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Vážení spoluobčané, 

máme za sebou první pololetí letošního roku a současně taky období, kdy se chceme poohlédnout zpět, co se událo,               
a zároveň si připomenout, co se bude dít v naší obci v jeho  druhé polovině.  Je to období, kdy většina našich občanů tráví 
dovolené v naší republice nebo v zahraničí. Ať už ji strávíte kdekoliv, moc Vám všem přeji, aby se Vám letošní dovolená 
vydařila a splnila tak očekávané představy, aby jste se mohli vracet zpět do naší vesnice obohaceni o ty nejkrásnější 
vzpomínky a dojmy, ale taky především odpočati jak fyzicky, tak duševně. K tomu všemu samozřejmě přeji hezké počasí        
a šťastný návrat domů. 
Letošní rok předpokládáme, že se většina nemovitostí připojí na splaškovou kanalizaci a to se očekává především v tomto 
letním období, kdy provedení jednotlivých přípojek umožní teplé počasí. Bude to pak završení největší investiční akce 
v historii Fryčovic. Všechny úseky dotčené kanalizací byly uvedeny do původního stavu, opraveny místní komunikace a nyní 
je jen na nás, abychom využili všech možností vylepšovat a co nejvíce zkrášlit ostatní plochy v obci do přijatelné úpravy, 
samozřejmě nejlépe do parkové podoby. Aby se nám zde dobře žilo, je zapotřebí tyto úseky upravovat a trvale ošetřovat. 
Moc děkuji těm občanům, kteří sami ze své iniciativy upravili a udržují plochy v okolí svých obydlí patřící už veřejnému 
prostranství. 
Jak jste byli informováni z usnesení zastupitelstva obce, podařilo se nám vykoupit pozemky bývalého fojství, kde bylo ještě 
donedávna zařízení staveniště pro kanalizaci. Pozemky jsou v centru obce a tím máme pro budoucí období dostatek místa 
k našim investičním záměrům. Chci zde poděkovat původním vlastníkům, že dali přednost v prvé řadě obci před ostatními 
zájemci. Proto jsme se taky ihned rozhodli změnit původní umístění domova pro seniory z plánovaného záměru u Juřenů    
na nové a mnohem výhodnější místo v centru obce. Studii pro tento objekt nám zpracovává Ing. Arch. Jiří Klimek, bude 
předložena do 15. července 2016 a následně proběhne výběrové řízení na zhotovení projektu. Současně se zabýváme 
zadáním studie k využití ostatních zakoupených pozemků v centru obce, které se zatím změní jen na minimální parkovou 
úpravu.  
Letošní rok je věnován rovněž dalším projektům, které již byly zadány a budeme vyčkávat na možné dotační výzvy.             
Jen pro připomenutí, je to objekt hájenky v Zámrklí, dva chodníky podél krajské komunikace a rybník u obecního lesa. 
V minulosti jsme plánovali výstavbu kolumbária a rozšíření hrobových míst na místním hřbitově. Tento projekt nám 
zpracoval Ing. Arch. Kamil Zezula a nacházíme se v období, kdy zasíláme výzvy šesti uchazečům k výběrovému řízení u této 
zakázky. Termín realizace budeme stanovovat do 30. září 2016.  
Ve druhém pololetí chceme rovněž zrealizovat funkční kamerový systém, který bude chránit naše zájmové objekty                 
a prostory. Pro další období byla pověřena komise pro rozvoj obce ke zpracování výhledu investičních akcí naší obce. Jistě 
se bude zabývat podněty organizací, spolků a především Vás, občanů, co nám zde chybí, co bychom jako první navrhli        
pro další rozvoj. Nápadů a myšlenek se sejde určitě dost, abychom mohli v těchto aktivitách dále pokračovat.   
Naší nejmladší spoluobčané se jistě těší na letní prázdniny, tak ať Vám vše vychází podle vysněných přání a tento čas ať je 
pro nás všechny naplněn sluncem, kulturou a sportem, ať se vždy těšíme do své obce, kde stojí za to žít.   
 
 
          Leo Volný, starosta obce 
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Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 30. března 2016 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
10/98 
Schvaluje program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30. 03. 2016  
10/99 
Určuje ověřovateli zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 03. 2016  -    Ing. Zbyňka Adamovského, Ph.D.,  a   Ing. Lea Kuběnu            
a zapisovatelem Bc. Kateřinu Matuškovou 
10/100 
Volí návrhovou komisi ve složení: p. Michal Galásek, Ing. Dagmar Jiskrová, Ing. Vratislav Konečný 
10/101 
 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
10/102 
Schvaluje rozpočet obce Fryčovice na rok 2016 
10/103 
Rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Fryčovice, IČ 00296635 a TJ Sokol Fryčovice z.s., IČ 60043270 dle přílohy č. 4 (Veřejnoprávní 
smlouva č. 1/2016) a zároveň tuto smlouvu schvaluje 
10/104 
Rozhodlo uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby a o organizačním zajištění dopravní 
obslužnosti s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 a Koordinátor ODIS s.r.o.               
se sídlem Na Hradbách 1440/16, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 
10/105  
Schvaluje Dodatek č. 2 k „Zásadám použití prostředků sociálního fondu platným od 1.1.1999“ 
10/106 
Schvaluje podání žádosti pro rok 2016 na Programové financování Program 133510 " Podpora materiálně technické základny sportu"  s názvem Nákup 
sportovní motorové stříkačky PS 12. Obec podpoří tento projekt finanční spoluúčastí ve výši 10% nákladu projektu  
Všechna usnesení z tohoto jednání byla platně přijata. 
 

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 25. května 2016 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
11/107 
Schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 25. 05. 2016  
11/108 
Určuje ověřovateli zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 05. 2016 - Ing. Vratislava Konečného a p. Zbyňka Tučného 
a zapisovatelem Bc. Kateřinu Matuškovou 
11/109 
Volí návrhovou komisi ve složení: p. Zdeněk Ranocha, Ing. Jiřina Gřesová a Ing. Dagmar Jiskrová  
11/110 
Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
11/111 
Schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 568/d ostatní plocha, nově odměřen dle geometrického plánu č. 1492-28/2015, 
který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 568 v k.ú. Fryčovice a pozemku parc. č. 568/e ostatní plocha, nově odměřen                            
dle geometrického plánu č. 1492-28/2015, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 568 v k.ú. Fryčovice oba ve vlastnictví manželů 
Josefa a  Marie Pokludových, oba bytem Fryčovice 290 za pozemek parc. č. 559/3/b ostatní plocha, nově odměřen dle geometrického 
plánu       č. 1492-28/2015, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 559/3 v k.ú. Fryčovice ve vlastnictví obce Fryčovice. 
11/112 
Rozhodlo o koupi nemovitostí: pozemek parc. č. 1455 ostatní plocha;  pozemek parc. č. 1456 zastavěná plocha a nádvoří;  pozemek 
parc. č. 1457 zastavěná plocha a nádvoří;  pozemek parc. č. 1458 ostatní plocha; pozemek parc. č. 1459 zahrada; pozemek parc.            
č. 1460 ostatní plocha; pozemek parc. č. 1461 ostatní plocha;  pozemek parc. č. PZE 3054 pozemek ve zjednodušené evidenci – 
původ Pozemkový katastr, všechny zapsány na LV 591, pro katastrální území Fryčovice, obec Fryčovice u Katastrálního úřadu                  
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek z rovnodílného podílového spoluvlastnictví Marie Krčové, bytem 
Palkovice     za cenu 4.041.867 Kč, Boženy Laníkové, bytem Fryčovice za cenu 4.041.867 Kč a Jiřího Svobody, Brušperk za cenu 4.041.867 
Kč, do vlastnictví obce Fryčovice podle předložené Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem a pověřuje starostu obce 
podpisem této smlouvy. 
Zastupitelstvo obce Fryčovice rozhodlo, že v souvislosti s převodem nemovitostí pozemek parc. č. 1455 ostatní plocha;  pozemek, 
parc. č. 1456 zastavěná plocha a nádvoří;  pozemek parc. č. 1457 zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parc. č. 1458 ostatní plocha; 
pozemek parc. č. 1459 zahrada; pozemek parc. č. 1460 ostatní plocha; pozemek parc. č. 1461 ostatní plocha; - pozemek parc. č. PZE 
3054 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr, všechny zapsány na LV 591, pro katastrální území Fryčovice, obec 
Fryčovice u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí. 
11/113 
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1 
 
