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Sportovní slavnosti 2018 – memoriál Otakara Mertla a Josefa Nováka
Jako každý rok pořádal s podporou městyse Frymburk fotbalový a nohejbalový oddíl sportovní slavnosti. Na jejich sportovištích se začátkem
srpna uspořádaly turnaje, kterých se zúčastnilo velké množství sportovců ve
všech věkových kategoriích. Ve fotbale si to rozdaly v sobotu nejprve přípravky, kde zvítězilo mužstvo Křemže. Poté sehráli turnaj muži, kde pro
odvolání účasti dvou týmů Vorderweißenbachu a zejména Českého
Krumlova (ti se odhlásili hodinu před zahájením turnaje), musel nakonec
hrát i frymburský B tým. Tento turnaj vyhráli naši muži A. V neděli se nejprve sehrál zápas starých pánů Frymburk – Štěpánovice, který vyhrál hostující tým.
Jako vyvrcholení pro diváky, a to doslova, byl zápas muži nad 50 let
versus ženský tým z Mokrého u Českých Budějovic. Tento atraktivní
zápas pro diváky skončil spravedlivou remízou 8:8 a na penalty vyhráli
Frymburští veteráni 5:4. Díky pěknému počasí se letošní slavnosti
opravdu povedly a všichni účastníci odcházeli s dobrým sportovním zážitkem.
Vlastimil Mertl
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Zprávy z radnice

