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 Vážení spoluobčané, 

vždy v červnu vychází druhé číslo našeho zpravodaje. Tento měsíc je posledním v uplynulém školním roce. Všem 

školákům přejí pěkné vysvědčení a hezké prázdniny. Konec školního roku mají rovněž učňovské a střední školy. Věřím, že 

maturantům v naší obci zkouška dospělosti dopadla dobře. K tomu Vám všem absolventům blahopřeji a držím palce                

pro úspěšné přijetí na vysokých školách, nebo případný nástup do vysněného zaměstnání. Děkuji všem učitelům,                       

kteří se Vám tento školní rok věnovali a také jim přeji klid a pohodu v době prázdnin. 

Čas ubíhá i v ostatních oblastech našeho každodenního života.  K dnešnímu dni je napojeno na splaškovou kanalizaci 

300 objektů z 550. Vyzýváme proto občany, kteří ještě svou kanalizační přípojku nedokončili, aby tak neprodleně provedli.               

I my musíme plnit podmínky pro udělení dotace ze SFŽP k postupnému napojování na veřejnou kanalizaci. 

V současné době probíhají práce na dokončení prováděcích projektů včetně stavebních povolení našich prioritních 

investičních akcí a to výstavbě domu pro seniory a dvou chodníků. Z oprav jsme provedli očištění fasády u obecního úřadu, 

knihovny a části ZŠ. 

Opravují se sprchové kouty v bytovém domě č. 54. V době prázdnin pak proběhnou opravy v základní a mateřské 

škole. Této výluky využijeme i k vybudování nových šaten a sociálního zařízení pro víceúčelové hřiště za ZŠ. 

V letošním roce poprvé připravujeme „Den obce“. Využíváme mimořádné příležitosti, kdy slavíme 750. výročí                

od první písemné zmínky o Fryčovicích. Obec společně se všemi spolky a podnikateli připravila tyto oslavy na sobotu                               

1. července 2017. Všichni občané, rodiny, známí a především také rodáci jsou na tuto akci srdečně zváni. 

U příležitosti tohoto výročí bude letos také vydána kniha o historii obce Fryčovice 1267 – 2017. Děkuji všem, kteří 

podali návrhy, fotografie a podklady k této publikaci. 

Nastala nám všem doba dovolených, prázdnin a spousta příležitosti k aktivnímu nebo i pasivnímu odpočinku.                

Přeji Vám všem, aby toto období bylo pro Vás jen příjemné, ať se zpět do Fryčovic rádi vracíte odpočatí, ve zdraví a pohodě, 

do obce, kde stojí za to žít. 

 

           Leo Volný, starosta 
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Fryčovice mají aplikaci pro chytré telefony 
Aplikace s jednoduchým názvem Obec Fryčovice. To je další výdobytek nové doby, který poslouží občanům 

Fryčovic i turistům, kteří používají mobilní telefon jako svou pravou ruku, k lepší informovanosti o naší obci. 

Aplikace vznikla v dílně společnosti PEPIAPP s.r.o. Částečně kopíruje internetové 

stránky obce, obsahuje například komplexní informace o Fryčovicích, pravidelné 

aktuality, které informují o dění v obci, informace o OÚ, samosprávě, obecních 

organizacích nebo fotogalerii. 

Užitečná je ve své přehlednosti a přístupu k informacím. Důležitým 

marketingovým nástrojem jsou takzvané push oznamovací zprávy, které jsou zdarma 

zasílány všem uživatelům aplikace, například o aktuálním dění v obci.  

Aplikaci je možno si zdarma stáhnout a naistalovat do telefonů ze dvou 

největších marketů s aplikacemi. U zařízení s operačním systémem Android je to Google 

play a „jabličkaři“ ji najdou na App store společnosti Apple. Odkazy a článek taktéž 

naleznete na webových stánkách obce v takzvané patičce webových stránek,                     

kdy po kliknutí na tyto odkazy se vám otevře stránka s možností stažení aplikace. 

