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Vážení spoluobčané, 

 právě jsme svědky příchodu jara, v kalendáři vidíme první jarní den. Po zimě už není ani památky, i když tu letošní 
máme stále na paměti.  Po několika letech se nám ukázala v té své pravé podobě. Dokonce některé dny byly teplotně 
hluboko pod nulou a na mnoha místech padaly mínusové teplotní rekordy. Naší snahou bylo udržet komunikace                  
a chodníky v dobrém stavu. Vyčištěním a odvozem posypového materiálu pro nás vše skončilo. Brzy se nám příroda začne 
zelenat a tak můžeme na vše pomalu zapomenout. 

 V závěru března vždy schvalujeme rozpočet obce a letos to bude opět stejný termín. Prioritou pro naší obec je 
stavba domu pro seniory a zbudovaní  dvou chodníků u krajské komunikace. U bytového domu právě nyní proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace – prováděcí projekt včetně vyřízení stavebního povolení. Už tak 
máme časové zpoždění, proto musíme trvat na ukončení zakázky projektu do konce října letošního roku, kdy je 
předpoklad, že bude zveřejněná výzva k předkládání projektů a přijímaní žádosti o dotací na tento projekt. 

 Stejně tak požadujeme dokončit projekt chodníků včetně vyřízení stavebního povolení, i když termíny pro tuto 
podporu nám nejsou známy. 

 V letošním roce plánujeme v oblasti financování především opravu střechy bazénu a výměnu lávky u „Škařupů“, 
ale nechci zatím předbíhat, až po chválení rozpočtu pro letošní rok. Naše obec vlastní poměrně slušný majetek a ten 
samozřejmě stárne a vyžaduje prostředky k jeho opravám a udržování, což má vliv na každý rozpočet obce. 

 V roce 2017 plánujeme poprvé den obce, jak jej vidíme všude v okolí. Pro ten první ale máme opravdu velmi 
dobrý důvod. Oslavíme 750 let od první zmínky o naší obci. Oslavy připravujeme na sobotu 1. července. Program je 
zajištěn a je zveřejněn v tomto zpravodaji. Vyzvali jsme všechny spolky a všechny podnikatele v obci k podpoře a zajištění 
těchto oslav. 

 Taky se nám podařilo sesbírat mnoho cenných informací z historie obce, především zásluhou Ing. Vratislava 
Konečného a ke spolupráci jsme požádali pana Mgr. Jaromíra Poláška. S jeho pomocí předpokládáme k tomuto výročí 
vydat knihu, která nám přiblíží vše dostupné o původu a vzniku naší vesnice a rovněž nás provede celým obdobím         
1267 – 2017. 

 Chci zde poděkovat všem občanům, kteří vyplnili a odevzdali dotazníky, které obec vydala současně s minulým 
fryčovickým zpravodajem. Je vždy dobré vědět, co si občané myslí, čemu dávají prioritu a taky případně co jim schází. Pro 
naše plánování máme další podněty, kterými se budeme zabývat, aby jste byli v naší obci spokojeni a dále platilo – kde 
stojí za to žít. 

Leo Volný     starosta 
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Informace pro občany … 

Obec Fryčovice měla na počátku roku 2016 celkem 2 374 obyvatel a ke konci roku 2016 to bylo 2 347 obyvatel,                

což představuje úbytek o 27 obyvatel. Cizinců s trvalým pobytem žilo v naší obci 6. Úřední adresu, což je adresa obecního 

úřadu, mělo ke konci roku 2016 46 občanů. 

Do Fryčovic se v roce 2016: 

- přihlásilo 61 občanů, 
- odhlásilo 92 občanů, 

- narodilo se 27 dětí, z toho 13 děvčat a 14 chlapců, 
- zemřelo 23 občanů, 8 žen a 15 mužů. 

 

Z celkového počtu 2 353 obyvatel (2 347 obyvatel + 6 cizinců s trvalým pobytem) bylo v roce 2016:   
      -    1 151 mužů, z toho nad 15 let 990, do 15 let 161 

- 1 202 žen, z toho nad 15 let 1028, do 15 let 174. 
 

V loňském roce bylo ve Fryčovicích uzavřeno 5 sňatků, z toho 1 církevní. 
Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavily 3 manželské dvojice. 

