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Vážení spoluobčané, 
 
máme před sebou už jen pár dní měsíce června, pololetí a rovněž konec školního roku. Všichni se na něco připravujeme. 
Především jsou to prázdniny, ale také dovolené a zároveň zvýšený turistický ruch. Na druhé straně je to i období zvýšeného 
úsilí při stavbách a opravách domů nebo nemovitostí vůbec. Stále nás provází velmi teplé počasí, které již několikrát posunulo 
hranice teplotních rekordů.  O to horší jsou pak přívalové deště, které nám na mnoha místech vytvářejí značné problémy                    
a škody. 

Všem žákům základní školy přeji hezké vysvědčení a deváťakům pak dobré umístění ve vysněných školách,                            
které je připraví pro budoucí život. 

V základní škole proběhnou nejen plánované stavební úpravy, ale rovněž o prázdninách zhotovení přírodovědné 
učebny. Projekt je zaměřený na vybudování přírodovědné učebny a rekonstrukci kabinetu a přípravny pro odbornou výuku 
na ZŠ Fryčovice. Budou provedeny stavební úpravy, dodávky nového nábytku, ICT vybavení a učebních pomůcek. 
  
 Výstupy projektu jsou spolufinancované z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP,                                          
výzva č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávaní , integrované projekty ITI. Rozpočet projektu je téměř 4 mil. Kč, z čehož dotace 
tvoří 90% a 10% hradí obec. 

Stavební úpravy proběhnou i v mateřské škole, které jsou rovněž plánované o prázdninách. V letošním roce bylo 
přihlášeno do školy více dětí, než je určena její kapacita. Proto obecní rada rozhodla o zvýšení kapacity a bude vytvořena 
jedna třída předškoláků v základní škole. Toto nebude záležitost jen jednoho ročníku, protože do MŠ přicházejí silnější 
ročníky, než byly v minulosti. Obec jako zřizovatel bude pro další období hledat nejvhodnější řešení. 

V naší obci máme velmi dobré podmínky pro sportování. Hřiště za základní školou bylo v těchto dnech obohaceno                   
o kvalitní zázemí a tím jsou šatny a sociální zařízení pro tento areál. 

Rovněž probíhá oprava kaple za restaurací “Chamrád“, na kterou jsou čerpány dotace Ministerstva zemědělství ČR 
ve výši 70% uznatelných nákladů. 

Dále proběhlo výběrové řízení na uzavřený kamerový systém v obci a současně i v mateřské škole. Tímto krokem se 
snažíme především preventivně předcházet i tak klesající kriminalitě. 

Vyjednáváme s OKD Důl Paskov a.s. o možnosti finančního příspěvku na opravy místních komunikací, které dosud 
nebyly provedeny. I když těžba uhlí byla na dole Staříč III. ukončena k 31. 3. 2017, je možnost ještě čerpat prostředky 
vytvořené z rezerv na škody v důsledku této těžby. 

V rozpočtu letošního roku máme rovněž zakoupení malého traktoru s příslušenstvím, především pro údržbu chodníků 
a ostatních ploch v obci. Chceme, aby obec byla vždy uklizená, veřejné plochy udržované včetně výsadby zeleně. Aby se nám 
všem tady líbilo, abychom se cítili bezpečně a stále platilo – kde stojí za to žít. 

 
Leo Volný, starosta 
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Vítání občánků je určeno pro občánky (novorozené děti) s trvalým pobytem na území obce Fryčovice. 
Nárok na dar od Obce Fryčovice mají občánci (novorozené děti), kteří mají v době narození a přijetí daru trvalý pobyt                            
na území obce Fryčovice.  
 

Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci zváni na základě předem vyplněného souhlasu dle zákona                                
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Formulář je k dispozici v kanceláři obecního úřadu 
a na webových stránkách www.frycovice.cz v sekci Obecní úřad. V případě, že se chce zákonný zástupce s novorozeným 
dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil souhlas a doložil kopii rodného listu dítěte. Vyplněný 
souhlas s rodným listem zákonný zástupce zašle poštou nebo podá osobně prostřednictvím podatelny Obecního úřadu 
Fryčovice. 
 

Od 1. července 2018 dochází k několika změnám při vydávání občanských průkazů i cestovních dokladů. 
Nově budou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, který držiteli umožní 
využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci a k přístupu k identifikačním údajům držitele. Bude však na zvážení 
každého občana, zda si elektronický kontaktní čip aktivuje či nikoliv. Aktivaci čipu bude moci provést při převzetí občanského 
průkazu nebo kdykoliv do doby skončení platnosti dokladu. Aktivací se rozumí zadání identifikačního osobního kódu                                
a deblokačního osobního kódu. U obou kódů se jedná o zadání 4 – 10 libovolných číslic zvolených držitelem.  
 

Ke změnám dochází také ve lhůtách pro vydání občanských průkazů. Občanské průkazy budou vydávány ve třech 
lhůtách – do 30 dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin pracovního dne. Občanské průkazy vydané do 24 hodin pracovního 
dne bude občan přebírat pouze přímo na Ministerstvu vnitra (pracoviště na adrese Na Pankráci 72, Praha 4). Lhůtu                             
pro vydání dokladu si volí každý žadatel u podání žádosti sám, dle svých potřeb.  

