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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
letošní nástup jara byl opravdu zvláštní a trochu i výjimečný. Aprílové počasí se projevilo
ve všech svých podobách a taky naše příroda ukázala, co vše dokáže. Prožili jsme prosluněné
dny i chumelenice s teplotami pod bodem mrazu. Přesto nám vše rozkvetlo a přežilo bez újmy.
Po dvou letech nám jaro přineslo Velikonoce bez omezení a zákazů. Konečně se taky mohly
uskutečnit plánované kulturní a společenské akce a mohli jsme se v klidu scházet a bavit se.
Určitě jsme si všichni uvědomili, jak důležité je být spolu a radovat se ze všeho, co nám život
přináší. V tomto měsíci proběhly tři akce pro veřejnost, a to Májová veselice, Fryčovický pětiboj
a Pohádkový les. Děkuji všem zúčastněným spolkům, kulturní komisi i aktivním jednotlivcům,
že úspěšně přiložili ruku k dílu.
Poděkování taky patří naší základní škole, která se aktivně připojila k výzvě Ukliďme Česko,
a pomohla tak sesbírat odpadky, které nezodpovědní lidé odhodili v přírodě.
Každoročně slavíme v květnu konec 2. světové války. I v naší obci byli hrdinové, kteří položili
život za naši mírovou budoucnost. Je jim třeba vzdát úctu a hlavně nikdy nezapomenout. Smutné
je, že nedaleko od našich hranic je vedena naprosto nesmyslná válka, která ve 3. tisíciletí nemá
místo a nenechává nás bez reakce. Poděkování patří všem, kteří nezůstali lhostejnými a v této
situaci válečným uprchlíkům pomáhají.
V obci pokračují práce na generální opravě lávek přes řeku Ondřejnici. Postupně budou všechny
pilíře a nátěry obnoveny, a tím bude na tomto úseku zase pár let bez problémů. Jak máte možnost
vidět, nové pilíře vydrží staletí, jsou velmi kvalitně provedeny pod stavebním dozorem
Ing. Miroslava Macka. Taktéž zbývá dokončit zeleň – trávní porost u nového rybníka v Zámrklí.
Toto bylo zatím odloženo a pokračovat se může každým dnem po dohodě s dodavatelem stavby.
Na březnovém zastupitelstvu obce byla schválena koupě nemovitosti č. p. 85 od paní Pinkavové.
Pro obec to byla koupě především pro pozemek, který je v centru obce vklíněn do vlastnictví
obecních pozemků. Zatím jej nevyužijeme, ale budoucí generace zastupitelů tento čin jistě
ocení. Bude zde možnost dále rozvíjet a investovat do centra obce, kde se postupně podařilo
pozemky v okolí vykoupit a sjednotit. Rodinný domek obec nabídne k pronájmu. Děkuji paní
Pinkavové, že její nabídka směřovala právě k naší obci jako prvnímu možnému zájemci.
V letních měsících se budeme zaměřovat na opravy a údržbu majetku obce. Naší snahou je
i provedení drobných staveb, jako je dětské hřiště na horním konci a pergola u rybníka
v Zámrklí.
Nadcházející konec školního roku je vždy spojen s našimi Dny obce, je to taky čas plánovaných
dovolených a odpočinku.
Přeji Vám, aby se Vaše plány naplnily a ve zdraví jste si užili vše, co máte rádi a co Vám přináší
uspokojení. Všichni se budeme těšit na naše společná setkání v obci – kde stojí za to žít.
Leo Volný, starosta
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INFORMACE Z OBCE
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
konaného dne 27. dubna 2022
Zastupitelstvo obce Fryčovice
 Schvaluje program jednání 17. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne
27. 04. 2022.
 Určuje ověřovateli zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne
27. 04. 2022 Pavla Janšu, Dagmar Jiskrovou a zapisovatelem Veroniku Konečnou.
 Schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva
k hmotným nemovitým věcem, pozemkům parc. č. 1452 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba: Fryčovice, č. p. 85, rodinný dům, stavba stojící na pozemku parc. č. 1452,
parc. č. 1453 zahrada a parc. č. 1454 zahrada, vše v k. ú. Fryčovice, za celkovou kupní cenu
ve výši 3 090 000 Kč, s paní D. P., bytem Fryčovice, jako prodávající.
 Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, dle přílohy č. 5 k tomuto zápisu.