 
Vítání občánků se v roce 2016 uskutečnilo dvakrát. 

 
Na zdejším obecním úřadě bylo provedeno 632 ověřování, a to ověřování pravosti podpisu i ověřování shody opisu            

či kopie s předloženou listinou. 
 

Prostřednictvím systému CZECH POINT bylo podáno 76 žádostí o výpis z rejstříku trestu, 31 žádostí o výpis z katastru 
nemovitostí a 26 žádostí o výpis z obchodního rejstříku. 

 
Nově bylo v roce 2016 přiděleno 12 čísel popisných. 

 
 

Bc. Kateřina Matušková 
matrikářka 

 

Vítání občánků 

V sobotu 18. února 2017 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu Fryčovice slavnostní vítání občánků. Přivítali jsme 

12 nejmenších fryčovických občánků – 8 děvčat: Emmu Hlavatou, Emu Geržovou, Valérii Laníkovou, Elen Volnou, 

Magdalénu Kosovou, Olgu Kosovou, Veroniku Štefkovou, Simonu Žídkovou a 4 chlapce: Olivera Bryse, Matyáše 

Závodného, Michala Baumgartnera a Jakuba Žurovce. 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     

 

Vyhodnocení ankety, která probíhala na počátku roku, naleznete na webových 

stránkách obce www.frycovice.cz a také bude zveřejněno na vývěsce                     

před obecním úřadem. 

http://www.frycovice.cz/
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Vážení spoluobčané, 
 
v uplynulém roce byl spuštěn trvalý provoz oddílné splaškové kanalizační sítě v naší obci. Souběžně byla vedena řízení, 
která pro občany zajišťovala územní souhlasy tak, aby mohly být nemovitosti napojeny z hlediska požadavků stavebního 
úřadu. I toto se i přes poměrně složitá řízení (například v případě vedení kanalizačních přípojek nad vodovodním 
zařízením) podařilo vyřídit. 
Uvedené kroky všem občanům Fryčovic (kterých se napojení týká) umožnily postupné napojování předmětných 
nemovitostí. Počet napojených nemovitostí v současné době činí 215 z 550 přípojek a zahrnuje rovněž napojení firem        
a objektů ve vlastnictví obce Fryčovice. 
Jelikož se blíží období, kdy může být výstavba kanalizačních přípojek opět zahájena, dovolujeme si Vás požádat                    
o zintenzivnění této činnosti. 

K napojení se naše obec zavázala v rámci akce: „Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“, dotované 
z fondů Evropské unie, kde je procento napojených obyvatel jeden z hlavních monitorovacích ukazatelů celé akce.  

Napojení nemovitostí, pokud je k tomu vytvořen technický předpoklad, nám ukládají i další zákonné povinnosti. 

Předpokládáme, že Vaše napojení kanalizace na veřejnou síť bude provedeno do 30. 6. 2017. Pokud vám napojení 
neumožňují závažné skutečnosti (rodinné důvody, rekonstrukce nemovitosti apod.), žádáme Vás o sepsání žádosti               
o odklad termínu se zdůvodněním. Každá žádost bude projednána se správcem kanalizační sítě. 

V době po 30. 6. 2017 pak budeme nuceni z výše uvedených důvodů požádat o součinnost při řešení odkanalizování 
jednotlivých nemovitostí příslušné úřady (zejména místně příslušný vodoprávní úřad nebo Českou inspekci životního 
prostředí). Tyto úřady májí v kompetenci, nechat si předložit způsob, jak jednotliví majitelé nemovitostí odpadní vody 
likvidují dle platných českých zákonů.  

Obec Fryčovice je plně připravena ke spolupráci radou a informacemi, které povedou k dokončení napojení jednotlivých 
nemovitostí. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz týkající se napojení na kanalizaci, bude Vám zodpovězen na telefonním 
čísle 558 668 119. 

 

 

 

Bioodpady 
V minulém roce jsme větve a ořezy z keřů a stromů ukládali vedle kontejnerů na bioodpad, pracovníci údržby tyto větve 

odváželi vedle hájovny čp. 325 a poté byly větve firmou drceny a odvezeny.   