 

                                                               Ing. Roman Pecka, místostarosta obce 

 

 

 

 

 
U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
Léto 
Naše školka už šla spát,  
teď si budu doma hrát. 
Zase jsou tu prázdniny,  
budu sbírat maliny. 
 
  
    Prázdniny jsou za dveřmi a my jen můžeme doufat, že přijde krásné hřejivé léto                                                                                           
s příchutí jahod, malin a jiných dobrot a nabije nás svou sluneční energií…  
     Také našich 70 školáčků nedočkavě vyhlíží prázdniny. 
Snažili jsme se pro děti vytvořit láskyplné a příjemné prostředí, aby pobyt v naší školičce byl pro ně tou nejpříjemnější 
zkušeností, na kterou budou rády vzpomínat. Během celého školního roku jsme spolu strávili mnoho hezkých a veselých chvil 
se spoustou her i při společných akcích s rodiči. 
     Na podzim jsme s dětmi „uspali broučky“. Ve společných dílnách s rodiči a prarodiči nejstarší děti z Delfínků vyráběly 
vánoční dekorace. Mladší děti z Kuřátek a Berušek napekly cukroví a perníčky na „Mikulášskou besídku“, která se konala 
v sále OÚ. Všichni s láskou nacvičovali pro své blízké krásná vystoupení a společně jsme se tak svátečně naladili na blížící se 
nejkrásnější svátky v roce. Na oplátku pro ně měl Hopsalín připraven zábavný „Čertovský program“.     
     V lednu naše děti týden lyžovaly „Se Sluníčkem“ na Bílé. Pod vedením instruktorů se začátečníci učili základům lyžování       
a ti zdatnější „vylepšovali techniku.“ 
     V únoru byl další společnou akcí s rodiči „Maškarní ples“. O zábavu a soutěže pro děti se postarala agentura klauna 
Hopsalína. Nechyběla ani bohatá tombola. 
     Nejstarší předškoláci zvládli v dubnu se svými rodiči ještě jedny společné dílny, ve kterých vyráběli čarodějnice. 
     V květnu byl v naši MŠ zápis spojený se „Dnem otevřených dveří“. Letos přišlo k zápisu 31 dětí.  
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     18. 5. 2017 byly děti na tematickém výletě na Bílé. Zábavné putování motivované pohádkou „Ať žijí duchové“ se dětem 
moc líbilo, přestože nám počasí v závěru připravilo deštivé překvapení. 
      Svátek dětí jsme oslavili nadvakrát. 1. 6.  k nám přijeli policisté z F-M a předvedli dětem výcvik psů. Poté jsme se vydali 
hledat poklad, ve kterém nechyběly sladkosti, zmrzlina a nové hračky.  
A 2. 6.  se děti z Berušek a z Delfínků zúčastnily prezentace dravců, policie ČR, hasičů a záchranné služby na hřišti TJ Sokol 
Fryčovice, kterou pořádala ZŠ Fryčovice. 
    Letos se - už devatenáctá - škola v přírodě uskutečnila od 19. 6. 2017 do 23. 6. 2017. 16 dětí a 3 dospělí odjeli na chatu 
„Lucka“ do Václavova u Bruntálu. Čekala tam na ně spousta dobrodružství, úkolů, ale i zábavy: olympiáda, hledání pokladu, 
bobřík odvahy, maškarní, táborák… 
     V průběhu roku naši předškoláci svým vystoupením přivítali do života nově narozené občánky. 
     Nezapomínáme ani na naše seniory – děti je několikrát do roka potěšily svým vystoupením. 
     Po celý školní rok mohly nejstarší děti navštěvovat různé kroužky: výtvarně - keramický, environmentální, dramatický                 
a angličtinu. V celorepublikové soutěži ČZS - na téma „ Zelenina plná vitamínů“ - obsadily naše děti ze třídy „Delfínků“                   
1. místo. 
     Každý pátek se střídaly skupinky dětí na kurzu plavání.  Jednou měsíčně zhlédly v MŠ divadelní představení.  
     Školní rok 2016-2017 zakončíme 28. 6. 2017  tradičním „Rozloučením s předškoláky“. 
Zavzpomínáme na společně prožité veselé i smutnější chvilky a potom jim všem popřejeme šťastné a úspěšné vykročení           
do základní školy. 
     Děkujeme všem sponzorům za sponzorské dary a rodičům nejen za účast na společných akcích, ale i za pomoc s jejich 
organizací a za skvěle připravené pohoštění na besídku. 
                                                                                                                                     
