Podzimní aktivity spolku Zdraví Frymburk
28. září slavíme tradičně společným cyklistickým výletem. Letos jsme popojeli vlakem do Nového Údolí, kde
si každý zvolil své tempo a v poklidu jsme se vraceli
56 km kolem řeky až do Frymburka.
14. října jsme odjeli reprezentovat Frymburk na
15. ročník mezinárodního vodáckého maratonu v Českém
Krumlově, kterého se letos zúčastnilo přes 540 posádek
a přes 1.100 závodníků z 23 zemí. Konkurence byla tedy
zase o něco větší a tak jsme s časem 2h 47min. (Rožmberk - Český Krumlov pivovar) spadli z loňského 5. místa
na 18. místo, ze 46 raftů. Za aktivní účast děkuji M. Maurerovi, M. Touškovi, J. Maurerovi, K. Mihalovičové
a V. Račákové.
Na druhý svátek 28. října jsme vyrazili na pěší výlet
z německé obce Finsterau na vrchol hory Luzný (1373 m), který vyniká největším kamenným mořem mezi šumavskými
horami. Počasí bylo nevlídné (první sníh, mlha a velký vítr), ale i tak nás vyrazilo celkem 15 a 1 pes. Odměnou tentokrát
nebyla krásná vyhlídka, ale posezení u kachlových kamen v Lusenschutzhausu těsně pod vrcholem (1343 m). Tam
jsme v teple u polívky a piva vzpomínali na naše dva členy M. Maurera a J. Maurera, kteří vyrazili v tomto termínu
ukázat své chodecké kvality na 5. ročník dálkového pochodu, který startoval z Boršova u Č.B. přes Kleť, Libín, Volary,
Bobík, Boubín a po 106 km končil ve Vimperku.
Jejich letošní čas 26h.38min. byl vylepšen závěrečným desetikilometrovým během, když ve vichřici museli prchat
před padajícími stromy. Čas jim ale následně pohoršilo, když se v nastalém zmatku ztratili a podle GPS ušli nakonec
112 km. A to je opravdu obdivuhodné!
Všechny tyto akce se povedly a tím zvu všechny zase na příští rok, kdy je určitě budeme opakovat. Ještě bych chtěl
před koncem letošního roku popřát všem co nejlepší a co nejšťastnější rok příští. Kdo si chce popřát osobně, může
přijít ještě 24. 12. ve 13.30 h. k našemu trpaslíkovi. A my všichni, co chodíme na Martu, si popřejeme na Silvestra na
kopci.
Za spolek Zdraví Frymburk Martin Nekola
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Zprávy z radnice

Vánoce
Jedno
jednoduché
slovo a kolik se v něm
skrývá energie, emocí,
tajemství …
Dá se vůbec ještě
něco nového, jiného sdělit, říci k tomuto svátku jednomu ne-li nejvýznamnějšímu v našem křesťanském
světě? Mám na mysli to, co nebylo kdy napsáno, co nebylo kdy vysloveno. Domnívám se, že ano, a to hlavně
v rovině toho, že je důležité kdo a komu o tomto svátku,
tedy o Vánocích, říká kdo a ke komu mluví. Jinak budeme tento svátek ozřejmovat dětem, jinak jej budeme
sdílet se svými vrstevníky a jinak jej budeme hodnotit se
svými sourozenci nebo rodiči.
S Vánoci se nejčastěji pojí slova o štěstí, spokojenosti, klidu, pohodě, darech apod. Vše má ale vždy stejného adresáta – je to někdo blízký, někdo, koho máme
rádi, někdo, s kým žijeme ve stejném městě, či někdo,
s kým spolupracujeme. Vždy je to ale někdo, na koho
myslíme, když jsme postaveni před rozhodnutí komuže
to štěstí a jiná dobra přejeme.
Pokud takto Vánoce vnímáme a cítíme, tak je to jen
výraz ušlechtilosti, duševní čistoty a dobroty, jenž by
měl mít každý člověk ve své mysli ve svém srdci zakódován.
Já Vám, mí spoluobčané, přeji, abyste našli, vzpomněli si na ty Své blízké a nezapomněli jim sdělit Vaše
přání k šťastnému a klidnému prožití vánočních svátků
stejně jako to tímto činím i já Vám.
Oto Řezáč starosta

