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Vážení občané, 

po parlamentních volbách, ve kterých již voliči rozdali své volební hlasy, se nyní blíží volby komunální, které rozhodnou o 

složení zastupitelstev obcí a měst ve volebním období 2010-2014. 

V závěru končícího volebního období tak chci jako i v minulých letech zrekapitulovat nejdůležitější výsledky společného 

úsilí, které přispělo ke zlepšení života v naší obci.  

Nejprve byla v roce 2007 dokončena rekonstrukce Obecního domu. Tím bylo také znovu otevřeno a nově opraveno 

zdravotní středisko a provoz zahájila i nová lékárna. Největší investice byla však věnována do naší základní školy. Celá budova, 

postavená ve 3 etapách, byla zateplena, vyměnila se také všechna okna a s novou barevnou omítkou vypadá naše škola jako 

nová. Rovněž byla provedena celková rekonstrukce kotelny ZŠ. Celková cena opravy byla 14 mil. Kč., z toho dotace činila 8 mil. Kč. 

Ke škole byla přistavěna zcela nová budova obecní knihovny, která je se školou propojena. Náklady stavby s přilehlým 

parkovištěm činily 6 mil. Kč. Komplex budov, který tvoří základní škola, knihovna a Fry-Relax centrum, nabízí žákům školy               

a občanům výborné podmínky pro výuku, vzdělávání i pro využití volného času. Další velkou rekonstrukcí byla rekonstrukce fary 

za 6 mil. Kč. Z chátrající budovy fary jsme tak získali v podkroví krásné prostory pro výstavy, místnosti pro mateřské centrum, 

klubovnu pro skautský oddíl a také místnost se sociálním zařízením, kterou využívají farníci. Pro dobrovolné hasiče byl pořízen 

nový automobil CAS TATRA 815 za cenu 6 mil. Kč. Získaná dotace byla 2,5 mil. Kč. Investice do techniky, která umožňuje našim 

dobrovolným hasičům co nejúčinnější pomoc občanům v nouzi, se vyplácí hlavně při stále častějších záplavách, vichřicích a jiných 

pohromách. Byla zahájena náhradní výsadba stromů z dotace za odstraněné stromy při stavbě silnice R 48. Postavena byla také 

nová prosklená autobusová čekárna u Beskydu a. s. a podíleli jsme se na vybudování nového vstupního vestibulu do Sokolovny.  

Z rozpočtu obce jsme finančně podporovali naše spolky a neziskové organizace v jejich činnosti. Připravovali jsme 

projekty, které budeme realizovat ještě letos, a to chodník k restauraci Chamrád za cenu 1,2 mil. Kč, ze které 99% uhradí OKD Důl 

Staříč a.s., a novou kolárnu u základní školy. Máme také projekty, na které jsou přislíbeny dotace v příštím roce, a to na 

rekonstrukci zahrady mateřské školy 1,8 mil. Kč a 0,5 mil. Kč na úpravy středu obce. Na financování projektu kanalizace je podaná 

žádost u státního fondu životního prostředí v Praze. 

V tomto volebním období se také podařilo dojednat spolupráci se slovenskou obcí Stráňavy a polskou obcí Polanka 

Vielká. Věřím, že vytvořené velmi přátelské vztahy, které jsme navázali hlavně se Stráňavami se nám podaří udržet a rozvíjet           

i nadále.  

Na základě dobré spolupráce pokračuje naše obec v úspěšném rozvoji. Počet obyvatel za uplynulé 4 roky se opět zvýšil     

o 100 na současných 2350 obyvatel. Obec není zadlužená a předpokládaný přebytek rozpočtu i s dotací na náhradní výsadbu bude 

na konci roku asi 17 mil. Kč, což je dobrý vklad do budoucnosti a dalšího rozvoje naší obce. 

