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                 STATISTIKA 

Obec FRYČOVICE 
Počet obyvatel k 1.1.2006 

2 236 
z toho 1 105 mužů a 1 131 žen 

do 18 let 392 obyvatel 
nad 60 let 440 obyvatel 

V roce 2005 se narodilo 18 dětí, z toho 11 děvčat a 7 chlapců. 
Byly uzavřeny 3 sňatky. 

 
Termíny svozu odpadů v roce 2006: 

Svozy komunálního odpadu 1x za 7 dnů vždy čtvrtek, obec rozdělena na dvě části - 
horní a dolní konec, oddělena mostem u mateřské školy. 

 
Svozy pytlů s plastem:  

 6.4., 8.6., 10.8., 12.10. a 7.12.2006. 
 

Svozy skla 1x za 14 dnů každý lichý čtvrtek. 
 

Svozy velkoobjemového odpadu: 
14.4.2006 – přistavení 8 ks VKK po obci 

15.4.2006 – vývoz ve 12.00 hodin 
15.9.2006 – přistavení 8 ks VKK po obci 

16.9.2006 – vývoz ve 12.00 hodin 
 

Svozy nebezpečného odpadu: formou ambulantního svozu: 
6.5.2006 a 21.10.2006 

Stanoviště sběru je určeno před památníkem u obecního úřadu. 
 
 

Obecní úřad upozorňuje všechny občany, aby do 31.3.2006 
vylepili známky na popelnice jako doklad o zaplacení.  
Po tomto termínu se popelnice bez vylepených známek 

nebudou odvážet! 
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Tak jak na to ? 
 
 Pro zhodnocení hospodaření jsou různá kriteria. Pokud by se neuveřejňovala čísla,             
ani bychom nepoznali, že se situace zlepšila. Jedním z kriterií hodnocení je růst hrubého domácího 
produktu. 
 Jeho výši prognozoval Český statistický úřad podle vývoje něco přes čtyři procenta. 
Najednou vychází přes šest procent. A čím se to stalo? Zpřesněním výpočtů, změnou metodiky          
a hlavně, že vycházeli ze špatných údajů. Můj selský rozum mi říká, že řekněme zpřesnit můžeme    
o nějaké desetiny procenta. V našem případě je to okolo 50 %. Jak se někdo může mýlit                  
o polovinu? Vypovídající schopnost takového sdělení je více než problematická a svádí mě 
k domněnce, že se jedná jenom o hru čísel. 
 Celková situace pro malé a střední podnikání se citelně zhoršila. Jakoby vládnoucí garnitura 
nastolením podmínek chtěla tuto vrstvu dohnat k samolikvidaci. Neúnosný nárůst byrokracie 
v podobě stále nových a nových zákonů, předpisů a nařízení nám velmi znesnadňuje a zdražuje 
podnikání. Kdo nepodniká, tomu to možná ani nepřijde na mysl. Nás zemědělce ještě postihuje více 
vliv dalších institucí, jako životní prostředí, ekologie a další. A když si ještě naši úředníci přidají 
něco nad rámec nařízení nebo doporučení EU, je neštěstí hotovo. To množství sledování tabulek      
a hlášení nikomu nepřeji. A k tomu stálé kontroly a vyhrůžky sankcemi a vrácením dotací za 
několik let zpátky. Proč se třeba já, zemědělec, musím pod postihem přihlásit jako výrobce krmiva, 
když zemědělec už ve své podstatě je výrobcem krmiv. Kolik hlášení je zapotřebí k pěstování 
máku! A co teprve pěstování konopí setého. Raději ho již nepěstujeme. 
 Je pravdou, že se zvýšily dotace. Ale na  druhé straně padly ceny téměř všech produktů. 
Ceny jsou tak pokřivené jako nikdy předtím a z toho plyne, že začínáme být na dotacích závislí. 
Jako vždy předtím, zase se s tím nějak srovnáme. Jenom, aby nám úředníci neznepříjemňovali 
život. Přece jsou tu pro nás a ne my pro ně. Neplatí to o úřednících na úrovni okresu. Ti jsou 
mimořádně vstřícní a nesetkal jsem se s žádnou šikanou.  
 V poslední době byl schválen zákon o nemocenském pojištění. Prvních 14 dnů platí 
nemocenskou zaměstnavatel. Chápu, že počtem pronemocněných dnů jsme jasně na špici                
a je třeba s tím něco udělat. Ale na zákon v této podobě doplatí lidé s chatrnějším zdravím, kterých 
se zaměstnavatel bude chtít zbavit a další je raději nepřijme. Doplatí na to vlastně                           
ti nejpotřebnější. Ti, co nemocenskou doposud zneužívali, to vyřeší jinak. 
 Přes tyto výhrady jde život dále a také letos uspořádáme dožínky, v pořadí již páté. Budou 
zase týden po naší pouti a věřím, že vedení Sokola bude vstřícné k zapůjčení stadionu. S díky 
kvituji, že se tak zatím vždy bez problémů stalo. 
  
