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Frymburská "wellness" desítka & Májové kolo 2015
SOBOTA 23. KVĚTNA 2015 | NÁMĚSTÍ VE FRYMBURKU
V sobotu 23. května zveme všechny malé i velké sportovce do
malebného Frymburku na oblíbené závody Májové kolo & Frymburská „wellness“ desítka.
Děti během dopoledne poběží a pojedou na inline bruslích za
doprovodu maskota Médi Kubíka okolo náměstí, po obědě se dospělí proběhnou po nenáročné 10 km dlouhé trati vedoucí po nádherné cyklostezce 5 km směrem k Lipnu nad Vltavou a zpět. Start
i cíl bude na historickém náměstí ve Frymburku, kam zveme všechny fanoušky, aby přišli podpořit naše malé i velké sportovce.
I. Májové kolo - dětské závody v běhu a jízdě na inline bruslích okolo náměstí
Děti a mládež závodí v běhu a inline bruslení okolo malebného náměstí ve Frymburku. Patronem dětských závodů
je Méďa Kubík. Pro každé závodící dítě dárek od maskota Médi Kubíka!
II.

Frymburská „wellness“ desítka - běh na 10 km
po Jezerní cyklostezce podél břehu Lipenského
jezera

V ceně startovného běhu na 10 km vstup do aquaparku
Frymburk zdarma!
Vložený závod na koloběžkách k Lipenské víle (zapůjčení
koloběžek zdarma v místě).
Těšíme se na hojnou účast!
Martin Řezáč,
SK Lyžaři-Běžci Frymburk a OS Lipno-Dunaj
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Zprávy z radnice

PODĚKOVÁNÍ

Mobilní sběrový dvůr

Ze srdce děkuji rodině, sousedům, známým a přátelům,
kteří se dne 7. 4. 2015 přišli rozloučit s mým manželem
Václavem Mertlem. S vděčností děkuji všem, kteří mi
pomohli s přípravou posledního rozloučení,
velký dík i za finanční pomoc
a za celkovou podporu v těžké chvíli.

Dne 9. 5. 2015 proběhne mobilní sběrový dvůr dle
následujícího časového harmonogramu:
Frymburk autobusové nádraží

08.00 – 09.30 hodin

Blatná

09.45 – 10.15 hodin

Milná

10.30 – 11.00 hodin

Jarka Mertlová

Na uvedená místa v uvedenou dobu je možné zdarma odevzdat nebezpečný odpad (např. ledničky, pračky,
sporáky, baterie, pneumatiky, koberce, nábytek atd.)
Zároveň v tento den provedou místní dobrovolní
hasiči sběr železného šrotu a likvidaci autovraků po telefonické dohodě na tel. 608 308 508.

Veliká ztráta a veliký smutek

Oto Řezáč, starosta

Přál bych každému, aby měl takové štěstí, jako jsme
měli my, a mohl prožít dětství, mládí i kus dospěláckýho
života s někým takovým, jako byl náš kamarád Václav
Mertl.

Upozornění
Technické služby městyse Frymburk upozorňují
všechny občany, že v souvislosti s aplikací nového zákona o odpadech budou v nejbližších dnech v katastru
městyse vyznačena možná místa ke skladování bioodpadu ze zahrádek a volných prostranství. Tyto skládky
budou pravidelně odváženy našimi zaměstnanci na centrální úložiště v obci Moravice. Toto místo bude provozovat firma Eco Farm CZ s.r.o.

Proč, to asi víte všichni, kdo jste ho znali.
Nebudu všechno vyjmenovávat, určitě bych na něco
zapomněl. Ale chtěl bych říci, že Převozníci, Vaťák klub
i Lipno-Dunaj bez Kvagnyho už nikdy nebudou tím, čím
bývali. Bude nám chybět všude a při všem.
Zapomenout se nedá a vzpomínat, vzpomínat se bude hodně často.

Z důvodu rychlejšího úklidu a větší čistoty
v katastru zároveň žádáme všechny občany, aby bioodpad v základu třídili (tráva a plevele zvlášť, větve
zvlášť). Ostatní neoznačené skládky budou brány jako
„černé skládky“, což je přísně zakázáno. Zakládání
těchto „černých skládek“ bude řešeno ve správním
řízení.

A tobě, Jaruško, veliké díky, že jsi se o našeho
Kvagnyho do poslední chvíle tak pěkně starala.
Za Vaťák klub Frymburk Martin Nekola

Za pochopení a dobrou spolupráci předem děkuji.
Milan Janáček, technik městyse
Dne 8. 5. 2015 pořádají Frymburské ženy exkurzi do
podzemní elektrárny Lipno. V 9.00 hod. sraz u autobusového nádraží.

