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Vážení občané, 

dlouhá zima, která prověřila naše síly fyzické i psychické, sáhla nám hluboko do kapes 
i do obecního rozpočtu, je za námi a jsme najednou v horkém létě. Zima nepřála ani 
prováděné rekonstrukci objektu obecního úřadu. Kruté podmínky zažívaly pracovnice pošty 
spolu se všemi, kdo služby naší pošty potřebovali. Od 12. června je pošta v nových 
prostorách a rekonstrukce dále pokračuje. Nejvíce práce je ještě na úpravě jeviště, sálu, 
příslušného zázemí a také na vybudování prostor pro výdejnu léků. Objekt z roku 1927 je 
několikrát opravovaný a přistavovaný. Tato rozsáhlá rekonstrukce, kterou provádíme, klade 
na všechny vysoké nároky jak při dodržování termínů stavebních, tak i při souběžném 
zajištění provozu obecního úřadu a pošty. 
I když do září, kdy má být stavba dokončena, nezbývá již mnoho času, věřím, že bude 
termín dodržen. 

Druhou stavbou je stavba chodníku od cukrárny k zastávce „U koupaliště“. Byla 
zahájena v dubnu a práce budou dokončeny podle plánu do konce června. Chodník byl 
zbudován nákladem necelých 2 miliónů korun a měl by zajistit větší bezpečnost chodců 
v málo přehledné zatáčce u prodejny potravin - Prodex. 

K větším akcím, které jsou ještě připravovány, patří dokončení komunikace 
v zástavbě na „Gřesovém“ spolu s dalšími opravami místních komunikací. K menším 
opravám a rekonstrukcím patří oprava čističky odpadních vod, rekonstrukce kuchyně 
základní školy a výměna oken na části budovy mateřské školy. 

Pěkný začátek léta láká mnohé z nás k vodě, a to hlavně děti. Protože nově postavená 
vodní nádrž (rybník) u hájovny rovněž svádí ke koupání, musím všechny upozornit, že nádrž 
není k tomuto účelu určena, a pokud se někdo v nádrži koupe, tak jen na svou vlastní 
odpovědnost. 
S nastávajícím  létem  se    blíží  prázdniny  a  dovolené.  Přeji Vám všem, ať  si  tyto dlouho 

očekávané a hezké dny volna užijete ve zdraví a pohodě. 
 

Ing. Jiří Volný 
                                                                                              starosta obce 
 
 
Usnesení z 19.zasedání zastupitelstva obce Fryčovice, konaného 5.4.2006 
 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.1. Zprávu o činnosti rady obce 
 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.1. Závěrečný účet obce za rok 2005 
2.2. Rozpočet obce na rok 2006-06-20  
2.3. Zrušení rozpočtového provizoria na rok 2006 
2.4. Odměny od 1.3.2006 neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy 
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3. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
3.1. O prodeji pozemku parc.č. 1038/2 k.ú. Fryčovice o výměře 122 m2 do vlastnictví 

Marii a Jiřímu Bujnochovým, Fryčovice, za cenu 53,- Kč/m2. 
3.2. O částečné úhradě škody vzniklé krádeží nezabezpečené platební karty. Ředitelka 

mateřské školy paní Miroslava Šmiřáková dohodou uhradí částku 40.000,- Kč 
Mateřské škole Fryčovice 451, příspěvková organizace. Splátkový kalendář bude 
dohodnut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fond rozvoje bydlení v naší obci. 
 
Za uplynulé dva roky využilo financování z  „Fondu rozvoje bydlení“ na  modernizaci 

a rekonstrukci svých rodinných domů v naší obci 12 domácností a bylo  rozděleno  750 000,- 
Kč. Úrok ve výši 3 % z úvěrové částky je přijatelný  vzhledem k odkladu splátek o 1 rok. 
V současné době je na účtu tohoto fondu k dispozici  130 000,- Kč  a komise přijímá další 
žádosti o finanční půjčky účelově zaměřené na již zmíněné rekonstrukce a modernizace bytů 
a rodinných domů .  
 
Uzávěrka žádostí :  30. června 2006.  
 
        Bližší informace : ing. Jindřich Lanča 
           místostarosta 
 
 

Obecní úřad Fryčovice oznamuje, že z technických důvodů bude v pátek 
7.7.2006 úřad uzavřen. 

 
 
Z historie Fryčovic. 
 
