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Vážení spoluobčané, 

první čtvrtletí letošního roku nám uběhlo jako voda. V tomto období dochází ke schválení rozpočtu obce na rok 

2016 zastupitelstvem obce. Do tohoto okamžiku se řídíme rozpočtovým provizoriem. Věřím, že navržený rozpočet bude 

schválen a pak se jim budeme řídit po celý rok. 

Jak už bylo mnohokrát řečeno, v závěru roku 2015 byl vydán kolaudační souhlas pro stavbu kanalizace v naší obci. 

Někteří naši občané využili již prvních možných okamžiků a přípojky  ke svým rodinným domům  již provedli. Pro ostatní to 

je výzva k dalšímu průběžnému připojení vašich nemovitostí ke kanalizaci. Budeme samozřejmě rádi, když se co nejvíce 

domácností napojí hned v letošním roce, aby se taky mohla včas odzkoušet funkčnost celého kanalizačního systému až do 

ČOV Brušperku. 

V loňském roce nebyly dokončeny asfaltové povrchy u stoky A – 20 poblíž firmy TMETAL s.r.o. a rovněž u kostela. 

Jakmile zahájí činnost obalovna asfaltových směsí, budou tyto úseky dokončeny spolu s některými drobnými nedodělky 

z oprav komunikací. Budeme rovněž vyžadovat opravy cest, které sice již byly po kanalizaci opraveny, ale došlo na těchto 

úsecích k poklesům a je nutno toto dílo reklamovat u dodavatele stavby EUROVIA.  Od 1. dubna obec opět zajistí sběr 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Máme vlastní kontejnery a nosič kontejnerů. V loňském roce jsme 

s tímto sběrem započali, i když se značnými počátečními problémy. Do těchto kontejnerů můžeme vložit jen materiál, 

který je určen do kompostu. Vždyť tento materiál vrátíme tam, kde patří, tj. zpět na pole. Nemůžeme pozemky zatížit 

jiným odpadem. Větve budou ukládány vedle těchto kontejnerů. Zatím je v Zámrklí u hájenky spalujeme, ale i tady 

připravujeme záměr využití  štěpkovače, protože běžné spalování je škoda, štěpky lze následně lépe využít. 

To, co nám stále ještě schází, je obnova dopravního značení po celé obci. Tím se rozumí nejen výměna nebo ponechání 

stávajících dopravních značek, ale předpokládáme současně řešit i přechody pro chodce, vyžadované zpomalovací 

retardéry, zrcadla k bezpečnému vyjíždění, stejně tak i stále opakovaný požadavek na snížení rychlosti na krajské 

komunikaci alespoň na 70 km/hod po celém jejím úseku, popřípadě rozšířit stávající úsek „obec“ na delší úsek s tímto 

omezením. Rovněž zbývá dokončení dopravního značení na návsi, zejména vyznačení jízdních pruhů a podélného značení 

parkovišť.  

Prioritou naší obce je výstavba bytů pro seniory. Po určité diskusi se shodujeme na typu komunitního bydlení, je 

to současně i nejvíce dotovaná investice na úseku pořízení bytů. Dům bude situován na místě dnešního domu u Juřenů a 

předpokládáme výstavbu asi 15 bytů. Téměř jsme se shodli na zadávacích podmínkách, které předáme projektantovi 

k vypracování prvního stupně projektové dokumentace. Pak budeme soutěžit zpracování kompletní projektové 

dokumentace včetně stavebního povolení. Pokud půjde vše podle našich představ, budeme schopni v závěru letošního 

roku ještě tuto akci vysoutěžit a tím se připravit tak, aby mohlo být započato s výstavbou hned zpočátku příštího roku. 

Musíme se neustále snažit zvyšovat bezpečnost našich chodců po místních komunikacích. Necháváme zpracovat projekt 

na dva úseky chodníků podél krajské komunikace, a to v úseku navázání na stávající chodník u Kuběnů až po úsek u Kříže. 

Druhý plánujeme od zastávky Chamrád podél firmy Chodura až k odbočce do vsi u p. Josefa Rymla. 
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Rovněž vás chci seznámit s úmyslem rozšíření kamerového systému v rámci prevence páchání trestné činnosti. Je 

naší povinností činit všechny kroky k tomu, aby měli naši občané pocit bezpečí na území obce. Rozšíření kamerového 

systému plánujeme u mateřské školy, základní školy, bazénu, knihovny, obecního úřadu a části návsi. I když jsme byli 

informováni o snižující se kriminalitě v naší obci, což je jen dobře, přesto tato preventivní opatření nepovažujeme za 

zbytečná. 