V měsíci květnu se zasedání ZM bude konat

27. 5. 2015 od 17:00 hodin

Díky panu Bedřichu Kučerovi, který nám bude dělat
zdarma průvodce, městysi Frymburk a Frymburskému
svazu žen, kteří zaplatí autobus, je výlet pro všechny
zúčastněné zdarma.

v obřadní síni ÚM Frymburk.

Zveme všechny, kdo mají zájem!

V měsíci květnu bude pracovnice ÚM přítomna
na radnici v sobotu

Rezervace na tel.: 722 024 702
Čiháková Marcela

16. 5. 2015 od 08:00 do 12:00 hodin.
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Divadlo při Frymburských slavnostech

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat za práci
paní učitelky Evy Nešvarové a Veroniky Račákové
v naší MŠ, do jejichž třídy chodí naše dcera Terezka
Labajová.
Terezka je živé, zvídavé dítě, které má rádo nové
věci a v každém tematickém bloku se děti naučí spoustu
nového, což oceňujeme. Paní učitelky věnují své třídě,
podle našeho názoru, mnoho energie. Kdykoliv přijdeme do třídy SLUNÍČEK (ráno, v poledne, či odpoledne), je na dětech vidět spokojenost, zaujetí činností,
které se věnují, a ve třídě panuje pohoda.
Velice oceňujeme jejich nápad na uspořádání
NAROZENINOVÉ OSLAVY pro každé dítě ve třídě
SLUNÍČEK.
Naše prosba s možností malinké oslavy Terezčiných
čtvrtých narozenin byla vyslyšena a pojata VELKOLEPĚ a JEDINEČNĚ. Byl to zážitek nejen pro nás rodiče,
ale i pro všechny děti. Důkladná příprava
a nápaditost ze stran učitelek je naprosto obdivuhodná… My jako rodiče si vážíme toho, že Terezka patří
do třídy Sluníček právě k paní učitelce Evě a Veronice.
PANÍ UČITELKY, děkujeme Vám za sebe i naší
dceru Terezku a snad i za další rodiče, kteří jsou s vámi
spokojení i přesto, že písemný dík nezasílají.
A věřte mi, že nás je více….

Předprodej vstupenek v Infocentru Frymburk od
18. 5. 2015. Prvních čtrnáct dní předprodej pouze pro
Frymburské, max. počet 5 vstupenek na osobu. Od 1. 6.
2015 libovolné množství vstupenek pro širokou veřejnost.
14. 6. 2015, od 17:00, cena 150,-Kč
Divadlo Palace Theatre – Rodina je základ státu
Tato komedie se odehrává v londýnské nemocnici
svatého Ondřeje pár dnů před Štědrým dnem. Těsně
před důležitou přednáškou oznámí doktoru Davidu
Mortimorovi jeho bývalá milenka Jane, že s ním má
(nyní již dospělého) syna Leslieho. Davidova snaha vyhnout se přiznání k otcovství vede k improvizovaným
výmluvám vytvářejícím stále nové a komplikovanější
zápletky. Když už vše vypadá naprosto nerozpletitelně,
následuje nečekaný́ happyend.
Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Sabina Laurinová, Richard Trsťan, Miloš Kopečný, Martina Hudečková / Marika Procházková, Jiří
Havel, Jakub Slach / Vojtěch Záveský, Zdeněk Piškula /
Mirek Sabadin.
ZŠ a MŠ Frymburk

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
FRYMBURK
NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Jitka Mydlilová, Antonín Labaj

VE DNECH:
6. 5. 2015 od 14,00 – 16,30

Frymburské zajímavosti
Zajímavý, fyzicky nepříliš namáhavý pěší výlet (cca
1 hod.) po frymburských památkách a zajímavostech
s atraktivním komentářem pracovníka českokrumlovského regionálního muzea pana Jana Račáka.
Sraz zájemců ve středu 6. května v 18.00 hodin u restaurace Na Rynku.

7. 5. 2015 od 15,00 – 16,30
Zápis se koná ve TŘÍDĚ SLUNÍČEK

Za Lipno – Dunaj Martin Nekola
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hodlo, že pokud by byl ve Frymburku o provoz takového centra zájem, rádo tuto aktivitu podpoří.
Členem spolku se může stát každý občan ČR starší
18 let, který podá přihlášku, jež je dostupná na webových stránkách http://spolekfcas.webnode.cz/ nebo se
zúčastní ustavující členské schůze konané 22. 5. 2015
v 18 hod. v prostorách staré mateřské školy na adrese
Frymburk č. p. 23.