Všechna usnesení z tohoto jednání byla platně přijata. 
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Jak hospodaříme s odpady v naší obci 

V roce 2013 v devátém měsíci, došlo k výměně svozové firmy za účelem snížení doplatku na jednoho obyvatele obce           

za služby spojené s odvozem odpadů z naší obce. Poplatek za odvoz odpadů činil 450 Kč za občana na rok, doplatek, který 

obec doplácela na občana za rok, se před touto výměnou vyšplhal na částku 217 Kč. Při tvorbě vyhlášky č. 3/2015 o místním 

poplatku za odvoz odpadů, kdy byl místní poplatek přepočítán v návaznosti na skutečné náklady odvozu odpadů                   

za kalendářní rok 2014, činil doplatek obce 0 Kč za občana. 

Pokud chceme tento poplatek zachovat na částce 450 Kč, musíme hospodárně nakládat s odpady. Tento článek by měl být 

připomenutím jak jednotlivé komodity odpadů třídit, ukládat v kontejnerech a poukázat na jiné možnosti likvidace odpadů. 

Taktéž je důležité ukázat, jak dnes někteří občané likvidují své odpady a jak by to nemělo vypadat, pokud chceme udržet 

výše jmenovaný poplatek ve stejné výši i v budoucnu. 

PLASTY 

Svoz plastů se realizuje prostřednictvím žlutých pytlů, které si každý občan obce vyzvedne v kanceláři OÚ. V předem 

vyhlášeném termínu svozu těchto pytlů je povinností občana pytle vystavit před dům tak, aby pracovníci svozové firmy tyto 

pytle mohli naložit na vůz, který objíždí celou obec. Termín tohoto svozu je uskutečněn 1 x za 2 měsíce, nejbližší svoz se 

uskuteční dne 6. 8. 2016. Toto je hlavní způsob likvidace tohoto odpadu v naší obci. 

Druhým způsobem, jak se zbavit plastů, je vysypat plasty do žlutých kontejnerů, které jsou rozmístěny po obci (celkem           

na osmi stanovištích). Svoz těchto nádob je realizován 1 x za 14 dní (lichá středa). Tato doplňková služba by měla fungovat 

v případě například, když občan zapomene vystavit plasty v pytlích. Tento pytel vezme a vysype do kontejneru. Na těchto 

nádobách si každý může přečíst, co zde patří a co ne. 

 

 Do žlutých nádob můžete odhodit: 

Folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, kelímky od jogurtů a dalších mléčných 
výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, sáčky, fólie, pěnový polystyrén 
v menších kusech, balící folie od spotřebního zboží a další výrobky z plastů. 

Do žlutých nádob prosím, nevhazujte:  

Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od žíravin, barev a chemikálií 
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.  

 

Způsob jak neukládat plasty 

 

Uložení v pytlích – do tohoto kontejneru se vlezou čtyři pytle, a kontejner 

je plný a nemůže sloužit všem. Kolem kontejneru se začnou tvořit 

hromady pytlů s plasty. Tyto hromady se považují za černou skládku, 

kterou by obec mohla likvidovat za pomoci svozové firmy, náklady           

na likvidaci se projeví na výši poplatku. 

 

 

Pokud občan vidí plné kontejnery, neměl by ukládat odpad vedle kontejnerů, 

ale například vyhledat volnější kontejnery nebo využít svoz plastů v pytlích.  
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Papír 

Svoz této komodity je realizován prostřednictvím modrých kontejnerů, které jsou umístěny      
na osmi stanovištích v obci. Svozová firma sváží tento odpad 1 x 3 týdny (vychází to na čtvrtky). 
Taktéž tyto nádoby jsou opatřeny nálepkami, co patří a co nepatří do nádob. 
 
   

Do modrých nádob můžete odhodit: 
 
Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 

krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. 
Ty se během  zpracování samy oddělí. Do modrých nádob patří i NÁPOJOVÝ KARTON !!! 
Nápojové kartony (krabice od džusů, vína, mléka apod.) sbírejte společně s papírem a odhazujte     

do modrých kontejnerů označených touto oranžovou nálepkou. 

 Do modrých nádob prosím, nevhazujte: 
Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír. Pozor, použité plenky a hygienické potřeby nepatří 
do modrého kontejneru, ale do popelnice na směsný odpad. 

Takhle nelikvidovat 

Na výše uvedeném obrázku je krabice, která byla plná papírů a zabrala by celý kontejner,       

i kdyby byl prázdný. Krabice by měla být rozložena a v takovém případě by se do nádoby 

vešla. 

Dále je možno využít služeb sběrných surovin, kde vykupují papír, výkupní cena je okolo   

1,90 Kč. U této komodity nelze opomenout základní školu v naší obci. Základní škola pořádá 

2 x ročně sběr starého papíru, kdy občan může tento papír odevzdat v daném termínu       

ve škole. Termíny tohoto sběru vyhlašuje základní škola a jsou uveřejňovány                         

na webových stránkách školy. 

Vedení školy ve spolupráci s Unií rodičů při ZŠ Fryčovice s takto získanými prostředky 

například dofinancovává různé zájezdy, exkurze, výtvarný materiál nebo učební pomůcky 

pro naše děti.  

SKLO 

Na sběr skla slouží zelené zvonové kontejnery, které jsou umístěny na osmi sběrných 

místech. Nádoby na sklo jsou sváženy svozovou firmou 1 x za měsíc a taktéž platí,           

že i tyto kontejnery jsou opatřeny nálepkami, jaký odpad se do nich vhazuje.                 

Pro tabulkové sklo je otvor umístěn v rohu kontejneru, je to zřejmé z obrázku. 

Do zelených nádob můžete odhodit: 

barevné i čiré sklo (láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, 
marmelád, zavařenin apod). Tabulové sklo z oken a dveří z domácností. 

 Do zelených nádob prosím, nevhazujte: 

porcelán (Keramiku a rozbité talíře, hrnky, květináče apod.), zrcadla, autoskla, drátovaná skla, zlacená a pokovená skla. 
Vratné sklo nepatří do tříděného odpadu, ale zpět do obchodu! 

 

http://www.reflex-zlin.cz/data/reflex/files/Produkty/kontejnery/mini_HA_1-1.jpg
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Jak se vytváří skleněná černá skládka 

Toto autosklo nepatří do kontejneru na sklo, občan vytvořil černou skládku. 