V tomto roce bychom chtěli občany požádat o odvoz větví a ořezů k hájovně. Pokud bude mít občan větve naloženy 

například na přívěsném vozíku, může tyto větve odvést na určené místo k hájovně.  

Další změnou bude stanoviště kontejneru na bioodpad, který stál na stanovišti u fary čp. 38. Tento kontejner bude 

přesunut na parkoviště za smuteční obřadní síň, kde bude možno ukládat bioodpad. Ostatní stanoviště zůstanou stejná 

jako v minulém roce. 

                                                                                                          Ing. Roman Pecka      místostarosta obce 

 

 

 

Obec Fryčovice nabízí občanům možnost zakoupení stolního kalendáře a historickými fotkami Fryčovic.  
Zakoupit si je mohou v úředních hodinách v kanceláři OÚ. Cena kalendáře byla stanovena na 60 Kč. 
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750 let obce Fryčovice i kostela 

Jak známo, obec Fryčovice slaví 750 let od první písemné zmínky o naší obci. Král český Přemysl Otakar II, železný a zlatý 

za své vlády zakládal města, přiváděl nové osídlence a posouval panské stavy také k osídlování svých panství. Také 

německý šlechtic Bruno ze Schauemberku, který se stal olomouckým biskupem (1245 – 1281), se podílel na této 

kolonizaci. Kolem roku 1250 zakoupil hukvaldské panství, které bylo na prodej, a povolal desítky lokátorů, aby vyměřili 

vesnice lánového typu, tzv. francké dlouhé vsi. Povolal osadníky, kteří dostali do pronájmu půdu. Čekala je tvrdá práce, 

protože území bylo plně zalesněno. Biskup Bruno byl také králův důvěrník, a tak když jej král vyzval, aby ho doprovázel     

při vojenské výpravě do Polska, sepsal závěť (testament). Tam se píše o městech a obcích, které nechal založit na Moravě 

a Slezsku. Mezi jinými se tam nachází i ves Fritzendorf (Fryčovice), Ostrava, Místek a další. Biskup Bruno zakoupil i jiná 

panství a pokračoval v osídlování území. Biskup Bruno ve větších obcích nechal postavit i kostel, který byl asi dřevěný, aby 

ihned od počátku bylo dbáno o spásu duší obyvatel. A tak první písemná zmínka v závěti znamená, že obec i farnost            

si může připomenout i 750 let kostela ve Fryčovicích. Samozřejmě je tento současný kostel z kamenného zdiva o něco 

mladší. První písemná zmínka o něm je z roku 1345. Původní dřevěný kostel asi stál na stejném místě. Někdy kolem roku 

1300 – 1320 byla obec docela opuštěna a biskup Konrád povolil fojtovi Kunešovi druhý mlýn, tzv. Špluchovský a převedl 

ves k většímu rozkvětu. V této době docházelo na Moravě k různým třenicím, docházelo k vojenským výpadům a mohlo 

dojít ke zničení kostela. Proto se obyvatelé obce pustili do stavby nového kostela, a to z kamenného zdiva v gotickém 

slohu, který je doposud částečně zachován. Tento kostel Nanebevzetí Panny Marie má zdi 2 metry silné a v době, kdy 

nebyly palné zbraně, sloužil jako azyl pro občany Fryčovic i okolí. Ještě měli v paměti nájezdy Tatarů z roku 1241                

na Moravě (Štramberk) a také různé spory šlechticů i lapků, kteří ohrožovali život obyvatel. A tak i farnost Fryčovice se 

zapojí do oslav 750 let obce nocí kostelů a to 9. června 2017. Tento den bude kostel otevřen večer do noci pro všechny 

příchozí. Bude taky otevřena věž se zvony, koncerty varhanní hudby, bohoslužebné úbory budou také vystaveny včetně 

pamětní knihy farnosti z roku 1808. Zve administrátor farnosti P. Karel Javorek a hlavně obětaví farníci Panny Marie 

Nanebevzaté z Fryčovic. 