Výtah ze schůzí rad obce za období duben - květen 2022
 Schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při komplexním
nakládání s odpady v obci Fryčovice ze dne 30. 8. 2013. Předmětem dodatku je změna
přílohy č. 2 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí smlouvy a nově zní tak, jak je uvedeno
v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 11.
 Schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při komplexním
nakládání s odpady v obci Fryčovice ze dne 30. 8. 2013. Předmětem dodatku je změna
přílohy č. 2 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí smlouvy a nově zní tak, jak je uvedeno
v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 12.
 Schvaluje uskutečnění příměstského tábora v termínu od 11. do 15. 7. 2022 v prostorách
FRY RELAX CENTRA za cenu 1 500 Kč za jedno dítě ve věku 7 – 11 let.
 Schvaluje převedení peněžitých prostředků ve výši 455 571,50 Kč z rezervního fondu
do fondu investic Základní školy Fryčovice, příspěvkové organizace, na rekonstrukci
a rozšíření zasíťování celého objektu školy a na výměnu stoupaček kanalizace a vodovodu
v pavilonu C – kuchyň.
 Schvaluje účetní závěrku ZŠ Fryčovice za rok 2021 viz přílohy č. 1 (výkaz zisku a ztrát)
a č. 2 (rozvaha).
 Bere na vědomí sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace v programu „Podpory
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022.“ Projekt byl zařazen mezi
náhradní projekty.
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 Bere na vědomí informaci od společnosti INNOVA Int. s. r. o., o zahájení předběžných
žádostí do programu „Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití“ z Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR.
 Schvaluje cenovou nabídku na opravu kamenného kříže u kostela ve Fryčovicích
od Kamenické dílny Orel Vítězslav, ve výši 181 742 s DPH a pověřuje starostu k vystavení
objednávky.
 Bere na vědomí rozhodnutí Magistrátu Města Frýdku-Místku, č. j. MMFM 48783/2022,
sp. zn.: MMFM_S 3342/2021/OÚ/RaSŘ/ChlVe, ze dne 30. 3. 2022, ve věci společného
povolení pro stavbu „Chodník Fryčovice – úsek od Chodury po konec katastru (směr
Rychaltice)“.
 Bere na vědomí zápis z jednání realizace stavby „D48 Frýdek – Místek obchvat I. etapa“
za účelem omezení autobusové dopravy na silnici II/648 konané dne 31. 3. 2022
na Magistrátu města Frýdku-Místku.
 Bere na vědomí informaci o přípravách konání velikonočního jarmarku dne 14. 4. 2022
na parkovišti na návsi.
 Bere na vědomí informaci o možnosti zakoupení hmotné nemovité věci, stavby č. p. 85
stojící na pozemku parc. č. 1452 společně s hmotnými nemovitými věcmi, pozemky parc. č.
1453 a parc. č. 1454, vše k. ú. Fryčovice.
 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 4. 2022: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a.s. je 12 212 792,34 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 28 275 516,88 Kč. Souhrn stavu je 40 488 309,22 Kč.
 Schvaluje realizaci terénních úprav u památníku obětem 2. světové války na parc. č. 167,
zeleň, k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovice ve formě položení dlažby. Úprava je
provedena z části vlastními zaměstnanci obce a z části provede pan Michal Kudělka. Materiál
zajistí obec ve stavebninách Velman, provozovna Brušperk za 10% slevu.
 Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2021 mezi Obcí Fryčovice
a společností Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. Předmětem dodatku je doplnění článku
III. Předmět smlouvy, bod 3. Rozsah a obsah díla, I. etapa prací a článek V. Cena díla. Cena
prací za předigitalizování výkresů činí 15 488,- Kč vč. DPH.
 Schvaluje cenovou nabídku od společnosti GeoFaN s. r. o., za dopracování a dokončení
pasportu komunikací Obce Fryčovice za cenu 36 881,- Kč vč. DPH.
 Bere na vědomí rozhodnutí Veřejná vyhláška Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
č. j. MSK 24388/2022, sp. zn. DSH/4005/2022/Nik, ze dne 14. 4. 2022, ve věci společného
povolení pro stavbu „Cyklostezka Brušperk – Fryčovice“.
 Bere na vědomí dopis od společnosti Pražská plynárenská, a.s., ve věci vyjednávání v rámci
platné smlouvy o dodávkách zemního plynu pro Obec Fryčovice.
 Vydává souhlas k připojení splaškové kanalizace od hmotné nemovité věci, stavby
na pozemku parc. č. 1649/3 v majetku paní N. R. do hmotné nemovité věci, pozemku parc.
č. 1664/1 v majetku Obce Fryčovice, vše k. ú. Fryčovice.
 Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Fryčovice a Základní školou Fryčovice,
příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je výpůjčka Robota RE 22 – Repas, inv.č. 2-032
v hodnotě 88 330,- Kč.
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 Bere na vědomí dopis od společnosti CETIN a. s., s žádostí o přesun telefonní ústředny
ze stavby č. p. 60 ve vlastnictví Obce Fryčovice do chodby v bytovém domě č. p. 54. Obec
Fryčovice se na přesunu ústředny nebude finančně podílet, pouze přípravou určeného místa
(zhodnocení stavby).
 Bere na vědomí informaci o stavech na účtech Obce Fryčovice ke dni 1. 5. 2022: stav účtu
vedeného u MONETA Money Bank, a. s. je 14 721 218,67 Kč a stav účtu vedeného u ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY je 28 484 519,86 Kč. Souhrn stavu je 43 205 738,53 Kč.
 Bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace
o provozu mateřské školy v době letních prázdnin, podle kterého bude provoz mateřské
školy od 25. 7. do 31. 8. 2022 zastaven. Obnovení provozu MŠ Fryčovice bude dne 1. 9. 2022
a podle „Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“
je od 1. 9. 2022 stanovena částka úplaty 500 Kč za dítě.
 Bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole, kterou provedla Česká školní
inspekce, ze dne 21. 4. 2022 v Mateřské škole Fryčovice 451, příspěvkové organizaci.
 Bere na vědomí protokol o kontrole, kterou provedla Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje, ze dne 4. 4. 2022 v Mateřské škole Fryčovice 451, příspěvkové
organizaci.
 Bere na vědomí návrh rozhodnutí o spolupráci Rady obce Fryčovice s jednotkou JSDH
Fryčovice a návrh svěření hmotných nemovitých věcí do užívání JSDH Fryčovice na úseku
požární ochrany a pro podporu spolkové činnosti pobočného spolku SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Fryčovice.
 Schvaluje připojení hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 636/4, k. ú. Fryčovice, jehož
součástí je novostavba rodinného domu pana M. G. ke splaškové kanalizaci do hmotné
nemovité věci, pozemku parc. č. 635/9, trvalý travní porost, k.ú. Fryčovice, v majetku Obce
Fryčovice.
 Schvaluje termín vítání občánků Fryčovic na den 14. 5. 2022 v době od 9:30 do 10:15 hodin
a schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000 Kč každému nově narozenému dítěti,
které se stalo občanem Obce Fryčovice.
 Bere na vědomí návrh závěrečného účtu Obce Fryčovice za rok 2021.
 Bere na vědomí vydání územního souhlasu s umístěním stavby „Dětské hřiště včetně
oplocení“ Městským úřadem Brušperk, stavebním úřadem, č.j. SÚ/328/997/2022/St, ze dne
22. 4. 2022.
 Bere na vědomí doložku právní moci Magistrátu Města Frýdku-Místku, č. j. MMFM
100419/2021, sp. zn.: MMFM_S 7622/2021/OÚ/RaSŘ/ChlVe, ze dne 9. 5. 2021, ve věci
společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Chodník Fryčovice – úsek od Chodury
po konec katastru směr Rychaltice“.
 Bere na vědomí oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Magistrátu
Města
Frýdku-Místku,
č.j.
MMFM
53543/2022,
sp.
zn.
MMFM_S_6726/2022/OÚ/RaSŘ/ChlVe, ze dne 6. 5. 2022 pro stavbu „Lávka č. 3 pro pěší
přes Ondřejnici v blízkosti RD č. p. 106“.
 Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 dle přílohy č. 1.
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 Schvaluje postup při výběru dodavatele pro dětské hřiště, které vznikne v horní části obce.
Osloveni budou minimálně tři možní dodavatelé, kterým bude zaslána společně s nabídkou
technická specifikace prvků a situační plán.
 Souhlasí s umístěním a realizací stavby „Dopravní a technická infrastruktura v k. ú.
Fryčovice (SO 01 komunikace)“ na pozemcích parc. č. 1365/3, 1364/2, 1366/3, 1353 a 1352,
vše k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovice dle předložené nové projektové dokumentace,
od společnosti Barvík – Pozemní stavby s. r. o., za jednorázovou úplatu 2 000 Kč bez DPH.
Na pozemku parc. č. 1365/3 v k. ú. Fryčovice se nachází místní komunikace ve vlastnictví
Obce Fryčovice. Obec Fryčovice jako vlastník dotčených pozemků parc. č. 1364/2 a 1366/3,
vše k. ú. Fryčovice souhlasí s odnětím půdy ze ZPF na těchto pozemcích.
 Souhlasí s umístěním a realizací stavby „Dopravní a technická infrastruktura v k. ú.
Fryčovice (SO 02 vodovodní řad)“ na pozemcích parc. č. 1364/1, 1364/2, 1366/3, 1353
a 1352, vše k. ú. Fryčovice v majetku Obce Fryčovice dle předložené nové projektové
dokumentace od společnosti Barvík – Pozemní stavby s.r.o., za jednorázovou úplatu
2 000 Kč bez DPH.
 Bere na vědomí vyhlášení volného dne ředitelky Základní školy Fryčovice, příspěvková
organizace, na den 25. 5. 2022 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.
 Bere na vědomí žádost o peněžitou podporu od Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice, příspěvkové organizace, na poskytnutí sociálních služeb občanům obce
Fryčovice. Peněžitá podpora bude poskytnuta jen po oznámení, která osoba s trvalým
pobytem v Obci Fryčovice využívá služeb střediska.
 Bere na vědomí žádost o peněžitou podporu od Mobilního hospice Ondrášek, o. p. s.,
na poskytnutí služeb občanům obce Fryčovice. Peněžitá podpora bude poskytnuta jen
po oznámení, která osoba s trvalým pobytem v Obci Fryčovice využívá služeb střediska.
 Bere na vědomí oznámení Státního fondu podpory investic, ev. č. 24577/22-SFPI,
č.j. 6848/22/SEPO-SFPI ze dne 10. 5. 2022 o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci programu
„Výstavba pro obce dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů –
VOD/62/2021, 24759/21/SEPO-SFPI“.
 Schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Fryčovice a společností Lesnická projekce FrýdekMístek a.s., jehož předmětem je zhotovení lesnického hospodářského plánu s platností
od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033 pro lesní hospodářský celek Obec Fryčovice v rozsahu 97 ha
za předběžnou cenu díla ve výši 48 500 Kč bez DPH. Rozsah díla bude upřesněn v průběhu
zhotovení.
 Bere na vědomí informace o dalším průběhu možnosti vzniku pumptrackového sportoviště
v obci.
 Schvaluje zadání studie na úpravu technologie v kotelně FRY Relax Centra společnosti
G-Team INOX SERVIS s. r. o. Cena studie bude schválena až po jejím předložení.
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Vítání občánků
V sobotu 14. května 2022 se uskutečnilo první letošní vítání občánků. Maminky s kočárky se
začaly sjíždět na obecní úřad před půl desátou dopoledne. Slavnostního aktu se zúčastnili také
prarodiče nových občánků.
Symbolické vítání občánků se konalo za přítomnosti 5 dětí z mateřské školy a pana starosty
Leo Volného. Pozváno bylo celkem 9 dětí, přivítáno bylo nakonec 8 dětí, z toho 4 holčičky
a 4 chlapečci:
- Barbora Bujnochová
- Jan Dryják
- Matyáš Zapletal
- Jan Hložanka
- Jasmína Hajná
- Gabriela Židková
- Amálie Masopustová
- Jakub Malý
Rodiče nově narozených dětí obdrželi knížečku k narození dítěte a dárkovou tašku s produkty,
které darovala Lékárna U sv. Jiří. Naše obecní knihovna nově dětem darovala poukázku na roční
registraci zdarma a dárkový kufřík Bookstart, který mimo jiné obsahuje Předčítánky pro mrňata
nebo knížky pro společné čtení, jejichž cílem je přivést děti ke čtení. Novorozené děti, které
měly v době narození a přijetí daru trvalý pobyt na území obce Fryčovice, dostaly peněžitý dar
ve výši 5 000 Kč. Pan starosta předal maminkám květiny. Rodiče se podepsali do knihy zápisů
o uvítání do života a poté se na památku vyfotili s miminkem u kolébky.
Rodičům nově narozených dětí přejeme rodinnou pohodu a hodně radosti při výchově svých
dětí. Našim novým občánkům přejeme hodně zdraví a šťastné vykročení do života.
Mgr. Veronika Konečná, matrikářka
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Skupina č. 1
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Skupina č. 2
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Frekvence jmen a příjmení ve Fryčovicích
Původní text Jaromíra Kubláka (1908-1992) předkládám v částečně upravené podobě,
lehce zestručněný a v závěru jej doplňuji o aktuálnější údaje.
O prvních obyvatelích Fryčovic František Linhart mínil1, že byli patrně národnosti
německé. Němcem měl být pravděpodobný první lokátor Fritz (Fridrich). Prvním doloženým
lokátorem Fryčovic je rychtář jménem Jindřich2, který spolu se staříčským Bertoldem3 byl
pověřen vysadit v roce 1269 město Brušperk a také lokovat, to je vysadit, na německém právu
vesnici Fryčovice na 70 a 1/2 lánech, místo původních 60 lánů, na nichž tu dle biskupovy závěti
z r. 1267 již stála.
Jako majitelé selských gruntů (statků) jsou roku 1730 uváděni:4
Šigut Václav, Kabát Jura, Nevlud Pavel, Šugárek Matěj, Merta Mika, Dadečka Ondra,
Drholecký Matěj, Merta Jan, Zajíček Jan, Šimečka Jan, Prokop Václav, Lanča Václav, Brož
Jan, Laník Jura, Janek Ondra, Pešat Jura, Sokolík Jan, Šugar Jan, Janek Macek, Šugárek Jura,
Zahradník Ondra, Cvek Ondra, Filipec Jakub, Strakoš Jura, Strakoš Jakub, Vantuch Václav,
Vantuch Ondra.
Fluktuace mezi vesnicemi nebyla ve starších stoletích velká, takže příjmení v každé
vesnici se jeví značně specifická právě pro tu kterou obec. Z příjmení výše uvedených některá
časem vymizela odumřením potomstva po meči (tzn. úmrtím posledního mužského potomka),
převážná většina však v obci přežívá.
Kromě uvedených jmen a příjmení sedláků se v gruntovních knihách v 18. století
vyskytují následující příjmení:
Adamovský, Bujnoch, Gřes, Holub, Hajný, Hlaváč, Chvalka, Jurečka, Kučera, Kubala, Kubla,
Kublák, Košica, Kostelník, Kania, Kabud, Liberda, Mičaník, Masopust, Mitura, Mácha, Nikl,
Olšovský, Pokluda, Polášek, Pělucha, Papež, Rymel, Růžička, Smolík, Vrtný, Vrba, Vašica,
Žídek.
V kontextu zrušení nevolnictví (r. 1781), zrušení poddanství a robotnické povinnosti
(r. 1848), v návaznosti na budování průmyslu v průběhu času nastala větší fluktuace lidí a tak,
pokud počet příjmení v 18. století činil ve Fryčovicích 63, v 19. století vzrostl již na 121
a ve dvacátém století se přiblížil číslu 200. Nejčastěji se vyskytuje příjmení Strakoš, v 18. století
16x (5,65 %), v 19. století 49x (6,36 %) a i ve 20. století si udržel druhé až třetí místo, byť i jen
s 28 případy (3,5 %). Příjmení Šugárek začíná se 13 případy a 4,58 % na druhém místě, s tímtéž
počtem případů se v 19. století ocitá na 14. místě, ale ve 20. století opět na 7. místě s 18 případy
a 2,2 %. Stejný počet Laníků klesl ze třetího místa na čtvrté v 19. století se 26 případy
a na 20. místo ve 20. století s 11 případy. Naopak Nevlud ze stejného počátku se udržel
v 19. století na druhém místě se 39 případy a 5,06 % a ve 20. století se dostává na místo první,
ač jen se 32 případy a 4 %. A rovněž naopak Lanča z 25. místa v 18. století hned v 19. století se
dostává na třetí místo se 37 případy a 4,80 %, a ve 20. století zůstává na druhém místě až třetím
Linhart Fr., Moravská vlastivěda, okres Místek 1915
Jindřich je mužské křestní jméno německého původu vzniklé z Heinrich, Heimerich (heim - domov, rihhi - vládce) nebo Haganrich - "vládce
domu".
3 Bertold je mužské křestní jméno německého původu. Je složené ze staroněmeckých slov beraht a waltan. Bývá překládáno jako "skvěle
vládnoucí" nebo "skvělý vládce".
4 Gruntovní knihy Fryčovic od r. 1730 do r. 1884, St. archiv Opava, čísla svazků 2194 - 3000
1
2
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se 28 případy a 3,5 %. Ze 63 příjmení evidovaných v 18. století se 43, to je dvě třetiny, udržely
i ve 20. století. Naproti tomu 20 příjmení z Fryčovic vymizelo zcela.
V 18. století se nejčastěji vyskytují následující příjmení:
Strakoš, Šugárek, Laník, Nevlud, Janek, Merta, Konečný, Sokolík, Olšovský, Šugar, Masopust,
Kabát.
V 19. století jsou to příjmení Strakoš, Nevlud, Lanča, Laník, Olšovský, Masopust,
Smolík, Filipec, Konečný, Merta, Gřes, Adamovský, Kubala.
Ve 20. století pak Nevlud, Strakoš, Lanča, Masopust, Ivánek, Volný, Šugárek, Konečný,
Mičaník, Gřes, Merta, Žídek, Vantuch.
Na rozdíl od příjmení se více měnilo pořadí křestních jmen. V 18. století bylo nejvíce
nositelů jména Jiří (Iřík, Georg), a to 55 případů čili 19,64 %, téměř jedna pětina. Následovali
Janové, 46 případů a 16,42 %, Františkové, 34 případů a 12,14 %, a Josefové, 32 případů
a 11,42 %. Společně tedy 167 případů z 280, to je 59,64 %. Dále následovali Václavové (19),
Ondřejové (19), Martinové (10), Mikulášové (10), Matějové (6), Valentinové (6) a Ignácové
(5).
V 19. století bylo nejvíce Františků, 171 případů a 22,32 %, čili téměř čtvrtina, pak 153
Janů (19,97 %), 115 Josefů (15,01 %), 39 Jiříků (5,09 %), spolu 478 případů, čili 62,40 %
ze 766. Dále to byli Cyrilové (32), Karlové (29), Valentinové (20), Ignácové (19), Jakubové
(18), Ondřejové (18), Antonínové (15), Vincencové (14) a Mikulášové, Martinové a Šimonové
shodně po 12.
Ve 20. století se na prvním místě objevuje Josef, 128 případů a 16 %, následuje František,
99 případů a 12,1 %, Jan, 66 případů a 8,2 %, Antonín, 40 případů a 5,0 %. Spolu 333 případů
čili 41,99 % ze 793. Dále Alois (36), Ludvík (30), Jaroslav (22), Karel (22), Vojtěch (21), Cyril
(20), Oldřich (18), Adolf (17), Rudolf (15), Vincenc /Čeněk/ (15), Václav (13) a Vladimír
(13)…
Křestní jména byla dávána jednak biblická, ale často také podle panovníků. Vzhledem
k tomu, že v našich zemích vládl v letech 1792 - 1835 císař František II. a v letech 1848 - 1916
František Josef I., lze se domnívat, že i oni byli pro řadu rodičů inspirací a odtud pak pochází
tolik křestních jmen Františků a Josefů.
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Jen na doplnění článku pak přikládám tabulky nejoblíbenějších křestních jmen v českých
zemích5.
16. - 17. století
Oblíbená
mužská Jan (Johan, Johannes,
jména (nad 10 % Hans, Hanzl, Janek)
výskytu ve společnosti) Jiří (Georg, Jíra)