Rozruch kolem Tibetu
Panu Rillichovi se nelíbí, jakým způsobem tuto problematiku zastupitelé řešili. Jinak to dopadnout ani nemohlo, protože ve Frymburku se s veřejností
neprojednávají témata týkající se života v obci. Vyvěšení pozvánky na schůzi zastupitelů, kde je strohý program, není veřejné projednávání různých akcí, protože
veřejnost nemá přesné informace a čas, se předem připravit.
Tento nedostatek vnímám už řadu volebních období. V červnovém čísle 2007 jsem psala o Národní síti
Zdravých měst/obcí. Zastupitelé tento návrh zamítli.
Později se o totéž pokusil i Petr Dvořák, také byl zastupiteli odmítnut.
Zdravé město/obec je program zavádění zásad
udržitelného rozvoje a cílem je rozvoj procesů, které
příznivě ovlivní kvalitu života, nejen současných obyvatel, ale také život příštích generací. Do této organizace, kde je zapojeno již více než sto měst/obcí, se už
přihlásit nemůžeme, kvůli tomu jak se zachází
s přírodou. Na ten titul Frymburk Zdravá obec s velkým
Z už nedosáhneme.
Ale, můžeme přijmout alespoň jednu z jejich zásad a to je: nejméně jednou do roka uspořádat veřejné
projednávání různých akcí. Obyvatelé si sami řeknou,
jak by se Frymburk měl rozvíjet, co by se mělo stavět,
co dřív, co později, na co budou peníze, na co ne, jak
chránit přírodu, nebo na které zakázky stačí místní firmy atp.
Až se nám podaří prosadit tento typ vlastně způsob jednání s veřejností, bude čas a prostor na debatu
třeba i o Tibetu.
Kápičková

Jaké jsou výhody členství?
Členové se podílí na provozu a vývoji fungování
volnočasového centra. Jsou součástí týmu, který chce
pro Frymburk vytvořit místo, kde se mohou místní občané setkávat a podílet se na sociálním a kulturním životě městyse Frymburk. Aktivní členové využívají
prostory centra zdarma. Pasivní členové využívají prostory a benefity centra za zvýhodněné ceny.
Jaké povinnosti plynou ze členství?
Záleží, jakou formu členství zvolíte. Aktivní členství
vyžaduje podílet se na plnění cílů spolku a přispívat
svým volným časem v rozsahu cca 10 hod. měsíčně nebo alternativně adekvátním finančním plněním. Pasivní
členství vyžaduje platit členský příspěvek 250 Kč /
čtvrtletně.
Více o spolku, přihlášce, stanovách a ustavující
schůzi najdete na stránkách:
http://spolekfcas.webnode.cz/
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit
osobně nebo emailem na iniciátory projektu:
Janu Touškovou, andrysjana@seznam.cz
Marcelu Frajovou, marcela.frajova@seznam.cz
Veroniku Račákovou, veronikaracak@seznam.cz
Marcela Frajová

Založení spolku FČAS

HOSPODA NA RYNKU
Vážení spoluobčané,
dne 22. 5. 2015 od 18 hod. proběhne ustavující
schůze, na základě které dojde k založení spolku FČAS.
Spolek vznikne za účelem vytvoření volnočasového
centra pro setkávání občanů. Jedná se o rodinné, občanské centrum, které si klade za cíl sdružovat děti, rodiče
i prarodiče a připravit pro ně vhodný program
s celoroční náplní.
Spolek uvítá všechny zájemce bez rozdílu věku, kteří by se rádi zapojili do fungování volnočasového centra
ve Frymburku. Zastupitelstvo městyse Frymburk roz-

2. - 17. 5. MS v hokeji na plátně
30. 5. "HRA JE TO"
aneb co vše lze zahrát na dvě harmoniky, tedy,
kdo nepřijde o hodně přijde.
V květnu kromě stálé nabídky piv

JAKUBOVA MÁJOVÁ PATNÁCTKA
z pivovaru Vyšší Brod.
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Dětský den
Kdy? 30. 5. 2015 od 14.00 hod.
Kde? Na fotbalovém hřišti
Co se bude dít?
Hasiči – záchran. technika, terče, vodní dělo
Ranč u Kozla – poníci, koně a kozičky
Dále: lanový park, dětská diskotéka,
skákací hrad, chytání magnet. rybiček, skákání v pytli,
točená zmrzlina zdarma, opékání buřtů a další a další soutěže…
Organizátoři: Potraviny Na Křižovatce, Frymburské maminy a Frymburská hospůdka