 Zpravidla nejen ze zvědavosti chceme vědět něco o místě, kde bydlíme nebo jsme se 
tam narodili. Pokusím se na stránkách Zpravodaje, pokud mi to dovolí čas, vyjevit historii 
Fryčovic výtahy ze zpracované kroniky mého otce. Zpracovával ji několik let studiem listin 
v archívech v Místku, Opavě, Olomouci, Kroměříži a v Brně. 
 Kontinuální záznamy, které zobrazovaly dění na území státu, začaly až v 18.století.    
Ve středověku a hlavně starověku znalo písmo jen velmi málo lidí. Vedly se úřední záznamy 
výhradně o majetku. První písemnosti byly psány švabachem, později latinou, česky              
a německy. 
 Nejstarší písemný doklad o Fryčovicích je z roku 1252 v listině olomouckého biskupa 
Bruna ze Schauenburgu. Ale nejedná se již o ves - jen o území uvedené v závěti zmíněného 
biskupa. Zda na tomto místě byl ještě celistvý les či prales, který se musel nejdříve vyklučit, 
nebo již byly nějaké holiny třeba částečně osídleny, nevíme. V každém případě se jednalo     
o 66 lánů, což je 1214 ha. Jeden lán je asi 18,4 ha. Výměra se měnila, později až na 70,5 
lánů. První přímá zmínka o vsi Fryčovicích je z roku 1267 v další závěti olomouckého 
biskupa. V roce 1269 pověřuje biskup staříčského rychtáře Bertolda a fryčovského  rychtáře 
Jindřicha založením města Brušperka. V té době se ještě nepoužívala příjmení, ta až              
o několik století později. 
 Ves byla založena u prastaré cesty z Olomouce, Příbora, Hukvald do Místku a Těšína 
s odbočkou na Starou Ves do Opavy. Bylo to pohraniční území, později vnitřní při změně 
hranic, třeba rozšířením vojvodství Opolského. Roku 1270 nařizuje biskup rychtáři 
Jindřichovi vyměřit 70,5 lánů a osadit je podle německého práva proti dříve užívanému 
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staroslovanskému rodovému zřízení. To znamenalo, že vesnice byla rozdělena příčnými pásy 
směrem západ-východ přes celou šířku území. Tyto pásy půdy pak dostaly  jednotlivé 
usedlosti a jsou zřejmé i v dnešní době pohledem do katastrální mapy. Je vidět, že Němci 
měli na nás vliv drahnou dobu historie. 
 Všechny lány však nebyly obsazeny, zůstaly značné volné plochy jako občiny 
společné, hlavně pastviny, kde se pásl dobytek společně. Ještě v roce 1780 byli                    
ve Fryčovicích dva obecní pastýři, v roce 1801 jeden jménem Kašpar Drazdiz, jak dokládá 
farní matrika. 
 Nevyjasněn zůstává název Fryčovice. V zakládací listině Brušperka je uveden Heinrich 
de Wreccendorf, v ostatních pak Fritzendorf. Snad byl název odvozen od jména Wrecce        
či Fritz, i když Fritz je jméno německé a první obyvatelé byli Slované. Ještě jméno 
pozdějšího rychtáře Chanusia z první poloviny 14. století nezní německy, ale mezi osadníky 
mohli být Němci, když některé obce na novojičínsku byly celé německé. 
          Jaromír Kublák 
 
 

 
Ohlédnutí za rokem 2005 v obecní knihovně 
 
 V loňském roce bylo v obecní knihovně zaregistrováno celkem 210 čtenářů, z toho 78 
čtenářů do 15 let, což je mírný pokles proti minulým létům. 
Knihovna zaznamenala 2 415 návštěvníků za rok. Vypůjčeno bylo celkem 9240 knih               
a časopisů v následující skladbě: 
Pro dospělé -  2619 naučné literatury a 3736 krásné literatury. 
Pro mládež – 1812 naučné a 1073 krásné literatury. 
Zakoupeno bylo celkem 222 nových knih, a to pro dospělé i mládež. Čtenáři si mohou vybrat 
z 24 druhů časopisů. 
Jak si mohli čtenáři povšimnout, probíhala v červenci 2005 v knihovně revize. Během ní bylo 
vyřazeno celkem 1172 knih, a to buď zastaralých nebo hodně poškozených. Přes 1000 knih 
bylo nově obaleno. 
Také bych chtěla upozornit, že v knihovně mohou čtenáři využívat veřejný internet. 
Půjčovní doba pro veřejnost je každé úterý od 12 do 18 hodin. Tímto bych chtěla pozvat 
další občany do řad čtenářů obecní knihovny. 
 
      Za obecní knihovnu Sadílková Nataša 

 
Vážení spoluobčané,  
        ZO KSČM  ve Fryčovicích děkuje všem občanům, kteří dali svůj hlas v parlamentních 
volbách 2 - 3. června 2006 našim kandidátům. 
  
                                                        Za výbor  
                                                   Zdeněk Ranocha 

 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

 
Po letošní “Ladovské zimě“ jsme se dostali rázem do léta, času 

dovolených. Pro naše soutěžní družstva však času plné soutěžní sezóny. 
Polovina roku je pryč a můžeme si připomenout kromě soutěžení i něco 

jiného z naší letošní činnosti. Úspěšný hasičský ples, kdy vyprodaný sál restaurace                
U Tvardků odměnil bouřlivým potleskem novinku letošního plesu - “hasičské předtančení“, 
které secvičily naše mužské a ženské družstva. 

Loňský rok nás nejvíce zaměstnal přípravami oslav 110. výročí trvání sboru. Letos to 
budou jistě práce na nově nabyté technice, kterou představují cisterna TATRA 148                 
a VW TRANSPORTER. Obě vozidla vyžadovala dosti náročné opravy, výměny vadných dílů, 
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utěsnění a vnitřní nátěr cisterny. Dodávka doznala změny 
ve vybavení interiéru a celý venkovní nástřik. Vše je nyní 
před dokončením. 

