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Vážení občané. 
Jsme na konci roku 2013, za dveřmi jsou Vánoce a příchod nového roku. Je to doba radosti, zamyšlení a také ohlednutí se            
za rokem uplynulým. Proto i mi dovolte krátké shrnutí a nahlédnutí na rok 2013. 
 Chtěl bych zmínit, že nejvýznamnější a také největší stavební akcí v tomto roce bylo zahájení stavby kanalizace v naší 
obci. Několik let připravovaná stavba byla zahájena v červenci a potrvá 2 roky. Je realizována na základě povinností obcí, které 
mají více než 2000 obyvatel, čistit odpadní vody. Je to stavba, kterou jsme dotčeni a obtěžováni my všichni občané, ale nemáme 
na vybranou. Musíme nepohodlí s rozkopanými cestami, blátem a dalšími problémy s tímto spojenými vydržet. V současné době 
pokládají kanalizaci na našem katastru obce 4 pracovní čety. Souběžně se staví kanalizace v okolních obcích, a to na Hukvaldech    
i v Brušperku. V příštím roce by mělo ve Fryčovicích pracovat až 7 pracovních čet, proto budou poměry na místních komunikacích 
ještě složitější. Naším úkolem a úkolem technického dozoru stavby je zajistit, aby problémy občanů se stavbou byly co nejmenší. 
Bohužel položit potrubí do dvou až čtyř metrové hloubky bez rozkopání cesty a okolních míst nejde. Stavba kanalizace, která nám 
životní prostředí momentálně zhoršuje, zajistí zlepšení stavu životního prostředí v obci do budoucna. Zvýší se kvalita povrchových 
i spodních vod a dostupností inženýrských sítí se také zvýší celkový standard života v obci.  
 V letošním roce byly také provedeny některé menší investice do obecního majetku. Proběhla rekonstrukce záchodů 
v základní škole ve třech podlažích nejstarší části budovy postavené v roce 1987 a dále došlo k položení nové zámkové dlažby, 
rovněž před základní školou.  
 V objektu Fry Relax Centra byla provedena oprava a modernizace vytápění a vzduchotechniky, z důvodu úspory nákladu 
na energie.  
 Dále také v letošním roce provádějí rekonstrukci vodovodní sítě Severomoravské vodovody a kanalizace. Touto stavbou 
jsou dotčeni jen někteří občané a měla by být dokončena začátkem příštího roku.  
 Vážení občané, ke konci roku se nacházíme v náročném období převážně z důvodu výstavby kanalizace. Proto prosím 
každého z nás o velkou míru toleranc a pochopení, protože budeme po určitou dobu touto stavbou omezováni.  
 

 
Všem občanům přeji spolu se zaměstnanci obecního úřadu také příjemné prožití vánočních svátků, hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2014. 
 
                                                                                                                                                    Ing. Jiří Volný 
                starosta obce 

 
 

 
 
 
 

Změna úředních hodin v době vánočních svátků 

Oznamujeme občanům, že v pátek 27.12.2013 a v úterý 31.12.2013 bude Obecní úřad uzavřen. 

V pondělí 30.12.2013 bude z technických důvodů Obecní úřad uzavřen od 14:00 hodin. 
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Nabídka spol. Frýdecká skládka, a.s. na zajištění doplňkové služby pro občany – Zajištění 
sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů z domácností a zahrad v obci Fryčovice 

 
Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností a zahrad (dále jen“ BRO“) bude v obci Fryčovice zahájen v případě 
požadavku na pravidelný svoz minimálně 20 ks bionádob o objemu 240 l. Bionádobu ke sběru BRO si bude muset každý zájemce 
pořídit na vlastní náklady. Cena za 1 ks 240 l speciální odvětrávané bionádoby o objemu 240 l činí 1 100 Kč. Nádoba na BRO bude 
pravidelně svážena v období od dubna do konce listopadu v intervalu 1 x za 14 dní tzn. 16 svozů za rok. Cena za svoz 1 ks nádoby 
v pravidelném intervalu 1 x za 14 dní v období od dubna do konce listopadu bude činit 960 Kč/ rok tzn. 60 Kč /1 výsyp/1 ks 240 l 
nádoby. Do bionádob bude možné odkládat trávu, seno, listí, jehličí, zbytky a odřezky ovoce a zeleniny, piliny. Do bionádob 
naopak nebude možné odkládat větve z ořezu stromů a keřů, odpady živočišného původu tzn. kosti, zbytky masa, zbytky jídel, 
tekuté nebo kašovité odpady, jedlé oleje, uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady (odpady v obalech, sklo, plasty, 
kovy). 
 
Svezený BRO bude zpracován v kompostárně. 
 
V případě zájmu o zajištění výše uvedené služby bude nutné, aby si každý občan uzavřel samostatnou 
smlouvu se spol. Frýdecká skládka, a.s. 
Za Frýdeckou skládku 
Ing. Pavlína Blahutová 
E-mail: blahutova@frydeckaskladka.cz  
Mobil: 733 791 467 
 
Zájemci o tuto službu se dostaví na obecní úřad, kde budou závazně zapsáni do seznamu žadatelů o tuto službu. Seznam se předá 
svozové firmě, která zájemce osloví. 
 

Harmonogramy svozu odpadů obec Fryčovice v r. 2014 
 
Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic P 240 l s pravidelným svozem 1 x za 14 dní tzn. 26 svozů za rok: 

Horní konec obce (nádoby označené žlutou nálepkou) budou sváženy každý lichý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod. – 1. svoz 2. 1. 2014 
Dolní konec obce (nádoby označené oranžovou nálepkou) budou sváženy každý sudý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod. – 1. svoz 9. 1. 2014 

 
Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z kontejnerů K 1 100 l s pravidelným svozem 1 x týdně tzn. 52 svozů za rok: 

Každý týden ve čtvrtek – 1. svoz 2. 1. 2014 
 

Sběr a svoz plastů z pytlů v r. 2014 – 1 x za 2 měsíce: 
(každé 1. liché pondělí v každém druhém měsíci v roce) 

10. 2. 2014, 7. 4. 2014, 2. 6. 2014, 11. 8. 2014, 6. 10. 2014, 1. 12. 2014 
 

Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty, sklo v 1. pololetí 2014 viz. přiložené harmonogramy: 
Svoz kontejnerů K 1100 l na plasty s četností svozu 1 x za 14 dní tzn. 26 svozů za rok 
Svoz kontejnerů K 1100 l na papír s četností svozu 1 x za měsíc tzn. 12 svozů za rok 

Svoz zvonů Z 2150 l na barevné sklo s četností svozu 1 x za měsíc tzn. 12 svozů za rok 
 

Mobilní svozy objemných a nebezpečných odpadů 2 x ročně (jaro, podzim): 
Jarní svoz:   sobota 26. 4. 2014 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 
Podzimní svoz:   sobota 4. 10. 2014 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 

Svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků 

Svoz komunálního odpadu dne 26.12.2013 bude probíhat dle harmonogramu svozů tohoto odpadu,          
od 6:00 do 14:00 hodin. Svážet se bude dolní konec obce, proto je zapotřebí v danou dobu mít nachystané 

nádoby. 

 
MO ČSSD Fryčovice, děkuje voličům za účast a projevenou důvěru ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Všem občanům přejeme hezké a pohodové Vánoce, veselého Silvestra a do nového roku 2014 hodně štěstí, 
zdraví a osobních úspěchů.  
            Výbor MO ČSSD Fryčovice 
 

mailto:blahutova@frydeckaskladka.cz
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Vítání občánků 
V sobotu 9. listopadu 2013 jsme slavnostně přivítali na letos již třetím vítání do života 8 nejmenších fryčovických občánků –           
4 děvčata: Natálii Janšovou, Zuzanu Mazalovou, Sáru Kubelovou, Nikol Kuběnovou a 4 chlapce: Dominika Bohušíka,                  
Jiřího Dvorského, Matyáše Hulana, Vojtěcha Šturce. V programu vystoupily se svým pásmem říkanek a písniček děti z mateřské 
školy. Obec Fryčovice připravila pro každé nově narozené dítě částku 5.000,- Kč  a pro maminku kytičku. Tašky plné dárečků 
dětem věnovala Lékárna U Sv. Jiří.  
 