                                                                Pohodové prázdniny plné klidu a odpočinku přejí všem  
                                                                                      děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko 

 

 
 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 
 
 Letošní jaro končí a mělo dát základ letošní úrodě. Jenže počasí opět, obdobně jako loni, si se zahrádkáři polaškovalo. 
Jarní mrazíky až 5 stupňů pod bodem mrazu neúprosně likvidovaly převážnou část úrody ořechů, meruněk, broskví i jablek.  
 
 Začátkem května proběhla pravidelná brigáda se smažením vaječiny v prostorách moštárny. Moštárna si vyžadovala 
jarní úklid a přípravu na novou sezónu. Tradičně byla vztyčena májka, která vydržela celý měsíc, kdy ji členové výboru skáceli. 

 
 
 Všichni znají Veselou zahradu z Ptáčníka Radmily Šteffkové, provdané Večeřové. Skupina zahrádkářů navštívila 
v polovině dubna její výstavu v novém působišti v Moravském Krumlově. Její keramika vždy zaujme. Bylo připraveno                       
i příjemné pohoštění.  
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 Kromě práce na zahrádce jsme se účastnili i družebních akcí obce, kdy nás navštívila polská výprava a společně jsme 
vztyčili velikonoční palmu. Pro mnohé to bylo překvapení a nový poznatek z tradic Polska. Velký zájem byl i o zájezd 
zahrádkářů na burzu do města Tychy a do polských zahradnictví Pudelek a Kubiczek v Pisarzovicích, který se uskutečnil              
20. 5. 2017. Byly k vidění i krásně udržované zahrady v areálu zahradnictví s inspirativním osázením mnohobarevných záhonů. 
Kufr autobusu byl plný okrasných i užitkových rostlin. K nejbližším akcím připravujeme drobnou prezentaci na Dni obce            
při příležitosti 750 let jejího trvání. Připomínáme, že naše ZO oslaví v příštím roce již 60 let od založení.  
 
 Český zahrádkářský svaz vyhlásil 24. ročník soutěže pro děti na téma „ZELENINA PLNÁ VITAMÍNŮ“. Děti, které se 

zúčastnily soutěže, byly obdarovány drobnými dárky. Pochvalu zaslouží za 1. místo děti MŠ Fryčovice, oddělení „Delfínci“ – 

polytechnická kolektivní práce. Věříme, že z nich budou další zaujatí a zkušení zahrádkáři. I naše ZO děti rovněž potěší 

drobnou pozorností.  Dětem i učitelkám gratulujeme. Těšíme se na společnou instalaci naší podzimní výstavy ovoce, zeleniny 

a květin. 

Mezi neodmyslitelné aktivity patří členské schůze s poučnými přednáškami. Na minulé 26. 5. 2017 to bylo                            

o pěstování orchidejí, kterou poutavě připravil Ing. Otakar Šteffek.            Děkujeme. 

 
 Přejeme všem zahrádkářům příjemnou dovolenou a bohaté výnosy na zahrádkách. 