Duben byl nabit především akcemi mladých hasičů, a to 
v takové míře, že by to dříve stačilo na několik měsíců,    
ale o tom až v jiném příspěvku. Jen si dovolím 
připomenout “hasičské čvachtání“, které se uskutečnilo 8. 
dubna za účasti asi 40 dětí z celého okrsku ve FRY Relax 
Centru. Odpoledne plné her a soutěží dalo zabrat 
organizátorům i dětem, ale všem se určitě líbilo. 

V neděli 21. května 2006 proběhlo na hřišti TJ Sokol 
Fryčovice okresní kolo soutěže dorostu v požárním sportu. O postup do krajského kola 
zápolila dvě družstva dorostenců a dvě družstva dorostenek, kde jsme bohužel neměli 
zastoupení. Vynahradili jsme si to dostatečně až v soutěži jednotlivců, kde se do krajského 
kola dorostenců probojovali z prvého místa Lukáš Boček a z druhého místa Jirka Strakoš.   
Do krajského kola v soutěži dorostenek postupuje rovněž z druhého místa Radka 

Novobilská. 
Poslední akcí bylo škvaření vaječiny v neděli 11. června. 

Po drobných peripetiích s místem konání a termínem se 
nakonec vše konalo na hřišti TJ Sokol Fryčovice. Počasí 
nám vyšlo a něco kolem padesáti účastníků z řad hasičů      
a turistů nakonec spořádalo pořádnou dávku vaječiny.  

Jednotka požární ochrany obce (JPO), doznala několik 
změn, zapojilo se několik nováčků, kteří se učí zacházet 
s novou technikou sboru, ať už komunikační, vodáckou, 
strojní, či elektrotechnickou. Dodržovat stále náročnější 
kázeň a pravidla při zásazích, které jsou vyžadovány          
po členech jednotky. Sezóna sršňů a vos ještě sice 

nezačala, ale silné větry nám připravily zásahy jiného druhu. 
Soutěžní družstva, jak jsem již zmínil v úvodu, mají sezónu v plném proudu. Letos se 

poprvé účastní seriálu soutěží “Beskydské ligy“, která se vrací ke dřívější pestrosti 
soutěžení, kdy každá soutěž má svoje specifika a odlišnosti, kde nerozhodují jen tisíciny 
sekundy a dril na stále stejných úsecích. Je ještě brzy na nějaká hodnocení, rád bych jim 
popřál pár povedených výsledků. 
 
 Za výbor SHČMS SDH Fryčovice Novobilský Jiří 
   Jednatel 
 

 
  Díky, léto, díky 
   za maliny, za rybníky, 
   za oblohu pomněnkovou, 
   za zmrzlinu vanilkovou, 
   za paseku s vůní smůly, 
   za voňavé včelí úly, 
   za vážky a za čmeláky, 
   za růže a vlčí máky, 
   za stany a táboráky, 
   za kytaru rozjásanou, 
   za rána, co z kopců vstanou … 
                                                          U nás v mateřské škole… 
 
     Dlouho očekávané léto je konečně tady a horké sluneční paprsky nás příjemně hladí         
a nabíjejí energií. S létem přicházejí i prázdniny, to kouzelné slovo, které každému školákovi 
sládne na jazyku třešněmi, malinami, borůvkami, hřeje sluncem, šplouchá vodou, voní 
lesem a houbami. 
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      Během školního roku jsme strávili spolu s dětmi mnoho pěkných a radostných chvil         
a snažili se pro ně vytvořit příjemné a laskavé prostředí se spoustou zábavných činností        
a her. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům a rodičům, kteří nám pomáhali       
na akcích pro děti a byli ochotni přispět svými dárky anebo se i jinak podíleli na jejich 
úspěšném průběhu.Bylo to na podzim „Uspávání broučků“, Vánoční besídka, karnevalové 
odpoledne s bohatou tombolou, soutěžemi a tancem s klaunem „Hopsalínem“ a zpěvačkou 
Míšou, oslava „Dne dětí“ se sportovní olympiádou a hledáním pokladu, ve kterém děti našly 
nové hračky a spoustu dobrot. Zvláště pak děkujeme CK Vítkovice Tours za sponzorování 
zájezdového autobusu na celodenní výlet dětí a jejich rodičů do ZOO Lešná-Zlín. Tentokrát 
cesta za zvířátky byla trochu delší, ale stálo to za to. Společně prožitý den se vydařil a domů 

jsme se vraceli plni hezkých zážitků a nových 
poznatků. 
     Naše děti se pravidelně zapojují do různých 
výtvarných soutěží, jednou z nich je celostátní  
soutěž  ČZS - již po čtvrté jsme se umístili na prvním 
místě. Letos to bylo s výrobky z keramiky na téma 
„Můj oblíbený strom“.  
Také děti z divadelního kroužku nezahálely a dvakrát 
za rok navštívily naše babičky a dědečky v „Klubu 
seniorů“. Svým programem z písniček, básní              
a tanečků se je snaží alespoň trochu potěšit. Jejich 
vystoupení je přijímáno se zaujetím a máme 
příjemný pocit z potlesku a poděkování.Chodíme 
také přednášet nejmladším obyvatelům naší vesnice 

každého čtvrt roku na „Vítání nových občánků ".  
     Velký úspěch má již druhý rok pravidelná návštěva místního bazénu. Děti jsou z vody 
nadšené a je vidět, že jim to prospívá.Většina překonala strach a některé už umí samy 
plavat. Je přihlášeno 40 dětí z celkového počtu 61, střídají se ve skupinkách po 12 a lekce 
vedou naše učitelky. 
     Školní rok ukončíme táborákem a rozloučíme se s našimi předškoláky, kteří půjdou        
po prázdninách do 1. třídy. Spolu s rodiči  zavzpomínáme na dobu, strávenou v naší školičce, 
na chvilky veselé  i ty smutnější. Přejeme jim, aby na nové cestě vykročily tou správnou 
nohou, ve škole se jim líbilo a byly úspěšné . 
     A na závěr ještě jedno přání  -  prázdninové: 
Využijte dny volna naplno, zapomeňte na každodenní starosti a prožijte se svými dětmi 
hezkou dovolenou s množstvím krásných  a nezapomenutelných dojmů a zážitků. 
 