Vánoční stromky
Prodej vánočních stromků bude probíhat ve dnech
8. 12. - 17. 12. 2017 v prostorách dvoru služeb, přičemž
ve všední den bude prodejní doba od 1500 hodin
do 1700 hodin, v sobotu a v neděli od 1000 hodin
do 1200 hodin. Prodej budou zajišťovat zaměstnanci
úřadu městyse a i ceny budou velmi příznivé (smrk
v cenách již od 40,- Kč do maximálně 95,- Kč dle velikosti). Prodej bude prováděn do vyprodání zásob. Není
tedy nutné postupovat strastiplnou cestu do lesa pro vánoční stromek, která je stejně bez příslušného povolení
vlastníka a přítomnosti lesníka trestná.
Zároveň mi dovolte, abych poděkoval panu Radku
Märtlovi za sponzorování občerstvení a p. Lakomé za
připravení vánočního občerstvení při akci Rozsvěcení
vánočního stromu.
Putování za JEŽÍŠKEM na Martu
Již tradiční akce se koná ke zpestření vánočních
svátků, Putování za Ježíškem, a tak i letos budou moci
naše děti, společně s rodiči, putovat se svými přáníčky
za Ježíškem do kapličky na Martu.
Ve dnech 9. a 10. prosince 2017 vždy od 12.00
do 16.00 hodin uvnitř kaple bude instalována Ježíškova vánoční schránka, kam budou moci děti, případně
i dospělí, vhazovat svá tajná písemná přáníčka, co by
jim asi mohl či měl JEŽÍŠEK nadělit pod stromeček.
Přáníčka budou poté zvláštní poštou doručena přímo
JEŽÍŠKOVI. Jako i jiné roky budou zajišťovat celou
akci naši fotbalisté, za což jim předem děkuji.
Oto Řezáč starosta

Předvánoční setkání seniorů
V měsíci prosinci se zasedání ZM bude
konat ve středu 13. 12. 2017 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Ve vybraných dnech v měsíci prosinci bude
provozní doba úřadu městyse následující:
19. - 22. 12. 2017 – 7,30 - 12,00 hod.
27. - 29. 12. 2017 – 7,30 - 12,00 hod.

Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově Úřadu
městyse Frymburk ve dnech:

06.12.2017
20.12.2017
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od 10.00 do 11.00 hodin
od 10.00 do 11.00 hodin

Srdečně Vás zveme na pravidelné předvánoční posezení seniorů městyse Frymburk, které se uskuteční v pondělí dne 11. 12. 2017 od 14.00 hodin
ve Wellness Hotelu Frymburk.
Zvány jsou ženy, které dosáhnou k 31. 12. 2017
58 let a muži od 60 let
(POZOR ZMĚNA!!!)
Bohatý kulturní program s překvapením,
hudba zajištěna. Dopravu z Blatné, Milné
a Náhlova lze v omezeném množství po předešlé
domluvě zajistit (tel.: 724 383 678).
V případě neúčasti na vánočním setkání si poukázku po 11. 12. vyzvedněte na úřadu městyse.
Těšíme se na Vaši účast!
Za SPOZ Boháčová Marie
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Betlémské světlo míru a přátelství 2017

V letošním roce je to již 29 let, kdy se do domácností
dostává Betlémské světlo míru a přátelství, které do našeho městyse přivezou dobrovolní hasiči. Betlémské
světlo převezmou od rakouských kolegů v sobotu
23. prosince 2017.
Světlo bude uloženo u stálé služby v hasičské zbrojnici,
rovněž v sobotu 23. 12. 2017 budeme světlo míru a přátelství rozvážet do okolních obcí.
 V obci LIPNO NAD VLTAVOU - na křižovatce tzv.
,,U Hodin“ v době od 16,30 do 16,45 hod.
 V osadě SLUPEČNÁ na návsi v čase od 16,50 do
16,55 hod.
 V osadě BLATNÁ bude stát hasičský dopravní automobil před penzionem U Račáků v době od 17,05 do
17,10 hod.
 V obci SVĚTLÍK budeme v době od 17,15 do
17,20 hod.
 V osadě MILNÁ v době od 17,30 do 17,35 hod.
u kapličky.
Zájemci o Betlémské světlo míru a přátelství ve
FRYMBURKU si mohou přijít k vánočnímu stromu
před kulturním domem od 18,00 do 18,40 hod. Světlo
bude rovněž předáno na farní úřad a kdo si nebude moci
světlo převzít v uvedené časy, má možnost si jej vyzvednout v hasičské zbrojnici ve Frymburku u stálé
služby HZS, kde bude hořet po celou dobu vánočních
svátků. Přijďte si pro plamínek Betlémského světla, poslechnout koledy a připít si s námi u vánočního stromu
horkým punčem. Frymburští dobrovolní hasiči přejí
všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků, veselé silvestrovské oslavy a v nadcházejícím roce 2018 vše nejlepší s přáním, aby ten příští rok
se obešel bez újmy na zdraví, majetkových škod a ostatních nepříjemných událostí.
SDH Frymburk