            Bc. Kateřina Matušková     

 

Setkání s důchodci 
 
 Tak jako každý rok i letos uspořádala Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí, přátelské posezení 
s důchodci. Toto již tradiční přátelské posezení se konalo v pátek 22. listopadu 2013 v Kulturním sále Obecního domu                    
ve Fryčovicích. Všechny přítomné přivítala členka komise sociální a občanských záležitostí Jana Šmídová a starosta obce                  
Ing. Jiří Volný, který informoval o již uskutečněných i plánovaných investičních akcích. V programu vystoupily děti z mateřské 
školy, zatančila děvčata naší základní školy Katka Pezová a Dominika Nováčková, které navštěvují taneční skupinu No Comment 
ve Staříči. V průběhu večera k tanci i poslechu hrála Dechová hudba Fryčovice, kterou zpěvem doprovázeli Hana Vyvialová            
a David Škařupa. 
 Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění a bohatá tombola. Ceny do tomboly věnovaly firmy: T-Metal, 
VKUS-BUSTAN, Beskyd Fryčovice a.s., Borcad CZ, Beskydské uzeniny Chodura, STASPO, Vala Jiří, Vítkovice Tours, pekárna Boček, 
MUDr. Mičaník, FRYMM, Stross engineering, Dilmas, chovatelské potřeby p. Kozubek, p. Filipec – růže, Inpros, Gastro nápoje,       
Ing. Lanča Jiří, Ing. Lanča Milan, Kalma, Hasičská pojišťovna, restaurace Sokolka, restaurace Chamrád, restaurace u Špeka, 
Lékárna U Sv. Jiří, cukrárna paní Zahradníková, zemědělská farma p. Kublák, květiny Lucie, Kreativní krámek Fantazie,           
Veselá zahrada - Radmila Šteffková a Milada Šteffková, Manikúra, pedikúra – p. Ličková, kadeřnictví Sylvia, Zdeňka Červenková, 
Šperky MAJA, p. Jana Ivánková, p. Marie Ulčáková. Všem výše uvedeným firmám děkujeme a na další setkání s důchodci              
se těšíme opět v příštím roce na podzim. 
 
            Bc. Kateřina Matušková   
 
 

 
MO KDU-ČSL ve Fryčovicích děkuje voličům za hlasy pro kandidáty KDU-ČSL při volbách na poslance Parlamentu ČR v říjnu 2013. 
 

         Dvorský jiří 
 
MO KDU-ČSL ve Fryčovicích přeje všem občanům obce radostné prožití svátků vánočních, pokoj lidem 
dobré vůle a do nového roku 2014 vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí a božího požehnání po celý rok. 
 
         Výbor MO KDU-ČSL 

 

 
 
 

TJ Sokol Fryčovice zve své členy a příznivce sportu na 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU TJ SOKOL 
která se koná v pátek 17. ledna 2013 od 18 hodin v sokolovně. Srdečně zve výbor TJ Sokol Fryčovice 

 
 
 
 
TJ Sokol Fryčovice přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, 

zdraví, pohody a osobních úspěchů. 
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Z historie Fryčovic – 27. díl 
 

Opisy překladů listin, které se vztahují k Fryčovicím 
 
K závěti Olomouckého biskupa Bruna z roku 1267. 
 
Koupili jsme také od Franka z Hukesvagen (Hukvaldy) újezd, který začíná od vodního toku Sedlnice a má z jedné strany hranici 
Odru a z druhé strany Bruneswerde (Starou Ves) se 60 lány. Tento újezd Bruneswerde jsem koupil od pana Konráda z Plavče         
a jeho dědiců a celý náleží našemu kostelu. Na třetí straně Rožnov a Grabové (asi Hrachovec), které od starodávna v újezdu 
našeho kostela, ale jsou to vsi námi vysazené. Na čtvrté straně Ostrava (řeka Ostravice) tak sestupuje z Uher a vše co z této 
strany Ostravy se vynachází směrem k Uhrám. Polovinu pak tohoto újezdu směrem k Moravě drží hrabě lénem od našeho kostela 
jak pro sebe, tak pro své dědice, mužské i ženské. Jsou pak v témž újezdu jistém statky, které Petr Heroldův prý koupil                  
od hraběte, jejichž polovinu kostel získal zpět v jakémsi narovnání a tato polovina je společná jak kostelu, tak hraběti. Cokoli však 
k užitku vzejde z medu v celém újezdu jak kostelním, tak hraběcím, rozdělí se stejným dílem mezi biskupa a hraběte a podobně, 
podaří-li se nalézt doly na zlato nebo stříbro nebo na jakýmkoliv kov či sůl. Území pak a výnos se rozdělí takto: Vše co je směrem 
k Moravě, náleží jen hraběti, ale je to léno od kostela, kdežto vše, co je směrem k Polsku, plně náleží olomouckému biskupovi 
kromě statků, které byly získány od svrchu jmenovaného Petra a kromě lesa v Paskově, který byl získán soudním výrokem od 
Bluda, jejichž výnos je až dodnes společný jak biskupu, tak hraběti. Jsou pak v újezdu, který má biskup pro sebe, vysazeny již tyto 
vesnice: ves Staříč se 70 lány, trhová ves Místek se 40 lány a Sviadnov se 40 lány. 
Dále dáváme čtyřem prebendám, které jsme zřídili v olomouckém kostele, 60 lánů ve vsi Fryčovice, která leží v obvodu statků, 
které jsme koupili od hraběte, a připojujeme k tomu biskupskou vesničku, která se jmenuje Vitonice u Kralic a má 8 lánů. Dále 
v témže obvodu a z lesa, který má být teprve mýcen, udělujeme a dáváme sto lánů kanovnickému konventuálnímu kostelu         
sv. Mořice v Kroměříži a k němu také na přímluvu a se souhlasem naší kapituly dáváme biskupské vesničky…  Tato pak částka     
33 hřiven má být každoročně získávána z ročního úroku statků, které jsme koupili, totiž ve vsi Staříči a ve vsi Petrovicích, biskup 
však výnos ze soudů a z jiných služeb, a když něco zbude, z úroku. 
 
 
Zakládací listina města Brušperka r.1269 
 
Bruno, biskup Olomoucký, taktéž město Braunsberg druhé nechal založiti a osaditi podle Magdeburského práva. Dáno v Ketři dne 
6. prosince 1269. Uložil jsem založit město a jeho založením a osazením pověřuji své věrné rychtáře, totiž Bertholda, rychtáře     
ze Staříče a jeho druha Jindřicha, mého rychtáře z Fryčovic, aby jak mi věrně slíbili, založili a osadili město, které jsem nazval 
Brušperk. Já pak na odměnu za práce, které vykonají založením řečeného města a za jejich věrné služby, které jsem vždy bedlivě 
vykonané shledával, uděluji jim každou šestou usedlost svobodnou, kromě dvou usedlostí svobodných, které jako zakladatelé 
s jinými budou svobodně držet. Uděluji také těmto mým věrným jeden svobodný mlýn se dvěma koly jim a jejím nástupcům       
na trvalé svobodné držení. Dávám dále těmto mým věrným a jejím nástupcům jednu jizbu lázeňskou ve svobodné vlastnictví. 
Dále mají mít tito mojí věrní rychtáři čtyři masné krámy svobodné, čtyři lávky, na kterých může být prodáván chléb, také čtyř i 
lávky, na kterých mohou být prodávány boty a to jim  a jejím nástupcům v trvalé vlastnictví. Jako větší uznání jejích zásluh jim 
uděluji v přilehlé vesnici, kterou osadí, každý šestý lán svobodný a mlýn svobodný s jedním mlýnským kolem. Mojí občané také 
mají dostat k pasení svého dobytka dva lány svobodné a přilehlé vesnice obdrží k pasení rovněž jeden lán. Mimoto chci, aby 
přilehlé vesnice k tomu mému městu Brušperku, totiž Staříč, Fryčovice, Stará Ves a Paskov a bude-li do té doby něco osídleno, 
byly povinny patřit k němu totiž soudem větším, který jest pro vraždy, pro cizoložství, pro krádeže a vše to, čím vesnice ku městu 
podléhá a které nemají být souzeny ve vesnici jako nepatrné a urážlivé nebo nějaké podobné. Aby pak již několikrát jmenovaní 
mojí rychtáři město takto založené věrněji mohli spravovat, jím a všem občanům určuji Právo magdeburské. Dále udílím 
jmenovaným mým věrným rychtářům každý třetí peníz ze všech vin odsouzených. Uděluji také výše jmenovanému městu             
a měšťanům v něm usazeným osvobození na dobu 12 let, v přilehlé vesnici pak na dobu 16 let ukončených. Po uplynutí 12 let 
osvobození, bude každý dům ve městě povinen platit každý šestý peníz a také z vesnice po uplynutí osvobození, bude plnění 
placení požadováno bez nucení. Mimo to, jak jsem určil mému městu právo magdeburské, potřebné poučení si bude vyžadovat 
do Opavy. Dále uděluji samotnému rychtáři Bertholdovi svobodný statek v sousedství města, aby ho svobodně a důstojně držel. 
A aby věnování zůstalo nezrušitelným vždy jako na počátku, přikazuji pověsit mou pečeť. 
 
             Jaromír Kublák 

 
 

 
Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky, ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje.  

