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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

nejen listy v kalendáři, ale především tep-
lé letní počasí nás denně přesvědčuje, že 
přichází další roční období. Je červen, a to 
znamená příchod velmi teplého, někdy až 
extrémního počasí. Největší radost mají 
určitě děti, které právě 1. června oslavily 
spolu s námi svůj svátek. Končí také školní 
rok a žáci budou oceněni za svou celoroční 
práci ve škole. Jsem vždy velmi potěšen 
nad výčtem všech akcí, kterých se zúčast-
ňují v průběhu školního roku. S obdivem 
člověk přijímá informace o dovednostech 
našich školáků. Také jim chci zde poděko-
vat za příkladnou prezentaci své ZŠ a tak-
též i naší obce.

Očekávané letní teploty nám jistě zpříjem-
ní nejen plánovanou dovolenou a prázd-
niny, ale také nás budou vybízet k pro-
cházkám do přírody, ke koupání a  jiným 
sportovním aktivitám. V  závěru tohoto 
měsíce se rovněž setkáme na dnech obce, 
které pro vás pořádáme.

Jak už jsem informoval v minulém čísle 
zpravodaje, o prázdninách bude prove-
dena výměna bazénové technologie ve 
Fry Relax centru, v ZŠ bude provedena vý-
měna rozvodu vody a též výměna osvět-
lení. V ZŠ probíhá současně realizace díla 
„Školní přírodní zahrada“. Dále se připravu-
je výměna oken v bytovém domu č. p. 54. 
Opakovaně jsme provedli výběrová řízení 
na stavbu lávky u Škařupů, ale bohužel se 
nám žádná firma nepřihlásila. Proto musí-
me soutěž znovu opakovat. Zároveň pro-
bíhá soutěž na dodávku auta pro jednotku 
SDH Fryčovice.

Informoval jsem Vás o návrhu zakoupení 
areálu ve vlastnictví paní Ireny Slováčkové 
v centru obce, a to objektu č. p. 77 a 727 
včetně pozemků. Tím bychom vyřešili sou-
časně více problémů, především zajistili 
vhodné pracovní a  provozní podmínky 
pro naše zaměstnance, našli prostor pro 
uložení stále přibývající techniky a získali 
zázemí pro jednotku SDH. Vhodný pro-
stor můžeme nabídnout k využití našim 
spolkům v obci, popř. dalším zájemcům. 
Pak by mohla být provedena demolice 
objektů „U Juřenů“, které byly již dříve 
odsouzeny k zániku, a mohl by vzniknout 
další pozemek v centru obce pro následné 
využití. O tomto záměru bude jednáno na 
ZO v závěru června.

Vážení spoluobčané, opět vám do každé 
domácnosti současně se zpravodajem při-
kládáme dotazník, který nám bude nápo-
mocen k plánování dalších aktivit v obci. 
Jste to především vy, naši občané, kdo 
by měl určovat, co bude v dalším období 
prioritou. Výsledky dotazníku budou sou-
časně podkladem pro vypracování „Studie 
centra obce Fryčovice“, kterou nám pro-
vede Stavební fakulta VŠB pod vedením 
Ing. arch. Igora Krčmáře. 

Nikdy nenastane situace, kdy budeme 
všichni se vším spokojeni. Platí to v rodině, 
v zaměstnání, ve spolcích i v každodenním 
životě. Proto bude důležité vědět a znát, co 
je důležitější, čemu pak dáme prioritu. Pak 
taky sehrávají svou roli finanční, legislativ-
ní a dotační možnosti.

Přeji vám příjemné čtení našeho zpravoda-
je, i když nám doba velí podávat informa-
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ce o dění v obci rychleji. Proto se budou 
měnit webové stránky, proto přicházíme 
s novinkami jako mobilní rozhlas, popř. 
hledáme další možnosti zrychlení všech 
dostupných zpráv a možnosti získat od 
vás okamžitě zpětnou vazbu. 

Ať už strávíte letní dovolenou kdekoli, přeji 
vám krásné a pohodové letní dny a mnoho 
hezkých zážitků. Ať vám slunce dodá ener-
gii a naplní vás optimismem. Ať se vždy mů-
žete vracet do své obce – kde stojí za to žít.

Leo Volný, starosta

Výtah z jednání Rady obce 
Fryčovice za období duben - květen
Rada obce:
• Schvaluje zprávu o výsledku hospodaření 

MŠ Fryčovice, příspěvkové organizace za 
rok 2018.

• Schvaluje smlouvu o poskytování služeb 
mezi obcí Fryčovice a firmou MUMANDI 
s.r.o za účelem poskytování služeb pora-
denství v souvislosti s realizací projektu 
„Školní přírodní zahrada“.

• Schvaluje žádost o  využití sloupu ve 
vlastnictví obce Fryčovice firmě VEGA-
COM, a.s. pro přeložení nadzemního 
metalického vedení, vyvolanou úpravou 
levého přítoku řeky Ondřejnice.

• Schvaluje smlouvu o  dílo na realizaci 
díla „Školní přírodní zahrada – ZŠ Fryčo-
vice“ mezi obcí Fryčovice a firmou Lu-
káš Janáček. Předmětem smlouvy jsou 
terénní úpravy zahrady, estetizace ven-
kovního prostranství, zeleně a instalace 
vybraných objektů v areálu ZŠ Fryčovice 
o ploše 500 m2, součástí bude i stavba 
dětských učeben lavice a výukové prvky. 

• Schvaluje smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu MSK mezi Moravskoslez-
ským krajem a obcí Fryčovice za účelem 
poskytnutí investiční dotace ve výši 
225.000 Kč spojenou s pořízením nové-

ho dopravního automobilu pro jednot-
ku požární ochrany sboru dobrovolných 
hasičů obce.

• Schvaluje žádost o poskytnutí peněžité-
ho daru ve výši 30.000 Kč Domovu pro 
seniory ONDRÁŠ, příspěvková organiza-
ce Brušperk. Peněžitý dar bude určen ke 
krytí provozních nákladů obdarovaného 
na rok 2019. Darovací smlouva bude zařa-
zena jako bod na 4. Zasedání ZO.

• Schvaluje smlouvu o provádění masá-
ží v prostorách víceúčelové tělocvičny 
FRY-RELAX CENTRA mezi obcí Fryčovice 
a firmou JILADAR s.r.o. za účelem provo-
zování masáží za cenu 18% z tržby. 

• Schvaluje vytvoření komise pro výběro-
vé řízení na obsazení na pozici „ÚKLID/
PROVOZÁŘ“ ve víceúčelové tělocvičně 
(FRY-RELAX CENTRUM) s nástupem od 
1. 9. 2019. 

• Schvaluje podmínky pro pořádání půlku-
latých a kulatých oslav výročí členů klubu 
seniorů v klubovně KS.

• Schvaluje umístění tří kusů uvítacích ta-
bulí na vstupech do obce ze směru od 
Brušperku, Staříče a od Rychaltic. 

• Schvaluje žádost TJ Sokol Fryčovice o za-
půjčení stanu k pořádání akcí na stadiónu 
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TJ Sokol Fryčovice (spodní chata)v době 
od 13. 4. 2019 do 31. 10. 2019.

• Schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí 
Fryčovice a panem Bc. Miroslavem Bitte-
rem. Předmětem smlouvy je vytvoření 
obecních webových stránek s termínem 
do 30.6.2019. 

• Schválila uzavřít smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu MSK na lávku „u Ska-
řupy“ na částku do 400.000 Kč. 

• Rozhodla rozšíření provozního řádu ven-
kovního hřiště za ZŠ Fryčovice o objekt 
šaten u hřiště. 

• Pověřuje starostu obce k zadání vypraco-
vání stavebního posudku na objekt č.p. 
77 a 727 ve vlastnictví paní Ireny Slováč-
kové, Fryčovice č.p. 700.

• Bere na vědomí seznam nepřipojených 
nemovitostí ke splaškové kanalizaci ke 
dni 8. 4. 2019 a pověřuje starostu obce 
opakovaně provést výzvu jejich majite-
lům k připojení.

• Bere na vědomí informaci o připravova-
ných výzvách MAS Pobeskydí o připravo-
vaných výzvách v příštích třech měsících.

• Bere na vědomí informaci o možné insta-
laci digitální úřední desky a její instalaci 
odkládá k řešení na rok 2020.

• Bere na vědomí zprávu o  výsledku 
přezkoumání dobrovolného svazku obcí 
SMOPO za rok 2018 a zprávu zařadit ke 
schválení na 4. zasedání ZO.

• Schvaluje finanční příspěvek v hodnotě 
3.000,- Kč pro Linku bezpečí z.s.

• Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu 
skladu – nebytových prostor o výměře 
40 m2 v prvním nadzemním podlaží ob-
jektu      č.p. 60 ve Fryčovicích na základě 
žádosti pana Lukáše Konvičky.

• Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu 

dvou kanceláří – nebytových prostor, 
o výměrách 23 m2 a 13 m2 a sociálního 
zařízení v objektu č.p. 60 ve Fryčovicích 
ve druhém nadzemním podlaží na zákla-
dě žádosti paní Renáty Kološové.

• Schvaluje zveřejnění záměru směny po-
zemků na základě žádosti Aleny Wöhlové 
a Ireny Markovičové a to části obecního 
pozemku parc.č. 375 o výměře 38 m2 za 
část pozemku parc.č. 377 ve vlastnictví 
žadatelů, o  výměře 145  m2, vše v  k.ú. 
Fryčovice. 

• Schvaluje umístění 3 ks dopravního zna-
čení „Vítá Vás obec Fryčovice“ na místu 
příjezdu do obce.

• Bere na vědomí návrh jednacího řádu 
kontrolního výboru a  jeho schválení 
bude zařazeno na následující ZO.

• Bere na vědomí žádost ZŠ Fryčovice 
o provedení kolaudace objektů využí-
vaných ZŠ Fryčovice (víceúčelové hřiště 
a venkovní učebna na školní zahradě) a o 
provedení revize sportovního nářadí na 
víceúčelovém hřišti za ZŠ.

• Bere na vědomí informaci ze Sdružení 
místních samospráv o  povinnosti ko-
munálních politiků (dle zákona o střetu 
zájmu) o podávání průběžného hlášení, 
které musí být ze zákona provedeno nej-
později do 30.6.2019.

• Bere na vědomí petici místních občanů 
proti výstavbě „Areálu Šubert“ ve Fryčo-
vicích.

• Bere na vědomí pozvánku na oslavy 
osvobození v  obci Stráňavy v  neděli 
5.5.2019, kterých se za obec Fryčovice 
zúčastní Bc. Pavel Janša a Kamila Čížek.

• Bere na vědomí informaci o provedení 
narovnání sloupu NN při krajské silnici 
u č.p. 320 v termínu 16.5.2019 v době od 
8.00 do 15.00. Po dobu realizace v místě 
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omezení bude silnice 486 provoz řízen 
světelnou signalizací a tato oprava vy-
žaduje i rozebrání tělesa chodníku, které 
pak následně po provedení narovnání 
bude uvedeno do původního stavu.

• Bere na vědomí stav obecních komunika-
cí po zimním období a pověřuje starostu 
obce k zajištění provedení oprav výmolů 
v asfaltovém povrchu obecních cest.

• Schvaluje zadání objednávky na revizí 
mostů a lávek v obci firmě MOSTY s.r.o. 
Ing. Pavel Kurečka.

• Schvaluje jako stavební dozor na stav-
bách řízených obcí Fryčovice pana 
Ing. Tomáše Křikalu, bytem Nová Ves 396, 
Frýdlant nad Ostravicí.

• Schvaluje provedení stavby – elektrifi-
kace parcely parc.č. 281 v k.ú. Fryčovice 
v majetku slečny Židlíkové Natálie. Elek-
trifikace bude provedena svodem do 
nové pojistkové skříně SP200, která bude 
umístěna na stávající betonový sloup č. 
180. Odtud povede trasa nového kabe-
lového vedení ve volném terénu. Nové 
kabelové vedení bude ukončeno na na-
pojované parcele parc.č. 281. Investorem 
stavby je ČEZ Distribuce a.s.

• Schvaluje finanční příspěvek ve výši 
10.000 Kč pro Domov sv. Jana Křtitele 
s.r.o., Frýdek-Místek, Lysůvky.

• Neschvaluje žádost o finanční příspěvek 
pro Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR z.s., Klub RADOST, 
Prostějov.

• Schvaluje zadání výběrového řízení na 
rekonstrukce v objektu víceúčelové tě-
locvičny – FRY-RELAX CENTRA.  Výbě-
rové řízení na rekonstrukci technického 
zařízení bude rozděleno na dvě části. 
První část se týká rekonstrukce kotelny 
– výrobního zařízení a druhá část bude 

prováděna jako rekonstrukce kotelny – 
elektro a MAR. Projektová dokumentace 
byla provedena firmou HUTNÍ PROJEKT 
Frýdek-Místek.

• Schvaluje bezúplatný převod pozemku 
parc.č. 248/5 v k.ú. Fryčovice, v majetku 
manželů Leo a Marty Volných do vlast-
nictví obce Fryčovice. RO pověřuje sta-
rostu obce připravit darovací smlouvu 
ke schválení do nejbližšího ZO. 

• Schvaluje žádost o  uzavření smlouvy 
o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby 
na parcele parc.č. 1075 v majetku obce 
Fryčovice pro ČEZ DISTRIBUCE a.s. pro vý-
stavbu rodinného domu Natálie Uhlířové 
a Petra Kubláka. Předmětem smlouvy je 
zřízení přípojky kabelového vedení N.

• Schválila provést storno faktury pro Slez-
skou diakonii, podporu pečujících osob 
v Pobeskydí, SEN centrum Třanovice ve 
výši 529 Kč, která byla fakturována za člá-
nek ve Fryčovickém zpravodaji č.4/2018 
a který byl mylně považován jako rekla-
ma.

• Rozhodla vydat souhlas ke změně využití 
pozemků z ostatní plocha, ostatní komu-
nikace na trvalý trvaní porost pro pozem-
ky parc.č. 1561/2 a 1566 v k.ú. Fryčovice 
v majetku pana Tomáše Prokopa.

• Rozhodla svolání schůzky mezi Ing. Arch. 
Petrem Lichnovským, zástupci vedení TJ 
Sokol Fryčovice – p. Milan Šmiřák a p. Zby-
něk Tučný a Ing. Ivan Bedrunka, předsedou 
stavební komise a rozvoje obce Ing. Mar-
tinou Bedrunkovou a starostou obce p. 
Leo Volným za účelem přípravy projektu 
rekonstrukce areálu TJ Sokol Fryčovice.

• Schvaluje žádost o  uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
mezi obcí Fryčovice a Českou telekomu-
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nikační infrastrukturou a.s. Předmětem 
smlouvy je přeložka komunikačního ve-
dení a zařízení z důvodu provádění stav-
by VPIC Fryčovice, levý přítok Ondřejnice.

• Schvaluje finanční příspěvek ve výši 
15.000 Kč pro MEDELA – péče o senio-
ry o.p.s., Domov se zvláštním režimem, 
Ostravice 855.

• Schvaluje finanční příspěvek ve výši 
15.000  Kč Slezskou diakonii, středisko 
KARMEL Tichá č.p. 295.

• Schvaluje pronájem nebytových prostor 
v objektu č.p. 60 na pozemku parc.č. 74, 
zastavěná plocha a  nádvoří a  to dvou 
kanceláří o výměrách 23 m2 a 13 m2 a so-
ciálního zařízení v II. nadzemním podlaží 
paní Renátě Kološové.

• Schvaluje pronájem nebytových prostor 
v objektu č.p. 60 na pozemku parc.č. 74, 
zastavěná plocha a nádvoří a to skladu 
o výměře 40 m2 v I. nadzemním podlaží 
panu Lukáši Konvičkovi.

• Schvaluje žádost o rekonstrukci rodin-
ného domu č.p. 380, Fryčovice – Ptáčník 
podle předložené dokumentace. 

• Schvaluje vítání občánků dne 22. 6. 2019 
v 10.00 hodin. Šesti narozeným dětem 
bude současně předán dar obce ve výši 
5.000 Kč na jedno dítě.

• Schvaluje výsledek výběrového řízení 
na rekonstrukci osvětlení v učebnách ZŠ 
Fryčovice. Pro tuto zakázku byla vybrá-
na firma Libor Janosch, Markvartovice za 
cenu 1.105.628,- Kč s DPH. 

• Schválila výsledek výběrového řízení na 
rekonstrukci zdravotechniky v ZŠ Fryčo-
vice. Pro tuto zakázku byla vybrána firma 
INSTOP SERVIS CZ s.r.o., Ostrava – Stará 
Bělá, za cenu 1.140.155,- Kč s DPH.

• Schvaluje povodňový plán obce Fryčo-
vice. 

• Provedla výběrové řízení na obsazení 
na pozici „ÚKLID/PROVOZÁŘ“ ve víceú-
čelové tělocvičně na zkrácený pracovní 
úvazek 6 hodin.. Ve výběrovém řízení 
byla vybrána paní Kateřina Hynečková 
s nástupem od 1. 9. 2019.

• Bere na vědomí žádost ředitelky 
ZŠ Fryčovice o navýšení finančních pro-
středků. RO rozhodla přizvat ředitelku 
ZŠ na následující jednání RO k doplnění 
informací. 

• Bere na vědomí zahájení provádění 
obecně prospěšných prací pod dohle-
dem obce Fryčovice pro paní Kateřinu 
Kunzovou.

• Bere na vědomí informaci Obvodního 
báňského úřadu k  čerpání finančních 
prostředků pro realizaci náhrad důlních 
škod v katastrálním území obce Fryčo-
vice.