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Miloš a Marie Boháčovi oznamují, že letos jako každý
rok proběhne ve Frymburku v sobotu 23. 12. 2017
cca od 9.30 hod. prodej vánočních kaprů
(z Rybářství Nové Hrady).
Tradičně před obchodem FLOP.
Objednávky prosím na prodejně FLOP,
sms na tel.: 777 788 630, nebo e-mailem na
spar@lipnoweb.cz Zajistěte si v klidu objednávku
kvalitního vánočního kapra.
Přejeme příjemné a klidné vánoční svátky!
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Frymburský pindík 2017

Osmnáctý ročník otevřeného mistrovství Frymburku v šachu je za námi. Hon na Lišku se nekonal, jelikož několikanásobný vítěz Liška zůstal bezpečně
zavrtán kdesi hluboko v loučovické noře.
Turnaje se zúčastnilo jedenáct borců a většina partií
byla dramatická až do konce. Často byly hlavním důvodem úspěchu či neúspěchu neúprosně odtikávající
hodiny. Přestože měl každý hráč na přemýšlení dvacet
minut (přemýšlet ovšem mohl i ve dvacetiminutovce,
kdy si lámal hlavu jeho soupeř), leckdy to bylo málo.
Rychle zmáčknout soupeřovi hodiny bylo stejně důležité jako vymyslet kloudný tah.
Nejvíc kloudných tahů nakonec vymyslel Jano Mišovič, pretekár spod Tatier, toho času pracující v penzionu Markus. Vyhrál všechny partie včetně té finálové
s Honzou Salzerem a stal se zaslouženým laureátem
Frymburského pindíka pro rok 2017.
Pořadí ve skupinách:
Jan Salzer
Jano Mišovič
Vladimír Löbl
Zdeněk Novotný
Jan Říha
Marek Grohman
Ivan Rillich
Libor Martinovský
Jan Červený
Karel Holčík
Milan Lukášek

Zdraví Ivan Rillich a Spolek Zdraví Frymburk
5 b.
4 b.
3 b.
3 b.
3 b.
2 b.
2 b.
1 b.
2 b.
0 b.
0 b.

Čtvrtfinále:
Salzer : Martinovský
Löbl : Grohman
Říha : Novotný
Rillich : Mišovič

1:0
1:0
0:1
0:1

Semifinále:
Salzer : Novotný
Löbl : Mišovič

1:0
0:1

Finále:
Salzer : Mišovič

0:1

Další zápasy poražených v pavouku o umístění pak určily toto konečné pořadí:
1. Jano Mišovič
2. Jan Salzer
3. Zdeněk Novotný
4. Vladimír Löbl
5.-6. Ivan Rillich
5.-6. Jan Říha
7. Marek Grohman
8.
Libor Martinovský
9. Jan Červený
10. Karel Holčík
11. Milan Lukášek
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Zápas o páté místo sice proběhl, skončil však remízou a na opakovanou partii už nezbyl čas. Jan Říha už
měl totiž hodinu a půl na stole husu v restauraci Pohoda. Tradiční šunkové, salámové a klobásové ceny
(pořadatelé důsledně dbali na to, aby se mezi ně nedostaly zdraví škodlivé uzeniny z kuřecích separátů a jiných odpadků z produkce firem holdingu Agrofert)
byly zdárně vysoutěženy. V letošním ročníku bylo také
pamatováno na tradičního účastníka turnaje, vegetariána Zdeňka Novotného, který vždy přijímal masné
ceny se značnými rozpaky. Letos se tedy dočkal i on
a nutno podotknout, že soupeři byli přející a zeleninové
ceny mu nechali.
Velké poděkování patří Pavlu Vrbovi za pohostinnost v restauraci Na Rynku. Díky.
Za rok tedy na shledanou při ročníku devatenáctém.
Přesný listopadový termín bude včas vyhlášen v tisku
a vybubnován ponocným.

Zastavte se v předvánočním
shonu, nalaďte si hlas a u voňavého punče či teplého dětského
nápoje si s námi zazpívejte vánoční koledy v rámci celorepublikové akce Česko zpívá
koledy 2017.
Zazpíváme si koledy:
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem
spolu do Betléma a další.
Spolu s námi se ve stejnou chvíli rozezní koledy
ve všech koutech České republiky.

Kde: u vánočního stromu před Kulturním
domem ve Frymburku
Kdy: ve středu 13. 12. 2017 v 18 hod.
Více info: facebook Klub FČAS nebo
www.ceskozpivakoledy.cz
Těšíme se na vás!
Spolek FČAS a jeho přátelé

HOSPODA NA RYNKU
8. 12. 2017 nám zahrají PAPOUŠKOVO SIROTCI.
K tomu není co dodat, to je v klidu.

