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Vážení spoluobčané, 

pomalu se nám přiblížil konec roku 2017, a to je určitě čas k malému zamyšlení, co nám uplynulý rok přinesl, čím byl jiný – 

výjimečný. Byl to především rok 750. výročí od první písemné zmínky o naší obci. K tomuto výročí byl na začátku roku vydán 

první kalendář obce, který nám pomohl srovnat minulost a současnost. Rovněž první den obce, byl věnován oslavám 

v duchu tohoto výročí a v této akci chceme každoročně pokračovat. Završením naší významné události se stalo vydání knihy 

Historie obce Fryčovice 1267 - 2017. Za ní musíme poděkovat velmi obětavé práci především panu Ing.Vratislavu 

Konečnému. Obec tuto knihu věnovala do každé obydlené nemovitosti podle popisného čísla a taky zorganizovala křest 

knihy právě k datu 24. listopadu 2017, kdy první písemná zmínka byla nalezena z 29. 11. 1267. Bylo pro nás velkým 

potěšením, že tato kulturní akce byla velmi kladně hodnocena.                                                                                                                                 

  

Nacházíme se v adventním čase, máme před sebou blížící se vánoční svátky, které jsou pro nás časem pohody, 

rozjímání a setkávání se svými blízkými a přáteli. Snažíme se v tomto období docílit pocitu pohody, lásky a porozumění.       

Bylo by moc hezké, kdybychom si tuto atmosféru udrželi po celý příští rok.      

      

První adventní neděli jsme na návsi rozsvítili krásný vánoční strom, za který děkujeme panu Ing. Jiřímu                                                           

a Janě Volným. Milí spoluobčané, přejí Vám krásné prožití nadcházejícího období vánočních svátků, dnů plných 

nezapomenutelných zážitků, hezkých chvil a veselého Silvestra.  Do nového roku 2018, který nám opět připomene velmi 

významné výročí  – 100 let vzniku naší republiky, Vám společně se zaměstnanci obce přeji pevné zdraví, spoustu lásky                           

a štěstí. Ať Vás celý rok provází jen samé pozitivní události a máte trvalý úsměv. Ať se Vám všem ve Fryčovicích dobře 

daří,    v obci – kde stojí za to žit. 

           Leo Volný, starosta obce 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

č.4/2017 
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Informace pro občany 

Dne 18.07.2017 byla Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek vyhlášena 

platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Fryčovice obce Fryčovice. V této souvislosti připomínáme 

vlastníkům nemovitostí, u kterých došlo ke změnám v důsledku obnovy katastrálního operátu, že jsou povinni podat úplné 

nebo dílčí daňové přiznání u Finančního úřadu ve Frýdku-Místku (tel. 558605111) na rok následující po roce, v němž tyto 

změny nastaly, a to nejpozději do 31. ledna příslušného roku, tzn. do 31. ledna 2018 (viz. Fryčovický zpravodaj č.3/2017 

„Povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti“). 

 

Vítání občánků 

V sobotu 21. října 2017 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu Fryčovice slavnostní vítání občánků. Přivítali jsme              

12 nejmenších fryčovických občánků – 6 děvčat: Sabinu Schneiderovou, Sofii Kavkovou, Nelu Horylovou, Sofii Srokovou, 

Editu Bujnochovou, Sofii Volnou a 6 chlapců: Kristiána Svobodu, Michala Holuba, Vladimíra Holinku, Adama Filipce, Jindřicha 

Poledníka a Tomáše Tokarčíka. V programu vystoupily se svým krásným pásmem písniček a říkanek 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 každoročně i letos uspořádala Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí, tradiční přátelské posezení 

s důchodci. Tentokrát se uskutečnilo v pátek 3. listopadu 2017 v Kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích. Všechny 

přítomné přivítala paní Miroslava Šmiřáková, poté vystoupily se svým krásným pásmem děti z mateřské školy                 a 

taneční skupina ze Staříče. Starosta p. Leo Volný popřál příjemnou zábavu. K tanci i poslechu hrála Dechová hudba Fryčovice 

společně s muzikanty Ostravské desítky fryčovického rodáka Věroslava Lanče.  Zazpívala Hana Jamrozová,                Jiří Gřes, 

David Škařupa. Mluveným slovem provázel Artur Kubica.  