Všechny dosud vydané občanské průkazy budou i nadále platné, žádná tzv. hromadná výměna občanských průkazů 
neproběhne. Ti občané, kteří budou mít zájem o vydání nového typu občanského průkazu s čipem, mohou o nový doklad 
požádat, uhradí však správní poplatek 200 Kč.  

Výjimkou jsou držitelé občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaných 
do 30. června 2018, za jehož vydání dříve uhradili správní poplatek ve výši 500 Kč, a občané, jež jsou držiteli občanských 
průkazů s dobou platnosti na 35 let nebo bez omezení. 

I nadále budou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pro děti ve věku do 15 let, které dětem slouží 
zejména jako cestovní doklad v rámci zemí Evropské unie.  

Za vydání občanských průkazů ve lhůtě do 30 dnů se poplatky nemění; tzn., že v případě vydání nového občanského 
průkazu u občana staršího 15 let z důvodu uplynutí doby platnosti v dokladu uvedené nebo změny některého z údajů 
v dokladu uvedeném se nový občanský průkaz vydává bezplatně, u dětí ve věku do 15 let za poplatek 50 Kč.  
 
Správní poplatky za vydání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách jsou nově od 1. července 2018 stanoveny takto: 

Věk občana Vydání občanského průkazu 
do 24 hodin pracovního dne 

Vydání občanského průkazu do 
5 pracovních dnů 

Občan starší 15 let 1000 Kč 500 Kč 

Občan mladší 15 let 500 Kč 300 Kč 

 
Od 1. července 2018 se ruší vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc, 

který byl vydáván zpravidla na počkání v případech, kdy držitel stávající doklad ztratil, poškodil nebo zničil či mu byl odcizen, 
a dále v případech, kdy byl občanovi úředně zrušen údaj o místu trvalého pobytu. 

Na úseku cestovních dokladů se již dva roky vydávají pouze cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji. V případě vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů se výše správního poplatku nemění. Nadále se 
bude hradit správní poplatek 600 Kč za vydání cestovního pasu občanovi staršímu 15 let a 100 Kč za vydání cestovního 
pasu dítěti ve věku do 15 let.  

http://www.frycovice.cz/
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Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách. Lhůty pro vydání 
cestovních jsou stanoveny shodně jako u občanských průkazů, a to do 5 pracovních dnů a do 24 hodin pracovního dne. 
V případě vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne bude možné převzetí vyhotoveného cestovního 
pasu pouze na Ministerstvu vnitra (pracoviště na adrese Na Pankráci 72, Praha 4). 

 
Správní poplatky za vydání cestovních pasů vydaných ve zkrácených lhůtách jsou od 1. července 2018 stanoveny takto: 

Věk občana Vydání cestovního pasu do 24 hodin 
pracovního dne 

Vydání cestovního pasu 
do 5 pracovních dnů 

Občan starší 15 let 6000 Kč 3000 Kč 

Občan mladší 15 let 2000 Kč 1000 Kč 

 
Nově mohou být žadatelé informováni o možnosti převzetí vyhotovených dokladů prostřednictvím textové zprávy 

nebo elektronické pošty. Bude-li chtít žadatel využít této služby, uvede své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu u podání 
žádosti o vydání občanského průkazu či cestovního pasu.   
Bližší informace Vám rádi sdělí v úředních dnech osobně zaměstnanci oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů                         
a cestovních dokladů Magistrátu města Frýdku-Místku v Místku, ul. Palackého 115, II. NP v kanc. č. 251, 252 a 253                             
nebo telefonicky na č. 558 609 455, 558 609 458 nebo 558 609 456. 
 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 krásné jarní počasí a blížící se léto, nám připomíná, že máme za sebou další sezonu v našem FRY Relax Centru. 
V lednu to bylo třináct let, co jsme naše centrum otevřeli. Třináct let je pro takové zařízení dlouhá doba. Proto je potřeba 
postupně celý areál rekonstruovat. A to z důvodu stáří zařízení, ale i proto, že nás k tomu nutí stále přísnější hygienické 
předpisy. Jen samotná hygienická vyhláška se změnila již třikrát a každým rokem přicházejí nové předpisy, kterým se chtě 
nechtě musíme přizpůsobit. 
 To znamená, že i v letošním roce budeme v době pravidelné výluky pracovat na tom, abychom všem těmto předpisům 
vyhověli a mohli tak široké veřejnosti poskytovat ty nejlepší podmínky pro odpočinek a relaxaci. 
 V uplynulé sezoně v našem centru, jako každý rok, probíhaly kurzy plavání pro mateřské školky z širokého okolí. 
Oblíbené jsou stále kurzy " Plavání batolat". 
 Plavecká škola při ZŠ Fryčovice pořádala kurzy pro děti naší základní školy, ale rovněž pro hukvaldské školáky. 
 I jiné aktivity jsou stále aktuální. Různé druhy cvičení – fitness body styling, Jumping, pilates, power joga, vodní 
aerobic, ale i novinky jako Muay Thai, Vinyasa jóga. V zimní sezóně je nejoblíbenější aktivitou samozřejmě saunování                                
a celoročně i masáže. 
 V loňském roce jsme vytvořili nové webové stránky a profil na facebooku. Ale velkým přínosem pro naší reklamu byla 
především spolupráce s Rádiem Čas  a nově i Čas Rock, kde běží nyní již každý měsíc naše reklamní spoty. Na radiomat.cz se 
několikrát do roka prodávají naše slevové poukazy.                                    
Za tuto velmi intenzivní spolupráci bych chtěla poděkovat panu Jiřímu Bělkovi, se kterým spolupracujeme již dlouhá léta                         
k oboustranné spokojenosti. 
 Všichni tedy doufáme, že se nám naše snaha vyplatí a budeme nadále přinášet veřejnosti příjemné zážitky a pěkné 
chvíle odpočinku. 
 Pro nás, zaměstnance FRY Relax Centra, tedy nastává opět čas servisních prací a přípravy na novou sezonu 2018/2019. 