22. 12. 2017 pokračujeme v tradici
VÁNOČNÍ KONCERT KRUMLOVSKÉHO GUITAR DUA
ČAPEK-INTERHOLZ, kteří zahrají trochu uvolněné klasiky
a pro děti zvesela koledy. Všechno v klidu, takže pohoda.
Jelikož se nám v soutěži ležáků Bernard umístil na krásném prvním místě jak u odborníků, tak u laické veřejnosti,
je dost pravděpodobné, že nám ženy nějaký ten žejdlík
rády dopřejí a připijou s námi na zdraví všech, že.?
Prožijte vesele a krásně všechny svátky!
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Přichází čas vánoční…
a s ním i pozvánka pěveckého sboru Harmonie
na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT.
Letos jsme vyslyšeli přání mnohých našich
posluchačů a termín koncertu jsme posunuli až

na středu 27. 12. 2017,
tedy mimo svátek vánoční.
Začátek je jako každoročně

v 17 hodin v kostele.
Uslyšíte vánoční koledy, pastorely,
4 části Vánoční mše Josefa Žáka a na závěr ty
nejkrásnější části známé
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Přijďte si prodloužit vánoční svátky o další den
a poslechem krásné vánoční hudby si navodit
slavnostní sváteční pohodu.
Těšíme se na Vás.
Vedoucí sboru Harmonie, manželé Rolčíkovi.

Karta plná zážitků – Lipno.card je tu pro
všechny občany svazu lipenských obcí za zvýhodněnou cenu.

Kadeřnictví Zlatka
Frymburk 23, tel.: 777 646 879

V měsíci prosinci 10% sleva
na veškeré kadeřnické i kosmetické služby.
Možnost zakoupení dárkových poukázek
pod stromeček.
Děkuji za Vaši návštěvu
přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Zlatka Tomková

Čekají na Vás výhodnější skipasy do Skiareálu Lipno, výhodnější vstupy do Aquaworldu Lipno a také do Sport Areny
Lipno a na Stezku korunami stromů. Vstup na Stezku je nyní
od 20% výhodnější. Přímo ke Stezce se můžete vyvézt Stezkabusem, který jede z centrálního parkoviště s Lipno.card máte
2 jízdy zdarma. Lipno.card využijte po celý rok a získáte tak
tipy na výlety s rodinou. Hopsárium Lipno, Vítkův hrádek, pivovar Budvar, vánočně naladěná ZOO na Hluboké či ve
Dvorci a mnoho dalších se těší na Vaši návštěvu.
Karta Lipno.card patří nejen hostům k jejich dovolené na
Lipně, ale také právě Vám. Proto neváhejte a zakupte si novou
kartu již nyní za zvýhodněnou cenu. Občané trvale žijící v obcích svazu lipenských obcí zakoupí kartu za 50 Kč. Užívejte si
výhody po celý rok (až do 31. 10. 2018, standardní prodejní
cena je 149 Kč).
Kartu zakoupíte v Infocentrum Lipno a v Infocentrum ve
Vyšším Brodě. www.lipno.info T +420 731 410 800

8. ročník Frymburské bulky
V úterý 26. 12. 2017 se uskuteční
v Hostinci Na hřišti od 13.00 hodin
8. ročník Frymburské bulky.
Přihlášky na tel. 605 976 403, 605 503 850
Startovné 300,- Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Šuník Jan ml.
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Informace ze Skiparku
Frymburk
Otevření areálu
Pokud nám sněhové podmínky
dovolí, rádi bychom zahájili
zimní sezónu
v pondělí 25. 12. 2017.
Výhody pro Frymburk
Jsme rádi, že frymburským
občanům můžeme opět poskytnou slevu na skipasy, a to ve
stejné výši jako minulý rok 30%
(Může se stát, že slečna na kase
Vás nezná a vyzve Vás
k předložení OP, kde musí být
uvedeno trvalé
bydliště Frymburk.)
Frymburští občané také jako
jediní mohou navíc získat
sezónní skipasy:
Frymburk-Občané
(sezonní skipasy)
Skipark Frymburk 2017-2018
Dospělí (19-64 let)
Děti (6-18 let)

3 500 Kč
2 500 Kč

(ceny jsou uvedeny včetně. 30%
slevy pro Frymburk)

Ceník běžných skipasů pro
nadcházející sezónu bude
zveřejněn v nejbližší době.
Pro více informací sledujte
naši webovou prezentaci
www.ParkFrymburk.cz
nebo náš facebookový profil.

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za
měsíc. Řídí redakční rada:
O. Řezáč, M. Šuníková.
Zodpovědná redaktorka: N. Märtlová,
tel.: 724 966 060 Redakce si vyhrazuje právo
krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu
naplnění kapacity. Za původnost a obsahovou
správnost příspěvku ručí autor.
Titulní foto: D. Selucký
Tisk: Tiskárna Černý s.r.o., počet výtisků 550.
Reg. číslo: MK ČR E 11575
Příspěvky lze zasílat nejpozději
do 25. v měsíci.
info@ifrymburk.info
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