vat hned od začátku a pěkně zostra. Důkazem, kromě
jiného, je i to, že první disciplína (líný tenis) trvala bezmála tři hodiny. Nakonec po celodenním zápolení se
na pátém místě umístili manželé Micákovi, na čtvrtém
místě pánové Berit a Schneider, na třetím místě pánové
Kuhejl a Pezold, na druhém místě pánové Šisler nejst.
a Šisler nejml. A vítězi se stali, po výborném a téměř
bezchybném výkonu, pánové Šisler ml. a Račák Dušan.
Tato dvojice si odnesla i krásná trička pro vítěze technického sedmiboje dvojic, včetně putovního poháru starosty městyse.
To však ještě letos nebyl konec. Již pošesté se o týden později, 7. března, uskutečnilo tzv. superfinále
technického sedmiboje. Letos u nás ve Frymburku.
V něm se utkaly první tři dvojice z našeho sedmiboje
a první dvě dvojice z větřnínského sedmiboje. Po celodenním zápolení nakonec naše dvojice opanovaly celé
stupně vítězů a pro soupeře z Větřní nechaly pouze nepopulární čtvrté a páté místo. Na pátém místě se umístili pánové Křížek a Dušek, na čtvrtém pánové Koch
a Hruška, na třetím místě, stejně jako v našem finále,
pánové Kuthejl a Pezold, na druhém místě pánové
Šisler ml. a Račák Dušan a vítězi se stali pánové Šisler
nejst. a Malina (ten nastoupil jako náhradník za Honzu
Šislera). Bylo to letos opravdu dlouhé. Začínali jsme
10. ledna a končili 7. března. Ale bylo to krásné, nejen

TECHNICKÝ SEDMIBOJ
Již po osmnácté se v letošním roce setkali příznivci
sedmiboje v našem městečku. Boje začaly již v lednu
a na začátku února utkáními ve skupinách. Celkem se
letos přihlásilo opět dvacet dvojic. Tento počet se
v posledních letech ustálil a kapacita tak byla opět naplněna. Vítězové skupin postoupili přímo do finále.
Dvojice z druhých míst potom do baráže. Barážová
skupina byla na programu 7. února. I když šlo již jen
o jedno postupové místo, přesto boje byly tuhé
a rozhodovalo se až v samotném závěru. Vítězně
z tohoto boje nakonec vyšli pánové Kuthejl a Pezold. Ti
doplnili vítěze jednotlivých skupin, Šisler ml. a Račák
D., Šisler nejst. a Šisler nejml., Berit a Schneider a největší překvapení manželé Micákovi. Bylo to vlastně
poprvé v bohaté historii sedmiboje od té doby, co se
hraje na skupiny, kdy se do finále dostala smíšená dvojice přímým postupem po vítězství ve skupině. Letošní
ročník měl i další zvláštnost. Do bojů ve skupinách se
přihlásil rekordní počet smíšených nebo čistě ženských
dvojic a dokonce jedna dvojice byla mezinárodní,
frymbursko-australská.
Samotné finále vypuklo dne 28. února v osm hodin
v tělocvičně naší základní školy. I tady se začalo bojo5

díky sportovním výkonům, ale i díky krásné divácké
kulise, kterou vytvořili samotní sportovci i diváci, kteří
přišli povzbudit své favority.
Chtěl bych opět využít tuto možnost a poděkovat
především všem sponzorům, bez nichž by nebylo možné celou tuto akci uspořádat. Hlavní podíl na tom má
městys Frymburk, dále pak firma JS GROUP (p.Štěpán
a Šulc) a firma STAVTRIO. Veliké poděkování patří
panu Josefu Tichovskému, který se velmi dobře adaptoval a již druhým rokem zabezpečuje občerstvení pro
všechny akce, které se konají v tělocvičně ZŠ v průběhu
roku. Poděkování patří i ředitelce školy pani Minaříkové, která se postarala o zabezpečení technického zázemí
v tělocvičně ZŠ, bez kterého by nebylo možné celou
tuto akci uskutečnit.
Ještě jednou děkuji všem zainteresovaným a doufám, že se nám podaří sejít se i za rok.
M. Flígr