Dalším úkolem je taky činit něco pro naši přírodu, obnovu krajiny, ale především to, co máme dnes a denně 

k řešení -  nedostatek vody. Po staletí víme, že naše republika má k dispozici jen tu vodu, která naprší. Nic k nám 

nepřiteče. Poslední tři roky tropických veder a nedostatku vody přiměly naše zodpovědné orgány k řešení. Ministerstvo 

zemědělství vyčleňuje 8 miliard korun ze státního rozpočtu na podporu zadržení vody v krajině. Je nutné, aby se do tohoto 

dotačního programu zařadilo co nejvíce měst a obcí. Účelem je vystavět raději pět tisíc malých rybníků než tyto 

prostředky určit k výstavbě jedné gigantické přehrady na jednom místě, i když se stejným množstvím zadržené vody. Nám 

se nabízí prostor v Zámrklí. Je zde po mnoho let kyselá téměř nevyužitelná louka hned naproti stávajícího rybníku 

vystavěného z jiného programu v roce 2004.  

A pak tady ještě zbývá dlouhodobě neřešený problém obecní hájenky v Zámrklí. Je to přece jen náš majetek, 

musíme o něj co nejlépe pečovat. Musíme si přiznat, že tato velmi stará budova vyžaduje totální rekonstrukci. Pro svých 

100 ha lesů obec neuživí hajného. Zato se však nabízí všestranně využitelný prostor k tomu, abychom se o něj rovněž 

postarali a zvelebili natolik, že může sloužit širokému spektru zájemců. V prvé řadě může být využíván mateřskou školou a 

základní školou (výuka přírodních věd) včetně všech zájmových kroužků a školní družiny. V mimoškolní dobu pak mohou 

prostor využívat různé organizace a spolky, kluby apod. Pro širokou veřejnost se nabízí možnost využití k cíleným 

procházkám, k odpočinku každého všedního dne a rovněž i jako „výletiště“ se stejným zaměřením, jako na to byli lidé 

zvyklí v minulosti. 

Všechny tyto návrhy budou zpracovány do fáze hotových projektů. Uskutečňovat můžeme jen ty, na které budou 

ze strany kraje, státu nebo Evropské unie uvolněny finanční prostředky – dotace. Těch nabízených podpůrných programů 

je značné množství, je potřeba jen si skutečně vybrat podle možností, ale především podle našich potřeb. Musíme se 

snažit tyto prostředky získat pro další rozvoj a zvelebení naší obce. Byla by jistě škoda, kdybychom nevěnovali těmto 

úkolům pozornost. Vždyť vše toto pak může sloužit k lepšímu využití nejen majetku a prostor obce, ale rovněž to vše 

směřujeme k využití a rozšíření volnočasových aktivit občanů naší vesnice – kde stojí za to žít. 

 

Leo Volný, starosta 

 

 
 

 
Neoprávněné napojení dešťových svodů  
  
Neoprávněné napojení dešťových svodů a vpustí lze odhalit použitím 
kouřové zkoušky, při které je do kanalizace vháněna hygienicky 
nezávadná mlha, která se šíří kanalizací a kanalizačními přípojkami. 
V případě napojení dešťových svodů na zkoušenou kanalizaci pak tato 
mlha začne viditelně stoupat ze střešních okapů nebo vpustí, jak je 
patrno na přiloženém obrázku.  
  
Bude docházet k namátkovým kontrolám. 
 
Při zjištění neoprávněného napojení dešťových svodů na kanalizaci 
bude přípojka zaslepena až do doby přepojení dešťových svodů. 
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Informace pro občany …  

Obec Fryčovice měla na počátku roku 2015 celkem 2 337 obyvatel a ke konci roku 2015  to bylo 2 374 obyvatel,               

což představuje nárůst o 37 obyvatel. Cizinců s trvalým pobytem žilo v naší obci 7. Úřední adresu, což je adresa obecního 

úřadu, mělo ke konci roku 2015  55 občanů. 

Do Fryčovic se v roce 2015: 

 přihlásilo 73 občanů,  

 odhlásilo 45 občanů, 

 narodilo se 28 dětí, z toho 14 děvčat a 14 chlapců, 

 zemřelo 19 občanů, 8 žen a 11 mužů. 