 

Pravidelná výluka 
Ukončení provozu 22.6.2018 
výluka od 23.6. - 26.8.2018 

 
Přejeme všem příjemný odpočinek, mnoho slunečných letních dnů a těšíme se na shledání v sezoně 2018/2019!! 

 
Zaměstnanci FRY Relax Centra Fryčovice 
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Sluníčko se probudilo,            
na houpačku si vyskočilo. 
Pozdravilo kytičky,   
zvířátka i dětičky. 
A to všechno proto jen, 
ať je krásný letní den… 

 
 

 
Nejoblíbenější období v roce pro všechny školáky je tady! Také našich 70 předškoláčků si plnými doušky užívá barevné 

kouzlení přírody, tepla slunečních paprsků, letních radovánek a těší se na společnou dovolenou s rodiči. 
 V mateřince jsme se po celý rok snažili, aby chvíle, které zde děti strávily, v nich zanechaly ty nejhezčí vzpomínky,                   

ale také, aby se něco „naučily“. Když srovnáme děti na počátku a konci školního roku, vidíme vždy jejich úžasnou proměnu - 
nejen v oblasti vědomostí, ale také v sebeobsluze, samostatnosti a dalších dovednostech. 

Chtěli bychom zavzpomínat na některé z mnoha akcí, které jsme prožili nejen s Vašimi dětmi, ale i s Vámi. 
Na podzim jsme společně „báli“ s Hopsalínem na „Večeru plném strašidel“. 
V předvánočním čase děti 3. třídy v dílnách s rodiči vykouzlily krásné sváteční ozdoby. Děti 1. a 2. třídy spolu s rodiči                            

a prarodiči napekly cukroví na besídku, která se konala v sále OÚ. Všechny třídy si připravily krásná vystoupení, kterými 
potěšily a mnohdy i dojaly své blízké. Společně si pak zařádily v zábavném programu „Princezna Sněženka a sněhulák 
kouzelník“. 

Další akcí byl v únoru „Maškarní ples“ s klaunem Hopsalínem, bohatou tombolou, spoustou her a odměn. 
9. 5. 2018 proběhl zápis nových dětí do MŠ spojený se „Dnem otevřených dveří“. K zápisu přišlo 33 dětí. Vzhledem 

k malé kapacitě volných míst je v jednání zřízení odloučeného pracoviště. 
V květnu děti vyrazily na školní výlety. 1. třída do ZOO v Ostravě. 2. třída do „Dětského světa“ v Dolních Vítkovicích, 

kde si kromě zábavy mohly vyzkoušet i různá povolání a činnosti v praxi. 3. třída byla na výletě v Kuníně. Děti zhlédly 
didaktickou pohádku „Princ Bajaja a princezna“ a měly možnost nejen vidět, ale i vyzkoušet si různá řemesla. 

Oslava Dne dětí byla plná zábavy i dobrot – škvaření vaječiny, hledání pokladu, zmrzlina. Děti z dramatického kroužku 
zahrály svým kamarádům pohádku „O řepě“. 

Až z Ostravy za dětmi přijel nevidomý a částečně neslyšící pan Holba, se svým asistenčním psem Aminkou. Ten jim 
přiblížil , jak je potřebný pro něj jeho psí kamarád a co všechno umí. Děti si mohly samy vyzkoušet jít „poslepu“ a spolehnout 
se na vycvičeného pejska. 

Tradiční, již DVACÁTÁ,  „Škola v přírodě“ se uskutečnila od 18. 6. 2018 – 22. 6. 2018. 19 dětí a 3 dospělí odjeli                              
do „Penzionu U Skřítků“ na Horní Bečvu. Byl to týden plný zábavy a dobrodružství – olympiáda, bobřík odvahy, maškarní, 
táborák… 

V průběhu roku naši předškoláci potěšili svými vystoupeními  seniory i nově narozené občánky a jejich rodiče. 
Vystoupili také při „Rozsvěcování vánočního stromu“ a na „Den obce“. 

