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Pětadvacet obyvatel Frymburku si potvrdilo, že „Má pod čepicí“

Krátce před Velikonocemi skončil v obci Frymburk tříměsíční vzdělávací kurz projektu „Mám pod čepicí“.
Zúčastnilo se ho 17 žen a 8 mužů. Kurz pořádala českobudějovická Attavena ve spolupráci se starostou obce Otou
Řezáčem. Starosta byl strůjcem realizace kurzu, moc o něj stál a udělal maximum, aby se kurz právě ve Frymburku
uskutečnil. Za jeho přístup a práci , kterou pro uskutečnění kurzu udělal, mu děkujeme.
Kurz byl zaměřen především na počítačové dovednosti, ale nezapomnělo se ani na spotřebitelské, právní a další
užitečné znalosti. Co se tedy účastníci všechno naučili? Pracovali s internetem a e-mailem a zjistili, jak dohledat
potřebné informace díky klíčovým slovům a frázím nebo pozvat známé k chatu. Seznámili se s nejdůležitějšími
kancelářskými programy MS Word a MS Excel, které jim poslouží
k tvorbě textových dokumentů a tabulkových přehledů pomocí vybraných
funkcí. Velmi se líbila i lekce o úpravě fotografií, ve které se všichni
naučili stahovat obrázky z fotoaparátů do počítače, následně je upravit
a pak třeba odeslat e-mailem přátelům. Jedním z účastníků byl i pan
Zdeněk Krejza: „Kurz mi moc pomohl. Velice se mi líbí online učebnice
Virtuální kolega, kterou využiji i nadále. Děkuji lektorům za pěkný
přístup a jsem rád, že se tento kurz u nás ve Frymburku uskutečnil.“ říká o
účasti v kurzu. Pan Krejza, stejně jako dalších 24 účastníků absolvoval
kurz úspěšně a získal osvědčení. Všechny zaujala i lekce zaměřená na
finance, úvěry a pojištění pod vedením Mgr. Pavla Janouška ze
společnosti Consult Trust. „Naši klienti, ač různého věku, byli moc milí a šikovní,“ říká zkušený lektor Jan Maule,
který vedl dva kurzy. „Každý se naučil podle svých schopností a dovedností spoustu nových věcí. Děkujeme městysu
Frymburk za spolupráci a těšíme se někdy příště při dalším projektu.“
Účastníci měli kurz bezplatně. Projekt Mám pod čepicí (CZ.1.07/3.1.00/50.0021) je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Jako bonus
každý účastník obdržel bezplatný přístup k vzdělávacímu portálu Virtuální kolega na adrese
www.virtualnikolega.cz. Na něm si mohli vybrat ze spousty studijních materiálů - videí, kvízů, cvičení a dalších
materiálů k tématům MS Word, MS Excel, tvorba životopisu, webových stránek, příprava prezentací, úprava fotek
a mnoho dalších.
Frymburk je jednou z jedenácti obcí do 2000 obyvatel v Jihočeském kraji, kde již kurzy proběhly. V dalších třech
právě probíhají a ještě nejméně 4 obce na Vysočině kurz teprve čeká. Více informací, ohlasy a fotografie z výuky lze
nalézt na internetové adrese www.mampodcepici.webnode.cz.
Marie Valentová
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Za bezpečnou, pohodlnou a pro naše žáky
bezplatnou dopravu skibusem na Lipno a zpět děkujeme
Destinačnímu managementu Lipensko a všem, kteří na
provoz skibusu přispívají. Lyžařský kurz se setkal
s velmi pozitivní odezvou jak u dětí – všechny, včetně
těch, které stály na lyžích poprvé, se za pět dnů naučily
lyžovat, – tak u rodičů. Do budoucna počítáme
s pravidelným zařazováním lyžařského kurzu pro tyto
ročníky.
Ráda bych závěrem vyzdvihla skutečnost, že jsme
schopni vzájemnou spoluprací všech zúčastněných
subjektů, včetně našeho zřizovatele městyse Frymburk,
zajistit dětem velmi kvalitní akce v našem nejbližším
okolí, za což bych chtěla ještě jednou moc poděkovat,
protože ochota k takto efektivní spolupráci ve prospěch
našich dětí rozhodně není vždy a všude obvyklá
a samozřejmá.
Mgr. M. Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

Zprávy z radnice
V měsíci únoru se zasedání ZM bude konat
29. 4. 2015 od 17,00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
V měsíci březnu bude pracovnice ÚM přítomna na
radnici v sobotu 18. 4. 2015 od 08,00 do 12,00 hodin.