Volby komunální
Volba je to, co nás provází celý život. Každý den
jsme nuceni si volit - co na sebe, co budeme jíst, co si
koupíme, co si uvaříme, co budeme dělat, kdy půjdeme
spát, zda budeme koukat na TV apod. Tedy jak si zvolíme, tak bude vypadat náš den, týden, rok, prostě volba
je pro život každého z nás hodně důležitá.
Stejně tak jako je důležitá volba pro jednotlivce, tak
stejně je důležitá pro vyšší organizační celek, jakým je
obec, město, stát, náš městys nevyjímaje. Mám na
mysli volbu v rovině zvolení si zastupitelů. Žijeme
v době, kdy volit je právo, ale ne povinnost. Máme
možnost volit svobodně na základě našeho vlastního
uvážení, rozhodnutí.
Za cca jeden měsíc, 5. a 6. října, se uskuteční komunální volby, volby nových zastupitelů. Touto volbou si
nastavíme své budoucí uspořádání, směr, vybereme si
zastupitele (správce) našeho městečka na další 4 roky.
Budeme si moci vybírat z pěti volebních uskupení nezávislých kandidátů, která se představí, předpokládám
ještě v tomto měsíci.
Na základě mých zkušeností vím, že kulturu našich
komunálních voleb do značné míry ovlivňuje politická
kultura prezentovaná ve volbách parlamentních, prezidentských. V domnění, či spíše zažitého veřejně prezentovaného - politika je špína a je to nečistá hra, se
tímto někteří kandidáti nechávají až příliš strhnout
a sami hrají nečistě. Osobně vím, že naše komunální
politika nesnese moc politikaření, že ta je spíše o konkrétní práci, každodenní péči o městys. Podstata komunálních voleb jako takových by měla být o tom, co
jednotlivá sdružení nabízí svým občanům. Také jakou
ve svém personálním obsazení dávají záruku, že to mohou realizovat. Zde je výhoda malých měst a obcí, kde
se lidé vzájemně znají a každý má svou jasnou historii.
Vše to je tedy primárně odvislé od úrovně kandidátů
a jejich vnímání sebe a toho kolem. Pokud je člověk
neschopný vnímat sebe jen jako malou součást něčeho
většího, tak není schopen vnímat a přijímat vyšší hodnoty a hlavně se k nim vůbec dobrat. Velmi trefně podstatu vnímání „velkého a malého“ popisuje ve svém
díle (Laskavý zákon) i náš spisovatel A. Stifter. Vyšší
hodnotu je třeba vnímat jako něco, co je dobré pro celek, tedy pro většinu víc než pro jednotlivce (musí tedy
dojít k upozadění osobního ega). Na to přímo navazuje
něco, co nazýváme pokora, pokora ke všemu, co nás
přesahuje. Osobně to považuji za základní vlastnost pro
to, aby člověk mohl být spokojený, šťastný a je to i důležitý předpoklad k úspěchu.
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Politické klání se bohužel často hraje na sliby a dehonestování těch druhých. No a k tomu se používají někdy i bohužel u jisté skupiny obyvatel velmi účinné
a osvědčené karty jako závist, strašení, apod.
Je neskutečně těžké bojovat se zaručenými zprávami druhu –„ on, oni to udělali tak a tak, protože ……“
Takovéto řeči, soudy a úvahy vedou často naopak
z vlastních pocitů ti, kteří by to právě tak či onak sami
vlastně dělali a řešili (tedy projektování). Nedá se bojovat s těmito zaručenými zprávami jinak, než se zeptat, než si skutečný stav věcí zjistit sám, pokud o to
tedy stojím. Tímto chci vyzdvihnout aktivitu našich občanů v účasti na jednáních zastupitelstev, kde mají informace hned tzv. z první ruky. Když se bavím s kolegy
starosty z širokého okolí, není tomu tak zvykem všude,
takže jsme svým způsobem světlou výjimkou v tak početné účasti občanů na jednáních zastupitelstva.
Práce a pozice zastupitelů, úřadu městyse včetně
starosty nebo právě hlavně starosty, podléhá systému
kontrolních mechanizmů. V době internetu se dbá, aby
vše bylo transparentní, veřejně přístupné. Dalším sice
nestandardním, ale účinným nástrojem kontroly či dohledu nad činností úřadu jsou anonymní podněty
(udání). Ty fungují zaručeně, zasílají se po osách Nejvyšší státní zastupitelství - Krajské státní zastupitelství
– Okresní státní zastupitelství – Policie ČR či Ministerstvo vnitra - Krajský úřad apod. V tomto volebním období jich bylo podáno na Frymburk (starostu) více.
Nebylo ani příliš složité odhalit pisatele, neoplývá přílišnou chytrostí (i když jak na co). Po ukončení jednoho
více jak deseti měsíčního pečlivého šetření orgánů činných v trestním řízení jsem se rozhodl vyzkoušet na
druhou stranu míru mé osobní zákonné ochrany. Asi
Vás nikoho příliš nepřekvapí, že stručně řečeno v této
věci je skoro nulová. Zdůvodnění nejmenované paní
státní zastupitelky bylo takové, že jako starosta, zastupitel, veřejný činitel jsem nucen snášet vyšší míru hany
než řadový občan. O nic zas tak nejde, jen mám rád,
když mohu poznat věci až i v krajních mezích, proto
jsem tak postupoval. Zajímavá zkušenost!
Územní plán městyse Frymburk
V srpnovém zpravodaji v článku o pitné vodě jsem
se krátce dotkl i stavu projednávání územního plánu našeho městečka. Pro celkové oživení paměti si dovolím
trochu rekapitulace, ale zároveň i sdělení pocitů z procesu, jenž se nazývá územní plán.
Územní plán je základní dokument uspořádání
území katastru dané obce – města. Je v něm stanoveno,
kde se jaká činnost (bydlení, rekreace, sport, výroba,
zemědělství apod.) bude odehrávat (dobrým příměr
byste našli v knize „Labyrint světa a ráj srdce v jazyce
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21. století od J. A. Komenského“, kde autor popisuje
v roli poustevníka vše, „to uspořádání světa“, co kolem
sebe vidí). Plánem stanovené oblasti by se měly prolínat, doplňovat, vytvářet smysluplné uspořádání potřeb
pro život, ale také se vzájemně nerušit. Když se to podaří, tak dochází k vytváření pozitivních pocitů a energií a lidem se v daném místě dobře žije a dobře se tam
cítí i ti, kdož k nám zavítají. O to nám jde, jelikož to
naplňuje náš dlouhodobější cíl - lázeňského místa.
Samozřejmě, že v průběhu doby a měnících se požadavků, které přináší vývoj naší společnosti, ale i lidstva
jako celku, se můžou věci a i priority měnit a i se mění.
To je přirozené – být kreativní, přizpůsobovat se.
Náš současný územní plán je tvořen šesti změnami
a jedním základním z roku 1996. Rozhodnutím zastupitelů z února roku 2014 bylo stanoveno, že šest existujících změn sloučíme v jeden základní dokument
(ukládá nám to i zákon).
Přes 4 roky na tom tedy pracujeme a konečné schválení by mohlo být projednáno ještě v tomto roce. Pokud
se na tento proces podíváme nějak realistickým pohledem, tak on to zas tak náš územní plán úplně není. Tím
chci okomentovat skutečnost procesu schvalování. Ten
je hlavně o tom, že existuje cca 45 institucí, úřadů (tzv.
dotčené orgány státní správy - DOSS). Ty mají zásadní
slovo, co kde a jak může či nemůže být, a to z důvodů
existence toho či onoho zákona, vyhlášky, nařízení, zásad, metodických pokynů a já nevím čeho všeho ještě.
No a tak se stává, že i když máte spousty práce dát vše
dohromady, najednou zjišťujete, že jste pouhým tlumočníkem, skoro loutkou a to není dobrá, už vůbec ne
příjemná pozice.
Z podstaty této uvedené skutečnosti samozřejmě
vyplývají i dost zásadní spory, kdy se zastupitelé
(zvláště ti mladší) oprávněně ptají „ je to ještě náš
územní plán když nám do něj všichni mluví a nařizují“?
Jeden dosti zásadní rozpor nastal při vypořádání námitek a připomínek, kterých bylo cca 70. Toto vypořádání, které vzniklo na základě připomínek a námitek
vzešlých ze závěrečné etapy procesu tzv. veřejného
projednání, musíme opět na 30 dní postoupit oněm již
citovaným 45 DOSSům.
Rozpor vznikl u vypořádání námitky sdružení Šumava Ne Na Prodej podpořené 300 podpisy občanů.
Tato námitka byla z pohledu všech zastupitelů velmi
oprávněná a požadovali jsme ji vypořádat kladně. Jenže
náš kvalifikovaný tzv. létající pořizovatel dospěl k názoru, že tomu tak nelze, že bychom se dostali do rozporu se zákonem nerespektováním nám nadřazené
územně plánovací dokumentace (JČ kraje) a územní
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plán by nebylo možné přijmout. To jsem si nemohl dovolit riskovat, ale chtěl jsem se přesvědčit, jak to tedy
opravdu je a mít ještě relevantnější důkaz. Nechtěl jsem
riskovat nepřijetí územního plánu, už jen z pohledu
toho, že současná situace ze strany ohrožení zdrojů
pitné vody je řekněme daleko větší, než když přijmeme
územní plán i byť jen s částečným vyhověním námitky
(v tom tu pozici ochrany daleko zvýšíme). Tu vyšší
ochranu jsem popsal v minulém zpravodaji. Jediné
možné řešení tedy bylo ještě požádat nám nadřízený orgán, tj. Krajský úřad JČ kraje, aby nám v režimu metodické pomoci sdělil, zda můžeme takto, tedy kladně,
onu námitku vypořádat? Náš argument je zkráceně ten,
že pouze zpřesňujeme, zpřísňujeme podmínky v zájmu ochrany našich zdrojů pitné vody pro danou menší
část území určeného nadřazenou dokumentací jako rozvojovou plochu SR22 pro lyžařský areál Kramolín.
Nyní tedy budeme čekat na stanovisko JČ kraje
v tomto našem řekněme interním sporu. Poté tedy kompletně vypořádané námitky a připomínky postoupíme
oněm „DOSSům“ a nebude ohrožen zneplatněním celý
proces přijetí územního plánu Frymburk.
Snažil jsem se tuto informaci, stejně jak to dělám
vždy, postoupit svým spoluobčanům co nejsrozumitelněji bez uvádění různých odborných termínů. Vím též,
že řada mých „fanoušků“ čte a studuje mé texty detailně
a pak jednotlivosti vytrhávají z kontextu a vkládají je
do jiných souvislostí. Těm jen sděluji – lépe to neumím
.
Oto Řezáč, starosta