                          Jiří Dvorský 

 
 
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. 2016  do 31.12.2016 celkem  208  
trestných činů, 152 přestupků, 1210 dopravních přestupků a dalších 352 spisů běžné pořádkové agendy, což je celkem 
1922 spisů. U prověřovaných trestných činů je nutné uvést, že z celkového počtu 208 trestných činů bylo 33 trestných činů 
odloženo s odůvodněním, že se trestný čin nestal, popř. odevzdáno správnímu orgánu s podezřením ze spáchání 
přestupku. Lze konstatovat, že již tři roky po sobě dochází k výraznému poklesu trestné činnosti. V roce 2016 ve srovnání    
s rokem 2015 tento pokles činí sice jen 6 %, ale v porovnání s rokem 2014 tento pokles činí již 48 %. Objasnit se v roce 
2016 podařilo téměř 56 % trestných činů.  

V samotné obci Fryčovice došlo od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 k 11 trestným činům, 55 přestupkům (včetně              
46 dopravních přestupků), což v porovnání s rokem 2015 znamená pokles trestné činnosti o 5 trestných činů a naopak 
zvýšenou preventivní a kontrolní činností v dopravě, došlo k nárůstu počtu zjištěných dopravních přestupků                          
o 10 přestupků. Objasnit se podařilo, či je před objasněním 7 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.  
  
 

Za kolektiv OOP Brušperk 
                                                                                                     npor. Mgr. Kamil Václavík                                                                                                           
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Trochu statistiky z obecní knihovny 

 

Knižní fond činí  9 203 knih 
Přírůstky činí 214 knih 
Úbytky 199 knih- jsou to knihy většinou poškozené nebo zastaralé. 
Počet čtenářů 290 z toho 112 dětí do 15 let, což je mírný pokles oproti loňskému roku.  
Návštěvnost knihovny včetně návštěvníků on-line činí 4 203 
 
Výpůjčky celkem                                          9 136  dokumentů 
 
Naučná literatura pro dospělé                            557 knih 
Beletrie pro dospělé                                        5 109 knih 
Naučná dětská                                                    294 knih 
Beletrie dětská                                                 1 067 knih 
Periodika                                                          2 109 časopisů 
 
Během roku probíhaly knihovnické lekce a uspořádali jsme 7. ročník  Noci s Andersenem, kdy děti čeká kromě čtení           
a hraní i noc v knihovně. 
 
V roce 2016 je nejvíce půjčovaná kniha od Jeffa Kinneye Deník malého poseroutky.  Když jsem nahlédla do statistik, tak 
vězte, že tato kniha vévodí už od roku 2014. Pro děvčata je to kniha Pupíky a Deník mimoňky. 
Dál mezi nejžádanější knihy patří severské detektivky. Hitem je francouzská kriminální trilogie Mráz, Kruh a Tma od 
Bernarda Miniera.  A abych nezapomínala na ženy, tak nejvíce půjčované knihy jsou od osvědčených autorů Táni Keleové-
Vasilkové, Aleny Jakoubkové, Jojo Moyesové, Sandry Brown nebo Nicholase Sparkse, ale při návštěvě naleznete spoustu 
dalších autorů. 
Kromě knih máme hodně druhů časopisů, jmenujme třeba Vlastu, Květy, Zahrádkáře, Chataře, Rozmarýnu, Dekor, Kreativ, 
Pro Fotball. 
V závěru mého povídání ještě pozvánka k návštěvě naší knihovny. Vše o knihovně i nových knížkách najdete na webových 
stránkách www.frycovice.knihovna.info. 
 

Přeji Vám krásné jarní dny. 
          Sadílková Nataša, knihovnice 

 

 

51.ročník FRYČOVICKÝCH POCHODŮ 

30.ročník POHÁDKOVÉHO LESA 

23.ročník TURISTICKÝCH JÍZD NA KOLECH 

se uskuteční  

v sobotu 27.května 2017 
 

http://www.frycovice.knihovna.info/
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 
 

 Začal nový zahrádkářský rok. V minulých rocích jsme měli hodně očekávání v pranostikách, které možná statisticky 
mohly motivovat zahrádkáře k aktivitám na zahrádkách, ale skutečnost bývá v posledních létech s pranostikami v rozporu. 
Zdá se, že nejlépe se řídit vlastními potřebami a vyrazit na zeleninové záhony, ostříhat a ošetřit stromky.  
 