ZŠ a MŠ Frymburk
ZŠ a MŠ Frymburk nabízí k odprodeji herní prvky
z bývalé zahrady MŠ.
Bližší informace na tel. č. 380 735 122 nebo na
www.zsfrymburk.cz /foto+cena/.
Zimní sporty na naší základní škole

Konec letošní zimy byl na naší škole ve znamení
zimních sportů. V únoru se celá škola zúčastnila
běžeckých závodů – Frymburská stopa: kdo
neběžkoval, tak alespoň fandil. Děkuji organizátorům
M. Řezáčovi, M. Maurerovi a M. Frajové a všem
sponzorům za zapůjčení vybavení a pěkné ceny pro
účastníky.
Na jednodenní snowboardový výcvik na
Hochficht vyrazila naše 3.– 5. třída společně s 5. třídou
z lipenské základní školy 26. února. Tato akce proběhla
v rámci rakouského projektu KIDS ON SNOW, do
kterého jsme se po loňských kladných zkušenostech
znovu přihlásili. Z projektu bylo našim dětem uhrazeno
zapůjčení špičkového snowboardového vybavení, česky
mluvící instruktoři i výborný oběd. Naši žáci se
finančně podíleli pouze na dopravě, kterou jsme hradili
z vlastních prostředků. Pokud bude příští rok tato
možnost znovu, určitě se opět zúčastníme!
Povinný lyžařský kurz 7. třídy proběhl letos první
březnový týden ve Skiareálu Lipno. Z naší školy se ho
zúčastnilo 19 žáků spolu s třídní učitelkou
Z. Frantálovou. Děkujeme firmě Lipno Servis za velmi
výhodné ceny skipasů (20,-Kč na 5 dnů), a 50% slevy
na půjčovné i výuku, kterou vedli výborní instruktoři.
Letos poprvé jsme zařadili do výuky lyžařský kurz
i pro žáky 3. a 4. třídy. Shodli jsme se na tom, že je
třeba využít sportovní možnosti, které nabízí naše
bezprostřední okolí, a naučit lyžovat všechny děti naší
školy, a to už na prvním stupni, kdy jim jde učení
snadněji. Kurzu se zúčastnilo 23 našich dětí s třídními
učitelkami H. Reifovou a D. Daňovu, probíhal od 9. do
13. března opět ve Skiareálu Lipno za stejně výhodných
finančních podmínek jako u žáků 7. třídy. Děkujeme!
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Festival Pro Tibet 2015 - frymburští

Vlajka pro Tibet

i přespolní pomáhali tibetským dětem

Jako asi každý člověk jsem mnohem raději, když
pravdu mám, než když se mýlím. Jsou ovšem situace,
kdy nejde o to mít pravdu, ale o to, zaujmout postoj.
Jakkoli respektuji rozhodnutí názorového oponenta, byť
se s ním rád budu hádat, osobuji si právo, názor
vyjádřit.
Na jednání zastupitelstva našeho městyse dne 25. 2.
se řešilo mnoho věcí, které mohou významně ovlivnit
kvalitu našeho života, ať už v brzké době nebo
v dlouhodobém horizontu. Rozhodnutí někdy těžká,
jindy poměrně snadná. Je zarážející, když zastupitel za
tři hodiny neřekne k ani jednomu projednávanému bodu
ani jediné slovo a při hlasování o pronájmu
samoobsluhy se zdrží hlasování bez toho, aby kdokoli
věděl, proč tak činí. Má na to plné právo, ale já bych
rád na radnici viděl (a slyšel) zastupitele, u kterých
aspoň tuším, co se jim honí před rozhodnutím hlavou.
Vedle projednávaných bodů, které se nás
bezprostředně týkají, se pak může jevit jako úplná
banalita můj návrh, aby se frymburská radnice připojila
k akci Vlajka pro Tibet. Jedná se o vyjádření
symbolické podpory původním obyvatelům tohoto
malého horského státečku, který v padesátých letech
minulého století obsadil jeho mnohem silnější soused,
tedy Čína. Číňan Tibeťanům přinesl se samopalem
v ruce pokrok v podobě vražd, únosů, v lepším případě
jen nemožnost studovat či opouštět své vesnice. Pro nás
už doufejme nepředstavitelné. Na radnicích, na kterých
se zastupitelé shodnou, že takovéto jednání není úplně
normální, zavlaje každý rok 10. března jako symbol
podpory Tibeťanům tibetská vlajka. Těchto radnic je
zhruba polovina, nedaleko nás například ta
hornoplánská nebo českokrumlovská. Zvlášť ve světle
současných událostí na Ukrajině, kde si Rus, stejně jako
Číňan ve zmíněném Tibetu, se zbraní v ruce zabírá stále
další a další území a terorizuje nesouhlasící
obyvatelstvo, mně přišlo skoro samozřejmé, že radnice
frymburská se k tomuto gestu také připojí. Kdo jiný by
to také měl udělat při pohledu na tragikomické figurky
v parlamentu a na hradě v čele s alkoholem již zcela
zdevastovaným prezidentem, létajícím se s krtečkem do
Číny učit demokracii.
O to větší pak bylo mé rozčarování, když se
zastupitelé většinově rozhodli toto prosté gesto
neudělat. Nejde o nic jiného, než se mlčky postavit
vedle šikanovaného prvňáčka, kterého právě kvůli
svačině surově zbil deváťák s vyvinutými svaly, leč
s poloprázdnou hlavou. Kdyby mlčky stál proti tomuto
bublajícímu kotlíku hormonů zástup nebo aspoň
hlouček, namazal by si deváťák příště svačinu sám.
I my jsme prvňáček. Prvňáček, který už dlouho nedostal
přes hubu. Sklopíme hlavu a neslyšně projdeme kolem.