18. století
Jan
Josef
František
Václav
Antonín

16. - 17. století
Oblíbená
ženská Anna
jména (nad 10 % Kateřina
výskytu ve společnosti) Dorota
Rosina

18. století
Marie
Anna
Kateřina

19. století
Josef
Jan
František
Václav
Antonín
Karel
19. století
Marie
Anna
Františka
Terezie
Antonie
Božena

Nejaktuálnější informace, pokud jde o Českou republiku, pak pocházejí z roku 20176 a vypadají
následovně:
Nejpočetnější příjmení
Pořadí
Příjmení
1.
Nováková
2.
Novák
3.
Svobodová
4.
Svoboda
5.
Novotná
6.
Novotný
7.
Dvořáková
8.
Dvořák
9.
Černá
10.
Černý

Počet
34.812
33.881
26.158
25.218
24.963
24.276
23.115
22.241
18.370
17.735

Tabulka uspořádána podle Pleskalová, Jana: Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000-2010.
http://www.kdejsme.cz/
Databáze jmen a příjmení nebyla od roku 2017 aktualizována. Důvod je takový, že jediný a primární zdroj, tedy
Ministerstvo vnitra ČR, přestalo od roku 2018 zveřejňovat na svých stránkách statistické souhrny jmen a příjmení v ČR.
5
6
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Nejpočetnější jména
Pořadí
Jméno
1.
Jiří
2.
Jan
3.
Petr
4.
Jana
5.
Marie
6.
Josef
7.
Pavel
8.
Martin
9.
Tomáš
10.
Jaroslav

Počet
296.090
293.938
272.134
264.944
260.526
211.317
200.997
188.380
181.926
172.785
Aleš Konečný

Připravované novinky na sběrném místě v obci
Jak jistě víte, obec zřídila v místě technických služeb sběrné místo. Doposud se na tomto
sběrném místě zajišťoval sběr papíru a plastu do velkoobjemových kontejnerů. Postupem času
se přesunuly od sokolovny do sběrného místa i dva 240 l červené kontejnery na plechovky.
Následně se zajistily do sběrného místa i dva zvony na sklo. Již v předcházejících číslech
zpravodaje jsem vás informoval o rozšíření sběru použitých olejů a tuků z domácností. Letos se
pro plechovky zajistil přes společnost EKO KOM kontejner o objemu 1100 l, který rozšířil
kapacitu sběru této komodity ve sběrném místě.
V letošním roce naše obec zahájila spolupráci se společností ELEKTROWIN a. s., která je
největším kolektivním systémem na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České
republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení
a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladicí zařízení, velké i malé elektrospotřebiče, elektrické
a elektronické nástroje. Co znamená zahájení spolupráce? Od 1. 7. 2022 bude naše obec
zajišťovat sběr vyjmenovaných komodit ve sběrném místě. Využijeme k tomu třetí uzavřený
velkokapacitní kontejner a firma ELEKTROWIN bude na odvolávky sběr pravidelně odvážet,
takže tento druh odpadu se nebude ve sběrném místě hromadit a nebude se volně ukládat
v objektu. Vytvoříme tak občanům obce možnost, že již nebudou muset tento druh skladovat
doma a čekat do termínu sběru nebezpečného a nadrozměrného odpadu a nebudou muset ho
vozit do sběrného místa do Místku nebo do Brušperku. Během měsíce června vytvoříme systém,
podle kterého bude tento druh odpadu na sběrném místě odebírán. Systém bude s předstihem
zveřejněn na webových stránkách obce, na vývěsních tabulích a na kójích s tříděným odpadem.
Oznámení o systému bude také zveřejněno v mobilním rozhlase.
Vratislav Konečný, místostarosta
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Co se děje s vytříděným olejem?
Taky vás napadlo, co se děje dál se vším tím použitým olejem, který doma slijete a odnesete
do olejové popelnice? Nejste sami. Pojďme se tedy podívat, jak to děláme my
v Třídímolej.cz. Co všechno se s vysloužilým kuchyňským olejem musí stát, aby mohl
znovu posloužit lidem jako recyklované palivo pro letadla a auta. A také že třídění
opravdu má smysl.
Obsah popelnic pravidelně vyvážíme
Veškerý použitý olej, který sesbíráte a vhodíte do některé z našich popelnic, pravidelně svážíme
do naší továrny. Tady se obsah svozových vozů vysype na pás zpracovatelské linky a roztřídí.
Naplněné plastové lahve linka nejdříve rozdrtí, aby z nich mohly oleje a tuky vytéct a připravit
se pro další fáze zpracování. Nadrcené a omyté plasty předáváme k recyklaci dalším
zpracovatelům, takže se znovu vrací do oběhu.
Použitý olej mechanicky zpracováváme
Špinavý použitý olej musí následně projít mnoha fázemi čištění, aby se zbavil zbylých jemných
kousků plastů, pevných zbytků jídel, jako je strouhanka, stopy masa, zeleniny a podobně, a také
obsahu vody. Zbytkový biologicky rozložitelný odpad z oleje dodáváme do bioplynové stanice,
kde nachází další využití pro výrobu energie.
Celý proces zpracování použitých jedlých olejů a tuků přitom probíhá čistě mechanickou cestou,
takže není potřeba využívat žádné chemikálie. Právě díky tomu, že je recyklace olejů relativně
jednoduchá a nemá žádné vedlejší negativní dopady na životní prostředí, je velmi efektivní.
O maximálně udržitelné procesy a nakládání se zdroji se samozřejmě v Třídímolej.cz snažíme
na všech úrovních zpracovávání olejů a tuků.
Vyčištěnou surovinu dodáváme do rafinerie
Na konci procesu probíhajícího v naší továrně získáme vyčištěný a zpracovaný odpadní olej,
který dodáváme rafinerii. Ta jej umí využít nejefektivněji – vyrobí z něj přísadu do bionafty
druhé generace nebo plně recyklované letecké palivo. Díky tomu nemusí auta a letadla jezdit
a létat na fosilní paliva ani na speciálně pěstované potraviny, ale využívají naopak odpad, který
by byl jinak neužitečný, nebo dokonce škodlivý.
Společně tak snižujeme uhlíkovou stopu
Vzhledem k tomu, že je letecká a silniční doprava jedním z největších světových producentů
oxidu uhličitého, ovšem vzdát se jich zatím neumíme, je recyklace olejů dobrá cesta, jak alespoň
snižovat svou uhlíkovou stopu. Na každý „záchráněný“ a recyklovaný litr odpadního oleje totiž
ujedou osobní dieselová auta čtrnáct až dvacet kilometrů zcela bez emisí. Anebo pokud jezdit
nechcete, dá se to vyčíslit i jinak: každé čtyři vytříděné litry použitého oleje pomůžou stejně,
jako byste vysadili strom.
Vidíte, jak jednoduché to je? Každý můžeme planetě něčím pomoct. Děkujeme, že jste v tom
s námi.
Trafin Oil a.s., svozová firma, která odváží použité oleje a tuky z obce
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Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! Každý jich v průměru vytřídil bezmála
72 kilogramů! Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi nejenže udrželi
rostoucí trend, třídili navíc s takovým elánem, že překvapili i celkovým množstvím
vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý obyvatel ČR do barevných kontejnerů
v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více než v roce 2020!
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo množství vytříděných
odpadů na jednoho obyvatele podobným tempem jako v předchozích letech. Třídění zůstali Češi
věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021 udržet stav, kdy bezmála ¾ všech obyvatel pravidelně třídí
své odpady. A třídili ještě více, než kdy předtím. V průměru každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů
papíru, 16,8 kg plastů, stejné množství kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových
kartonů.
Nová definice recyklace a kroky na podporu recyklace Zásadní dopad na plnění stanovených
cílů měly nové odpadové a obalové předpisy, které zavedly nová evropská pravidla. Tím
nejdůležitějším byla změna statistických definic recyklace, zejména rozlišení procesu úpravy
odpadů pro recyklaci od samotné konečné recyklace. Pro ČR bylo také významné vyřazení
produkce certifikovaných alternativních paliv (TAP) ze statistického vykazování recyklace,
kam dosud patřila. I z toho důvodu bylo nutné samotnou recyklaci (materiálové využití) ještě
více podpořit. Na pozadí epidemiologických opatření tak probíhaly dva velmi důležité procesy
směřující k vyšší recyklaci. Tím prvním byla úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí byly
zavedeny tzv. multikomoditní sběry tříděného odpadu. Jedná se o společný sběr materiálově
různých odpadů do jedné nádoby tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich následné oddělení.
Typicky jde o sběr kovů spolu s plasty. Tento způsob sběru umožňuje intenzivní sběr všech
tříděných komodit i v husté zástavbě, kde z prostorových důvodů není možné instalovat další
kontejnery. Proto tuto možnost třídění uvítala řada obcí, které tak mohly bez problémů
nabídnout hustou síť nádob a pytlů pro sběr kovů. Díky této změně dnes může takto kovy třídit
více než 8 milionů občanů a sběrná síť pro ně se dále rozšiřuje. Druhým podstatným prvkem
pak byla započatá organizační i technologická modernizace dotřiďovacích procesů na třídicích
linkách, zejména v případě plastů. Smyslem je především odklon od výroby TAP, do procesu
recyklace, tedy zvýšení účinnosti dotřídění na jednotlivé polymery. Tento modernizační proces
na třídicích linkách jsme podporovali úpravou odměn, které nejen výrazně narostly, protože
kvalitní dotřídění je pochopitelně dražší, ale také jsou nyní navázány na samotnou dosaženou
účinnost. To pochopitelně motivuje linky k inovacím v technologii i organizaci jejich provozu.
Smyslem změny způsobu financování bylo spojit jej nikoli s množstvím upravovaného odpadu,
ale především s množstvím odpadu vstupujícího do konečné recyklace. Cílem je tedy propojit
financování třídicích linek s měřicím bodem recyklace, který dle nové legislativy je na výstupu
z dotřiďovacího procesu. Současně navýšené platby reflektovaly novou zákonnou úpravu, která
vyžaduje, aby i nerecyklovatelný odpad byl využit, alespoň energeticky. Díky zahájené
intenzifikaci procesu dotřídění odpadu se podařilo dosáhnout dobrého výsledku recyklace
i v případě plastových obalů, kde je podle nových definičních podmínek zajištění splnění
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požadovaného cíle recyklace nejobtížnější. Tento proces modernizace bude pokračovat
i v dalších letech, protože pro splnění náročných cílů směrnic EU bude nutné dosáhnout ještě
vyšší účinnosti třídění.
EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let
Rok 2021 byl pro celý systém třídění a recyklace náročný. Nejen, že se v oblasti nakládání
s odpadem projevovala řada problémů spojených s epidemií, ale také se zásadně změnily
prakticky všechny předpisy spojené s odpady a recyklací obalů. EKO-KOM, a.s., problémy
překonal ve spolupráci s obcemi, městy i odpadovými firmami. Letos je to již 25 let soustavné
spolupráce na rozvoji sběrné sítě, jejím financování, na vylepšování technologií třídicích linek
a rozvoji recyklace obalů.
Třídění a recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíkovou stopu
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách
dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových
produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním odpadů se
snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů šetříme
přírodní zdroje surovin, energii a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci
odpadů se nám také daří významně snižovat uhlíkovou stopu. Loni se podařilo dosáhnout úspory
CO2 ekv. ve výši přes 980 000 tun. Podrobné informace o výsledcích systému třídění
a recyklace EKO-KOM za rok 2021, včetně grafů, naleznete v příloze.
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz,
tel.: 602 186 205, www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
O společnosti EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace
obalových odpadů na základě autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb.
Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce průmyslových podniků,
měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.