Z celkového počtu 2 374 obyvatel bylo v roce 2015: 

 1 164 mužů, z toho nad 15 let 1002, do 15 let 162 

 1 210 žen, z toho nad 15 let 1037, do 15 let 173. 
 

V loňském roce byl ve Fryčovicích uzavřen 1 sňatek a to církevní.  Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavily                

3 manželské dvojice. Diamantovou svatbu – 60 let společného života oslavila 1 manželská dvojice.    
 

Vítání občánků se v roce 2015 uskutečnilo třikrát. 
 

Na zdejším obecním úřadě bylo provedeno 459 ověřování, a to ověřování pravosti podpisu i ověřování shody opisu            

či kopie s předloženou listinou. Prostřednictvím systému CZECH POINT bylo podáno 44 žádostí o výpis z rejstříku trestu,    

46 žádostí o výpis z katastru nemovitostí a 22 žádostí o výpis z obchodního rejstříku.   
 

Nově bylo v roce 2015 přiděleno 6 čísel popisných, z toho 4 čísla popisná rodinným domům, 1 výrobní hale                            

a 1 vývojovému středisku.  
 

Bc. Kateřina Matušková, matrikářka 

 
 

O B E C   F R Y Č O V I C E - O Z N Á M E N Í 
 

        V sobotu 23. dubna 2016 bude proveden sběr VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČNÉHO ODPADU. 
 

    Sběr VELKOOBJEMOVÉHO odpadu: 

 8:00 – 8:30 v dolní části obce u pana Kuběny 

 8:35 – 9:20 u mostu přes Košici, naproti pana Františka Míčka  

 9:25 – 10:10 Krnalovice na křižovatce 

 10:15 – 11:00 u mostu u mateřské školy 

 11:05 – 11:50 u správní budovy býv. zemědělského družstva 

 11:55 – 12:30 u mostu u pana Slavíka 

 8:00 – 12:30 u budovy Obecního úřadu Fryčovice 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:  skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace. 

 

 Sběr NEBEZPEČNÉHO odpadu, ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ a sběr PNEU osobních automobilů: 

 8:00 – 12:30 u budovy Obecního úřadu Fryčovice 
 
NEBEZPEČNÉ ODPADY: Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky 
barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.  ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ televizory, monitory, obrazovky, 
rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky. 
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ: lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, 
vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, 
telefony a ostatní domácí spotřebiče.     
 

Žádáme občany, aby neukládali odpad na sběrné místo mimo určenou dobu danou časovým harmonogramem. 
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Vážení spoluobčané, 

rád bych vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie 

České republiky Brušperk. V rámci služebního obvodu, který zahrnuje města Brušperk  a Paskov a obce 

Řepiště, Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Krmelín, Policie České republiky prověřovala 

od 1.1.2015 do 31.12.2015 celkem 222 trestných činů, 229 přestupků, 1169 dopravních přestupků a dalších 379 spisů 

běžné pořádkové agendy, což je celkem 1999 spisů.  U prověřovaných trestných činů je nutné uvést, že z celkového počtu 

222 trestných činů bylo 32 trestných činů odloženo s odůvodněním, že se trestný čin nestal, popř. odevzdáno správnímu 

orgánu s podezřením ze spáchání přestupku. Lze konstatovat, že již dva roky po sobě dochází k výraznému poklesu trestné 

činnosti. V roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 tento pokles činí 20%, přičemž objasněnost trestné činnosti v roce 2015 

činila 55%. 

V samotné obci Fryčovice došlo od 1.1.2015 do 31.12.2015 k 16 trestným činům, 51 přestupkům                     

(včetně  36 dopravních přestupků), což v porovnání s rokem 2014 znamená pokles trestné činnosti o 2 trestné činy. 

Objasnit se podařilo nebo je před objasněním 8 trestných činů. 

U trestných činů obecně převažují majetkové delikty, zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel, 

zanedbání povinné výživy, trestné činy obecně nebezpečné a ohrožující (pro představu se jedná o různé formy ublížení     

na zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření úředního rozhodnutí apod.). Ačkoli pokles trestné 

činnosti    je zaznamenán téměř u všech druhů trestné činnosti, zejména pak u majetkových trestných činů, např. krádeží 

vloupáním, v jedné oblasti trestné činnosti je naopak zaznamenán výrazný nárůst, a to u trestných činů proti životu             

a zdraví a dále       u trestných činů narušující soužití. Jedná se zejména o různé formy úmyslného či nedbalostního ublížení 

na zdraví, týrání osoby ve společném obydlí, veřejnosti, popř. nebezpečného pronásledování a vydírání. 