Ve 44 městech po celé republice probíhal v měsíci
březnu 14. ročník festivalu na podporu tibetských
uprchlíků. V jižních Čechách se letošní ročník odehrál
pouze v Prachaticích a premiérově také u nás ve
Frymburku. V rámci festivalu bylo promítnuto 5 filmů
s tibetskou tématikou, byly podávány himálajské
speciality a návštěvníci si mohli prohlédnout také
výstavu fotografií z uprchlického tábora Tibeťanů
v Indii. Ve dnech 13. a 14. 3. jsme tak strávili příjemné
chvíle při sledování výborných dokumentů, popíjení
a pojídání všemožných dobrot a také nákupy
řemeslných výrobků z uprchlických dílen. Velmi
děkujeme všem, kteří se zúčastnili a projevili tak
solidaritu s utlačovaným národem Tibeťanů. Naše velké
poděkování náleží především panu Mgr. Františku
Frantálovi, který z pozice správce frymburského muzea
umožnil akci realizovat a financoval nákup občerstvení.
Po té, co Wellness Hotel Frymburk odmítl, nás na
poslední chvíli zachránil, i když musel být festival
realizován ve skromnějším měřítku. Dále pak velmi
děkujeme Terce Rillichové za pomoc při prodeji
a občerstvování hostí, Petře Nekolové za skvělý
dhalbath (pro ty, kdož nebyli - to je jídlo) a Ivanu
Rillichovi za poskytnutí fotografií pro výstavu a také za
výdr, se kterou snad jako jediný návštěvník zvládl celý
filmový maraton a ani neutekl na pivo. Závěrem to
nejlepší: na přímou podporu 30 tibetských dětí, které
žijí v pákistánském klášteře Diskit, bylo vybráno
celkem 9.567,- Kč, z čehož 5.505,- Kč vydělal prodej
upomínkových předmětů a 4.062,- Kč vyneslo
dobrovolné vstupné. Všichni zúčastnění pracovali bez
nároku na odměnu, takže byla celá tato částka
poukázána na účet Most o.p.s., které nám následně
doloží její využití přímo v Pákistánu při nákupu učebnic
a platbě za lékařskou péči. Takže ještě jednou díky
moc všem a těšíme se na příští ročník!

Honza Račák a Věrka Potměšilová
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Návrh na mírumilovnou prodporu Tibetu vyvěšením
vlajky explicitně podpořil pouze pan Šauer, pro
hlasovali také pan Szöke a Martin Řezáč. Pan Mrázik si
vyžádal zdržením se čas na rozmyšlenou. Pevně proto
věřím, že po rozmyšlení už příští rok vlajka zavlaje a to
i díky hlasům tentokrát chybějících pana Dvořáka
a pana Krejzy. Svůj nesouhlas vyjádřili pan starosta
Řezáč, pan místostarosta Kučera a proti, ovšem bez
názoru, byl i pan Labaj. Škoda, že občas nevyjádří
nějaký svůj postoj ke kontroverznějšímu tématu, aby si
ho občan mohl zařadit a věděl, co od něj příště může
očekávat.
80.000 mrtvých Tibeťanů nás tedy překročit svůj
stín nedonutilo. Z mého pohledu je to ostudné. Rus
zatím krade v sousedním domě, což je daleko. Skoro
jako Tibet. Jestlipak nás to začne znervózňovat, až bude
brát za kliku v sousedním bytě? To by ještě byla klika.
Až vyrazí ty naše dveře, ty papundeklové, to už bude na
vyvěšování vlajky pozdě. Leda tak čínské, ruské, ale
spíš už jen bílé.