Bylo nachystáno pohoštění, které připravila restaurace Chamrád. Všichni přítomní obdrželi drobné dárky. Děkujeme tímto 

sponzorům a místním firmám, které tyto věcné dárky poskytly.  Těšíme se na další setkání s důchodci opět v příštím roce. 

Bc. Kateřina Matušková   

 

 

 

Sběr papíru 
 

Vážení občané,  

naše základní škola je již dlouho zapojena do soutěže „O ekologicky nejzdatnější školu“ pořádané Sběrnými dvory s.r.o.  

Chceme vám umožnit starý papír a kartony odevzdávat celoročně, proto je za školou (zadní vchod do kuchyně)                            

od 23. 10. 2017 přistaven velký kontejner, do kterého je možno vhazovat papír po celý rok.  

Tradiční jarní a podzimní sběr, kde můžete váhu připsat jednotlivým žákům, zůstává zachován. Finanční prostředky získané 

za tento sběr budou použity pro žáky základní školy.  

                                   Mgr. Martin Růža 
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Ze života základní školy 
 
Prosinec je dobou, kdy se připravujeme na Vánoce, ale zároveň se ohlížíme zpět a hodnotíme uplynulé období. 
Do školních lavic zasedlo na počátku školního roku 2017/2018 195 žáků, z toho 20 prvňáčků. Hned druhý zářijový týden 
odjely první, druhá a třetí třídy na třídenní adaptační pobyt, ekologický pobyt absolvovali žáci čtvrtého a pátého ročníku            
a svůj přechod na druhý stupeň potvrdili šesťáci dvoudenním adaptačním pobytem. 
Projektový den Kdo přežije tentokrát v duchu olympijských tradic pomohl v upevnění znalostí a dovedností, které jsou 
potřebné v době ohrožení mimořádnými událostmi. 
Navštívili nás herci z divadla v Hradci Králové, účastnili jsme se besed, absolvovali exkurze. V první a druhé třídě se již 
tradičně sešli na výuce se svými dětmi i jejich rodiče a vyzkoušeli si v rámci projektových dní Vyučování s rodiči společnou 
práci. 
Poslední větší akcí v tomto kalendářním roce budou Vánoční dílny a akce Vánoce ve škole, na kterou Vás srdečně zveme. 
 
 
Přejeme Vám všem hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních                          
a vše nejlepší do nového roku. 
 
     Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 

 
 

 

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

VÁNOCE VE ŠKOLE 

 
 

Připraveno je zpívání na schodech, vystoupení 
dětí, prodejní jarmark. 

 

Kde: V budově ZŠ Fryčovice 
Kdy: 21. prosince 2017 

V kolik: od 17 hodin 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqs_W93LrJAhXEkiwKHUMVDwAQjRwIBw&url=http://www.i-creative.cz/category/vanoce/page/11/&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNGogC4NPSVbhNJRQ_eTCQyfWl_7SQ&ust=1449061386418195
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Klub seniorů informuje… 

Zpívám, zpíváš, zpíváme – v pěveckém propojení nazvaném Na pěknú notečku spolu s kapelníkem Petrem Strakošem               

u harmoniky prožívalo  29. listopadu  38 seniorů báječné středeční odpoledne.   

V mezičástech tří menších bloků jsme si v klubu připomněli 71. výročí fryčovických varhan. Protože náš host je sám jeden                     

z mála absolventů varhanické školy v Krnově a osobně se opravám varhan v kostelích i doma věnuje, byla  jeho původně 

neplánovaná vyprávění zpestřením, svým způsobem zajímavá, ale hlavně  poučná.                                 

Převládala dobrá atmosféra a pěvecká nálada způsobila, že   p o s l e d n í   písnička opravdu dlouho poslední nebyla. Dostali 

jsme názvu hlavně díky ochotě a zaujetí k hudbě  pana Petra Strakoše, ale i všech zúčastněných. Ing. Pavel Laník překvapivě 

ztvárnil naši produkci a jak vidno, celkem jsme ladili. Skvělá nálada přešla i do příštích chvil v podobě ohlasů              a přání 

pořad zopakovat. Věříme, že si pro KS náš VIP host Petr Strakoš ve svém bohatě naplněném repertoáru vyšetři trochu 

volného času a náš klub se opět pod jeho vedením rozezní pěknou písní. 

