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Vážení občané, 
 

letošní rok je rokem volebním. Po parlamentních volbách se blíží volby komunální,            
a ty rozhodnou o složení zastupitelstev, které povedou obce v období 2006-2010. 
V závěru končícího volebního období chci zrekapitulovat konkrétní nejdůležitější výsledky společného 
úsilí, které jsou ve Fryčovicích vidět a které byly vytvořeny ve volebním  období 2002-2006. 

Finančně nejnákladnější byla přístavba základní školy o víceúčelový objekt, který slouží jak 
žákům školy, tak široké veřejnosti. Stavba byla zbudována za 30 mil. Kč. Tato jistě nemalá částka byla 
uhrazena 15 mil. Kč ze státní dotace, zbytek uhradila obec. Po roce a půl provozu se potvrzuje,           
že investice nebyla zbytečná a zařízení je využíváno od nejmenších batolat až po seniory. 

Nemalé prostředky, cca 7,6 mil. Kč, byly vloženy do oprav místních komunikací, mostků a lávek. 
Chodník v zatáčce u Prodexu byl zkolaudován a zvýšil bezpečnost chodců u málo přehledného úseku 
silnice se stále zvyšující se hustotou provozu. Generální oprava byla provedena na lávce u Doležilů 
(první ze sedmi lávek přes řeku Ondřejnici); tyto opravy by měly v budoucnu pokračovat. 

V základní škole byla zmodernizována kuchyň tak, aby vyhovovala současným náročným 
požadavkům hygienických předpisů a mohlo se bez problémů vařit i strávníkům místních firem            
a seniorům. V mateřské škole byla vyměněna okna ve staré části budovy. S pomocí dotace            
od Ministerstva zemědělství ČR byl vybudován revitalizační rybník u hájovny. Rybník a obecní les 
Zámrklí vytváří v naší obci místo pro vycházky a odpočinek v přírodě. 

Ve spolupráci s předsedou TJ Sokol Fryčovice Ing. Ivanem Bedrunkou po získání státní dotace 
4,6 mil. Kč a dofinancováním z pokladny TJ bylo provedeno zateplení, výměna oken a nová fasáda na 
objektu sokolovny. Dlouhodobý problém s podlahou sokolovny byl vyřešen a je provedena nová 
palubovka na pružném roštu. 

Byl opraven sakrální kříž na křižovatce „U kříže“ a také pomník obětem 2. světové války,           
u kterého ještě chybí úprava okolí. 

Díky aktivitě dobrovolných hasičů v čele s jejich velitelem Ing. Leo Kuběnou se podařilo získat 
dvě starší vozidla, která byla opravena a slouží k lepšímu zabezpečení obce a při výcviku našich 
hasičů. 

Rekonstrukce objektu obecního úřadu je dokončena. Po vybavení interiérů budou prostory 
využívány veřejností. Po nové poště bude zprovozněno zdravotní středisko, kulturní sál a výdejna 
léků. Přestavba prováděná za provozu byla náročná pro stavaře. Provizorní provoz na poště a obecním 
úřadě byl náročný pro občany a zaměstnance. Všem, kteří byli stavbou nějak dotčeni, se omlouvám      
a děkuji za jejich trpělivost. Celá náročná rekonstrukce stála 20 mil. Kč, z toho 7 mil. Kč bylo uhrazeno 
ze státní dotace. 

O prosazení dotací v rozpočtovém výboru parlamentu na stavby Fry-relax centra, opravu 
sokolovny a rekonstrukci obecního úřadu se zasloužil poslanec Ing. Petr Rafaj (ČSSD) a určitě mu 
patří poděkování. 

Získání těchto dotací příznivě ovlivnilo obecní rozpočet a předpokládaný přebytek rozpočtu      
ke konci roku bude 7 mil. Kč.  

S končícím volebním obdobím děkuji všem těm, kteří se podíleli na rozvoji naší obce. Děkuji     
za spolupráci pracovnicím úřadu a zaměstnancům obce, správci Jaromíru Laníkovi, místostarostovi 
Ing. Jindřichu Lančovi, členům rady a zastupitelstva obce, členům výborů  a komisí. 

Společným úsilím se daří obec rozvíjet. Svědčí o tom také nárůst počtu obyvatel 
z dlouhodobých 2150 obyvatel na současných 2250 obyvatel Fryčovic – obce, kde stojí za to žít.           
 

Ing. Jiří Volný 
starosta obce 
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Územní plán obce Fryčovice 

 
Hlavním úkolem územního plánu je uvést do souladu jednotlivé funkční složky osídlení a jejich 

zájmy v území v souvislosti s vývojem a potřebami občanů. Ve Fryčovicích to znamená vymezit plochy 
pro výstavbu nových rodinných domů a stanovit podmínky pro umísťování podnikatelských zařízení, 
zajistit budoucí ekologickou stabilitu území a zlepšit životní prostředí v sídle při další urbanizaci 
území. Územní plán vytváří předpoklady proporcionálního rozvoje naší obce. Je zapracován návrh 
úpravy rychlostní silnice R 48 Příbor – Frýdek –Místek … je navrženo odstranění dopravních závad, 
jejich síť je doplněna i o hlavní cykloturistické a pěší trasy. Navrhuje se zvýšení kapacit odstavných 
ploch na  předpokládaný budoucí stupeň automobilizace. Podél silnice jsou vymezena ochranná 
pásma, podél veřejně přístupných komunikací pro motorová vozidla v současně zastavěném            
a zastavitelném území je navržena uliční čára a jsou vymezena rozhledová pole na křižovatkách. 
Územní plán obce řeší koncepci zeleně v zástavbě ploch pro realizaci pásu ochranné a izolační zeleně, 
zásobování pitnou vodou a odkanalizování, zásobování elektřinou, plynem a teplem, navrhuje 
nezbytná opatření na úseku telekomunikací apod. 
 Územní plán naší obce byl schválen zastupitelstvem obce 5.6.2003, je zřejmé,  že v tomto plánu 
nejsou podchyceny veškeré záměry budoucího rozvoje obce, zájmy občanů a podnikatelů. Je však 
nutné si uvědomit, že nelze akceptovat některé požadavky na využití i soukromých pozemků, které 
nejsou v souladu se schváleným plánem a zasahují do funkčního uspořádání a využití kulturně 
historické a přírodní hodnoty území. 

Obecní úřad shromažďuje žádosti a podněty občanů a podnikatelů na změny územního plánu. 
V současné době však vzhledem k připravovanému novému  Stavebnímu zákonu, který má vejít 
v platnost od r. 2007, nevíme, jaké  budou  prováděcí předpisy a způsob financování aktualizace 
„Územních plánů“. 
 
          Ing. Jindřich Lanča 
               místostarosta 

 
Obecní lesy z pohledu 

odborného lesního hospodáře a jejich budoucnost 
 

1. Základní údaje 
 Lesy ve vlastnictví obce se nacházejí v katastrálním území obce Fryčovice. Jsou tvořeny třemi 
samostatnými komplexy s místními názvy Obecňák, Sovinec a Zámrklí. Dále k nim patří několik malých 
lesíků na okraji zastavěné části obce a nově zalesněný bývalý zemědělský pozemek za hnojištěm. 
V současné době zaujímají rozlohu 95,26 ha. Záměrem obce do budoucna je tuto rozlohu ještě 
zvětšovat zalesňováním některých ladem ležících zemědělských ploch. Obec má zvolenou lesní komisi, 
dohlížející na hospodaření v lesích. Jejím současným předsedou je zvolen Ing. Dušan Vyvial. Činnost 
odborného lesního hospodáře vykonává Ing. Zdeněk Vašut, bytem ve Frýdku-Místku. Řízení vlastních 
prací v lese provádí p. Leo Volný. Práce vykonávají p. František Petroš, bydlící v hájence Zámrklí,          
a p. Tomáš Volný z Fryčovic. Výpomoc při vyklizování dříví z lesních porostů prováděl p. Kabát            
se svými koňmi nebo traktorem. 
 
2. Trochu historie 
 Po druhé světové válce vlastnila obec lesy až do r. 1953, kdy byly podle zákona č. 279/1949 Sb. 
a následujícího nařízení č. 90/1950 Sb. převedeny na Československé státní lesy. Až do roku 1992 
v nich hospodařil lesní závod Frenštát pod Radhoštěm, polesí Hukvaldy. V roce 1992 byly lesy opět 
vráceny do vlastnictví obce podle zákona 172/1991 Sb. a obec v nich začala samostatně hospodařit.  
 