• Rozhodla provést posudek na objekty 
č.p. 727 a 77 paní prof. Ing. Darjou Ku-
bečkovou, Ph.D.

• Schvaluje žádost ZŠ Fryčovice o navýšení 
rozpočtu školy z důvodu zavedení účet-
nictví s DPH. Předmětem žádosti je přijetí 
pracovníka – účetní na úvazek 4 hodiny. 

• Schvaluje navýšení ceny obědů pro cizí 
strávníky na 73,- Kč. ZŠ Fryčovice se od 
1. 6. 2019 stává plátcem DPH.

• Schvaluje cenovou nabídku firmy LESO-
STAVBY F-M a.s. Slezská 2766 Frýdek-Mís-
tek na opravu obecních komunikací za 
cenu 3.100 Kč za 1 tunu včetně dopravy 
+ DPH.

• Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě s fir-
mou Libor Janoš, Markvartovice, který se 
týká navýšení ceny díla – oprava osvět-
lení učeben ZŠ Fryčovice. Nová celková 
cena díla je 1.246.521,- Kč včetně DPH. 
Dodatek č. 1  ke smlouvě byl vyvolán na 
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základě změny projektové dokumenta-
ce, kde došlo ke změnám typu svítidel, 
jejich množství a změně osazení svítidel.

• Schvaluje umístění a  provedení stav-
by rodinného domu na parcele parc.č. 
9/2 k.ú. Fryčovice, stavebníky Davidem 
a Markétou Luksovými.

• Schvaluje umístění a provedení přístavby 
a stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 
514 na parcelách parc.č. 326/3 a 326/13 
k.ú. Fryčovice, stavebníkem Simonou Ču-
dejkovou.

• Neschvaluje žádost o pronájem obecní-
ho rybníku panu Ing. Jakubu Nejdekovi.

• Schvaluje zápis dětí do MŠ Fryčovice na 
školní rok 2019/2020. Žádost o přijetí po-
dalo 23 žadatelů, z toho 22 dětí z Fryčovic 
a 1 dítě z jiné obce. Jedna žádost byla zru-
šena. Celkem bylo nově přijato na školní 
rok 2019/2020 22 dětí.

• Schválila kladné stanovisko k územnímu 
a stavebnímu řízení pro stavbu „Přístavba 
haly TMETAL Fryčovice“. Jedná se o pro-
dloužení a přístavbu stávající výrobní haly. 
Realizací stavby nedojde k nárůstu odvá-
děných splaškových vod do kanalizace. 

• Neschválila vydání příspěvku do inzerce 
MF DNES – letního speciálu.

• Bere na vědomí závěrečný účet obce 
Fryčovice k 31. 12. 2018. Tento dokument 
bude předložen ke schválení na následu-
jící ZO. 

• Bere na vědomí oznámení Magistrátu 
města Frýdek-Místek o povolení zvláštní-
ho užívání komunikace a informaci pořa-
datelů cyklistického závodu FORCE – SPAC 
2019 Slezského poháru amatérských cyk-
listů o.s. o konání akce ve dnech 8. – 9. 6. 
2019. Jeho jedna etapa proběhne 8.6.2019 
po trase Zelinkovice – Chlebovice – bývalý 
motorest – Fryčovice – Staříč – Chlebovice.

• Bere na vědomí vyhlášení ředitelky ZŠ 
Fryčovice pro žáky ZŠ na dva dny volna 
na dny 27. a 28. 6. 2019 z důvodu začína-
jící rekonstrukce osvětlení a vodovodní-
ho řádu v budově ZŠ. 

• Bere na vědomí žádost o přidělení bytu 
Andrey Adamovské, bytem Fryčovice 
č.p. 199. Žádost bude předána bytové 
komisi k zařazení mezi žadatele o byt.

• Bere na vědomí žádost o vybudování 
zpevněné komunikace na parcele parc.č. 
879 k.ú. Fryčovice. Výše jmenovaná ko-
munikace bude sloužit jako jediná veřej-
ná přístupová komunikace k parcelám 
majitelů Alexandr a Vladislavě Štefko-
vým, Josefu a Šárce Bystřičanovým, Ale-
ši Nevludovi a Miroslavě Ivánkové. Tato 
žádost bude zařazena do souboru oprav 
obecních komunikací v dalším období.

• Bere na vědomí seznam akcí v kulturním 
sále na období červenec – srpen 2019.

• Bere na vědomí rozhodnutí ministerstva 
financí o zamítnutí dotace na základě 
výzvy „VPS-228-000 Podpora rozvoje 
a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí“.

• Bere na vědomí nabídku na zpracová-
ní projektové dokumentace „Chodník 
Fryčovice – úsek od Chodury po konec 
katastru směrem na Rychaltice“ od pana 
Ing. Petra Kolaříka ve výši 345.000 Kč (au-
tor není plátcem DPH).

• Bere na vědomí jednací řád kontrolního 
výboru, který bude předložen ke schvá-
lení na následující ZO.

• Pověřuje místostarostu obce k oznáme-
ní výzvy všem zastupitelům k připomín-
kovému řízení k vyhlášce o odpadech. 
Termín připomínek k  této vyhlášce je 
stanoven na 31. 7. 2019.
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Obecní úřad ve Fryčovicích se obrací na 
občany s prosbou, aby vyplněné dotaz-
níky spokojenosti občanů odevzdávali 
do schránek k  tomu určeným. Jedna 
se nachází na chodbě obecního úřadu 
a můžete ji využít v úředních hodinách, 
tj. v pondělí nebo ve středu v době od 
8 do 17  hodin. Druhá schránka bude 
umístěna na vyznačeném místě v pro-
dejně HRUŠKA v  centru obce. Dotaz-

níkové šetření bude probíhat do 31. 7. 
2019.
Obecní úřad ve Fryčovicích se dále ob-
rací na občany, kteří si dosud nevyzvedli 
pamětní knihu k 750 letům obce, aby tak 
učinili nejpozději do 31. 7. 2019 (v úřed-
ních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod.). 
Knihy do té doby budou připraveny k vy-
zvednutí v  kanceláři obecního úřadu 
u paní Dany Glombíčkové.

Víte, že naše obec se chystá spustit v nej-
bližších dnech mobilní rozhlas, který bude 
zajišťovat chytrou a efektivní komunika-
ci s občany? Zapojte se do komunikace 
o dění v obci i vy. Zaregistrovat se můžete 
zcela zdarma.

K čemu slouží mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas není pouze moderní ob-
dobou klasického obecního rozhlasu. Na-
bízí občanům mnohem víc. Kombinuje 
možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových 
zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou 
komunikaci mezi obecním úřadem a ob-
čany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, 
ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou 
mobilního rozhlasu je, že neslouží pou-
ze k jednostrannému informování o dění 
v obci, ale umožňuje vám také na jednot-
livá sdělení reagovat. 

Obec tedy vidí, nejen komu bylo sdělení 
doručeno, ale také reakce příjemců. Díky 

tomu může obec mobilní rozhlas v  bu-
doucnu využít i třeba k vytváření jedno-
duchých minireferend a průzkumů. Bude 
tedy možné v reálném čase konzultovat 
některá rozhodnutí s občany, což samo-
správě umožní plánovat další kroky.

Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také 
patří mobilní rozhlas do skupiny chytrých, 
tedy SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře komuni-
kující obec?

• Neunikne vám žádná důležitá informace, 
i když jste třeba v práci nebo na dovolené.

INFORMACE OBČANŮM

Co všechno vám může nabídnout 
chytře komunikující obec
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• Sami si volíte, jaké informace chcete 
dostávat.

• Máte možnost se zapojit do dění v obci 
a jednoduše sdělit vedení svůj názor.

• Máte šanci nahlašovat problémy v obci, 
jako je nepořádek nebo vandalismus, 
jednoduše přes aplikaci v mobilním te-
lefonu. Aplikace je bezplatnou součástí 
platformy Mobilní rozhlas.

• Můžete jednoduše pomáhat sousedům 
– třeba při hledání ztracených věcí nebo 
zatoulaných zvířat.

• Více peněz na důležité věci – mobilní 
rozhlas je levné a efektivní řešení obec-
ní komunikace.

• Lepší znalost potřeb obyvatel, protože 
obec od nich má pravidelnou zpětnou 
vazbu.

Proč se zapojit

Do chytré komunikace se svou obcí se 
snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do sys-
tému zaregistrovat a nastavit si preference 
toho, jaké informace chcete od své obce 
získávat. Budete tak dostávat skutečně jen 
ty zprávy, které vás budou zajímat. Regist-
rovat se můžete online na webu frycovice.
mobilnirozhlas.cz přes aplikaci v telefonu, 

nebo vyplněním tištěného formuláře na 
svém obecním úřadu.

Díky zapojení do systému budete moci 
od obce dostávat důležitá upozornění, 
přičemž vedení obce má možnost cílit 
zprávy třeba dle bydliště občana. Pokud 
například ve vaší ulici bude plánována od-
stávka, dostanete o ní informaci přímo na 
telefon v podobě SMS. Občany, kterých 
se odstávka netýká, naopak žádné zprávy 
obtěžovat nebudou. 