popisuje své rozčarování a ostudnost v tom, že někteří
zastupitelé zaujali svůj nesouhlasný postoj k jeho
požadavku na vyvěšení Tibetské vlajky na radnici.
Každý si musí tedy položit otázku, tak jak to tedy ten
pan Rillich myslí? Existuje dle něj právo na názor, na
postoj, ale asi jen do té míry, že nesmí být v rozporu
s názorem, postojem správným, rozumějme tedy tím,
který sdílí pan Rillich?
Pan Rillich svou žádost na jednání zastupitelstva
vznesl a měl dostatek prostoru pro to, aby svými
argumenty přesvědčil zastupitele o vhodnosti tohoto
gesta. Nikdo mu neodporoval, nikdo se s ním nepřel,
nepřerušoval jej a ani nevznášel proti argumenty či
návrhy, proč to neudělat. Přesto hlasování dopadlo, jak
dopadlo, tedy, že vlajka viset na radnici nebude. Toto já
pokládám za důležité, za podstatné a hlavně si myslím,
že je třeba umět takovéto rozhodnutí zcela v pohodě
přijmout, jelikož bylo dosaženo nejvyšším možným
demokratickým způsobem. Není možné tvrdit, já jsem
demokrat, já respektuji názory jiných a neumět přijmout
a podřídit se výsledku, který nemusí zrovna vždy
korespondovat s mým názorem. V našem případě to
znamená, že pokud příště 5 zastupitelů zvedne ruku pro,
tak vlajka Tibetu bude na radnici v daný den viset, tzn.,
že se zcela přirozeně podřídím, i když budu stejně
hlasovat proti.
Tak je to stejně i s naším prezidentem i naším
parlamentem, tedy státními reprezentanty, které
můžeme jistě za některé jejich projevy a práci
kritizovat, nicméně je ale třeba je vnímat jako naprosto
legitimní, jelikož byli demokraticky zvoleni. Já to tak
osobně mám a i o to víc jako starosta – tedy, pan Miloš
Zeman je mým tj. českým prezidentem a parlament je
mým tedy českým parlamentem. Jistou pokoru a míru
respektu k demokratickým hodnotám je nutné si
uchovávat v každodenním životě, je to velmi důležité
a pro mě určitě důležitější, než zda a jaká vlajka bude
viset na naší radnici (myslím mimo vlajky české, vlajky
EU a vlajky městyse Frymburk).
Jsem naprosto odlišný v názorech s názory
vyřčenými panem Rillichem, přesto nemám potřebu se
s ním jakkoli dohadovat, je to zbytečné. Je to jeho svět
a mě tím žádným způsobem neomezuje, neomezuje
tedy ani moji svobodu a moje práva. Dokonce i přes
tuto naprostou rozdílnost evidentně můžeme sdílet
jeden domov, tj. Frymburk, a být relativně úspěšní
v tom, co děláme (uživíme se tím, co děláme, co
umíme).
Na závěr jen na dokreslení použiji příměr toho
šikanovaného prvňáčka - já bych se vedle onoho
„prvňáčka“ nepostavil, já bych ho učil a naučil tomu,
jak to udělat, aby se mu to špatné nestalo a nestávalo, to
je ten rozdíl mezi námi.
Oto Řezáč starosta

S pozdravem a přáním krásného jara,
Ivan Rillich
P. S. Protože se můj skromný příspěvek z důvodu brzké
uzávěrky (pozn. redakce: uzávěrka proběhla standardně
25. 2. 2015 a do té doby příspěvek nebyl zaslán)
únorového čísla Zpravodaje poněkud opozdil, stihly se
mezitím udát související události. Velké poděkování
patří Honzovi Račákovi za zorganizování frymburské
etapy festivalu ProTibet ve frymburském muzeu
s promítáním celkem pěti dokumentárních filmů.
Návštěvníci byli přivítáni kalíškem tibetského slaného
čaje s máslem, který je ovšem pro naše chuťové
pohárky poněkud nepochopitelný. Měli také možnost
zakoupením drobných tibetských výrobků alespoň
trochu zmírnit důsledky osvětového působení lidové
Číny v tomto koutu planety. Catering z tradičních
tibetských pochutin pak připravila Petra Nekolová.
O servis se dále starala ještě Věrka Potměšilová
a Tereza Rillichová.
Ještě jednou díky a třeba příští rok dojde i na horké
prosové pivo.
Svobodný postoj ano, ale …. !