3. Stav lesů za posledních 10 let 
 Zdravotní stav lesů v době navrácení obci byl vcelku uspokojivý. Již méně uspokojivá byla 
věková a druhová skladba. Převládaly a dosud převládají lesní porosty mladšího věku, tj. 60-ti leté      
a mladší. Tyto se musejí vychovávat minimálně do věku 80-ti let, kdy potom mohou být podle Zákona 
o lesích č. 289/1996 Sb. již obnovovány. Zastoupení porostů do 60-ti let bylo na počátku roku 1994   
při vyhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) 85%. Zbylých 15% byly porosty starší. Také 
druhová skladba byla z hlediska stability a odolnosti proti škodlivým činitelům značně nepříznivá. 
Jehličnaté dřeviny byly zastoupeny 65% a listnáče 35%. Z jehličnanů pak oněch 65% naplňoval smrk 
57%. Jen z hlediska krátkodobé ekonomické efektivnosti by toto složení mohlo být výhodné.Muselo by 
se však jednat o produkci zdravého dřeva, bez hniloby v nejcennější  části kmene. 
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4. Hospodaření v létech 1994 až 2006 
 Řádné hospodaření probíhalo v letech 1994 až 1997. V lesích se prováděla výchova  a obnova 
podle platného LHP. Od roku 1998 se začaly projevovat nepříznivé přírodní podmínky. Suchá a teplá 
léta měla za následek rozšíření houbových a hmyzích škůdců. Vcelku úspěšně se podařilo zamezit 
škodám působených pilatkou, která ožírá jehlice mladých letorostů. Opakované letecké postřiky 
potlačily tohoto škůdce na únosnou míru. Mnohem těžší boj je veden proti kůrovcům a václavce. 
Kůrovci jako podkorní hmyz škodící hlavně smrku, jsou hubeni pomocí lapáků – pokácených            
a odvětvených stromů pokrytých zelenými větvemi, pomocí feromonových lapačů – plastových krabic 
se štěrbinovými otvory, do kterých je zavěšen feromonový odparník, a v neposlední řadě těžením 
napadených stromů a jejich včasným odvozem z lesa, to znamená dříve, nežli z napadených stromů 
vyletí další mnohem početnější generace kůrovců a nalétne na zdravé stromy, které pak v důsledku 
žíru larev v lýku odumírají. Nejtěžší a v podstatě žádná obrana není proti václavce, škodící hnilobami 
téměř všech dřevin. Částečné snížení jejího výskytu je možné jen zamezením poškození stojících 
stromů při těžbě a přibližování. 
 Od roku 1998 byla zastavena výchova a obnova porostů z důvodu kalamitních nahodilých těžeb, 
které se musí provádět přednostně. Postupně docházelo k prořeďování smrkových porostů a na mnoha 
místech již vznikaly holiny. Tyto musely být do dvou let zalesněny. Z důvodu nepříznivých podmínek 
pro pěstování smrku a z důvodu zařazení lesů v Zámrklí do územního systému ekologické stability - 
nadregionálního biocentra Hukvaldy se bude zalesňování provádět pouze listnatými dřevinami (hlavně 
dubem letním ) a jedlí. Nově zalesněné plochy musí být chráněny proti srnčí zvěři oplocenkami, 
opichováním kolíky nebo natíráním sazenic prostředky proti okusu. Zároveň musí být chráněny proti 
buřeni vyžínáním minimálně po dobu pěti let. 
 V roce 2002 byl nově zalesněn bývalý zemědělský pozemek za hnojištěm. Je to jeden z prvních 
kroků k rozšiřování plochy obecních lesů a ke změně charakteru krajiny ke krajině pestřejší            
a z hlediska ekologie i stabilnější. 
 
5. Tvorba nového lesního hospodářského plánu 
 Po skončení desetileté platnosti starého hospodářského plánu zadala obec na jaře roku 2003 
vyhotovení plánu nového firmě Lesnická projekce Frýdek-Místek, a.s. Zodpovědným pracovníkem byl 
Ing. Jiří Kopřiva. Vlastními pracemi na vyhotovení LHP byl pověřen Ing. Zdeněk Vašut. Nový lesní 
hospodářský plán byl vyhotoven na 10 let (2004 – 2013). Z výsledků LHP je možno uvést několik 
základních údajů. Za dobu jeho platnosti bude nutno provést naléhavou výchovu na 23,84 ha porostů. 
Z toho prořezávky  na 5,11 ha a probírky na 18,73 ha. Vytěženo může být 6700 m3 dříví,  a to 5260 m3 
v těžbě obnovní a 1440 m3 v těžbě výchovné. Dosavadní praxe však ukazuje, že místo plánovaných 
těžeb se budou provádět  povětšině nahodilé těžby (zpracování souší,zlomů a vývratů). 
 
6. Závěr 
 Předpokladem pro řádné hospodaření podle platného LHP by  bylo úspěšné zvládnutí probíhající 
kalamitní kůrovcové situace spojené s prvotním oslabením smrku václavkou, která ohrožuje lesy všech 
vlastníků bez rozdílu. I přes snahu pracovníků p. Petroše, Tomáše Volného a příležitostné výpomoci se 
nepodařilo doposud kalamitu zvládnout. Vlivem teplého počasí objem poškozených stromů dále 
narůstá.  Tato nepříznivá situace úzce souvisí s ekonomikou  lesní výroby. 
          V důsledku výše uváděných vlivů se v poměrně krátkém časovém období změnil, zatím hlavně     
v části  Zámrklí, celkový ráz lesa. Lze očekávat,že i v budoucnu  budou obecní lesy mládnout            
a  vyžadovat  jen zvýšené náklady na úkor zisku. 
 
          
           Ing. Zdeněk Vašut 
                                                                                                               odborný lesní hospodář 

                                                                    
Ing.Dušan Vyvial 

                                                                                                                předseda lesní komise 
 

* DOŽÍNKY * DOŽÍNKY * DOŽÍNKY * DOŽÍNKY * DOŽÍNKY * DOŽÍNKY * 
V neděli 20. srpna se už popáté uskutečnily DOŽÍNKY – prastará tradice všech zemědělců, 

oslava spojována s bohatým pohoštěním, tancem, veselím a přáním dobré úrody i v příštím roce. 
Celá slavnost začala mší a svěcením dožínkových věnců v místním kostele a pokračovala 

průvodem a programem na hřišti místní TJ Sokol Fryčovice. 
Po skončení mše se seřadili koně s jezdci, hosté usedli do připravených kočárů   a za doprovodu 

místní dechové hudby a ostatních účastníků šel slavnostní průvod až na hřiště, kde byl předán 
dožínkový věnec nejlepšímu hospodáři – letos panu Jaromíru Kublákovi mladšímu.  

Hlavní část programového odpoledne  tvořilo vystoupení Dětského folklórního souboru 
Ostravička z Frýdku-Místku, dále předvedení techniky hasičů ( zásah střední pěny na hořící kapalinu), 
ukázka modelů letadel, chovatelé vystavovali drobné domácí zvířectvo, zahrádkáři květiny a jiné 
výpěstky, prodávala se drobná keramika ( Ing. M. Šteffková, Fryčovice), byl zajištěn prodej jehličnanů 
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a listnáčů ( Rožnovský Antonín , Frýdlant), nechyběly ani dožínkové koláče a cukroví (Cukrárna paní 
Zahradníkové, Fryčovice), bylo připraveno občerstvení se spoustou dobrého jídla ( Sokolka, Fryčovice) 
a samozřejmě nechyběla bohatá tombola pro děti a též pro dospělé, kde  hlavní cena bylo jatečné 
prase z farmy J. Kubláka. Děti ještě vyhodnocovaly nejhezčí zvířátko. Celé odpoledne hrála cimbálová 
muzika Gajdůšek. Za to, že bylo všechno slyšet a rozumět, můžeme děkovat dobrému ozvučení 
zajištěnému Jirkou Hrabcem. 
 
...pár slov o Ostravičce... 
*   působí od roku 1982 
*   zakladateli a současnými vedoucími jsou Marie a Stanislav Novákovi 
*   název vznikl podle řeky Ostravice protékající Frýdkem-Místkem 
*   původní skupinka 30 malých tanečníků a zpěváčků se rozrostla na 140 členný kolektiv          
     s vlastními cimbálovými muzikami 
*   umělecky vyrostla díky systematické a komplexní pohybové, pěvecké a hudební přípravě 
*   dle věkových kategorií pracují ve 4 tanečních skupinách a 3 cimbálových muzikách 
*   v typicky lašských krojích a stylizovaných městských krojích prezentuje rozsáhlý     repertoár 

lidových tradic zdejšího kraje 
*   země, které navštívila: Slovensko, Ukrajina, Polsko, Rusko, Rakousko, Německo, Francie, 
     Turecko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Portugalsko, Maroko, 
     Mexiko, Brazílie a naposledy Tchaj-Wan na Světovém dětském folklórním festivalu  
 
...pár slov o hasičích ... 
*   první placený hasičský sbor byl na českém území založen v roce 1853 v Praze.  
*  za první Československé republiky byly veřejné požární jednotky z povolání jen v některých  větších     

městech, jinde byly dobrovolné has. sbory 
*   asi v r.1942 byl i v protektorátu vytvořen pluk požární policie Čechy-Morava 
*   po válce zařazeni pod ministerstvo vnitra - hasičstvo bylo dobrovolné, z povolání nebo závodní 
*   r.1953 nový zákon – reorganizace pož, ochrany 
*   r.1958 nový zákon- dochází k decentralizaci pož. ochrany a oslabení její úrovně 
*   r. 1967 – vznik Školy požární ochrany ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku 
*   následuje období spojené s absolventy této školy – profesionalizace pož. ochrany 
*  činnost hasičů tvoří vedle samotných požárů také zásahy u dopravních nehod, při živelných 

pohromách, při odstraňování nejrůznějších překážek, vyprošťování osob, likvidace sršních a vosích 
hnízd apod. 