Pokud by toto sklo dovezl ve dnech, kdy se sbírá nadrozměrný a nebezpečný 

odpad, mohl ho odevzdat 

k likvidaci a nemuselo hyzdit 

okolí kontejnerů. 

Opět příklad černé skleněné 

skládky, kde asi 2 metry od 

kontejneru leží zavařovací sklenice, které mohly skončit v kontejneru, kdyby je 

občan nepohodil vedle. Pokud byl kontejner plný, je možnost vyhodit toto sklo 

do kontejnerů, které nebyly v danou dobu tak plné.  

Odpad BRKO 

Pod touto zkratkou se skrývá název pro biologicky rozložitelný komunální odpad ze zahrad a domácností. V minulém roce 

se podařilo získat dotaci na nákup nosiče kontejnerů a 8 ks zelených kontejnerů na tento odpad. Kontejnery byly 

rozmístěny po obci a jejich svoz si zajišťuje obec sama dle potřeby. I tyto kontejnery jsou opatřeny cedulkami, co do nich 

patří a jak ukládat ořezy větví. Žádáme občany, pokud mají větší množství větví, aby větve neukládali vedle kontejnerů     

a rovnou je odvezli vedle hájenky čp. 325 na prostranství, kde tyto větve mohou uložit.  

Záměr obce, když se zaváděl sběr BRKO, byl, aby tento odpad obec stál co nejmíň finančních prostředků (s minimálním 

dopadem na poplatek za svoz odpadů). Bohužel i tady je občany vhazován odpad, který nepatří do této kategorie, a může 

se stát, že tento odpad bude považován za směsný komunální odpad, který musíme likvidovat na skládce, a to zvýší cenu     

za likvidaci.  

V kontejneru umístěném u obecního úřadu skončil plesnivý 

starý koberec, který je považován za nadrozměrný odpad             

a mohl být v rámci tohoto odpadu zlikvidován. Poté, co v těchto 

nádobách končí starý nábytek a například staré pletivo, které se 

dá odevzdat do sběrných surovin, bylo rozhodnuto, že při svozu, 

kdy se tento odpad odváží na místní hnojiště, bude přítomen 

zaměstnanec údržby obce pro případnou kontrolu. Tento 

zaměstnanec nemůže v době svozu vykonávat jinou práci, jako 

je například sečení obecních ploch. 

Nadrozměrný, nebezpečný a elektro odpad 

Ze zákona o odpadech má obec povinnost tyto odpady sbírat 2x ročně. Tento sběr probíhá v měsíci dubnu a na podzim 

v desátém měsíci. Den svozu je upřesňován v daném měsíci a po obci jsou rozmístěny plakáty s harmonogramem svozů. 

Harmonogram občané najdou i na webových stránkách obce. V harmonogramu je upřesněn jaký typ odpadů se sbírá             

a doba tohoto sběru. Nestihne-li občan odevzdat odpad v daném termínu, nebo ho chce odevzdat  v průběhu roku, je pro 

tyto případy podepsána smlouva se svozovou firmou Frýdecká skládka a.s., kde předmětem této smlouvy je, že firma 

umožní a bude přijímat na sběrném dvoře nebezpečné a objemné odpady a zpětně odebírané výrobky a zařízení od občanů 

s trvalým pobytem v obci Fryčovice a obec Fryčovice se zavazuje zaplatit za tuto službu dohodnutou úplatu. Tento sběrný 

dvůr se nachází na „Collo-loukách“ ve Frýdku – Místku (vedle supermarketu TESCO). Provozní doba sběrného dvoru:         

 Po - Pá   8.00 -18.00  hod.,  So   8.00 -14.00  hod. Po předložení občanského průkazu, kde si zaměstnanec firmy zkontroluje, 

zda občan pochází z naší obce, může tento odpad odevzdat. 

Tato varianta je z mého pohledu málo využívána, k tomuto tvrzení mě vede to, co nalézáme po obci vedle kontejnerů         

na tříděný odpad. 
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Cvičící stroj, který by byl zlikvidován v rámci nadrozměrného odpadu 

nebo na sběrném dvoře firmy, skončil u kontejnerů na tříděný odpad. 

Dalším příkladem, kdy byl odpad špatně odevzdán, je televizor                  

u kontejneru na drobný elektroodpad. 

 

 

 

 

 

 

Co napsat závěrem 

Tento článek vznikl na základě již neúnosné situace v  odpadovém hospodářství obce. Věřím v to, že se naučíme nakládat 

s odpady, aby tyto situace, které byly zachyceny na obrázcích, byly minulostí. Všichni určitě chceme zachovat místní 

poplatek za svoz odpadů ve stejné výši jako doposud, aby se částka nezvyšovala a nezatěžovala rodinné rozpočty.  

                                                                                                               Ing. Roman Pecka, místostarosta 

 

Blíží se konec školního roku a já jsem se rozhodla, že uskutečním to, co jsem chtěla a měla udělat již dávno. Poděkovat všem 
pedagogům a ostatním zaměstnancům ZŠ ve Fryčovicích. Nejsem rodačka z Fryčovic, přistěhovala jsem se zde před několika 
lety, a jelikož jsem měla v té době dva syny školou povinné, řešila jsem otázku, doslova Nerudovskou - kam s nimi. Nechat 
je nadále v městské škole, kam chodili a měli spoustu kamarádů a spolužáků, nebo přehlásit do místa nového bydliště do 
Fryčovic. Starší Martin už byl " deváťákem ", tak jsme po dohodě s ním volili způsob, aby tzv. dochodil ve městě. Ondřej byl 
na prvním stupni, tak jsem ho přehlásila do zdejší školy. Věřte mi, že to byl ten nejlepší krok, který jsem mohla udělat. Našel 
zde spoustu nových kamarádů a to, co mu pedagogové na této škole dali do života, je obdivuhodné. Byl úspěšný                     
v přijímacím pohovoru na Gymnázium v Ostravě Hladnově, které je v podstatě výběrové, s jazykovým zaměřením. 
Podotýkám, že nikdy neměl žádného soukromého učitele, který by jej zvlášť připravoval ke zkouškám, naprosto si vystačil     
s vědomostmi a znalostmi, které mu předali učitelé na zdejší škole. Dnes už  na tuto školu dochází můj třetí syn Honza a 
stejně jako my, jeho rodiče, je zejména on spokojený a šťastný. Jeho třídní učitelkou je Mgr. Hana Štychová. Nastoupila na 
tuto školu v loňském školním roce stejně jako náš syn. Naše prvotní obavy - jaká bude - se velmi brzy rozplynuly. Nutno 
přiznat, že má již za sebou dostatečnou pedagogickou praxi, ale skutečnost, jak si poradila s početnou třídou, v níž 
převládají chlapci stejně živí jako náš Honza, si zaslouží uznání. Uplatňuje individuální přístup ke každému a je více než 
tolerantní. Paní ředitelka Mgr. Alexandra Filarová je výtečný pedagog, schopný vedoucí pracovník a v neposlední řadě            
i empatický a vstřícný člověk.  Totéž platí pro všechny ostatní zaměstnance školy. Kolektiv pracovníků této školy, který se jí 
podařilo vytvořit, by mohl být příkladem i pro ostatní školská zařízení. Kromě kvalitní výuky pořádají pro žáky spoustu akcí. 
Mnohé z nich jsou určeny také pro rodiče a tím pádem dochází k naprosto nenásilné spolupráci rodiny a školy. Blíží se 
konec školního roku. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pedagogům i ostatním zaměstnancům "naší" školy                  
za celoroční práci a popřát jim klidné, spokojené a odpočinkové prázdniny. Zaslouží si to. 
 