Zaměřeno na nešvary při ukládání odpadů v obci
Opět se musím zabývat nešvary, které se dějí při ukládání odpadů v obci. Opět je třeba
zdůraznit, že vše, co se uloží mimo kontejnery na tříděný odpad, tam zůstane i po
proběhlém svozu. Svozová firma odpadky mimo kontejnery neodváží! Potom musí
nastoupit naši pracovníci, kteří tento odpad odváží do velkoobjemových kontejnerů ve sběrném
místě a zbytečně se náklady na sběr a třídění navyšují. Navíc místo úklidu se mohou naši
zaměstnanci věnovat jiným pracím, např. kosení trávy.
Dalším nešvarem je neustálé vhazování větví do biokontejnerů. V místě uložení bioodpadu pak
naši zaměstnanci musí větve vytřídit a odvézt k hájence na centrální úložiště větví. Navíc
na tomto místě se v poslední době objevují pařezy a to navíc i s hlínou. Drtič větví se tímto
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druhem odpadu poškozuje a firma zajišťující drcení větví pak tuto službu pro nás odmítá.
Na některých místech pak naši občané do biokontejnerů vhazují i materiál, který tam také
nepatří, tj. použitý textil. Ten se v poslední době objevuje i ve velkoobjemovém kontejneru
určeného na plasty ve sběrném místě.
Apeluji na občany, v co největší míře využívejte velkobjemové kontejnery na plasty
a papír ve sběrném místě (technické služby č. p. 727). Ty jsou Vám k dispozici 24 hodin
denně! Snížíte tím náklady na svoz odpadu v obci a zasloužíte se pak o to, že se poplatek
za popelnice v příštím roce nezvýší nebo jen minimálně. Ale to bude záležet na novém
vedení obce po zářiových komunálních volbách.
Vratislav Konečný, místostarosta

U nás v mateřinkách…
Léto
Zahrádky jsou květinkové,
celý kraj je voňavý
a kde kvítky ještě chybí,
tam to léto napraví.
Dlouho očekávané léto je konečně tady a teplé sluneční paprsky nás příjemně hladí a nabíjejí
svou zářivou energií. S létem přicházejí i prázdniny, to kouzelné slovo, které každému školákovi
sládne na jazyku třešněmi, malinami, borůvkami, hřeje sluncem, šplouchá vodou a voní
rozkvetlou loukou.
V našich mateřinkách jsme se po celý rok snažili, aby chvíle zde strávené byly pro děti radostné,
aby měly na pobyt zde ty nejhezčí vzpomínky a zároveň se mnohému naučily.
I přes přetrvávající covidová opatření jsme nakonec zvládli společně s Vašimi dětmi, ale také
s Vámi, mnoho společných akcí. Rádi bychom některé připomněli.
Na podzim jsme společně s klaunem Hopsalínem uspali Broučky. V prosinci pak do obou
školiček opět zavítal Hopsalín – Mikuláš s andělem a čertem se svým zábavným pekelným
programem a dětem přinesli mikulášskou nadílku.
Vánoční vystoupení, které si každá třída připravila pro rodiče, jsme jim natočili na video jako
„Vánoční mini besídku“.
V lednu absolvovali naši malí lyžaři na Bílé lyžařskou školičku.
Karnevalový rej masek si užily děti sice bez rodičů, ale se spoustou her, soutěží, tombolou
i dortem.
4. 5. 2022 proběhl zápis nových dětí do MŠ spojený se „Dnem otevřených dveří“ na obou
pracovištích.
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V květnu jsme vyrazili na výlety. Nejmladší děti z 1. a 4. třídy si to společně s rodiči užili
v Dětském světě v Dolních Vítkovicích a pak ještě ve Fun Parku Žirafa v Ostravě.
Starší děti z 2. a 3. třídy navštívily zámek v Kuníně s prohlídkou a zábavným programem.
Tradiční „Škola v přírodě“ se uskutečnila v Jeseníkách na chatě Lucka ve Václavově
u Bruntálu od 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022. 16 dětí a 4 dospělí společně prožili týden plný zábavy
– poklad, táborák, maškarní, olympiádu, bobříka odvahy, Superstar a pyžamovou párty.
Den dětí oslavily obě školičky společně - smažením vaječiny a putováním za pokladem. Děti
zvládly plnění všech úkolů a při rozbalování pokladu jim zářily oči nedočkavostí. Odměnou jim
byly nejen sladkosti, ale také zmrzlina a nové hračky.
V průběhu roku mohly konečně – díky příznivé „covidové situaci“ - naše děti potěšit svými
vystoupeními seniory a také nově narozené občánky a jejich rodiče.
Rovněž byl obnoven plavecký kurz, který je pro naši MŠ zdarma – díky zřizovateli.
Předškoláci mohli po celý rok pracovat v kroužku dramatickém, ekologickém, pohybovém,
angličtině a výtvarně-keramickém. Právě děti z kroužku výtvarně - keramického vyhrály opět
1. místo v celorepublikové soutěži ČZS na téma „Ovoce plné vitamínů“.
Divadelní představení i další výukové programy (dravci, muzikohrátky, kouzelník), které měly
možnost děti zhlédnout, byly vždy zaměřeny na výchovu a vzdělávání pro MŠ.
Školní rok 2021-2022 zakončíme společnou akcí všech dětí MŠ s rodiči - tradičním rozloučením
s předškoláky. Tentokrát s klaunem Pepinem Prckem.
Popřejeme našim nejstarším kamarádům šťastné vykročení do „velké školy“ a zavzpomínáme
na společně prožité chvíle.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům i rodičům, kteří nám pomáhali, jak finančně,
tak organizačně všechny tyto akce uskutečnit.
Přejeme Vám překrásné léto a mnoho kouzelných společně strávených chvil s Vašimi dětmi.
A v září AHOOOOOJ.
Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko

Liga proti rakovině – sbírka 2022
Letošní sbírka Ligy proti rakovině byla určena na prevenci nádorových onemocnění varlat
a děložního čípku. Sbírka probíhala tradičně ve spolupráci základní školy a FRY Relax Centra
Fryčovice. Byla odeslána částka 4 998,-. Děkujeme touto cestou všem, kteří jste přispěli, a také
Fry Relax Centru za pomoc při organizaci.
Mgr. Renáta Foltová