*   hasičský záchranný sbor hraje stěžejní roli v přípravách státu na mimořádné události – hrozby 
terorizmu, průmyslové havárie, živelné pohromy – je hlavním koordinátorem integrovaného 
záchranného systému, který v případě krize slučuje všechny záchranné  složky 

      
                                                                                         Mgr.A.Hrabcová 
 

ZO Českého zahrádkářského svazu ve Fryčovicích informuje 
 
Stává se, že nějaký důležitý činitel použije slovo baráčník či zahrádkář k přirovnání s něčím 

méně hodnotným ve společnosti. Bližší pohled však přesvědčí, že i takoví baráčníci či zahrádkáři mají 
své místo na slunci. Český zahrádkářský svaz sdružuje lidi podobných zájmů, podílí se na tvorbě           
a ochraně životního prostředí, krajinného vzhledu, vytváří podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti, 
pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy a dalších rostlin. ČZS má v ČR více než 188 tis. členů a je členem 
Mezinárodní organizace Sdružení evropských zahrádkářských svazů (Office international du Coin de 
Terre des Jardins Familiaux). 
 
  V okrese FM je 63 ZO s 3231 členy a naše ZO udržuje už několik let členskou základnu na čísle 
110. V krátké době budeme slavit 50 let zahrádkářů ve Fryčovicích. Činnost ZO ČZS je pro mnoho 
občanů přitažlivá pro její účelnost, která spočívá například: 

 ve zvyšování odborných znalostí a seznamování s novinkami v oboru formou kvalifikovaných 
přednášek a instruktáží, 

 v pomoci při zajišťování ovocných a okrasných stromů a keřů, sadbového materiálu a jiných 
potřeb ve vysoké kvalitě, 

 v pomoci při zajišťování speciálních hnojiv a ochranných prostředků za příznivé ceny, a co je 
důležité, s odbornou radou a doporučením, 

 v organizování tématických , vzdělávacích i účelových zájezdů, a to i do zahraničí, 
 v organizování akcí a výstav, kde se mohou členové pochlubit se svými výpěstky a které jsou 

vhodnou příležitostí ke vzájemnému setkání a předávání zkušeností,  
 v pomoci při zpracování (moštování) a prodeji vlastní úrody, 
 v neposlední řadě v organizování vzdělávacích a zábavných akcí pro děti a mládež. 
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Ve zbytku  letošního léta vás můžeme pozvat na Krajskou zahrádkářskou výstavu  
v Ostravě na Černé louce ve dnech 21. – 24. září, na členskou schůzi s odbornou přednáškou Ing. 
Milady Šteffkové o léčivých rostlinách, na naši vlastní výstavu ovoce, zeleniny a květin v nových 
prostorách kulturního sálu Obecního úřadu, a to ve dnech 27. – 30. října. Tečkou za roční činností bývá 
přátelský večírek, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu v hostinci U Tvardků. 
 

Předseda ZO  Lubomír Oborný 
Závazné pokyny pro zákazníky moštárny: 
 

 Bezpečnostní opatření 
Všichni zákazníci a jejich doprovod jsou povinni během pobytu v moštárně zdržet se všeho,     
co by mohlo ohrozit jejich bezpečnost a bezpečnost obsluhy, zejména: 

 Zákazník včetně doprovodu je povinen dbát pokynů obsluhy. 
 Zákazník vstupuje do pracovního prostoru na pokyn obsluhy. 
 Děti do 15 let NEVSTUPUJÍ do pracovního prostoru! 

 Spoluúčast zákazníka: 
 Zákazník spolu s obsluhou zváží ovoce. 
 Spolu s obsluhou zvedá ovoce na násypný stůl. 
 Nabírá drť do kbelíků. 
 Odebírá kýble moštu a nalévá do vlastních nádob. 
 Odebírá výlisky a ukládá je do vlastních obalů. 

 Ostatní: 
Cena za provedené služby:  člen ZO .. 1,50 Kč/kg, nečlen .. 2,-   Kč/kg, jen drcení ..50% ceny. 
• Obsluha si vyhrazuje právo odmítnout zpracování špinavého a nahnilého ovoce. 
• Zákazník zodpovídá za kvalitu dovezeného ovoce, aby nebylo špinavé, nahnilé a nebyly 

v něm předměty, které by poškodily zařízení (dráty, hřeby, dřevo,kameny apod.) 
• Před odchodem z moštárny si zákazník zkontroluje své věci, zda něco nezapomněl. 

Těšíme se na dobrou spolupráci! 
 Pořádek dělá přátele.  

 
ZO ČSCH se představuje. 

 
 Vážení spoluobčané, dovolte mi představit Vám místní chovatele drobného zvířectva sdružené 
v ZO ČSCH ve Fryčovicích. Vznik naší organizace se datuje dnem 22.března 1983, kdy skupinka 
nadšenců svolala zakládající členskou schůzi v zasedací místnosti tehdejšího MNV. 
 Prvním předsedou se stal přítel Kuběna Ladislav a v průběhu 23 let trvání organizace            
se ve funkci předsedy postupně vystřídali krátce přítel Michálek Svatopluk, př. Kocián Josef, př. Volf 
Pavel. Poté vzal předsednictví Vrtný Břetislav a od ledna 2005 je předsedou přítel Volný Karel.        
Mezi zakládajícími členy se patří vyjmenovat př. Hynečkovou Jiřinu, př. Dvorského Václava            
a př. Poláška Rudolfa. Ještě v roce 1989 čítala organizace 75 členů. Dnes má naše ZO 14 členů, řídí ji 
čtyřčlenný výbor a do výboru dochází i předseda tříčlenné revizní komise. 
 Do povědomí občanů jsme se dostali hlavně naší aktivní účastí při konání místních „Dožínek“, 
kdy letos již popáté naše přehlídka drobného zvířectva činila nedílnou součást dožínkového programu. 
Stejně jako v minulých ročnících, tak i letos 69 vystavených zvířat osmi živočišných druhů tvořilo 
pestrou přehlídku naší činnosti.  
 Členové naší ZO se dlouhodobě zúčastňují chovatelských výstav s výbornými výsledky nejen 
v blízkém okolí, ale např. př. Dvorský Václav reprezentoval ZO ČSCH Fryčovice na XXVII. Evropské 
výstavě králíků, holubů, drůbeže a drobných hlodavců konané v listopadu 2004 v Praze, pravidelně nás 
reprezentuje na Národních výstavách ČR a spolu s př. Volným Karlem se zúčastnili oblastních 
chovatelských výstav v Trenčanských Stankovcích a př. Dvorský Václav i v Nitře na Národní výstavě 
Slovenska. Mezi aktivní vystavovatele dlouhodobě patří i př. Vrtný Břetislav a př. Kocián Josef. 
Předseda ZO př. Volný Karel je zároveň členem okresního výboru ČSCH Frýdek-Místek ve funkci 
vedoucího okresní odborné komise drůbeže. V rámci okresu F-M je zaregistrováno celkem 14 ZO ČSCH. 
 Vážím si práce chovatelů, kteří plní v současné společnosti řadu tradičních a stále více nových 
funkcí. Život na vesnici tvoří takovéto dobrovolné zájmové organizace a spolky, které dotvářejí 
společenské a kulturní aspekty dění v obci. Jistě jsme zajedno v tom, že chov drobných zvířat vyžaduje 
značný kus vytrvalosti, zanícení, snahy, píle, času, schopnosti překonávat problémy, ale také 
pochopení ze strany blízkých. Toto všechno je navíc zatěžováno stále více finanční zátěží formou 
různých nařízení a úprav ze strany státu. 
 Osobně bych chtěl vyzvednout nedocenitelný význam této činnosti při formování pozitivního 
přístupu člověka ke zvířatům a přírodě, rozvíjení jeho humánního vztahu   ke všem živočišným druhům 
a v upevňování odpovědnosti člověka za svůj přístup vůči nim. 
 
         Karel Volný, předseda ZO ČSCH 
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Dožínky 2006 
 
 V pořadí již páté dožínky proběhly za k nám příznivě nakloněného počasí. Přes menší nehodu 
jednoho z aktérů byly úspěšné. Obilí bylo sklizeno, což se vždycky v termínu nepodaří. 
 Netradiční nástup jara a průběh letního počasí zapříčinil netradičně nízké výnosy, které se 
propadly o 40%. Bohužel ani tato skutečnost nijak neovlivnila nákupní ceny krmného obilí, zvýšeného 
proti loňsku, kdy byly rekordně nízké, o 20,- Kč na 260,- Kč u pšenice. Zatím. Doufáme ale, že se 
během roku zvýší. A když u cen - nákupní cena mléka klesla z 8,50 Kč na 7 Kč za litr a prognóza říká, 
že půjde dále dolů. Pro doplnění - celková zemědělská produkce klesla vnějšími vlivy proti roku 1989   
o 40%. Avšak žádný strach, potravin je dostatek. 
 Nízké nákupní ceny nahrazují dotace, i když zvyšují naši závislost na nich.                 Od 
letošního roku nabíhá tříleté referenční období pro výpočet dotací na farmu. V tomto čase budeme na 
nějakých 75% dotací starých členských zemí EU. Nevíme, zda výpočet bude ze 100% nebo z našich 
75%. A protože od roku 2013 se budou dotace do zemědělství snižovat, musíme se na budoucnost 
připravit změnou zaměření nebo doplněním činnosti. 
 Dožínky  budeme pořádat nadále a jsme velmi vděčni sponzorům cen do loterie, která je 
jediným příjmem k pokratí nákladů. Nechceme dělat dožínky výdělečné, ale vytvářet příjemné 
prostředí, zábavu a občerstvení pro občany Fryčovi a okolí.  