             Jaromír Ferdian 

 

 

Florbalový oddíl ve Fryčovicích 
 

Od podzimu 2016 funguje v rámci rekreačních sportů TJ Sokol Fryčovice florbalový oddíl.  Florbalisté využívají 
tělocvičnu Sokola každé pondělí od 20 do 21:30 hodin.  Po počáteční vlně zájmu především mezi mládeží se v poslední době 
počet zájemců o tento dynamický sport snížil.  
  Nyní proto florbalový oddíl Fryčovice přichází s náborovou kampaní.  V této fázi není ambicí hrát ve Fryčovicích 
jakoukoli soutěž, která by spadala pod florbalovou unii. (Čfbu). Cílem je pro začátek utvořit stabilní jádro hráčů, kteří budou 
mít o tento sport zájem a položit tak základ pro budoucí vývoj tohoto sportu v naší  obci.   
   Případní zájemci, kontaktujte vedoucího oddílu Jana Górného buďto emailem na gornyjan@seznam.cz,                        
nebo na tel. 731 813 582.   
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gornyjan@seznam.cz
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A léta běží vážení... 

Ročníky 1950 a starší už patří k pamětníkům nedávné doby. Společnost se mění, vývoj nelze zastavit a někdy                   
ani pochopit. Kdo hledá informace k pochopení, najde je každý v dnešní internetové době a mediální smršti, i když mnohdy 
musí umět číst mezi řádky nebo pod čarou v tomto informačním chaosu. 
Chce se mi říct parafrází: 750 let obce je pro občana velký časový úsek, ale pro obec jen zlomek v její budoucí historii.    
Opravdu pěkný počin obecního úřadu bylo vydání kalendáře pro rok 2017, kde je na fotografiích vidět pohled do nedávné 
historie obce, kterou si ještě pamatujeme, a konfrontovat ji se skutečností dnešní doby.  

My mladší pamětníci si připomínáme i něco jiného z pohledu dětských let. 
Začnu zimou - tak sněhu bylo víc a 6. prosince jezdil Mikoláš a jeho parta na saních taženými ne soby, ale koňmi a my omladina 
jsme jim dělali doprovod s patřičným randálem pomocí zvonců a starých hrnců, do kterých jsme mlátili železnými paličkami. 
Po škole se chodilo sáňkovat a lyžovat na Hrnčárku (kopec nad sokolským hřištěm), sáňky se tahaly na kopec do večera                  
a domů jsme přišli krásně promrzlí. Bruslit jsme chodili na řeku s tím rozdílem, že plochu na bruslení a hokej jsme si vyrobili 
sami za pomoci dědy Mráze. Jako dnes si pamatuji výpravy po ledě do Brušperka a na Hukvaldy, tam to bylo horší - podstatně 
méně vody… Hokej se hrál s podomácku vyrobenými hokejkami ze zahnuté větve, ale měli jsme i klasické hokejky (dvě mám 
dodnes). Žízeň se zaháněla vodou z Ondřejnice tak, že jsme si lehli na okraj ledové plochy, kde tekla voda, a napili se. Chutnější 
byla voda z Košice. Čas rychle utíkal a domů se chodilo za tmy. Při jarním tání bylo pro nás přitažlivé odseknout kus ledu              
a kousek se na něm po řece svést ... Jo, léto je léto, když vzduch není špína, když svět projdeme v džínách ... jak zpívá Helenka. 
Hlavně konec školy a dva měsíce prázdnin, někam zajet  s rodiči na dovolenou    pod stan, k vodě nebo na hory (někdy                   
za hranice  i kapitalistické ...)  hlavně pryč z baráku a něco jiného poznat ... 
Jinak spousta aktivit, řeka a „křibí“ byl náš svět. Stavění bunkrů, střílení z praků a luků (výroba „dodo“) i střílení pomocí 
karbidu, hry na četníky a zloděje, na schovávanou, na šipky s hledáním pokladu, (oblíbená byla  tzv. ruská schovka).... Nesmělo 
chybět koupání a potápění v řece, chytání ryb a jejich opékání na břehu řeky. Vyráběli jsme motokáry, hráli  jsme naše 
oblíbené „BAMBUKO„ s  plechovkami (předchůdce pozemního hokeje, florbalu), stavěli lodě a plavili se do přístavu                   
Pod Borákem... . 
Podzim – dozrávání ovoce, předtím výšlap na Velký Sovinec, kde byly třešně, chutnaly nám i nezralé, když jsme je obírali jak 
špačci. Výpravy na jablka a hrušky v podvečer také patřily k dobrodružným kratochvílím klukovské doby. 
Neměli jsme počítače, chytré telefony, nechodili jsme v jedné ruce  s mobilem na uchu a v druhé ruce se psem na vodítku. 
Mezi technické vymoženosti patřila televize a místní kino, kde lístek stál 1 – 5 Kčs.  Jo, probudit se za 500 – 1 000 let,                       
to by bylo jiné kafe?! 
A zase škola o rok starší a povinností o trochu víc. Oblíbené hodiny byly praktická výchova – dílny, tělocvik, ale i práce                   
na školním pozemku, kde nás pan učitel Ladislav Žáček učil štěpovat stromky a jezdit a orat s  motorovou frézou... V dílnách 
jsme vyráběli krmítka a budky pro ptáky nebo květinové stolky... Bavily nás vrtačky, brusky ..., které dělaly „kravál„... . 
Naučili jsme se používat běžné nářadí, hlavně umět se postavit k započaté práci, kterou je nutno dokončit. Na dnešní dobu 
nepředstavitelné. 
Tělocvik – prostoru v obci bylo a je více než dost... Měli jsme k dispozici hřiště u ZŠ, kde se hrály míčové hry, pískoviště pro 
skok do dálky a vysoká hrazda, kde byly uchyceny trubky a lano pro šplh. Sokolské hřiště bylo využíváno v menší míře.                 
Na hřišti byla místa, kde se závodilo ve skoku dalekém, vysokém i trojskoku, dále v hodu oštěpem a koulí. Ovál běžecké dráhy 
byl ze škváry, později asfaltový s vyznačenými běžeckými dráhami. 
Záměrně se nezmiňuji o dalších školních předmětech a nechávám prostor k vyjádření dalším vrstevníkům, pamětníkům,          
ale i učitelskému sboru  - současnému i  minulému na naší  základní ALMA  MATER. 
 V obci žijí i dříve narození, než jsme my 60-70 ti letí, kteří si pamatují dobu i před 80 – 90 ti léty. Je zajímavé a poučné jim 
naslouchat. 
Samostatnou kapitolu v historii obce tvoří organizace a spolky, které dotvářely společenský život v obci. To je jiná kapitola, 
kterou mohou doplnit další spoluobčané a podělit se o své zážitky a postřehy z Fryčovic. 
   Abych nezapomněl na podstatně mladší generaci - i ti by mohli přijít se svým pohledem na současnost a přispět k rozvoji 
obce. 
 