Kromě zpráv o  zajímavých kulturních 
akcích či praktických upozorněních na 
odstávku, na havárii nebo blokové čiště-
ní, je mobilní rozhlas skvěle využitelný 
i v případě krizových situací. Obec může 
občany varovat před nebezpečím a záro-
veň od nich získávat zpětné reakce. Skrze 
automatizované telefonní hovory pak lze 
koordinovat dobrovolné hasiče. 

Podstatou mobilního rozhlasu je, aby se 
potřebné informace vždy dostaly k pří-
jemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým 
zveřejněním informace a  jejím reálným 
doručením a přečtením. Zapojte se tedy 
a ujistěte se, že vám již z dění v obci nic 
neunikne.

Ing. Vratislav Konečný, místostarosta obce
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Milí spoluobčané,

chtěla bych Vám napsat o aktivitách naší 
knihovny. V březnu a v dubnu probíhaly 
kurzy pletení z papírových ruliček a taky 
jsme se zúčastnili celostátní akce Noc s An-
dersenem.

Teď zpět ke kurzům pletení. Lektorka paní 
Marie Ulčáková naučila naše účastnice 
plést velikonoční věneček a  košíčky na 
velikonoční vajíčka. Nálada byla vynikající 
a snad i setkání pro všechny přítomné bylo 
příjemné. A protože v rámci Noci s Ande-
rsenem jsme se věnovali 120. výročí naro-
zení Ondřeje Sekory a jeho Ferdovi Mra-

vencovi, tak nám paní Ulčáková věnovala 
krásnou, z papíru pletenou figurku Ferdy 
Mravence.

KNIHOVNA
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Už zmíněné Noci s Andersenem se zúčast-
nilo 28 dětí. Pro ně jsme připravily různé 
pohybové hry v tělocvičně Fry relax cent-
ra, v knihovně pak čtení pohádek. Vyrábě-
li jsme záložky do knihy, skládali citát, 
a hlavně jsme prošli noční školou při tra-
diční stezce odvahy, na kterou se děti nej-
více těší. 

V závěrečné statistice Noci s Andersenem 
pro rok 2019 se uvádí, že 19. ročník probě-
hl na 1775 místech ve 21 zemích světa 
a pohádkové dobrodružství zažilo 98 853 
dětí a dospělých. Vskutku velkolepá akce.

Závěrem bych vám chtěla popřát krásné 
léto, příjemné dovolené a dětem hezké 
prázdniny.

Sadílková Nataša
Obecní knihovna Fryčovice
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Ve středu 29. 5. 2019 se uskutečnily ve 
sportovní hale Stars a na atletickém sta-
dionu v Třinci krajské sportovní hry seni-
orů. Na letošní hry se přihlásilo rekordních 
410 startujících z 26 měst a obcí, což do-
kazuje, že zájem o hry každoročně narůs-
tá. Soutěžilo se podle pohlaví ve dvou 
věkových kategoriích od 60 do 70 let a nad 
70 let. Seniory ve svých týmových dresech 
nešlo přehlédnout. Naši soutěžící z Klubu 
seniorů Fryčovice, oděni do krásných sytě 
žlutých reflexních triček, soutěžili v 9 dis-
ciplínách, jako například šipky, kroužky, 
košíková či běh na 60 m a 40 m nebo běh 
s kolečkem kolem mety. Náš klub vyslal 
6 účastníků ve složení Jiří Strakoš, Jiří Dvor-
ský, Ludmila Dvorská, Věra Hodinová, Bo-
žena Vidličková, Marcela Pinkavová. A ne-
vedli si vůbec špatně. Z  celého klání 
dovezli 3 medaile (Jiří Strakoš, Ludmila 
Dvorská a Věra Hodinová). Senioři soutě-
žili, co jim síly a zdraví dovolovaly. Škoda 

jen, že nevyšlo počasí a nemohlo být víc 
disciplín venku. I tak to bylo překrásné se-
tkání seniorů, kteří dokazují, že žít naplno 
se dá v každém věku!

Klub seniorů Fryčovice
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Jaro, léto, podzim, zima, ve školce nám bylo prima.

Povídaly hodiny, že už budou prázdniny.

Školáky tu tlačí bota, pospíchají do života.

Už jen krůček pavoučí, než se s námi rozloučí.

Léto kouzlí pestrými barvami a sluneční 
paprsky nás příjemně hladí, jahody a třeš-
ně už dozrávají a všude je plno květino-
vých vůní. Prázdniny jsou tu – a další škol-
ní rok za námi. Ten začal u nás v mateřince 
už o loňských prázdninách úpravami bu-
dovy bývalé fary a jejího okolí. Vzniklo zde 
pěkné jednotřídní odloučené pracoviště 
pro dalších 15 dětí. Naše MŠ se tedy roz-
rostla. Máme 4 třídy a celkem 89 dětí. 

Po celý školní rok se všichni zaměstnanci 
obou školiček snažili vytvářet příjemné 
a láskyplné prostředí, aby chvíle zde strá-
vené byly pro děti radostné a zanechaly 
v nich ty nejhezčí vzpomínky, ale aby se 
také něčemu „naučily“. Když srovnáme 
děti na počátku a na konci školního roku, 
vidíme jejich úžasnou proměnu nejen 
v oblasti poznávání, ale také v sebeobslu-
ze, dovednostech i samostatnosti.    

Chtěli bychom připomenout některé 
z mnoha akcí, které jsme společně prožili. 
Na podzim jsme společně s Hopsalínem 
„Uspali broučky“. V  předvánočním čase 
děti 3. třídy v dílnách s rodiči vykouzlily 
krásné sváteční ozdoby. Děti 1., 2. a 4. třídy 
spolu s rodiči a prarodiči napekly cukroví 
na besídku, která se konala v  sále OÚ. 
Všechny třídy si připravily drobné dárky 
a krásná vystoupení, kterými potěšily – 
a mnohdy i dojaly – své blízké. Společně 
si pak zařádily v zábavném programu „Čer-

toviny s Mikulajdou“. V lednu jezdily děti 
na Bílou, kde si pod dohledem instruktorů 
zdokonalovaly své lyžařské umění. Další 
akcí byl v únoru „Maškarní ples“ s klaunem 
Hopsalínem, bohatou tombolou, spous-
tou her a odměn. 9. 5. 2019 proběhl zápis 
nových dětí do MŠ spojený se „Dnem ote-
vřených dveří“. K  zápisu přišlo 23 dětí. 
Všechny byly přijaty. V květnu a červnu 
jsme vyrazili na školní výlety. 1. a 4. třída 
do ZOO v Ostravě, 2. třída na ranč do Hlu-
čína, kde si děti mohly vyzkoušet jízdu na 
koni. 3. třída byla na výletě v Kuníně. Děti 
zhlédly didaktickou pohádku Divadýlka 
Mrak, prohlédly si zámek, výstavu divadel-
ních kostýmů, loutek a kulis. Oslava Dne 
dětí byla plná zábavy i dobrot – škvaření 
vaječiny, hledání pokladu, zmrzliny. Děti 
z obou školiček oslavily společně svůj svá-
tek. Tradiční, již 21. „Škola v přírodě“ se 
uskutečnila od 17.–21. 6. 2019. 24 dětí 
a 4 dospělí odjeli na chatu „Lucka“ do Vác-
lavova u Bruntálu. Zažily týden plný zába-
vy a dobrodružství – olympiádu, bobříka 
odvahy, maškarní, táborák. V  průběhu 
roku naši předškoláci potěšili svými vy-
stoupeními seniory i nově narozené ob-
čánky a  jejich rodiče. Vystoupili také při 
„Rozsvěcování vánočního stromu“ a  na 
„Den obce“. Po celý školní rok navštěvova-
ly nejstarší děti různé zájmové aktivity: 
výtvarně-keramické, environmentální, 
dramatické, taneční a angličtinu. V celore-

U NÁS V MATEŘINCE…
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publikové soutěži ČZS vyhrály děti z Del-
fínků opět 1. místo. Každý pátek se střída-
ly skupinky dětí druhé a  třetí třídy na 
kurzu plavání, který mají zdarma. Jednou 
měsíčně přijíždí do MŠ externí agentury, 
které zajišťují kulturně-vzdělávací progra-
my – divadla, muzikohrátky apod. Školní 
rok 2018/2019 zakončíme tradičním „Roz-
loučením s  předškoláky“, kde společně 
zavzpomínáme na chvíle strávené v MŠ 
a popřejeme jim mnoho úspěchů v „oprav-
dové škole“.

Děkujeme všem sponzorům za sponzor-
ské dary a  rodičům – nejen za účast na 
společných akcích, ale i za pomoc s jejich 
organizací po celý rok a za přípravu opět 
výborného pohoštění na besídku. Přejeme 
vám, abyste si užili prázdninové dny napl-
no. Zapomeňte na každodenní starosti 
a prožijte se svými dětmi hezkou dovole-
nou s množstvím krásných a nezapome-
nutelných dojmů a zážitků.

Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko

První písemnosti související se vznikem spo-
lečnosti, jejímiž zakladateli byla zemědělská 
družstva, jsou datovány do poloviny května 
1969.

Zakladatelé a akcionáři

Přihlášky mají data 14. a 15. května 1969. 
Zakladateli nového právního subjektu 
Družstevní sušárna ve Fryčovicích byla země-
dělská družstva Fryčovice, Rychaltice, Staříč, 
Brušperk, Stará Ves a Kateřinice. Schůzka za-
kladatelů se udála 19. května 1969 v dnes již 
neexistující restauraci U Tvardků ve Fryčo-
vicích. 

V roce 1972 byla sepsána nová smlouva, 
která nese již upravený název podniku, 
a to Družstevní sušárna, společný družstevní 
podnik ve Fryčovicích. Ke stávajícím zakla-
datelům se přidala nejen další zemědělská 
družstva (Chlebovice, Kozlovice, Krmelín, 
Palkovice), ale i Zelenina Ostrava, s. p., která 
vstoupila do kooperace a sdružovala finanč-
ní prostředky k dalším investičním akcím.

Slučování zemědělských družstev do vel-
kých celků probíhalo i  v dalších letech. 

V roce 1976 došlo k další změně názvu na 
Sušárna a bramborárna společný zemědělský 
podnik, který byl v roce 1989 s přijetím no-
vého člena ZD Nošovice upraven na Bram-
borárna společný podnik Fryčovice. V roce 
1990 přistoupili noví členové: Státní statek 
Bruntál – závod Jindřichov, ZD Poruba, OKR 
– Důl Staříč, ZD Bruzovice, ZD Řepiště, Státní 
statek Vítkov, Vítkovice s. p. a bývalý člen 
Moravan Petřvald. Tímto krokem skončilo 
rozšiřování společného podniku. Další změ-
ny v 90. letech byly již prováděny pouze 

Půl století Beskydu Fryčovice, a.s.
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v důsledku dělení majetku velkých celků, 
popřípadě vydáním majetku oprávněným 
osobám. Tímto způsobem se akcionáři stali 
i někteří zaměstnanci, kteří však měli v drže-
ní jen necelá 3 % základního jmění.

V červnu 1992 proběhla transformace pod-
niku na akciovou společnost Bramborárna 
Fryčovice. Dnešní obchodní název Beskyd 
Fryčovice, a. s., je užíván od roku 1996. 
V květnu 1999 se pak společnost stala sou-
částí zemědělsko-potravinářské skupiny 
AGROMĚŘÍN.  

Společenská odpovědnost

Chceme i  nadále rozvíjet spolupráci 
s místem, kde působíme. V letošním roce 

podpoříme finančním příspěvkem místní 
mateřskou školu. Budeme se také prezen-
tovat na červnovém Dni obce Fryčovice. 
Návštěvníky tradiční akce zveme na chut-

ný guláš nebo bramborové placky 
z našich kvalitních brambor, které 
umíme pěstovat už od roku 1975. 
Náš současný sortiment zahrnuje 
nejen brambory a výrobky ze zpra-
covaných brambor a bramborové-
ho těsta, ale také vařené polotovary, 
jednodruhovou chlazenou zeleninu 
a zeleninové směsi, zeleninové salá-
ty, ovocno-zeleninové šťávy REFIT, 
čerstvé bylinky nebo hlívu ústřičnou.

Padesátileté výročí trvání společ-
nosti patří mezi výjimečné oka-
mžiky, které by se měly zachovat 
v paměti. K této příležitosti jsem se 
na konci května setkal se součas-
ným starostou Fryčovic Leo Volným, 
který dříve v Beskydu Fryčovice rov-
něž zastával post ředitele. Společně 
jsme pak zasadili v obecním parku 
a v areálu firmy pamětní stromy. Vě-
řím, že vysazené lípy budou přiná-
šet štěstí, klid a mír do života všem 
lidem ve Fryčovicích.

Ing. Vladimír Macura
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Jak jsme očekávali, letošní jarní počasí bylo 
k zahrádkářům příznivé. Nepřišly likvidační 
mrazíky a nadměrně suché období se do 
příchodu dešťů celkem zvládnout dalo. 
Vzhledem k  celkově mírné zimě ovšem 
bylo nutno přistoupit k  šetrné ochraně 
rostlin, jinak by se květopas a  jiní škůdci 
projevili. Přivezený substrát ze žampionár-
ny, který se osvědčil jako účinné hnojivo, 
byl v krátké době zahrádkáři rozebrán.

Jednou z  prvních společných akcí byla 
začátkem května každoroční brigáda na 
moštárně. Provedli jsme důkladný úklid 
a moštárnu připravili na novou sezónu. Na 
závěr nechyběla tradiční vaječina. Zahájili 
jsme i stavbu pergoly, která ochrání čeka-
jící na moštování před případnou nepřízní 
počasí a zpříjemní často dlouhé čekání. 
Májku jsme kvůli zrušení dosavadního po-
sezení letos nestavěli.

Členská schůze zahrádkářů a příznivců se 
uskutečnila 11. 4. v restauraci Sokolka.  Byla 
doplněna o poutavou přednášku p. Filipce 
z firmy Růžová zahrada o odrůdách, pěs-
tování a ochraně růží.
Mile nás překvapila skupina dětí pod ve-
dením p. Heljenkové, která obsadila ve flo-
ristické soutěži, organizované územním 
sdružením ČZS, 2. místo. A že ve Fryčo-
vicích zahrádkářství neskomírá a má bu-
doucnost, dokazuje i 1. místo dětí z MŠ 
v celostátní výtvarné soutěži v kategorii 
polytechnické práce „A“ na téma „Moje 
oblíbená rostlina“.
Očekávaný zájezd 18. 5. 2019 na Květnové 
dny do Polska a školkařství Kapias (Goczal-
kowice) byl všemi účastníky vysoce ceněn, 
o čemž svědčí množství nakoupených pří-
růstků do našich zahrad. Cestou zpět jsme 
poznali i podhorské turistické městečko 
Szczyrk, atraktivní zejména v zimním ob-
dobí, s četnými lyžařskými svahy. Zájez-
dy jsou nejen pro zahrádkáře a rodinné 
příslušníky, ale i pro ostatní občany obce 

Český zahrádkářský svaz,  
základní organizace Fryčovice
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Se začínajícím školním rokem proběhla 
poslední kola Moravskoslezské ligy mla-
dých hasičů v  požárním útoku a  začala 
celostátní hra Plamen. První kolo této 
soutěže se běží v přírodě a mladí hasiči 
postupně plní úkoly na stanovištích, kte-
ré cestou najdou. Počasí nás postupně 
zahnalo pod střechu hasičské zbrojnice 
nebo tělocvičny Fry Relax Centra. Může 
se zdát, že zimní období nenabízí mladým 
hasičům mnoho aktivit, nicméně opak je 
pravdou. Jak v létě, tak i v zimě, se tréninky 
s železnou pravidelností odehrávají kaž-
dý pátek. Když netrénujeme, hrajeme hry 
nebo někdy přijde i Mikuláš.

Jako každý rok byli na chatě Karolínce 
společně s SDH Brušperk, Paskov a Dolní 
Domaslavice. Účastníci se neskládali jen 
z dětí a vedoucích, ale také některých rodi-
čů. Nikdo se nenudil, sněhu bylo dostatek 
a zábava byla nachystána i pro ty, kteří se 
s lyžemi nekamarádí.

Začátkem března se rozběhla sportovní 
část hry Plamen a začala soutěží ve vázání 
uzlů a spojování hadic na čas. Přestali jsme 
trénovat v tělocvičně a bazéně místního 

Fry Relax Centra a začali se připravovat 
na hasičské zkoušky odbornosti. Zkoušky 
se skládají z mnoha oborů – od kronikář-
ských až po velitelské. Ihned po úspěšných 
zkouškách jsme se mohli odreagovat na 
Čvachtání, což je soubor menších soutěží 
vedených v přátelském duchu mezi sbory 
z našeho okrsku. Týden nato se zde usku-
tečnil Fryčovický Braňák, na kterém se jako 
vždy mohla zúčastnit i široká veřejnost bez 
omezení. Jde o  absolvování závodu, ve 

Mladí hasiči mají činnost po celý rok

Celá strana A5  1 200 Kč

½ A5       750 Kč

¼ A5       500 Kč

Platný ceník inzerce
ve Fryčovickém 
zpravodaji od 1. 2. 2019: 

a okolí. Určitě neváhejte kontaktovat čle-
ny naší ZO a informujte se o podmínkách 
společné účasti na našich plánovaných 
akcích. Tou další bude zájezd do Nitry na 
Agrokomplex 2019 dne 24. 8. 2019. 