Nemám ve zvyku úplně vždy reagovat na kritiku mé
osoby či mé práce, to považuji za součást toho, že jsem
veřejný činitel a ten, jak je známo, musí toto prostě
snášet. Po přečtení příspěvku pana I. Rillicha jsem ale
došel k názoru, že je třeba nějakou rozumnou reakci
vytvořit.
V úvodu výše uvedeného příspěvku pana Ivana
Rillicha nás pisatel ubezpečuje o svém respektu
k jinému názoru a stejně tak, ale i to i jak se rád o ten
svůj názor pohádá. Nicméně pak už ale naprosto
v příkrém rozporu s tímto údajným respektem druhého,
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Cestovní agentura OTRE hledá do svého týmu
pracovníka na pozici recepční/ administrativní
pracovník na HPP

Hotel Maxant přijme
na poloviční úvazek recepční.
– dobrá znalost němčiny podmínkou,
– částečná znalost angličtiny a předchozí
zkušenosti výhodou.
Více informací na sales@hotelmaxant.cz
nebo na tel.: 601 386 682.

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

HOSPODA NA RYNKU
3.4. 2015 si zazpíváme a zatančíme s holkama
Hankou a Luckou ze skupiny Lakomá Barka.
17.4. 2015 k tanci a poslechu bude hrát skupina
BUBÁCI v sestavě:
housle Zdeněk Novotný Divous z Papouškovo Sirotků
kytara+zpěv Richard Piterka ze skupiny Hastroš
baskytara Jan Laštovka z Pipí problém
Jste srdečně zváni.

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

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 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
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Frymburští fotbalisté opět
začínají jarní sezónu 2015!

Zima je za námi a tak se opět
rozjíždí koloběh fotbalových
jarních bojů. Naše mužstvo má za
sebou jako vždy nepříjemnou,
přesto celkem úspěšnou zimní
přípravu. Účast na trénincích byla
celkem uspokojivá, i když určitě
mohla být především u některých
hráčů daleko lepší. Všechno se
nám ukáže až podle výsledků na
konci soutěže! Zúčastnili jsme se
také
v
únoru
soustředění
v Borovanech, kde byla celkem
výborná účast v počtu 18 hráčů!
Zde jsme také začali hrát
přípravné zápasy. V přípravných
zápasech jsme letos zvolili model
hraní s týmy, které jsou buď na
naší úrovni, nebo o soutěž výše,
abychom měli lepší obrázek, jak
na tom doopravdy jsme! Ve všech
zápasech jsme odehráli vyrovnané
partie a příležitost dostali všichni
hráči z A i B týmu. Nejvíce se
nám povedla generálka v Nové
Vsi u Brloha, kde jsme po
výborném výkonu vyhráli 4:1.
Výsledky všech přípravných
zápasů v zimní přípravě:
Frymburk - Nová Ves u Č. B.
2:3 Kaňa, Koršala, as: Micák
Frymburk - České Velenice
3:3 Koršala 2, Micák,
Český Krumlov B - Frymburk
3:5 Koršala 2, Rillich, Skipala,
Ribár.
Čtyři Dvory - Frymburk
4:2 Micák 2,
Nová Ves – Frymburk
1:4 Koršala 2, Mertl 2,
Frymburk B - Větřní B
7:2 Vágner 2, Juhaňák, Nekola,
Rillich, Žák, Vinecký.
Na jarní část jsme udělali jednu
změnu v B týmu, kde Honzu
Salzera,
který
z
funkce
dobrovolně odstoupil, nahradil
Lukáš Matuš, který laboruje se

zraněným kolenem, a tak jeho fotbalové zkušenosti použijeme u B týmu, kde
mu bude vypomáhat Pepa Micák. Do jarní části vstoupíme již 28. 3. proti
Dřítni, která je v tabulce před námi a máme jí oplácet prohru z jejich hřiště!
Nováčky v našem týmu jsou Michal Janáček, který se vrací z Loučovic a
Bořek Vágner, který k nám přišel z Kladna.
Zde je tabulka po podzimní části:
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

1.