Po celý školní rok  navštěvovaly nejstarší děti různé kroužky: výtvarně-keramický, environmentální, dramatický, 
taneční a angličtinu. V celorepublikové soutěži ČZS na téma „Zahrádka pro všechny generace“ obsadily děti z Delfínků opět 
1. místo. 

Každý pátek se střídaly skupinky dětí na kurzu plavání, který mají zdarma. Jednou měsíčně přijíždí do MŠ externí 
agentury, které zajišťují kulturně – vzdělávací programy. Děti zhlédly výcvik dravců, kouzelnické představení, divadla, 
muzikohrátky. 
      

Školní rok 2017-2018 zakončíme tradičním „Rozloučením s předškoláky“, kde společně zavzpomínáme na chvíle 
strávené v MŠ a popřejeme jim mnoho úspěchů v „opravdové škole“. 

Děkujeme všem sponzorům za sponzorské dary a rodičům – nejen za účast na společných akcích, ale i za pomoc 
s jejich organizací a za přípravu výborného pohoštění na besídku. 
 
     Přejeme všem mnoho krásných prázdninových chvil s Vašimi dětmi plné kouzelných zážitků, na které se nezapomíná. 
                                                                             Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko  
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Vážení spoluobčané, 
v nadcházejících měsících se v ordinaci praktického lékaře ve Fryčovicích chystají drobné změny, o kterých bych vás chtěla 
informovat. 
Pravděpodobně od 1.9.2018 (nejpozději však od 1.10. 2018) se chystám převzít ordinaci ve Fryčovicích od MUDr. Marcely 
Chalupové. K tomuto již mělo dojít od 1.7.2018, ale bohužel došlo ke zpoždění termínu výběrového řízení na Krajském úřadě 
v Ostravě, jehož absolvování je nezbytná podmínka k zahájení provozování zdravotnického zařízení. 
 

V souvislosti s převzetím chystáme změnu ordinační doby: 
Pondělí 7:00- 12:00 hod 
Úterý 7: 00- 13:00 hod 
Středa 14:00- 18:00 hod MUDr. Pavel Šrubař 
Čtrvtek 7: 00 – 12: 00 hod 
Pátek 7: 00 – 12: 00 hod – objednaní pacienti, akutní stavy po domluvě 
 

Odpolední ordinace bude přesunuta z pondělí na středu a bude ordinovat MUDr. Pavel Šrubař. 
V ostatní dny budu v ordinaci já. Na zástupy nám bude vypomáhat MUDr. Marcela Chalupová. 
Zdravotní sestřička zůstává stejná, paní Kateřina Žáčková. 
V případě naší nepřítomnosti stále bude platit možnost ošetření v ordinaci v Rychalticích. 
 
V souvislosti s převzetím ordinace potřebujeme od našich pacientů podepsat registrační lístek. Do budoucna pro vás 
připravujeme internetové stránky ordinace a nově bude možnost komunikace a objednávání formou e-mailu a zasílání                        
e-receptů formou sms či e-mailu. 
Těším se na setkávání s vámi. 
MUDr. Linda Srbová 
 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci letošního ročníku „Pohádkového lesa.“                             
Tento pochod se pro mnohé z nás stal tradiční součástí jedné květnové soboty. Ani letos tomu nebylo jinak a mnoho rodičů 
s dětmi se tohoto pochodu zúčastnili. Počasí nám přálo, batohy jsme naplnili svačinkami, pitím a vydali se na start.                     
Příjemně nás překvapila změna trasy oproti minulým ročníkům, všichni byli spokojeni a nadšeni, obzvlášť děti, které cestou 
plnily spoustu úkolů. Na každém stanovišti je přivítala pohádková postava, která je za splnění úkolu odměnila sladkostmi.                  
Po celou dobu jsme mohli vnímat krásy přírody, které nás obklopovaly, cesta byla vhodná a bezpečná,  jak pro starší                             
tak i pro malé děti. Nesužovalo nás horko na saunové cestě, jako v minulosti. Rybníky, jako lokalitu pro poslední „klobáskové“ 
stanoviště, s povděkem chválíme. Bylo krásné počasí.  Mnozí ocenili možnost sednout si na lavičku a v klidu si tak vychutnat  
trampský oběd v podobě klobásy s chlebem, doplnit pitný režim. K tomu nám zpívali ptáci a hrála hudba, měli jsme  možnost  
spatřit  na vodě spoustu kačen. Pro děti to bylo odreagování a vnímání něčeho nového.  Prostě – u „pohádkového rybníka“ 
jsme si krásně odpočinuli… 
Někteří účastnici pochodu si vybrali jako občerstvovací stanici „restauraci Sokolku,“ která byla velice dobře připravena                        
na příchod turistů. Tam si báječně pochutnali jak dospělí, tak děti. 
Ještě jednou velice děkujeme za krásně strávené sobotní dopoledne a všem organizátorům přejeme mnoho sil a nadšení                  
do příštích ročníků.  