Děkuji všem, kteří se zasloužili o přípravu a hladký průběh dožínek a jmenovitě sponzorům: 
AGP, a.s., Sedlnice *  Beskyd Fryčovice, a.s.  * Beskydské uzeniny, a.s., FM, Ing Chodura * Bílek 
Jaroslav, truhlářství, Fryčovice * Boček Lumír, pekařství, Fryčovice * BORCAD, s r.o., Fryčovice, Ing. 
Boruta * Bujnoch Jaroslav, B+B stolařství, Fryčovice * Bujnochová Marie, květiny, Fryčovice * Český 
svaz chovatelů Fryčovice * Český svaz tělesné výchovy, okresní sdružení FM * Český zahrádkářský 
svaz Fryčovice * Jesenský Lubomír, servis chlad. a klimat. techniky * Fajkus Josef, truhlářství, Horní 
Sklenov * Ing. Folta Josef, zemědělec, Kateřinice * Galásek Zdeněk, nákup zvířat, Fryčovice * Gastro 
nápoje, s r.o., Fryčovice * Gregor Vít, zabezpečovací technika, Fryčovice * Hlavatý Libor, autoservis, 
Fryčovice * Ivánek Leoš, autoopravna, Fryčovice * Janečka Libor, zemědělec, Chlebovice * Karolín 
Jaroslav, zemědělec, Krmelín * Klepková Agnesa, pletařství, Fryčovice * Konvičková Pavla, Sokolka, 
Fryčovice * Ing. Kopecký František, senátor, Fryčovice * Kozubková  Miroslava, chovatelské potřeby, 
Fryčovice * Ing. Kuběna Milan, potravinářská výroba, Fryčovice * Kublák Jaromír, zemědělec, 
Fryčovice * Kublák Karel, zemědělec, Fryčovice * Ing.Lanča Jiří, zemědělec, Fryčovice * Ing. Lanča 
Milan, kovovýroba, Fryčovice * Matěj Dalibor, zemědělec, Brušperk * MUDr. Mičaník Stanislav, zubní 
ambulance, Fryčovice * Modrá labuť Palkovice, Novák Josef * Moni Stile Fryčovice, Volný Michal * 
Myslivecké sdružení Fryčovice * NOVING, s r.o., Ostrava-Vítkovice, provoz Fryčovice * Oblastní 
sdružení ODS Frýdek-Místek * Opěla Vladimír, autodoprava, Fryčovice-Krnalovice * Parma Vlastimil, 
kovo a dřevoobrábění, Fryčovice * Peterka Aleš, autodoprava, Staříč * Pisařovič, stolárna, Fryčovice * 
Pokluda Josef, zemědělec, Fryčovice * Potraviny OVOBRIX, Fryčovice * Potraviny Pajonk, Fryčovice * 
Restaurace Tvardek, Fryčovice * ROMALEX, s r.o., Štefek Alexandr * Říčný Tomáš, servis rentgenového 
zařízení, Fryčovice * STROSS, Ing.Strakoš Jan, Fryčovice * Strakošová Blanka, cukrárna, Rychaltice * 
Šteffkovi, zahradní keramika a květiny, Fryčovice-Ptáčník * Tělovýchovná jednota Sokol Fryčovice * 
Travní semena, a.s., Rožnov p.R. * VKUS, výrobní družstvo, Frýdek-Místek * VM Group trade, s r.o., 
Chlebovice * Volný Karel, chovatel, Fryčovice * Volný Lumír, OVOCAR, Fryčovice *  Zahradníková 
Vlasta, cukrářství, Fryčovice * Žídek Pavel, autodoprava, Fryčovice * Kubíček Bedřich – ALWA, 
Fryčovice * Kuběna Josef, cukrárna, Fryčovice * 
           Kublák Jaromír 
 

Z historie obce Fryčovice – 2 díl 
 
 Překlad lokační listiny Fryčovic z roku 1270 : 
Bruno, biskup Olomoucký, pověřuje rychtáře Jindřicha z Fryčovic, vysadit vesnici na právo německé. 
Dáno v Brušperku dne 24.února 1270. 
 Bruno, z Boží milosti biskup olomoucký, Jindřichovi, rychtáři ve Fryčovicích, jeho dědicům          
a budoucím na věčné časy. 
 Protože nejspolehlivějším vyjádřením záležitostí řádně vyřízených je písmo, taktéž aby            
i budoucím bylo dáno na vědomí, že jsme dali a věnovali Tobě a Tvým dědicům v této vesnici 
Fryčovicích osadit podle stejného práva sedmdesát a půl lánu, to je, že ze všech těchto usedlíků Ty       
a tvoji dědici budete mít každý šestý lán svobodný. Přejeme si, aby věděli budoucí i nynější,            
že z těchto sedmdesáti a půl lánu postupujeme šedesát lánů  kanovníkům našeho kostela 
olomouckého, z úcty k bohu a blahoslavenému Václavu v této vesnici, taktéž nařizujíce, že z těchto 
šedesáti lánů tentýž Jindřich a  ani žáden z jeho dědiců nebudete ani mít, ani požadovat žáden užitek. 
Budou však dostávat třetinu pokut soudních ode všech osadníků, které od nás drží. Cokoli pak osadníci 
mají dávat a dávají ustanovenému rychtáři, aby bylo dáváno i od všech ostatních zbylých osadníků 
v této vesnici. A kdyby snad tento rychtář Jindřich nebo jeho dědici utrpěli na těchto lánech nějakou 
ztrátu nebo úbytek, nahradíme mu tento z našich sousedních polí, totiž z polí náležejících k Brušperku, 
sousedních s poli ve Fryčovicích. Dáváme také tomuto rychtáři Jindřichovi a jeho dědicům jedno 
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mlýnské kolo svobodné v téže vesnici a třetinu pokut soudních k trvalému užívání. Také, když rychtář 
Jindřich a jeho dědici a lidé řečené vesnice budou požadovat třikrát v roce rozsudek od soudu v městě 
Brušperku, který se nazývá Foytdunk, aby všechny kriminální případy byly projednány za přítomnosti 
rychtáře a příslušné vesnice. Nicméně často jmenovaný Jindřich rychtář a jeho dědici budou dostávat 
třetinu pokut soudních, pokud kriminální případy budou projednávány před nimi. K tomu si přejeme, 
aby všichni věděli, že 20 lánů, na nichž dosud existuje les, náleží našim olomouckým kanovníkům.      
Ze 60 výše uvedených osvobozujeme jménem naším i kanovníků od svátku Blahoslavených apoštolů 
Filipa a Jakuba na 12 let. Avšak pozemky řečené vesnice Fryčovice, táhnoucí se ke Staříči, které jsou 
proti jiným horší, osvobozujeme  ze zvláštní milosti na další čtyři roky od termínu vpředu uvedeného. 
Na potvrzení čehož dáváme Tobě a Tvým dědicům toto písemné svědectví. Dáno v Brušperku léta páně 
1270, v podvečer svátku svaté panny Walburgy. 
 Území Fryčovic bylo rozděleno příčnými pásy na 896 dílů po obou stranách Ondřejnice,. 
Zpočátku nebyly osazeny všechny pásy, ty se plnily postupně s osidlováním. Některé statky měly 
pozemky jenom na jedné straně řeky, některé na obou. Dlouho bylo 45 usedlostí a ještě i v roce 1581 
podle Urbáře Hukvaldského. 
 Neosazené díly, čili čtvrti, byly hlavně na Bílé straně, především u potoka Košice, o nichž bylo 
známo podle Lokační listiny, že jsou horší kvality a byl tam  větší pozůstatek lesů. Černá strana byly 
nazvána podle černých a jílovitých půd a Bílá strana podle hlinito-štěrkových půd. I když je tu            
i souvztažnost mezi východem a západem slunce. Mezi osazenými pásy půdy byly 3 pásy obecních 
pastvin, později zvaných dráhy. A opuštěné  grunty, z nichž hospodář utekl, se nazývaly poustky 
 Podle Lánského rejstříku z roku 1676 bylo gruntových pozemků kromě obecních 76. V době 
třicetileté války 1618-1648 a také za vpádu turecko-uherských byla opuštěna až třetina gruntů, brzy 
však znovu osazeny. Co do velikosti bylo 14 velkých sedláků po 60 mírách polí, 15 středních po 40 
mírách, 2 malí po 30 mírách, 3 velké a 5 středních gruntů opuštěných. 
 Číslování usedlostí nastalo až v roce 1752 a začínalo od Fojtství k Brušperku, pak po Bílé straně 
k Rychalticím a zpátky po Černé straně k Fojtství. Později po Černé straně k Rychalticím jako doposud. 
 Roku 1861 koupila Terezie Skřídlo celou čtvrť na Černé straně, kterou až na přední část osázela 
lesem. Měla nějaký vztah k dřevoprůmyslu a odtud název Skřídlenin les nebo Skřídleňák. Grunt však 
dosti brzy prodala. 
 V roce 1840 bylo ve Fryčovicích 183 zemědělských a chalupnických usedlostí, o 100 let později 
291. Z toho 61 sedláků a malozemědělců nad 5 ha, 6 gruntů nad 30 ha,     10 s výměrou 20-30 ha.      
Do roku 1848 byla velikost gruntů víceméně stabilní. Po tomto roce, kdy byla uzákoněna dělitelnost 
pozemků (do té doby musely dělení povolit úřady), začalo docházet k dělení mezi sourozence,            
ale i k rozprodejům. Velikost gruntů se tím snižovala. Z 56 gruntů v roce 1869 změnilo majitele 
z ekonomických důvodů 11 do roku 1880, za dalších 20 let 20 a do roku 1920 ještě 11., takže z 56 
selských rodů odešlo nebo změnilo grunt 42. Udrželo se jich 14. Jak vidno, zemědělství byla řehole,      
i když svobodná, a přetrvalo do dnešních dnů. 
           Jaromír Kublák 
 
Zamyšlení nad zákony podnikatelů (hlavně drobných a středních) a účetních. 
 