         Jaromír Kublák 
 
 

Informace Klubu turistů TJ Sokol Fryčovice 
 
Hodnotící beseda v roce 2005 přehodnotila dvojí členství v Klubu Českých turistů a TJ Sokol 
Fryčovice. Došlo ke schválení organizační změny a názvu. Od ledna 2006 mají turisté členství jen 
v TJ Sokol a název – Klub turistů TJ Sokol Fryčovice. Se změnou byly upraveny a sjednoceny             
i členské příspěvky na 200,- Kč/osobu a u důchodců 100,- Kč/osobu. 
 
Připravované akce pro letošní rok: 
 
30.dubna 2006 celodenní hřebenovka přes Kasárna- Velký Javorník – Malý Javorník až na 

Portáš a Kohútku. Délka trasy 20 km. 
6.května 2006 cykloturistická jednodenní trasa. Doprava BUSEM na vybrané místo a návrat 

do Fryčovic po vlastní ose. 
20.května 2006 ve spolupráci s ASPV 40.ročník Fryčovické 35, pohádkového lesa                        

a cykloturistických jízd. 
10.června 2006 připravujeme jednodenní zájezd na Velkou Fatru u příležitosti 20.výročí úmrtí 

Vladimíra Kaluse. Jsou připraveny dvě trasy: delší šestihodinová a kratší           
tří a půlhodinová. 

 
       Za Klub turistů při TJ Sokol Fryčovice 
         Nevlud Miroslav 
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TJ SOKOL Fryčovice oddíl kopané 
Rozpis zápasů všech mužstev pro JARO 2006 

 
OP – žáci 
Datum  Den Zápas     úřední začátek  odjezd/druh dopravy 
8.4.2006  So Fryčovice – Vendryně    9.30    
16.4.2006 Ne Kozlovice – Fryčovice    13.30   12.30/bus 
22.4.2006 So Fryčovice – Ostravice    9.30 
29.4.2006 So Kunčice p.O. – Fryčovice    9.30   8.15/bus 
6.5.2006  So Fryčovice – Baška     9.30 
13.5.2006 So Fryčovice – Raškovice    9.30   
20.5.2006 So Třinec „C“ – Fry čovice    14.00   12.30/bus 
27.5.2006 So Fryčovice – Palkovice    9.30 
3.6.2006  So Fryčovice – Hrádek    9.30 
10.6.2006 So Fryčovice – Staříč     9.30 
18.6.2006 Ne Bukovec – Fryčovice    10.00   8.00/bus 
 

OS – dorost 
Datum  Den Zápas     úřední začátek  odjezd/druh dopravy 
15.4.2006 So Řepiště – Fryčovice    13.00   11.45/bus 
22.4.2006 So Fryčovice – Staré Město    13.30   
29.4.2006 So Ostravice – Fryčovice    13.30   12.15/bus 
6.5.2006  So Fryčovice – Metylovice    14.00    
13.5.2006 So Fryčovice – Kunčice p.O.    14.00 
20.5.2006 So Fryčovice – Václavovice    14.00 
27.5.2006 So Hukvaldy – Fryčovice    15.00   14.00/vlastní 
3.6.2006  So Fryčovice – Frýdlant n.O.    14.30 
11.6.2006 Ne Čeladná – Fryčovice    10.30   9.15/bus 