                                              Klub seniorů Fryčovice      Mgr. Miluše Strakošová 

 
 

Zachytit do dlaně sněhovou vločku, vůni z kuchyně od kapra po vánočku, 
i starý zvoneček lehounce zašlý, vůni purpury a balíčky svázané stříbrnou mašlí - 
takovou pohodu o Vánocích,                                                                                         
zdraví, šťastný nový rok, splnění osobních přání a mnohem více - 
přeje všem KLUB  SENIORŮ  FRYČOVICE 

Plán akcí KS na leden - červen 2018

Termín Akce

 3.leden Novoroční setkání v klubu

10.leden Tinktury pro zdraví, přednáška s překvapením Mgr. Dana Jalůvková

17.leden Poznatky z cest - Mgr. Michal Kalman Ph.Dr, 15.30h

24.leden Kambodža - Ing. Věra a Jiří Homolovi, 15.30h

31.leden  Všehomix

 7.únor Přátelské setkání v klubu

14.únor Zdravé tuky - Mgr. Jitka Knapková a Adam Prokop, 15.30h

21.únor Vepřové hody, 15.00h  

28.únor Setkání jen tak

7.březen Připomenutí MDŽ

14. březen Sportovní zápolení, Jirka Opluštil, 15.30h

21.březen Otevíráme jaro písní, Mgr. Květka  Útratová,  15.30h

28.březen Setkání  u kávičky či čaje

4.duben VIP host, MUDr. Marcela Chalupová, 15.30h

11.duben Povídání s klubovými přáteli

18.duben Relaxací proti stresu, Mgr. Jana Polášková, 15.30h

20.duben /pátek/ Relaxací proti stresu, Mgr. Jana Polášková, 15.30h

25.duben Setkání v klubu

2.květen Informace k zájezdu - St. Horvarh, M. Sochová, 15.00h

9. květen Sváteční posezení ke Dni matek, 15.00h

10.květen/čtvrtek/ Cyklovyjížďka, sraz u KS, 11.00h

16.květen Doladění informací k zájezdu, 15.00h

17. květen Poznávací zájezd      

23. květen Informace k zájezdu do Zabelkova , výběr peněz  Marie Sochová 

24.květen/čtvrtek/ Cyklovyjížďka, sraz u KS, 11.00h

30. květen Setkání   s přáteli  v  klubu

31. květen /čtvrtek/ Zájezd  na jarní  flóru   -  Polsko, od sokolovny v 7 hodin

6.červen VIP host  - starosta Leo Volný, 15.30h

7.červen /čtvrtek/ Cyklovyjížďka, sraz u KS, 11.00h

13.červen Žolíkový turnaj, Marcela Pinkavová, 15.30h

14.červen /čtvrtek/ Cyklovyjížďka, sraz u KS, 11.00h

20.červen VŠEHOMIX

27. červen Pobyt v přírodě u rybníka, 15.00h
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Poděkování 
Vážení spoluobčané, děkuji Vám touto cestou za důvěru a hlasy, které jste ve volbách                      
ve dnech 20.-21.10.2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dali 

kandidátce č.8 .KSČM. 
Poděkování patří Vám, všem voličkám, voličům i prvovoličům, kteří se voleb zúčastnili. V obci se zúčastnilo 1288 voličů,               
tj. 66,32%. Nárůst účasti voličů oproti roku 2013 je o 43 voličů více, tj. o 2,64%. V pořadí úspěšnosti naší strany v povodí 
Ondřejnice: Fryčovice 10,78%, Hukvaldy, Brušperk, Stará Vers n.O., Staříč a Krmelín. Za povodí Ondřejnice jsme měli 
kandidáta ze Staříče Davida Koláře Mgr. V naší obci s drtivou převahou skončili v pořadí se ziskem 35,02% ANO 2011,                 
SPD – Okamura 12%, KSČM, ČSSD, Piráti, Lidovci, ODS, TOP09, starostové a zelení. V minulém volebním období KSČM měla 
33 poslanců i přes některé neúspěchy i tak se podařilo prosadit docela dost. V letošních volbách celostátně předvolební 
kampaň celkově k levici i svým postojem a brojením proti ANO – Babišovi dopadla viz výsledky. Za MSK nás zastupují                        
Leo Luzar Ing. (52 let) a Daniel Pavlas Bc. (42 let). ANO 10 poslanců, SPD 3 poslanci, Piráti, ČSSD a ODS 2 poslanci, Lidovci                              
1 poslanec. Celkem 22 posanců. Přání nás všech je, ať se splní naše očekávání lepších zítřků. Za našich                                                                 
15 zastupitelů můžeme říci, že udělají všechno pro prosazení volebního programu, protože jsou silnými zastánci levice. 
 