S končícím volebním obdobím děkuji všem, kteří se podíleli na rozvoji naší obce. Děkuji za spolupráci pracovnicím úřadu, 

správci Jaromíru Laníkovi, pracovníkům údržby obce, pracovnicím Fry-Relax centra, vedoucí knihovny, místostarostovi                

Ing. Jindřichu Lančovi, členům rady a zastupitelstva obce a také členům výborů a komisí.  

                      Ing. Jiří Volný, starosta obce 
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Dožínky 2010 
V tradičním termínu týden po fryčovické pouti proběhly také letošní dožínky. Zdá se, že tento termín je dobrý, zatím 

se vždy vyvedly a letos nám přálo mimořádně dobré počasí. Přesto o něco méně návštěvníků. Příští rok budou 

jubilejní desáté. Zatím neuvažujeme o zásadní změně, ale inovace bude nutná. Nepřipravujeme zavedení vstupného, 

chceme, aby se lidé přišli pobavit, povykládat se sousedy, poslechnout naši dechovku. Dožínky jsou založeny                

na dobrovolné práci pořadatelů a štědrosti sponzorů. Také si ceníme vstřícného postoje TJ Sokol. 

Všem sponzorům děkujeme a uvádíme jejich seznam: 

Besykyd a.s. Fryčovice * Beskydské uzeniny a.s. FM, Chodura Petr * Bílková Lucie, květinářství Fryčovice * Boček 

Lumír, pekařství Fryčovice * BORCAD s r.o. Fryčovice * Bujnoch Luděk, zemní práce, Fryčovice * Český zahrádkářský 

svaz Fryčovice * Český svaz chovatelů drobného zviřectva  Fryčovice * DILMAS s r.o. Fryčovice* EUSAT Ostrava, bratři 

Bohušíkové * Galásek Zdeněk, nákup a prodej hospodářský zvířat * Gastro nápoje s r.o. Fryčovice * Gregor Vít, 

zabezpečovací technika, Fryčovice * Hajný Zdeněk, včelař, Fryčovice * Ivánek Leoš, autoopravna Fryčovice * Javorek 

Jiří, zemědělec Stará ves n.O. * KLEMP, střešní systémy, Fryčovice * Klepková Agniesa, ruční práce, Fryčovice * 

Konvičková Pavla, Sokolka, Fryčovice * Kozubková Miroslava, chovatelské potřeby, Fryčovice * Kuběnová Ludmila, 

cukrářství, Fryčovice * Kublák Jaromír, zemědělec, Fryčovice * Lanča Jiří, zemědělec, Fryčovice * Masopust Martin, 

kovovýroba, Fryčovice * Dostálová Simona, lékárna, Fryčovice * Mičaník Stanislav MUDr., Fryčovice * Myslivecké 

sdružení Fryčovice * Opěla Vladimír, autodoprava, Fryčovice * Pokluda Josef, zemědělec, Fryčovice * Potraviny 

OVOBRIX, Fryčovice * Restaurace „U Richarda“, Rychaltice * Restaurace „U Strakošů“, Rychaltice * Romalex s r.o. FM, 

Štefek Alexandr * Růžová školka FILIPEC, Fryčovice * STROSS, Jan Strakoš, Fryčovice * Šteffkovi, květiny, keramika, 

Fryčovice * Štefková Jaroslava, textilní výroba, Fryčovice * Štetiarová Anežka, trubičky, Fryčovice * TJ Sokol Fryčovice 

* VKUS-BUSTAN, Schwarz Jiří * Volný Karel, chovatel, Fryčovice * Volný Michal, oděvní výroba, Fryčovice * 

Zahradníková Vlasta, cukrářství, Fryčovice * Žídek Petr, truhlářství, Fryčovice * 

                                                         Jaromír Kublák 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Základní škola i v tomto školním roce organizuje sběr starého papíru. Sběr proběhne ve dvou termínech – 

podzimním  19.10. – 21.10.2010 a jarním 12.4. – 14.4.2011. Věříme, že nás i tentokrát podpoříte a do sběru se zapojíte. 