 
„B“ muži 

Datum  Den Zápas     úřední začátek  odjezd/druh dopravy 
1.4.2006  So Pržno - Fryčovice „B“    15.30   14.15/bus 
9.4.2006  Ne Fryčovice „B“ – Raškovice „B“   15.30    
15.4.2006 So Vojkovice – Fryčovice „B“    15.30   14.15/vlastní 
23.4.2006 Ne Fryčovice „B“ – Kozlovice „B“   16.00 
29.4.2006 So Kunčice p.O. – Fryčovice „B“   16.00   14.45/vlastní 
7.5.2006  Ne Fryčovice „B“ – Smilovice „B“   16.30 
13.5.2006 So Čeladná „B“ – Fry čovice „B“   16.30   15.15/vlastní 
21.5.2006 Ne Fryčovice „B“ – Janovice „B“   16.30 
23.5.2006 Út Fryčovice „B“ – Frýdlant n.O. „B“   16.30 
28.5.2006 Ne Fryčovice „B“ – Milíkov    17.00 
3.6.2006  So Tošanovice – Fryčovice „B“   17.00   15.45/vlastní 
11.6.2006 Ne Fryčovice „B“ – Palkovice    17.00 
18.6.2006 Ne Metylovice „B“ – Fryčovice „B“   17.00   15.45/vlastní 
 

„A“ muži 
Datum  Den Zápas     úřední začátek  odjezd/druh dopravy 
8.4.2006  So Fryčovice - Svinov    15.30    
15.4.2006 So Heřmanice – Fryčovice    17.00   15.30/bus 
22.4.2006 So Fryčovice – Šilheřovice    16.00 
29.4.2006 So Petřvald u Karviné – Fryčovice   16.00   14.00/bus 
6.5.2006  So Fryčovice – Hať     16.30 
9.5.2006  Út Fryčovice – Darkovičky    16.30 
13.5.2006 So Ludgeřovice – Fryčovice    16.30   15.00/bus 
20.5.2006 So Fryčovice – Hlubina    16.30 
23.5.2006 Út Polanka – Fryčovice    17.00   15.30/bus 
27.5.2006 So Fryčovice – Hrušov    17.00 
3.6.2006  So Classic NH – Fryčovice    17.00   15.45/bus 
10.6.2006 So Fryčovice – Klimkovice    17.00 
18.6.2006 Ne Darkovice – Fryčovice    17.00   15.15/bus 
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Poděkování 
TJ Sokol Fryčovice děkuje všem sponzorům za podporu při organizaci Šibřinek 
2006, což napomohlo k zviditelnění TJ Sokol Fryčovice a obce Fryčovice 
v povědomí  širokého okolí a přispělo ke spokojenosti všech účastníků              
čtyř večerů. 
         Výbor TJ Sokol Fryčovice 
 
 

Informace Obecního úřadu ve Fryčovicích. 
 

V letošním roce se připravuje 2.vydání mapy obce Fryčovice. 
Ve druhém vydání se objeví nová popisná čísla, která byla přidělena od posledního 

vydání mapy. 
Obecní úřad nabízí firmám nejen  na území obce, které mají zájem o uvedení svého 

loga ve druhém vydání mapy, aby se obraceli na Obecní úřad ve Fryčovicích 
s požadavky. 

Uzávěrka 2.vydání mapy Fryčovic bude 12.června 2006. 
 