 Ovšem na začátku roku, tak jako každoročně, jsme se sešli na výroční členské schůzi. Mezi hosty byli Leo Volný, 
starosta obce Fryčovice, předseda ZO Stará Ves nad Ondřejnicí př. Petr Pelíšek, za včelaře p. Vítězslav Havlík. 
 
 Smutnou povinností bylo se minutou ticha rozloučit s dlouhodobými členy ZO př. Ludmilou Schindlerovou               
a dlouholetým předsedou ČZS ZO Fryčovice př. Lubomírem Oborným. Jeho zásluhou se naše ZO stala respektovanou 
organizací nejen v obci a kraji, ale i celostátní republikovou radou, kterou mu bylo uděleno čestné uznání. Bohužel jsme 
ho již nemohli předat osobně. Na jeho osobnost se nebude dát zapomenout. 
 
  Na výroční členské schůzi předseda Vladimír Bujnošek zhodnotil činnost základní organizace v roce 2016 a nastínil 
úkoly pro rok 2017.  
 
 Provedli jsme drobné opravy technického zařízení moštárny. Jednalo se o běžnou údržbu lisu a drtiče ovoce, aby 
mohlo zařízení zase sloužit všem občanům obce a okolí. 
Znovu jsme uzavřeli pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou "Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob, 
která chrání organizaci před možnými následky  způsobenými úrazem např. při moštování a při akcích pořádaných 
organizací. Doufejme jen, že tuto pojistku nebudeme muset použít a nikomu se při práci a našich aktivitách nic nestane. 
Moderní doba vyžaduje, aby měla ZO snadno dostupné a přehledné vedení finančních výdajů a příjmů, proto jsme založili 
u FIO Banky účet. Každým rokem výbor zajišťuje pro členy ZO dovoz a následný prodej žampiónového substrátu. I vloni 
byla tato akce úspěšná. Dovezli jsme přes 5000 kg substrátu, o který byl velký zájem. Další akci, kterou jsme zajišťovali      
na základě požadavků členů, byl jednorázový nákup postřiků na jaře a na podzim hnojiva, tuto aktivitu budeme muset        
z důvodu hygienických a stále menšího zájmu opustit. Zůstaneme nadále u nákupu ovocných stromů a keřů v ovocné 
školce KOBĚLUŠ v Bruzovicích. 
 
 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 a zajistíme dovoz substrátu ze žampionárny. 
Centrem pozornosti jsou i kontakty s družební organizací SZS ZO ve Stráňavách i rozšiřování spolupráce se ZŠ a MŠ 
Fryčovice. Výstavu ovoce, zeleniny a květin již dlouhodobě doplňují svou účastí a těšíme se, že trvale budou. Ovšem 
družební spolupráce se zahrádkáři ve Stráňavách ovlivnila změna ve výboru ZO a jsme v očekávání dalších možností 
družebních akcí. 
 
 Čeká nás napojení moštárny na kanalizaci. Dnes již máme dvě cenové nabídky a na výboru musíme zvážit, jakým 
způsobem kanalizaci provedeme a se kterou firmou. Očekáváme finanční spoluúčast z rozpočtu obce, se kterou budeme 
schopni napojení moštárny realizovat. Ovšem všechny veřejně prospěšné akce a aktivity zahrádkářů vyžadují finanční 
prostředky, třeba na podporu a odměny při práci s dětmi, odměny při soutěži jablko roku nebo zpestření večírku 
poutavými losovanými dárky.  
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 Letošní rok je výročním 60. rokem založení ČZS. A příští rok je výročním 60. rokem založení základní organizace 
ČZS ve Fryčovicích. Připravujeme ilustrační brožurku k propagaci naší ZO, která není jen spolkem nadšenců, ale má          
pro všechny členy vyšší poslání předávat dalším generacím vztah k přírodě a ke zvelebení prostředí, ve kterém bydlíme. 
Snažíme se oslovit potencionální sponzory a příznivce o finanční spoluúčast s možností reklamy na stránkách brožury. 
Věříme, že se podaří zrealizovat rekapitulaci našich aktivit jako před 10-ti léty. 
 

 
 Výstavu ovoce, zeleniny a květin si do svého kalendáře poznačte na termín       26.10 - 30.10.2017. Tento termín je 
sice termínem výstavy, výstava, ale začíná už na jaře: výsadbou zeleniny, rostlin pro aranžování a nápady na aranžmá 
výstavního prostoru. 
 