Získané finanční prostředky jsou částečně využity na odměny pro žáky, nákup výtvarného materiálu, nákup knih             

do žákovské knihovny, nevyužité jsou uloženy na účtu SR.  

                         Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 

 

 BLAHOPŘÁNÍ ! 

Dne 12.srpna letošního roku se dožil a oslavil 100 roků náš nejstarší občan v obci, člen KSČM, 

pan Ludvík Pokluda. Oslavenci jsme u příležitosti významného životního jubilea pogratulovali a 

předali blahopřání od předsedy KSČM JUDr. Vojtěcha Filipa, předsedy  okresního výboru, a naší základní organizace. 

Jubilanta jsme obdarovali kyticí a dárkovým balíkem. Za příkladnou péči a starostlivost patří naše uznání a poděkování 

celé jeho rodině, zejména dceři paní Aničce Vrtné. 

 S panem Ludvíkem jsme pobesedovali, rozloučili se s přáním zdravíčka a dobré mysli do dalších let. 

        Za výbor ZO KSČM ve Fryčovicích, dne 12.září 2010 

                         Zdeněk Ranocha 
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Den trochu jinak 

I v horkém létě, kdy  se zdánlivě nic neděje, můžeme prožít obyčejný všední den trochu jinak.  

V pátek 23. července jsme někteří vážili cestu delší než sto kilometrů do malebné Galerie U Artuše            

v Kroměříži, abychom se sešli s těmi, kdo mají rádi hezké, kvalitní, vkusné věci, abychom zhlédli keramiku, 

smaltované šperky, malované kameny, obrazy (pastel) Jitky Gočaltovské, ale hlavně abychom byli přítomni 

módní přehlídce šatů a doplňků – ručně malovaných – paní Beátou Martinkovou z Třince. 

Přehlídkové molo vytvořil koberec v uličce před Galerií. Procházely se po něm manekýnky – neprofesionálky – 

ženy a dívky, které si do Kroměříže "odskočily" od svých denních povinností. Každá z nich si ten den prožila 

"po svém". Vždyť procházet se před diváky, přitom myslet na předváděný model a ještě k tomu se usmívat    

a vypadat neafektovaně není jednoduché! 

Jejich přirozenou krásu podtrhla líčením paní Alena Kubláková, která díky svým zkušenostem a práci            

s Avonem dokáže odhadnout, co ženám sluší, a nalíčit je tak, že každá z "jejích rukou" odejde krásná. 

Ten den bylo skutečně nesnesitelné vedro a na malém prostoru se těsnalo hodně lidí. Spojovala je však dobrá 

nálada, silné kamarádství a sympatie ke vkusné originální kráse. Loučili jsme se na konci dne. Domů jsme 

odjížděli spokojeni, tak trochu unaveni, plni dojmů a nových zkušeností, někteří s krásným modelem šatů či 

šperku... 

Bylo velmi příjemné setkat se s lidmi plnými tvůrčí síly a optimismu, s takovými, co umí život naplno prožívat   

a navíc vytvářet a šířit kolem sebe zdravou atmosféru. 

I tak může vypadat jeden obyčejný den. 

                                                                                       Mgr. Anna Hrabcová, Fryčovice 

 

                                  Informace z obecního lesa 

Tak jako v předchozích letech je těžební činnost zaměřena na  zpracování nahodilých těžeb, to znamená          

na těžbu, přibližování a odvoz  smrkového dřeva z lesa napadeného různými škůdci. Za  dosavadní období letošního 

roku bylo zpracováno celkem  340 m³, z toho pro stavbu cesty Rychaltice-Chlebovice 65m³. Je to podstatně méně nežli 

v předchozích letech, protože nedošlo ke škodám působením nárazového větru, rovněž škody působené kůrovci jsou 

nižší. 