 
Hodně sluníčka a pohody Vám všem      
                                                                 přejí děti a zaměstnanci MŠ „Klubíčko“     
 

Místní organizace ČSSD ve Fryčovicích děkuje všem občanům, kteří dali svůj hlas 
kandidátům ČSSD ve volbách do Parlamentu České republiky. 

 
Výbor MO ČSSD 

Fryčovice 
 

Ze základní školy 
 
 
 Je tady opět konec června, doba výletů a dovolených. Blíží se prázdniny a nastává čas 
ohlédnout se za minulým školním rokem. Do školních lavic zasedlo v září 213 žáků. Během 
následujících deseti měsíců nabírali nové vědomosti, procvičovali a zdokonalovali to, co už 
uměli a znali, ale také soutěžili, besedovali, navštěvovali divadla, jezdili na exkurze. Bohatě  
využívali sportovního zázemí, plavali  a sportovali v novém Fry Relax Centru.                     
Žáci 3. - 5.ročníku strávili týden na ekologickém pobytu v Horní Lomné, pro žáky sedmého 
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ročníku byl zorganizován lyžařský výcvik, osmé třídy se zúčastnily cyklistickovodáckého 
kurzu. Zapojili jsme se do sběru starého papíru, sběru plastových lahví a sběru vršků z PET 
lahví. Během ekologického dne jsme vítali jaro úklidem vesnice, projektový den 
„Přežijeme?“ prověřil znalosti žáků z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí.        
S žáky druhé a třetí třídy zasedli do lavic i rodiče (někdy prarodiče, tety...) a v rámci 
projektu Začít spolu společně se svými dětmi plnili úkoly, které jim paní učitelky připravily.  
Během zápisu do první třídy proběhl i den otevřených dveří, o prohlídku školy  za doprovodu 
žáků vyšších ročníků  však projevili zájem jen  budoucí prvňáčci a jejich rodiče. 
Dlouhotrvající zima a nedostatek sluníčka nás    přivedly na  myšlenku rozveselit své dny 
barevnými středami -  do bojů o cenné body se zapojily nejen děti, ale s nečekaným 
nadšením i jejich učitelé. Na konci školního roku již tradičně vyrazily všechny třídní 
kolektivy na závěrečné výlety.  
  Za chvíli se rozejdeme a školní budova na dva měsíce osiří. V září se do ní většina 
vrátí, letošní deváťáci  však zasednou ve školních lavicích jinde – dva žáci budou 
navštěvovat gymnázium ( + tři žáci sedmého ročníku, kteří se stanou studenty víceletého 
gymnázia), tři obchodní akademii, na středních odborných školách zahájí své studium 
jedenáct žáků, na zdravotnické škole tři žáci, na SPŠ dva a na odborné učiliště nastoupí 
sedm žáků. Doufám, že jejich další studium bude úspěšné a že je budeme potkávat  
spokojené a šťastné. 
 Konec školního roku je již na dosah. Přeji všem relaxaci a odpočinek, dětem krásné 
prázdniny a v září nashledanou       
         Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy   
 
 
TJ Sokol Fryčovice - oddíl kopané informuje … 

Mladší žáci 

Naši nejmladší fotbalisté se opět účastnili soutěže tzv. Brušperské ligy. Do nového 
soutěžního ročníku 2005-06 jsme vstoupili pod vedením trenérů J.Petráše                              
a L. Adamovského s prakticky  jiným - novým kádrem. Opustilo nás 6 chlapců, kteří tvořili 
základ mužstva. Nečekali jsme zázraky, ale výsledky nás mile překvapily. V dlouhodobé 
tabulce soutěže jsme obsadili 3. místo za 14 vítězství, 1 remízy a 7 porážek se ziskem 43 
bodů a skóre 64:27. Dobré výkony jsme potvrdili i ve finálovém turnaji ligy, kde jsme 
obsadili rovněž 3.místo. Nejlepším střelcem ve finálovém turnaji byl Luca Král s 5 brankami. 
Nelze než sezónu 2005-06 hodnotit jako úspěšnou, za což patří dík a uznání všem chlapcům, 
kteří se na těchto úspěších podíleli.  
Rovněž se sluší poděkovat všem rodičům, oddílu kopané, TJ Sokol a obecnímu úřadu           
za podmínky, které nám vytvářejí při naší činnosti.  
 