Ať Vás úspěch provází i v roce, který přichází…  
přeje MS ODS Fryčovice 
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Vážení spoluobčané, 
po obrovských přešlapech pravicových vlád ve všech směrech nastal konečně pád vlády – rozvrat hospodářství, obrovské 
zadlužení, vzpomeneme na rok 2010 před volbami, kdy jsme do rodin od Kalouska dostali šek na 130 tisíc s průvodním dopisem, 
ve kterém stálo „volba levice je poukaz k následování bankrotu Řecka“, skutečnostín je, že za tři roky a něco dluh na osobu je 
téměř o 40 tisíc větší. Přibylo nezaměstnaných na celkem 600 tisíc, bezdomovců, sebevražd, exekucí a drtivá většina 
nespokojených občanů. K volebním výsledkům předčasných voleb do PČR. Jsme zklamáni, že voliči na sklonku října levici nesvěřili 
více hlasů. Přesto jsme přesvědčeni, že výsledky nového vedení státu budou rozhodně pro nás všechny lepší, než tomu bylo 
doposud. Pro KSČM je výsledek ve volbách celostátně 14,91%, tj. 33 poslanců. Za MS kraj z výsledkem 17,5% nás budou 
zastupovat 4 poslanci – Miroslav Opálka (60 let), Milada Halíková (63 let), Kateřina Konečná (32 let) a René Čip (38 let). Poslanci 
KSČM ve sněmovně podpoří jen návrhy zákonů, které budou přijatelné ve prospěch nás všech. Nadále budou aktivně pracovat   
ve výborech, na plénu, a tak si uchovají respekt, který si vydobyli. 
 Poděkování občanům, příznivcům KSČM, kteří svými hlasy do poslanecké sněmovny  25. - 26. 10. 2013 dali našim 
kandidátům 281 hlasů, procentuálně 22,57%, a tímto výsledkem nás v obci posunuli na 1. místo úspěšnosti. O to víc nás to těší, 
vždyť jsme tam měli kandidáta – našeho občana Borise Richtera. Za výbor KSČM ve Fryčovicích srdečně děkuje a zdraví 
         
     Světu mír a Práci čest 
        Zdeněk Ranocha, předseda ZO KSČM Fryčovice 

 
Vážení občané, 
 
za několik málo dní nás čekají největší svátky v roce. Při této příležitosti Vám všem přeji šťastné, veselé, 
příjemně prožité vánoční svátky, pevné zdraví, hodně lásky a vzájemné porozumění, do nového roku taktéž, 
ať Vám všem se dobře daří a splní se Vaše očekávání. 
 

       Za výbor KSČM ve Fryčovicích Zdeněk Ranocha, předseda 

 
 

 
Dobrovolnické hnutí Charity Frýdek-Místek informuje… 

 
 Dobrovolnická činnost funguje v Charitě Frýdek-Místek více než 10 let a vznikla především z potřeby pomáhat lidem        
a zapojit veřejnost do služeb těm, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Dobrovolník je člověk starší 15 let, který ze své dobré 
vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu projeví zájem být nápomocný tam, kde je to nejvíce zapotřebí. 
Dobrovolníci nikdy nenahrazují personál, ale přinášejí kousek sebe, dělí se s klienty o to, co umí, o své životní zkušenosti               
a zážitky.  
 Naši dobrovolníci tráví čas se seniory, s lidmi se zdravotním znevýhodněním a s psychickým onemocněním a s dětmi        
a mládeží. S klienty si povídají, čtou jim, doprovázejí je na procházky, hrají s nimi společenské hry, pomáhají při kreativních 
činnostech a muzikoterapii. Zároveň s klienty pravidelně pečou a vaří, doučují děti na 1. stupni a zapojují se do veřejných 
charitních akcí. 
 Dobrovolnická služba je nejen přínosem a obohacením pro ty, kteří pomoc přijímají, ale také pro ty, kteří pomoc 
poskytují. Dobrovolníci získávají díky svému působení nové zkušenosti a dovednosti, pocit užitečnosti, kvalitní a smysluplné 
trávení volného času, navázání nových přátelských vztahů a mohou všestranně rozvíjet svou osobnost.  
 
Zaujala Vás myšlenka dobrovolnictví?  
Zbývá Vám nějaký volný čas?  
 
Rádi byste ho využili ku prospěchu lidem, kteří to potřebují? 
Pokud ano, neváhejte a dejte nám o sobě vědět – kontakt:  
Mgr. Martina Petrová, koordinátorka dobrovolníků 
Tel: 733741897, e-mail: dobrovolnik.f-m@caritas.cz 
www.fm.charita.cz 
 
                                                                    
 
                                                  
  dobrovolnice Charity F-M paní Vyvialová peče s klienty Domu pokojného stáří 

mailto:dobrovolnik.f-m@caritas.cz
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… aneb začněte s námi rok dobrým skutkem! 
 
Tříkrálová sbírka, kterou se fakticky uzavírá doba vánoční, se bude v naší 
obci konat již po osmé, a celkově v České republice již po patnácté. Koledníci 
se do ulic vydají ve dnech 1.- 14.1.2014. TS je uspořádána v návaznosti 
na starou lidovou tradici, kdy tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar chodí      

od domu k domu  a žehnají  K+M+B, což je latinsky Christus mansionem Benedicat, tedy ať Kristus žehná tomu domu. 
 
Co je Tříkrálová sbírka? 
Dobročinná charitní akce, Tříkrálová sbírka, byla v ČR poprvé vyzkoušena v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi (podobné sbírky 
s delší tradicí se konají též v Německu a Rakousku). Pro značný úspěch byla sbírka v roce 2001 poprvé uspořádána v celostátním 
měřítku a od té doby se koná každoročně. 
 
Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří 
zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za mudrce z východu, a dospělý vedoucí skupinky. Sbírka probíhá podle 
místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna. 
 
Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst 
vánočních svátků a obdarovává je drobnou pozorností.  
 
 
 
 
Přípravy na TS  
probíhají v průběhu celého roku a vrcholí právě na podzim. Koordinátoři v jednotlivých charitách, kteří TS připravují, již nyní 
chystají cukry, kalendáříky, kasičky a symbolické dárky pro koledníky, a to tak, aby koledování mohlo proběhnout bez větších 
problémů. Koledníci koledují bez nároku na odměnu, ale přesto se je charity snaží alespoň symbolicky obdarovat drobným dárkem  
nebo setkáním spojeným s nejrůznějšími akcemi. Diecézní Charita ostravsko-opavská obdržela tento rok darem 8.000 ks 
tříkrálových korunek od společnosti Model obaly, a.s. z Opavy. Malí i velcí koledníci si tak nebudou muset vyrábět korunky 
vlastnoručně. 
 
Hledáme nové koledníky! 
I přes zdánlivě vysoký počet koledníků jich je stále v některých našich obcích nedostatek. Charita vítá nové zájemce 
(dobrovolníky), kteří by chtěli rozšířit řady kolednických skupinek. Můžete se přímo kontaktovat na místního koordinátora               
a zapojit se opravdu aktivně, třeba jako školní třída, rodiče a prarodiče s dětmi a vnoučaty nebo skauti. Koledníkem se může 
stát opravdu každý, kdo chce rozdávat radost a pomáhat ostatním, kteří pomoc potřebují. Myšlenkou sbírky je pomáhat druhým. 
Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. 
Snaha dobrovolných koledníků bývá oceněna v Lidovém domě v Místku, kde se uskutečňuje „Poděkování všem koledníkům“. 
Dětem se již podruhé představil kouzelník a celý program byl zakončen malým občerstvením. V květnu 2013 si koledníci užili den 
v Ostravské ZOO.  
V roce 2014 chce Charita F-M koledníky odměnit ještě návštěvou bazénu ve Frýdlantě n. O., návštěvou kina a Divadla loutek 
v Ostravě. 
 

 
Kde ve Fryčovicích můžete přispět na TS? 
 
kadeřnictví paní Laníková 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
firma Kozubek 
kasičky koledníků 
 

 
Kam putuje výtěžek TS? 
V naší obci Fryčovice se během Tříkrálové sbírky 2013 vybralo 31 405,-Kč, což je o 4 462,-Kč více než minulý rok!  
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi       
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Výtěžek jde zčásti na celorepublikovou činnost Charity ČR, ale většina 

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/tradice/
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peněz zůstává v regionu (Moravskoslezsko), kde se vybraly. Každá konkrétní charita využije peníze na sociální projekty, které 
předem schválí odborná komise. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. 
 
 
Záměry Charity Frýdek-Místek s výnosem Tříkrálové sbírky 2014: 
Charita Frýdek-Místek provozuje dvanáct středisek. Provozování všech našich středisek je rok od roku nákladnější, a proto je 
potřeba služby dofinancovávat z různých zdrojů. Jedním z nich je také Tříkrálová sbírka. V roce 2014 bychom výtěžek Tříkrálové 
sbírky chtěli využít:  
Na částečné pokrytí provozních nákladů Centra odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře 
Na činnost Charitní ošetřovatelské služby 
Na částečné pokrytí provozních nákladů Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 
Na činnost Charitní pečovatelské služby 
Na částečné pokrytí provozních nákladů Oázy pokoje pro psychicky nemocné 
Na činnost Terénní služby ZOOM pro psychicky nemocné 
Na částečné pokrytí provozních nákladů Klubu Nezbeda - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Na činnost Terénní služby REBEL pro děti a mládež 
Na provoz střediska PRAMÍNEK pro rodiny s dětmi ve vyloučené lokalitě 
Na zajištění provozu Poradenského centra ve Frýdlantu nad Ostravicí 
„Zlo nemůžeme ve světě zcela vykořenit a nemáme být zaměřeni pouze na to, co zlého se všude děje, ale usilovat o věci dobré 
tam, kde žije.“ 
 

kontakt: 
Anna Vyvialová 

Dobrovolnice Charity FM 
koordinátorka TS   vyvi.ana@seznam.cz       

Další informace: www.fm.charita.cz 
 

 
 
 
 
 

Základní škola Fryčovice 
srdečně zve všechny děti, rodiče i prarodiče na 

vánoční akademii s názvem 
„Vánoce přicházejí“ 

 
Připraveno je vystoupení dětí, prodej jmelí, jarmark, prodej lístků na ples UR 

 
Kde: Kulturní sál Obecního úřadu Fryčovice 

Kdy: 19. prosince 2013 
V kolik: od 17 hodin 

 
Občerstvení je zajištěno před vchodem! 