Do nadcházejícího období přejeme všem 
zahrádkářům a  příznivcům radost ze 
vzkvétajících zahrádek a pěkné prožitky 
během nadcházejících prázdnin a dovo-
lených.

Zpracoval Jaromír Ferdian
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které se plní různé úkoly od znalosti zá-
kladů požární ochrany, orientace v terénu 
až po střelbu ze vzduchovky na dřevěné 
špalíčky. Přestože kvůli nepřízni počasí ka-
tegorie veřejnosti nesoutěžila, z řad hasičů 
prošlo startem 167 závodníků.

Víme, že po Braňáku přijde teplá část roku 
a od této doby vyhlížíme začátek Morav-
skoslezské ligy Mladých hasičů a začátek 
takzvané „Královské disciplíny“ – Požár-
ního útoku. K  tréninku využívají hasiči 
prostor mezi Obecním úřadem a hřištěm 
TJ Sokol. Hra Pla-
men pro naše žáky 
skončila v  půlce 
května, kdy se v zá-
věrečném okresním 
kole umístili 20. z 31 
družstev. MSL-MH 
však pokračuje a její 
5. kolo se uskutečni-
lo 26. května od brz-
kého rána na hřišti 
TJ Sokol Fryčovice. 
K vidění byly tři ka-
tegorie žáků a  do-

rost. Do stále populárnější kategorie MINI 
mohou nastoupit děti do šesti let. Celkem 
tratí proběhlo 60 družstev, což je 420 zá-
vodníků a samotná dětská soutěž trvala 
6 hodin.

Do prázdnin se soutěží každý víkend, 
mnohdy i více soutěží. S prázdninami čet-
nost soutěží zřídne a často i docházka dětí. 
A po prázdninách to všechno začne znovu. 
V našem sportovně-vzdělávacím kroužku 
je pořád co dělat a přijímáme další členy.

Kolektiv vedoucích
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60 let volejbalu ve Fryčovicích

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ SDH FRYČOVICE
SDH Fryčovice přijímá nové zájemce o hasičský sport mládeže. Naší spor-
tovci se učí základní hasičské dovednosti a znalosti, trénují tělo i mozek, 
jezdí na soutěže v požárních útocích, včetně celostátní soutěže 
Plamen a mnoho dalšího!

Čeká vás skvělý kolektiv a spousta zábavy pod vedením 
vyškolených vedoucích.

Kdo se může přidat:  Děti ve věku 1-15 let (od doby kdy umí chodit).

Děti do 6 let (kategorie mini) obvykle na tréninky chodí až od 16 hodin a v dopro-
vodu někoho dospělého.

Kdy máme tréninky:  Každý pátek od 15 do 17 hodin. Pokud nás v tu dobu 
nenajdete v hasičské zbrojnici, trénujeme nejspíše na louce vedle hřiště; v zimě 
býváme v tělocvičně Fry Relax centra.

Kontakty:
Martin Šrámek  Tel. 776 021 133       Email: martin.540@seznam.cz
Lukáš Dětský  Tel. 737 302 002       Email: l.detsky.st@gmail.com
Patricie Štefková  Tel. 774 242 309       Email: patricie.stefkova@gmail.com

Společný email vedoucích MH: sdhfrycovice.ml@gmail.com

SDH Fryčovice přijímá nové zájemce o hasičský sport mládeže. Naší spor-
tovci se učí základní hasičské dovednosti a znalosti, trénují tělo i mozek, 
jezdí na soutěže v požárních útocích, včetně celostátní soutěže 

Historie

Počátky volejbalu ve Fryčovicích sahají do 
roku 1959 a  velkou zásluhu na založení 
oddílu měli MUDr. Stanislav Mičaník a La-
dislav Mičaník. Spolu s dalšími Zdeňkem 
Dvorským, Milanem Dvorským, Ladislavem 
Prokopem a Radomírem Nyklem připravi-
li první volejbalové hřiště ve Fryčovicích 
na louce vedle Mičaníků. Nejdříve z louky 
odstranili drny, pak urovnali hlínu, srov-
nali ji pískem, zatloukli kůly a natáhli síť. 

Mohli začít trénovat. Nejprve 
se scházeli 1x týdně a protože je to bavilo, 
mívali tréninky i 2x týdně. V soutěžní se-
zóně 1959/60 podali přihlášku do okres-
ní soutěže. Soutěž se hrála turnajovým 
způsobem, většinou na antukovém kurtu 
v Raškovicích ale také na písku ve Fryčovi-
cích. Vedoucím družstva a organizátorem 
byl MUDr. Stanislav Mičaník a kapitánem 
družstva Ladislav Mičaník. Dopravu na tur-
naje zajišťovali také oba Mičaníci, Stanislav 
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se svou Škodou Spartak a Láďa zase na své 
motorce Jawa. První soutěžní sezónu druž-
stvo TJ Sokol Fryčovice úspěšně dokončilo. 
Do další sezóny družstvo posílil Ladislav 
Maidiš z Ptáčníka, avšak v průběhu sezóny 
nastoupil Ladislav Mičaník na základní vo-
jenskou službu, družstvo tím bylo citelně 
oslabeno a do příštích soutěžních sezón se 
již nepřihlásilo.

Obnovení činnosti oddílu volejbalu při-
neslo otevření nové tělocvičny ve Fryčo-
vicích v roce 1972. Předsedou oddílu se 
stal Zdeněk Moravec a trenérem družstva 

mužů byl známý ostravský trenér Bulhar 
Traiko Petrov. Základ družstva tvořili jeden 
ze zakladatelů fryčovického volejbalu La-
dislav Mičaník, dále Tomáš Sadílek, Milan 
Kuběna, bratři Jiří a Jaroslav Volní, Gustav 
Konečný a nahrávač Radek Konečný, který 
se přistěhoval ze Štramberku. Družstvo 
velmi intenzivně trénovalo a  v  okresní 
soutěži skončilo těsně na druhém místě. 
V dalších sezónách hrálo v okresní soutěži 
většinou v polovině tabulky pod vedením 
trenérů Ivana Jemelky či Josefa Kučery st. 
V  osmdesátých létech zásluhou zejmé-
na předsedy oddílu Zdeňka Moravce byl 
volejbalový antukový kurt za garáží tělo-
cvičny přestavěn na 2 hřiště, vybagrován 

svah, oplotilo se, byla navezena hrubá 
struska, jemná struska, vápenec, antuka, 
zabetonovány obrubníky, zabetonovány 
kůly, válcovalo se a válcovalo. Vytvořil se 
volejbalový areál, který jsme s  malými 
úpravami udrželi dodnes.

Na konci osmdesátých let družstvo Fryčo-
vic posílil volejbalový reprezentant Franti-
šek Kopecký a také několik brušperských 
volejbalistů, ze kterých se nejčastěji ob-
jevovali na hřišti Petr Doležal, Josef Ku-
čera, Jaroslav Měkýš či Martin Ranocha. 
Společně tak vytvořili základ týmu, který 
postoupil z okresního přeboru do krajské 
soutěže, kde hrál několik sezón. V té době 
zaznamenalo družstvo TJ Sokol Fryčovice 
také nejvýraznější úspěch celé historie, 

1986-Čestice finále vesnických družstev

1996-Po utkání s Volgogradem

2005-Palkovice přátelák s I. Jemelkou
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když v mistrovství ČSSR vesnických druž-
stev v roce 1986 postoupilo z okresního 
kola, vyhrálo krajské kolo v Hodslavicích 
a v celostátním finále v Česticích skončilo 
na velmi pěkném 7. místě. 

Díky venkovnímu areálu s  více kurty 
a  prostorné tělocvičně s  velmi dobrým 
zázemím, mohl oddíl volejbalu organi-
zovat turnaje či zajímavá utkání. Přivítali 
jsme v  naší tělocvičně tým Volgogradu 
nebo polských Szopienic, díky iniciativě 
Jaromíra Pinkavy naše družstvo Fryčovic 
sehrálo několik utkání s československou 

reprezentací tělesně postižených. Pořádali 
jsme v létě na antukových kurtech turnaj 
Memoriál Vladimíra Kaluse, od nepamě-
ti pravidelně pořádáme první sobotou 
v roce oblíbený Novoroční turnaj.

Přestože byly v historii našeho oddílu ob-
časné snahy založit žákovské či doroste-
necké družstvo a  tím založit kontinuitu 
výchovy fryčovických volejbalistů, bo-
hužel to se oddílu nepodařilo. Většinou 
tyto snahy končily po několika tréninkách 
účastí pár jednotlivců. Jedním z nich však 
byl David Zahradník, který svůj talent zdo-
konalil svou pílí a stal se platným hráčem 
extraligového týmu TJ Vítkovice.