Závěrem Vám všem v naší krásné vesnici přeji co nejsrdečněji šťastné, veselé, spokojené, láskou a 
porozuměním naplněné vánoční svátky. Do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenosti 
a hodně lásky. 
 
Za výbor ZO KSČM Fryčovice a povodí Ondřejnice s pozdravem Světu Mír a Práci čest 
      Zdeněk Ranocha, předseda 
 

 

Všechno je jednou poprvé… 

… rodiče nám pomalu stárnou před očima, sil ubývá, otázek přibývá – budu se o ně umět jednou postarat? Budu umět 

okoupat tatínka? Přebalit maminku? Budou to vůbec po mně chtít? Budeme si ještě užívat jeden druhého nebo na sebe 

budeme protivní z únavy, studu, bezmoci? Za kým si jít pro pomoc? Nezavrhnou mě, že to nezvládám?  

Otázek kolem péče o své nejbližší je mnoho a na některé si člověk neumí odpovědět dříve, než opravdu nastanou.                   

Každý také zvládáme zátěž jinak, ale každý chceme jistě být nablízku těm, které milujeme, a vrátit jim alespoň trochu to,                

co nám celý život sami dávali. 

Někdy je zhoršení zdravotního stavu náhlé a nečekané, jindy síly ubývají postupně. Není důvod se obávat říci si o pomoc               

a podporu v tak citlivé oblasti jako je péče o své blízké, týká se to totiž každého z nás.  

Pečovatelská služba je poskytována člověku v domácím prostředí, aby mohl zůstat co nejdéle se svou rodinou                                

a v prostředí, na které je zvyklý. Také pro pečující rodinu je podstatné, že se můžou o péči podělit a mít čas na vyřízení svých 

záležitostí nebo si prostě jen fyzicky odpočinout. 

Konkrétně se jedná například o pomoc s úklidem, nákupy, s osobní hygienou, přípravou a podáním jídla, doprovodem 

k lékaři nebo dohledem nad člověkem doma, když je rodina mimo domov. 

Pokud budete mít zájem, kontaktujte nás: 
 
Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o. 
J. Čapka 721, Frýdek-Místek 
Tel. 737 057 515, 558 680 281 
Email: pecovatelka@pomadfm.cz 
Web: www.pomadfm.cz 

mailto:pecovatelka@pomadfm.cz
http://www.pomadfm.cz/
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Naše organizace nabízí komplexní služby od začátku života až po jeho závěr: 

- Domácí ošetřovatelská péče (předepsaná praktickým lékařem klienta nebo ošetřujícím lékařem z oddělení                        

v nemocnici popř. LDN, odkud je pacient propuštěn do domácího prostředí) 

- Mobilní hospicová a paliativní péče 

- Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

- Lymfatické masáže 

- Předporodní kurzy a poporodní péče 

- Nastřelování náušnic 

- Cvičení s miminky, zdravotní cvičení na posílení pánevního dna pro těhotné a ženy po porodu 

Naším cílem je pomáhat 

Mottem organizace Podané ruce – osobní asistence je „Pomáháme těm, kteří si sami pomoci nemohou“. Všichni 

zaměstnanci pracují na tom, aby to nebyla jen hezká slova, ale skutečnost. Sídlíme ve Frýdku-Místku, ale působíme                

ve třech krajích – Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském, máme 130 zaměstnanců (především osobních 

asistentek) a téměř 300 klientů (počty zaměstnanců i klientů se během roku průběžně mění). Během svého působení 

jsme pomohli již více než 2 tisícům klientů, kterým nabízíme službu až 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, podle potřeby     

a dle našich aktuálních personálních a finančních možností. Našimi klienty jsou lidé všech věkových kategorií                           

(od jednoho roku věku), jejichž společným rysem je určitá míra omezení soběstačnosti – z důvodu věku, nemoci                    

či postižení. Nabízíme jim pomoc v různých ohledech každodenního života – při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, při zajištění chodu domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí, ale také doprovod do školy, k lékaři,                  

na sportovní a kulturní akce atd. Osobní asistence vede člověka k tomu, aby co nejvíce využíval své schopnosti                         

a udržoval a rozvíjel své fyzické i psychické síly a zároveň umožňuje, aby zůstal ve svém přirozeném prostředí,                     

tedy nejčastěji doma. Hledáte-li pomoc pro sebe nebo své blízké, neváhejte se na nás obrátit. Více informací najdete 

na našich webových stránkách nebo na tel. 778 500 159 u Bc. Martiny Hanákové. 