                                                                                   Kateřina Šenkeříková  Gilarová  
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Jak je to s cestovními doklady pro děti? 
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je 
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie    
a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? 
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější. Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta      
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat 
na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu 
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě 
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování         
po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je 
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, 
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let. 
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce                   
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník 
pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj 
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí 
maximálně 30 dnů. 
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě       
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace                     
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 
Informací není nikdy dost 
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského 
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si 
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního 
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti     
6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu 
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“     
a dále v části „Státy a území – informace na cesty“. 

Mgr. Jana Vildumetzová 
náměstkyně ministra vnitra  
pro řízení sekce veřejné správy 
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MARIANA  NEVLUDOVÁ  Z FRYČOVIC 
Byla dcera Josefa Nevluda, rolníka z Fryčovic, a jeho manželky Mariany, rozené Zezulkové. Její otec František Zezulka, 
domkář, starý písař, psával knihy a byl dlouhé roky prvním radním v obci Starý Dvůr. Oženil se již v 19 letech, když mu 
rodiče zemřeli. Vzal si služku a žil s ní 50 let. Rok byl vdovcem a oženil se podruhé, zemřel v 95 letech. 
Ačkoliv byl František Zezulka na tehdejší dobu vzdělaný, svoji dceru Marianu Zezulkovou nenaučil ani číst ani psát. Když 
se provdala za Josefa Nevluda z Fryčovic (asi roku 1865), bylo její hlavní starostí jejich 13 dětí, které přicházely na svět 
rok co rok celých 14 let… 

Jejich dcera, naše prastařenka Mariana (po mamince), byla jako nejstarší děvče pravá ruka otcova, jak jí doma 

říkali. Protože starší bratr Franc neměl otcových zkušeností a schopností a o hospodářství se nestaral, musela ho              
na velkém statku (20 ha) nahradit  a o jeho vedení se starat Mariana. 
Otec Josef Nevlud, rozvážný sedlák a energický muž, si zapracoval nejstarší dceru v hospodářství tak, že byla vskutku 
nenahraditelná. Proto také přilnula více k otci, než k matce. Ze 13 sourozenců jich nakonec zůstalo jen šest: nejstarší 
Franc, naše prastařenka Mariana (nar. 15.8.1868), Anton, Alois, Terezka a chromý Josef, zemřel v 16 letech. 

V roce 1881 ukončil studium na Učitelském ústavu v Příboře náš prastaříček Ferdinand Maralík z Frenštátu p.R. 

Nejdříve jako podučitel začínal v Tiché, kde  učil do 1.června 1883. Poté byl převeden na školu ve Fryčovicích, kde učil       
6 let. Tam se dne 16.7.1889 oženil – vzal si svoji bývalou žačku Marianu Nevludovou (z č.p. 40), které bylo 21 let a jemu 
34. Přestěhovali se spolu na Horní Bečvu, kde Ferdinand Maralík dostal místo řídícího učitele s platem 40 zlatých.            
Na starosti měl až 150 žáků z celého okolí na Bečvách…S výukou mu pomáhala i manželka Mariana. Hlavně na ruční 
práce byla šikovná. Postupně se jim zde narodilo pět dětí - čtyři děvčata a jeden syn. Jsou to naši prastaříčci. Pomáhat jim 
z Fryčovic odešla  Terezka Nevludová (nar.v roce 1880), která se později na Horní Bečvě provdala za obchodníka Krče. 
Proč tento příběh zasílám do vašeho Zpravodaje? Nedávno jsme na fryčovickém hřbitově pátrali po jménech našich 
předků, ale nepodařilo se nám najít ta jména, která jsou v naší rodové kronice. Podobně tomu bylo i s hledáním č.p.40 
poblíž školy, která byla vystavěna v roce 1869. Může nám někdo pomoci s údaji ze svých rodových záznamů? 
Za potomky Nevludů děkuje předem  Marie Hromádková, kronikářka obce Mořkov (e-mail:m.hromadkova@centrum.cz)   
 

Mariana Nevludová 1868 -1939 a Ferdinand Maralík 1855 -1914, učitel 
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Ze zápisníku mladých hasičů ve Fryčovicích 
 
Činnost mladých hasičů je velmi pestrá a akcí, kterých se účastní, je skutečně mnoho. Pokusím se Vás stručně seznámit           
s těmi, které již naši nejmladší hasiči stihli od začátku roku 2016. 

Z povinných soutěží jsme se zúčastnili v březnu Uzlové a hadicové štafety v Místku spojené s návštěvou polygonu. 
Dále v květnu na stadiónu TJ Slezan absolvovali tři štafetové disciplíny a v Rychalticích dvě útočné disciplíny v rámci 
okresního kola celorepublikové hry Plamen. Celkově se naši mladší žáci dostali do „top ten“  a umístili se na krásném             
9. místě z 23. 
V únoru jsme stihli Soutěž zručnosti ve Pstruží. 

V březnu jsme zvládli ještě Lyžák, pořádaný společně s SDH Paskov a SDH Brušperk na Horní Bečvě na chatě Mečová. 
Letos se zúčastnilo přes 50 lyžařů i nelyžařů. 
Prvního dubna jsme byli pozváni ke spoluorganizaci Noci s Andrsenem v místní knihovně. 

Druhého dubna jsme uspořádali u nás ve zbrojnici a také úspěšně složili Zkoušky z odborností. Hned poté 
následovalo námi pořádané Hasičské čvachtání ve FryRelax Centru, kterého se letos zúčastnilo 45 dětí z celého okrsku. 
16. dubna jsme uspořádali každoroční Fryčovický Braňák pro širokou veřejnost i hasiče. Letošní ročník byl s rekordní účastí 
178 závodníků v pěti kategoriích. 

30. dubna jsme zahájili v Lučině svou každoroční účast na seriálu soutěží zapojených do Moravskoslezské ligy 
mladých hasičů. Jedná se o účast na celkem 15 soutěžích v požárním 
útoku pořádaných od konce dubna do června a v září. K 12. červnu 
jsme jich stihli absolvovat deset a ještě jednu nepovinnou navíc.        
A aby toho nebylo málo, jednu z ligových soutěží jsme stihli 
uspořádat u nás ve Fryčovicích na hřišti TJ Sokol. Účast byla skvělá,     
v kategoriích mladší žáci, straší žáci a mini žáci (děti do 6 let) se 
předvedlo 44 družstev, takže soutěží prošlo více než 300 dětí. Jen pro 
ilustraci: včetně doprovodu (řidiči, vedoucí, rodiče, organizátoři...)    
se na takové akci pohybuje více než 400 lidí. 

Jak vidíte, mladí hasiči toho stihli již skutečně mnoho a touto 
cestou bychom chtěli poděkovat za podporu všem vedoucím, 
instruktorům, řidičům, rodičům a hasičům i nehasičům, kteří se       
na takto bohaté činnosti podílejí. Ale hlavně děkujeme dětem, 
mladým hasičům, bez jejichž nadšení by naše práce neměla smysl. 
Děkujeme za radost, kterou nám dáváte. 
 