do finálové skupiny. Šest postupujících se utkalo ve
finálové skupině systémem každý s každým o celkové
umístění. Vítězem se stal Josef Micák, 2. místo obsadil
Martin Pompe, na 3. místě František Malina, 4. místo
obsadil Václav Šisler st., na 5. místě skončil Zdeněk
Vrátil a 6. skončil Jan Salač.
V kategorii žáků se zúčastnilo turnaje 10 hráčů. Ti
se utkali systémem každý s každým o celkové umístění.
Také zde byla k vidění řada výborných výkonů. Vítězem se v této kategorii stal Radek Märtl, 2. místo obsadil Vítek Salač, na 3. místě skončila Valentýna
Matušová, 4. místo obsadil Pavel Juhaňák, 5. místo obsadila Michaela Lieblová, na 6. místě skončil Matěj
Šuhaj, 7. místo obsadil Matěj Malina, 8. místo obsadil
Štěpán Boubelík, na 9. místě skončila Eliška Vinecká
a 10. místo obsadila Lenka Račáková.
Tento rok se také opět hrála "OBÍHAČKA" za účasti
všech hráčů a hráček, kde se celkovým vítězem stal
Václav Šisler st..
Hráči i organizátoři děkují Úřadu městyse Frymburk
za finanční pomoc, paní ředitelce ZŠ za půjčení tělocvičny a panu Josefu Tichovskému, který se staral
o občerstvení hráčů a diváků.
František Malina st., Václav Šisler st.

Bistro U Hastrmana
na pláži ve Frymburku, informuje občany, že
letos oficiálně otevíráme Bistro i cyklopoint
v pátek 1. 5. 2015 od 10.00 hod.
Provozní doba:
Neděle - čtvrtek 10:00 – 21.00 hod.
Pátek - sobota 10:00 – 22.00 hod.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 21. 3. 2015 byl v tělocvičně ZŠ opět uspořádán turnaj ve stolním tenisu. V kategorii dospělých se
zúčastnilo turnaje 16 hráčů a hráček, kteří byli rozděleni
do tří skupin. Z každé skupiny postoupili dva nejlepší
6

zili 2:0. O branky se podělili Juhaňák a Žák. O tomto
víkendu zajíždí do Chvalšin, kde by chtěli opět zabodovat a dostat se z nepříjemných sestupových pozic.
Další zápasy B týmu v květnu:

Fotbalisté rozjeli jarní sezónu!
Měsíc duben začal pro celou frymburskou fotbalovou veřejnost velmi smutně, protože nás hned v první
jeho den opustil jeden z našich velkých spoluhráčů
„Váša Mertl“. Když přijdou takovéto smutné chvíle, tak
si všichni uvědomíme, jak fotbal jde stranou! Výbor
oddílu se po domluvě s rodinou rozhodl uspořádat poslední rozloučení s Vaškem tak trochu netradičně, a to
na jeho milovaném hřišti, o které se on tak dobře dlouhou dobu staral. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem kamarádům a spoluobčanům za pomoc při
organizaci pohřbu i za vysokou účast na něm.
„Vašku“ patřil jsi v historii Frymburského fotbalu
mezi jeho největší ikony a budeš nám všem moc
a moc chybět! Díky za všechno, co jsi pro nás udělal
a věříme, že naše výsledky budeš sledovat z toho
svého fotbalového nebe!
Bohužel smutek v našich srdcích nezastaví koloběh
fotbalového života a nás čekaly první jarní zápasy, které
jsme výsledkově nezvládli! V prvním zápase na domácí
půdě jsme nedokázali vstřelit gól, a proto jsme remizovali s Dřítní 0:0. Gól jsme bohužel nedali ani ve druhém
zápase v Českém Krumlově, kde jsme navíc dva inkasovali, a tudíž prohráli 2:0. Naplno bodovat se nám podařilo až v dalším domácím zápase proti Trhovým
Svinům, které se vyhřívaly na prvním místě v tabulce.
Díky našim střelcům Koršalovi a Budíkovi, kteří se oba
trefili 2x, jsme zvítězili 4:1. V dalším zápase jsme excelovali na horké půdě Sedlce a zvítězili 2:0. O góly se
opět podělili kanonýři Koršala a Budík. V posledním
dubnovém víkendu zajíždí náš tým do Horní Plané, kde
se jistě odehraje derby se vším všudy! A tým se drží
v popředí tabulky na 5. místě s minimálním odstupem
na první místo v tabulce.
Další zápasy A týmu v měsíci květnu:
2.5.

SO

10.5.

NE

16.5.
23.5.
30.5.

SO
SO
SO

17:00
17:00

Frymburk - Malonty

17:00
13:30

Frymburk - Křemže
Velešín - Frymburk
Frymburk - Planá u Č.B.

17:00

3.5.

NE

14:30

Frymburk B - Černá

10.5.
17.5.

NE
NE

15:00
14:30

Přídolí - Frymburk B
Frymburk B - Zl. Koruna

23.5.

SO

17:00

Vyšší Brod - Frymburk B

31.5.