Rodiče dětí z MŠ a ZŠ Fryčovice 
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V sobotu 19. května 2018 se naše družstvo seniorů zúčastnilo sportovního klání ve Frýdku-Místku v areálu průmyslové školy. 

Soutěžilo se v různých disciplínách, většinou dovednostních i s trochou prověrky fyzických schopností. Že jsme nedopadli 

špatně, svědčí fotografie, medaile a diplomy. Mezi nejúspěšnější se zařadily naše ženy a to konkrétně Hanka Míčková se 

dvěma medailemi a Mirka Opluštilová s jednou medailí. Čest v kategorii mužů zachránil Jirka Opluštil, také se dvěma 

medailemi.  

Organizátoři okresní organizace SČR zajistili občerstvení, velice chutný oběd v místní jídelně a celý bezchybný program. 

                                                                                                                                                     Stanislav Horvath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosíme občany, kteří si dosud nevyzvedli knihu „Historie Obce Fryčovice“,       

aby tak učinili na Obecním úřadu v úředních hodinách nejpozději do 31.8.2018! 

 

Obracíme se na občany, kteří vlastní historické fotografie, dokumenty, týkající se Obce Fryčovice, o jejich 

zapůjčení. Tyto dokumenty budou využity např. v budoucích verzích obecního kalendáře nebo na výstavě                        

ke 100 letům trvání naší republiky. 

Pokud využijete tuto nabídku, obracejte se na adresu: Vratislav Konečný, Fryčovice 529 nebo kontaktujte                         

na  tel.č. 603 99 66 44  (email: vrata.konecny@seznam.cz). Veškeré zapůjčené dokumenty po naskenování 

obratem vrátíme v neporušeném stavu! 

mailto:vrata.konecny@seznam.cz
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(září – listopad 2018) 
 
21. 9. 2018 pátek   DONAHA!!! 
              Komediální muzikál - činohra  
Ostravak Ostravski“ se vrací. A je z toho komediální muzikál! Ptáte se, jak je to možné? Muzikál Donaha! již několik let úspěšně 
brázdí světová i česká jeviště. Jeho hrdiny jsou muži, donedávna zaměstnanci hutí, strojíren či sléváren. Náhle však přijdou 
o práci a hledání nové je marné. A tak se odhodlají k bláznivému kousku: rozhodnou se vytvořit pánskou striptýzovou 
skupinu, aby uživili sebe a své rodiny. Z toho samozřejmě plyne množství komických situací. Kulisy, v nichž se příběh 
odehrává, se nápadně podobají jistému městu na severu Moravy. A tak už nebylo daleko k úvaze, že hrdinové příběhu by 
měli v onom městě nejen žít, ale také mluvit jeho řečí. A protože nikdo nevládne „ostravštinou“ lépe než věhlasný blogger, 
nabídli jsme mu, aby kus znovu „přeložil“. Slavný muzikál vám tak nabízíme v ostravském hávu! 

 
20. 10. 2018 sobota   ROMEO A JULIE, POSELSTVÍ LÁSKY  

Romant.muzikál 
Nejslavnější Shakespearova tragédie od hvězdného ostravského tandemu Borise Urbánka a Jaromíra Nohavici slibuje strhující 
hudbu a podmanivé texty. Jevištní verzi muzikálu s libretem a v režii Šimona Cabana uvedeme s nádhernými Shakespearovými 
verši v překladu Jiřího Joska. Dávný příběh dvou nejznámějších milenců ožívá znovu barvami jak z pláten slavných malířských 
mistrů. 

2. 11. 2018 pátek  KOČKY        
Světový muzikálový hit 

V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů! Jedná se o jeden z nejdéle uváděných 
muzikálů v historii londýnského West Endu i newyorské Broadwaye, který ve světě vidělo přes 67 milionů diváků! Ve svém 
domovském divadle New London Theatre byly Kočky uváděny celých 21 let! Muzikál získal dvakrát Cenu Grammy a sedm              
Cen Tony, což jsou nejprestižnější světová ocenění. Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dětství jeho matka Jean často 
předčítala veršované pohádky o kočkách od Thomase Stearnse Eliota. Napsal pak podle nich poetický taneční muzikál plný 
nádherné fantazie, který je zároveň jedním z realizačně nejnáročnějších divadelních děl. 
 

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 chlapců a děvčat 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.   
K zápasům nastupujeme v soutěžích organizovaných OFS ve Frýdku-Místku a MSKFS v Ostravě a důstojně reprezentujeme 
naši obec.  
Největšího úspěchu dosáhla předpřípravka hráčů narozených v roce 2010 a mladších, která v krajské zimní lize obsadila                       
po absolvování 6 turnajů a závěrečného finálového 7. místo z celkem 22 týmů z celého kraje a v dlouhodobé soutěži 
organizované OFS pak po absolvování 5 turnajů obsadila 4. místo z 16 účastníků.  
Velkým pozitivem je, že zájem o fotbal v našem oddíle neustává, a tak jsme byli schopni obsadit všechny kategorie přípravek. 
Dále se i u nás potvrzuje, že fotbal již není jen mužským sportem. Během letošní sezony začala náš oddíl navštěvovat 4 děvčata 
a na hřišti si nevedou vůbec špatně. 
 