  
 
Do nového zahrádkářského roku přejeme všem občanům v jejich snažení mnoho úspěchů. 
 
Zpracoval Jaromír Ferdian. 
 

 

 

 

 

 

Bruslení za školou 

Díky příznivým klimatickým podmínkám jsme se rozhodli pokusit se zaledovat víceúčelové hřiště za školou. I díky pomoci 

SDH se akce přes prvotní nezkušenost povedla. Led se nám dařilo udržovat šest týdnů. Žáci naší školy díky tomu 

absolvovali v rámci tělesné výchovy šest lekcí bruslení a i ti, kteří na bruslích nikdy před tím nestáli (což je pro nás dříve 

narozené překvapení), objevili, že je to fajn pohyb a zvládli základní techniku jízdy.  

Protože jsme zjistili, že drtivá většina žáků sice má chytrý telefon, ale jen menšina má na čem bruslit, koupili jsme v bazaru 

z fondu SR 13 párů bruslí (víc nebylo) různých velikostí bruslí a žákům je půjčujeme. Pokud máte doma staré brusle 

(hlavně vel. 8 a víc), budeme rádi, když nám je dáte do školy a my budeme mít větší škálu na půjčování žákům.   

Kluziště bylo hojně využíváno i v odpoledních hodinách, uskutečnilo se i několik hokejových klání, tak doufejme, že i příští 

rok bude mrznout a ve Fryčovicích bude přibývat zdatných bruslařů. Moc děkuji všem, kteří se na úpravě ledové plochy   

ve svém volném čase podíleli a přispěli tím dobré věci. 

                        Mgr. Jiří Šefl, zástupce ředitelky ZŠ 
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S Edisonem kolem světa za 5 dní 

   Přelom února a března byl na naší škole mezinárodním týdnem.  V rámci projektu Edison jsme přivítali čtyři mladé 
studenty z různých koutů naší planety, od Číny, Taiwanu, Brazílie až po Jordánsko. Ellie, Mei,  Anali a Qusai se svým 
poutavým vyprávěním a zajímavými prezentacemi navštěvovali vyučování žáků 1. a 2. stupně.  Představovali nejen sebe, 
ale i svou zemi, její zajímavosti, tance, kuchyni a způsob života. Do naší školy tak přinesli kus svého světa a své kultury, 
vytvořili jedinečnou atmosféru a našim žákům umožnili neopakovatelné zážitky. Byl to týden, kdy se děti do školy opravdu 
těšily. Veškerá komunikace a aktivity proběhly v anglickém jazyce. Žáci ze starších ročníků byli zdatnými tlumočníky         
pro mladší kamarády. Určitě je hřál pocit, když k nim mladší žáci vzhlíželi s obdivem. Jiní si zase poprvé v praxi vyzkoušeli, 
jak skvělý je pocit, když se člověk domluví s cizincem. Aniž by si to uvědomovali, angličtinu si procvičovali o přestávkách, 
na obědě, při sportovních aktivitách. Nadšené děti z druhého stupně si našly čas i odpoledne, aby  se studenty strávily       
co nejvíce času. V pondělí jsme měli procházku po obci, kterou zahraničním studentům žáci sami okomentovali.  V úterý 
jsme společně s panem starostou Volným uspořádali výlet do obory, která byla pro naše hosty nezapomenutelným 
zážitkem. 

   V pátek dopoledne proběhla v divadle školy rozlučková akce nazvaná „Village market.“ Všichni žáci si mohli opět 
připomenout zajímavé informace z daných zemí, podívat se na předměty pro ně typické, poslechnout si jejich hudbu, 
ověřit si svou zručnost při manipulaci s čínskými hůlkami nebo si nechat napsat jméno v různých jazycích. Týdenní 
program Edison jsme ukončili akcí pro veřejnost, kterou pomáhali uspořádat naši žáci z projektu Světová škola, který vede 
paní učitelka Benedikovičová. Stali se pomocníky zahraničních studentů. Rodičům, hostům a hostitelským rodinám 
společně prezentovali tradiční zvyklosti, učili tancovat macarenu, zpívat čínskou píseň, vyprávěli zajímavosti ze zemí,          
o kterých se během týdne něco dozvěděli. Společné odpoledne bylo ukončeno závěrečným rozloučením a předáním dárků 
studentům i hostitelským rodinám. Tyto rodiny měly jedinečnou možnost poznat zahraniční studenty ještě lépe. Moc jim 
děkujeme za to, že i díky nim mohl tento projekt na naší škole proběhnout. Věříme, že pobyt stážistů v rodinách jim 
přinesl pozitivní zážitky a že díky svojí účasti s nimi strávili příjemný týden.   