Chceme také využít tuto příležitost a poděkovat za finanční podporu obci Fryčovice. Také tato podpora nám pomáhá, 
abychom ceny služby udrželi v dostupné výši. 
 
Vzhledem k tomu, že se opět přiblížil konec roku, chceme všem popřát krásné vánoční svátky a hodně zdraví                      
a spokojenosti v novém roce 2018. 

 
Bc. Jana Marková 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA „SLUNÍČKO“               
                                                                        
Ježíšku, prosím tě, 
přečti si mé přání. 
Ať jsou lidé v celém roce takoví, 
jak na Vánoce. 
Ať jsou milí, míň se mračí. 
Děkuji ti, to mi stačí. 
 
Vánoce jsou za dveřmi… 
 
     Zářící vánoční stromeček a svátečně vyzdobená školička umocňuje atmosféru blížících se svátků. Vrcholí přípravy 
programu na „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ a  na „Vánoční besídku“ .Děti vyrábějí dárky pro své nejbližší.  
     Společně s rodiči a prarodiči si ve „Vánočním tvoření“ vyrobily své vánoční dekorace, napekly cukroví na besídku.                
Čert s Mikulášem a andělem rozdali dětem připravenou nadílku. 
Děti hoří nedočkavostí, vyprávějí o svých přáních a snech, těší se příchod Ježíška. 

 
     Přejeme Vám všem, aby kouzlo a láskyplnost těchto okamžiků přetrvala déle, než jen těch pár svátečních 
dnů, a úspěchy příštího roku ať překonají roky minulé… 
                                                                                               
                                                                                                              Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko 
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 
 

Zdá se, že počasí si se zahrádkáři pohrávalo jako loni nebo ještě více.  Letošní úroda ovoce byla vskutku mizerná                

a bylo to znát i v moštárně. Bylo vymoštováno ještě méně ovoce a lhůtu moštování jsme byli nuceni ještě zkrátit. Celkově 

jsme vymoštovali jen 5671 kg ovoce. Pro porovnání to bylo v roce 2015 18208 kg. Chod moštárny zajišťoval                                                 

př. Jiří Bujnoch.  

Obavy panovaly při přípravě letošní tradiční výstavy ovoce, zeleniny a květin. Počet vzorků ovoce nahradily vzorky 

zeleniny a nápadité aranžmá výstavy př. Ludmilou Dvorskou.  Místní zahrádkáři se pochlubili svými výpěstky ovoce                        

a aranžovali působivou výstavku zeleniny i za účasti Otíka a p. Pávka (viz foto). Velmi poutavé byly výtvarné práce dětí MŠ 

a ZŠ Fryčovice, které výstavu velice oživily. Proběhla i každoroční soutěž o fryčovické jablko roku, letos už po sedmnácté. 

Zvítězil př. Aleš Žáček s odrůdou Rubín, na druhém místě se umístil s odrůdou Rosana př. Jiří Ulčák a na třetím                                          

př. Alois Dětský s odrůdou Rajka. Výstavu zpestřily i výrobky z medu a vosku včelařů s proskleným úlem pro pozorování 

práce včelstva a ukázky rukodělného umění košíkáře Zdeňka i prodejní pult př. Sukeníkové. Po skončení výstavy jsme mohli 

konstatovat nadprůměrnou účast občanů obce i příznivců zahrádkářů z širokého okolí.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členské schůze zahrádkářů jsou již tradičně spojeny s odbornými přednáškami, které jsou velmi poutavé                         
pro všechny členy. Na poslední to byla přednášející MUDr. Jany Hajduškové, praktické lékařky a včelařky, spojující                      
oba obory i s praktickými výsledky užití včelích produktů.  Na schůzi si zahrádkáři také objednali mladé stromky,                        
které zajistil př. Bohušík z ovocné školky v Bruzovicích. 