 Opět se nám nezadržitelně blíží přelom roku 2006/07 a s ním další nové zákony, novelizace 
stávajících a další úpravy zákonů. Pro účetní je to doba, kdy musí současně zvládat účetnictví a s ním 
související zákony a předpisy letošního roku a zároveň studovat nové předpisy – pokud už jsou známé, 
většinu se dozvídáme až v prosinci ,nebo dokonce až v lednu. A tak jsem si v předstihu vzala 
k prostudování nový Zákoník práce. 
 Ale už v Hlavě 1 mě Zákoník práce přesvědčil, že se opět nevymyká standartu všech našich 
zákonů. Hlava1 zní: Předmět úpravy a vymezení pracovně právních vztahů. V § 2 dst1 poslední věta 
zní: Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích nemohou být upravena odchylně od tohoto 
zákona v případech uvedených v 363, odst.2 § 15, 19 až 21, § 24, odst.2 … atd. – je uvedeno dalších 
37 paragrafů. To je celé znění uvedeného paragrafu. Pokud si dáte tu práci a najdete si znění všech 
těchto paragrafů, pak zjistíte, že v některých paragrafech jsou další odkazy na Občanský zákoník atd. 
A mohu Vás ujistit, že takovýto „guláš“ je ve všech našich zákonech, kterými se při podnikání musíte 
řídit, a není jich málo. 
 Abych měla aspoň trochu přehled, tak jsem se přihlásila na školení, které k uvedené 
problematice pořádá Svaz účetních v Ostravě. A doufám, že nedojde k tomu, že nás lektor (jako se mi 
to už několikrát stalo při školení a o daních z příjmu nebo DPH) při řešení některých sporných věcí 
nezeptá, jestli nespadáme pod okres XY, který uvedenou problematiku řeší jiným způsobem, a proto 
co nám řekl, pro nás neplatí. 
 Tím se ale v žádném případě nechci dotknout pracovníků ať už finančních úřadů,  OSSZ nebo 
zdravotních pojišťoven. Vím z vlastní zkušenosti i zkušenosti mých známých, že jsme byli některé věci 
u nich projednávat, dohodli jsme se na řešení, ale třeba po týdnu už jsme zjistili, že je to úplně špatně, 
protože mezitím vyšla novela nebo dostali vnitřní pokyn, který to řešil úplně jinak. A tak si potom 
musíme my i oni připadat jako absolutně neschopní debilové. 
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 Udělat v našich zákonech pořádek ale nebude už tak jednoduché, protože jak jsem už výše 
uvedla, jeden paragraf odkazuje na druhý paragraf, jeden zákon se odvolává na jiný zákon, takže        
se něco změní v jednom zákoně, automaticky se musí měnit spousta dalších zákonů. Je to práce        
pro odborníky na několik let, a proto doufejme, že tato vláda už s tím aspoň začne něco dělat. 
         Kursová Drahomíra, externí účetní 
 
Několik historických dat u příležitosti rekonstrukce budovy č.p. 83, Obecního 

úřadu ve Fryčovicích 
 
Jelikož právě končí rozsáhlá rekonstrukce budovy č.p.83,  
Obecního úřadu ve Fryčovicích, je jistě dobré si 
připomenout vznik a historii tohoto domu, který byl 
postaven za obrovského nadšení všech příslušníků spolku 
„Katolický lidový dům“ ve Fryčovicích, občanů, farníků        
i přespolních. 
 
Rok 1922 – byla zakoupena kostelní zahrada poblíž 
fojtství o výměře 19 a 93 m2 za účelem výstavby KLD          
a hřiště Tělovýchovné jednoty Čs. Orla. 
 
Rok 1926 – v září a říjnu začalo sepisování prvních 
členských podílů, 1 podíl činil 500,- Kč = 1 hlas, splatnost 
za 10 let. 
 
Rok 1927 – v lednu založen družstevní spolek pro postavení KLD. Byly přijaty stanovy KLD z Kozlovic 
po menší úpravě. Ředitelem stavby byl zvolen farář dp. Josef Herodek, předsedou Jan Strakoš, rolník. 
Plány stavby byly zadány panu staviteli Klajicovi z Brušperka s rozpočtem 200.000,- Kč. Zapůjčeno 
hypotékou 100.000,- Kč. 
 
10.7.1927 – Svěcení základního kamene a 5. veřejné cvičení TJ Orel. Práce pokračovaly úspěšně, 
chodilo hodně pomocníků a rolníci svými koňmi dováželi stavební materiál. 
 
20.11.1927 – Slavnostní otevření Katolického lidového domu za přítomnosti mnoha hostů, poslanců, 
župních starostů a občanů. 
 
Prosinec 1927 – otevřen obchod, který provozovalo konzumní družstvo „Svépomoc“. Mělo 42 členů, 
šenkovna se také pronajímala, prvním nájemcem byl Karel Strakoš. 
 
1927-1928 – Prováděla se elektrifikace obce Fryčovice, členové spolku toho využili a v domě zřídili 
kino. Zakoupen byl promítací přístroj v hodnotě 30.000,- Kč, obnos splatili členové formou daru. 
28.9.1928 se začalo promítat, první film se jmenoval „Holka s ďáblem v těle“ a byl samozřejmě němý. 
Zvukové filmy se v kině Orel začaly promítat až v roce 1936, kdy členové spolku zakoupili zvukový 
přístroj. 
 
 Přes velké nadšení členů spolku tvrdou ránu tomuto 
domu i všem občanům zasadila světová hospodářská krize 
1929-1933. Musela se splácet hypotéka, kino také 
nevynášelo, všichni občané měli hluboko do kapsy. Přesto 
členové spolku zapůjčili na provoz kina, celého domu a také 
na splátky hypotéky 43.000,- Kč, nejvíce Jan Strakoš, rolník 
– 28.000,- Kč. Na výstavbě domu odpracovali členové 
spolku, farníci nebo občané více než 6.000 hodin zdarma a 
stovky dnů odpracovali rolníci s koňmi při převozu 
materiálu. Práce ruční: nejvíce Jan Volný – 579 hodin, 
František Vantuch – 420 hodin, a další obětaví občané. 
Práce s koňmi: Josef volný, rolník – 39 dnů, Ludvík  Nevlud, 
rolník – 31 dnů, daroval také 5.000 cihel, z přespolních 
Leopold Volný, rolník ze Staříče – 13 dnů a další. Všem 
patřilo poděkování za usilovnou práci pro dobrou věc. 
 V té době se nacházely v domě tyto místnosti: víceúčelový sál s jevištěm, kde se promítalo kino, 
hrály se divadelní hry, cvičilo se a konaly se tam také taneční zábavy a plesy. Dále v budově byl 
obchod Svépomoc, Lidová a zemědělská záložna, nálevna s kuchyní a tři byty. Venku bylo hřiště na 
odbíjenou a na cvičení. 
 Další ranou pro dům byla II. světová válka. Po čas války kino změnilo název na kino Astra          
a spravoval jej státní zástupce. Po atentátu na R.Heydricha, zástup.říšského protektora, byla 
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tělocvičná jednota Orel rozpuštěna, její majetek se zabavuje, a to z důvodů vytváření odbojových 
skupin proti tyranii. Po válce, kdy KLD utrpěl těžké ztráty jak lidské, finanční i materiálové, došlo 
k obnově života v domě. Dům byl zasažen granátem při osvobozování obce v roce 1945 a to 4.5. 
Spolek tělovýchovná jednota Orel byl obnoven 27.5.1945, kino však roku 1947 převedeno na stát bez 
náhrady. Nákladem nájemce výčepu Františka Gřese za pomocí členů byla budova rozšířena            
o nedávnou poštu a chodbu. Od roku 1947 se hrálo loutkové divadlo pod vedením učitele pana 
Bohumila Matuly. Po převratu v únoru 1948 byla 11.d ubna zastavena činnost Jednoty čs. Orla a byla 
nařízena jednotná tělovýchova pro celý stát. To nadělalo obrovské škody a mnoho spolků se po roce 
1989 neobnovilo. Před II. světovou válkou v obci fungovaly 4 tělovýchovné jednoty, které si zdravě 
konkurovaly. Toto rozhodnutí mělo neblahé důsledky pro tento dům a pro spolek. Byl dosazen národní 
správce. 7.1.1950 se uzavřely výčepní místnosti v KLD a zřízena úřadovna MNV. 28.5.1958 byl 
rozhodnutím rady ONV ve Frýdku-Místku dle zákona č.320/1951 dům znárodněn bez jakékoliv 
náhrady a převeden na český stát. Obchod převzala Jednota až do doby, než byla postavena nová 
budova Jednoty v akci Z. Tím pádem se uvolnily prostory a v 70.letech 20. století provedl MNV 
přístavbu a přestavbu nových úřadoven MNV. Byla zřízena kotelna na topný olej, později na zemní 
plyn. Věřím, že tato budova, která byla tehdy postavena pro to, aby sloužila všem občanům obce 
Fryčovice a zaskvěla se v nové kráse, bude nadále sloužit i včetně kina všem občanům Fryčovic další 
desítky let. 
               Jiří Dvorský 
 