 

 

 
 

 
 

Vánoce jsou pohádkově kouzelné a tajemné. Patří k nim ozdobený stromeček, 
světla svíček, čerstvě napadaný sníh, pohádky, vůně cukroví, jmelí. Nikdy 

bychom se neměli nechat ošidit o rozkrajování jablíček ani o kouzlo kapřích 
šupinek, o víru v rodinnou pospolitost. 

Příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce přejí žáci     
a zaměstnanci ZŠ Fryčovice 

mailto:vyvi.ana@seznam.cz
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FRY Relax Centrum 
 

Vážení spoluobčané. 
 
Blíží se konec roku 2013. 8. 1. 2014 vstoupíme do desátého roku provozu FRY Relax Centra. Během let vstoupilo naše zařízení    
do povědomí lidí z širokého okolí , ale i vzdálenějších vesniček a měst. My si velmi vážíme velkého zájmu všech našich zákazníků   
a rádi bychom jim touto cestou poděkovali za jejich dlouholetou přízeň a zájem o naše služby. 
 

O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. 
Jsou jako bílé vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň. 
I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat 

a pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani, 
stále můžeme svá přání pošeptat do zimního vánku 

a ten je roznese do všech koutů k našim blízkým. 
Posíláme jedno malé přání i k Vám všem .... 

 
Vánoční provoz FRY Relax Centra: 
Sobota  21.12.2013 09.00 – 21.00 hod.  veřejnost    
Neděle  22.12.2013 09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 
Pondělí  23.12.2013   09.00 – 19.00 hod.  veřejnost 
Úterý  24.12.2013 zavřeno 
Středa  25.12.2013 zavřeno 
Čtvrtek  26.12.2013 09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 
Pátek  27.12.2013 09.00 – 20.00 hod  veřejnost 
Sobota  28.12.2013 09.00 – 13.00 hod.  veřejnost  
    13.00 – 16.30 hod.  soukromá akce 
    16.30 – 18.00 hod.  veřejnost 
    18.00 – 21.00 hod.  soukromá akce  
Neděle  29.12.2013 09.00 – 20.00 hod  veřejnost 
Pondělí  30.12.2013 09.00 – 19.00 hod  veřejnost 
Úterý  31.01.2013 zavřeno 
Středa  01.01.2014 zavřeno 
  
 
 
 
Hlavatá Pavlína 
správce FRY Relax Centra 

 

 
U nás v mateřské škole… 
 

Až na stole cukroví sladce zavoní, 
v koledách zvonečky se rozzvoní 
a do ticha vyslovíme naše přání, 
bude čas na pohádky a rozjímání. 
Pak sváteční nálada přijde mezi nás 
v tu nejkrásnější dobu -  ve vánoční čas. 
      

Naše svátečně vyzdobená školička už je sladce provoněná, děti společně s rodiči napekli cukroví na svou besídku, nacvičily            
si krásné vystoupení, které jistě potěší, rozněžní a otevře srdíčka nám všem -  v tom kouzelném čase...  
Děti vyrábějí dárečky pro své nejbližší a společně se snažíme ve sváteční atmosféře vydržet čekání na blížícího se Ježíška a těšíme 
se na dárečky pod stromečkem, ale také na chvíle strávené v kruhu rodiny. 
Není krásnějšího daru, než vidět radost v očích těch, na kterých nám nejvíce záleží… 
Přejeme všem kouzelné Vánoce plné pohody, kterou přináší chvíle s našimi nejbližšími. 
Ať se vyplní i ta nejtajnější přání a nový rok přinese mnoho štěstí. 
 
                                                                       Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko 
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TRIATLON 
 

Pro letošní rok jsem si stanovil jediný cíl, vybojovat slot v IRONMANU Zürich na slavný legendární IRONMAN HAWAII, můj sportovní sen a cíl. 
S trenérem Jardou Hýzlem jsme celou přípravu směřovali k 28. 7. 2013 do Zürichu. Podřídil jsem tomu vše, co bylo v mých možnostech (finance, 
čas, úsilí). Vše vycházelo perfektně, netrápily mne nemoci, zranění a k mému překvapení jsem to zvládal i časově, a tímto nedocházelo 
k výpadkům v tréninku. Týdně jsem tak průměrně odtrénoval kolem 25 hodin, což už byla slušná porce na to, že chodím do práce. K tomuto 
jsem začal spolupracovat s výživovým poradcem Bc. Babetou Linhartovou, která se mi stará o správnou výživu a každodenní jídelníček, aby tělo 
pracovalo co nejefektivněji, abych měl dostatek energie a síly na těžké každodenní dvoufázové tréninky a následnou co nejrychlejší regeneraci 
po nich. Je to v podstatě čtvrtá disciplína v IRONMANU, pokud se chcete zlepšovat a podávat lepší výkony, které povedou k lepším výsledkům. 
Díky tomu všemu jsem věřil, že do Zürichu přijedu perfektně připraven. Asi 14 dní před závodem jsem se dostal do kondice, která byla nejlepší, 
jakou jsem kdy měl, co se triatlonu věnuji. Jarda s Babetou tak odvedli svou práci na 100% a za to jim moc dík! Ale já jsem toto nedokázal využít 
a proměnit v úspěch. Závod jsem pokazil. V týdnu před závodem přišla obrovská vedra, což mi ale vůbec nevadilo, ba naopak - mám rád teploty 
kolem 300C, teprve při takových teplotách je ten pravý IRONMAN, ostatně kdo chce na HAWAII, tak se s tímto musím umět vypořádat. V den 
závodu bylo sice ještě něco více nad 380C, což znamenalo plavání bez neoprénu a pro všechny horší plavce tak vydání více sil ve vodě, což je       
i můj případ. Plavání v neoprénu smazává výkonnostní rozdíl mezi dobrým a horším plavcem. I tak jsem si moc věřil a byl přesvědčen, že to 
tentokrát vyjde a já se po těžkém dni budu v cíli radovat. Dopadlo to však úplně jinak. Komplikovat se to začalo hned na začátku plavání.          
Při startu jsem dostal slušnou ránu pěstí od kolegy, který byl zřejmě ještě více namotivován na svůj výkon, do brýli, které se mi zaryly                
do pravého oka, což dost bolelo a znemožňovalo se plně soustředit na plynulý kraulový záběr, než se mi podařilo brýle upravit tak, aby to zase 
bylo v pohodě. Hromadné starty na každém IRONMANU jsou vždy dost ostré, ono když do vody najednou vběhne přes 2000 lidí, tak to pořádně 
vře, než se to pozvolna zklidní. Druhou „ránu“ jsem dostal při pohledu na hodinky, když jsem vodu opouštěl na druhou disciplínu. Čas 1h:22min 
byl pro mne doslova šok, byl to pro mne jasně nejhorší zaplavaný čas. Běžně plavu 3,8 km za 1:05 až 1:07 hod. Po závodě jsem se dozvěděl, že 
místo 3,8 km jsme plavali 4,4 km (potvrzeno i rozhodčím), toto jsem v tom okamžiku nevěděl, a tak mi nezbývalo nic jiného, než se opřet 
pořádně do pedálů kola a na 180 km stáhnout co nejvíce času z této ztráty. Toto se mi dařilo plnit až do 140 km, průměrnou rychlost               
nad 36 km/h jsem ještě nikdy v IRONMANU nejel a přitom jsem se cítil pořád relativně svěže. Ale to nebyl IRONMAN, aby se nedostavily další 
problémy, začaly mne chytat obrovské křeče do stehen, což znamenalo, že jsem musel zvolnit a to hlavně v kopcích, kterých je kolem Zürichu 
dost. Z kola jsem tak slézal po 5h:31min, můj plán bylo nejhůře za 5h“15min, ale vzhledem k okolnostem jsem byl celkem spokojen. Říkal jsem 
si, že podobné problémy mají i soupeři a rozhoduje se až vždy v běhu. Na závěrečnou disciplínu, maratón 42,2 km, jsem vyrážel s jasným 
plánem dát do toho vše, poslední zbytky sil. Obzvlášť když jsem se ještě pořád pohyboval na místech, které ještě zaručovaly postup, i za cenu 
toho, že bych závod nedokončil na hraně úplného vyčerpání. Vidina Havaje byla moc silná a na dosah. Toto pochopí jen, kdo tento sport 
provozuje, proč jsme ochotni pro splnění tohoto snu podstupovat bolest a utrpení. Během IRONMANA neustále bojujete s bolestí                        
a vyčerpáním. Je to nahoru a dolů, kdy zažíváte pocit blaha a beznaděje jak dál a ten kdo se s tím dokáže lépe porvat a bojovat, tak vyhrává ať 
už ve výsledných tabulkách nebo sám nad sebou. Ze začátku běhu se mi přihlásily opět křeče, tentokrát už do celých noh (lýtka, stehna), ale 
mám s tím velké zkušenosti a věděl jsem, že je to jen otázka času, kdy to překonám, jenže já jsem času nazbyt neměl, přesto jsem musel zase 
zvolnit, než jsem se po cca 8 km znovu rozběhl a začal se cítit opět perfektně až do 23 km, kdy se to už rapidně začalo zhoršovat a s tímto 
stavem jsem už sám bojoval s velkými obtížemi, byla mi velká zima, i když panovalo šílené vedro, bylo mi strašně špatně, bolela hrozně hlava, až 
to skončilo na 27 km na lehátku v medical stanu úplným vyčerpáním, dokonce to v jeden moment vypadalo, že mi budou muset dát kapák,     
ale nakonec mě dali dohromady po cca 1 hodině méně razantním způsobem. Pro mne to ale znamenalo stop v závodě, dle pravidel nesmím 
přijmout cizí pomoc, v opačném případě jsem vyškrtnut ze startovního pole. Do cíle jsem tak nakonec dorazil autem s červeným křížem             
na dveřích, už nikdy bych se tak potupně do cíle dostat nechtěl, ale někteří soupeři neměli takovou možnost, protože skončili rovnou 
v nemocnici, pro všechny to tehdy byl hodně těžký den. Štvalo mě to o to více, že kdybych tempo udržel, tak ta HAWAII mohla vyjít, možná 
s odřenýma ušima, ale… žádná kdyby výsledek nedělají. V mé kategorii M40-45 let bylo 11 postupových míst a na ně se třáslo dalších               
450 triatletů. Dopadlo to, jak to dopadlo, mohlo to skončit i hůře. Po tomto závodě dostal zbytek sezóny úplně jiný spád. Motivace nebyla 
žádná, a když jsem se 2x po sobě dost nepříjemně zranil, tak jsem zklamaně a naštvaně zrušil zbytek naplánovaných závodů a ukončil sezónu. 
Ta pro mě byla velkým zklamáním, na jejím začátku jsem prohlásil, že bude úspěšná jen, když se dostanu na HAWAII. A když k tomu přidám 
výsledky z ostatních závodů, které pro mě nebyly vůbec důležité, sloužily k tomu, abych se co nejvíce rozzávodil na Zürich, většinou jsem se 
umisťoval v první třetině výsledkové listiny. Sečteno a podtrženo – neúspěch, zklamání. Hlavou se mi honily i takové myšlenky,                            
že s IRONMANEM končím, že budu sportovat už jen pro dobrý pocit a nebudu se hnát za výkony a výsledky. Investoval jsem do toho letos moc 
hodně (hlavně času), abych to jen tak přešel a šel dál. V hlavě jsem si to ale srovnal, provedu nějaké změny jak v tréninku, tak v tom ostatním 
kolem toho, nebudu tomu podřizovat tolik na úkor života mimo sport, nebudu se upínat k jednomu závodu roku. Závodit budu na všech 
možných závodech u nás v Česku a mám vyplněnou a zaplacenou přihlášku do Zürichu, kde mi zůstal jeden rest, který chci napravit výkonem,   
za který se nebudu muset stydět a budu moci říci a být hrdý, že předvedu to nejlepší, co ve mně bude. Tímto chci zároveň poděkovat                 
p. starostovi Ing. Jiřímu Volnému za podporu obce, právě na tento závod v Zürichu ať už v letošním roce, tak i na ten rok příští 2014. Náklady   
na tyto kvalifikační závody IRONMAN nejsou zrovna malé, jen startovné vyjde na 730 franků. Dále díky za podporu ať už finanční, tak materiální 
patří těmto lidem: Zbyněk Tučný, Kamil Čížek, Dušan Ivánek, Igor Horyl a dále mému novému klubu – KRUŠNOMAN TT Litvínov, v jehož barvách 
závodím (www.krusnoman.cz) a hradí mi veškeré náklady na startovné a ubytování v Česku a na Slovensku. Úplně nejvíce však děkuji mé rodině 
za trpělivost, podporu a toleranci. V letošním roce toho na mě bylo ažaž, ve spoustu záležitostech se podřizovali mi. Určitě jim to teď chci vrátit, 
dlužím jim hodně. 
     