 

http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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Žáci  
Starší a mladší žáci v soutěžním ročníku 2017-2018 nastupovali v krajské soutěži a již třetí sezónu se jednalo o spojený tým 
našich hráčů a hráčů TJ Sokol Hukvaldy, kteří tvořili více jak třetinu kádru našich žákovských družstev. 
  
STARŠÍ ŽÁCI 
Starší žáci po nepovedeném podzimu, kdy doplatili na velikou marodku, museli si 
vypomáhat mladšími žáky a jasně prohráli prvních pět zápasů, předvedli vynikající jarní 
část. Na jaře nastupovalo družstvo k zápasům vždy téměř kompletní, takže si připsalo                         
7 výher a 2 dvě remízy a dokázalo porazit i vítěze soutěže z Darkoviček na jeho hřišti 
6:5. Celkem se závěrem podzimu pak natáhlo šňůru zápasů bez porážky                                            
na 13. V tabulce to znamenalo posun na krásné 4. místo. Družstvo trenérsky vedli                   
Ing. Petr Giergiel a Jiří Petráš. 
 
Nejlepším střelcem byl Ondřej Tyleček se 14 góly. 
 
 
MLADŠÍ ŽÁCI 
Družstvo bylo vedeno trenéry Rostislavem Míčkem a Michalem Galáskem                                          
a vedoucím Tomášem Strnadlem. Před začátkem soutěže jsme se museli vyrovnat 
s odchodem 3 hráčů do MFK Frýdek-Místek a doplnit kádr o kluky, kteří ještě minulou 
sezonu hráli za mladší přípravku. Přestože jsme pak měli jeden z nejmladších a tím                    
i nejméně fyzicky vybavených kádrů v soutěži, hráli jsme povětšinou vyrovnaná utkání, 
která se rozhodovala až ve druhé půli, kdy nám logicky docházely síly. Zároveň jsme 
dopláceli i na to, že k utkáním, která jsme mohli vyhrát a nakonec těsně prohráli, jsme 
ze zdravotních a rodinných důvodů nenastupovali kompletní a museli hrát ve velmi 
okleštěné a omlazené sestavě. I tak jsme ale obsadili solidní 8. místo.  
 
Nejlepším střelcem byl Vojtěch Lukaštík s 15 góly.  

 
Dorost  
Dorostenci pod vedením trenéra Dalibora Mašlonky a vedoucí mužstva Dagmar 
Nevludové dosáhli po historickém úspěchu v podobě vítězství v krajské soutěže 
v ročníku 2016/2017 opět na medailové umístění, když obsadili po skvělé jarní 
části odehrané bez jediné porážky, celkové 3. místo. 
Nejlepšími střelci byli Jiří Hajný a Jakub Filipec se 16 góly. 
 
 
 
 
 
 

Muži 
Družstvo mužů prožilo velice složitou sezónu spojenou 
s výměnou trenéra, kdy v průběhu nepovedeného podzimu 
vystřídal Karla Peška nový trenér Filip Kaldčák. Pod jeho 
vedením se nakonec v jarní části podařilo udržet i pro příští 
sezónu 1. B třídu. 
 
Nejlepšími střelci byli Marek Šlosar a Lukáš Staněk s 6 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 



9 

 