Den Země 2022 aneb Ukliďme Česko!
Na 22. duben připadá celosvětová událost - Den Země. Jedná se o den zaměřený na ochranu
a podporu životního prostředí. V letošním roce jsme uspořádali 12. 4. 2022 s našimi žáky jarní
úklidovou akci, a to ve spolupráci s organizací Ukliďme Česko, a také za podpory obce
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Fryčovice. Organizace Ukliďme Česko dodala zdarma pytle a rukavice. Pan starosta přivezl
žákům minerálky a zajistil odvoz hromady odpadků, které jsme nasbírali.
Žáci 6. - 8. třídy byli uklízet v lese okolí hájenky - Zámrklí, 1. a 2. třída sbírala odpadky v okolí
školy a 3. - 5. třída si tuto akci zorganizovali v rámci Ekologického pobytu v Jeseníkách. Žáci
devátého ročníku měli v daný den přijímací zkoušky, proto šli uklízet až v pátek 22. 4. 2022
do obory. Ano, přímo na Den Země.
Všichni jsme byli překvapeni, jaké poklady vydal les a ostatní místa. Ve fotogalerii můžete
žasnout s námi. Každopádně akce měla kromě výchovného cíle - jak se chovat v přírodě
a k přírodě, také zábavný, odpočinkový či sportovní charakter. Opékaly se buřty, pobývalo se
na čerstvém vzduchu, na sluníčku, různě se pobíhalo, skotačilo, upevňovaly se vzájemné vztahy,
pomáhalo se a hlavně se společně hodně nasmálo.
Všechny naše zážitky a emoce jsme pečlivě zdokumentovali a můžete je vidět ve fotogalerii
na webových stránkách Základní školy Fryčovice.
Příspěvky našich žáků: Ve středu 13. dubna jsem byla se svou třídou uklízet les u Hájenky.
S pytli na odpadky a rukavicemi jsme se ve skupinkách rozešli po lese. Zpočátku jsme mysleli,
že nenajdeme nic, ale po chvíli jsme měli už polovinu pytle plnou. Také jsme našli pneumatiku
z traktoru zastrčenou pod stromem. Hned nás napadlo ji vzít s sebou. K našemu štěstí jsme
vzápětí našli druhou. Obtížně jsme je táhli přes půl lesa a dva potoky, byly těžké, ale zvládli
jsme to. Ostatní úlovky byly plasty, plechovky i kryt od mobilu. Akci jsme ukončili opékáním
špekáčků. Tento den se mi hodně líbil, určitě se nám bude v lese lépe dýchat a sbírat
"mňamózní" houby. (Lucie Kyršová, 8. třída)
Příspěvky našich žáků: " ......"Když jsme došli na místo, tak nám dali pytle, rukavice a rozdělili
jsme se do skupinek. V té naší byly ze začátku jen holky. Sotva jsme vyšly, objevily jsme
na stromě dráty (pletivo), které nám zaplnily jeden pytel. Potom jsme našly, jak říkaly holky,
"kšiltovku v rozkladu". To byl teprve začátek, kdy jsme si říkaly, že je toho málo a není to tak
hrozné. Tedy do té doby, než jsme došly k šachtě. Tam se k nám připojilo pár kluků a prošli jsme
okolo celého rybníku. Našli jsme tam PET láhve, sklenice od alkoholu a dále staré rybářské
potřeby. Našly se tam i zajímavé věci, jako například podrážka z boty, míčky na ping-pong,
tenisové míčky a dokonce i nepoužitý kondom. Dohromady naše skupinka naplnila 5 pytlů toho,
co do lesa nepatří. A to ještě nepočítám, co všechno našli ostatní. Byla to super akce a měla by
se konat častěji (pro dobro přírody). Myslím, že se většina ponaučila, a že si na to budou dávat
pozor."..... (Aneta Třeštíková, 7. třída).
Jak zachytila Aneta jarní úklidovou akci ve svých fotografiích, si také můžete prohlédnout
ve fotogalerii na webových stránkách školy.

Mgr. Renáta Foltová
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O pohár čeladenské ovečky 2022 – ocenění našeho žáka
Po krátké odmlce jsme opět malovali do výtvarné
soutěže "O pohár čeladenské ovečky," kterou pořádá
ZŠ Čeladná. Letošní téma bylo „Hudba z Beskyd“. Naše
škola poslala práce do II. kategorie 3. - 5. třída
a III. kategorie 6. - 9. třída. Do každé z nich mohlo být
zasláno pouze pět žákovských prací. A právě v třetí
kategorii
jsme
sklidili
úspěch!
Žák osmé třídy,
Ondřej Bílek, se se svým nádherným dílem umístil
na třetím místě. Ondrovi upřímně gratulujeme. Všem
zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci naší školy
a všechny výtvarné práce si můžete prohlédnout
ve fotogalerii na webových stránkách školy.
Mgr. Renáta Foltová

Ozdravný pobyt žáků základní školy
V neděli 3. 4. 2022 po obědě odjely od ZŠ Fryčovice dva autobusy plné dětí - 60 žáků
1. stupně - na ozdravný pobyt s názvem Příroda všemi smysly do chaty Kazmarka v Karlově
pod Pradědem (Malá Morávka). V Jeseníkách jsme strávili šest dní plných pohody, zábavy
a čerstvého vzduchu.
Na chatě se při první společné aktivitě děti rozdělily do deseti skupin, ve kterých
pracovaly téměř po celou dobu. Pro žáky byl připraven bohatý program zaměřený
na ekologickou tematiku - vodu, ovzduší, hory, živočichy, třídění odpadů, lidské aktivity
x příroda.
Při tvorbě „ODPADNÍČKA“ děti zrecyklovaly „připravený odpad.“ Naplnily hmyzí
domečky, které také rozmístily do přilehlých lesů. Užívaly si také zbytků sněhu na sjezdovkách.
Pokud počasí přálo, stavěly mini sněhuláky, ale také bobovaly a koulovalo se. Je zajímavé, jak
se všichni umí semknout, pokud vidí cíl - pány učitele.
Navštívili jsme stanici horské služby, kde si žáci mohli nejen usednout na záchranářské
terénní čtyřkolky, ale dozvěděli se také spoustu informací týkajících se profese horského
záchranáře, např. že jedním z úkolů čekatele při zkouškách je uběhnout 16 km pod 80 minut.
Užili si také karetního kouzelnického vystoupení, které pro své kamarády připravila
Aneta Zdražilová z 5. tř. se svým týmem, diskotéky, společenských her a v neposlední řadě se
na pobytu uskutečnila také „svatba.“ Zde se děti domluvily tak, že pro všechny připravily
pozvánky, uzpůsobily místnost, domluvily se na oddávajícím a připravily i spoustu detailů, které
ke správné svatbě patří. 
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Vyzvednout musím rovněž zázemí a personál chaty Kazmarka, který se o žáky a jejich
doprovod staral velice pečlivě.
Tento pobyt byl realizován s přispěním Státního fondu životního prostředí.

Děkuji nejen všem kantorům, kteří se jakkoli do přípravy či realizaci pobytu zapojili,
ale hlavně dětem, které bych i touto formou chtěla pochválit za to, jak vše bravurně zvládly.
Mgr. Petra Strnadlová

Zpátky do lavic
Zpátky do lavic jsme se mohli začátkem dubna dostat my, rodiče dětí druhé třídy naší základní
školy. Díky třídní učitelce, paní Mgr. Pavle Třískové, která celou akci zorganizovala, jsme
mohli strávit s dětmi celý jeden vyučovací den ve škole. Zažila jsem tuto hezkou akci už dříve
se starším synem, a tak jsem se na ni moc těšila. Bohužel doba covidová nám v loňském roce,
kdy byla dcera v první třídě, nepřála, ale letos na jaře již bylo možno celou akci uskutečnit.
Jelikož jsem na tuto základní školu sama chodila, bylo to pro mě jako vrátit se v čase. Velkou
radost měla i dcera. Těšila se, že půjdu s ní do její školy, do její třídy, uvidím její paní učitelku
a spolužáky. S některými dětmi přišli oba rodiče, jiné s sebou měly babičku, protože rodičům
účast pracovní povinnosti nedovolily.

Děti spolu s paní učitelkou pro nás připravily milé přivítání. Absolvovali jsme dopolední výuku,
mohli jsme pozorovat děti, jak se učí, jak pracují, mohli jsme se zapojovat do výuky a plnit také
s dětmi úkoly, které jsme dostávali. V matematice jsme my, rodiče, soutěžili v rychlém
pamětném počítání, aby se jeden z nás stal králem matematiky. O velké přestávce jsme
ochutnávali dobroty, ať už sladké, či slané, které jsme doma připravili, a paní učitelka nám
nabídla kávu nebo čaj. Jedna maminka dokonce připravila sněhové trubičky. Protože se
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s mnohými rodiči navzájem známe, 15 minut trvající velká přestávka pro nás byla krátká, a tak
nás děti se slovy „mami, pojď, už zvonilo“ tahaly zpátky na místa do lavic. Následovala hodina
prvouky, ve které jsme měli během krátké doby vyjmenovat co nejvíce zvířat na písmeno
B. Ovšem „bravka“ mi neuznali. Výuku jsme zakončili velikonočním tvořením a výrobek si
mohli odnést domů.
Musím říct, že výuka rodičů s dětmi je velmi povedenou aktivitou naší základní školy. Je to
jiné, než když jdete „jen“ na třídní schůzky. Jste tam se svým dítětem, ukazuje vám, kde má
vystavený obrázek na chodbě nebo ve třídě, ukazuje vám svou snahu během výuky a vy máte
možnost srovnání s ostatními dětmi. Vidíte, v jakém prostředí vaše dítě tráví dost podstatnou
část svého dne. Od svých kamarádů vím, že v okolních školách tuto akci pro rodiče a děti
nemají. A proto si opravdu moc vážím, že na nižším stupni naší základní školy tato možnost je.
Se souhlasem k napsání článku všech zúčastněných
Gabriela Pultarová