T.Sviny

14

10

2 2

31: 16

32

( 11)

2.

Dříteň

14

9

3 2

40: 15

30

( 9)

3.

Planá u ČB

14

10

0 4

35: 16

30

( 9)

4.

Frymburk

14

9

1 4

34: 19

28

( 7)

5.

Velešín

14

8

2 4

33: 24

26

( 5)

6.

Č.Krumlov"B

14

6

7 1

24: 16

25

( 4)

7.

Nemanice

14

7

3 4

42: 21

24

( 3)

8.

Zliv

14

5

5 4

26: 16

20

( -1)

9.

K.Újezd

14

5

1 8

29: 29

16

( -5)

10.

Sedlec

14

4

3 7

27: 37

15

( -6)

11.

Kaplice"B

14

3

4 7

28: 38

13

( -8)

12.

H. Planá

14

2

2 10

17: 44

8

(-13)

13.

Křemže

14

2

1 11

14: 46

7

(-14)

14.

Malonty

14

1

0 13

12: 55

3

PK

(Prav)

Zde jsou zápasy všech oddílů v měsíci dubnu:
sraz
odjezd
14.50
15.00
15.50
14.20
15.15
15.50

zápasy A tým 1B třída

SO
NE
SO
SO
SO
SO

čas
výkopu
15:00
16.30
17:00
17:00
17:00
17:00

datum

den

výkop

zápas B tým okr. přebor

5.4.
12.4.
18.4.
25.4.
3.5.

NE
SO
NE
SO
NE

14:00
14:30
hlásí
15:15
14:30

Sraz
odjezd
12.30
13.30
13.30
13.30
13.30

datum

den

výkop

12.4.
18.4.
24.4.
2.5.

NE
SO
SO
SO

10:00
10:00
13.00
10.00

datum

den

výkop

12.4.
18.4
hlásí
3.5.

NE
NE

10: 00
10:00

sraz
odjezd
9.15
8.30

NE

10: 00

9.15

datum

den

28.3.
5.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.

Sraz
odjezd
8.30
9.15
11.30
9.15

Frymburk - Dříteň
Č.Krumlov B - Frymburk
Frymburk -Trhové Sviny
Sedlec - Frymburk
Horní Planá - Frymburk
Frymburk - Malonty

H. Planá – Frymburk B
Frymburk B - D. Dvořiště
Nová Ves B - Frymburk B
Chvalšiny - Frymburk B
Frymburk B - Černá
zápasy žáci
Malonty– Frymburk
Frymburk - Loučovice +Lipno
Kaplice B - Frymburk
Frymburk - Větřní
zápasy přípravka
Frymburk - Č. Krumlov B
Sp. Kaplice - Frymburk
Křemže+ Holubov - Frymburk
Frymburk - Nová Ves-Brloh

Začátkem března byla uskutečněna valná hromada oddílu, kde byl zvolen
nový výbor na další funkční období, nový výbor oddílu, který si poté rozdělil
své funkce tak, aby oddíl fungoval co nejlépe!
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Václav Svoboda – předseda oddílu, Jan Berit – manažer a místopředseda oddílu, Vlastimil Mertl – sekretář a trenér
A týmu, Stanislav Matuš – zástupce oddílové mládeže, Jan Turcovský – úsek hřiště, pořadatelská služba a další důležité
funkce mimo fotbalový výbor, Miroslava Šuníková – finance klubu, Václav Tomka – zajišťování reklam a sponzorů.
Za fotbalový oddíl sekretář Vlastimil Mertl

Když jsme na svém kopci, ve tmě se díváme do
širokého kraje a užíváme si ten skvělý pocit, že
takových skupin nadšenců je na kopcích jen v naší
zemi dalších 250. Je to opravdu propojení fyzické
i duchovní. Jenom na Martě se letos potkalo
fyzicky i duchovně na 50 lidí.
Na shledanou první jarní sobotu v roce 2016 !