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 
 
 Letošní jarní počasí očekávali všichni zahrádkáři s napětím. Přijdou opět tři zmrzlí a jarní mrazíky zničí úrodu, zejména 
ořechů, švestek, broskví i jablek? Nepřišli a zdá se, že se plody v hojné míře udrží. Počáteční sucho a nadprůměrné horko sice 
zastrašilo, ale bylo vystřídáno krátkým obdobím bouřek a dešťů, často přívalových. Fryčovice se povodňové aktivitě vyhnuly. 
A pak zase sucho a nadprůměrné teploty. Letošní květen je nejteplejší od roku 1811 dle sledování teplot v pražském 
Klementinu (průměrná teplota 19,6 °C). Převážná část úrody se zatím drží a věřme, že udrží.  
 Začátkem května, již tradičně, jsme uspořádali úklidovou brigádu na moštárně se smažením vaječiny a vztyčením 
májky. Ještě plánujeme položení nového podlahového linolea a vymalování. Moštárna bude připravena na novou sezónu                    
a nápor moštování chtivých zahrádkářů, občanů obce i okolí. Májka byla se slávou zase stržena na konci měsíce. 
 Mezi velmi atraktivní akce, pořádané zahrádkáři, jsou zájezdy. Ten jarní jsme organizovali 6. 5. jako jednodenní                     
na Florii v Kroměříži. Zájem byl velký, mezi zahrádkáři, rodinnými příslušníky i příznivci. Autobus byl zaplněn. Prohlídka výstavy 
se velice líbila a všichni se spokojeně a příjemně unaveni vraceli do svých domovů. Pojeďte příště opět s námi. 
 Naše partnerská a podporující firma Veselá zahrada Radmily Večeřové, roz. Šteffkové, uspořádala ve dnech                              
10. - 12. 5. poutavou výstavu keramiky na zahradě manželů Šteffkových s prodejem skalniček a bohatým občerstvením                    
(pro ty, kdož navštěvují tuto výstavu pravidelně, dlužno konstatovati, že ochutnávka specialit z červů a hmyzu se v tomto roce 
nekonala). Zaujaly četné keramické výrobky, vhodné do každé zahrady a mnozí odcházeli i s novými rostlinkami do svých 
skalek. Zahrádkáři u toho nechyběli. 
 Český zahrádkářský svaz jako každoročně uspořádal 25. ročník celostátní soutěže pro děti, které se naše MŠ 
pravidelně účastní.  Tentokrát to bylo na téma „Zahrádka pro všechny generace“. Poklonu zaslouží naše děti za 1. místo – 
polytechnická kolektivní práce. Naše ZO přijde děti rovněž potěšit drobnou pozorností.  Dětem i učitelkám gratulujeme.                   
Dne 11. 4. se okresní floristické soutěže zúčastnily děti ZŠ Fryčovice pod vedením paní Aleny Hejlenkové. Že byly dobře 
připravené, svědčí třetí místo Zuzany Daňové. Pochvalu si vysloužily i za tvorbu působivé ikebany. Zručnost a nápaditost dětí 
ZŠ a MŠ opět určitě zpestří naši podzimní výstavu ovoce, zeleniny a květin. Přijďte se pak podívat. 
 Provedli jsme jarní údržbu svěřených slivoní na Seibertově cestě. Věříme, že se stromečky odmění bohatou úrodou       
a ta vydrží až do úplného dozrání. Se zpracováním si určitě budeme vědět rady. 

Velmi oblíbené se stávají členské schůze v Sokolce s poučnými přednáškami, o čemž svědčí četná účast členů i našich 
příznivců, zejména z řad rodinných příslušníků. Ta poslední byla 19. 4. Na téma aloe a jejich účinky na lidské zdraví přednášela 
p. Miroslava Polášková s dcerou z firmy Unipol. Aloe vera je v povědomí všech, kteří se o účinky těchto rostlin zajímají.                          
Pro domácí užití je však pro bohatší, i když méně tučnolisté přírůstky, i příznivější účinek méně známá aloe arborescens.                     
Už jsem si ji pořídil. Naši mě s ní také léčili.  

Na ty další přednášky a společné akce jsou zváni i ostatní občané obce, i ti noví z četné výstavby nových rodinných 
domů, jejichž zahrádky postupně vzkvétají. Nových inspirací není nikdy dost. Zkušení a odborně proškolení zahrádkáři rádi 
poradí. 

Pro všechny zájemce byla připravena hromada hnojivého substrátu ze žampionárny. I když byla promočená deštěm, 
jen se po ní zaprášilo, jelikož zkušenosti ukazují, že hnojené rostlinky jsou zdravé a bohatě plodí. Ale jsou připravena i umělá 
hnojiva a ochranné prostředky. Nyní je hodně poptávaný prostředek na hubení slimáků. Stačí se obrátit na členy výboru ZO 
ČZS Fryčovice. 
 
A co se připravuje v nejbližší době?  
 
Zájezd 1. 9. 2018 do rakouského Tullnu s největší květinovou show 
v Evropě. Město Tulln vás zaujme i četnými historickými památkami. 
Účast na výstavě v Ostravě na Černé Louce ve dnech 21.9.- 23.9. na téma 
„Život na zahradě“. 
Návštěva družební základní organizace ze slovenské obce Stráňavy.                      
Vždy potěší příjemné setkání a vzájemné poznání nových zážitků                                     
i zkušeností. 
Přejeme všem zahrádkářům příjemnou dovolenou, bohaté výnosy                         
ze zahrádek a hlavně také příznivý estetický dojem pro okolojdoucí. 
  
Zpracoval Jaromír Ferdian 
                 Družstvo ZŠ Fryčovice pod vedením paní Heljenkové 
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Ze základní školy 

Školní rok pomalu končí, známky mají žáci uzavřené, tiskne se vysvědčení, odevzdávají učebnice, uklízí se                                            
a rekapituluje. Uplynulý školní rok byl plný práce. Kromě klasického učení ve školních lavicích jsme ale zažili i mnoho aktivit, 
kdy se děti sice učily taky, ale nevěděly o tom.  