Vážení spoluobčané, na závěr bych vás chtěl požádat, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve vaší obci,       

a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR, na telefonní číslo 558 666 222, což je přímo na naše 

oddělení PČR Brušperk, možno i na služební mobilní telefon, a to na číslo 725 516 485, nebo na tísňovou linku 158.         

Bez vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. V minulosti jsme na základě všímavosti 

občanů objasnili několik trestných činů s tím, že byl pachatel zadržen přímo na místě trestného činu nebo byl na základě 

významných a přesných informací od občanů později dohledán. 
         

                         Za kolektiv OOP Brušperk, npor. Mgr. Kamil Václavík 
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 
 

 Začátek roku byl očima zahrádkářů z hlediska počasí a pranostik dosti nepodařený. Například 

prý: „Roste-li tráva v lednu, sahá bída ke dnu“ nebo „V únoru, když skřivan zpívá, chudobný rok 

potom bývá“. Jediná záchrana může pro zahrádkáře pak býti: „Březen suchý, duben mokrý a máj 

prochlazený, roček bude vydařený“. Zatím to ale moc nevychází, takže budeme v očekávání. 

 Na začátku roku, tak jako každoročně, se zahrádkáři sešli na výroční členské schůzi, kde předseda Vladimír 

Bujnošek zhodnotil činnost základní organizace v roce 2015 a nastínil úkoly pro rok 2016. Prioritou zůstávají členské 

schůze s oblíbenými odbornými přednáškami, organizace zájezdů a neutuchající starost o moštárnu. Obsluhu moštárny 

bude opět obstarávat kolektiv vedený př. Jiřím Bujnochem (t.č.723343142). Budeme se snažit i o zajištění výkupu 

padaných jablek pro firmu OVEXIM z Kroměříže. Centrem pozornosti jsou i kontakty s družební organizací SZS ZO               

ve Stráňavách i rozšiřování spolupráce se ZŠ a MŠ Fryčovice, bez jejichž účasti si výstavu ovoce, zeleniny a květin již 

nedovedeme představit. Výroční členskou schůzi navštívila řada hostů, zástupců obce, Územního sdružení ČZS, ZŠ, MŠ,    

ZO Krmelín, ZO Stará Ves nad Ondřejnicí a včelařů Fryčovice. 

 Mezi další aktivity pro zahrádkáře bude např. zajištění substrátu ze žampionárny jako oblíbeného kvalitního 

přírodního hnojiva. Za zmínku stojí rovněž přeroubování skomírající „Janáčkovy jabloně“ na Hukvaldech členem naší ZO 

Miroslavem Bohušíkem na novou podnož. Pod vedením př. Bohušíka se staráme i o údržbu vysazených stromků 

v prostoru Seiberovy cesty. Úrodu švestek se ovšem nepovedlo sklidit, zahrádkáři byli předejiti aktivnějšími sběrači. 

 V podvědomí zahrádkářů již na jaře musí být příprava a vypěstování prestižních vzorků na podzimní výstavu. 

Přejeme všem ve snažení mnoho úspěchů. 

Zpracoval Jaromír Ferdian. 

 
1. oddíl Jelci Fryčovice 

Únorová víkendovka 

Sešli jsme se v sobotu 6. 2. u místní fary. Odložili bágly, jídlo a už si to mířili 
k autobusové zastávce. Od bramborárny jsme se po nějakých těch přestupech dopravili až 
ke kinu Luna v Ostravě. Čekala nás Čiperná jízda, která stála za zhlédnutí.  Bavili jsme se 
výborně. 

Po návratu nás čekala večeře a šli jsme spát. Moc se nám do spaní nechtělo….         
Po ranním probuzení a úklidu „víkendového ležení“ jsme si dali výbornou snídani. Buchet, 
bábovek a muffinů bylo pro všechny dost. Čekaly na nás už ale hry, rukodělná práce             
ve smyslu výroby záložky do knihy s využitím tvrdého barevného papíru, na který jsme 
přišívali různé tvary z tenkého pěnového materiálu veselých barev. Naši předškoláci využili 
lepidlo a svou fantazii. Všem se záložky moc povedly.  Dopoledne uteklo, oběd byl výborný, 
čekaly nás další hry. Zase nám to rychle uteklo a za chvíli si pro nás přišli rodiče….. 
Na jedné ze schůzek jsme se vydali odlévat stopy zvířat. Naskytl se nám krásný pohled na kostel ozářený zapadajícím 
sluncem. O foto se s vámi rádi podělíme.  
 