   Chataři a chalupáři v naší obci se také rozrůstají. Chtějí se asimilovat nebo na pár dnů jen přespat??? Je dost těch, kteří 
chtíc-nechtíc odešli do světa, kde nelétají pečení holubi. Svou pílí, umem a dovedností si vydobyli místo na slunci a prosadili 
se. Někteří se vracejí do rodných míst, jako se vracejí dobří holubi do rodného hnízda. Podívat se, co nového je v rodné obci, 
pobýt s rodinou, přáteli, známými, spolužáky, dát řeč o životě tam a tady doma. Snad je oslava jubilea obce přiláká. 
 

Ing. Jindřich Lanča 
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Základní škola informuje… 

Získali jsme titul „Rorýsí škola“ 

Rorýs obecný je v České republice zařazen mezi ohrožené druhy a jeho hnízdiště je potřeba chránit. Naše škola se proto 

rozhodla podpořit jeho populaci a aktivně se účastnit jeho ochrany.  Rorýs patří mezi tzv. synantropní druhy ptáků, tedy druhy 

ptáků žijících v blízkosti lidských obydlí. V důsledku mnohdy nešetrného zateplování budov dochází k razantnímu úbytku 

jejich hnízdních prostor. To se pak negativně odráží na početnosti rorýsí populace. Připojili jsme se proto ke školám, které       

na své budovy nechají umístit speciální budky, tzv. rorýsovníky. V současné době je takových škol po celé republice již               

50. Abychom dosáhli na titul, museli jsme splnit několik podmínek, což se podařilo. V dané chvíli naši budku žádný rorýs 

neobývá, což nebývá v prvním roce nic neobvyklého. Budeme doufat, že v příštím roce už nějakého „nájemníka“ na naší škole 

přivítáme.  