Kolektiv vedoucích MH Fryčovice 

 

Myslivecký spolek Fryčovice 
 

V kalendáři máme červen a to je pro nás, myslivce, rovněž měsíc myslivosti               
a ochrany přírody. Symbolicky končíme poločas letošního roku a snažíme se 
v tomto období taky něco učinit ve prospěch přírody a krajiny. 
20. dubna 2016 se Myslivecký spolek Fryčovice významně podílel na akci Den 
Země, který společně se Základní školou Fryčovice pořádá každým rokem pro žáky 
6. až 9. třídy. Děti pod dozorem myslivců a učitelů vysázely 730 kusů sazenic jedle 
bělokoré, 200 kusů sazenic dubu letního a 50 kusů sazenic olše lepkavé. Pro děti 
byly připraveny špekáčky k opékání, čímž byla tato brigáda pro ně zpestřená. 
Z jejich reakcí bylo jasné, že je práce baví a mohou se v budoucnu přijít podívat      
do obecního lesa, jak jimi zasázené stromky prosperují a rostou k užitku nás všech. 
Dále spolek uskutečnil pracovní brigádu 23. dubna2016 a v obecním lese Zámrklí 
vysázel připravenou holinu rovněž sazenicemi jedle bělokoré.  Za tuto pracovní 
činnost chci poděkovat všem zúčastněným. Je to významný příspěvek nejen           
pro naši přírodu, ale současně i pro zlepšení kvality obecních lesů. 
                             Za Myslivecký spolek Fryčovice Leo Volný – myslivecký hospodář 
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1. oddíl Jelci Fryčovice 

Na mamuta do Brna 
Jak jsme avizovali ve zpravodaji, čekala nás výprava do Brna. Děti totiž na jedné ze skautských schůzek tvrdili, že v Brně 

mamut je a já jim nevěřila. Doma jsem zjistila, že je. Protože nás čeká Závod vlčat a světlušek, tak si děti musely celý výlet 
zařídit samy, protože jedna z disciplín je právě schopnost vyhledávat informace. Povedlo se jim najít vhodné vlakové             
a autobusové spojení, vypočítat přibližnou cenu. Nakonec nadešel den s velkým M. 

Od fary jsme odjížděli chvíli po sedmé. V batůžcích svačinky na celý den, nějakou tu sladkost. Ve Svinově nás čekal úprk 
na vlak, protože jsme se opozdili… A už jedeme směr Brno. Cesta trvá něco okolo 2 hodin a příjemně ubíhá. Děti plní drobné 
úkoly. 

V Brně jsme se kousek svezli tramvají, kousek šli pěšky přes řeku Svratku a už vidíme nádherný pavilon muzea 
antropologie. 

Odnášíme bundy do šatny, pijeme horký čaj, svačíme, okukujeme ryby v malém jezírku a nedočkavě se rozhlížíme,     
kde že ten mamut je. 

Výstavu nemá smysl popisovat. Byla nádherná… Hlavní dominantou byl samozřejmě mamut. Naproti něj jsme mohli 
spatřit také kostru mamuta, která se našla u nás. 

Ve spodním patře jsme pozorně sledovali úžasný film, který byl 
počítačově zpracován z obrazů Zdeňka Buriana. Na stěnách po celém 
patře se nacházely originály Burianových prací. Bylo zajímavé pozorovat, 
jak se děti mezi sebou dohadují, jestli to tak v pravěku opravdu bylo, kolik 
který živočich měřil a jakou měl barvu. 

Opět svačíme a spřádáme další plány, protože máme dost času. 
Rozhodujeme se navštívit vyhlídku v Chrámu sv. Petra a Pavla a barokní 
Kapucínskou kryptu. Po zpáteční cestě jsme stihli i teplý oběd, projít se po 
náměstí, kde probíhal Velikonoční jarmark s hudbou, dále brněnského 
draka a mnoho dalšího pěkného. 

Chvíli po 17 hodině nám už jel vlak, na nádraží jsme potkali Vydráka -  
skauta z Kozlovic. (Skauti jsou fakt všude). 

Dvě hodinky cesty utekly jak voda… Vzápětí si nás už rodiče 
vyzvedávali u fary. Tak zase příště. Doufám, že společný výlet s rodiči 
v dubnu vyjde. 

A co musím vyzvednout? Všechny děti se chovaly příkladně.                    
Od přecházení přechodů, přes chování ve vlaku... Jsme na ně pyšní! 

 
 

 
 

Tajný výlet s rodiči 
Děti si pro rodiče připravily tak trochu tajný výlet. Datum připadlo na sobotu 30. 4. 2016. Pečlivě jsme místo výchozího 

bodu našeho výletu zašifrovali. Rodiče a sourozence jsme pozvali na 8:30 hodinu k faře. Rozšifrovali jsme zprávu a vyjeli. 
Čekala nás pěkná cesta do Frenštátu k hotelu Vlčina. Parkoviště, které bylo prázdné, slibovalo, že na našem výletě potkáme 
jen málokoho…. Ale nebyla to pravda. 

Po několika stech metrech jarem se probouzející přírodou jsme došli na stezku, která nás vedla v korunách stromů.     
Vše jsme si prohlédli, pokračovali k nádherné vyhlídce u skokanského můstku a šlapali dále. Potkávali jsme stále více a více 
lidí. 

Na nádherné louce u kapličky se nám naskytl pěkný pohled na rozhlednu na Velkém Javorníku. Bylo zde i ohniště,        
na kterém jsme opekli letošní první buřty. Krátce jsme odpočinuli, děti se bosy prošly po Bosém chodníčku. Dali jsme           
do pořádku ohniště, nanosili dřevo a vyrazili pomalu domů… 

Za chvíli jsme se dostali ke kapličce se zvoničkou a prohlédli si poslední z naučných tabulí, které nás cestou 
doprovázely. Pár minut a byli jsme u aut, kde jsme se rozloučili. Všichni cestu krásně zvládli, i ty nejmenší děti. 

 

http://files.skautifrycovice.cz/200000308-099310b874/PICT3008web.jpg
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Závod vlčat a světlušek 
Před 2 lety jsme vás naposledy informovali o Závodě vlčat a světlušek, který se koná co 2 roky. Tentokrát se konal 

v Janovicích u Frýdlantu nad Ostravicí v sobotu 7. 5. 2016. Celý závod se odehrával ve Zvasavicích, byl přítomen i Brumbál     
a další postavy jako Mozkomoři apod. I my jsme se podle toho oblékli a připravili. 

Začali jsme slavnostním nástupem všech zúčastněných 
družstev, kterých bylo dohromady 22. Po příchodu jsme si 
vylosovali startovní číslo 21. První družstvo vyběhlo na trať 
v 9:10, my až ve 12:30. Na trati s námi jako doprovod běžela 
dívka z cizího oddílu. Cesta nám trvala 2,5 hodiny.             
Naši vedoucí na nás netrpělivě čekali a drželi pěsti. Na trati 
bylo opět mnoho disciplín. Celkem 10, z toho jedna 
disciplína tajná. Nejvíce se nám líbila zdravověda. Stloukali 
jsme také krmítko, prostírali stůl a škrábali zeleninu. 
Poznávali podle zvuků zvířata, připravovali se na výpravu, 
správně přiřazovali součásti skautského kroje a mimo jiné 
jsme samozřejmě létali na koštěti. 