Plán činnosti KS ve Fryčovicích    září – prosinec 2006 
Datum Akce 
6.září Přátelské posezení v KS 
13.září Zájmová činnost v KS 
14.září Cyklovyjížďka Poodřím, trasa: Rychaltice, H. Sklenov, Větřkovice, Hájov, 

Příbor, Petřvald, Trnávka, Fryčovice. Sraz: KS 11.00 hod 
20.září Zájmová činnost v KS 
21.září Vycházka cyklostezkou přes Hájek do Rychaltic, občerstvení v restauraci „U 

Strakošů“. Sraz: most u p. Slavíka v 11.00 hod 
27.září Přátelské posezení v KS 
4.října Křeslo pro hosta – Ing.Šugárek a Ing.Petráš, VÍTKOVICE TOURS, KS v 15.30 

hod 
5.října Vycházka Rychalticemi, D.Sklenovem a Hukvaldami. Prohlídka Ondříčkova 

mlýna, občerstvení v restauraci „Pod Hradem“. Sraz: autobus. zastávka 
Rychaltice, most v 11.45 hod 

11.října Přátelské posezení v KS 
12.října Vyjížďka Hukvaldami a Kozlovicemi. Trasa: Rychaltice, Hukvaldy, Měrkovice, 

Kozlovice střed. Zastávka v restauraci „U Viléma“. Sraz: KS 11.00 hod 
18.října Přátelské posezení v KS 
25.října Zájmová činnost v KS 
Říjen Jednodenní zájezd 
1.listopadu Přátelské posezení v KS 
2.listopadu Vycházka do Brušperka – záhumením naší obce podél řeky Ondřejnice. 

Občerstvení v restauraci „Valaška“. Sraz: KS v 11.00 hod 
8.listopadu Zájmová činnost v KS 
15.listopad
u 

Přátelské posezení v KS 

22.listopad
u 

Křeslo pro hosta –Ing. Kuběna M. „Zdravá výživa“, KS v 15.30 hod 

29.listopad
u 

Přátelské posezení v KS 

6.prosince Zájmová činnost v KS 
13.prosince Přátelské posezení v KS 
20.prosince Vánoční překvapení v KS 
27.prosince Předsilvestrovská vycházka do Zámrklí, končená s posezením v KS. Sraz: KS 

14.00 hod 
Zájezd na burzu do Polska – září, listopad 
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Dlouhý triatlon v Přimdě 
9.9.2006 se v Přimdě v západních Čechách konal Český pohár v dlouhém triatlonu. Dlouhý triatlon se 
skládá ze tří disciplín : 1,9 km plavání, 90 km cyklistiky a 21 km běh. Triatlon se do povědomí občanů 
Fryčovi dostal v devadesátých letech minulého století. V naší obci tehdy ZO SSM pořádalo čtyři ročníky 
Olympijského triatlonu, který  má sice stejné disciplíny, ale kratší (1 km plavání, 20 km cyklistika         
a 10 km běh). Českého poháru v dlouhém triatlonu se zúčastnil také jeden „rodilý fryčovják“ – Kamil 
Adamovský. V silné konkurenci ostřílených triatlonistů zúročil dlouhé dny tréninku a obsadil pěkné 61. 
místo z 86 startujících. Ve své kategorii M30 (muži 30 -39 let) obsadil  krásné 23. místo (a jako sedmý 
bez licence). Chtěl bych poděkovat Kamilovi za to, že i v západních Čechách  budou vědět o Fryčovicích 
a že dobře reprezentoval Fryčovice . Chtěl bych mu popřát hodně dalšího elánu, ať se ti vydaří jeho 
plány v tomto sportovním odvětví. 
          Drží palce Vraťa Konečný 
 
TJ Jednota Sokol Fryčovice zahajuje od září novou cvičební sezónu 2006-07. Na své výborové schůzi 
ze dne 11.9.2006 byl schválen rozvrh hodin,.  Z vybraných hodin chtěl bych vyzvednout hodiny          
pro mládež z Fryčovic a blízkého okolí. Žačky v oddíle odbíjené mají tréninky  každé pondělí od 15 do 
17 hodin, ve středu od 15 do 17.30 hodin a v pátek od 14 do 15.30 hodin. V oddíle kopané mladší žáci 
úterý a čtvrtek, vždy od 15 do 16.30 hodin, a starší žáci opět úterý a čtvrtek od 16.30 do 18 hodin. 
V rámci ASPV mají žačky své cvičení v pátek od 15.30 do 17 hodin a žáci ASPV od 17 do 18.30 hodin. 
TJ Sokol Fryčovice děkuje zastupitelstvu obce za podporu mládežnického sportu ve Fryčovicích. 
 V rámci hospodářských věcí souvisejících s údržbou tělovýchovného zařízení TJ Sokol Fryčovice 
zajistil úpravy chodníku u WC a u prodejního stánku. Na akci se sponzorsky podílela firma Ing.Jiří Vala 
z Brušperka.  
      za TJ Sokol Fryčovice, Vratislav Konečný, jednatel TJ 

 
Dílčí zpráva Sboru dobrovolných hasičů 

 
Sbor čítá 52 členů – mužů i žen. Z toho zásahová jednotka má 17 členů. Jsme vyzbrojeni pro 

zásah touto technikou : vozidly CAS 32 TATRA 148, DA 12 AVIA 31 a v letošním roce přibyl VW 
Transportér. Obecní úřad vybavil zásahovou jednotku touto technikou : plovoucím čerpadlem, 
elektrocentrálou, dýchací technikou „Saturn“, kalovým čerpadlem, motorovou pilou, radiostanicí          
a  drobnějšími zařízeními do výzbroje, jako jsou převlečníky, přilby, halogenové svítilny, hadice.           
Z rozpočtu obce byl pořízen materiál k přestavbě a opravě veškeré techniky. Vozidla prošla velkými 
změnami. Na vozidle AVIA byla provedena celková vnitřní rekonstrukce a nový lak vozidla, na CAS 32 
byla provedena rekonstrukce čerpadla, nátěr vnitřku a oprava nádrže. Svépomocí byly vyrobeny nové 
bedny na nářadí na nástavbách vozidel. VW Transportér dostal nový lak a nový interiér vozidla.    Byl 
zakoupen přívěsný vozík na přepravu materiálu a vybavení za toto vozidlo. 

 Jednotka má v letošním roce k dnešnímu dni 46 výjezdů. Převážně se jedná o likvidaci 
bodavého hmyzu. Tyto zásahy se provádějí na pokyn hasičského záchranného sboru F-M. Naše 
jednotka je určena pro obce Kozlovice, Hukvaldy, Rychaltice, Fryčovice a Brušperk. Dále jsme 
zasahovali při čerpání vody, čistění kanalizace a při dopravní nehodě u požáru auta. Občané obce 
Fryčovice za tyto zásahy neplatí, jsou hrazeny obecním úřadem. 

Zpráva ze sportovních aktivit ještě není ukončena a bude předložena po VVH dne 9.12.2006.     
V období do dnešního dne se dvě družstva mužů a jedno žen zúčastnily 45 soutěží, kde jsme 
reprezentovali naši obec. K současnému datu družstvo žen získalo tři první místa, tři druhá a dvě třetí 
místa. Je to mimořádně dobrá žeň, která nemá ve sboru obdoby. Muži mají na svém kontě dvě první, 
dvě druhá a jedno třetí místo. Zúčastnili jsme se jako vítěz okrskové soutěže okresního kola            
v požárním sportu, kde jsme skončili na druhém místě. Část těchto soutěží probíhala jako součást 
Beskydské ligy, ve které je zapojen okres Frýdek – Místek a Nový Jičín. Tato soutěž probíhá            
v požárním útoku mužů i žen. Bylo zapojeno 24 sborů.  Soutěž skončila noční pohárovou soutěží         
ve Fryčovicích. Muži i ženy v celkovém hodnocení obsadili 3.místa. 23.8. proběhla domácí pohárová 
soutěž O putovní pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta. Tato soutěž se termínově kryla se 
soutěží Beskydské ligy v Mošnově, a proto byla mimořádně slabě navštívena. Zvítězilo družstvo mužů 
SDH Lhotka a družstvo žen z Fryčovic. 

 V měsíci srpnu jsme v rámci dožínek v obci předvedli naši techniku. V rámci této akce byl 
předveden zásah středně lehkou pěnou. Tato se pak stala atrakcí pro děti. 