Světová škola 
Naše základní škola letos získala titul Světová škola. Oceněním Světová škola se do současné doby pyšní šedesát tři 

českých mateřských, základních a středních škol. Tento rok získalo titul Světová škola jen šest škol. Základní filozofie 
podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: 
uč se – zjišťuj – jednej. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy. 

Aby škola získala titul Světová škola, musí splnit několik kritérií – témata globálního rozvojového vzdělávání jsou 
součástí života školy; škola veřejně prezentuje svou činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání; dále sleduje 
problémy v místě školy, které mají globální dopad; škola se zapojuje do řešení místních problémů s globálním přesahem; 
škola pořádá místní (veřejné) akce, které přinášejí pozitivní změny. Všechna tato kritéria jsme splnili. Vrcholnou akcí, kterou 
jsme uspořádali, byl Mezinárodní trh. Mezinárodní trh byl zaměřen na prezentaci všeho, co se naši žáci od zahraničních 
studentů, kteří navštívili na týden naši školu, dozvěděli. Celý tento týden a i Mezinárodní trh měly hlavní cíl – odstranění 
předsudků a stereotypů. 

Slavnostní předávání certifikátů proběhlo v Praze 13. června. Na workshopu, který předcházel předávání prestižního 
certifikátu, představily naši školu naše žačky – Veronika Laníková a Klára Masopustová. 

Certifikáty školám předali náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc, náměstek 
ústředního školního inspektora Ondřej Andrys a Dita Kubíková z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci               
Dita Kubíková. 
 

 

 
 
30. června skončí školní rok 2016/2017. Žáci naposled usednou do svých lavic, dostanou vysvědčení a začínají 

vytoužené prázdniny. Na konci roku vždy rekapitulujeme a hodnotíme. I letos byl školní rok plný událostí. Některé jsou již 
tradiční: adaptační pobyty, ekologický pobyt, vyučování s rodiči, Den jazyků, Mikuláš, vánoční dílny, Vánoce ve škole, lyžák, 
projektový den Kdo přežije, cyklovodácký kurz, Den dětí, exkurze, divadelní představení, ekologický den, sběr starého 
papíru… 

Některé akce ale byly nové a jiné. V rámci projektu Edison jsme na naší škole týden hostili zahraniční studenty,          
kteří pro naše žáky připravili zajímavé hodiny, získali jsme titul Světová škola, pyšníme se i titulem Rorýsí škola.  
Zapojovali jsme se do mnoha soutěží (sportovní, výtvarné, literární, recitační, jazykové, dějepisné, poskytování první pomoci, 
přírodopisné, chemické, matematické, soutěž Zlatá včela) a mnohdy jsme byli velice úspěšní. Slavnostní akademií jsme 
připomněli 30. výročí otevření první části výstavby nové budovy základní školy. 
Deváťáci se celý rok připravovali na přijímací zkoušky a jejich práce se vyplatila – všichni byli v prvním kole přijati na zvolené 
střední školy. 
Žáci první třídy už umí číst, psát, počítač a mohli být pasováni na čtenáře. 
Školní rok končí a odměnou za odvedenou práci budou dva krásné letní měsíce volna, her a radovánek. Přeji všem,                         
ať si prázdniny ve zdraví užijí, odpočinou si, načerpají nové síly a v září opět na shledanou. 
 