Unavení a plni dojmů jsme se vrátili z 3 km dlouhé trati. 
Nastalo převeliké dvouhodinové čekání. Veškerá naše práce 
a snažení se zúročilo. Děti vyhrály úžasné 3. místo.  

 
Závod vlčat a světlušek podruhé 
Už jsme se nemohli dočkat. Čekali jsme v sobotu 11. 6. na zastávce Fryčovice U Kříže a speciálně vypravený skautský 

autobus se ne a ne objevit. Měli jsme sbaleno na dva dny. Spacáky, stany… Čekal nás další závod a to už tento den. Autobus 
nakonec přijel a zhruba za 1,5 hodiny jsme byli                        
v nádherném rekreačním středisku Zálužné. První disciplína 
na sebe nechala čekat snad jen minutu. Museli jsme si sami 
bez pomoci vedoucích postavit stan a nařezat dřevo. A že to 
dětem panečku šlo! Družina dostala po přihlášení startovní 
písmeno a  číslo A9. To znamenalo trasu A a pořadí,             
ve kterém vyběhli. Jednotlivé hlídky vybíhaly 
po 10 minutách. Společně se jali zachránit Schrekovu Bažinu 
před zlým králem, který jej a ostatní pohádkové bytosti 
z lesa vyhnal. Všechny čekalo 11 disciplín a věřte nebo ne, 
porvali se s nimi dokonale, protože Schreckovu Bažinu 
zachránili. Odměnou a zpestřením programu jim byla plavba 
na raftu po řece Moravici, na jejímž břehu jsme tábořili, 
střelba z luku, lezecká stěna, táborák s živou kapelou…. 
Nejvíce zřejmě budou všichni vzpomínat na přebrodění 
ledové řeky mezi raky…… Schreck děkoval nejvíce, jak vidíte 

na fotce. 
A jak se vlastně hlídka umístila? Ze soutěžních 32 hlídek skončili na nádherném 15. místě! A příští rok to již budou 

skauti a skautky, které čeká Svojsíkův závod. 
 
 
Všem čtenářům přejeme krásné prázdniny a po nich se těšíme na nové členy. Třeba to budou zrovna Vaše vnoučata 

nebo děti. 
 
 
TP a Radek 
 

Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 

http://www.skautifrycovice.cz/
http://files.skautifrycovice.cz/200000309-86295881d0/PICT3244web.jpg
http://files.skautifrycovice.cz/200000312-5b4925c400/PICT3293web.jpg
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                                                                             U NÁS V MATEŘINCE  

                                                                        
Podívej se, támhle v trávě, kytič          Podívej se, támhle v trávě, kytička vyrostla právě ! 
                                                                  Čechrá si zelenou sukýnku, protahuje si barevnou hlavinku. 
                                                                  Zelené lístky ke sluníčku natahuje a při tom se ospale protahuje. 
                                                                  Není na louce jediná, protože LÉTO už začíná… 
 
 
 
 
 
     Sluníčko nás hřeje a hladí svými paprsky, všude je plno květinových vůní. Jahody a třešně už dozrávají…Také našich         
70 předškoláčků se těší na léto, na prázdninové dovádění se svými rodiči. 
 
     Po celý školní rok se všichni zaměstnanci naší MŠ snažili vytvářet příjemné a láskyplné prostředí, 
aby chvíle zde strávené byly pro děti nejen poučné, ale hlavně plné zážitků, na které budou rády vzpomínat. 
 
     A prožili jsme toho spolu za ten školní rok opravdu hodně:  
     Na podzim jsme si s Hopsalínem užili „Večer plný strašidel“. V prosinci přišel do MŠ Mikuláš, čert a anděl s nadílkou.       
Ve společných dílnách s rodiči si mladší a nejmladší děti napekly a nazdobily cukroví a perníčky na besídku. Nejstarší 
předškoláci si s rodiči vyrobili vánoční dekorace. 
Děti všech tříd si s nadšením připravily pro své blízké krásná vystoupení a společně jsme se tak svátečně naladili na blížící     
se Vánoce. Odměnou jim byl obrovský potlesk a  „Vánoční zvonkování“  
s Lenou. 
     V lednu absolvovalo 20 dětí týdenní lyžařský výcvik na Bílé. Učily se zde s instruktory základům lyžování a ty zdatnější si 
své dovednosti zdokonalily. 
     Další společnou akcí s rodiči byl „Maškarní ples“ plný zábavných her a s bohatou tombolou. 
     V květnu se uskutečnil zápis nových dětí do MŠ spojený se „Dnem otevřených dveří“.  
K zápisu přišlo 26 dětí a 21 bylo přijato. 
     Dne 30. 5. 2016 proběhlo ve spolupráci s OÚ ve Fryčovicích pro veřejnost slavnostní otevření nově zrekonstruované 
zahrady MŠ. Návštěvníci se seznámili s novými herními prvky, které umožňují trávit s dětmi více času venku - nejen při 
hrách, ale rovněž při řízených činnostech. Děti zde měly připraveny stanoviště s aktivitami a úkoly spojenými s přírodou. 
Klaun „Prcek Pepino“ se svým zábavným programem všem zpříjemnil zbytek odpoledne a jeho vystoupení bylo 
„předoslavou“ Dne dětí, který  jsme 1. 6.2016 oslavili „Putováním za pokladem“. 
     Tradiční, již osmnáctá škola v přírodě se uskutečnila  od 20. 6. do 24. 6. 2016. 22 dětí a 4 dospělí  odjeli na chatu „Lucka“ 
do Václavova u Bruntálu. Byla pro ně připravena spousta úkolů, ale hlavně zábavy: táborák, olympiáda, hledání pokladu, 
maškarní, „bludičky“, návštěva Karlovy Studánky, ale hlavně si děti užily přírodu se vším všudy! 
     Nezapomínáme ani na naše seniory a nově narozené občánky, které děti byly potěšit svým krátkým programem. Jednou 
měsíčně děti zhlédly v MŠ divadelní nebo hudební představení. Každý pátek se střídaly skupinky  na kurzu plavání.  Nejstarší 
děti mohly navštěvovat různé kroužky: výtvarný – keramický, environmentální-dramatický, angličtinu. V celorepublikové 
výtvarné soutěži ČZS  na téma „Rozkvetlá zahrada“ obsadily naše děti ze třídy Delfínků 1. místo. 
     K závěru školního roku patří výlet. Letos jsme společně s rodiči navštívili ZOO v Ostravě. 
Na konci června se uskuteční  poslední akce MŠ – „Rozloučení s předškoláky“. S dětmi a jejich rodiči společně 
zavzpomínáme na chvíle prožité v MŠ a popřejeme jim šťastné vykročení do základní školy. 
     Děkujeme všem sponzorům za sponzorské dary a rodičům nejen za účast na společných akcích a pomoc s jejich 
organizací, ale i za skvěle připravené pohoštění na besídku i na slavnostní otevření zahrady MŠ. 
 
      Krásné a odpočinkové prázdniny všem přejí 
      děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko 
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 

 
 Pranostiky, pranostiky. Minule jsme si slibovali: „Březen suchý, duben mokrý a máj 
prochlazený, roček bude vydařený“. Jenže máj byl prochlazený až moc, mrazy dosahovaly    
k -5°C (možná i více) a stromy v květu to mnohde neustály. Výsledek? Slivovice bude drahá. 
Nicméně zahrádky na jaře vyžadovaly každou ruku k dílu. Kdo se postaral, sklízí.  
 Jarní úklid a údržbu vyžadovala i tolik vytížená moštárna. Začátek května je k tomu 
nejlepší příležitost. Brigáda se smažením vaječiny znamenala spojení příjemného 
s užitečným. Již tradičně jsme vztyčili májku. Moštárna je opět připravena na podzimní 
sklizeň ovoce. 
  