NE

14:30

Frymburk B - Loučovice

Naši žáci si v této sezóně vedou velmi dobře a stále
drží velmi pěkné druhé místo v tabulce. Doposud mají
na svém kontě jednu výhru v Malontech 5:0 góly Pavlík
4 a vlastní. Ve druhém zápase žáci bohužel prohráli se
suverénně vedoucím týmem tabulky 0:7. Nyní čekají
naše žáky ještě dva zápasy. Jeden v Kaplici s tamním B
týmem a druhý doma proti Větřní. Poté se tabulka rozdělí na dvě části a naši žáci již teď mají zajištěnou účast
ve finálové skupině! Rozlosování finálové skupiny bude až po odehrání posledního kola.
Své zápasy již začali hrát i ti naši nejmenší benjamínci. Přípravka pořád bojuje s nízkým věkem hráčů,
a proto jejich výsledky jsou velmi zkreslené. Nicméně
jejich zápasy mají pokaždé ten pravý fotbalový náboj
a nádhernou kulisu. Stále platí, že naši nejmenší rádi
uvítají do svých řad další spoluhráče. Kluci, kteří by
chtěli hrát fotbal se mohou hlásit na úterních nebo pátečních trénincích u p. Matuše nebo p. Maliny.
Zápasy přípravek v květnu:
3.5.

NE

10: 00

Frymburk - Nová Ves-Brloh

10.5.

NE

10: 00

Horní Planá - Frymburk

17.5.

NE

10: 00

Frymburk - Velešín

24.5.
31.5.

NE
NE

13.30
10: 00

Větřní - Frymburk
Frymburk - Vltava-Lipno

Za fotbalový oddíl sekretář Vlastimil Mertl

Kaplice B - Frymburk

Výlet do aquaparku v Bad Schallerbach
Dne 5. června 2015 pořádají Frymburské maminy,
Svaz žen a Aqualung club výlet do aquaparku v Bad
Schalerbachu. Městys Frymburk hradí dopravu a Aqualung club vstup dětem do 10 let. Ostatní mají vstup
19€. Odjezd je v 8.00 hodin z autobusového nádraží.
Předpokládaný návrat v 17.00 hodin. V bazénu strávíme 5 hodin a je třeba, aby děti měly svůj dozor. Zájemci, hlaste se prosím v Květince u paní Boubelíkové nebo
na tel. 724 576 642.

I B tým pod vedením nových trenérů Lukáše Matuše
a Pepy Micáka nevstoupil do soutěže tou pravou nohou. V prvním domácím zápase s Dolním Dvořištěm
napodobili své kamarády z A týmu a také nedokázali
vstřelit ani gól (dokonce ani z penalty), a proto prohráli
zbytečně 1:0. Vše si Benfika vynahradila v zápase proti
Nové Vsi v Brloze, kde po velmi dobrém výkonu zvítě7

Výsledky 3. ročníku halového turnaje ml. přípravek

Turnaj ve Frymburku z 28.3 2015

Frymburk
Vyšší Brod
Malonty
Větřní
Lipno

Frymburk Vyšší Brod
2:0
0:2
0:2
2:1
0:13
0:3
0:5
1:4

Malonty
2:0
1:2
0:7
0:4

Větřní
13:0
3:0
7:0
2:4

Lipno
5:0
4:1
4:0
4:2

Body
12
6
9
3
0

Skóre
22:00
8:6
13:3
4:25
3:17

Pořadí
1
3
2
4
5

Tabulka konečného pořadí lll. ročníku halového turnaje mladších přípravek v roce 2015
celkové
skóre
Frymburk 163:11
Malonty
47:36
Vyšší Brod 34:38
Větřní
28:117
Lipno
30:90

body
60
32
26
16
12

konečné
umístění
1
2
3
4
5

SOLÁRIUM V HOTELU MAXANT
Nové výkonné trubice.
Možnost výhodné permanentky.
Rezervace na tel. 380 735 229

Nejlepší hráči ze všech turnajů
brankář
střelec
hráč

Schneider Václav
Malina Matěj
Juhaňák Pavel

Prodejna Flop ve Frymburku
přijme brigádnici na celoroční výpomoc.
Vhodné pro aktivní důchodkyně a maminky na
MD. Více informací na prodejně.