Starší žáci 
Do podzimní části  soutěžního ročníku 2005-06 okresního přeboru vstoupili naši žáci značně 
oslabeni, kdy pět hráčů odešlo v letní přestávce do kategorie dorostu, tři na hostování        
do Staříče a dva do Frýdku-Místku. Přes tento podstatný úbytek hráčů jsme sehráli                
v okresním přeboru vyrovnaná utkání a nakonec obsadili po podzimní části soutěže 9. místo 
se ziskem 13 bodů za 4 vítězství, 1 remízu a 6 porážek při skóre 32:20. Před začátkem jarní 
části soutěže nás opustili další 2 hráči, kteří odešli na hostování do Staříče, ale za ně přišla 
adekvátní náhrada  v podobě Tomáše Zahradníka a Jana Adamovského. V konečné tabulce 
jsme se pak posunuli na 8. místo se ziskem 32 bodů za 10 vítězství 2 remízy a 10 porážek 
při skóre 72:45. Nejlepším střelcem se stal Roman Nevlud s 21 brankami 
Družstvo vedla dvojice Roman Konečný a Ing. Tomáš Strnadel 
 
Dorost 
Po roční přestávce družstvo dorostu opět obnovilo svoji činnost. Po přihlášení do soutěží 
OFS ve Frýdku-Místku bylo zařazeno do okresní soutěže. Po podzimní části soutěžního 
ročníku 2005-06 jsme byli na 8.místě se ziskem 9 bodů a skóre 16:21. Během zimní 
přestávky přišel k družstvu nový trenér Ing. Lukáš Baran, který postupně začal do kádru 
zařazovat hráče spadající ještě do kategorie žáků, což však byla nutnost vzhledem             
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 ke špatnému přístupu a morálce starších chlapců, kteří měli být tahouny a oporami 
družstva. Výrazné omlazení týmu se projevilo i ve výsledcích, kdy jsme většinou ve druhých 
poločasech ztráceli nadějně rozehraná utkání proti fyzicky lépe vybaveným a věkově starším 
soupeřům. V konečné tabulce jsme si udrželi 8.místo se ziskem 15 bodů a skóre 29:45. 
Nejlepším střelcem se stal Aleš Žídek se 6 brankami. 
 
Muži 
Při losování  krajské soutěže 1.B třídy soutěžního ročníku 2005-06 jsme přeřazeni               
do tzv.“Ostravské“ skupiny.  V letní přestávce mužstvo opustili trenér Igor Kohut a hráč 
Miroslav Somr, kteří odešli do Lískovce. Novým trenérem se stal Libor Nytra a jeho 
asistentem František Varga. V podzimní části soutěže jsme odehráli 13 utkání, z toho           
3 vítězství, 2 remízy a 8 porážek. Získali jsme 11 bodů a byli na 12. místě se skóre 14:28.  
V zimní přestávce mužstvo opustil nejlepší střelec Jan Rumel, který odešel do Lískovce, 
naopak jsme se posílili o zkušeného Jana Ondrušíka a Michala Jurka. Před jarní částí byl 
před námi jediný cíl, a tím byla záchrana v soutěži, kterou jsme potvrdili v předposledním 
kole domácím vítězstvím nad Klimkovicemi. V konečné tabulce jsme obsadili 12. místo se 
ziskem 26 bodů za 7 vítězství 5 remíz a 14 porážek při skóre 24:55. Nejlepším střelcem se 
stal Jan Rumel se 7 brankami. 
V mužské kategorii nastupovalo rovněž „B“ mužstvo, které hrálo okresní soutěž                     
a pod vedením Františka Vargy obsadilo 9. místo se ziskem 33 bodů za 10 vítězství 3 remízy 
a 13 porážek a skóre 47:69. Nejlepšími střelci byli Jan Rumel a Martin Temel s 5 brankami. 
 
Podrobnější informace a statistiky utkání je možno získat na http://www.ofisport.cz  
 
          výbor oddílu kopané 
 
Vítězství Šachového oddílu TJ Sokol Fryčovice 
 
Oddílu šachu se podařil v letošním roce historický úspěch – stal se celkovým vítězem 
krajské soutěže družstev. Ve vyrovnané soutěži se rozhodovalo o vítězi až v posledním kole 
ve Fryčovicích , kdy na sebe narazily první dva celky tabulky. Po 5-ti hodinách se z vítězství 
5:3 a postupu do Krajského přeboru radovali domácí hráči. V celé soutěži jsme zvítězili       
v 8 utkáních, 2 x hráli nerozhodně a pouze 1x prohráli. Před soutěží bylo mužstvo posíleno     
o 4 mladé hráče z Frýdku-Místku, kteří střídavě nastupovali k jednotlivým zápasům a měli 
velký podíl na vítězném tažení oddílu v soutěži. O historický úspěch se zasloužili tito hráči: 
Josef Blecha (získal 6,5 bodů z 9 odehraných zápasů), Zdeněk Blecha (7 bodů z 11),           
Jiří Kalivoda (5,5 bodů z 8), Jaroslav 
Kolář (4 body z 9), Tomáš Lipovský 
(4,5 bodů z 11), Jan Macíček (4 body 
z 9), Tomáš Prokop (6 bodů z 11), 
Milan Prokop (1 bod z 1), Václav 
Říman (5,5 bodů ze 7) a Aleš 
Václavík (7 bodů z 9 zápasů). Všem 
jmenovaným hráčům patří velké 
uznání za zodpovědný přístup, 
s kterým nastupovali ke všem 
utkáním. Věříme, že i ve vyšší 
soutěži (jedná se již o čtvrtou 
nejvyšší soutěž v republice) bude 
šachový oddíl reprezentovat obec 
Fryčovice stejně úspěšně.   
 