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku
1+1 v č.p. 138 ve Frymburku (4. patro, kuchyň
9,5m2 , pokoj 20,1m2, předsíň, koupelna, WC), vytápění dálkové, nájem 2.105,- Kč, služby cca
2.000,- Kč. Žádosti zasílejte nejpozději do 21. 09.
2018.
Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku
1+1 v č.p. 3 ve Frymburku (3.patro, kuchyň 7m2,
pokoj 17m2, koupelna, WC, balkon), vytápění přímotopy, nájem 1.400,-Kč, služby cca 500,-Kč. Byt
byl svépomocí zrekonstruován, zájemce uhradí
předchozímu nájemníkovi 15.000,- Kč. Žádosti zasílejte nejpozději do 21. 09. 2018.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové.
V měsíci září bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 22. 9. 2018 od 8:00 – 12:00 hod.
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V měsíci září se zasedání ZM bude konat
ve středu 26. 9. 2018 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk

PODĚKOVÁNÍ
Chci tímto velmi poděkovat personálu Frymburské
hospůdky: Jiřině Petrášové, Anežce Ribárové, Janu
Sojkovi, Kristýně Vitošovské, Monice Gažákové,
Lucce Trávníčkové, Františkovi Malinovi a vedoucímu Karlu Kalvodovi za profesionální provedení
smuteční hostiny za zesnulého Karla Gažáka.
Děkuji Vám a přeji hodně spokojených zákazníků.
František Gažák, Frymburk 79