Informace Základní školy ve Fryčovicích 
 

 Základní škola Fryčovice pořádá v termínu od 10. do 12.4.2006 již tradiční jarní sběr 
starého papíru. Papír můžete odevzdávat v budově základní školy denně v 6.45 - 7.30 a v 13.00 - 
17.00 hod. (nebo po domluvě). Finanční částka, kterou ZŠ za odevzdaný sběr obdrží, je částečně 
určena na nákup cen pro žáky, částečně uložena na účtu Unie rodičů. Největší odměnou je  počet 
zachráněných stromů a příspěvek, i když malý, k řešení ekologické situace. Děkujeme všem,           
kteří se do sběru starého papíru zapojí. 
       Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 

       
Z tvorby žáků 2.třídy 
 
Fryčovice     Škola 
 
Fryčovice, Fryčovice    Fryčovická škola 
jinde nechci bydlet více.   hola, hola, děti volá. 
Je tu prima bazén,    Honem všichni učit, 
jsem do něho blázen.    nebudu vás mučit. 
S klukama tam plaveme   Po poslední hodině 
a zároveň si hrajeme.    sejdete se v družině. 
  Mikuláš Ermis     Mikuláš Ermis 

 
 

Jaro      O jaru 
 
Jaro už se vrací k nám,   Proč roztála poslední vločka? 
já ho strašně ráda mám.   Proč na okně mňouká kočka? 
Všechno kolem pučí, voní,   Proč na louce kvete kvítí? 
kytičky se v trávě rojí.   A na obloze slunce svítí? 
 
Sluníčko se na nás směje,   Protože je jaro tady, 
krásné počasí nám přeje.   Kluci, holky, pojďte ven! 
Vyhnali jsme bílou zimu,   Na písku postavíme nové hrady 
nikdo z nás už nemá rýmu.   a na něco si zahrajem. 
  Karolína Gřesová    Katka Šugárková 
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Co znamenal rok 2005 pro zahrádkáře? 
 
Očekávání příchodu jara 2005 znamenalo pro každého zahrádkáře trochu napětí, neboť zima 
nenapovídala žádnými rčeními, jaký bude tento rok. Teplotní výkyvy se střídaly a zima byla značně 
nevyrovnaná. Když se v dubnu příroda probouzela,noční teploty až –8 °C vše zmrazily. Zmrazení již 
nalitých pupenů ohrozilo úrodu v tomto roce. Co však mohli zahrádkáři ovlivnit vlastními silami,    
to se podařilo, nejen s ohledem k úrodě ovoce, ale i zdařilým výpěstkům zeleniny, květin                 
a okrasných rostlin. Tématické přednášky na členských schůzích rozšiřují obzory členů ČSZ. 
Například uvádíme mykologickou přednášku p. Lederera, která vzbudila u členů zájem o rozšíření 
svých zahradnických iniciativ. 

Je škoda, že část zahrad v naší obci projevuje známky nedostatečného ošetření, čímž 
dochází k rozšíření škůdců, jak přezimujících, tak zejména chorob plísňových. Mnozí majitelé 
zahrad svůj zájem soustřeďují jiným okruhům zájmu, avšak bez ošetření a ochrany zahrad a polí 
všemi majiteli bude snažení zahrádkářů bezvýsledné.  

Pro zahrádkáře jsou výsledky celoročního snažení zviditelněny na veřejných akcích, nejen 
vlastní místní výstavě, ale i výstavách krajského významu, jako je výstava na Černé louce 
v Ostravě, či lokálního významu, třeba při účasti na obecních dožínkách. 

Největší pozornost všichni členové tradičně ovšem věnují vlastní výstavě, do jejíž přípravy 
se zapojuje širší veřejnost obce. Zejména děti MŠ a ZŠ dávno před termínem konání výstavy 
zaměřují své ruční výtvarné snažení tématicky na zahradničení, aby jejich práce zaujaly všechny 
návštěvníky podzimní výstavy. Že se to daří bylo zřejmé i na výstavě v r. 2005, Ta se konala sice 
jen v komorním prostředí banketky restaurace U Tvardků, ale o to útulnějším. Stálo za to 
zhlédnout estetické ztvárnění výstavy, o které se přičinily členky ZO Vidličková, Dvorská atp. 