Ženské družstvo se v naší dřívější historii 
podařilo sestavit v sedmdesátých létech. 
Okresní soutěž v družstvu TJ Sokol Fryčo-
vice hrály Jana Gřesová – Volná, Vlasta 
Seibertová – Bagarová, Eva Bujnošková 
– Volná, Dagmar Mičaníková – Vichrová, 
Věra Zahradníková – Holubová, Dagmar 
Zahradníková - Golová, Dana Kubalo-
vá - Kopecká , Irena Kubalová – Sárová, 
Alexandra Pudová – Filarová, Dagmar 
Klečková – Konečná, Jarmila Masopusto-
vá – Kostelníková, Marcela Žídková, Libuše 
Seibertová – Konečná.   

2007-Memorial Vladimíra Kaluse

2018-Volejbalový kemp

2018-Novoroční turnaj
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Současnost

Dnešní volejbalový oddíl TJ Sokol Fryčovi-
ce vede výbor ve složení předseda Tomáš 
Sadílek, Milan Kuběna a Pavlína Bočko-
vá. Jeho činnost je zaměřena na zajištění 
sportovní přípravy našich družstev, úzce 
spolupracuje se Základní školou, udržuje 
svěřený majetek a podílí se na význam-
ných akcích TJ Sokol. Velké úsilí je v sou-
časnosti vloženo do výchovy mládeže. 
Máme smíšené družstvo mladších žáků 
a žákyň 5. - 7. třídy, které trénuje František 
Kopecký. Družstvo hraje druhým rokem 

okresní soutěž trojic a  nevede si špat-
ně. Mezi opory týmu patří Fanda Pultar, 
Kristýna Dzubová, Ilona Mikalová, Honza 
Tisančin či Zuzka Rošíková. Starší žáci a žá-
kyně 8. - 9. třídy připravuje v rámci nepo-
vinného předmětu na ZŠ pan učitel Jiří 
Šefl. Družstvo hraje školní přebory a naše 
škola patří v okrese Frýdek-Místek spíše 
mezi výjimky, které dokážou postavit 
družstvo chlapců i dívek. V loňském roce 
jsme založili smíšené družstvo dorostenců 
a dorostenek, které trénuje také Franti-
šek Kopecký. Mladí volejbalisté se herně 

velmi rychle zlepšují a nejlepší z nich již 
trénují s dospělými. Chtěli bychom druž-
stvo přihlásit v příští sezóně do soutěže 
smíšených družstev. Mezi nejpilnější pa-
tří Matěj Duda, který zároveň trénuje ve 
VK Ostrava, Tomáš Prosický, Jakub Laník, 
Lukáš Boček, Aneta Pecková, Romana Pr-
číková, Radek Stoklasa, Aleš Laník. Herní 
tréninky dospělých jsou v současné době 
na vzestupu jak herně tak i účastí. Mezi 
nejzkušenější patří Tomáš Sadílek, Josef 
Kučera, Milan Kuběna, Láďa Šigut, Sváťa 
Gola, Dana a František Kopecký, Láďa Pin-
kava, Pavla Bočková, Petra Gřesová, Lenka 
Čtvrtlíková. Na jednom kurtu se tak se-
tkávají hráči i hráčky různých věkových 
kategorií, což umožňuje předávat cenné 
rady přímo na hřišti. Díky skvělé kondici 
některých našich starších hráčů máme 
družstvo veteránů, které se účastní ně-
kterých turnajů této oblíbené kategorie, 
a také jeden z nich pořádáme. 
Družstvo žen TJ Sokol Fryčovice se od roku 
2005 účastnilo Okresní soutěže pořáda-
né v okrese Frýdek-Místek pod vedením 
trenéra Ivana Capa. V  tomto období se 
soutěže účastnilo cca 8 družstev. V sezo-
ně 2011/12 naše družstvo soutěž vyhrá-
lo a  získalo titul okresního přeborníka. 
V dalších letech se ženy umísťovaly vždy 
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na předních místech tabulky. Postupně 
docházelo ke snižování zájmu žen o tuto 
soutěž, proto se naše družstvo na podzim 
roku 2015 přihlásilo do Okresní soutěže 
Ostrava. Větší účast družstev i  celkově 
vyšší úroveň hry znamenala sice méně 
vítězství avšak větší radost z  kvalitních 
a vyrovnaných utkání. Za družstvo hrají 
ženy z Fryčovic a přilehlého okolí, v sesta-
vě se střídají Pavlína Bočková, Petra Gřeso-
vá, Lenka Čtvrtlíková, Marta Brutvanová, 
Dagmara a Veronika Hynčicové, Lucie Ho-

lubová, Iva Sommrová, Markéta Sulková, 
Pavla Venglářová. Fryčovický dres dříve 
oblékaly také Nikola Šnajdrová, Michaela 
Řezáčová, Lenka Karasová, Katarina Filip-
cová, Martina Bedrunková, Ivana Brusová, 
Tereza Kuběnová, Hana Grazcová, Radka 
Březinová, Jana Pavlicová, Eliška Tomuňá-
ková, Marcela Volná, Ivana Mojžíšková.

Všichni naši volejbalisté i volejbalistky se 
pak vždy těší na letní, prázdninové trénin-
ky na venkovním antukovém hřišti, vět-
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TJ Sokol Fryčovice, oddíl Klubu turistů 
pořádal v sobotu 25. května 2019 v rámci 
53. ročníku „FRYČOVICKÝCH POCHODŮ“ 
33. ročník Pohádkového lesa a 25. ročník 
turistických jízd na kole. Počasí před akcí 
pořadatele trochu vystrašilo, ale nakonec 
ukázalo svou lepší tvář. 

Pořadatelům se podařilo připravit trasu 
v  rámci možností. Během procházky le-
sem čekalo na účastníky osm kontrolních 
bodů, kde děti plnily různé úkoly. Odmě-

nou za jejich splnění byly různé sladkosti. 
Poslední kontrola byla opět na rybnících 
za Chamrádem. V řeči čísel se akce vydaři-
la: do Pohádkového lesa se vydalo celkem 
542 účastníků, turistických jízd na kole se 
účastnilo 22 cykloturistů. Pořadatelé děkují 
panu Karlovi Kublákovi za poskytnutí areá-
lu u rybníku, kde bylo zajištěno občerstvení 
pro všechny vyhládlé a žíznivé turisty. 

Ing. Vratislav Konečný,  
předseda oddílu Klubu turistů

Ohlédnutí za pohádkovým 
lesem 2019

šinou v  přátelské atmosféře smíšených 
družstev s  následným rozborem všech 
herních i neherních situací při posezení 
na terase. Těšíme se i letos… 

Budoucnost

Budoucnost fryčovického volejbalu bude 
taková, jakou ji připraví současná volejba-
lová generace. Podmínky pro rozvoj naše-
ho krásného sportu máme ve Fryčovicích 
vynikající, je to jen na nás. Především chce-
me pokračovat v nastolené spolupráci se 
ZŠ Fryčovice a věnovat se zejména přípra-
vě žactva a mládeže, abychom postupně 
mohli doplňovat družstva dospělých. Po 
loňském úvodním ročníku připravujeme 
na závěrečný týden prázdnin opět Fryčo-
vický volejbalový kemp pro děti a mládež, 
kteří se chtějí zlepšit ve hře pod vysokou 
sítí. Ke zvýšení zájmu o  tradiční český 
sport by mělo přispět také nové bea-

chvolejbalové hřiště, které budujeme na 
jednom hřišti antukových kurtů, a mělo 
by přilákat hlavně mladé. Nadále chceme 
udržet tradici Novoročního turnaje.

Závěrem bych chtěl za celý oddíl volejba-
lu TJ Sokol Fryčovice u příležitosti oslav 
60 let od založení oddílu poděkovat všem, 
kteří se na rozvoji našeho sportu podíleli. 
Chtěl bych také popřát všem našim hrá-
čům i našim příznivcům především zdraví, 
dobrou kondici a náladu v utkáních pod 
vysokou síti nejen ve fryčovickém dresu 
ale také třeba jen v tričku při přátelských 
zápasech nebo na tréninkách. 

Za oddíl volejbalu TJ Sokol Fryčovice 
zpracoval Ing. František Kopecký

PS: Mrkněte také na facebook 
„Volejbal Fryčovice“



Fryčovický ZPRAVODAJ

26

Vážení,

naše společnost SENIOR DOMY POHODA 
a. s. si Vás dovoluje oslovit s  nabídkou 
volné kapacity lůžek pro seniory v našem 
domově pro seniory v Třinci. V případě zá-
jmu ze strany Vašich občanů o volná místa 
v našem zařízení nás neváhejte kontakto-
vat a prosím ozvěte se. Více informací o na-
šem domově najdete na našich webových 
stránkách www.seniordomypohoda.cz.

S pozdravem

Bc. Tomáš Trubecký
ředitel Senior domy Pohoda a.s.
tel. 777586687
 
Senior domy Pohoda a.s.
Palackého 1331
Třinec
739 61
www.seniordomypohoda.cz

Dopis SENIOR DOMY POHODA Třinec

Vážení občané, Vám všem, kteří jste ve 
volbách do Evropského parlamentu ve 
dnech 24. – 25. 5. 2019 dali svůj hlas kan-
didátce KSČM, patří naše srdečné poděko-
vání. Zvolena byla Ing. Kateřina Konečná. 
Ta se počtem hlasů umístila na pátém 
místě úspěšnosti z 21 zvolených poslanců.