Z obecní knihovny
Milí obyvatelé Fryčovic,
dovolte mi, abych se vám pochlubila, jak se nám knihovna rozezněla dětským výskotem
a smíchem. Každé čtvrteční dopoledne, dá se říct pravidelně, se u nás scházejí maminky se
svými maličkými. Děti si hrají a poznávají svět a rodiče (ano, měli jsme tu i tatínka!) se mohou
spolu pobavit, předávat zkušenosti – zkrátka naplno užívat komunitního života knihovny.
A ve všední dny v odpoledních hodinách přichází starší, školou povinné děti, aby zde trávily
čas. Musím říct, že z toho mám obrovskou radost, protože po dvou letech covidu, který nás
naučil zalézat do svých ulit - odnaučili jsme se scházet a bavit se a to nejen na hromadných
akcích, ale právě jen tak, náhodně, v rámci obce, obchodu, knihovny… Doufám a těším se,
že se tyto nové pořádky mezi námi zabydlí a třeba ještě rozrostou.
V rukou držíte červnové číslo, se kterým se nám přiblížilo léto, a s ním také období prázdnin
a dovolených. Všichni už cítíme, jak se dny prodlužují a tepla přibývá a toužíme si oddechnout.
Ale protože o letních prázdninách mají děti mnohem více volna než dospělí, protože dny jsou
dlouhé a děti mají nevyčerpatelnou zásobu energie, chtěla bych nabídnout dětem i jejich
rodičům
Pohodové Prázdniny pod Pohádkovníkem. O co se jedná?
Každé pondělní dopoledne si budeme číst, případně vyprávět, kreslit na chodníku, vyrábět
z papíru, hrát si nebo luštit hádanky a rébusy pod Pohádkovníkem, za špatného počasí uvnitř
v knihovně. Vítány jsou děti od 0 do 10 let a to bez jakékoliv registrace či přihlašování. Nebude
se vybírat žádný účastnický poplatek, snad jen, jestli mohu požádat o sponzorský dárek
v podobě malého příspěvku do „mlsné krabice“, ze které budeme brát pro všechny děti. S těmi
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nejmenšími rádi uvítáme i jejich doprovod – rodiče, prarodiče, chůvy, případně starší
sourozence. Děti by si jen neměly zapomenout pití.
Protože však bude knihovna z důvodu čerpání dovolené prvních 14 dní v červenci zavřená,
první setkání proběhne 18. 7. 2022. Nebojte se, připomínka se k vám včas dostane na našich
stránkách, na Facebooku i pomocí mobilního rozhlasu.   Aktivity v knihovně budou
dobrovolné a ne přísně organizované, takže pokud má někdo doma knížku, časopis, stolní hru,
karty, či jakékoliv pomůcky pro společnou zábavu, případně sport a chtěl by to s ostatními
sdílet, samozřejmě budeme rádi.
K letní pauze a uzavření knihovny se také vztahuje informace pro všechny čtenáře: Výpůjčky
provedené po datu 1. 6. 2022, budou všechny trvat až do 18. 7. 2022. Provozní doba knihovny
se o prázdninách nemění.
Zvu vás všechny tímto opět do naší knihovny a velice se těším na každého z vás.
Přeji vám pevné zdraví, slunce nad hlavou a pohodu při vítání léta.
Komunikovat se mnou můžete osobně, telefonicky, e-mailem nebo
na facebookové stránce knihovny.
Jarmila Rončková, Obecní knihovna Fryčovice

FRY RELAX CENTRUM
Vážení a milí příznivci FRY Relax Centra,
blíží se nám konec sezóny a my bychom se rádi trošku ohlédli. Po různých covidových
opatřeních a zákazech se opět svět vrátil do normálu a my jsme mohli přivítat všechny
návštěvníky bez kontrol. Bazén zase ožil zvonivými výkřiky dětí při plaveckých kurzech. Ve
squashi se znova ozýval tlukot míčku o stěnu a v tělocvičně si ženy i muži opět mohli protáhnout
své ztuhlé svaly. Sauna s relaxační zónou se naplnila lidmi toužícími po odpočinku a
eukalyptová vůně lákala další příznivce saunování. A za nás je svět takto v pořádku.
Pro malou ukázku můžeme jen říci, že v období od října 2021 do dubna 2022 navštívilo naše
FRY Relax Centrum okolo 6 231 dětí, které si odplavaly plavecké kurzy základních
i mateřských škol. Veřejnost návštěvu bazénu uskutečnila okolo 5 688 návštěvníky, kteří se
přišli vykoupat a odpočinout si ve vířivé vaně. Saunování podlehlo v tomto období okolo 2 956
návštěvníků. Zasportovat si přišlo okolo 1414 návštěvníků, kteří se vrátili na badmintonový
a squashový kurt a také na stolní tenis. Vodní aerobik navštívilo okolo 428 žen. Fyziopilates
a jógu využilo okolo 944 žen a dětí.
Pevně věříme, že počet návštěvníků bude i nadále stoupat a my se budeme snažit, abyste se
u nás cítili dobře a velmi rádi se k nám vraceli. V našem centru můžete platit hotovostí, platební
kartou, multisport kartou, uvedenými flexi a sodexo passy nebo využít slevových poukazů tzv.
„Permanentek“. Upozorňujeme všechny zákazníky na dobu platnosti slevových poukazů, která
je vždy uvedena. Bohužel i my musíme dodržet z ekonomických důvodů jejich platnost.
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Ve spolupráci s Rádiem Čas jsme pro Vás připravili slevové akce na zakoupení ještě
levnějších „permanentek“ na www.radiomat.cz. Jejich spuštění se můžete dozvědět na našich
stránkách www.fryrelaxcentrum.cz nebo na našich stránkách facebooku:
https://www.facebook.com/fryrelaxcentrum.cz.

UZAVŘENÍ CENTRA A SANITÁRNÍ PRÁCE PRO LETOŠNÍ SEZÓNU
PROBĚHNOU V DOBĚ
18. 07. 2022 - 21. 08. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O dalších akcích a cvičeních vás zase budeme informovat v příštím čísle našeho zpravodaje.
Přejeme všem krásné léto naplněné sluncem a pohodou!!!
ZASTAVTE ČAS A NAVŠTIVTE NÁS !!!!
Zaměstnanci FRY Relax Centra

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji:
A5
½ A5
¼ A5

1 200 Kč
750 Kč
500 Kč
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POHÁDKOVÝ LES 2022
V termínu poslední květnové soboty se uskutečnil 36. ročník Pohádkového lesa, který pořádal
TJ Sokol Fryčovice, oddíl Klubu turistů ve spolupráci s oddílem badmintonu a SDH Fryčovice.
Akce přilákala 600 účastníků, kteří prošli 8 km okruhem tajemným lesem Zámrklí. Novinkou
trasy byla realizace celokovové lávky přes potok Košice, která nahradila dřevěnou lávku, která
už dosloužila. Tato lávka je veřejně přístupná a její instalací se vytvořil vnitřní okruh pro pěší
i cyklisty v poslední době oblíbeném zákoutí obce. Lávka se nachází nedaleko závory u cesty
k sauně a letití účastníci pohádkového lesa už její místo znají.
Touto cestou bych chtěl poděkovat společnosti Beskyd a. s. Fryčovice za přispění k instalaci
kovové lávky, Obci Fryčovice za podporu, zaměstnankyním MŠ Fryčovice za napečení
perníčků a všem dobrovolníkům, kteří pomohli takovou akci uskutečnit.
Doufáme, že v příštím roce se objeví na akci i vytoužení vodníci a čerti.

Vratislav Konečný, předseda oddílu KT

Fotbalový reprezentant z Fryčovic
Na pomezí Itálie, Rakouska a Slovinska se na přelomu dubna a května konal velký mezinárodní
turnaj, kterého zúčastnilo celkem 12 reprezentačních družstev hráčů do 15 let včetně Anglie,
Portugalska a Itálie. Česká reprezentace na turnaji postoupila až do finále, když postupně
porazila Mexico 2:0, Rumunsko 2:1 a Portugalsko 1:0. Až ve finále byla nad jejich síly domácí
Itálie, která zvítězila 3:0.
Jedním z klíčových hráčů naší reprezentace byl odchovanec fryčovické kopané a žák 9. třídy
zdejší ZŠ ve Fryčovicích Jiří Míček. Jirka na turnaji odehrál všechny čtyři zápasy a z pozice
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stopera dirigoval obranu národního týmu. Proti Rumunsku
dokonce vstřelil svůj první reprezentační gól.
Jirka začal s fotbalem ve fryčovické přípravce, a jelikož
své spoluhráče od malička převyšoval, byl často
„povýšen“ k zápasům do vyšší věkové kategorie.
Postupem času „přerostl“ i Fryčovice a v červenci 2017
přestoupil do MFK Frýdek-Místek, kde odehrál 4 sezóny
a nastupoval vždy s o rok staršími spoluhráči. V létě
loňského roku pak udělal další krok ve své kariéře
a přestoupil do Baníku Ostrava.
Výbor oddílu kopané tímto gratuluje Jirkovi k jeho
výkonům a přeje hodně úspěchů na sportovním poli
i v osobním životě.
Foto s hrdým otcem po zápase s Portugalskem

Fryčovický pětiboj 2022
Milí rodiče a občané Fryčovic,
tento článek se mi píše s krásným pocitem – FRYČOVICKÝ PĚTIBOJ 2022 byl naprosto
skvělý !!! Bezesporu největší sportovní akci pro děti zažily Fryčovice 21. 5. 2022 na stadionu
TJ Sokol Fryčovice. Fryčovický pětiboj – to je 5 disciplín pro děti ve věku 3 – 6 let. Počet
účastníků? 110!!! Počet byl zvolen na základě výročí TJ Sokol Fryčovice.
Disciplíny pětiboje – hod do dálky, skok do dálky, běh na 15 m, skok do výšky na trampolíně,
Fryčovický biatlon. Pětiboj jsme ozdobili také bohatým sportovním doprovodným programem
– fotbalové a dovednostní soutěže. Sportovní doprovodný program jsme připravili zejména
pro děti, které se věkem nemohly zúčastnit Fryčovického pětiboje.
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Zahájení Pětiboje proběhlo v 15:00 hod. Za obec Fryčovice malé závodníky a jejich rodiny
uvítal pan Ing. Aleš Konečný. Následně jsem pronesla úvodní slovo za Sportovní a pohybovou
školičku pod hlavičkou TJ Sokol Fryčovice já – Simona Londinová.
Jak jsem již řekla přímo na akci – veškerá má očekávání byla překonána. Ano,
ve FRYČOVICÍCH se sešlo bezmála 500 návštěvníků nultého ročníku Fryčovického pětiboje!
Nelze říct nic jiného, než že děkujeme rodičům, že nám dali důvěru
a přivedli své děti na tuto úžasnou sportovní akci. Pak se již ujal
slova moderátor akce Pavel Janša a mohla započít úžasná
sportovní klání, které provázely úsměvy malých sportovců
a sportovkyň. Běh na 15 m – děti běžely po ročnících,
tedy nejdříve 2019, 2018, 2017, 2016 (15). V běhu jsme jako
v jediném vyhlašovali vítěze: 2019 – startovní číslo 29 – Tkáčová
Eliška 2018 – startovní číslo 17 – Velartová Ema (Sportovní
a pohybová školička) 2017 – startovní číslo 102 – Jedličková
Tamara 2016 – startovní číslo 104 – Cigánková Sofie.
Následovaly další disciplíny pětiboje – sportovní výkony dětí
trenéři na jednotlivých stanovištích zapisovali do sportovních
karet, takže se děti mohly pochlubit např. tím, že doskočily na klokana ve skoku dalekém nebo
hodily do dálky až na šimpanze .

Skok do dálky

Skok do výšky na trampolíně

Fryčovický biatlon

Hod do dálky
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Nenudili se ani nejmenší. Pro ty jsme nachystali mini pískoviště, odrážedla, skluzavky a další
hračky.
Prostě jsme udělali vše proto, aby se bavil úplně každý.
Bohaté občerstvení v čele s kotlíkovým gulášem,
párkem v rohlíku a sladkým domácím potěšením
muselo potěšit leckterého návštěvníka . Po hřišti se
nám pak proháněly děti, které navštívily bezplatné
malování na obličej.
Slavnostní ukončení pětiboje proběhlo v 17 hodin. Vyhlásili jsme vítěze běhů, kteří obdrželi
drobný dáreček – omalovánky a křídy. Ocenili jsme také všech 108 přítomných startujících.
Děti obdržely krásnou perníkovou medaili, diplom a dárkovou tašku (pití, tatranku, jablíčko,
pastelky).