Závěrečná tabulka 
 
 
 
 

Por. Tým Part. + = - Body Skore 

1 TJ Sokol Fryčovice 11 8 2 1 26 52.0 

2 TJ Vendryně 11 8 1 2 25 57.0 

3 SK Slavia Orlová C 11 8 0 3 24 49.5 

4 ŠK Inter Petrovice A 11 8 0 3 24 48.5 

5 TŽ Třinec D 11 7 1 3 22 49.0 

6 Slavia Havířov A 11 4 2 5 14 42.5 

7 Baník Havířov C 11 3 3 5 12 42.0 

8 OS Rychvald A 11 3 2 6 11 41.5 

9 SK Slavia Orlová D 11 3 2 6 11 39.0 

10 TJ Sokol Dobrá B 11 3 1 7 10 39.0 

11 TJ Viktorie Bohumín 11 1 3 7 6 35.0 

12 TJ Sokol Skalice 11 1 1 9 4 33.0 
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TJ Sokol Fryčovice informuje občany, že areál TJ Sokol Fryčovice je otevřen denně 
vždy od 08.00 do 20.00 hodin. 

 
                                                      

  
  
  VVáážžeenníí  oobbččaannéé,,  nnáávvššttěěvvnnííccii     FFRRYY  RReellaaxx  CCeennttrraa,,    
  
  nnaassttaall  ooppěětt  ččaass  lleettnníícchh  rraaddoovváánneekk  ,,  ddoovvoolleennýýcchh  aa  zzaasslloouužžeennééhhoo  ooddppooččiinnkkuu  ppoo  ddlloouuhhéé      
aa  kkrruuttéé  zziimměě..  
    ZZaaččíínnáá  sseezzóónnaa  lleettnníícchh  kkoouuppaalliiššťť  aa  ssppoorrttoovviiššťť..  VVěěttššiinnaa  kkrryyttýýcchh  bbaazzéénnůů  ssee  mmuussíí    
ppřřiipprraavviitt  nnaa  sseezzóónnuu  nnoovvoouu..    
  RRoovvnněěžž    vv  nnaaššeemm  cceennttrruu    pprroobběěhhnnoouu  sseerrvviissnníí  pprrááccee  cceellééhhoo  zzaařříízzeenníí  aa  ppřříípprraavvaa                      
nnaa  nnoovvoouu  sseezzóónnuu..  PPrroottoo  ddoocchháázzíí  vv  mměěssííccii  ččeerrvveennccii  kk      uuzzaavvřřeenníí  nnaaššeehhoo  zzaařříízzeenníí  ..    
VV  ssrrppnnuu  ppaakk  ddoojjddee  kk  úúpprraavvěě  pprroovvoozznníí  ddoobbyy..    
  JJiižž  oodd  0011..0066..22000066  jjssoouu  vv  ppllaattnnoossttii  lleettnníí  cceennyy  aa  nněěkktteerréé  ddaallššíí  úúpprraavvyy    vv  pprroovvoozzuu                  
FFRRYY  RReellaaxx  CCeennttrraa..  

  
UUzzaavvřřeenníí  FFRRYY  RReellaaxx  CCeennttrraa    0033..0077..22000066  ––  3300..0077..22000066  

  
NNoovváá  pprroovvoozznníí  ddoobbaa  --    ssrrppeenn  22000066  

  
  PPoo      1100..0000  ––  2211..0000  hhoodd..    vveeřřeejjnnoosstt  
    
  ÚÚtt      1100..0000  ––  1122..0000  hhoodd    vveeřřeejjnnoosstt  
        1122..0000  ––  1188..3300  hhoodd..    ppllaavváánníí  bbaattoollaatt  
        1188..3300  ––  2211..0000  hhoodd    vveeřřeejjnnoosstt  
  
  SStt      1100..0000  ––  2211..0000  hhoodd..    vveeřřeejjnnoosstt  
  
  ČČtt      1100..0000  ––  2211..0000  hhoodd    vveeřřeejjnnoosstt  
  
  PPáá      1100..0000  ––  2211..0000  hhoodd    vveeřřeejjnnoosstt  
  
  SSoo      1100..0000  ––  2211..0000  hhoodd..    vveeřřeejjnnoosstt    
  
  NNee      1100..0000  ––  2211..0000  hhoodd..    vveeřřeejjnnoosstt  

  
    
PPřřeejjeemmee  VVáámm  vvššeemm  sslluunneeččnnéé  pprráázzddnniinnyy,,  kkll iiddnnoouu  ddoovvoolleennoouu  aa  nniiččíímm  nneerruuššeennýý  ooddppooččiinneekk  ..  
  
ZZaassttaavvttee  ččaass  aa  nnaavvšštt iivvttee  nnááss!! !! !!   

    OOtteevvřřeennoo  ooppěětt   oodd    3311..0077..22000066  
            

          
          ZZaamměěssttnnaannccii   FFRRYY  RReellaaxx  CCeennttrr aa  

  
  



  

 - 9 - 

FFRRYY  ––  RREELLAAXX  CCEENNTTRRUUMM  
Ceník od 01.06.2006 

 

 

 

Celý bazén – 675,- Kč 

pásmo 

0099..0000  ––  1155..0000  HHOODD..        