 
 
 
 

Zahrádkáři nezaháleli a kromě práce na zahradách se těšili      
i ze společných akcí, jako je zájezd do polských  Goczalkowic, 
kde si levně pořídili rostlinky pro doplnění volných míst. Kufr 
autobusu byl plný okrasných i užitkových rostlin. 
V zahradnictví Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS 
(www.kapias.pl) byla k vidění i krásně udržovaná zahrada v 
areálu zahradnictví s inspirativním osázením 
mnohobarevných záhonů. Odpoledne na zpáteční cestě jsme 
se zastavili na prohlídku pivovaru „RADEGAST“ v Nošovicích, 
prohlédli jsme provoz pivovaru a ochutnali jejich pivo. 
Všichni ho velmi chválili! 

 
Pro zvýšení efektivity komunikace mezi výborem ČZS, členy ZO i občany obce jsme umístili u moštárny poštovní 

schránku. Ta neslouží pro doručování poštovních zásilek ani vhazování letáků. Vhazujte jen vaše postřehy, náměty                  
a připomínky k činnosti základní organizace ČZS. A pro zvýšení informovanosti bude sloužit nástěnka umístěná u odbočky 
k moštárně. Dozvíte se o konání členských schůzí, spojených s odbornými přednáškami. Zúčastnit se mohou i zájemci z řad 
nečlenů.  Ta poslední se konala 28. 4. 2016 s odbornou přednáškou pana Jiřího Martiše – „Pěstování hrušní v malých 
zahrádkách “. Byla tak poutavá, že trvání 2,5 hodiny všem velmi rychle uteklo. 

 
Jsme nadšeni, že stále nastupuje generace mladých fryčovických zahrádkářů. Svědčí o tom úspěchy dětí v soutěžích 

na krajské i celorepublikové úrovni, jako je výtvarná soutěž 2016. Odborná komise 28. dubna vyhodnotila malby, kresby        

i polytechnické práce. Celkem do souťeže bylo zasláno pres 2 tisíce výtvarných děl a tak i po stránce prostorové bylo 

vyhodnocení velmi pracné. V polytechnických pracích „A“ získala 1. místo MŠ Fryčovice, oddělení Delfínci. Dětem                    

i učitelkám gratulujeme a těšíme se na jejich práce, které každoročně zpestřují naši podzimní výstavu.  

V červnu jsme navštívili našeho čestného předsedu př. Lubomíra 

Oborného na jeho zahradě a k životnímu jubileu, 85. narozeninám,             

mu popřáli hlavně pevnější zdraví a hodně životního optimizmu a elánu.  

  

Přejeme všem členům i občanům, aby jim zahrádky vzkvétaly a byly 

výzdobou i chloubou Fryčovic.  

Zpracoval Jaromír Ferdian 

http://www.kapias.pl/
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FRY Relax Centrum 
 Vážení spoluobčané, 
 Přiblížil se konec školního roku 2015/2016 a FRY Relax Centrum Fryčovice čeká opět pravidelná výluka v provozu 
centra. 
 Letošní školní rok ve FRY Relax Centru byl věnován především dětem základních a mateřských škol.. 
 Plavecká škola při Základní škole Fryčovice  pořádá pravidelné povinné plavecké kurzy pro děti navštěvující tuto 
základní školu. Pronájem bazénu a tělocvičny poskytuje FRY Relax Centrum dětem naší školy zdarma. Děti prvních až čtvrtých 
tříd odplavaly v letošním školním roce 5 kurzů po deseti hodinách pod vedením vyškolených instruktorů plavání Zuzany 
Jágrové, Gabriely Kleinové a Jiřího Šefla. Celoročně pak plavali žáci školy v rámci volitelného předmětu s instruktorem 
plavání Jiřím Šeflem. Bazén rovněž využívaly děti z Mateřské školy Fryčovice. 
Plavecké kurzy pořádané Plaveckou školou při ZŠ Fryčovice navštěvují také žáci ZŠ a MŠ Hukvaldy. Ti letos odplavali rovněž      
5 kurzů . 
 Plavecké výuky pod vedením paní Dagmar Pustkové – "Plavání s žabičkou“ , se kterou dlouhodobě spolupracujeme, 
se v loňském roce  zúčastnilo  třicet mateřských škol z okolí Frýdku-Místku, Ostravy a jejího okolí. V rámci této spolupráce 
byla v únoru regionální televizí Polar  v areálu FRY Relax Centra natočena reportáž z výuky ostravských mateřských škol. Tato 
spolupráce bude určitě pokračovat i v dalších letech. 
 Samozřejmě stále nabízíme oblíbené sportovní aktivity – vodní aerobic, power jogu, fitness body styling, squash, 
badminton a návštěvníky velmi oblíbenou saunu. 
 Oblíbené jsou i nadále sportovní a relaxační masáže . Od května 2016 otevřela ve FRY Relax Centru Ing. Lucie 
Tesařová kosmetické centrum. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách nebo přímo na recepci FRY Relax 
Centra Fryčovice. 
 Jako každý rok i letos bude FRY Relax Centrum Fryčovice během letních prázdnin uzavřeno. V rámci této uzavírky 
budou probíhat servisní a čistící práce. Rovněž budeme řešit dlouhodobý problém týkající se úpravy stropu bazénové haly. 
 

Pravidelná výluka 
Ukončení provozu 24.6.2016, výluka od 25.6.2016 

 
O začátku sezony budete informováni na našich webových stránkách a na vývěskách FRY Relax Centra Fryčovice 
 
Přejeme všem příjemný odpočinek, mnoho slunečných letních dnů a těšíme se na shledání v sezoně 2016/2017!! 
 

Zaměstnanci FRY Relax Centra Fryčovice 
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Ze základní školy 

Poslední dny měsíce června, poslední dny školního roku 2015/2016, blížící se prázdniny, léto. Škola pomalu končí a my se 
budeme ohlížet a hodnotit uplynulých deset měsíců. Znalosti a dovednosti, které děti během školního roku získaly, budou 
mít zhodnoceny na vysvědčení. Kromě tradičního vyučování ale během školního roku zažily i plno jiných, mnohdy 
netradičních, akcí. 
 
Projektové dny:  
Již v měsíci září jsme vyrazili do ostravské ZOO v rámci projektového Dne jazyků – děti měly dle věku zadány úkoly, 
seznamovaly se se zvířecími obyvateli různých světadílů a ti starší pak své poznatky zpracovali za pomocí slovníku 
v angličtině nebo němčině. 
Prosinec je prosycen vánoční atmosférou. Přípravu na vánoční akademii a vánoční jarmark podpořily vánoční dílny, během 
kterých žáci vyráběli tradiční i netradiční vánoční ozdoby. 
Projektový den Kdo přežije je zaměřen na pravidla chování v rizikových situacích. Děti se učí poskytnout první pomoc, 
připravit si evakuační zavazadlo, nacvičují chování při vypuknutí požáru aj. 
V dubnu nás čeká Den Země. Letos si ho žáci prvního stupně připomněli branným závodem a žáci druhého stupně                
ve spolupráci s myslivci již tradičně pomáhali s výsadbou nových stromků v lese u hájovny. 
Projektová výuka byla zařazena i u příležitosti výročí narození Karla IV.  
 