    Celkově lze projekt Edison hodnotit velice kladně. Byl to týden velkých zážitků a emocí. Někteří žáci si uvědomili,            

že angličtina je opravdu světovým jazykem, bez kterého se neobejdeme. Jiní pochopili, že dobrý kamarád může být i Číňan 

nebo muslim. Pro některé to byl jen týden bez domácích úkolů. Je jen na každém z nás, kolik z toho zůstane v našich 

srdcích a myslích. 

        Mgr. Martina Holíková 

 

KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE 

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO DIVADLA JIŘÍHO MYRONA V OSTRAVĚ 

R  E  B  E  K  A  
2. ČERVNA 2017 

 

Muzikál jako napínavý kriminální příběh? Odpověď zní: Ano! Je vůbec možné, aby se titulní hrdinka neobjevila na scéně? 

Odpověď zní: Proč ne! Od své premiéry v roce 2006 byla Rebecca úspěšně uvedena v deseti významných evropských 

metropolích. Dobrý muzikál musí vycházet především ze silného příběhu. Román Mrtvá a živá z pera Daphne du 

Maurierové na plátno převedl slavný režisér Alfred Hitchcock v roce 1940. Do muzikálové podoby jej adaptovali 

renomovaní tvůrci vídeňské muzikálové školy, textař a dramatik Michael Kunze a skladatel Sylvester Levay. U nás je tvorba 

tohoto tandemu prozatím málo známá, ale právem očekáváme, že se nový titul stane napínavým hitem sezóny. 

 
Odjezd autobusu v 17. 30 

Lístky objednávat u paní Glombíčkové na obecním úřadě      

nebo  

tel. 722 511 896 
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
 

 V posledních dvou letech vzrostl počet komerčních firem zabývajících se prodejem použitého textilu. Důsledkem toho je stále větší 
nedostatek sbírek použitého ošacení pro potřebné lidi. 

Prosíme o podporu naší sbírky: 

 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 

 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 

 Peří, peřových a vatových přikrývek, polštářů a dek 

 Obuv – veškerou - neporušenou 
 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: 
Elektrospotřebiče, lednice, televize, matrace, koberce, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky – ty se transportem 

znehodnotí, znečištěný a vlhký textil 

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ 
15. 5. 2017  od    13.00 – 16.00 hod. 
16. 5. 2016   od    13.00 – 14.00 hod. 

 

V PŘEDSÁLÍ  KULTURNÍHO  SÁLU OBECNÍHO  DOMU  VE  FRYČOVICÍCH 
 

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. 
 

DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC. 
 

Bližší informace u pí Glombíčkové na Obecním úřadě Fryčovice 
nebo na tel. 722 511 896 

vyhlašuje ve spolupráci s Ob 

čanským sdružením Diakonie Broumov 
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Cykloturistika u jezera Lago di Garda 
 