Zalesněno bylo 1,52 ha holin z loňských těžeb a bylo vysazeno 11 600 ks sazenic převážně dubu, dále buku, 

jedle a javoru. Krajský úřad v Ostravě jsme požádali o příspěvek na uvedenou výsadbu, který jsme vyčíslili                    

na 103 500 Kč. Příspěvek na výsadby loňského roku ve výši  122 tis. Kč jsme od Krajského úřadu dostali letos.Všechny 

výsadby jsou oploceny, aby bylo zabráněno škodám na sazenicích okusem zvěří. Mimo to se pokračuje v oplocování 

přirozených náletů jedle v porostech naproti hájenky. 

V současné době provádíme druhé ožínání buřeně kolem sazenic a přípravu ploch na  případné podzimní 

zalesňování a trvalá pozornost je zaměřena na zpracování nahodilých těžeb. 

Pro kontrolu a ochranu proti kůrovcům byly do ohrožených částí smrkových porostů instalovány feromonové lapače. 

                                                                                                                                         Ing. Dušan Vyvial,   lesní komise 
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice. 

INFORMACE 2010  

 MOŠTÁRNA 
 

Moštování jablek bude probíhat každou sobotu od září v době  8°°- 12°° a 14°°-17°°. K dispozici je drtička a 

renovovaný hydraulický lis, o který se zasloužil Lukáš Kolich. V případě nadměrného zájmu je možno domluvit i 

mimořádný termín s předsedou ZO př. Lubomírem Oborným t.č. 774855289. Od září bude probíhat i výkup jablek pro 

další průmyslové zpracování vždy v úterý a čtvrtek v době 14°° – 17°°. Zahájení 7. září. 

 POZVÁNÍ NA VÝSTAVU 
Letošní tradiční výstava ovoce a zeleniny se uskuteční v termínu 29. října - 1. listopadu. Je připraven již 10. ročník 

soutěže „O fryčovické jablko roku“, o kterém rozhodnou návštěvníci svým hlasováním. Pro návštěvníky bude připravena 

zahrádkářská svačinka. Výstava bude doplněna o motivovaná umělecká dílka dětí MŠ i ZŠ Fryčovice a další doplňkový 

program. Na výstavě bude možno rovněž zakoupit skalničky, keramiku, okrasné rostliny, různá hnojiva i ochranné 

prostředky rostlin. Zkušení a proškolení zahrádkáři rádi poradí při výběru nejvhodnějších prostředků. 

 ČLENSKÉ SCHŮZE 
Připomínáme všem členům i příznivcům zahrádkářů, že na každé členské schůzi je připravena tematická odborná 

přednáška. Téma na té nejbližší – historie Fryčovic. 

 DRUŽBA 
Fryčovičtí zahrádkáři se připojují k rozšiřování družebních vztahů s občany obce Stráňavy ve Slovenské republice. 

První oficiální setkání se zástupci zahrádkářů obce Stráňavy proběhlo 28.8.2010 na půdě obecního úřadu Stráňavy. Obě 

strany projevily zájem o bližší vzájemné kontakty a předávání zkušeností z oblasti zahrádkaření. Nejbližší pozvání pro 

fryčovické zahrádkáře je na Straňavské slavnosti dne 11. září 2010, kdy je připraveno bohaté občerstvení a kulturní 

program. Návštěva slovenských přátel je plánována na naši výstavu ovoce a zeleniny. 

 VEČÍREK 
Večírek zahrádkářů je plánován na sobotu 4. prosince 2010. 

 OCENĚNÍ 
Čestné uznání Výstaviště FLORA Olomouc obdržela Ing. Milada Šteffková za expozici skalniček na letošní výstavě. 

Gratulujeme. 

Výbor ZO ČZS ve Fryčovicích přeje všem členům, jejich rodinným příslušníkům a příznivcům neskonalou radost ze 

sklizně plodů ze svých zahrádek. 

          Pozor, změna otevíracích hodin na poště Fryčovice 

Vážení občané, 

Česká pošta Vám oznamuje, že s účinností od 1.11. 2010 dochází ke změně otevíracích hodin na poště 

FRYČOVICE.  

