Zprávy z klubu F ČAS
Prosinec je pro členy Spolku FČAS, dobrovolné pomocníky, ale i ostatní frymburské spolky plný časově náročných
akcí a programů organizovaných pro veřejnost. Proto jsme velice rádi, když se lidé vydají z tepla svých domovů ven
do mrazivého zimního počasí a vyrazí nás svou účastí podpořit. Pokud jste právě Vy na některou z prosincových akcí
vyrazili, tak Vám za účast moc děkujeme, protože to je pro nás odměna za všechny ty hodiny strávené přípravami
a samotnou realizací. V listopadu se nám podařilo zorganizovat skvělé spojení dvou místních skupin a to, že Frymbur
ské maminy se přidaly ke Spolku FČAS a tím se rozrostla členská základna FČASu o úžasné aktivní členky i s jejich
akcemi, které pro Frymburk už dlouhá léta pořádají. Proto i poděkování za pomoc na letošních předvánočních akcích
FRYMBURSKÉ PEKLO, ADVENTNÍ TRHY a ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, bude za oba spolky hromadné.
Na všech třech akcích se podílí místní Sbor dobrovolných hasičů Frymburk, bez nichž a bez jejich techniky bychom
akce nemohli vůbec realizovat. Patří jim velké poděkování za pomoc na přípravě prostředí a zázemí, za zajištění bez
pečnosti i za samotnou realizaci akcí. Zde musím zmínit letošní přípravu adventních trhů, kdy cisternou a hadicemi
vyčistili celou ulici před FČASem, která byla znečištěná ze stavebních prací a také neocenitelnou pomoc dobrovolného
hasiče M. Procházky se zajištěním zvukových a kouřových efektů na Frymburské peklo i nastavení aparatury a elek
triky na další akce. Všem zapojeným hasičům ještě jednou
moc děkujeme, jmenovitě: Karel Malák, Martin Procházka,
Lukáš Mrázik, Štefan Malák, Josef Trávníček, Aleš Ma
zura, Tomáš Trávníček, Martin Gross.
Neméně důležitá je ochota a pomoc firmy UL Services
s.r.o. a jejich zaměstnanců, kteří krom příprav těchto akcí
v pracovní době obětují rovněž mnoho ze svého volného
času. Michalu Touškovi děkujeme za organizaci a realizaci
adventních trhů a frymburského pekla, Lukáši Touškovi,
Karlu Malákovi a Martinu Andrýskovi za pomoc s přípra
vou, realizací a úklidem akcí a v neposlední řadě Mirce Ko
zojedové za adventní dílnu.
Děkujeme všem spolupracujícím spolkům, bez jejichž
zapojení by tyto akce nebylo možné pořádat, rozhodně ne s takovými nízkonákladovými finančními rozpočty! Děku
jeme Spolku Zdraví Frymburk, Frymburskému svazu žen, Frymburským rybářům. Za zajištění občerstvení děkujeme
I. Grohmanové, manželům Černockým, manželům Lakomým a N. Sojkové.
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