Zároveň přeji všem občanům příjemné 
prožití letních měsíců k odpočinku a na-
čerpání energie do dalších plodných ak-
tivit. Dětem školou povinných hezké prázdniny. 

Jménem svým a členů výboru KSČM Fryčovice
S pozdravem Světu Mír a Práci čest!

Zdeněk Ranocha

Ve školním roce 2018/2019 pořádala naše 
základní škola opět sběr starého papíru. 
A již tradičně se papíru nasbíralo mnoho, 
a to nejen při klasickém podzimním a jar-
ním sběru. Úspěšný byl i celoroční sběr, 
k němuž občané Fryčovic využívají zele-

ný kontejner na papír umístěný za školou. 
Letos se nám podařilo odevzdat více než 
20 tun starého papíru. Všem ekologicky 
uvědomělým občanům Fryčovic mnoho-
krát děkujeme. 

Mgr. Martin Růža 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
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Třináct dětí ze včelařského kroužku se již 
tradičně zúčastnilo soutěže „Zlatá včela“, 
která se uskutečnila 4.–5.  května toho-
to roku. Organizátoři soutěže nás velmi 
mile přivítali v  obci Bystřice. Celkem se 
zapojilo 120 dětí z  22 kroužků. Soutěž 
byla rozdělena do dvou kategorií: mladší 
a starší. Obecné znalosti prověřila třicítka 
testových otázek. Dále včelaříci soutěžili 
ve čtyřech disciplínách (určování včelař-
sky významných rostlin, poznávání včelař-
ských pomůcek, mikroskopování a praxe). 
Odměnou pro všechny byl výborný oběd 
a bohatý doprovodný program.

V mladší kategorii se umístili: 

5. místo Eva Durajová, 12. místo Ondřej 
Bílek, 13. místo Štěpán Volný

Domů jsme odjížděli s novými zážitky a do-
jmy. Soutěž se moc povedla. Všem včelaří-
kům děkuji za reprezentaci naší školy.

Mgr. Pavla Třísková  
– vedoucí včelařského kroužku

Na konci května se házenkáři z 5. ročníku 
naší ZŠ zúčastnili ostravského turnaje na 
ZŠ Klegova. Jednalo se o přátelskou nepo-
stupovou soutěž, jejímž cílem bylo zahrát 
si se soupeři škol, které se věnují házené i v 
odpoledním tréninku, a nabrat tak zkuše-
nosti a zážitky se hrou spojené. Družstva 
byla složena ze dvou chlapců a tří dívek. 
Každé družstvo sehrálo postupně 5 dese-
timinutových zápasů. Boje na hřišti probí-
haly nekompromisně, naši ale byli velmi 
pozorní a okukovali finty. Velkou pochvalu 
zaslouží všichni, protože ustáli obrovskou 
fyzickou a psychickou zátěž a dívky proká-
zaly neobyčejnou statečnost v brance, kde 
čelily prudkým střelám z blízkosti. Uznání 
se naši hráči, ačkoli poraženi, dočkali od 

Zlatá včela v Moravskoslezském kraji

Házená
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V květnu tohoto roku se 29 žáků osmé 
a deváté třídy naší ZŠ zúčastnilo cyklis-
ticko-vodáckého kurzu v jižních Čechách. 

Žáci se naučili základům vodní turistiky, 
jízdě ve dvoumístné kánoi, zdokonalili se 

v  jízdě na kole a osvojili si pravidla jízdy 
na kole ve větší skupině. Účastníci kurzu 
přitom navštívili zajímavá místa v okolí, na-
příklad město Třeboň či rybník Rožmberk.
Večerní sportovní programy (volejbal, rin-
go, fotbal) zpestřila svým vystoupením 
hudební skupina HEC a několik zbylých 
večerů měli žáci možnost posedět u ohně 
a zazpívat si s kytarou. Po celou dobu po-
bytu se nikdo nezranil a až na drobná na-
chlazení všichni přežili ve zdraví. 
Žáci byli se sportovním kurzem spokojeni, 
jen počasí bylo letos o trochu chladnější 
než předešlé roky, ale přesto se nám po-
vedlo splnit veškeré naplánované aktivity. 

Mgr. Martin Růža 

Jemčina 2019

hlavního rozhodčího pana Rekšaka, který 
se rozhodl podpořit naše hráče tak, že při-
jede na konci června do Sokolovny uspořá-
dat trénink pro všechny páťáky a čtvrťáky. 
Děkujeme našim statečným hráčům.

Házené zdar!

Mgr. Pavla Bednářová
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Žákyně deváté třídy ZŠ 
Fryčovice Natálie Ivánko-
vá patří v oblasti výtvarné 
výchovy mezi velmi talen-
tované žáky. Její práce 
jsou skutečně nádherné. 
V  letošním školním roce 
se jí podařilo dosáhnout 
hned dvou skvělých vý-
sledků ve výtvarných sou-
těžích. Ve výtvarné soutě-
ži „Myslivost očima dětí“, 
kterou pořádal Okresní 
myslivecký spolek Ostra-
va, získala v nejvyšší ka-
tegorii  C 1.  místo. Ob-
rovského úspěchu dosáhla ve výtvarné 
soutěži „Soutěž dětské mapy BARBARY 

PETCHENIK s  tématem 
We love maps“, a to s dí-
lem nazvaným „Země je 
ta nejkrásnější květina“ 
– obsadila 9. místo z cel-
kových 173 prací z celé 
republiky. Do meziná-
rodního kola jsme však 
tentokrát, tak jako před 
dvěma lety Veronika 
Piskořová z  letošní osmé 
třídy, nepostoupili. Tato 
prestižní soutěž byla za-
ložena Mezinárodní kar-
tografickou asociací ICA 
v roce 1993 a jejím cílem 

je rozvíjet tvůrčí vyjadřovaní dětí o světě, 
zlepšit jejich grafické uvědomění a pro-
hloubit jejich vnímání životního prostředí. 
Přihlášené práce používá ICA i k výzkum-
ným účelům a obrázky se objevují na su-
mmitech OSN nebo na plakátech UNICEF. 
Natálii k  jejím výkonům blahopřejeme, 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy 
a přejeme jí hodně dalších, nejenom vý-
tvarných úspěchů.

Mgr. Renáta Foltová

Talent se nezapře

FRY Relax Centrum  •  Informace z FRY Relax Centra 
 

Pravidelná výluka 
Ukončení provozu 21. 6. 2019  •  Výluka od 22. 6. 2019 

 

Protože se chystá rozsáhlejší rekonstrukce našeho centra, 
o konci letošní výluky vás budeme informovat na našich webových stránkách.   

 

Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny, dlouhý a příjemný odpočinek 
atěšíme se na shledání v sezoně 2019/2020! 

 

Zaměstnanci FRY Relax Centra Fryčovice 
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V pátek 7. června vyrazili deváťáci do Obory 
Fryčovice, kde se chová jelenec běloocasý. 
V období června probíhají pravidelné seno-
seče, což je kritická doba pro mladé kolou-
chy, kteří čekají skryti ve vysoké trávě na své 
matky (laně). Aby při průjezdu traktoru se 
zadní žací lištou nedošlo k jejich poranění 
či úhynu, pomáhá naše škola tato mláďata 
vyhledávat. Deváťáky přivítal pan starosta, 
který jim také dovezl drobné občerstvení. 
Žáky si vzali pod dohled zkušení zemědělci 
i myslivci a společně prošli určené plochy. 

Podařilo se objevit čtyři kolouchy, a  tak 
měli žáci nejenom skvělý pocit ze záchrany 
mláďat, ale také možnost vidět je zblízka. 
Tímto způsobem škola vychovává mladé 
lidi k odpovědnosti k přírodě a navíc si den 
v přírodě se svými spolužáky užili.

Mgr. Renáta Foltová

Deváťáci pomáhali v oboře při senoseči

PLOTY – MONTÁŽE, 
PRODEJ 

 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

 
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, 

Hrabovská 5/39. 
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00 

 
- KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY  
- BRÁNY A BRANKY 
- STÍNÍCÍ TKANINA 

 

GARÁŽOVÁ VRATA 
   VÝKLOPNÁ, 
DVOUKŘÍDLÁ 
Doprava zdarma. 
Na přání provedeme 
i montáž. 
 

 
----------------------------------------  
THUJE NA ŽIVÝ PLOT – 
www.THUJA.cz 
PRODEJ, VÝSADBA U VÁS,    
TEL.: 722 550 000 



www.frycovice.cz 3/2019

31



Fryčovický ZPRAVODAJ

32

Fryčovický ZPRAVODAJ č. 3/2019  •  Uzávěrka dalšího čísla bude 5. srpna 2019. Do doby uzá-
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Za redakční radu
 Ing. Konečný Vratislav

 