23. září jsme pořádali noční soutěž Fryčovický hrbol. Tato soutěž je provedena v terénu  
stadionu TJ Sokol Fryčovice. Soutěže se zúčastnilo rekordních 42 družstev SDH. Byly to SDH            
z bývalých okresů Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Přerov, Frýdek – Místek, Vsetín. Byla to poslední 
soutěž v rámci Beskydské ligy a šlo o poslední body. Za úspěšné zvládnutí soutěží a zajištění cen pro 
soutěžící družstva děkujeme těmto sponzorům : OÚ Fryčovice, Beskyd Fryčovice, a.s., Pekařství Boček, 
Zemědělská farma Jar. Kublák ml., NOEMI – keramika, Hukvaldský pivovar – V. Lanča, restaurace      
Na Zastávce - K. Ermis, Autodoprava Frym – I. Mičaník. 
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Tato večerní soutěž byla připravena s občerstvením i programem. Na zahájení byl proveden 
ohňostroj, ve večerních hodinách ohňostroj světlicový. Bohužel musím konstatovat, že mezi občany 
Fryčovic byl minimální zájem. Účastníky a diváky byli jen rodinní příslušníci soutěžních družstev. 

Dne 21.9. jsme se rozloučili s nejstarším členem našeho sboru  br. Oldřichem Foltýnem, čest 
jeho památce. 

Celoroční hodnocení činnosti SDH zásahové jednotky bude po VVH. 
 
     Miroslav Gřes, starosta SDH 
 

Z činnosti mladých hasičů ve Fryčovicích 
 

Začal nový školní rok a nastal čas zhodnotit činnost 
mladých hasičů v roce minulém. V září 2005 postupně přibylo 
několik dětí do 10 let a mohlo tak poprvé vzniknout družstvo 
mladších žáků. Netrvalo dlouho  a 1. října se zúčastnili své 
první soutěže – Závodu požárnické všestrannosti                   
ve Vratimově. Získané zkušenosti použili v dalším závodu 
všestrannosti v Kunčicích p. O., který se již počítá                  
do celoročního hodnocení hry Plamen.  

K podzimu patří drakiáda na Malém Sovinci, kterou 
pomáháme pořádat. Ta se sice díky počasí povedla až 
napodruhé, ale hezkých draků, kteří hleděli na Fryčovice 
z výšin, bylo požehnaně. V prosinci jsme si udělali 
Mikulášskou besídku. Uklidili jsme zbrojnici a vylepili vánoční 
ozdoby, kde to jen šlo.  Pak následovaly tři hodiny plné her 
odměněných  sladkostmi. Podobně vypadala i předvánoční 
schůzka.  

10. prosince jsme pomáhali organizovat úspěšnou akci 
s vodníkem ve FRY Relax Centru, a tím se v lednu  základna malých rozrostla. Na prezenční listině se 
objevili následující Soptíci: Petra Bočková, Veronika Dobřická, Ondřej Gřes, Matěj Horkel, Miroslava 
Mikalová, Kateřina Mikušiaková, David Šproch, Jiří Lanča, Aneta Bujnochová, Adéla Bujnochová, Nikola 
Fabianková, Barbora Pezová, Dominik Tajchman; s končící zimou také Žaneta Dětská, Barbora 
Kubíčková, Martin Šmíd a Daniel Volný.  

Leden a únor byly ve znamení plavání a uzlů. To se naši u bazénu sešli i s hasiči z Paskova, aby si 
změřili síly. Boje v bazénových soutěžích skončily nerozhodně. V březnu se zúčastnili hadicové            
a uzlové štafety ve Frýdku-Místku, která se také počítá do celoročního hodnocení. V první disciplíně 
obsadili 8. a v druhé disciplíně 15. místo ze 17 zúčastněných družstev. Soutěž se konala v areálu 
Učiliště požární ochrany a my jsme si nenechali ujít cvičební polygon, který jsme důkladně prolezli. 

V rámci přípravy na zkoušky z odbornosti mladých hasičů jsme v březnu v naší hasičské  zbrojnici 
připravili Víkend odbornosti. Soptíkům jsme na dvoudenní akci předali vědomosti z oblasti prevence, 
řekli jim, co se čím hasí nebo k čemu slouží různé hasičské náčiní. Samozřejmě byla akce spojena 
s hrami a soutěžením. Na závěr dostal každý List absolventa Víkendu odbornosti. 

Na duben jsme se domluvili s ostatními sbory v okrsku a společně uspořádali akci Hasičské 
čvachtání - kde jinde než v Relax Centru. Soutěže se konaly v bazénu  i v tělocvičně, přišlo 40 mladých 
hasičů a staralo se o ně 30 dospělých. Paní Hlavatá již dříve prosila naše hasiče o vysbírání kamení 
z trávníku okolo Relax centra. Domluvili jsme se proto s ostatními sbory, za 14 dní se znovu sešli, 
vyčistili trávník a společně si opekli párky. 

Hasiči v Lučině připravili pro děti Hasičský trojboj, ve kterém se naši umístili na 6. místě. Taky se 
byli předvést v Krmelíně, ale jejich výsledky zatím nebyly nejlepší. Byla to teprve jejich druhá soutěž 
v požárním útoku. Během května se připravovali na soutěž CTIF ve Starém Městě, která je také 
součástí Plamenu. Nakonec však dali přednost Pohádkovému lesu, který se konal ve stejný den. 
Závěrečného kola celostátní hry Plamen se již zúčastnili, ale díky absenci v disciplínách CTIF nedosáhli 
valného umístění.  

Plánovali jsme hasičské stanoviště a předvedení svých disciplín u příležitosti Dětského dne            
na hřišti TJ Sokol. Počasí však mělo jiný názor a umoudřilo se až před polednem a děti na hřiště ani 
nešly.  

Před prázdninami jsme se společně s turisty sešli při škvaření vaječiny. O prázdninách se naši 
mladí členové rozprchli a nesešli se v dostatečném počtu ani na domácí soutěž. S nový školním rokem 
se pomalu vracejí a vidíme v nich své nové nástupce. 

Nesmíme opomenout úspěchy našich dorostenců, kteří v kategorii jednotlivců postoupili 
z okresního do krajského kola. Lukáš Boček z 1. místa, Jiří Strakoš z 2. místa a Radka Novobilská z 2. 
místa v kategorii dívek. V kraji dosáhli také velmi dobrých výsledků, Lukáš obsadil 3. místo, Jiří 5. a 
Radka 6. místo. Bravurně tak zakončili své působení v dorostu. Letos už působí jen v kategorii 
dospělých a pomáhají vést mladé hasiče. 

 
Petr Adamovský 
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Celostátní slyšení Projektu  Občan 
    Ve dnech  22. 9.  -23. 9. 2006 naši žáci 9.  tříd reprezentovali obec Fryčovice v Praze na 9.  ročníku  
celostátního slyšení projektu Občan na téma Vandalismus. Žáci  zaujali  svým přehledem pro danou 
problematiku a byli pochválení.  Na závěr akce bylo  slavnostní rozloučení okružní plavbou  na lodi. 
Touto cestou děkuji všem  zúčastněným žákům. 
     Žáci, kteří nás reprezentovali: Magdaléna Drozdová,  Gabina  Parmová, Michal Babinec, Nela 
Nejedlá, Tereza Bekerová, Petr  Lampa,  Ondřej Matula, Daniel Vašica, Pavla Dyrdová, Martina  Žídková 
a Matěj Lanča. Také  děkuji Jiřině Ružové, která  spolupracovala na projektu, ale náhle nám  
onemocněla. 

Mgr.  Marcela Jašková 
 

 

Dne 25. 9.  2006 se konalo okrskové  kolo v PŘESPOLNÍM BĚHU ve Fryčovicích pro 1. stupeň.  
Počasí  nám přálo a žákům se dobře běželo. Síly porovnalo šest  základních škol:  ZŠ Fryčovice, ZŠ 
Brušperk, ZŠ Staříč,  ZŠ Krmelín, ZŠ Hukvaldy a  ZŠ  Stará Ves. 

Dívky  1. třída         200m. 

Chlapci 1. třída       300m.  

Dívky 2. třída         300m. 

Chlapci 2. třída       400m. 

Dívky 3. třída          400m. 

Chlapci 3. třída       500m. 

Dívky   4.  třída        600m. 

Chlapci 4. třída        600m. 

Dívky 5. třída           800m. 

Chlapci  5. třída       1000m. 

Umístění: 

1. třída dívky:  1.  místo Kristýna Urbišová – ZŠ Fryčovice,  postup do okresního kola  v Jablunkově - 9. místo v 
okrese,  blahopřejeme! 

                       2. místo Markéta  Haladejová – ZŠ Krmelíln 

                       3. místo  Eliška Pešková  – ZŠ Staříč 

1. třída chlapci: 1. místo Marek  Havránek –  ZŠ Brušperk 

                          2.  místo Jakub Filipec – ZŠ Fryčovice 

 

                          3.  místo Petr Vrzal –  ZŠ Krmelín 

2. třída dívky      1.  místo Andrea  Dvořáková – ZŠ Stará Ves 

                           2. místo  Lucie Solanská  - ZŠ  Stará Ves 

                           3. místo Anna  Ševčíková – ZŠ Staříč 

2. třída chlapci    1.  místo Marek Viteker – ZŠ Stará Ves 

                            2. místo Daniel Urbiš –  ZŠ  Fryčovice 

                            3. místo Martin  Tomek – ZŠ Hukvaldy 

3. třída dívky      1. místo Veronika Mytyzková – ZŠ  Krmelín 

                           2.  místo Nikola  Zdársová – ZŠ Fryčovice 
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                           3. místo Klára  Kosová – ZŠ Hukvaldy 

3. třída chlapci    1. místo Přemysl Cholera – ZŠ Brušperk 

                            2. místo Jan Masopust –  ZŠ  Fryčovice 

 

                            3. místo Jan  Odehnal – ZŠ Krmelín 

4. třída dívky      1. místo Katka Hýlová – ZŠ Stará Ves 

                            2.  místo Veronika  Urbánková – ZŠ Stará Ves 

                            3. místo Valérie  Hajná – ZŠ Fryčovice 

4. třída chlapci     1. místo Matouš Pchálek – ZŠ Krmelín 

                             2.  místo David  Procházka – ZŠ Hukvaldy  

                             3. místo Tomáš  Šindel – ZŠ Stará Ves 

5. třída dívky        1. místo Lucie Kadrnková – ZŠ  Krmelín 

                              2. místo Alžběta  Bystroňová – ZŠ Stará Ves 

                              3. místo Lucie  Pedešová – ZŠ Stará Ves 

5. třída chlapci      1. místo Marek Rasocha – ZŠ Brušperk 

                              2. místo Lukáš  Lyčka – ZŠ Stará Ves 

                              3. místo Martin  Paclík – ZŠ Brušperk 

Všem gratulujeme. 