Na prohlubování vztahu dětí k přírodě mají zahrádkáři evidentní zájem, a proto své úsilí 
cíleně soustřeďují k soutěžím pro mládež. Fryčovické děti jsou připravovány pro účast v soutěžích 
republikové rady, na kterých se již tradičně umísťují na předních místech. V roce 2005 dokonce 
děti MŠ Klubíčko obsadily 1. místo (Radim Karol, Kateřina Kohutová, Bára Mulková, Lukáš Dětský, 
Kristýna Matalová, Kristýna Pokludová, Michaela Dvorská a Adéla Dostálková). Blahopřejeme            
a děkujeme. 

K závěru roku patřilo již tradičně přátelské posezení na večírku, který se opětovně konal 
v restauraci U Tvardků. Vítěz soutěže o Jablko roku  p. Břetislav Vrtný si z rukou  pí. Tvardkové 
odnesl hodnotnou cenu. 

Nezištné služby členům i občanům obce se zahrádkářům dařilo naplňovat v různých 
oblastech aktivit. Zejména zajišťováním ochranných prostředků rostlin, instruktáží jarního řezu 
ovocných dřevin, zajišťováním nových ovocných stromků, organizováním moštování ovoce,             
či provedením jarního řezu stromků ve školní zahradě. 

Ke společenským aktivitám patří i každoroční blahopřání jubilantům s kytičkou a dárkem.  
ZO ČSZ přeje všem občanům obce, aby jim jejich snažení v zahradě umožnilo příjemné 

posezení s upřímnými přáteli třeba při grilování nebo opékání buřtů. 
 

A jaký bude rok 2006? 
 
Nečekaně dlouhá zima, kdy ještě koncem března leží na zeleninových záhonech až 30 cm sněhu 
předurčuje opět pozdější výsev a výsadbu do půdy. Nadměrné množství sněhu, který se kumuloval 
přes celou zimu bez oblevy dokonce způsobil zřícení některých velkorozponových střech (Lidl, 
sportovní stadiony).Tíha sněhu překročila normové hodnoty zatížení sněhem až o 200%. 

Kromě členských schůzí s tématickými přednáškami opět bude poskytována pomoc se 
zajišťováním specifických ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům za snížené ceny, 
poradenská služba, dovoz hnojících substrátů apod. Značnému zájmu jsou podrobeny tématické 
zahraniční zájezdy,které jsou plánovány i v roce 2006, jakož i zájezd na krajskou výstavu. 

Ke společným zážitkům zveme i ostatní občany obce, kterým není vztah k přírodě lhostejný. 

Plán akcí ZO ČSZ Fryčovice na rok 2006 

 
Přednášky a instruktáže: 
1. Přednáška „Léčivé byliny“   16. února  16:00  Sokolka 
2. Přednáška „Architektura zahrady“  23. března  18:00  Sokolka 
3. Jarní řez ovocných stromů   duben 
4. Přednáška      12. října  18:00  Sokolka 
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Tématické zájezdy: 
1. Příhraničí Polska    19. květen Písarovice 
2. Ostrava     září 
 
Výstavy: 
1. Účast na dožínkách   srpen 
2. Účast na krajské výstavě   22.-24. září 
3. Výstava ovoce,zeleniny a květin  28.-30. října 
 
Služby: 
1. Zajišťování spec. hnojiv a ochranných  
    prostředků a poradenská služba  celoročně 
2. Výkup padaného ovoce pro fa OVEXIN září – říjen 
3. Moštování ovoce    září – listopad 
 
Ostatní: 
1. Oprava moštárny 
2. Soutěž o titul „Jablko roku 2006“  říjen 
3. Večírek     25. listopadu 
 
Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nové informace pro zákazníky 
 
 Jistě jste si všimli, že ke  zlepšení komunikace se zákazníky a k docílení  jejich úplné 
spokojenosti  jsme vyvěsili schránku, do které mohou zákazníci psát své připomínky, dotazy           
a návrhy k  provozu celého areálu. 
 Všechny tyto dotazy samozřejmě pročítáme a vyhodnocujeme. Na ty, které se týkají  
závažnějších témat, bychom chtěli odpovědět na těchto stránkách. 
 