                                                                                                 Mgr. Alexandra Filarová 
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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, což je kategorie dětí ve věku 5 až 11 let je vedena Adamem Cíbikem 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. Největšího úspěchu dosáhla starší přípravka hráčů narozených v roce 2006 a mladších, která v krajské 
zimní lize obsadila po absolvování 4 turnajů v závěrečném finálovém turnaji, opět jako v minulém roce, nádherné 3. místo 
z celkem 39. účastníků z celého kraje. Nejlepším střelcem týmu byl se 47 góly Jiří Míček. O tento velký úspěch se dále zasloužili 
Jonáš Galásek, Marek Galásek, Filip Strnadel, Radek Strnadel, Viki Švorčík, Šimon Uhlíř, David Vaněk a Matěj Filipec 
 
Žáci  
Starší a mladší žáci v soutěžním ročníku 2016-2017 hrají po sestupu z krajského přeboru krajskou soutěž. V tomto soutěžním 
ročníku, stejně jako v minulém úzce spolupracujeme TJ Sokol Hukvaldy, kdy jeho hráči tvoří více jak třetinu kádrů našich 
žákovských družstev. 
  
STARŠÍ ŽÁCI 
Starší žáci po úspěšném podzimu i na jaře navázali na dobré výkony, když 7 zápasů vyhráli a připsali si pouhé 2 porážky 
s prvním a druhým celkem v tabulce, což nakonec znamenalo posun o dvě místa v tabulce na krásné 3. místo. Družstvo 
trenérsky vedli Ing. Petr Giergiel a Jiří Petráš. 

          Nejlepším střelcem byl Lukáš Boček se 14 góly. 

1. Stará Bělá 18 15 1 2 84:19 46 

2. Petřkovice 18 15 0 3 134:20 45 

3. Fryčovice 18 12 2 4 70:26 38 

4. Darkovičky 18 12 2 4 105:24 38 

5. Heřmanice 18 8 4 6 51:47 28 

6. Svinov 18 8 2 8 56:48 26 

7. Hlubina 18 6 2 10 64:44 20 

8. Frenštát 18 4 0 14 39:124 12 

9. MFK Vítkovice C 18 3 1 14 41:122 10 

10. Ludgeřovice 18 0 0 18 10:180 0 

        

MLADŠÍ ŽÁCI 
Družstvo bylo vedeno trenéry Rostislavem Míčkem a Michalem Galáskem a vedoucím Tomášem Strnadlem. Jarní část se nám 
velice povedla, zvítězili jsme v 6 utkáních (porazili jsme i vítěze Staré Bělé na jeho hřišti poměrem 6:3) a připsali si pouhé           
3 porážky, což znamenalo i posun v celkové tabulce oproti podzimu. Tento posun však mohl být i větší, bohužel jsme doplatili 
na to, že k utkáním, která jsme prohráli, jsme ze zdravotních a rodinných důvodů nenastoupili kompletní a museli hrát                
ve velmi okleštěné a omlazené sestavě. 
Nejlepším střelcem byl stále věkem ještě hráč starší přípravky Jiří Míček s 23 góly.  
 