Mgr. Marcela Jašková 

 

REKLAMA 
Fa JIŘÍ TESARČÍK 

Zajistíme a provedeme pro Vás tyto práce 
• Kompletní údržba bytového fondu  
• Celkové rekonstrukce domů, bytů a budov 
• Vnitřní 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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Naše internetové stránky www.eurobonus.cz jsou úvodem do světa zdravého a pohodlného spaní. Nabízíme Vám nejkvalitnější zdravotní matrace, 
stylové postele, lamelové rošty, ortopedické polštáře, podložky, lůžkoviny, povlečení a výrobky z čisté střižní vlny Merino (ovčí vlna). Pro Vaše děti 

máme dětské matrace, postýlky, židličky, výrobky z ovčí vlny, lůžkoviny, zavinovačky, povlečení, nepromokavé prostěradla, prostěradla. 
Nově jsme pro hravé děti připravili: basketbalové koše, hračky na písek, domečky, garáže, hračky, tříkolky, elektrovozítka, houpačky, houpačky na 

zahradu, kočárky pro panenky, odrážedla, odstrkovadla, pískoviště, bazény, skluzavky, šlapací formule, šlapací traktory, šlapací vozítka. 
Nově od podzimu připravujeme: dětské kočárky a autosedačky. 

U  všech našich produktů na spaní dbáme na velmi vysokou kvalitu a zpracování. Dokážeme udělat výrobky přímo na míru, chcete atypický 
rozměr, nevadí my Vám ho zhotovíme. Zároveň nabízíme nadstandardní služby (např. doprava ZDARMA od objednávky nad 1.500,- Kč po celé ČR) 

a garantujeme ceny, které jinde nenajdete. Naším cílem je Vaše spokojenost. Pokud Vás zajímají bližší informace kontaktujte nás na čísle 
605 900 101, nebo ZDARMA na telefonním čísle 800 880 808. 

 

Naše vybraná nabídka pro DĚTI: 
 

Dětské povlečení: rozměry polštáře 40cm x 60 cm, přikrývka 90cm x 130 cm 
Materiál: 
Bavlna (s tradiční plátnovou vazbou 130gr/m2) 
Krep (kvalitní tkanina 135 gr/m2, plátnová vazba s klasickým krepováním, povlečení se nežehlí 
Ceny:  
Bavlna 398,- Kč/ks 
Krep 448,- Kč/ks 
Motivy: Večerníček, Maková panenka, Rákosníček, Krteček, Ferda, Mravenec, Křemílek a 
Vochomůrka, Včelka Mája, Šmoulové 
 

Postýlka HANA natur stahovací bok 
Materiál: borovice 
Vnitřní rozměr: 60cm x 120cm 
Polohovací bočnice: ano 
Příprava pro kolečka: ano (kolečka 199,- Kč) 
Rošt: dřevěný laťkový 
Váha: 13,9 Kg 
Cena: 2 390,- Kč 

 
 
Dětská matrace BAMBINO 
Kvalitní dětská matrace, která svými vlastnostmi zaručí zdravý a klidný spánek těch nejmenších. Jádro 
matrace tvoří jeden díl kvalitní polyurethanové pěny. Potah matrace tvoří bavlněná textilie potisknutá 
dětským motivem: medvídci. 

Cena: 590,- Kč 
 

Dětská oboustranná přikrývka MERINO (ovčí vlna) 
Udržuje tělo ve stejné teplotě 
Vytváří nevhodné prostředí pro vznik roztočů, bakterií a jiných mikroorganismů 
Vhodná i pro alergiky a astmatiky 
Rozměry: 90cm x 130cm 
Cena: 1 490,- Kč 

 
Dětský fusak MERINO (ovčí vlna) 
2 zipy po stranách pro lepší manipulaci 
Přirozená ochrana človíčka před chladem či teplem 
Vytváří nevhodné prostředí pro vznik roztočů, bakterií a jiných mikroorganismů 
Vhodná i pro alergiky a astmatiky 
Rozměry: 50cm x 80cm  
Cena: 1 290,- Kč 

 
 

Dětská jednostranná zavinovačka MERINO (ovčí vlna/bavlna) 
Dětská zavinovačka s polštářkem 

  Lze použít jako zavinovačku i jako deku, např. do kočárku 
Přirozená ochrana človíčka před chladem či teplem 
Vytváří nevhodné prostředí pro vznik roztočů, bakterií a jiných mikroorganismů 
Vhodná i pro alergiky a astmatiky 
Rozměry: 80cm x 80cm 
Cena: 690,- Kč 

 
Všechny ceny jsou včetně DPH, pokud bude Vaše objednávka nad 1 500,-Kč poštovné ZDARMA. Při objednávce do 

1 500,- Kč je poštovné 79,- Kč.  
Objednávat můžete: telefonicky na číslech 605 900 101 nebo ZDARMA 800 880 808 

        přes internetové stránky www.eurobonus.cz 
                                  písemně na adrese: eurobonus CZ, Mladotova 666/5,103 00 Praha 10-Kolovraty 
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    Vážení spouobčané, zákazníci!!! 
 
   Nová sezóna ve  FRY Relax Centru byla zahájena již v srpnu.  
 Od září dochází ke změně otvírací doby: Ne – St 9.00 – 20.00 hod. 
       Čt, So  9.00 – 21.00 hod. 
       Pá  11.00 – 21.00 hod. 
 Otvírací doba od října 2006:  

• Bazén 
 

Po  10.30  – 20.00 hod.  veřejnost 
Út   10.30  – 12.00 hod.  veřejnost 
  12.00  -  19.00 hod.  plavání batolat 
  19.00  -  20.00 hod.  veřejnost 
St  09.00  – 20.00 hod.  veřejnost 
Čt  10.30  – 21.00 hod.  veřejnost 
Pá  11.00 – 21.00 hod.  veřejnost 
So  09.00  - 21.00 hod.  veřejnost 
Ne  09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 

Tělocvična, squash 
Ne – St  09.00  - 20.00 hod.  
Čt – So  09.00 – 21.00 hod. 

Sauna 
Ne, Po, St -  15.00 – 20.00 hod. - společná 
Čt  - 15.00 – 21.00 hod. - muži 
Pá  - 15.00 – 21.00 hod. - ženy 
So  - 14.00 – 16.00 hod. - ženy 
So  - 16.30 – 21.00 hod. - muži 

•  Objednávky na telefonu: 558 668 058 

 Upozornění: vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách z plavkovinového materiálu.            
Je zakázáno  koupání ve spodním prádle, bermudách, plážových plavkách.  

 Toto opatření je nutné k udržení čisté a hygienicky nezávadné vody. Při nedodržení těchto 
 podmínek může být navštěvník vyloučen z provozu bazénu bez náhrady škody. 
 DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee::  

•   Od  října rovněž končí platnost letních cen  za služby našeho centra. 

 14.09.2006 byly opět  zahájeny hodiny vodního aerobicu pod vedením  
 Mgr. Marcely Jaškové a Lenky Nevludové. 
 Každé úterý probíhá kurz plavání batolat pod vedením paní Nikol Dostálové, zkušené  
 porodní asistentky. Toto plavání je u dětí a rodičů velice oblíbené, o čemž svědčí i  
 jejich účast v těchto kurzech. 
 Veškeré informace můžete získat na telefonním čísle 777 046 021 – Nikol  Dostálová- 
 HASTRMÁNEK. 
   Všichni se těšíme na Vaši návštěvu. 
 
 ZASTAVTE ČAS A NAVŠTIVTE NÁS !!! 
 
       Pracovníci FRY Relax Centra  
 

FFRRYY  ––  RREELLAAXX  CCEENNTTRRUUMM  
Ceník od 01.10.2006 

 
 

 

 

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 
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Celý bazén – 750,- Kč 

pásmo 

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

Celý bazén – 750,- Kč 

 pásmo 

1155..0000  ––  22110000  HHOODD..  

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

Kapacita bazénu je 15 lidí. K dispozici 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. 

  

 

 

 

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. 

   

 

 

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   15.00-20.00hod – společná 

Pondělí,středa -jen na 
objednávku,nejméně 3lidé nebo + 
poplatek 100 Kč za nahřátí sauny   

úterý –není 

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                                                   
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Fryčovický zpravodaj č3/2006 

 
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.4/2006  je: 27.11.2006 
 
 
 
 
 
 
 