 
Dotaz:  
 Vážená paní vedoucí, zajímalo by mě,  z jakého důvodu zakazujete „ kraťasy“ na  koupání,když      
v obchodech jsou uváděny jako plavecký úbor? Kde se Váš zákaz opírá ve vyhlášce!!! Odůvodnění, 
prosím, uveďte ve Fryčovickém zpravodaji, aby byla poučena i široká veřejnost. 
 
Odpověď: 
Ano, máte pravdu, tento zákaz nemá ve vyhlášce žádnou oporu. K tomuto opatření jsme se 
rozhodli na základě doporučení krajské hygienické stanice v Ostravě. Má to samozřejmě své 
důvody. Předem musím podotknout, že u obchodníků se tyto druhy „plavek“ kupují pod názvem 
„plážové plavky“. Jak už sám tento název říká, jsou to plavky určené ke koupání na otevřených 
koupalištích.Ve velké většině krytých bazénů jsou tyto tzv. plavky zakázány. Náš bazén je navíc 
bazén koupelový, s teplotou vody nad 28ºC. Vyhláška č.135/2004 Sb, kterou se stanoví hygienické 
požadavky na koupaliště a sauny...., je velmi přísná a náročná na dodržování. Požadavky               
na  úpravu a kvalitu vody v koupelových bazénech  jsou v některých parametrech daleko přísnější 
než třeba požadavky na vodu pitnou. Rovněž musím podotknout, že v látkách  ( i čistě vypraných) 
se drží částečky pracích prášků a jiných nečistot, a ty se pak vymývají do vody v bazénu, ze které 
se velmi těžce odstraňují. A  proto - čím více látky, tím více nečistot. Co se týče estetických 
důvodů, tak pohled na vodu kapající z po kolena dlouhých kalhot nebo na nadouvající se  látku      
ve  vířivé  vaně   není  vůbec  příjemný a  některé  zákazníky    to  dokonce může   odradit              
od dalších návštěv našeho centra. To samozřejmě nechceme, a proto se  snažíme  udržet si pokud 
možno přijemné prostředí.  
Doufám, že tato odpověď bude pro Vás uspokojující. Toto nařízení nebudeme v budoucnu měnit. 
 
 



  

 - 7 - 

Připomínka: 
V sauně by mohly být na peci kameny! Je tam na ně přímo místo. A taky dřevěný kyblík se lžící      
na polévání. 
 
Odpověď: 
Existuje několik druhů kamen k  vytápění saun. Některé opravdu dovolují umístění kamenů na pec 
a jejich následné polévání vodou. Ten náš k nim ale nepatří. Není na tuto činnost  přizpůsoben        
a jeho polévání by Vám mohlo způsobit újmu na zdraví a dosti velké materiální škody. Proto 
prosíme naše zákazníky, aby tuto skutečnost respektovali. Děkuji. 
 
Připomínka: 
Voda je moc chlorovaná. 
 
Odpověď: 
Jak už bylo jednou řečeno, řídíme se vyhláškou č.135/2004Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na koupaliště a sauny....Ta stanoví mimo jiné i množství chlóru ve vodě. Čím je vyšší 
teplota vody, tím více chlóru v ní musí být. Mohu Vás ujistit, že se snažíme držet množství chlóru 
ve vodě v přesně stanovených mezích, což dokazují i výsledky kontrolních vzorků odebírané  
akreditovanou laboratoří. My sami odebíráme vzorky vody několikrát za den. 
 
Další odpovědi na otázky týkající se vybavenosti centra a dalších provozních záležitostí : 
 
Naše centrum je v provozu od 8.1.2005. Po celou dobu se snažíme pokud možno vyhovět všem 
přáním a centrum postupně vybavujeme dle  našich možností a potřeb zákazníků. Některá přání, 
jako „ více vody“, „tobogán“,atd., bohužel nemůžeme splnit. 
   