Čekaly nás však ještě soutěže ve škrábání brambor a pití
piva na čas. Hlavní cenou pro nejlepší ,,škrabku“ byl
25kg pytel nových brambor od Farmy Ing. Taťány
Lančové. Vítězem z pěti soutěžících se stal pan Chýlek.
Pití piva na čas mělo dvě kategorie – ženy a muži.
V ženách zvítězila jednoznačně Lucie Lančová.
V mužích po velmi těsném výkonu zvítězil Lukáš
Nevlud. Lucka s Lukášem si tak odnesli každý 5litrový
soudek piva Svijany, který věnovali sponzoři – FindTip
s.r.o. a Sváček STAV s.r.o.
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Od
18:30
začala
hrát
kapela
Marasbanda,
která
svými
písněmi
k poslechu
a
tanci
bavila
návštěvníky večerní zábavy do jedné hodiny ranní.
Protože si vážíme veškeré finanční a materiální podpory, kterou nám
sponzoři poskytli, je mou milou povinností je zde zveřejnit:
Hlavní sponzor Sportovní a pohybové školičky, Fryčovického pětiboje

Sponzoři akce: Sváček STAV s. r. o., Obec Fryčovice,
TJ Sokol Fryčovice, Farma Kublák, FindTip s. r. o. –
prodej a výkup automobilů, PEMIT s. r. o., Hospůdka
na hřišti Palkovice, Hospůdka u Micanů. Během celého
dne nám ,,kryly“ záda zdravotnice ve zdravotním stanu.
Díky bohu řešily jen odřená kolínka. Děti si tak odnesly
veselé náplasti s prasátkem Pepou .
Pokud maminky menších dětí potřebovaly, mohly zde
děti nakojit či přebalit . Moc jim za tuto péči
děkujeme. Závěrem musím vyjádřit také obrovské
poděkovaní všem organizátorům akce, ať už se jednalo
o úsek občerstvení, registrací, malování na obličej,
sportovního doprovodného programu –
Fotbal TJ Sokol Fryčovice - přípravka,
florbal pod vedením Jana Górného a hlavně
trenérský tým Sportovní a pohybové
školičky. Největší poděkování však patří
dětem! Jejich sportovní výkony byly krásné,
ale ještě úžasnější bylo vidět jejich radost
z pohybu – sportu! Protože radost je to
hlavní, proč sport děláme .
Celou fotogalerii z akce můžete zhlédnout
zde:
https://www.facebook.com/sportovniapohybovaskolicka/photos/?ref=page_internal
PS: FRYČOVICKÝ PĚTIBOJ 2023 BUDE   
Simona Londinová, vedoucí Sportovní a pohybové školičky, hlavní organizátor Fryčovického
pětiboje 2022
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SPORTOVNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLIČKA
Chcete, aby váš kluk či holčička rozvíjeli své pohybové
dovednosti formou hry? Trénujte s námi !!!
NOVÉ DĚTI 3-6 let PŘIJÍMÁME OD ZÁŘÍ 2022
Kapacita je omezena!
Přihlášky zasílejte na e-mail:
simonapalickova@seznam
Ve tvaru: JMÉNO + PŘÍJMENÍ + ROČNÍK NAROZENÍ
Více informací: 737756360
https://www.facebook.com/sportovniapohybovaskolicka

Zprávy z volejbalu
Závěrečný turnaj Okresní volejbalové soutěže čverek se odehrál ve Frýdlantu n. O. v pátek
17. 5. 2022. Naše družstvo TJ Sokol Fryčovice nastoupilo v sestavě Zuzka Rošíková, Ilonka
Mikalová, Kristýna Dzubová a Matěj Filipec. Našimi soupeři byli ve skupině B postupně Red
Volley Frýdlant C, VSO-ZŠ Brušperk a TJ Sokol Palkovice. Dvě utkání jsme vyhráli,
na Palkovice jsme nestačili. Všechna utkání byla vyrovnaná a všichni naši hráči podali výborný
výkon a mohli se těšit z předvedené hry. Nakonec jsme obsadili 3. místo za Brušperkem
a Palkovicemi, přestože jsme měli stejný počet vítězství, avšak horší poměr setů. V celkovém
pořadí dlouhodobé soutěže OVS čtverek skončili naši žáci TJ Sokol Fryčovice na 7. místě.
Výsledky našeho družstva:
Fryčovice - Red Volley Frýdlant n. O. "C" 2:1 (19, -20, -25)
Fryčovice – VSO-ZŠ Brušperk 2:1 (23, -17, -24)
Fryčovice - TJ Sokol Palkovice 1:2 (18, 21, -22)
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Závěrem chci poděkovat našim volejbalistkám Zuzce Rošíkové, Ilonce Mikalové a Kristýně
Dzubové, stejně tak Fandovi Pultarovi, kteří uvedeným turnajem ukončili svoje působení
v žákovských kategoriích. Prožili jsme spolu několik let tréninkové přípravy i letních kempů,
přípravná i soutěžní utkání, vítězství i prohry, radost i smutek, snahu a vůli vyhrát a to vše
v duchu fair-play. Poznali sportovní haly v našem okrese, poznali mnoho dalších mladých
volejbalistů a také nadšenců, kteří je vedou. Věřím, že to není jen volejbal, co se za léta poctivé
přípravy naučili. Po prázdninách již budou studovat na středních školách, a protože zatím
nemáme ve Fryčovicích družstvo dorosteneckých kategorií, doufám, že volejbal nezahodí
a bude je provázet i při studentském životě. Přeji hodně štěstí!
Za oddíl volejbalu Ing. František Kopecký

BEACHVOLLEYBAL
Veškerá rezervace beachvolejbalového kurtu bude
od 1. června 2022 probíhat přes rezervační systém
na stránkách: https://beachfrycovice.fun/ případně telefonicky
ve FRY Relax Centru: +420 721 636 956 nebo
+420 558 668 058.
Nově budou klíče (+míč) od kurtu k vyzvednutí na recepci
FRY Relax Centra!!!
Prosím ty, kteří mají svoje klíče a chtějí jít na kurt, aby si
provedli rezervaci také.
Za beachvolejbal Ing. Tomáš Zmija

Oslavy 127 let založení sboru dobrovolných hasičů ve Fryčovicích
Asi se každý pozastaví, že slavíme 127leté výročí, ale pandemická situace, kterou prošel celý
svět, nám půlkulaté výročí oslavit neumožnila.
Konečně 21. 5. 2022 se nám podařilo po dvou letech uskutečnit oslavy 195. výročí. Náš sbor
byl založen 26. 5. 1895 v hostinci u Kubíka, později u Tvardků.
Začátek oslav jako tradičně je spojen se mší svatou v našem kostele za živé a zemřelé
dobrovolné hasiče naší obce. Do kostela jsme se přesunuli ve tvaru a pořadovým krokem
za doprovodu naší dechové hudby Fryčovice pod vedením kapelníka Petra Strakoše. Na čele
průvodu pochodovala čestná stráž, která nesla dva prapory, historický prapor, který jsme si
pořídili v roce 1995, a čestný prapor SHČMS, který nám byl udělen právě k tomuto výročí.
Čestný prapor je nejvyšší vyznamenání, které může pobočný spolek SHČMS - Sbor
dobrovolných hasičů dosáhnout. V kostele nám nový prapor pan farář Karel Javorek požehnal.
Závěr mše svaté patřil nádhernému sólu na varhany Petra Strakoše a zpěvu jeho partnerky sl.
Kozubkové.
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Hasiči v obcích přináleží mezi spolky, které vždy patřily a patří mezi ty, kterým leží na srdci
osudy našich spoluobčanů a obce. Dali se na cestu složitou, ale prospěšnou. Symbolem odkazu
pro další generace dobrovolných hasičů je prapor. Prapor je ochráncem, průvodcem
i vypravěčem. Zrcadlí v sobě příběh sboru. Jsme jeho součástí. Snažíme se do něho zachytit naši
kulturu, své historické zkušenosti a zážitky. Symbolika je tvořena tak, aby zcela podtrhla
a doplnila jedinečnost místa, kam patříme. Prapor nás sbližuje, prapor udržuje tradici, prapor
má silu v soudržnosti.
Po skončení církevních obřadů jsme se přesunuli do velkého sálu obecního úřadu, kde probíhala
druhá část oslav.
Tu zahájil starosta sboru Ing. Richard Kavka, který nás v kostce provedl historií od založení
až po současnost.
Dalším bodem bylo oficiální předání čestného praporu bratrem Ing. Janem Bochňákem –
předsedou ústřední revizní a kontrolní rady SHČMS.
Jako každé výročí sboru je spojeno rovněž s vyznamenáním členů, kteří se na činnosti a práci
pro sbor a obec nejvíc podíleli. Byly předány medaile od úrovně sboru, okresu, kraje až
po nejvyšší ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jedna z medailí je i za věrnost
a máme mezi sebou bratry hasiče, kteří již dosáhli 60 let u sboru: Žídek Josef a Šimečka Karel.
127 let je opravdu úctyhodná doba, která přesahuje trvání běžného lidského věku.
Kolik životů fryčovických hasičů se promítá před očima nám současníkům – životů prostých,
klidných, pracovitých, ale stejně významných jako těch, jejichž jména figurují ve vzpomínkách
na předních místech. I ti prostí neznámí se svou denní prací zasloužili o rozvoj sboru a obce.
A takových je a bylo v dobrovolném hasičském sboru mnoho.
Dobrovolní hasiči vždy patřili a patří mezi ty, kterým leží na srdci osudy našich spoluobčanů
a obce (města). Dali se na cestu složitou, ale prospěšnou. Rozhodli se dobrovolně, bez ohledu
na svůj volný čas, pomáhat svým bližním při ochraně jejich životů a majetku. Nikdy to nebyla
a není cesta lehká. Také proto je třeba se při tak významném výročí na chvíli pozastavit,
zamyslet a hlavně poděkovat té dlouhé řadě obětavých členů za vykonanou práci.
Držíme se stále hesla, kterého se drželi naší předci: Bohu ke cti, Vlasti ke slávě a Bližnímu
ku pomoci.
SDH Fryčovice