Proběhly pobytové akce, zapojovali jsme se do soutěží (nejen soutěže znalostní -jazykové, matematické, 
zdravotnické, dějepisné, fyzikální, přírodovědné, včelařské, ale i soutěže sportovní, recitační či soutěž floristická) a mnohdy 
získali i hezká umístění. Jezdili jsme na exkurze, účastnili se besed, vypravili jsme se do přírody, navštívili nejbližší okolí i místa 
vzdálenější. Připravili jsme Den otevřených dveří, přivítali budoucí prvňáčky, proběhlo Vyučování s rodiči. Již tradičně jsme 
během školního roku realizovali několik projektových dnů: 

Kdo přežije? byl název  olympijského dne, který byl slavnostně zahájen pod naší olympijskou vlajkou v pátek                              
29. 9. 2017. Žáci postupně plnili sportovní, branné a zdravotnické úkoly na stanovištích. Zkusili si chůzi na chůdách, 
překážkovou dráhu, střelbu ze vzduchovky, hod na cíl, obvazování, uzlování, ručkování na lanech, plížení a další disciplíny.  

V úterý 19. prosince se naše škola proměnila ve velkou řemeslnickou dílnu. Po celé dopoledne ruce mladých 
řemeslníků vázaly kytičky jmelí, vyráběly vánoční dekorace, svícny, andělíčky z nudlí, stromečky ze šišek, barevných perliček, 
vlny i drobných korálků, skleněné ozdoby, vázičky a výrobky ze dřeva. Jejich výrobky pak byly nabídnuty k prodeji                                        
na čtvrtečním jarmarku, který byl součástí akce Vánoce ve škole, v rámci které se děti předvedly se svými tanečky, písničkami, 
scénkami i divadelním představením. 

Přelom února a března byl na naší škole mezinárodním týdnem. V rámci projektu Edison jsme přivítali pět mladých 
studentek z různých koutů naší planety od Indonésie,  Brazílie až po Rusko, Ukrajinu a Gruzii. Veškerá komunikace a aktivity 
proběhly v anglickém jazyce. Angličtinu si tak žáci procvičovali nejen v hodinách, ale i ve volných chvílích – o přestávkách,                    
na obědě, během sportovních aktivit. Někteří měli poprvé možnost promluvit anglicky s cizincem a uvědomili si, že umět cizí 
jazyk je fajn. 

Den Země sice připadá na 22. duben, ale my jsme si projektový den přesunuli na 7. květen. Celá škola se přemístila 
k obecnímu rybníku a akce mohla začít. Na jednotlivých stanovištích plnili žáci v časovém limitu úkoly, které jim učitelé 
nachystali napříč přírodovědnými předměty. Neprocvičili si jen znalosti z výukových hodin, ale také velmi důležité dovednosti 
každého žáka. A že jich nebylo málo! Např. kooperaci, kritické myšlení, komunikaci, motoriku nebo orientaci v prostoru.  
Ve čtvrtek 31. 5. proběhl pro žáky 1. a 9. ročníku společný projekt „Čteme spolu.“ Tento den byl výjimečný pro obě třídy. 
Deváťáci si nejprve v hodinách českého jazyka pro své mladší spolužáky připravili humorný text a pracovní listy. Následně si 
v rámci projektu vyzkoušeli, jaké je to být zodpovědným učitelem. Prvňáci zase své doposud nabyté čtenářské dovednosti 
předvedli svým starším spolužákům. Na konci společného dne si všichni společně a s chutí zazpívali.  

1. 6. patří již tradičně dětem a my jsme Den dětí také řádně oslavili. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli plně využít 
prostory obecního hřiště. Zahájení patřilo požárnímu poplachu a cvičné evakuaci školy. Poté se žáci přesunuli na hřiště,                      
kde na ně čekal bohatý program. Nejprve zhlédli ukázku canisterapie a pak následovala ukázka práce policejního psovoda. 
Unie rodičů mezitím nachystala pro děti občerstvení a učitelé svá stanoviště, kde si žáci mohli jít vyzkoušet nejrůznější aktivity 
– sportovní, malování apod. Závěr patřil hasičům, kdy dětem nastříkali na hřiště pěnu a děti do ní s radostí naskákaly. Páteční 
dopoledne se velmi vydařilo a všechny vzpomínky a zážitky si všichni odneseme v paměti.  

Akcí bylo mnoho, u každé bychom se mohli zastavit, pochválit se, ukázat, co vše se na naší škole děje. Vybrala jsem 
„jen“ projektové dny, ale i ty napovídají, že činnost školy je bohatá a pestrá.  

Školní rok končí, učebny ztichnou, osiří, žáci se rozběhnou za prázdninovými zážitky. Ale klid v budově nebude – čeká 
nás prázdninová rekonstrukce vodovodního řádu, rekonstrukce přírodovědné učebny, rekonstrukce výtahu, je potřeba 
provést drobné opravy a uklidit tak, abychom v září mohli přivítat nové prvňáčky, otevřít třídy pro žáky vracející se z prázdnin, 
zahájit nový školní rok. 

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za jejich celoroční náročnou práci, děkuji ostatním zaměstnancům školy, 
děkuji rodičům za spolupráci a přeji nám všem i dětem krásné prázdninové dny plné pohody a sluníčka. 
        

Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
 
 

 

 



11 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fryčovický zpravodaj č.2/2018 
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.3/2018 
 bude 24.září 2018!  

mailto:podatelna@frycovice.cz
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