          Kamil Adamovský 
 

 
 

Mateřská škola „SLUNÍČKO“ má nové webové stránky... 
www.ms-frycovice.webnode.cz 

http://www.krusnoman.cz/
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Činnost leteckomodelářského klubu (LMK) v roce 2013. 
 
 Tak se sešel rok s rokem a můžeme hodnotit uplynulou sezónu 2013. Zahájili jsme ji tradičně soutěží rádiem řízených 
modelů kat. RC- V2, která se konala jako 18.  ročník „Poháru OÚ Fryčovice“ a jako vzpomínková soutěž na bývalého náčelníka 
klubu Lubomíra Filipce. Počasí nám přálo a tak se 20. července 2013 sešlo na polním letišti v Trnávce 10 soutěžících a za krásného 
letního počasí se pustili do boje o pohár OÚ Fryčovice. Nejlépe si ze všech vedl Pavel Höfer z leteckomodelářského klubu Dolní 
Lhota, těsně za ním se ztrátou 2 vt. skončil Pavel Hanák a o další 1 vt. na třetí pozici Jiří Loutocký, oba  LMK Prostějov. Tyto 
soutěže jsou velmi náročné na techniku, využívání termiky a pilotáž.  
 Ještě náročnější je řízení vrtulníků. O tom se mohli přesvědčit všichni, kteří se přišli podívat na 4. ročník celostátního 
setkání od 8. do 10. srpna 2013 na trnavském letišti (u Mošnova), které organizoval Filip Dekleva z našeho LMK. To opravdu stálo 
za zhlédnutí. Kdo by měl zájem,  se může podívat třeba na krátký sestřih nočního létání na youtube.com 
:http://www.youtube.com/watch?v=N1Ks3n4Pf8o nebo se přijít podívat na příští ročník, který se tradičně uskuteční začátkem 
srpna. Další akcí byl 5. ročník "Minimaketářské nebe v Trnávce", který se uskutečnil 19. 10. 2013 místo původního termínu, 
jelikož se kryl se Dny NATO v Mošnově a byl Řízením letového provozu České republiky zakázán provoz na okolních letištích, 
který se také vztahoval na modeláře na trnávském letišti. Díky tomuto přesunu nám vyšlo ideální počasí, a tak si to mohli všichni 
dokonale užít a pěkně si zasoutěžit. Pro diváky a milovníky detailně propracovaných historických letadel to bylo příjemně 
strávené odpoledne. V kategorii minimaket Mmin se z vítězství radoval Alfery A. Z Pohořelic za ním se umístil Kolář P. ze Zábřehu 
na Mor. a Doležel J. z Brna. V kat. CO2/el. si vítězství odnesl Huk Martin z Prahy, druhý byl Faitl Petr z Pohořelic a třetí Stráník 
Pavel z Brna. Kategorii rádiem řízených minimaket RC-min o vítězství bojovala rodina Alferů z Pohořelic a zvítězil Alfery Vladimír 
před Antonínem a třetí byl Pavel Stráník z Brna. 
 V průběhu soutěže předváděl člen LMK Fryčovice Aleš Zdrálek časovací jednotku s mikroprocesorem pro volné modely    
s el. pohonem, kterou sám vyvinul a vyrobil. O tento technický dokonalý a finančně dostupný výrobek  projevilo zájem hned 
několik účastníků.  
 Na našem letišti v Trnávce dále proběhlo v tomto roce několik dalších soutěží spřátelených klubů. Na udržované ploše 
letiště je provoz, když dovolí počasí, i každý den, kde může létat každý modelář, který je naším členem. Dále je k dispozici                
i startovací a přistávací dráha pro UL letouny.  
 Nyní nám začíná zimní období, a to je doba, kterou mnozí využijí k rekapitulaci letošních zkušeností a k výrobě nových 
modelů,  tak se máme v příštím roce na co těšit. Přejeme všem hodně úspěchů a zdraví v roce 2014. 

     
 
 
 
 

 Za LMK Fryčovice St. Horvath.  

 

 

Klub turistů TJ Sokol Fryčovice 

Vás srdečně zve na 
„jubilejní 40“ 

NOVOROČNÍ PŘECHOD PALKOVICKÝCH HŮREK 
v úterý 1.ledna 2014 

(odjezd autobusu na Hukvaldy v 9.30 od sokolovny, zastávka u Chamrada v 9.40) 

 

 

Pop-rocková skupina Dolls In The Factory z Frýdku-Místku má za sebou další nemalý úspěch. Její píseň Believe 
z debutové desky Statues zazní ve filmu Křídla Vánoc. Toto drama režisérky Karin Babinské mělo premiéru                  
14. 11. 2013 a právě se promítá nejen v českých, ale i slovenských kinech. Píseň do soundtracku vybral sám frontman 
skupiny Kryštof, hlavní protagonista filmu a autor scénické hudby - Richard Krajčo. Spolu s kapelou Kryštof                   
ve spolupráci s Tomášem Klusem nahrál také ústřední píseň filmu nesoucí název Cesta. Ve filmu se v hlavních rolích 
vedle Richarda Krajča představili také Vica Kerekes, Jakub Prachař a David Novotný. Společně s filmem vyšel                  
i stejnojmenný soundtrack obsahující již zmiňované písně, včetně mnoha dalších. Zakoupit jej můžete v síti obchodů 
Bontonland nebo online skrze iTunes Store, kde se hned v prvním týdnu stala nejprodávanější deskou v ČR. 
 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DN1Ks3n4Pf8o
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice. 