Nově bude pro Vás pošta otevřena takto:  

pondělí, středa  8:00  -   11:30           14:00  -    17:00 

úterý, čtvrtek, pátek 8:00  -   11:30           14:00  -    16:00                              Česká pošta, s.p. 
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OSLAVY 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ODDÍLU KOPANÉ                   
VE FRYČOVICÍCH! 

Dne 26.6.2010 proběhly oslavy 75. výročí založení aktivní kopané ve Fryčovicích. Oslavy probíhaly                    
od časného rána, kdy probíhal turnaj přípravek, kterého se zúčastnili jak naši hráči tak soupeři zvučných 
jmen jako Fotbal Frýdek Místek, Žilina, Vítkovice, Baník Ostrava a další. Ve 14 hodin byla  pak na pořadu 
slavnostní schůze k tomuto výročí, které se zúčastnily vybrané legendy a funkcionáři zasloužící se o chod 
fotbalového oddílu. Dále v 15 hodin nastoupili ke svému utkání legendy fryčovické kopané, kterým  
konkurovali hráči bývalých Válcoven Plechu, tedy ti, kteří vybojovali a hráli 1.ligu, mezi nimi Václav 
Pěcháček, Marián Lovíšek, Jozef Marchevský, Láďa Kubalák a mnozí jiní. Oslavy byly zakončeny dalším 
mimořádným zápasem, a to v 17.hodin mezi věčnými rivaly, současnými hráči Fryčovic a sousedního 
Brušperku, které byly vždy ozdobou obou tělovýchovných jednot. Záštitu nad těmito oslavami vzal            
Obecní úřad ve Fryčovicích a taktéž Tělovýchovná jednota Sokol, kterou svým počínáním reprezentujeme.  

Oddíl kopané ve Fryčovicích  
 

Znáte dobře svou vesnici? 

Obrázek Panny Marie, o kterém jsme psali v minulém čísle zpravodaje, 

se nachází poblíž hájenky v Zámrklí. 

Tentokrát Vám přinášíme fotografii kříže, který byl v nedávné době 

nově rekonstruován  a  o jehož umístění ve Fryčovicích nebude jistě 

téměř nikdo z Vás pochybovat. 

 

 

 

  Vážení spoluobčané. 

16.08.2010  jsme ve FRY Relax Centru zahájili již šestou 

sezonu. 

Během výluky jsme se snažili co nejlépe připravit naše relaxační centrum na nové i stávající  návštěvníky. Jako každý 

rok, tak i letos jsme připravili několik drobných překvapení, která  Vám zpříjemní Váš pobyt u nás. Na Vaši návštěvu 

se všichni těšíme!!! 

Seznam aktivit probíhajících ve FRY  Relax Centru 

Od 18.08.2010 probíhá opět plavání kojenců a batolat „ Hastrmánek“ 

   pod vedením  pí Nikol Dostálové  

  (objednávky a informace na telefonu 777 046 021). 

  a „ Plavání s žabičkou“ pod vedením Mgr. Pustkové Dagmar 

  ( objednávky a informace na telefonu 776 022722) 
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Od 14.09.2010 každé úterý  a čtvrtek  od 19.00 hod. v bazénu  vodní aerobic 

Obě tyto aktivity probíhají pod vedením cvičitelek Lenky Nevludové a Marcely Jaškové 

Objednávky na tel.: 558 668 058 

od 16.08.2010 každé pondělí a pátek od 17.00 hod.- masáže pí Barbory Velartové 

Objednávky na tel.: 558 668 058 

Každé pondělí a středu  19.00 hod. - 20.30 hod. je možné si  zacvičit  BODY STYLING s  Janou Nováčkovou 

Objednávky na tel.: 558 668 058 

V pátek cvičíme s paní Janou  17.00 – 19.00 hod.- cvičení pro všechny ženy, které chtějí  udělat něco pro své zdraví. 

