pamětní list a jistě i dobrý pocit ze svého výkonu. 
 
Během celé akce bylo zajištěno občerstvení.  
 
Poděkování patří zejména pořadatelům: Pavlu Žídkovi st., Pavlu Žídkovi ml. a Tomáši Nevludovi za organizaci a zabezpečení, 
dále Aleši Gřesovi za ozvučení akce, dále pak Kamilu Pasirbkovi, Martinu Adamovskému, Lukáši Nevludovi a Marku 
Michnovi za občerstvení hostů i traktoristů, dále traťovému komisaři Štefanu Horvátovi a Zdeňku Janšovi. V neposlední řadě 
patří velké díky moderátorovi traktoriády Miroslavu Wisnarovi.  
 
Seznam všech účastníků: 
Zdeněk Janša (Zetor 25 A), 1. Bohuš Dvorský (Porsche Junior bez kapoty), 2. Pavel Žídek st. (Zetor 25 A), 3. Kuba Dudek 
(Zetor 3011), 4. Ondřej Matula (Zetor 8011), 5. Libor Hlavatý (Zetor 4011), 6. Stáňa Kublák (Mercedes), 7. Richard Bujnoch 
(Zetor 7211), 8. Láďa Žídek (vlastní konstrukce), 9. Pavel Žídek ml. (vlastní konstrukce Zetor), 10. Jan Janečka (vlastní 
konstrukce Zetor), 11. Tomáš Nevlud (Desta), 12. Martin Adamovský (Desta), 13. pan Kuchař (,,Malé Koťátko“ JAWA), 14. 
Jarda Velart (Zetor 25), 15. Luboš Bůžek (Zetor 25), 16. Petr Sládek (Zetor 25), 17. Vladimír Opěla (Zetor 25), 18. Matěj 
Sládek (vlastní výroba), 19. Josef Žídek (Zetor 3011), 20. Jindřich Skopal (Fahr), 21. Jiří Cvek (Fendt).  
 

Vypracoval: Miroslav Wisnar 
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ČZS ZO Fryčovice. 

Začátek jarního období byl ve znamení chladného počasí s častými přízemními mrazíky. To ovšem přípravné práce na 
zahrádkách nezabrzdilo a teď jsou již zeleninové záhonky zaplněny a začínají první sklizně. Velmi suché období ovšem nutilo 
zahrádkáře běhat po záhonech s konvemi vody.  
A aby nám zahrádky vzkvétaly, pro vydatné hnojení bylo zajištěno potřebné množství substrátu ze žampionárny. 
 Zahrádkáři ZO Fryčovice pro letošní rok připravili plán aktivit – členských schůzí s přednáškami, zájezdů a brigád. 
Státní svátek 1. května jsme využili pro zušlechtění moštárny, aby mohla zase sloužit všem občanům obce ke spokojenosti. 
Také jsme podruhé vztyčili májku a pro pohoštění připravili kotlíkovou smaženici. Zdá, se že stavění a kácení máje se stane 
tradicí.  
 

  
 
Na členskou schůzi dne 23. 4. 2015 byla připravena poutavá přednáška p. Jaromíra Durčeka o houbách a houbaření na téma 
„Houby našich lesů“. Kdo přišel, nelitoval.  
  
 Čas prázdnin se kvapem blíží. Pro inspiraci je připraven jednodenní zájezd do Velkých Losin dne 11. 7. 2015.  
 Je naplánován bohatý program: 
Odjezd z Fryčovic v 7:00, příjezd do pěstitelské stanice v 10:00 hod. 
Od 10:00 – 12:30 hod. prohlídka pěstitelské stanice SEMPRA PRAHA a.s. (objednáno), krátká přestávka a občerstvení z vlastních zásob 
nebo z místní nabídky (neobjednáno). 
Od 12:30 – 13:30 hod. přemístění do Jiříkova, prohlídka "Pradědovy galerie". 
Od 14:30 hod. přemístění do obce Paseky, návštěva arboreta MAKČU PIKČU Ing. Radima Slabého (www.arboretumpaseka.cz).  
Po prohlídce se zastavíme ve městě Šternberk na občerstvení a po domluvě pak odjedeme domů. 
 

Do následujícího období přejeme všem zahrádkářům a jejich příznivcům z řad občanů hodně elánu a úspěchů 
v zahrádkářské práci a úspěšný boj se slimáky. 
 

Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  
 

  

Společnost Beskydské uzeniny, a.s. přijme zaměstnance pro provozovnu ve Fryčovicích. 
POZICE: PRACOVÍK/ CE EXPEDICE 

Průměrný výdělek 85 Kč / hod. 
Nástup možný ihned. 

Zájemci mohou zasílat své životopisy na e-mail: eva.klucikoa@chodura.cz nebo volat na 
tel. čísla 604 297 091 nebo 604 297 087.  

Osobně se mohou hlásit přímo na  provozovně ve Fryčovicích. 
 
 

 

mailto:eva.klucikoa@chodura.cz
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Fryčovický zpravodaj č.2/2015 
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 

 
Informace na tel.č. 558 668 119 

Obecní úřad Fryčovice 
 

Uzávěrka fryčovického zpravodaje č.3/2015 
 bude 14.září 2015!  

mailto:podatelna@frycovice.cz
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