 Rok se nachýlil ke svému konci a pro zahrádkáře nastal čas bilancování. Z množství vykoupeného                   

a zmoštovaného ovoce lze usuzovat, že rok byl pro zahrádkáře velmi příznivý.  

 Své výpěstky mohli zahrádkáři předvést na největší akci roku – Výstavě ovoce, zeleniny a květin, kterou 

připravili ve dnech 1. až 4. 11. 2013. Ty nejlepší byly hodnoceny v rámci již 13. ročníku soutěže „O fryčovické jablko 

roku“. 1. místo získal př. Aleš Žáček s odrůdou Rubín, 2. místo př. Zdeněk Uhlíř také s odrůdou Rubín a 3. místo    

př. Drahomír Bohušík s odrůdou Melodie.  

Na výstavě předvedli svou expozici i pozvaní včelaři. Bylo možno zhlédnout skleněný úl včetně včelstva, potřeby 

včelaře a ochutnat různé druhy medu a výrobky z medu. Poutavé expozici jsme se rozhodli udělit mimořádnou 

cenu základní organizace. Pozornost návštěvníků poutaly i keramické výrobky Radmily Šteffkové.                              

Již neodmyslitelně patří k výstavě výtvarné práce dětí ZŠ a MŠ ve Fryčovicích, které významně zpestří celkový 

dojem z výstavy, za což jim přísluší upřímné poděkování. Poděkování přísluší i širokému týmu, který se podílel na 

instalaci z řad zahrádkářů i jejich příznivců. Zejména pak Ing. Bočkovi a p. Marii Vrtné za pečení. Četným 

návštěvníkům připravené občerstvení s chutnými koláčky přišlo k duhu. Převážná část vystavených vzorků pak 

náležela dětem z MŠ a ZŠ, které si přišly prohlédnout výstavu v pondělí. Výstava neunikla pozornosti ani redakci 

Frýdecko-Místeckého a Třineckého deníku. Tiskovou zprávu s nepřehlédnutelnou ilustrační fotodokumentaci jsme 

si mohli přečíst ve vydání 5. 11. 2013.  

 

  

 V rámci družebních vztahů se zahrádkáři ve Stráňavách jsme navštívili společenskou družební akci 

organizovanou tamní ZO. K občerstvení byl kromě nápojů připraven chutný guláš, vařený v kotli nad ohněm. 

Nechyběl ani hudební harmonikový doprovod předsedy ZO Stráňavy p. Harmečka. 

 Závěr roku již tradičně náleží očekávanému společenskému večírku zahrádkářů 30. 11. 2013 

s občerstvením, hudbou a tancem v sále obce Fryčovice. K tanci bude hrát kapela Ládi Holuba.  

Přejeme všem čtenářům do nadcházejících svátků vánočních hodně klidu a pohody a do nového roku 2014 

hodně štěstí, zdraví a bohatou úrodu! 

          Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  
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Vážení spoluobčané, 
v červenci tohoto roku jsme spolu s paní Věrou Neshodovou sbíraly podpisy k petici o prodloužení chodníku mezi autobusovými 
zastávkami Fryčovice „Chamrád“ – Fryčovice „Uhelný průzkum“ z důvodu zvýšené frekvence automobilové dopravy. Petici 
podepsalo více než sto občanů horního konce Fryčovic. Petice byla projednána na zastupitelstvu obce dne 9. 10. 2013, a jak 
většina z nás očekávala, byla zamítnuta. Jelikož jsem se zastupitelstva obce zúčastnila, bylo mi naznačeno, že pokud se obáváme 
o vlastní bezpečí, máme používat komunikace ve vesnici, zřejmě v upravené verzi rčení: „Naokolo je to bezpečnější“. Takto pan 
starosta reagoval na mé argumenty, že v průběhu 14 let, kdy opět bydlím ve Fryčovicích, došlo v tomto úseku k několika 
dopravním nehodám (z toho k jedné smrtelné). Z jeho odpovědi při zmínce, že v okolních obcích mají chodníky podél celé 
komunikace, jsem vyrozuměla, že na to, co dělají v okolních obcích pro zvýšení bezpečnosti svých občanů, náš starosta nebere 
zřetel. A jen pro zajímavost, chodník od firmy Borcad Fryčovice k autobusové zastávce „Fryčovice „Chamrád“ (který byl hrazen 
společnosti OKD z důlních škod) byl vystavěn z důvodu nejvíce frekventovaného místa na horním konci… Že by doprava 
pokračující směrem na Rychaltice, Frýdek-Místek, Hukvaldy atd. byla odkloněna přes vesnici? Petici i písemnou odpověď pana 
starosty, s jeho laskavým svolením uvádím za tímto mým příspěvkem.  V petici byla bohužel použita nešťastná formulace 
z doslechu ve znění: „Jelikož jsme se dozvěděli, že výstavba chdníku má končit u fy Chodura“. Jsme nuceni se ohradit,                    
že i ve zbývající části obce (od fy Chodura po autobusovou zastávku „Uhelný průzkum“) žijí občané Fryčovic, kteří docházejí         
za prací, k lékaři, žáci, studenti do škol nebo jen tak na návštěvy do okolních obcí. A tady je ten zakopaný pes. Zatímco                  
na zastupitelstvu obce pan starosta použil výraz, že jde o „hospodské tlachy“ a obec o něčem takovém nemá ponětí, tak  
v písemné odpovědi změnil „hospodské tlachy“ za „neuvedeného investora“. Proč na toto rozporuplné vyjádření upozorňuji? 
Protože po přečtení odpovědi pana starosty by se mohlo zdát, že se snad stavba chodníku uskuteční. Ale opak je pravdou. 
Pozornému čtenáři jistě neunikne, že pan starosta píše o dvou fázích prodloužení chodníku. A to v tom smyslu, že druhá etapa se 
uskuteční až poté, kdy bude ukončena etapa první, neuvedeným investorem. A když je investor neuvedený, tam pochopitelně 
žádná stavba nebude. Ani první, ani druhá. Pane starosto, nabízí se otázka. Co jste Vy a rada obce, která až na pár vyjímek 
pracuje ve stejném složení již od devadesátých let, udělali pro občany horního konce naší obce? Pravdou je, že všechny důležité 
instituce (obecní úřad, pošta, mateřská škola, základní škola, zatím bohužel pro občany horního konce nejblíže dostupná 
samoobsluha, hřbitov a fara) jsou situovány historicky ve středu a dolní části obce. Ale musí to vypadat, že Fryčovice začínají         
u mateřské školy a končí někde za kostelem? Předpokládám, že uznáte, že za celé Vaše období ve funkci, se investovalo poměrně 
více do oprav či rekonstrukcí a výstaveb právě ve středu obce a na jejím dolním konci.  Namátkově uvedu např. rekonstrukce 
budovy obecního úřadu + kulturní sál, rekonstrukce hřbitova, oprava fary, výstavba chodníku „Kuběna – autobusová  zastávka 
„koupaliště“, oprava hasičské zbrojnice, parková úprava středu obce - dětské hřiště naproti památníku (mimochodem                     
i na horním konci naší obce žije spousta rodin s malými dětmi), ve srovnání s investicemi na horním konci: rozšíření                         
a vyasfaltování cyklostezky (cca 50 m) u mostku u p. Doležila nebo modernizace veřejného osvětlení, kdy mnohdy dochází 
k situacím, že foukne trochu prudší vítr a horní konec nesvítí nebo naopak veřejné osvětlení jede ve dne v noci. Pane starosto, 
neberte tuto úvahu jako útok na Vaší osobu a členy rady obce, protože ať budete ve funkci starosty Fryčovic nebo                         
(po komunálních volbách, které se budou konat v příštím roce) kdokoli jiný, věřte tomu, že budu pozorně sledovat, do jakých 
priorit se bude v následujících letech investovat ať už z finančních možností obce nebo poskytnutých dotací. 
                                                                     Jana Šmídová 

 
Vysvětlení ke kauze „Petice – prodloužení chodníku v horní části obce Fryčovice“. 