Pedikúra, manikúra a modeláž nehtů- Libuše Ličková- tel.:725 780 417, 604 108 011 

Pedikúra- Hanka Czyzová – tel.: 602 404 405 

Ceny ve FRY Relax Centru se nemění. Otvírací doby se mohou měnit v závislosti na plavání  školních dětí. 

Ve vlastním zájmu se proto objednejte předem nebo sledujte naše webové stránky                            

                www.fryrelaxcentrum.cz 

 Stále přijímáme poukazy : Compliments SPORT a KULTURA * Compliments MULTI * od firmy ACCOR Services * 

 RelaxPass a FlexiPass *  od firmy SodexhoPASS 

 V recepci je možné zakoupit občerstvení, sportovní potřeby, plavky, plavecké pomůcky, saunařské potřeby,           

a dokonce i pohlednice našeho FRY Relax Centra a obce Fryčovice. 

V recepci se rovněž můžete informovat na slevové poukazy FRY Relax Centra. 

 Těšíme se na Vaši návštěvu!!! Zastavte čas a navštivte nás ve FRYČOVICÍCH!!!!     

                                             Hlavatá Pavlína, správce 

 

EKO-POBYT V PLNÉM PROUDU 
My, žáci šestého a sedmého ročníku, jsme se ve dnech 14. - 16. září vydali na ekologicko-adaptační 

pobyt na chatu Skalka, nedaleko Mostů u Jablunkova. Jednak abychom se naučili správně třídit odpad                
a také abychom posílili pouto třídního kolektivu.  

Cesta autobusem uběhla rychle, protože byla velká sranda, jenže to jsme netušili, že budeme muset 
šlapat přes dva kilometry do úporného kopce. Ale i to jsme zvládli. O to větší bylo naše překvapení, když jsme 
dorazili před nádhernou chatu s velkou střechou a kamennou podstavou. Ta chata byla na tři dny „naše“.          
Po příjezdu jsme si mysleli, že bude nuda, ale velice brzy se nuda proměnila v zábavu. Po vynikajícím obědě     
a odpoledním klidu si na nás organizátoři připravili program, který měl tři části. Pracovalo se ve skupinách. 
V první části jsme se seznámili s úvodem do ekologie a formou her jsme se naučili správně třídit odpad.          
Po svačině byl odchod do lesa. Tam na nás čekaly narafičené odpadky, které jsme museli v družstvech 
v časovém limitu posbírat a určit, do jakých popelnic patří.  Po večeři jsme měli z nasbíraných odpadků vyrobit 
plastiky na výstavu. A tak vznikl recirkulátor vzduchu či přírodní notebook. Vítězem se nakonec stali všichni.  
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Druhý den bylo zadání úkolu jasné: „Tak děti, dnes budeme točit reklamu na ekologické téma!“ Po té 
zprávě byli všichni vyděšeni, jak budou vypadat před kamerou. Nakonec to byla velká zábava, hlavně večer, 
když jsme si naše výtvory pouštěli. To jsme ještě netušili, že naše vystupování nekončí. Po večeři vypukla 
TalentMania, kde si každý z nás měl připravit vystoupení. Talentů byla spousta a legrace ještě víc. Jakmile 
TalentMania skončila, přiběhli vedoucí a začali hrát na kytary a zpívat. Skoro všichni tancovali. A ti, co ne, tak 
šli spát.  

Třetí den dopoledne jsme se vydali na cestu plnou záhad. Na této cestě byly nelehké úkoly, které bylo 
třeba splnit, například přinést pět kilo šišek (a povedlo se). Po návratu na chatu nás čekalo balení, oběd               
a hodnocení. Pak už jsme vyrazili na místo, kde na nás čekal autobus. 

Všem se to moc líbilo a chtěli bychom tam zůstat déle, ale druhý den se muselo zpátky do školy. Určitě 
bychom chtěli na takový pobyt zase. BYLO TO SUPER!  

