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Dožínky 2005 
 

 Letošní dožínky byly o pár dnů dříve, než by bylo potřeba, když jsme chtěli dodržet termín první týden po naší 
pouti. Vlivem špatného léta byla sklizeň opožděná, proto nebylo všechno obilí v době dožínek ještě sklizeno. 
 To, co počasí ubralo na sklizni, přidalo dožínkám. Oslavy proběhly v pohodě, i když jsme týden před pořádáním 
museli upravovat program, protože avizované taneční soubory se rozpadly. Kořením dožínek je tombola, která 
nahrazuje vstupné. Ceny do ní dávají podnikatelé z naší obce a okolí. Letos se vytáhli dobrými cenami, za což jim 
všichni děkujeme a uvádíme jejich seznam. 
 
Beskyd a.s. Fryčovice, Beskydské uzeniny a.s. FM, Bílek Jaroslav, Fryčovice,  Boček Lumír Fry čovice, BORCAD s r.o. 
Fryčovice,  Bujnoch Jaroslav Fryčovice, Ing.Folta Josef Kateřinice, Galásek René Fryčovice, Galásek Zdeněk Fry čovice, 
Gřesová Martina Fryčovice, Hlavatý Libor Fryčovice, Ivánek Leoš Fryčovice, Janečka Libor Chlebovice, Ing.Jarolím 
Jaroslav Krmelín, KLEMP-Šajtar Fry čovice, Kozubková Miroslava Fryčovice, Ing.Kuběna Milan Fry čovice, Kublák 
Jaromír ry čovice, Kublák Karel Fryčovice, Ing.Kopecký František Fryčovice,  Ing.Lanča Jiří Fryčovice, Ing. Lanča 
Milan Fry čovice, Volný Michal Fryčovice, MUDr.Mi čaník Stanislav Fryčovice, Myslivecké sdružení Fryčovice, Novák 
Josef Palkovice, NOVING s r.o. Ostrava, Pokluda Josef  Fryčovice,  Potraviny OVO-BRIX Fryčovice, Potraviny 
PAJONK Fry čovice, Pisařovič J. stolárna Fryčovice, Restaurace Tvrdek Fryčovice, Romalex s r.o. FM, Slováčková 
Irena Staříč, Ing.Strakoš Jan Fryčovice, Český svaz chovatelů Fryčovice, Šteffkovi Fryčovie-Ptáčník, Travní semena 
Rožnov p.R., VKUS FM, Zahrádkářský svaz Fryčovice, Zahradníková Vlasta Fryčovice, Žídek Pavel Fryčovice, 
Moravan Petřvald, Pasterňáková Božena Staříč, Volný Karel Fry čovice. 
          Jaromír Kublák 
 
Plán činnosti Klubu důchodců ve Fryčovicích na rok 2005 
 
26.října  Křeslo pro hosta – p.Klečková, 15.30 
2.listopadu  Zájmová činnost v KD 
9.listopadu  Přátelské posezení v KD 
16.listopadu  Přátelské posezení v KD 
23.listopadu  Zájmová činnost v KD 
30.listopadu  Přátelské posezeni v KD 
7.prosince  Mikulášské posezení s programem žáků ZŠ, 15,30 
14.prosince  Vycházka do „Zámrklí“ s posezením pod vánočním stromečkem v KD, odchod ve 13.00 od KD 
 
Zájezd na burzu do Polska bude v měsíci listopadu. 
 

INFORMACE  TJ SOKOL FRY ČOVICE 
Ve dnech od 17.10.2005 do 17.11.2005 bude probíhat v tělocvičně generální oprava podlahy. 

Po tuto dobu  bude tělocvična uzavřena ! 
 

Cvičení žen a dorostenek ASPV bude probíhat bez přerušení v obvyklých hodinách daných rozvrhem v tělocvičně 
v malé tělocvičně Fry-relax centra. 