 
Velký zájem členů ZO i příznivců z řad občanů byl o podzimní výstavu Flora Olomouc. Byli jsme nuceni přistavit dva 

autobusy. Tradičně byla výstava pro všechny velice inspirativní i užitečná. Mnozí si vezli nové přírůstky do svých zahrad                  
i pomůcky a prostředky pro údržbu a ochranu rostlin. 

 
Družební návštěvu přátel z družební organizace ZO ve Stráňavách jsme opětovali návštěvou obecních slavností. 

Bohaté občerstvení i kulturní program příjemně vyplnil setkání se slovenskými přáteli a nevadila ani nepřízeň počasí.  
  

Výsledky roku jsme vyhodnotili na tradičním závěrečném zahrádkářském večírku 25. listopadu 2017 v sále obecního 
domu, na který byli pozváni i naši přátelé a příznivci. I s počátečními problémy s ozvučením se večírek velice líbil a už se 
těšíme na rok 2018. 
 

 Všem zahrádkářům a jejich příznivcům přejeme příjemné prožití svátků vánočních                         a 

do nového roku 2018 hodně příznivějšího počasí a bohatou úrodu ovoce, zeleniny a květin. 

Jaromír Ferdian. 
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 …a přípravy na TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2018 

jsou v plném proudu!            1. - 14. 1. 2018  

 

PŘÍPRAVY  

Termín Tříkrálové sbírky každoročně připadá na první dva lednové týdny v období okolo svátku Tří králů. S hlavní vlnou 
příprav se začíná již v listopadu. Probíhá čištění pokladniček, pečetění na obecních úřadech a následně rozvážení se všemi 
potřebnými materiály. Koledníci tak mohou v lednu vyrazit do ulic plně vybaveni pokladničkou i průkazkou a rozdávat lidem 
nejen úsměvy a přání všeho dobrého, ale i cukříky a kalendáříky jako poděkování za jejich štědrost.  

 

 

„Kamkoli se vydáte, jděte celým svým srdcem.“ 

TERMÍN  
Ve Fryčovicích se snažíme koledování směřovat hlavně na víkendové dny 6.-7.1. a 13.-14.1. Ve výjimečných případech              
se chodívá také v odpoledních hodinách všedního dne. Většinou je to dáno časovými možnostmi koledníků a snahou 
přizpůsobit se době, kdy jsou lidé k zastižení v teple svého domova.  
Často se setkávám s prohlášením obyvatel: „U nás ale koledníci nebyli.“ Ano, je tomu tak. Přesto, že dobrovolnických 
skupinek přibývá, zatím se nám stále nepodařilo sestavit takový počet, který by pokryl oblast celé naší obce. Je potřeba 
myslet také na to, že koledníci, kromě jednoho vedoucího dospěláka, sestávají z dětí a dospívajících, kteří se dobrovolně 
vydají koledovat do ulic v zimě a mrazu. Čím více se nás tedy vydá na společné putování vesnicí, tím více domácností                     
v ní můžeme navštívit.  

 

STAŇTE SE KRÁLEM! PŘIDEJTE SE K NÁM!  
Líbí se vám tříkrálová tradice, myšlenka koledování pro dobrou věc a novoročního přání 

jednotlivým obydlím? Uvítáme nejen nové koledníky, ale i nové organizátory                                
a pomocníky pro TS ve Fryčovicích.  
Koledníci jsou za své úsilí každoročně odměňováni alespoň drobným dárkem -                        
letos to bude frisbee, bezplatným jednorázovým vstupem na bazén anebo do kina                      
a zábavným odpolednem s programem v Lidovém domě ve Frýdku-Místku.  
Pokud máte zájem aktivně se zapojit do TS, stačí zvednout telefon nebo napsat e-mail. Viz 
kontakt na konci článku.   
 

Mimo koledování do ulic jsou kasičky po celou dobu TS stabilně 

umístěny v:  

- Kadeřnictví Silvie Laníkové  

- Firmě Kozubek  

- Kostele Nanebevzetí Panny Marie  
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Vítáme každý námět či možnost, kam pokladničky ještě rozmístit.  