Celý bazén – 675,- Kč 

� pásmo 

1155..0000  ––  2211..0000  HHOODD..  

Dospělí 35,00Kč/ 1 hod 45,00 Kč/1 hod 

Děti, studenti, důchodci 25,00Kč/ 1 hod 25,00 Kč/ 30,-Kč/1 hod,  

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

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

 

 

 

 

I. pásmo 

 

II. pásmo 

Dospělí 70,00 Kč/ 30 min. 90,00 Kč/ 30 min. 

Děti, studenti, důchodci 50,00Kč/ 30 min. 70,00 Kč/ 30 min.,od 17.00hod 

K dispozici 1 kurt. Vstup jen v sálové obuvi. 

 

 

 

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,středa - společná 

Úterý- sauna není,  

Po dobu letního provozu sauna jen na objednávku. 
Nejméně 3 dospělé osoby. 

Jinak poplatek 100,-Kč za nahřátí. 

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 100,00Kč / 1hod 

Děti, studenti, důchodci 80,00 Kč/ 1hod 

Vstup jen v sálové obuvi. 
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  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                                                      
 
 
Restaurace SOKOLKA zahajuje letní sezónu ! 
 
Zveme všechny k příjemnému posezení na již zastřešené terase, to proto, aby nás 
nepřekvapila nepřízeň počasí. Na čepu nabízíme 4 druhy pivečka a také čepovanou kofolu     
a mnoho jiných druhů nealko nápojů. Když dostanete hlad, můžete si vybrat z našeho 
jídelního lístku. K příjemnému posezení Vám celý den hraje hudba z nově zakoupených 
reproduktorů. 
Vaše děti mají volný prostor na proběhnutí po hřišti, zahrát si na pískovišti, pohoupat         
se nebo si zašplhat, ti starší se mohou bavit kuželkami. 
 

Dne 1.7.2006 pořádáme od 20 hodin diskotéku pro všechny věkové kategorie 
Vstupné 30,- Kč, které bude slosovatelné. 

Hraje DJ Mirek ze Stodolní 
Vstup od 15 let 

Všechny srdečně zveme. 
 
Dne 5.7.2006 pořádáme již tradiční VI. Pivní slavnosti, připravujeme soutěže, do kterých se 
můžete do 30.6.2006 ještě přihlásit. 
O občerstvení je postaráno včetně uzených makrel, srnčího guláše… 
Připravena je také bohatá tombola se zajímavými cenami, např. čepice Radegast, trička, 
mikiny, ubrusy, sklenice…. 
Tak nezapomeňte a přijďte podpořit soutěžící. Další akce, které chystáme, ještě oznámíme. 
Dále nabízíme naše služby při konání svateb, srazu ročníků, rodinných oslav, smutečních 
hostin… 
 
Restaurace Sokolka přeje Všem krásné léto a příjemně strávenou dovolenou ! 
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REKLAMA 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Pozvání 
 

do p říjemného prost ředí  
pojiš ťovací kancelá ře 

Allianz pojiš ťovny, a. s. 
U Staré pošty 54, 

Frýdek-Místek 
 
 
 

• Víte,  jak nejlépe pojistit sv ůj majetek a pro č ? 
• Objevili jste, jaké kouzlo má stá ří ? 
• Chcete, aby Vaše d ěti studovaly v zahrani čí ? 
• A pro č pojistit Vaše auto práv ě u nás ? 
• Nezávazné nabídky a finan ční poradenství zdarma.  
• 50 % slevy z  poplatk ů p ři čerpání hypote čních úv ěr ů. 

 
 
 
 
Rádi na Vaše otázky odpovíme a zpracujeme Vaše p řání na skute čnost.  
A navíc každý návšt ěvník obdrží dárek . 
 
 

Těšíme se na Vaši návšt ěvu 
Dagmar Mat ěj čková 

Tel/fax: 558 645 992, 608 857 633 
606 234 196 

www.zastupci-allianz.cz/dagmar.matejckova  
pojistovaci.kancelar@seznam,cz  
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Kolekce LÉTO 2006 
 

 

Na nic nečekejte a změňte svůj spánek právě TEĎ !!! 
 

 
 

Výrobky z ovčí vlny: 
 
� jednostranná deka (vlna/flanel) 135 x 195 – 1 990,- Kč 
� jednostranná podložka 90 x 200 – 1 190,- Kč 
� jednostranný     polštář (vlna/flanel) 80 x 40 – 590,- Kč 
!! NÁŠ TIP !! 
� oboustranná vlněná deka 135 x 195     – 3 490,- Kč 
� oboustranná vlněná podložka 90 x 200 – 1 990,- Kč 
� oboustranný vlněný polštář 80 x 40      – 1 090,- Kč 
 

AKCE !! **k setům merino (deka, podložka, polštář) získáte ZDARMA polštář 40 x 40 v hodnotě 490,- Kč** 
Přikrývka a polštář ALOE VERA 

� přikrývka 135x200 – 1 665,- Kč 
� polštář 70x90            – 955,-Kč 

Tkanina s podílem extraktu rostlinné tekutiny Aloe Vera, známé jako elixír zdraví. 
Aloe Vera působí blahodárně na kůži a posiluje relaxační účinky spánku. Posiluje přirozenou vitalitu Vašeho 
organismu. Lze prát na 60 oC 
 

!! NÁŠ TIP !! 
Ortopedický polštář Deluxe   1 490,- Kč 
 
Viscoelastická pěna reagující na změnu teploty (vyrobeno pro NASA v rámci 
vesmírného programu). Optimální tuhost pro krevní oběh, pro lepší uvolnění a 
regeneraci krčních svalů. Potah polštáře Touch of Silver (obsahuje 5% stříbra). 
Rozměry 35x50 cm. 