Výbor TJ Sokol Fryčovice. 
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Veřejná výzva k zaslání přihlášky na uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o místo úředníka územně 
samosprávného celku 

 
Obec Fryčovice zveřejňuje výzvu k podání přihlášek 
 
Druh práce: vedení matriční agendy, evidence obyvatel, sociální agendy a spisové služby 
Místo výkonu práce:   budova obecního úřadu Fryčovice 
Předpoklady uchazeče: občan České republiky, případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR 
dosažen věk 18 let 
způsobilost k právním úkonům 
bezúhonnost 
ovládání jednacího jazyka 
dosažené vzdělání úplné střední 
Jiné požadavky:   praxe minimálně 5 let  
     znalost práce s PC 
Požadované náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul zájemce      
     datum a místo narození 
     státní příslušnost 
     místo trvalého pobytu 

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státní občana datum a podpis zájemce 

Požadované přílohy přihlášky: strukturovaný životopis výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizího 
státního příslušníka obdobný doklad osvědčující bezúhonnost ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Předpokládána platová třída:  8 
Lhůta pro podání přihlášky:   7.11.2005 
Místo pro podání přihlášky:  Obec Fryčovice, 739 45 Fryčovice 83 
Způsob podání přihlášky:  poštou nebo osobně 
 
         Ing. Volný Jiří, starosta obce 
 

 
 
 

TJ Sokol Fryčovice,  oddíl KČT 
zve své příznivce 

na hodnotící schůzi pod názvem 

DOVOLENÁ V RAKOUSKU 2005 
Spojená s promítnutím filmu účastníků a prohlížením fotografií. 

ve čtvrtek 17.11.2005 v 18.30 v sokolovně. 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

 
110 let trvání Sboru dobrovolných hasi čů ve Fryčovicích  

 
Vážení spoluobčané, dovolte mi vrátit se ještě k akcím spjatým s tímto výročím a seznámit 

s průběhem ty, kteří nakonec zůstali doma třeba kvůli nejistému počasí či hodnotným televizním pořadům poslední 
doby. 

Přípravy si vyžádaly velké úsilí, program se neustále měnil a upřesňoval, 
velkou neznámou bylo počasí, které nám v tomto nepříliš vydařeném létě      
do poslední chvilky brnkalo na nervy, ale nakonec se přece jen sv. Florián asi 
přimluvil a obešli jsme se téměř bez deště. 
Prvý den oslav v sobotu 23. července byl odstartován námětovým cvičením    
na budovu školy a Fry-relax centra. Přihlíželo značné množství lidí                   
a vystavená nejmodernější hasičská technika na hřišti TJ Sokol, kterou 
disponují naši profesionální kolegové, se posléze stala největším lákadlem    
pro příchozí diváky. Bezmála třicetimetrová plošina se ukázala populárnější 
atrakcí než kterýkoliv kolotoč na naší pouti a během celé akce u ní byla 
neustálá fronta. 
Ukázku akce, kterou by si mělo pořádně prohlédnout mnoho našich řidičů, 

předvedli hasiči z Frýdlantu nad Ostravicí. Jednalo se o hašení požáru auta a jeho následné rozstříhání hydraulickými 
nůžkami. Respekt si vynutil i upravený tankový podvozek SPOT, který v několika dynamických ukázkách předvedl 
alespoň nástin toho, co umí. Impozantní gejzíry vody a manévrovací schopnosti tanku sklidily potlesk přihlížejících. 
Nakonec se zřejmě neubráním srovnání s rokem 1995, kdy jsme pořádali kulatější výročí. Vystavená technika a 
rozsáhlá prezentace činnosti našich mladých hasičů dala této akci určitě hasičštější rámec než před deseti lety. 
Zázemí doplňovaly osvědčené rybí hody, stánky s občerstvením, atrakce pro děti, dechovka a později kapela Ládi 
Holuba. Program zpestřil seskok parašutistů, ukázky leteckých modelářů a šermířská skupina Keltik se svým rytířským 
turnajem, programem pro děti a večerními ohňovými hrami, na které navázal závěrečný zlatý hřeb večera – ohňostroj. 
Všichni, kdož jste vytrvali, mi jistě dáte zapravdu, že to opravdu stálo za to. 
A jak vypadala návštěvnost? I když se dvě krátké dešťové přeháňky nakonec přece jen přehnaly během programu         
a poznamenaly možná celkový výsledek akce, dá se říci, že co se ryb a piva týče, byla tato akce navštívena asi jako      
před deseti lety, odhadem 400 až 500 lidí. 
Druhý den oslav, neděle 24. července, proběhl velmi důstojně a za účasti téměř celého našeho sboru, kdy byla ve 
slavnostním průvodu společně s prapory okolních sborů donesena a věnována 
našemu kostelu socha patrona hasičů sv. Floriána. Mši celebroval a sochu 
vysvětil prezident Diecézní charity ostravsko–opavské P. JUDr. Pavel Forgač. 
Obou dnů se zúčastnili také naši kolegové z holandského Dalfsenu, se kterými 
jsme si vyměnili nejen upomínkové dárky, ale také se dozvěděli, jak řeší 
hasičinu jinde v Evropě. 
Nemalé finanční náklady této akce nám pomáhali nést i naši sponzoři,      
proto mi dovolte jménem celého sboru jim ještě jednou jmenovitě poděkovat. 
 