BAZÁREK

Oznamuji, že po krátké zimní přestávce bude opět od
1. 4. 2015 zahájen prodej bazarového oblečení a obuvi pro
děti i dospělé v prostorech kulturního domu.
Výprodej zimního oblečení za poloviční ceny…
Otevřeno od pondělí do pátku od 10.00 – 17.00 hodin
Dále pak ve spolupráci s hotelem Kilián****
v Loučovicích zahajuji prodej moldavských vín od
firmy Mold vin cz. Exklusivní dovozce vín, šumivých vín
a koňaků nejlepších moldavských vinařských kombinátů.
Těším se na Vaši návštěvu. Zdenka Maršnerová

Za signální čerty Martin Kamis Nekola
zdroj: www.keltskytelegraf.cz
Pozvánka na tradiční
prvomájový cyklozájezd

Keltský telegraf ve Frymburku na Martě

Občanské sdružení Lipno-Dunaj a Bike klub Lipno
Centrum Frymburk Vás zvou na tradiční prvomájový
cyklozájezd do třeboňských rovinatých luhů a hájů.
Z frymburského autobusového nádraží bude
vypraven autobus s přívěsem na kola 1. 5. 2015 v 7:30
hod s předpokládaným příjezdem do Třeboně po deváté
hodině. Odjezd z Třeboně nazpět do Frymburku bude
v
podvečerních
hodinách.
Místa
v autobuse
a přívěsu na kola je nutno rezervovat předem ve
frymburském infocentru. Při rezervaci a platbě
příspěvku na autobus do 15. 4. 2015 činí výše příspěvku
150,- Kč pro dospělého a 75,-Kč pro dítě do 15-ti let,
při rezervaci a platbě do 26. 4. 2015 pak 200,-Kč pro
dospělého a 100,-Kč pro dítě. Po tomto termínu již
nelze místa rezervovat a je možno pouze náhodně
doplnit případná uvolněná místa. Loňský zájem byl
velký, rezervujte včas, abychom mohli případně
přiobjednat další autobus. Ve frymburském infocentru
pro Vás budou připraveny i mapky tras.
Pro frymburské cyklisty jsou připraveny dva pečlivě
vybrané okruhy se startem a cílem v Třeboni.
Samozřejmě, že tyto okruhy nejsou žádné dogma
a každý si je může libovolně upravit dle počasí
a vlastních sil. První okruh měří přesně 50 km, má
pouze nepatrné převýšení – 150 m a je vhodný pro
treková kola. Druhý okruh je pro zdatnější cyklisty,
měří 88 km, má převýšení 650 m a obsahuje úseky,
které jsou vhodnější pro horská kola, ale vždy
s alternativní souběžně vedoucí cestou vhodnou i pro
kola treková.

Letošní Keltský telegraf byl odstartován 21. 3.
v 19.30 hodin z Velké Javoriny na moravskoslovenském pomezí. Součástí tohoto telegrafu byl
letos i Frymburk. Světelný signál k nám z Velké
Javoriny doputoval v závěru naší větve přes Kleť,
Knížecí Stolec a Bližnou ve 20.32 h. Konec naší
větve byla Vyklestilka ve 20.36 h.
Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa
v krajině a ty, kteří se telegrafování účastní,
pomocí světelného signálu. Navazuje se tak na
pradávnou techniku využívání ohňů k přenosu
zpráv z kopce na kopec.

V Evropě, a tedy i u nás, jej k dokonalosti
dovedly keltské kmeny a využívalo se jej ještě ve
středověku. Jde také o symbolický návrat
k přírodě, ve které se s přicházejícím jarem rodí
nový život. Pro účastníky Keltského telegrafu je to
jedinečná příležitost zažít neopakovatelný večer s
mystériem noční krajiny.

1. Okruh – Okolo Třeboně (50km)
Převážná část trasy povede po naučné stezce "Okolo
Třeboně", krátce z ní odbočíme pouze do Chlumu
u Třeboně a Staňkova a vrátíme se na ni
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v Lutové. Dále po ní pojedeme až do Staré Hlíny.
Odtud po naučné stezce Rožmberk nazpět do Třeboně.
Průjezdní místa: rybník Svět, Obora, Opatovický
rybník, rybník Velké Stavidlo, Zlatá stoka (42 km
dlouhý kanál napájející rybníky vodou z Lužnice),
hájenka Barbora, Kosky, Hamr, Chlum u Třeboně
(poutní kostel a zámek s parkem), Staňkov (občerstvení
U Sumečka), hájenka V Texasu, Kopaniny, Lutová
(jedna z nejstarších vsí na Třeboňsku - 1349), Stříbřec,
Stříbřecký most (most a pomníček Emě Destinové),
rybníky Stolec, Vyšehrad, Nový Vdovec, Starý vdovec
(Vitmanovská rybniční soustava), Stará Hlína, rybník
Hodějov, hájovna Smítka, rybník Rožmberk,
Rožmberská bašta (dochovalá renesanční budova
z r. 1590), Přeseka, Břilický rybník.