Pobyt byl v rámci projektu EVVO (vedený Institutem EUROSCHOLA pod záštitou MŠMT) a z velké 
části byl dotován z fondů EU. Na zpracování a realizaci tohoto projektu se podíleli: Mgr. Martin Růža 
(koordinátor, zpracovatel metodiky), Mgr. Alexandra Filarová (koordinátor), Mgr. Svatava Tekeliová 
(zdravotník), Mgr. Tomáš Petr (vychovatel) a David Ulrich (vychovatel).  

Žáci 6. a 7. ročníku, Martin Růža 

Sbor dobrovolných hasičů ve Fryčovicích 
zve všechny příznivce dobré nálady 

na již tradiční 

 

 

 

  

                                  Kulturní sál Obecního domu ve Fry čovicích 

19. hod. 

Vstup : jen v maskách  

Cena : 200 Kč ( včetně večeře ) 

Hudba : Vláďa Holub         Program : soutěže, zábava, bohatá tombola 

Srdečně zvou dobrovolní hasiči Fryčovice 
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Květiny Lucie 
Fryčovice, areál firmy Stross 

www.masondesign.cz, mobil 777 840 980 

V  sobotu 2.10.  oficiálně představí své  rozšířené prostory s minikavárnou, 
dětským koutkem a venkovní okrasnou školkou  

Začátek programu: 15 hod. 

Kde: U nás v květinářství 

Program: přehlídka prodavaného oblečení, ukázka keramiky,  

prezentace přírodní kosmetiky, ukázka svatební výzdoby 

Plán akcí do konce roku 2010: 

13.10. Čaj o páté- tematické podvečery u šálku pravého anglického čaje 

28.10. Workshop na téma dušičková vazba, cena od 150,- do 600,- Kč, dle  vybraného druhu výrobku 

(rezervace místa na výše uvedených kontaktech) 

31.10. Haloween odpoledne se soutěží o nejlepší dětskou masku, nejlepší dospěláckou masku ( v případě 

pěkného počasí – pouštění draků), dušičkový prodej 

10.11. Čaj o páté- tematické podvečery u šálku pravého anglického čaje 

27.11. Workshop na téma adventní vazba, cena 350,- až 450,- Kč, dle vybraného druhu výrobku (rezervace 

místa na výše uvedených kontaktech) 

8.12. Čaj o páté- tematické podvečery u šálku pravého anglického čaje 

Konec měsíce prosince- posezení u vánočního stromečku (datum bude upřesněn) 

Těším se na Vás  

Lucka 

Otevírácí doba: 

Po – zavřeno ( na objednávky) 
Út -  9:00 – 16:30 
 St -  9:00 – 16:30 
Čt -  9:00 – 16:30 
Pá -  9:00 – 16:30 
So -  9:00 – 12:00 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chcete stavět, rekonstruovat a nevíte si rady s legislatívou?
Nemusíte nikam, pokud se obrátite na mě
Již 18 let provádím zajištění veškerých podklad
povolení staveb rodinných domů, rekonstrukcí, nádstaveb, p
k podnikání(provozovny a pod.) jak pro ob
Dále zajišťuji vyřízení těchto povolení včetn
Kontakt: Katarína Filipcová, bytem K Myslivn
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ: 41369238
mob: 604 715 620              604 715 620     
email: katarina.filipcova@seznam.cz  
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t, rekonstruovat a nevíte si rady s legislatívou?
Nemusíte nikam, pokud se obrátite na mě. 

ní veškerých podkladů nutných pro jakoukoli formu 
, rekonstrukcí, nádstaveb, přístaveb, objekty 

k podnikání(provozovny a pod.) jak pro občany ,tak pro organizace. 
chto povolení včetně jejích pravomocnosti. 

Kontakt: Katarína Filipcová, bytem K Myslivně čp.610 
: 41369238 

       

 

t, rekonstruovat a nevíte si rady s legislatívou?  
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Fryčovický zpravodaj č.3/2010 
Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, 

které jsou podepsány. 
Inzerce bez udání adresy a fakturační adresy nebude zveřejněna ! 

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.4/2010  je: 29.11.2010 