BESKYD Fry čovice, a.s. BORCAD cz 
s.r.o. 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Ing. František Kopecký - senátor 
Jaromír Kublák – soukromý zemědělec K E L T I K – Společnost herců a šermířů 
KLEMP – Radomil Šajtar ALWA - Zden ěk Kubí ček 
Pekařství Boček VÍTKOVICE TOURS s.r.o. 
Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek Výzbrojna požární ochrany, a.s. 
 
 Za výbor SHČMS SDH Fryčovice Novobilský Jiří 
  Jednatel 
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Výbor základní organizace ČZS ve Fryčovicích zve k široké účasti členů i nečlenů na tradiční pěstitelskou výstavu 
ovoce, zeleniny, okrasných i užitkových rostlin a dětských prací. Výstava se bude konat ve dnech 29. až 31. 10 2005         
v komorním prostředí banketky restaurace "U Tvardků".  Na výstavě bude rovněž prodej okrasných keřů, skalniček     
a doplňkového sortimentu. Nabádáme všechny občany Fryčovic k účasti v již 4. ročníku soutěže „O Fryčovické jablko 
roku“ nebo k dodání svých nejkrásnějších výpěstků mezi exponáty výstavy. 
  
Kontakt: p ř. Lubomír Oborný, předseda ZO 
t.č. 558668220 
  
Těšíme se na hojnou návštěvnost. 
  
Za výbor ČZS Ing. Jaromír Ferdian  

 
 

Podzimní sběr starého papíru  
 
v Základní škole Fryčovice se uskuteční ve dnech 24. a 25.10.2005 vždy v době od 6.30 do 7.30 hod. a od 13.30 do 17.00 
hod.  Ve školním roce 2004/2005 jsme se v soutěži Zachraň strom umístili na prvním místě nejen v celkovém množství 
odevzdaného starého papíru za školu, ale i v průměrném množství  na jednoho žáka a námi odevzdaný papír ušetřil 235 
stromů vysokých 18 metrů. Zároveň jsme poprvé obsadili první místo v soutěži „O ekologicky nejzdatnější školu“, 
kterou vyhlašují Sběrné dvory, s. r. o., Frýdek – Místek. Věříme, že i tentokrát podpoříte naši ekologickou činnost a úsilí 
o záchranu přírody. Děkujeme. 
          Mgr. Alexandra Filarová, řed. Školy  
 
Milí čtenáři a příznivci dobré knihy. 
 
 Nastává období dlouhých večerů, práce na zahrádce bude pomalu končit, také televize není vždy dobrým 
společníkem. Proto Vás zvu do obecní knihovny, protože dobrá kniha nikdy nezklame. 
 V knihovně najdete bohatý výběr literatury, od leporel  po encyklopedie pro děti, příručky pro kutily                      
a zahrádkáře i další populárně naučné knihy. Určitě si vyberete ze spousty beletrie, najdete své oblíbené autory, 
jmenujme například Robina Cooka, Danielle Steelovou nebo Vlastu Javořickou. 
 Nabídnout Vám můžeme 14 druhů časopisů pro dospělé a 6 druhů pro mládež. 
 
 KNIHOVNA JE OTEVŘENA KAŽDÉ ÚTERÝ OD 12 DO 18 HODIN. 
Budu se těšit na Vaši návštěvu. 
         Nataša Sadílková, knihovnice 
 

REKLAMA 
 
 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV, 
LEVNĚ RYCHLE A KVALITN Ě. TEL.: 777 04001 
 
 
 
Koupím dům ve Fryčovicích a okolí. Možno i k rekonstrukci. 
Platba hotově.  
Telefon: 777 556 536 nebo 777 556 142. 
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Fryčovický zpravodaj č.3/2005 
 
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.4/2005 
  je: 21.11.2005 