 
Ortopedický polštář Herba   1 090,- Kč 
 
Polštář obsahuje bylinné vyndávací sáčky, které maximalizují revitalizaci těla během spánku. Rozměry 35x50 
cm. 
 
 

Objednávat můžete: 
� telefonicky na číslech 605 900 101 nebo ZDARMA 800 880 808 

� v internetovém obchodě na stránkách www.eurobonus.cz 
� písemně na adrese: euroBONUS CZ, Mladotova 666/5, Praha 10 – Kolovraty, 103 00 

 
 
 

Chcete zlepšit svůj spánek? 
Trpíte nespavostí? 

Trpíte bolestmi páteře, kloubů, svalů? 
Používáte výrobky z ovčí vlny? 

Udělejte sobě, nebo svým blízkým radost! 

Dopřejte si i Vy kvalitní spánek za skvělé ceny !!! 
Co vše Vám nabízíme? 

Velmi kvalitní české výrobky za skvělé ceny 
ZDARMA dovoz výrobků až do Vašeho domova 

Pro objednání ZDARMA linku 
800 880 808 

Splátkový prodej 
 

!! NÁŠ TIP s AKCÍ !!                          9 990,- Kč 
 Zdravotní matrace POHODA…6 490,- Kč 
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AKCE !! 
** K matraci POHODA polštář HERBA ZDARMA ** 

 

� kvalitní zdravotní matrace vyrobená ze studené pěny 
� pět anatomických zón 
� výborná vzdušnost a elasticita materiálu 
� různá tuhost matrace v jednotlivých zónách 
� výška 14 cm, doporučená hmotnost uživatele do 130 kg 
� správná poloha páteře a velkých kloubů 
� snímatelný potah Touch of Silver (obsahuje 5% stříbra, zip po celém obvodu, potah lze prát do 60°C) 

 

 

TOP!!! PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ SPÁČE TOP!!! 
 

Zdravotní matrace DELUXE…13 690,- Kč 
 

 
 
 
 
 
 
� luxusní zdravotní matrace z velmi kvalitního materiálu CELTEX 
� sedm anatomických zón 
� optimální rozdělení tlaku v každé poloze spánku 
� 5 let záruka 
� snímatelný potah Touch of Silver (obsahuje 5% stříbra, zip po celém obvodu, potah lze prát do 60°C) 
 

Ceny matrací jsou kalkulovány včetně DPH a pro rozměr do 200x90, ale jsme schopni dodat jakýkoliv rozměr.  

Přikrývka a polštář Deluxe 
� přikrývka 135 x 200  
    – 2 290,- Kč 
� polštář 70 x 90  
    – 1 250,- Kč 
Náplň přikrývky tvoří jedinečné značkové vlákno Fillwell®Dreamfill. Hřejivost, hebkost, příjemný omak a 
především velmi nízká hmotnost. Mimořádně vysoký komfort při spaní. Jedinečné a luxusní vybavení Vašeho 
lůžka. Lze prát na 60 oC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fa JIŘÍ TESARČÍK 



  

 - 14 - 

 
Zajistíme a provedeme pro Vás tyto práce 

 
• Kompletní údržba bytového fondu  
• Celkové rekonstrukce domů, bytů a budov 
• Vnit řní i venkovní omítky 
• Veškeré malířské a natěračské práce včetně fasád 
• Betonování podlah, teras, schodů a balkonů  
 včetně izolací, dlažeb a obkladů 
• Pokládka dřevěných podlah, PVC a jiných podlahových krytin 
• Výkopové práce 
• Odvoz suti a jiných odpadních materiálů 
• Vyklizení a úklid sklepních a jiných prostor 
• Klempířské a pokrývačské práce 
• Tesařské práce 
• Ploty, ohrady a oplocenky 
• Výkopové a meliorační práce 
• Zateplování budov 
• Výměna oken 
• Instalatérské  práce 
• Zahradní dřevostavby (pergoly-altány atd.) 
• Pokládka zámkové i ostatní dlažby  
• Stavba komínů 
• Veškeré zednické práce 
• Odporové dráty do žlabů a svodů - zamezí zamrzání a poškození  
_____________________________________________  
• Údržba zeleně a dřevin 
• Kosení travin (křovinořez, traktor) 
• Práce s motorovou pilou i z plošiny 
Informace na tel: + 420 728 954 389,  JiriTesarcik@seznam.cz               
www.tesarcik.cz,   mail.tesarcik.cz   
Jiří Tesarčík, Dr. Petra 2897 - Frýdek-Místek 738  01 
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Fryčovický zpravodaj č2/2006 

 
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.3/2006  je: 18.9.2006 
 
 