 
 Znění petice i odpověď, která byla projednána v radě obce, si mohl každý přečíst. K dopisu, který napsala paní Jana 
Šmídová, mám několik upřesnění. V radě obce i v zastupitelstvu byla projednávána petice, s jejímž textem bylo seznámeno a text 
podepsalo 111 občanů. V textu je uvedeno, že výstavba chodníku má končit u firmy Chodura. V radě obce ani v zastupitelstvu se 
o této stavbě nejednalo a není zařazena do letošního rozpočtu obce. Z tohoto důvodu nám není známo, kdo by tento úsek 
chodníku mohl stavět. Majitelem pozemku i komunikace je Moravskoslezský kraj a v současné době provádí výsadbu stromů 
podél této komunikace. Petice byla projednávána na zastupitelstvu obce dne 9. 10. 2013 v diskuzi a nebylo k ní přijato žádné 
usnesení. Petice nebyla zamítnuta, jak píše paní Jana Šmídová, a je to snad jasné i z odpovědi na petici. Není také pravda,             
že nebereme zřetel na bezpečnost občanů. Chodník byl vybudován v nejrizikovějším úseku krajské komunikace, a to 
v nepřehledné zatáčce u prodejny Prodex. Další úsek chodníku od křižovatky u firmy Borcad k autobusové zastávce u restaurace 
Chamrad byl postaven ne proto, že je tam větší frekvence vozidel, ale větší frekvence chodců. V zájmu zvýšení bezpečnosti          
na krajské komunikaci jsme jednali s Dopravním odborem města Frýdku-Místku a Dopravním inspektorátem policie o posunutí 
dopravní značky začátek obce Fryčovice, umístěné u křižovatky na Staříč, do místa začátku katastru obce Fryčovice na hranicích 
Fryčovice – Rychaltice. Tím bychom dosáhli snížení dnes stanovené rychlosti 90 km/hod. (v uvedeném úseku „U kříže“ – hranice 
s Rychalticemi) na 50 km/hod. v celém katastru obce Fryčovice. Neuspěli jsme však a bylo nám sděleno, že úsek silnice je rovný    
a přehledný a není žádný důvod rychlost v obci snižovat.  
 Závěrem k záležitosti, co jsme udělali pro občany horního konce? Zastupitelstvo i rada obce udělala od devadesátých let 
podle mého názoru hodně práce, za kterou se nemusí stydět i ve srovnání s okolními obcemi. Nedělali jsme to pro dolní anebo 
horní konec, ale pro všechny občany, kteří bydlí ve Fryčovicích a bydlí také v částech obce jako Ptáčník nebo Krnalovice. 
Opravovali jsme a rekonstruovali pozemky a objekty patřící obci Fryčovice, které naši předkové již dříve v této části obce 
vybudovali.                                                                
  
          Ing. Jiří Volný, starosta obce 
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1. oddíl Jelci Fryčovice 

 
Schůzka u studánky 
Někteří možná již víte, že se náš skautský oddíl stará o Seibertovu studánku, kterou najdete po cestě k obecnímu rybníku, když se 
vyhoupnete na horizont. Vaše děti vás k ní rádi dovedou třeba na některé z procházek. Na jedné z prvních schůzek jsme se 
s dětmi ke studánce vydali, abychom ji vyčistili. Odstranili jsme spousty zetlelého listí, klacků a trošku poopravili stříšku              
nad studánkou. 

 
Babí léto v Hodoňovicích 
Jako každý rok i letos nás čekala celostředisková víkendová akce. V Hodoňovicích se 
nás setkalo okolo 60 skautů. O čem to vlastně všechno bylo? Program nebyl jen tak 
ledajaký. Bojovali jsme o přízeň Sv. Václava, patrona české země, plněním 
všemožných úkolů jsme se krok po kroku společnými silami ubírali k vytouženému 
pokladu. Užili jsme si fajn víkend, poznali nové kamarády z okolních oddílů, naučili 
se další hry…. 
 
 
 
 

Výprava na rozhlednu na Velkém Javorníku 
Pojedeme vlakem, už se zase těšíme. Rozhledna bývá na kopci, tak snad nebude moc velký, 
abychom na něj všichni vyšli… Setkáváme se na autobusové zastávce u Bramborárny. Venku je 
už pěkná zima. Za chvíli jedeme do FM na vlak, kterým se přesouváme až do ……… Po cestě 
sledujeme krásně zbarvené kopce hor, je nádherné babí léto, sluníčko nás hřeje. Každý jsme 
dostali od vedoucích lísteček a po splnění 5 úkolů bude naší vstupenkou na rozhlednu. Nebylo to 
lehké, některé z nás pěkně potrápila paměť. Po zdárném splnění nám byl odměnou 
nezapomenutelný výhled z rozhledny a výborná polévka v chatě na Javorníku. Dolů jsme sešli 
docela rychle, zpátky vlakem a autobusem nám cesta utekla jedna dvě. Táááák moc nás bolí 
nohy… Ale za ten zážitek to stálo. 
 
 
 
Co všechno jsme stihli na schůzkách? 

Podzimní ježek z hoblin nám všem udělal radost svou jednoduchostí, drak,              
se kterým se některé děti zúčastnili školní drakiády, nám šel od ruky, znovu jsme si 
po roce vyzkoušeli, jak připravit nejednu pomazánku nebo oblíbený ovocný salát. 
Protože nás baví rukodělky, máme doma pěkné papírové úsměvy a u slavnostního 
rozsvěcení vánočního stromu jste si mohli zakoupit andělíčky z peříček. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blíží se čas Vánoc a s ním předávání Betlémského světla. Informace o místu a času Vám sdělíme na našich webových stránkách     

a na vývěskách u obecního úřadu a kostela. 
Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2014 

 
Fryčovičští skauti 

 
 

Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 
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Starší a mladší žáci oddílu kopané pod vedením trenérů Jiřího Petráše a Pavla Janši a vedoucího družstva 
Tomáše Strnadla hrají krajský přebor, což je v hierarchii fotbalových soutěží druhá nejvyšší soutěž. 

  
 STARŠÍ ŽÁCI 
 Po historickém postupu do této soutěže jsme v letní přestávce stáli před nelehkým úkolem doplnit kvalitně kádr, jelikož 
výjimečně početně silná generace ročníku narození 1998 odešla do kategorie dorostu a nám zůstalo v kádru pouze 7 starších 
žáků. S tímto kádrem doplněným o mladší žáky by se ovšem krajský přebor hrát nedal.  Díky úsilí předsedy oddílu kopané               
a zároveň trenéra našich žáků Jiřího Petráše se však v roce 2013 dokázala navázat úspěšná spolupráce na úrovní žáků a rovněž       
i dorostu se Sokolem Hukvaldy a my jsme tak získali do kádru další 3 hráče. Dále se nám podařilo získat 4 hráče z  MFK          
Frýdek-Místek a jednoho z Kateřinic. S takto nově poskládaným týmem jsme na konci prázdnin vstoupili na půdě Kravař                
do krajského přeboru vysokou porážkou 4:0. S ubíhajícím časem si kluci na sebe začali zvykat, i trenéři zjistili, co v kom je, a to vše 
se současně s dobrou tréninkovou morálkou začalo projevovat na hřišti i výsledkově. První vítězství jsme si připsali v 5. kole        
na půdě Jablunkova a nakonec jsme v tabulce po podzimní části obsadili 7. místo se ziskem 16 bodů.  K utkáním nastoupilo 
celkem 16 hráčů. Nejlepším střelcem byla posila z Kateřinic Martin Kutáč s 11 góly. 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P  
   

Body  

1.  FC Ostrava- Jih  12  10  2  0  43  :  11  32  

2.  Kravaře  12  10  1  1  50  :  7  31  

3.  Brušperk  12  8  1  3  32  :  18  25  

4.  Nový Jičín  12  7  2  3  28  :  19  23  

5.  Vratimov  12  6  2  4  26  :  12  20  

6.  B. Albrechtice  12  5  3  4  30  :  34  18  

7.  Fryčovice  12  4  4  4  23  :  27  16  

8.  Kopřivnice  12  5  1  6  26  :  31  16  

9.  Slavoj Bruntál  12  3  2  7  24  :  39  11  

10.  Jablunkov  12  3  1  8  24  :  39  10  

11.  M. Albrechtice  12  3  0  9  15  :  27  9  

12.  Český Těšín  12  2  2  8  16  :  36  8  

13.  MFK Havířov A  12  1  1  10  19  :  56  4  

 
  MLADŠÍ ŽÁCI 
Tak jak starší žáci v soutěži svými výkony překvapili, tak na druhé straně mladší žáci zklamali. Po solidních výkonech v jarní části 
krajské soutěže mladších žáků a rovněž v Brušperské lize starších přípravek jsme očekávali, že takřka nezměněný kádr, který 
opustili pouze tři hráči, doplněný o 2 hráče Sokola Hukvaldy se bude pohybovat v klidném středu tabulky. Kluci jsou však              
po podzimní části soutěže poslední se ziskem pouhých 2 bodů za 2 remízy. Na druhou stranu je třeba říci, že jsme sice měli kádr 
14 hráčů, ale v několika zápasech jsme museli nastoupit z důvodu vysoké nemocnosti pouze s 8 nebo 9 hráči, tedy s jedním 
hráčem na střídání nebo dokonce bez jediného náhradníka.  Nejlepším střelcem je Patrik Štefek s 6 brankami. Nad chlapci však 
není třeba lámat hůl, týden po skončení soutěže totiž úspěšně vstoupili do Krajské zimní ligy v halovém fotbalu a po druhém 
místě na turnaji v Brušperku si zaslouženě zajistili postup do semifinále. 
  