       Vypracovala: Hlavatá Pavlína ( správce centra) 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
 
 

Od  01.02.2006 došlo ke změně cen v našem centru: 
                                          

 

 

 

Celý bazén – 750,- Kč 

pásmo 

0099..0000  ––  1155..0000  hhoodd..        

Celý bazén – 750,- Kč 

pásmo 

1155..0000  ––  22110000  hhoodd..  

Dospělí 40,00Kč/ 1 hod 50,00 Kč/1 hod 

Děti, studenti, důchodci 30,00Kč/ 1 hod 35,00 Kč/ 1 hod 

Kapacita bazénu je 15 lidí. K dispoziciKapacita bazénu je 15 lidí. K dispoziciKapacita bazénu je 15 lidí. K dispoziciKapacita bazénu je 15 lidí. K dispozici je hydromasážní vana whirpool s kapacitou 8 lidí. je hydromasážní vana whirpool s kapacitou 8 lidí. je hydromasážní vana whirpool s kapacitou 8 lidí. je hydromasážní vana whirpool s kapacitou 8 lidí.    

Děti do 3 let zdarma. Děti  od 3 do 12 let v doprovodu osoby starší 18 let.Děti do 3 let zdarma. Děti  od 3 do 12 let v doprovodu osoby starší 18 let.Děti do 3 let zdarma. Děti  od 3 do 12 let v doprovodu osoby starší 18 let.Děti do 3 let zdarma. Děti  od 3 do 12 let v doprovodu osoby starší 18 let.    

 
 

 

 

 

I. pásmo 

 

II. pásmo 

Dospělí 80,00 Kč/ 30 min. 100,00 Kč/ 30 min. 

Děti, studenti, důchodci 55,00Kč/ 30 min. 75,00 Kč/ 30 min. 

K dispozici 1 kurt. Vstup jen v sálové obuvi. 
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Nájem celé sauny – 480,- Kč 

Jen mimo stálou provozní dobu 

Čtvrtek-  15.00-21.00hod -   muži         

Pátek      15.00-21.00hod -   ženy          

Sobota   14.00-16.00hod -    ženy          

Sobota   16.30- 21.00hod-  muži 

Neděle  15.00-20.00hod -   společná 

Pondělí   16.00-20.00hod – společná 

Pondělí,   jen na  objednávku nejméně  

1hod. předem            

Úterý.středa -jen na 
objednávku,nejméně 3lidé 

nebo + poplatek 100 Kč za nahřátí 
sauny 

Dospělí 60,00Kč / 2hod 

Děti, studenti, důchodci 40,00 Kč/ 2hod 

Kapacita sauny 8 lidí. Vstup do sauny bez plavek. Vlastní ručník nebo plachta nutností. 
Ve vlastní zájmu se objednejte předem.   

 
 

 
  BADMINTON 

 

Časově nerozlišeno 

Dospělí 110,00Kč / 1hod 

Děti, studenti, 
důchodci 

90,00 Kč/ 1hod 

Vstup jen v sálové obuvi. 
 

 

 
  Stolní tenis 

 

I.pásmo 

 

II.pásmo 

Dospělí,děti. 
Studenti 

20,00Kč / 30 min 25,00Kč / 30 min. 

Vstup jen v sálové obuvi. 
Z důvodu limitovaných kapacit Vám doporučujeme rezervaci míst na telefonním čísle: 

558 668 058 
http://www.frycovice.cz                                                      

 

REKLAMA 
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Fryčovický zpravodaj č.1/2006 
 

Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, 
které jsou podepsány. 

Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu: 
Obecní úřad Fryčovice, 739 45 Fryčovice 

nebo  případně posílejte na internetovou adresu: 
frycoviceou@cmail.cz  nebo vrata.konecny@seznam.cz 

Informace na tel.č. 603/99 66 44  Ing. Vratislav Konečný. 
Uzávěrka č.2/2006  je: 19.6.2006 
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