Co nás čeká? 
Těšíme se do Brna na celodenní výlet, závod vlčat a světlušek, slib vlčat a světlušek a slib skautek. 
Pokud budeš nastupovat do první třídy, zajímá Tě příroda, rád si hraješ a jsi zvídavý, přijď mezi nás každé úterý od 16:00 – 
17:30 hodin. 

Fryčovičtí skauti 

 Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 
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KLUB SENIORŮ FRYČOVICE 

Ohlédnutí za zdařilými akcemi 
Pomalu se uzavírá další rok činnosti Klubu seniorů ve Fryčovicích. Patnáctý duben výroční schůzí udělá tečku                       

za dvaadvacátým rokem existence klubu a nastartuje rok třiadvacátý. K pilířům práce tento rok bylo nabídnout takový 

program, který osloví seniorské věkové spektrum. Naší snahou bylo umožnit setkání s významnými osobnostmi, poučit se, 

podporovat duševní a tělesnou aktivitu, překonat osamělost. 

Z přesné evidence akcí, které jsme v posledním roce uskutečnili, přistoupím k výběru nejzdařilejších. 

Setkávali jsme se s lidmi, kteří procestovali svět a spolu s vyprávěním objevovali s Ing. Jiřím Homolou,                   

Ing. Richardem Kavkou a Mgr. Michalem Kalmanem Ph.D. nám utajované kousky zemí. 

Přesvědčili jsme se, že píseň o uplakaném Ivánkovi je dávnou minulostí. Takovou školu, jako je ta fryčovická,         

na které jsme byli mile přivítáni a provázeni osobou nejpovolanější – paní ředitelkou Mgr. Alexandrou Filarovou v rámci 

exkurze „Škola dříve a dnes“, musí mít školáček rád. 

Mgr. Danou Jalůvkovou z Ostravy byl připraven program o složení a přípravě netradičních čajů a degustací.          

Svá podvědomí jsme si rozšířili o bylinných produktech i podpůrných prostředcích na podporu imunity a redukci únavy 

s paní Žákovou z Frýdlantu a dle zájmu akci v závěru roku zopakovali. S Ing. Miladou Schilingerovou jsme vnikali                 

do tajemna květin, které mohou obohatit náš jídelníček. 

Malebné zákoutí při návštěvě Veselé zahrady na Ptáčníku a pohled na tolik krás v podobě pupenů a kvítků dovedl 

rozehřát i toho největšího škarohlída. 

S nadšeným ohlasem šesti desítek členů a milou vstřícností majitelů se setkalo 1. Setkání předprázdninové sešlosti 

v půvabném prostředí na chatě pana Kubláka. 

Nabízíme cyklovyjížďky do blízkých končin, loni jsme absolvovali tři autokarové zájezdy do Čech pod Kosířem, 

ostravského planetária a Polska. 

Náš klub je vstřícný k přání členů. Letos se vytvořil tým aktivních členek pro zajištění společenských akcí. Zdobily 

se perníčky, připravovaly dobrůtky na vítání jara, Den matek a příležitostná setkání, pekly se koláče. Prezentovali jsme se 

při rozsvícení vánočního stromu. Do generálního úklidu klubových místností se již tradičně pouštíme v druhé třetině 

měsíce srpna. Další aktivita, která vzešla z popudu člena, bylo zhotovení regálu a skříněk a doplnění kuchyňského sektoru 

bez nároku na odměnu. 

Sportovní zápolení vnese vždy kus veselí a obohatí setkání, cvičíme s paní Věrkou Moravcovou z Brušperka, 

setkáváme se s panem starostou Leo Volným a paní MUDr. Marcelou Chalupovou. Spolupracujeme s Policií ČR. 

Návštěva pana Zdeňka Ivánka s produkcí a precizním zpracováním fotografických a filmových dokumentů od 

poloviny minulého století byla emotivním zážitkem. Vzpomínka nás zavedla do času mladých let, rozpoznávali jsme tváře, 

mnohdy i sebe. Setkávali jsme se s dokumenty a záběry fryčovických mimořádných událostí. Záslužná práce, do které pan 

Ivánek vložil srdce a spoustu času a o které ví jen málo zasvěcených, zůstane pro pokolení příští. 