 Eurocykl Herdegen má mezi nástupními místy Ostrava, Brno,Praha, Plzeň tradičně zařazenou i zastávku                    
u Sokolovny ve Fryčovicích, kde v srpnu 2016 přistoupilo  
25 cykloturistů na týdenní pobyt u jezera Lago di Garda. 
 Gardské jezero je největší z italských vnitrozemních vodních ploch. Leží pod Alpami, v nadmořské výšce 65 m          
a jeho průměrná hloubka je 136m. Jeho maximální hloubka dosahuje 346m. Hlavním přítokem jezera je řeka Sarca, která 
do něj ústí na jeho severním konci u města Torbole, místa našeho pobytu. Pobřeží jezera s čistou vodou lemují                
přes 2 000m vysoké hory s nejvyšší horou Monte Baldo 2218 metrů. V délce přes 35 km se na východní straně jezera 
táhne horský masív Monte Baldo - označovaný jako" botanická zahrada Evropy". 
 Náš cyklovýlet s podporou autobusu má začátek ve výšce 1314m. Na kolech vystoupáme do výšky 1617m , trasou 
se zastavíme u restaurace Navene, kde si užíváme nádherné pohledy na jezero. Další zastávka sýrárna je zpestřena 
ochutnávkou několika druhů sýrů, šunky, pršutu a samozřejmě i vína. Po zdolání nejvyššího vrcholu stoupání, projíždíme 
městečky FERRARA  DI MONTE  BALDO, Fraine Di Sotto, Fraine Di Sopra, vesnici Spiazzi s poutním kostelem Madona della 
Corona vytesaného částečně do skály, ležícího ve výšce 773m, které  je jedním z nejvýše položených poutních míst v Itálii. 
Báječný, místy sjíždíme až velice riskantním sjezdem z 1598m n.m.,  končíme u jezera 
v 70m n. m. v městečku Garda na východním břehu jezera. 
 Autobusem odjíždíme do městečka Kaldaro, usedáme na kola, projíždíme cyklostezkou po zrušené železnici, 
míjíme St. Michel, Bolzano údolím řeky Adige plné vinohradů, ovocných sadů. Nemůžeme minout vinařskou oblast              
a nezastavit na krátký odpočinek u tramínu v malebné vesničce Tramín. K jezeru Kaltere See, kde nás čeká autobus, máme 
jen pár kilometů.  
           Krásný výlet na kolech s podporou autobusu nás provází krásným údolím jezer Lago Di Ampola a Lago  Di Ledro. 
Sjíždíme přes horské osady, cesta nás vede kousek od jezera Lago Di Garda.  Projíždíme pěšinou vytesanou ve skále        
nad jezerem s nádhernými výhledy na jezero. Tato cesta byla v minulosti jedinou spojnicí jezera s údolím Val Di Ledro. 
 S podporou autobusu stoupáme k městečku Trento, pokračujeme na kolech přes horské vesničky Terlago, Ciago, 
Lon, Fraveggio sjíždíme uličkou s 20% klesáním až k jezeru Lago di Toblino, kde se nachází hrad stejného názvu. Využijeme 
krásného prostředí k odpočinku a po občerstvení pokračujeme údolím mezi sady a vinicemi.  Cyklostezka nás dále vede 
okrajem městečka Pietramurata, kde využiváme nabídky Bike Wine baru. Vína v této oblasti jsou pokřtěna místním 
jménem Soave ("hebké").  
 Krásné počasí nám umožnilo projet všechny plánované trasy, za pět dnů pobytu jsme ujeli 249 km. Paleta 
sportovních možností u Gartského jezera a jeho okolí je velice pestrá, nabízí nepřeberné možnosti pro různé sportovní 
využití, pěší turistiky, lezení, cykloturistiky, ale i vodní sporty. Severní část jezera je vyhledávaným surfařským rájem. 
Před odjezdem jsme si našli dostatek času také na prohlídku města, koupání a odpočinek v čisté a teplé vodě Gartského 
jezera. 
           Poděkování za příjemně strávenou dovolenou si zaslouží všichni účastníci zájezdu. 
 
                                                                                                              Miroslav Nevlud 
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Kulturní a školská komise pořádá hudební pořad ke Dni matek  
 

 
“ŽENA – NEJEN JEDNA BÁSEŇ  
aneb ŽIVOT NENÍ NÁHODA“ 

 
ZÁBAVNÉ POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ A LÁSCE K ŽENĚ PROVÁZENÉ PÍSNĚMI  

ZE ZNÁMÝCH SVĚTOVÝCH MUZIKÁLŮ 
 

Kulturní sál Obecního domu ve Fryčovicích 
19. května 2017 

v 17.30  
 

účinkují: 
Zdenka Mervová 

sólistka opery a operetky 
Oldřich Kolovrat 

básník, písničkář, výtvarník 
 

Vstupné dobrovolné 
Každá maminka obdrží malý dáreček 
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Fryčovický zpravodaj č.1/2017 
 

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.2/2017 
 bude 5.června 2017! 
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