software pro prodej a půjčovnu výhodou)
- znalost cizího jazyka výhodou

2. Okruh – Z Třeboně do České Kanady a Jindřichova
Hradce a podél Nežárky zpět (88km)
Ve Staňkově se odpojíme od první skupiny a
pojedeme přes přírodní parky Homolka - Vojířov a
Česká Kanada do Jindřichova Hradce. Podél Nežárky
do Stráže nad Nežárkou a dále do Stříbřece. Odtud pak
po naučné stezce Okolo Třeboně zpět do Třeboně.
Průjezdní místa: Až do Staňkova stejně jako první
okruh a pak Markétské polesí, Nová cesta, Pod
Homolkou, hájenka Kovář, U Nové Vsi, zbytky
opevnění Hejlíček, Kačlehy, Hospříz, Jindřiš,
Jindřichův Hradec, Na Valše, Horní Žďár, Lásenice,
Dvorce, Stráž nad Nežárkou, rybník Staviště, Stříbřec,
Stříbřecký most, rybníky Stolec, Vyšehrad, Nový
Vdovec, Starý vdovec, Stará Hlína, Nová Hlína, Obecní
Mlýn, Na Kopečku.
Bližší informace ve frymburském infocentru nebo na
telefonech 773 444 599 – Luboš Krejza, 603 290 236 –
Martin Nekola nebo 773 640 983 – Miroslav Petráš. Při
extrémně špatném počasí bude výlet tématicky upraven
či zrušen. Při rezervaci v infocentru na sebe zanechte
telefon, abychom Vás mohli o případné změně
informovat. Těšíme se minimálně na stejně velkou účast
jako vloni.
Luboš Krejza

Potraviny Na Křižovatce - nová obchodní síť CBA

Nabízíme:
- odpovídající odměnu
- bonusy a výhody
- práci s kvalitním materiálem mnoha světových
sportovních značek
- práce v dobrém kolektivu
Nástup možný ihned. Jedná se o práci o víkendech
a prázdninách.
Své strukturované životopisy s údaji relevantními
k našim požadavkům zasílejte nejpozději do15.04.2015,
na e-mail: michal.cernocky@lipnocentrum.cz

Vážení zákazníci, od poloviny března je naše prodejna
součástí obchodní síťě CBA. Tato síť má více jak 850
prodejen. Pro své zakázníky pořádá několikrát do roka
soutěže o hodnotné ceny. Naše prodejna byla zařazena
do nejvyšší kategorie Premium, a to znamená:
- každý týden nová akce (začátek nové akce vždy od
středy)
- víkendové akce
- mezi akcemi není žádný volný den, akce opravdu
každý den
- jako bonus ještě měsíční akce, platné v délce celého
měsíce
Otevírací doba zůstává stejná od pondělí do pátku od
6,30 do 17,30 hod.,
v sobotu od 6,30 do 17 hod. a v neděli od 7 do 12
hod. Pečivo nám dodává stále Pekárna Šumava,
Volary. V období Velikonoc budou v prodeji máslové
mazance 400g za 45 Kč a 550g za 58 Kč.
Doufáme, že nové změny uvítáte a zachováte nám svojí
přízeň i nadále.
Krásné prožití velikonočních
pomlázku a hodně sluníčka

svátků,

bohatou

přeje Jinochová a celý kolektiv prodejny
Potraviny Na Křižovatce

Hledáme šikovné brigádníky
pro Sportovní půjčovnu
Sportovní půjčovna Lipno Centrum hledá brigádníky na
pozici obsluha půjčovny ve Frymburku, v Horní Plané
a v Lipně nad Vltavou.

Prodejna rybářských a chovatelských potřeb
Big Fish Frymburk přijme brigádníka - brigádnici na
letní sezonu. Více informací v prodejně.

Požadujeme:
- příjemné vystupování a velice vstřícný přístup
k zákazníkům
- kladný a aktivní vztah ke sportu, minimálně základní
znalost sportovních potřeb nabízených půjčovnou a
prodejnou (jízdní kola, brusle nebo jiné sportovní
vybavení )
- praktická znalost práce na PC (MS Office, znalost

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. 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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