Pobytové akce: 
První pobytové akce čekají děti již v měsíci září. Na adaptační pobyty vyjíždějí prvňáci, druháci i třeťáci (třídenní pobyt           
u přehrady Morávka), na dvoudenní seznamovací akci s novou třídní učitelkou vyrazili i šesťáci (Palkovické hůrky). V říjnu 
pak na čtyřdenním ekologickém kurzu na Ostravici poznávali tajemství přírody i čtvrťáci a páťáci. Zimní měsíce příliš sněhu 
nenadělily, přesto se žákům šestého a sedmého ročníku lyžařský kurz v Ludvíkově v Jeseníkách vydařil (lyžovali každý den). 
Počasí přálo i osmákům a deváťákům na cyklisticko-vodáckém kurzu v květnu v jižních Čechách (Jemčina). Poslední 
dvoudenní akcí byla návštěva hlavního města, která je žákům druhého stupně nabízena 1x za dva roky. 
 
Ve výčtu akcí nesmím zapomenout na akci Mikuláš ve škole (připravují žáci devátého ročníku pro své mladší spolužáky), 
barevné dny, Vánoce ve škole, vystoupení školních dramatických kroužků, karneval, exkurze, návštěvy divadel, Dětský den, 
vyučování s rodiči, sportovní akce, soutěže, sběr starého papíru, výuku plavání, setkání s včelaři, spaní ve škole…. 
 
Při mnoha akcích nám pomáhali rodiče a za to jim moc a moc děkujeme, děkujeme i všem ostatním organizacím a spolkům 
(hasiči, včelaři, myslivci….) za pomoc a podporu. 
 
Přeji všem hezké prázdniny plné sluníčka, her a odpočinku. Načerpejte dostatek sil a v září opět hurá do školy. 
 
     Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
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TJ SOKOL FRYČOVICE – oddíl kopané informuje… 

V oddíle kopané fungují 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 
Přípravka je vedena Romanem Konečným a Tomášem Strnadlem. Tréninkové jednotky probíhají každou středu a pátek      
od 16,45 do 18,00, přičemž v pátek se děti věnují i dalším míčovým hrám, rozvoji obratnosti a základům gymnastiky. Kluci 
nastupují v soutěžích organizovaných OFS ve Frýdku-Místku a MSKFS v Ostravě a důstojně reprezentují naší obec. Během 
zimy jsme byli zapojeni do krajské zimní ligy a na jaře jsme se utkávali se soupeři z okolí v tzv. „Brušperské lize“, kdy jsme 
měli přihlášena družstva ve třech věkových kategoriích.  
Nejmladší hráči ročníků narození 2008 a mladší měli přihlášena do soutěží ve hře 3 na 3 dvě družstva. V krajské zimní lize 
čítající 7 turnajů jsme obsadili konečné 9. a 15. místo z celkem 21 účastníků. Nejlepším střelcem byl Radek Strnadel           
s 65 góly. 
V Brušperské lize jsme po absolvování 5 turnajů skončili na 5. a 11. místě z celkem 16 účastníků. Nejlepším střelcem byl 
Marek Galásek s 69 góly. Mladší přípravka, což jsou hráči ročníků narození 2007 a mladší, obsadila v krajské zimní lize         
po absolvování 4 turnajů 18. místo z 28 účastníků, nejlepším střelcem byl Jiří Míček se 17 góly. V Brušperské lize jsme pak 
skončili v dlouhodobé tabulce na 8. místě a nejlepším střelcem byl Marek Galásek s 22 góly. 
Nejúspěšnější kategorií pak byla starší přípravka hráčů narozených v roce 2005 a mladších, která v krajské zimní lize 
obsadila po absolvování 4 turnajů v závěrečném finálovém turnaji  nádherné 3. místo z celkem 32 účastníků a nejlepším 
střelcem byl se 40 góly Jiří Míček. V Brušperské lize jsme pak před finálovým turnajem na 3. místě, nejlepším střelcem je se 
44 góly opět Jiří Míček.       
 

 
Žáci  
Starší a mladší žáci pokračovali i v soutěžním ročníku 2015-2016  v krajském přeboru. V rámci žákovské kategorie se jedná    
o druhou nejvyšší domácí soutěž. I v tomto ročníku jsme si vypomáhali spoluprací s okolními oddíly, kdy pokračovala 
spolupráce s TJ Sokol Palkovice a přidala se i TJ Sokol Hukvaldy. 
  
STARŠÍ ŽÁCI 
Starší žáci po radikální změně kádru v letní přestávce, jelikož většina kluků odešla do kategorie dorostu a v týmu zůstali 
pouze tři hráči, a podzimním seznamováním se předváděli na jaře zlepšenými výkony oproti podzimní části, ale bohužel      
to nestačilo na víc než konečné 13. místo. Družstvo trenérsky vedli Ing. Petr Giergiel a Jiří Petráš. 
 

Nejlepším střelcem byl Patrik Štefek s 11 góly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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MLADŠÍ ŽÁCI 
Družstvo bylo vedeno trenéry Rostislavem Míčkem a Michalem Galáskem 
a vedoucím Tomášem Strnadlem. U mladších žáků se spolupráce 
s okolními oddíly projevila ve vyšší kvalitě a šířce kádru, na druhé straně 
jsme částečně dopláceli na to, že několik kluků pravidelně vypomáhalo 
starším žákům a tudíž již ne vždy byli schopni podat plnohodnotný výkon 
i za mladší žáky. Přesto jsme v soutěži obsadili velmi solidní 10. místo 
Nejlepším střelcem byl stále věkem ještě hráč mladší přípravky Jiří Míček 
s 10 góly.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorost  
Dorostenci nastupují v krajské soutěži a již třetí sezonu pokračují              
ve spolupráce s TJ Sokol Hukvaldy.  Kluci pod vedením trenérů Dalibora 
Mašlonky a Tomáše Sasína a za pomoci manželů Dagmar a Jiřího 
Nevludových pokračovali v jarní části ve výborných výkonech z podzimu, 
a i když neudrželi 3. příčku po podzimu, je nutno hodnotit i konečnou      
4. příčku jako vynikající. Nejlepším střelcem byl Daniel Urbiš s 15 góly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muži 
Naši muži byli pro soutěžní ročník 2015-2016 opět nalosováni                      
do tzv. Ostravské skupiny  1.B třídy. Družstvo pod vedením trenéra Karla 
Peška a vedoucího mužstva Tomáše Lanči pokračovalo i v jarní části 
v kvalitních výkonech a nakonec se posunulo v tabulce z podzimní 5. příčky 
na krásnou konečnou 3. pozici. 
Nejlepším střelcem byl Jan Rumel s 22 góly.    
 
 
 
 
Závěrem výbor oddílu kopané děkuje obci Fryčovice, výboru TJ Sokol 
Fryčovice, všem fanouškům, sponzorům, rodičům a dobrovolným 
funkcionářům za jejich pomoc a podporu a přeje všem krásné prožití 
následujících letních měsíců. 
 
Zpracoval Ing. Tomáš Strnadel 
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Fryčovický zpravodaj č.2/2016 
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.3/2016 

 bude 12.září 2016!  
  

 

mailto:podatelna@frycovice.cz