Beseda s paní Mgr. Janou Poláškovou z Ostravy navázala na loňskou přednášku o onemocnění pohybového 

aparátu s MUDr. René Boglevským, která byla na vysoké profesní úrovni. 

Abychom splňovali účelnost webových stránek obce, zveřejňujeme z každého setkání foto i písemná pojednání 

k nahlédnutí občanům Fryčovic. Kronika klubu patří k nejlépe vedeným v celém okolí. Pravidelně doplňujeme snímky 

fotoalbum, rozmnožili jsme zpěvník, začínáme zpívat s harmonikou. Snažíme se akceptovat první zkušenosti s využívání 

nového vývěsního panelu. Vánoční výzdoba klubových místností byla svátečním pojetím hodna setkání u vánočního 

stromečku s panem starostou Leo Volným a Ing. Jiřím Volným i rozloučení se starým rokem. 

S výrazným pochopením a podporou pana starosty a představitelů obce jsme schopni nabídnout členům 

plnohodnotná setkání a akce. Jsme si toho plně vědomi a děkujeme. 

Každý den stojí za to, aby ho člověk žil. Každý si může vybrat z nabízené programové činnosti, která je vskutku 

bohatá. Členové výboru chtějí darovat radost z nezištné pomoci, nabízejí ochotu podělit se o skvělý nápad, snaží se spojit 

své síly ve věcech moudrých a užitečných. Proto poděkování patří všem, kteří se v přípravě akcí angažují. 

To je správná cesta pro všechny, kteří chtějí plnohodnotně žít i ve vyšším věku.                                   Mgr. Miluše Strakošová 
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Milí čtenáři, 

Chtěla bych společně s vámi ohlédnout za uplynulým rokem 

v naší obecní knihovně. V roce 2015 bylo přihlášeno 313 čtenářů, 

z toho 114 dětí do 15 let. Jsem moc ráda, že čtenářů každým rokem 

přibývá. Knihovnu navštívilo celkem 4 318 návštěvníků, včetně 

návštěvníků on-line služeb, a bylo zaznamenáno 9 083 výpůjček. 

V loňském roce jsem vyřadila 226 knih, většinou se jednalo 

o knihy zastaralé nebo poničené, naopak nových knih jsem 

nakoupila 293 kusů. Knižní fond tedy čítá 9 188 knih. Když ještě 

dále nahlédneme do statistiky, tak vězte, že nejžádanějším titulem se s převahou stala dětská knížka „Deník 

malého poseroutky 1 – 9 díl“, kterou napsal Jeff Kinney. Z literatury pro dospělé to jsou většinou severské 

detektivky, dále autoři Nicholas Sparks, Táňa Keleová-Vasilková či Sandra Brownová. 

Během roku v knihovně probíhaly různé akce pro děti. Ať to byly knihovnické lekce, nebo výtvarné soutěže. 

V závěru mého povídání ještě pozvánka k návštěvě naší knihovny. Vše o knihovně i nových knížkách 

najdete na webových stránkách www.frycovice.knihovna.info. Na úplný závěr bych vám chtěla popřát krásné 

jaro a knihovně hodně nových čtenářů.   

               Sadílková Nataša, knihovnice 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frycovice.knihovna.info/


10 

 

Ze základní školy 
Dne 2. února 2016 proběhl slavnostní zápis dětí do základní školy. Paní učitelky přivítaly předškoláky ve 

vyzdobené třídě, měly pro ně připraveny úkoly, které děti hravou formou plnily. Ti starší v pohádkových kostýmech je na 
jejich cestě doprovázeli. Za splněné úkoly si odnesly nejen odměny, které pro ně připravili jejich starší spolužáci, ale také 
drobné dárky sponzorů. 

Především pro předškoláky, jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost byla připravena prohlídka celé školy v rámci 
Dne otevřených dveří, a tak si děti mohly „pohrát“ s interaktivní tabulí, podívat se do odborných učeben (výtvarná 
výchova, hudební výchova, učebna fyziky a chemie, počítačová třída, nově vybavená žákovská knihovna, multimediální 
třídy, dílny, žákovská kuchyňka, keramická dílna, školní divadélko, dvě učebny školní družiny). 
Zápisu se zúčastnilo osmnáct dětí, všechny byly přijaty a my už se těšíme, až se s nimi setkáme po prázdninách. 
 