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice
Přišlo jaro a na zahrádkách se to jenom hemží nedočkavými zahrádkáři. Počasí v dubnu
a začátkem května nám ale moc nepřálo. Četné přízemní mrazíky, chladné dny a přetrvávající
sucho bránily hojné výsadbě do volných záhonků. Využity jsou skleníky, fóliovníky a pařeniště.
Druhá půle května je již příznivá na teploty i vláhu a záhonky se zdárně zelenají. Bez umělé
zálivky se však stále neobejdeme.
Covid-19 je stále mezi námi, ale výrazný pokles četnosti nakažení umožnil zrušení všech
restriktivních opatření. Činnost zahrádkářů se již plně rozvíjela bez roušek. Na pravidelných
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schůzích výboru na moštárně organizujeme další aktivity dle celoročního plánu činnosti ZO
ČZS, jako členské schůze, zájezdy, brigády.
Dne 7. 5. 2022 byla brigáda na moštárně s provedením důkladného úklidu budovy i okolí
se sekáním trávy a příprava moštárny na nadcházející období. Nakoupili jsme nerezovou vanu
a 2 kyblíky k drtiči ovoce. Plánujeme i generální opravu lisu, aby spolehlivě fungoval i v dalších
letech. Odměnou pak byla tradiční vaječina a občerstvení.
Uskutečnili jsme dne 21. 5. 2022 jednodenní tematický zájezd do Polska. Účastníci
zájezdu navštívili Goczalkovice – Květnové dny otevřených dveří ve firmě Gospodarstwo
szkolkarskie KAPIAS. V roce 2008 firma na ploše 4 ha v okolí Starých Ogrodů zahájila
výstavbu Nové zahrady (ul. Zimowa 24), která sousedí s restaurací KAPIAS a zahradním
centrem. Objekt s nejstaršími zákoutími k prohlídce nazvali Old Gardens (ul. Św. Any
4). Téměř všechny exempláře z bohaté sbírky rostlin ve Staré zahradě jsou popsány latinskými
a polskými názvy.
Druhé místo, které jsme navštívili, bylo Pisarzovice s návštěvou Szkolka krzewow
ozdobnych Antoni Pudelko a Szkolka krzewow ozdobnych Anna a Eugeniusz Pudelek. Někteří
tady navštívili prodejní místo, které poskytlo nejkvalitnější rostliny, substráty, kůru,
zahradnické doplňky a hnojiva. V nabídce byly také jehličnaté a listnaté stromy a keře, trávy,
trvalky, růže, rododendrony, azalky, palmové javory a bonsaje, rostliny pro zahradu. Jiní prošli
okrasnou zahradu s výkladem. Mnozí si pořídili nové přírůstky do svých zahrádek.
Na zpáteční cestě nechyběla zastávka na občerstvení v restauraci Kolovna v Dobré. Až
na počasí se zájezd velice vydařil.
Gratulujeme MŠ Fryčovice,
která
v
celostátní
soutěži
Polytechnické práce „A“ obsadila
v široké konkurenci 1. místo.
Děkujeme.

A to, co děti do soutěže vyrobily.
V letošním roce připravujeme změnu termínu konání naší tradiční výstavy ovoce,
zeleniny a okrasných rostlin. Výstava bude v měsíci září od soboty 24. 9. do pondělí 26. 9.
2022.
Zahrádkářský večírek plánujeme na sobotu 26. listopadu 2022, hudba EVYBAND je
potvrzena.
Všem zahrádkářům a příznivcům přejeme bohatou úrodu, ať je se čím pochlubit
na výstavě.
Jaromír Ferdian
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Milí spoluobčané,
23. - 24. září 2022 se opět, po čtyřech letech, uskuteční volby
do zastupitelstva naší obce.
Pod vedením Ing. Dagmar Jiskrové jsme založili nové
sdružení NAŠE FRYČOVICE, které se chce v nastávajících
volbách ucházet o Vaši důvěru.
O všech krocích se Vás budeme snažit pravidelně informovat
jak v tisku, tak na webových stránkách www.nasefrycovice.cz
a rovněž i na Facebooku a Instagramu - Naše Fryčovice.
V první fázi se nám podařilo, jen díky Vám, získat potřebný
počet podpisů pod petici, která našemu nezávislému sdružení
umožňuje účastnit se voleb. Před prázdninami zveřejníme medailonky všech 15 kandidátů
a následně Vás seznámíme s našimi záměry, co a jak bychom chtěli v příštím období prosazovat.
Vaše podpora je pro nás zavazující, ještě jednou tedy děkujeme.
Kandidáti sdružení Naše Fryčovice

Sloupek - Zajíček
Když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná s prvorozeným synem, což už je opravdu dávno,
koupila jsem mu látkového zajíčka, který má krásnou, světle hnědou barvu, béžové bříško, milý
úsměv ve tváři a dlouhá ušiska ukončená uzlíky. Zajíček byl prostě láska na první pohled a těšila
jsem se, až jej dám tomu našemu miminku do jeho postýlky. Po několika měsících se tak stalo.
Žmoulal uzlíky na konci oušek, tulil se k němu, když usínal. Chlapeček rostl jako z vody a brzy
byl pro něj zajíček malinký. A tak si začal při usínání více rozumět s polštářkem, který měl
v postýlce. Zajíček už ho tolik nezajímal, přesto jsme mu ho v postýlce nechávali. Když se nám
narodila dcera, dal zajíčka jí. Naše holčička s ním spinkala stejně jako prve on. Stal se pro ni
natolik důležitým, že je mu věrná dodnes, i když už je školou povinná. Zajíček s námi jezdí
všude. Vzhledem k tomu, že je vcelku malý, dost si s ním „užijeme“, když se náhle ztratí a není
k nalezení. Ten stres večer, když má jít dcera spát a zajíček v postýlce není, si asi umíte
představit. Zvláště vy, kteří máte děti a mají nebo měli podobné přitulánky. Zajíčka jsme taky
jednou zapomněli u babičky a dědečka. Bohužel jsme to zjistili až doma, a protože nebydlí
zrovna kousek, rozhodli jsme se pro variantu zajíček express poštou a my přežijeme noc.
Co my, ale dcera!!! Ta plakala už odpoledne, když zjistila, že zajíček není doma. Společnými
silami jsme zvládli noc a druhý den odpoledne byl už zajíček zase doma. Vykoukl na nás z velké
obálky svým milým úsměvem a bylo zase dobře. Jenže před několika dny jsme zajíčka večer
opět nemohli najít. Po krátkém prohledání pokojíčku jsem aktivovala pohotovost nejvyššího
stupně. Hledali jsme všichni a všude. Zajíček nebyl. Prohledali jsme celý dům. Bohužel. V devět
večer jsme pátrání uzavřeli s tím, že zajíček prostě není a jde se spát. Dcera plakala, nemohla
usnout. Druhý den jsme v pátrání pokračovali. Zajíček nikde k nalezení. Ptali jsme se babičky
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a dědečka, prababičky, sousedovic kluků, kteří u nás byli, jestli jí ho nevzali. Podezírali jsme
psa, že jí ho sebral a někde zahrabal nebo roztrhal. Prostě zajíček nebyl. Moje babička mi radila,
ať poprosím svatého Antoníčka, že mi pomůže. Prosila jsem ho – nic. Tak jí říkám, že to
nefunguje. Prý, musíš mu něco slíbit, pak ti pomůže. Tak jsem mu slíbila, že donesu do našeho
kostela do kasičky jistý obnos na nové lavice. Hledali jsme dál. Už to byl týden, když jsem
převlíkala peřiny a prosila svého muže, ať mi jde pomoct, že prohledáme pořádně celou postel.
Že to prostě není možné. Nic. Zase nic. Až druhý den jsem věšela vyprané povlečení na šňůru
a v koši na prádlo na mě vykoukl zajíček. Díval se na mě svým milým pohledem, jako by říkal
„tak tady jsem, tady mě máte“. Ty zajíčku jeden, tys nám dal! Celá šťastná jsem zavolala tu naši
holčičku, že se zajíček našel. To bylo radosti! Zajíčka jsme za ušiska pověsily na šňůru. A až
uschnul, jako v té pohádce pejsek a kočička, dcera si jej zase vzala do postýlky a dál mu žmoulá
ouška a spokojeně usíná. A já poděkovala svatému Antoníčkovi a odnesla mu slíbenou odměnu
do kasičky.
Autor si přeje zůstat v anonymitě. Redakční rada autora sloupku zná.

POZVÁNKA
ESÚS TRITIA s o. o. vás srdečně zve na on-line školení Práce s nevidomými a slabozrakými
osobami, které je určeno především pro sociální pracovníky, zdravotní sestry, ergoterapeuty,
ošetřovatele, asistenty seniorů, řídící zaměstnance, psychology, fyzioterapeuty, ale také
pro všechny, kteří s těmito lidmi žijí či pracují. Školení se uskuteční 7. 6. 2022 od 9h do 14h
přes platformu ZOOM.
Vedoucím školení je uznávaný odborník Krzysztof Wostal z Nadace Transgrese, jejímž
posláním je vyvíjet činnost zaměřenou na překonávání sociálního vyloučení osob s postižením
– hlavně senzorického druhu, tedy nevidomých, slabozrakých, neslyšících, nedoslýchavých
a hluchoslepých, a taky podporovat tyto osoby v uskutečňování transgrese, čili v překračování
jejich vlastních hranic a omezení.
Během školení, které se bude konat v polštině, je zabezpečeno simultánní on-line tlumočení
do slovenského a českého jazyka.
Účast na školení je bezplatná, je nutné se však přihlásit prostřednictvím přihláškového
formuláře: https://tiny.pl/98l31 .
Kontakt a bližší informace na emailu director@egtctritia.eu či na www.egtctritia.eu
Školení je realizováno v rámci projektu V4 ve prospěch rozvoje Společné sociální Evropy, ID:
22110081. Projekt je spolufinancován Mezinárodním visegrádským fondem.
Jiří Vzientek, ředitel ESÚS Tritia
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Fryčovický zpravodaj č.3/2022
Uzávěrka dalšího čísla bude 1. srpna 2022. Do uzávěrky zasílejte příspěvky
v elektronické podobě v textovém formátu (DOC, ODT, TXT apod.) výhradně
na adresu: frycovickyzpravodaj@seznam.cz. Vydává Obec Fryčovice pro občany obce
a osady Ptáčník v nákladu 900 ks, 6x ročně. Periodický tisk územního samosprávného
celku.
Obec Fryčovice, IČ 00296635: adresa: Fryčovice 83, PSČ 739 45, FRYČOVICE
Zpravodaj a etický kodex naleznete na internetových stránkách www.frycovice.cz.
Redakční rada: Mgr. Monika Hrtánková, Mgr. Petra Strnadlová a Ing. Gabriela
Pultarová
Informace: 558 668 119 Registrováno u MK ČR pod registrační značkou
MK ČR E 12361
Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Příspěvky dodané po termínu nebo
nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.
Grafická úprava: Ing. Vratislav Konečný
Sazba a tisk: tiskárna KLEINWÄCHTER holding
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