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P  
   

Body    

1.  Jablunkov  12  10  1  1  70  :  28  31    
 

2.  Nový Jičín  12  9  0  3  65  :  22  27    
 

3.  Kravaře  12  8  3  1  47  :  21  27    
 

4.  Slavoj Bruntál  12  9  0  3  42  :  23  27    
 

5.  Brušperk  12  8  2  2  55  :  24  26    
 

6.  M. Albrechtice  12  6  1  5  33  :  36  19  
  

7.  FC Ostrava- Jih  12  5  1  6  27  :  27  16    
 

8.  MFK Havířov A  12  3  4  5  28  :  31  13    
 

9.  Český Těšín  12  3  4  5  22  :  32  13    
 

10.  Kopřivnice  12  3  3  6  22  :  32  12    
 

11.  B. Albrechtice  12  2  0  10  17  :  58  6    
 

12.  Vratimov  12  0  3  9  22  :  55  3    
 

13.  Fryčovice  12  0  2  10  17  :  78  2    
 

 
                                                 Zpracoval Ing. Tomáš Strnadel 
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SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH,MORAVY A SLEZSKA - 

Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

Z činnosti SDH Fryčovice za rok 2013 

 Vážení spoluobčané, blíží se závěr roku a je čas ohlédnout se za jeho průběhem a výsledky. S tím,  jaký byl rok s 13-kou 
na konci pro dobrovolné hasiče ve Fryčovicích, bych vás chtěl nyní v krátkosti seznámit.  
 Do začátku roku jsme vtančili tradičními plesy, které, jak věřím, jsou oblíbenou společenskou událostí a my se snažíme 
připravovat dobrou zábavu pro všechny zúčastněné. Po krátkém oddechu se na jaře rozjel kolotoč soutěží a hasičských akcí 
naplno. První zkouškou připravenosti byl velmi oblíbený Fryčovických braňák – branný závod pro děti a dorostence, který se 
pevně zakořenil v kalendáři jarních mladých hasičů.  O jeho oblibě svědčí stále vyšší čísla na startovní listině, která již dávno 
překonala číslo 100. Mnoho dětí z širokého okolí tak má možnost zasoutěžit si a poznat i kousek naší obce.  
 Krátce po Fryčovickém braňáku jsme pořádali denní soutěž v požárním sportu O pohár obecního úřadu Memoriál 
Ludvíka Quitta. Na startovní čáře jsme přivítali 29 družstev mužů, 11 družstev žen, 19 družstev starších žáků a 18 družstev 
mladších žáků. Celkem na stadiónu TJ Sokol Fryčovice změřilo síly 77 soutěžních družstev, což je na 600 soutěžících a diváků. 
Organizačně se nám tento nápor podařilo zvládnou velmi dobře, za což patří dík všem, kteří se na přípravě podíleli.  
 Závěr soutěžní sezóny a závěr Beskydské ligy v požárním sportu proběhl ve Fryčovicích na noční soutěži Fryčovický hrbol. 
Letošní 15. ročník této soutěže byl výjimečný zahraničními hosty z Ruska, konkrétně z Volgogradské gubernie. Delegaci tvořili jak 
zástupci profesionálních hasičů, tak zástupci dobrovolných hasičů  a obdivovali výkony 40 soutěžních družstev mužů a žen. Mimo 
zahraniční delegaci z Ruska jsme srdečně přivítali i hasiče z družební obce Mszana, kteří tuto soutěž navštěvují pravidelně.  
Soutěžní družstva mužů, žen i dětí našeho sboru se zúčastnila desítek soutěží a mnohdy zakončila své zápolení na „bedně“.   
Nejen sport je náplní naší činnosti. Nemálo energie naši členové věnovali přípravě kulturních akcí, sami jsme pořádali již zmíněné 
společenské plesy, v listopadu pak maškarní ples a v letošním roce jsme hostili závěr Beskydské ligy. Ve společenském sále 
obecního úřadu se sešlo na 240 závodníků zapojených do této soutěže. Ti nejlepší pak převzali putovní pohár. Zvládnou takový 
nápor hostů nebyla sranda, ale pozitivní ohlasy z řad účastníků jsou dobrým poděkováním pro pořadatelé z našeho sboru.  
Mimo tyto akce jsme se taky aktivně podíleli na dalších akcích pořádaných jinými spolky a obcí Fryčovice. V krátkosti připomenu 
Pohádkový les, Dny obce, Drakiádu, reprezentaci na akcích v družebních obcích na Slovensku a Polsku.  
 Těmito aktivitami naše činnost však nekončí, velkou pozornost věnujeme již léta prací s mládeží, podpora a rozvoj 
mladých hasičů má v našem sboru prioritu. V současné době pracujeme s 25 mladými hasiči, kteří se ročně zúčastní                      
na 40 různých akcí. Jedná se o soutěže, branné závody, odborné přípravy, výlety a nechybí ani lyžování. V letošním roce se nám 
tyto aktivity podařilo díky spolupráci s hasiči z Gogolové (část obce Mszana) rozšířit a realizovat projekt „Naše práce, naše vášeň, 
naše přátelství - Nasza praca, nasza pasja, nasza przyjaźń“. Tento projekt byl zaměřen na vytváření a rozvíjení vzájemné 
spolupráce mládeže a byl financován z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Polská republika 2007 – 2013. Dětem se vzájemná setkání s polskými protějšky líbila a přinesli si mnoho zážitků. 
 Všem, kteří se na této bohaté činnosti s mládeží podílejí, bych chtěl za jejich práci poděkovat. 
Nejdůležitější činností a zároveň posláním hasičů je pomoc spoluobčanům při řešení mimořádných událostí, jako jsou požáry, 
živelné pohromy a technické pomoci. Priorita je záchrana životů a ochrana majetku. Členové SDH Fryčovice zařazeni ve výjezdové 
jednotce se na tyto úkoly pravidelně připravují formou školení, výcviků a cvičení. V letošním roce se jednotka zúčastnila třech 
cvičení a jejich připravenost byla prověřena téměř dvěma desítkami výjezdu. Z těch náročnějších zásahů vzpomeňme na požár 
velkokapacitního seníku ve Sklenově, kde naše jednotka zasahovala od podvečera do ranních hodin.  
 Snažil jsem se o krátké ohlédnutí za rokem s 13-kou na konci. Letošní bohatou činnost dobrovolných hasičů                      
ve Fryčovicích se mi nepodařilo vystihnout jednou větou, za což jsem rád.  Za veškerou touto činností jsou schované stovky hodin 
obětavé práce členů sboru, kterým za to patří dík. Rovněž si vážíme pomoci a spolupráce s obecním úřadem, spolky a sdruženími 
v obci, firmami a občany naší obce.  
 Na závěr bych chtěl všem popřát klidné prožití vánočních svátků a vykročení do roku 2014 tou správnou nohou.  
 
        Za SDH Fryčovice   Ing. Richard Kavka, starosta sboru  

 

 

 

Výbor KS přeje všem členům a ostatním občanům radostné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví a pohody v roce 2014 
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Datum PLÁN ČINNOSTI KS VE FRYČOVICÍCH NA LEDEN – ČERVEN 2014 
1.ledna Novoroční výšlap na Palkovické hůrky, spoluúčast s TJ Sokol Fryčovice 

8.ledna Přátelské posezení v KS 

15.ledna Bc. Kateřina Matušková „Háčkujeme pro radost, v 15.30 hod 

22.ledna Přátelské posezení v KS 

29.ledna Přednáška manželů Homolových „Seychely“, v 15.30 hod 

5.února Přátelské posezení v KS 

12.února Přátelské posezení v KS 

19.února Nadporučík Kamil Václavík „Jak se bránit negativním jevům“, v 15.30 hod 

26.února Přátelské posezení v KS 

5.března PHDr. Dagmar Kovářů „Výživa seniorů“, v 15.30 hod 

12.března Přátelské posezení v KS 

19.března Přátelské posezení v KS 

26.března Přátelské posezení v KS 

2.dubna Cyklovyjížďka – trasu si zvolí účastníci, sraz v 11 hod u KS 

9.dubna Přátelské posezení v KS 

16.dubna Přátelské posezení v KS 

23.dubna Přátelské posezení v KS 

25.dubna Výroční členská schůze KS v sále OD, v 16.30 hod 

30.dubna Přátelské posezení v KS 

7.května Cyklovyjížďka – trasu si zvolí účastníci, sraz v 11 hod u KS 

14.května Posezení ke „Dni matek“, v 15.30 hod 

21.května Přátelské posezení v KS 

28.května Přátelské posezení v KS 

Květen Jednodenní zájezd 

4.června Křeslo pro hosta – starosta obce Ing. Jiří Volný, KS v 16.30 hod 

11.června Přátelské posezení v KS 

18.června Přátelské posezení v KS 

25.června Opékání párků na hřišti, v 15.30 hod (Každý si přinese párek a chléb podle vlastní potřeby) 
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Fryčovický zpravodaj č.4/2013 

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: 
podatelna@frycovice.cz nebo vrata.konecny@seznam.cz 

Informace na tel.č. 558 668 119 - Obecní úřad Fryčovice 

Uzávěrka č.1/2014  je: 10.3.2014 
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