Nejlepší hráč týmu
Větřní
Lipno
Frymburk
V. Brod
Malonty

Sukdolák Jiří
Homolová Iva
Micák Marek
Šerhakl Vojta
Lüftner Adam

Nejlepší střelci mužstva
Větřní

Sukdolák
Cisler
Frymburk Malina
Micák
Malonty Beluský
Lüftner
Lipno
Homolová
V.Brod
Šerhakl
Velfl

17
6
61
48
25
5
18
9
14
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Amenity Hotel Lipno 4* přijme recepční
PENZION HERBERTOV

Požadujeme:
- komunikativní a přátelské vystupování
- zodpovědnost, pečlivost, cit pro detail
- schopnost samostatného rozhodování
- komunikativní znalost AJ nebo NJ, další jazyk výhodou
- flexibilitu, spolehlivost
- práce na směny (denní/noční)
- zkušenosti z obdobné pozice jsou výhodou
Nabízíme:
- práci na HPP v jednom z nejlepších resortů přímo
u jezera Lipno
- rozmanitou práci v prostředí zcela nového hotelu
- v případě nutnosti možnost přechodného
ubytování
- zaměstnanecké výhody v podobě možnosti využití sportovní haly, wellness, fitness atd.
- možnost seberealizace a karierního růstu v rámci
Amenity Resorts
Nástup: možný ihned
Své životopisy zasílejte na malechova@amenity.cz

Herbertov 15, Vyšší Brod
přijme pro letní sezonu 1 pracovníka (-ci) na pozici
pokojská a výpomoc do kuchyně (celý úvazek)
nebo 2 pracovníky (-ce) na poloviční úvazek.
Dále přijme 2-3 pracovníky pro obsluhu
vodáckého stánku s občerstvením, vhodné
i pro studenty. Nabízíme odpovídající platové
podmínky, příjemný kolektiv.
Kontakt: p. Novotný, tel. 602 659 616 nebo
info@penzionherbertov.cz

Cestovní agentura OTRE hledá do svého
týmu pracovníka na pozici
recepční/ administrativní pracovník na HPP
Informace o pracovním místě:
Místo práce: Frymburk
Termín nástupu: květen/červen 2015
Druh pracovního poměru: hlavní pracovní poměr
Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti
- příjem ubytovaných hostů
- poskytování informací hostům a návštěvníkům
- vyřizování rezervací
- práce na recepci
- komunikace s lidmi
- administrativa spojená s prací na recepci

Informační centrum městyse Frymburk
hledá brigádníka na pozici pracovníka
informačního centra.
Požadujeme:
- příjemné vystupování a vstřícný přístup
- spolehlivost, komunikativnost, iniciativu
- praktická znalost MS Office
- aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka
(němčina, angličtina)
- plnoletost (manipulace s penězi)
Jedná se o práci především o víkendech, prázdninách,
ve dnech pracovního volna.
Své životopisy zasílejte na e-mail: info@ifrymburk.info
Bližší informace na tel. 724 966 060

Požadujeme:
- dobrá znalost MS Office (Excel, Word)
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování
- znalost NJ a AJ slovem i písmem podmínkou
- ukončené SŠ vzdělání
- schopnost týmové práce
- zodpovědný přístup k práci a spolehlivost
- flexibilitu, loajalitu
Nabízíme:
- zaměstnání v mladém kolektivu
- možnost dalšího vzdělávání
- zajímavé platové ohodnocení
- hlavní pracovní poměr

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. Krolová
Tisk: Tiskárna Černý s.r.o., počet výtisků 550.

Kontakt:
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 15.05.2015, paní Ing. Jiřině Černocké na
cernocka@otre.cz nebo na adresu:
OTRE spol. s r. o. , Frymburk 76,
382 79 Frymburk.

Reg. číslo: MK ČR E 11575

Příspěvky lze zasílat nejpozději do 25. v měsíci.
info@ifrymburk.info
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WELLNESS CENTRUM
Saunování při svíčkách
- 1.-2.5. a 8.-9.5.2015 od 18:00 s ceremoniálem od 20:00
- během saunování pro Vás bude připraveno osvěžení v podobě ovocných mís, pramenité vody
a naší hotelové limonády. Vstup pouze pro dospělé osoby.
Beauty Day - líčení s vizážistkou kosmetické firmy ALCINA
- 16.5.2015 od 10:00 do 16:00
- nutná rezervace na wellnessové recepci- tel.: 380 300 330, e-mail:
info.wellness@hotelfrymburk.cz
Koupele pro zamilované (1.-31.5.2015)
Květinová koupel pro 2 osoby s lahví růžového sektu a jahodami 1350,-Kč/50min
Čokoládová koupel pro 2 osoby s lahví sektu a jahodami (přísada čokoládová sůl) 850,- Kč/30min
Brusinková koupel pro 2 osoby + "tančící brusinky" 850,-Kč /30min

PROVOZNÍ DOBA SAUNOVÉHO SVĚTA (1.-31.5.2015)
Pondělí - čtvrtek
18:00-22:00
Pátek a sobota 16:00-22:00
Neděle
16:00-21:00