SCHVÁLENÉ ZÁMĚRY VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 PRO 

CHARITU FM:  

o Domov pokojného stáří - zázemí pro klienty  

 Charitní ošetřovatelská služba - zakoupení vozidla  

 Zlepšení zázemí a kvality Charitní pečovatelské služby - vybavení, podpora provozu služby  

 Denní centrum Maják - pracovní terapie  

 Klub Nezbeda - podpora provozu služby  

 Oázy pokoje - rekonstrukce zahrady  

 Charitní Odlehčovací služba - úpravy a vybavení služby  

 Poradenské centrum - vybavení, podpora provozu služby  

 Centrum Pramínek - vybavení služby, vzdělávání  

 Půjčovna pomůcek - vybavení služby  

 Terénní služba Rebel - podpora provozu služby, vzdělávání  

 Vybudování zázemí pro služby a Charitu Frýdek-Místek - koupě nemovitosti, rekonstrukce  

 ZOOM - osoby s psychickým onemocněním - vybavení služby, vzdělávání  

 Podpora dobrovolníků a Ředitelství - podpora dobrovolníků, vybavení střediska  
 
Podrobnější informace o využití sbírky naleznete na: http://charitafm.cz/trikralova-sbirka/vyuziti-sbirky/  
Děkuji za vaši ochotu, dobrotu a věrnost, kterou Tříkrálové sbírce zachováváte. Díky ní můžeme poskytovat a rozvíjet služby 
potřebným lidem.  
Přeji vám všem vánoční radost a pokoj a v novém roce stále dobré srdce, štěstí, zdraví, lásku a touhu pomáhat tak, jako je 
to doposud.  
 
Anna Vyvialová , Koordinátorka TS  
Telefon: 774 930 957  E-mail: vyvi.ana@seznam.cz  

Více informací o TS: Charita Frýdek-Místek, Tříkrálová sbírka, http://charitafm.cz/ 
 
  

 

Poděkování MO ČSSD Fryčovice 
 
Poděkování patří voličům za jejich účast ve volbách do Parlamentu ČR 
a projevenou důvěru kandidátům ČSSD. 
 
Všem občanům naší obce hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí, 
spokojenosti a hlavně pevné zdraví v roce 2018 
přeje 

MO ČSSD Fryčovice  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://charitafm.cz/
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             Radostné prožití  
             vánočních svátků, pokoj lidem dobré vůle  

                                                        a v novém roce 2018 vše nejlepší,   
                                                        hodně štěstí a Boží požehnání 
                                                        po celý rok 
                                                                                                     přeje KDU-ČSL ve Fryčovicích 
 
     KDU-ČSL děkuje voličům za hlasy pro kandidáty KDU-ČSL 
     při volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

v říjnu 2017. 
 

 

 
 
 
 
 
Vážení občané, dne 24. listopadu 2017 jsme slavnostně pokřtili knihu „Historie obce Fryčovice“, 
která byla vydány k příležitosti oslav 750 let od uplynutí první písemné zmínky o obci. 
Na této akci projevilo několik občanů zájem o soubory s historickými fotografiemi.                      
Proto jsem se rozhodl dát k dispozici archív těchto fotografii veřejnosti.  
Vaše požadavky prosím adresujte na mou emailovou adresu: vrata.konecny@seznam.cz                    
nebo můžete využít mobil: 603 99 66 44 (v pracovních dnech od 16.00 do 20.00, o víkendech                 
a svátcích 8.00 – 20.00).  Fotografie budou po dohodě nahrány na CD nosič.  
 
Pokud Vás obsah knihy oslovil a máte doma k dispozici jiné historické fotografie,                                             
o které by se rozšířil archív historických fotografií. V budoucnosti by mohly sloužit jako další 
podklady  pro příští obecní kalendář. Fotografie po naskenování vrátíme v neporušeném stavu. 
 
 
Zároveň prosíme organizace, spolky i soukromé osoby, aby po celý rok posílali fotografie z veřejných akcí konaných v obci 
Fryčovice. Fotografie budou Uveřejněny v plánovaném kalendáři pro rok 2019. Děkujeme za spolupráci.             
 
Posílejte na email : kulturnisalfrycovice@seznam.cz  
 
 
 
 
 

mailto:vrata.konecny@seznam.cz
mailto:kulturnisalfrycovice@seznam.cz
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Fryčovický zpravodaj č.4/2017 
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 

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

Uzávěrka fryčovického zpravodaje č.1/2018 bude 12.března 2018! 

mailto:podatelna@frycovice.cz
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