Co je čeká? Je u nás něco jinak? 
Adaptační pobyt: V naší škole se žáci všech ročníků účastní pobytových akcí, které jsou zaměřeny na upevňování kolektivu, 
poznávání se navzájem, spolupráci. Při jejich přípravě a realizaci klademe důraz na splnění zadaných cílů a vytvoření 
vstřícného a přátelského prostředí.  

Žáci první třídy hned v druhém týdnu září vyjedou se svou třídní učitelkou na adaptační pobyt do některého 
z blízkých rekreačních středisek v Beskydech. Tady zažijí první společné akce, vytvoří si pravidla třídy, začnou spolu 
„pracovat“. Vzájemně se poznají zábavnou formou pomocí her, které jim pomohou nalézt své místo ve skupině a vytvořit 
sociální vztahy. Děti spolu tráví ve třídě hodně času, a proto je nastavení příjemné a pozitivní atmosféry v třídním 
kolektivu důležité. Pokud ve třídě panují zdravé vztahy, udělá se mnohem více práce. 
 

Hodnocení: Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním a slovním hodnocením, přičemž obě tyto 
varianty mají stejnou váhu. Naše škola uplatňuje možnost slovního hodnocení v první třídě a v prvním pololetí druhé třídy.  
Hodnocení slovem je konkrétnější (na rozdíl od čísla vám říká, co dítěti jde a co mu dělá problémy) a objektivnější 
(jednoznačné vyjádření: „při řešení slovních úloh volí správný postup, ale dělá numerické chyby“). Nehodnotí se jen 
znalosti, ale i další schopnosti a dovednosti, protože k tomu, aby byl člověk v něčem úspěšný, potřebuje také 
samostatnost, tvořivost, houževnatost, sociální cítění apod.  Hodnotí se pokrok dítěte. Psychologové slovní hodnocení 
doporučují jako vynikající způsob motivace a podpory všech žáků.  

 

Výuka čtení a psaní: Používáme genetickou metodu. Ačkoli se s touto metodou nevyučuje ve všech školách, nejedná se 
o metodu novou, základy této metody byly položeny již v roce 1913 v tehdy velice moderní a populární čítance Poupata 
(Josef Kožíšek), moderní metodiku této metody zpracovává od roku 1995 PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc., autorka souboru 
učebnic a pracovních listů. Od samého začátku žáci čtou i zapisují celé věty, slova nejprve hláskuji (A-D-A-M) a poté opět 
spojují ve slova (ADAM). Začíná se nácvikem sluchové analýzy a syntézy nejprve u krátkých slov a postupně se přechází ke 
slovům delším a složitějším. Naučená velká tiskací písmena děti zároveň i píší, pokud žáci zvládnou velká tiskací písmena, 
přechází se na nácvik malých písmen. Kladem této metody je rychlost nástupu čtení, a to nejen slov, ale i vět a 
jednoduchých textů. Žáci dokáží obsah vět lépe vnímat, jde tedy o čtení s porozuměním. Okamžité psaní velkých tiskacích 
písmen umožní dětem procvičit jemnou motoriku a připravit je na psaní složitějších psacích písmen, se kterým se začíná 
přibližně od druhého pololetí školního roku. Čtení a psaní velkých písmen je využitelné i v ostatních předmětech, např. v 
matematice mohou děti číst jednoduché slovní úlohy. 
 

Anglický jazyk: Výuku angličtiny máme zařazenou od první třídy v rámci předmětu jazyková komunikace. Děti se hravou 
formou učí jednoduché říkanky, písničky, umí pozdravit, poděkovat, napočítat do deseti, pojmenovat barvy, zvířata. 
Klasická výuka angličtiny (tři hodiny týdně) na ně čeká až ve třetím ročníku. 
 

Výuka s rodiči: Dvakrát ročně probíhá výuka s rodiči. Během prvního společného dopoledne se rodiče seznámí s tím, jak 
by měla probíhat domácí příprava (např. ukázka nácviku genetické metody čtení). Při další výuce již hravou formou 
rozvíjejí nabyté vědomosti.  
 

Týdenní plány: Na konci každého týdne obdrží rodiče elektronickou cestou (email) plány učiva, plánovaných akcí apod. 
na následující týden. 
 