POWER JÓGA
Díky power józe procvičíte celé tělo, koncentrujete se a zpevníte svalstvo.
- každé pondělí od 18:30 do 19:30, cena lekce: 100,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 400,-Kč
- na lekcích se na Vás bude těšit Jana Toušková

SPINNING
Ideální pro udržení a zlepšení kondice.
- každou středu od 18:00 do 19:00, cena lekce: 105,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 450,-Kč
- na lekcích se na Vás bude těšit Zdeněk Řezáč
- nutná rezervace na hotelové recepci- tel.: 380 300 311, e-mail: info@hotelfrymburk.cz

Do našeho týmu hledáme kolegu/kolegyni na pozici recepční. Vhodné pro absolventy.
Více informací na tel.: 724 694 841 nebo emailu: info@hotelfrymburk.cz.
Do našeho týmu hledáme kolegu/kolegyni na pozici kuchař a číšník. Předchozí praxe
podmínkou. Více informací na tel.: 724 694 811 nebo emailu: fb@hotelfrymburk.cz.
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KIC – Kulturní a informační centrum
Horní Planá
Náměstí č. p. 8, 382 26 Horní Planá,

Městské divadlo Český Krumlov
www.divadlo.ckrumlov.cz

www.sumava-lipno.eu
info@sumava-lipno.eu

Program KIC květen
2.5. sobota HP IN LINE BRUSLE aneb zábavné
odpoledne - cyklostezka u pláže
13,00 hod. Prezentace a půjčovna in-line bruslí.
14,00 hod. Start - děti na odrážedlech 100 m, dále na
in line bruslích kategorie:
děti do 7 let, děti do 15 let, maminky s kočárky, ženy,
muži, supermani s pneumatikou za zády. Soutěží se o
atraktivní ceny od místních podnikatelů. Soutěžící musí
být vybaveni helmou a chrániči. Startovné - zdarma.
K pohodě hraje DJ Mára. Mediální
partneři: Budějcká drbna a Český rozhlas.
2.5. sobota VERNISÁŽ VÝSTAVY "PO
ZAROSTLÉM CHODNÍČKU"
- Památník - rodný domek A. Stiftera
15,00 hod. Dřevoryty a knihy. Výstava potrvá do
12.12.2015.
4.5. pondělí VERNISÁŽ VÝSTAVY "OBRÁZKY Z
OKOLÍ HORNÍ PLANÉ A JIŽNÍCH ČECH“
- galerie KIC
18,00 hod. Výstava výtvarníka Doc. PaedDr. Bohumila
Voborníka, CSc. potrvá do 31. 5. 2015.

ASTRID LINDGRENOVÁ – RONJA, DCERA
LOUPEŽNÍKA
3.5.2015 (Ne) 15:00 - 16:00 ...
Divadlo CYLINDR Praha
Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní
2, Český Krumlov
Vstupné: 70 Kč

9.5. sobota FÉROVÁ SNÍDANĚ
- Památník - rodný domek A. Stiftera
10,00 hod. Piknikový happening na podporu fair trade
a lokálních produktů.

JAKUB NVOTA – REALITY SHOW
11.5.2015 (Po) 19:30 - 22:00
Divadelní spolek Frída Brno
Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní
2, Český Krumlov
Vstupné: 260 Kč

9.5. sobota SAMSONKA - sál KIC
18,00 hod. Akce k výročí 70 let od konce II. světové
války. Populární dechovka zahraje pro všechny své
příznivce k tanci, poslechu i dobré náladě.
Vstupné: předprodej v KIC 70 Kč/na místě 90 Kč

MICHELE RIML – SEX PRO POKROČILÉ
25.5.2015 (Po) 19:30 - 21:00
STUDIO DVA PRAHA
Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní
2, Český Krumlov
Vstupné: 380 Kč

14.5. čtvrtek "MŮJ PŘÍTEL FOUS" - KIC bar
18,00 hod. Autorské čtení z knihy Jindřicha Foltýna.
16. a 17.5. sobota, neděle VLTAVA RUN
350 km dlouhý štafetový běh od pramene Vltavy až do
Prahy. Sledujte www.vltavarun.cz

WOODY ALLEN – PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
27.5.2015 (St) 19:30 - 22:00
DIVADLO A. DVOŘÁKA Příbram
Kde: Městské divadlo, o.p.s.,, Horní Brána, ulice Horní
2, Český Krumlov
Vstupné: 320 Kč

30.5 sobota DĚTSKÝ DEN - pláž v Horní Plané
14,00 hod. Den plný her, zábavy, sladkostí, hudby
a legrace.
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