1. Stará Bělá 18 14 1 3 72:36 43 

2. Darkovičky 18 12 0 6 60:46 36 

3. Hlubina 18 11 2 5 60:33 35 

4. Ludgeřovice 18 11 1 6 74:40 34 

5. Frenštát p. R. 18 10 1 7 91:90 31 

6. Petřkovice 18 9 1 8 51:48 28 

7. Fryčovice 18 8 1 9 64:61 25 

8. MFK Vítkovice C 18 7 0 11 68:56 21 

9. Heřmanice 18 2 1 15 25:100  7 

10. Svinov 18 1 2 15 29:91  5 

Dorost  

http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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Dorostenci pod vedením trenéra Dalibora Mašlonky a vedoucí mužstva Dagmar Nevludové dosáhli historického úspěchu, 
když již 3 kola před koncem krajské soutěže si zajistili celkové 1. místo. Tuto výjimečnou generaci našich mládežníků zhodnotil 
jejich žákovský trenér a nynější předseda oddílu Jiří Petráš následovně:  “Velká gratulace našim dorostencům.  To co si chlapci 
předsevzali před sezónou, se podařilo. Naši dorostenci vyhráli KS sk., B“. Po vítězství v krajské halové zimní lize i vítězství            
v KS. A nutno dodat, že již tři kola před koncem mají nedostižný náskok 12 bodů. Prostě parádní sezóna našich dorostenců se 
zapíše zlatým písmem do kroniky naší kopané. Jen pro úplnost. Ročník 98-99 vyhrál v přípravkách Brušperskou ligu i halovou 
KZL. V žácích vyhrál KZL v kategorii ml. i st. žáků a z okresní soutěže se probojoval  až do Krajského přeboru. V dorostech 
vyhrál KZL jak v ml., tak dvakrát ve starších. Co se týká výsledků, nejúspěšnější ročníky v historii mládežnické kopané                     
ve Fryčovicích. Ještě jednou velká gratulace hráčům a real. týmu a poděkování Všem, kteří jim jakkoli pomáhali a pomáhají. 
Teď jen důstojně dohrát soutěž, řádně úspěch oslavit a v co největším počtu pokračovat i v kategorii mužů. Díky.“ 
Nejlepším střelcem byl Daniel Urbiš s 24 góly. 
 
1. Fryčovice   26 20 3 3   90:18   63  
2. Dětmarovice   26 18 2 6   77:39   56  
3. MFK Havířov B   26 14 5 7   82:61   47 
4. Frýdlant n.O.   26 14 3 9   97:71   45   
5. Libhošť   26 14 2 10 84:71   44  
6. Brušperk   26 13 4 9 102:69   43  
7. Slavia Orlová    26 13 4 9   79:63   43  
8. Tošanovice   26 11 4 11 67:77   37   
9. Český Těšín   26 10 4 12 49:84   34  
10. Bohumín   26 10 4 12 69:65   34  
11. Staré Město   26 10 4 12 59:61   34  
12. Inter. Petrovice  26 6 1 19   56:94   19  
13. Petřvald   26 4 4 18   40:94   16  
14. Sedliště   26 1 4 21   29:113   7  

 
 
Muži 
Družstvo pod vedením trenéra Karla Peška a vedoucího mužstva Tomáše Lanči předvádělo v jarní části i přes nepovedenou 
zimní přípravu zlepšené výkony, které vedly k posunu v tabulce z podzimní 8. pozice do boje o konečné druhé místo.                
Tuto pozici jsme nakonec po prohře v posledním utkání neudrželi a obsadili konečné 5. Místo. 
 
Nejlepším střelcem byl Jan Rumel s 19 góly.    
 
1. Jistebník  26 16 8 2 70:25 56  
2. Starý Jičín 26 13 6 7 60:35 45  
3. Jeseník nad Odrou 26 13 6 7 51:40 45 
4. Spálov  26 13 4 9 71:44 43  
5. Fryčovice  26 13 4 9 58:52 43  
6. Odry  26 13 3 10 50:47 42  
7. Ostravice  26 10 11 5 58:45 41 
8. Fulnek  26 12 4 10 62:48 40  
9. Kopřivnice 26 11 6 9 56:40 36  
10. Tichá  26 7 9 10 28:35 30 
11. Mořkov  26 7 6 13 34:47 27   
12. Vlčovice  26 7 4 15 32:59 25  
13. Kateřinice 26 5 4 17 32:73 19  
14. Kozlovice  26 2 5 19 26:98 11  

 
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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KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE 

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO DIVADLA ANTONÍNA DVOŘÁKA V OSTRAVĚ 

NA BALET 

15. ZÁŘÍ 2017 

Pro současnou baletní inscenaci  tvůrci připravili zcela novou hudbu a také 

choreografie a výprava kanadského autora Paula Chalmera je nová a vytvořená   

pro naše divadlo. Nicméně typem zpracování látky se inscenátoři vědomě navrací   

k nostalgické atmosféře slavného romantického příběhu a jeho doby. 

 

Odjezd autobusů v 17. 30 

 

Lístky objednávat u paní Glombíčkové na Obecním úřadě, nebo 

tel. 722 511 896 
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Fryčovický zpravodaj č.2/2017 
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.3/2017 
 bude 18.září 2017!  

  

mailto:podatelna@frycovice.cz
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