Naším cílem je spokojené dítě, které chodí do školy rádo, je vhodně motivováno a v případě potřeby je mu vždy podána 
pomocná ruka. Takové dítě se pak cítí bezpečně a o to intenzivněji vnímá vše nové, z čehož pramení i to, že se rádo „učí.“ 
     

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
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Tříkrálová sbírka 2016 se povedla. Děkujeme i Vám.  
Letošní 16. ročník Tříkrálové sbírky se opět vydařil. Celkový výtěžek v rámci Charity Frýdek-Místek činí 1. 851.079,- Kč, 
které pomohou lidem v tísni a rozvoji charitního díla. V oblasti, kde působí Charita Frýdek-Místek, se během prvních          
14 lednových dní vydalo do ulic 280 kolednických skupinek. Tři králové obcházeli domácnosti a vinšovali štěstí, zdraví          
v novém roce.  
Ve Fryčovicích koledovalo 7 skupinek a vybralo se krásných 39.384,- Kč. Peníze z letošního výtěžku 
se použijí na nákup velkokapacitní pračky na Oázu pokoje, investice do budovy Domu pokojného 
stáří, podporu Dobrovolnického centra, podporu činnosti a zlepšení kvality terénní péče, na své si 
přijdou i další střediska.  
„Děkujeme všem dárcům za vstřícnost a vřelé přijetí našich koledníků a koledníkům za jejich nasazení 
a ochotu. Bez Vás by sbírka nebyla taková, jaká je,“ děkuje ředitel Charity Frýdek-Místek Martin 
Hořínek a dodává: “Výsledky sbírky jsou pro nás povzbuzením a také závazkem, neboť ukazují, že lidé 
v regionu nejsou lhostejní a naše práce má smysl, který veřejnost vnímá.“  

Mgr. Renáta Zbořilová  
     Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charita Frýdek-Místek  

 
 
 
 

 
 
 
 

Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2016 ve Fryčovicích  
Výtěžek letošní TS překonal loňskou částku. Koleda TS 2016 byla sečtena a výsledná částka v naší obci činila 39.384,- Kč, 
což je o 5.362,- Kč více než v roce loňském.  
Mnoho lidí se skrze Tříkrálovou sbírku rozhodlo, že udělá ve svém volném čase něco konkrétního pro své blízké anebo lidi 
v nesnázích. Výsledek letošní sbírky je důkazem, že lidé kolem nás mají pochopení a otevřená srdce. To je jistě pro nás pro 
všechny hodně dobrá zpráva a důležitá škola pravého lidství pro ty nejmenší.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Přehled výnosů vybraných ve Fryčovicích od roku 2007 
do roku 2016:  
Všech sedm naplněných kasiček letošní TS bylo dne 22. 1. 2016 úředně 

rozpečetěno na Obecním úřadě ve Fryčovicích jako každoročně pod 

vedením pracovnice Charity F-M paní Mgr. R. Zbořilové a pana Bc. R. 

Pácla za přítomnosti paní účetní J. Nevludové a koordinátorky TS paní A. 
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Vyvialové. Největší bankovkou byla v letošní sbírce (pouze jediná) tisícikoruna. 

 

 

 

 

 

Výtěžek sbírky bude využit na činnost a pokrytí nákladů charitních center ve Frýdku-Místku:  
 
- K zakoupení velkokapacitní pračky pro centrum Oáza pokoje pro psychicky nemocné  
- Pomůcky a vybavení pro klienty a dofinancování dalších charitních středisek:  
 

o Centrum odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře  

o Charitní ošetřovatelská služba  

o Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké  

o Charitní pečovatelská služba  

o Terénní služba ZOOM pro psychicky nemocné  

o Klub Nezbeda - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

o Terénní služba REBEL pro děti a mládež  

o Středisko PRAMÍNEK pro rodiny s dětmi ve vyloučené lokalitě  

o Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí  
 

Poděkování koledníkům v kině Vlast  
Pro koledníky, kteří měli zájem, bylo v místeckém kině Nové scény Vlast v sobotu 6. 2. 2016 uspořádáno promítání filmu 
Aldabra: byl jednou jeden ostrov. Na své si mohli přijít jak dospělí, tak především i děti.  
 

„Nikdo nemůže udělat všechno, ale všichni můžeme udělat něco!“  
 
Všem dárcům, koledníkům a také vedoucím skupinek za Charitu Frýdek-Místek upřímně děkuje  
 

Anna Vyvialová , koordinátorka TS 
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Fryčovický zpravodaj č.1/2016 
 

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.2/2016 

 bude 13.června 2016! 

mailto:podatelna@frycovice.cz