SDH Frymburk a
FRYMBURSKÝ SVAZ ŽEN
pořádá zájezd do TŘEBONĚ
v úterý 2. října 2018





Návštěva SCHWARZENBERSKÉ HROBKY
okružní poznávací jízda Třeboní vláčkem
Třeboňáčkem
oběd
prohlídka PANSKÉHO PIVOVARU TŘEBOŇ

Odjezd 8:30 hodin z autobusového nádraží Frymburk.
Očekávaný příjezd 19:00 hodin.

cena 250,- Kč / osoba
Zájemci se mohou hlásit do 25. 9. 2018
na tel: 608 308 508 A. Labaj
nebo tel: 777 788 631 M. Boháčová.
TĚŠÍME SE NA VÁS
ZŠ a MŠ Frymburk

Firemní dobrovolnictví na zahradě MŠ
Firemní dobrovolnictví je dnes pro stále větší množství firem smysluplná a běžná forma naplňování jejich
společenské odpovědnosti. I v naší MŠ 1.8.2018 pomohlo 7 dobrovolníků z České pojišťovny – konkrétně
marketingoví specialisté z celé ČR okopat a vyplít pás
pod křovinami v zahradě MŠ. Po důkladném vypletí
a okopání, položily zahradnice paní M. Feitlová
a M. Mazurová textilní fólii a nakonec celý pás zasypali
dobrovolníci kůrou. Dobrovolníci stihli natřít i některé
hrací prvky a vyplít kolem ohniště. Neodradilo je ani
horké počasí (až 35°C) a vydrželi celý den pracovat.
Moc jim i oběma zahradnicím děkujeme! Děkuji rovněž paní Marcele Houdkové z České pojišťovny, která
se s nabídkou firemního dobrovolnictví na nás obrátila
a vše výborně zorganizovala.
Mgr. M. Minaříková, ředitelka školy
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Dobytí Vítkova Hrádku aneb vstupenka na 2. stupeň ZŠ
Vše proběhlo ještě v červnu, na sklonku školního
roku. Jedná se o výukový seminář určený pro žáky
5. třídy. Na dvoudenním pobytu, v našem případě v Hájovně u Perfollů, se děti seznámily nejen s novým třídním učitelem, ale vzali jsme do party i nové spolužáky
z lipenské školy a ze školy v Černé v Pošumaví. Dva
dny plné aktivit zaměřených na spolupráci, poznávání
se, tvořivost, překonávání sám sebe. Nejsilnějším okamžikem bylo pro někoho samotné pasování na žáka
2.stupně (proběhlo za úžasné atmosféry soumraku na
schodech Vítkova Hrádku), pro někoho to bylo první
přespání „pod širákem“ a pro některé Perfollovic výborné špagety. Akce se vydařila a my velice děkujeme
všem, kteří k jejímu zdaru přispěli: rodičům za buchty
a odvoz batohů, panu Labajovi za bezplatný převoz,
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manželům Perfollovým za parádní zázemí a panu kastelánovi za ochotu otevřít nám dominantu Svatotomášského pohoří v nočních hodinách i s občerstvením.
Přeji budoucím šesťákům radostný nový školní rok
a rodičům děkuji za velice příjemnou spolupráci.
Mgr. Gabriela Krejzová

XV. ROČNÍK NOČNÍ
HASIČSKÉ SOUTĚŽE 2018

Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku pořádá
pod záštitou starosty městyse Frymburk dne 22. září
soutěž v požárním sportu v rámci Velké ceny
Českokrumlovska. Jedná o tradiční večerní soutěž
v požárním útoku družstev mužů a žen nejen
z Jihočeského kraje.
Soutěž proběhne na pravé dolní straně náměstí od
Hotelu Vltava, směrem ke kostelu. V uvedený termín
22. 9. 2018 od 08,00 hodin do cca 02,00 hodiny ranní
bude celá část náměstí uzavřena pro veškerý provoz,
mimo vozidel IZS. Start prvního soutěžního
družstva v 19,30 hodin, po setmění.
Uzavření pravé strany náměstí na celý den nás nutí
jednak řádná příprava večerní soutěže, ale i ta
skutečnost, že v dopoledních hodinách proběhne stavba
pivního stanu pro večerní taneční zábavu, která
odstartuje v 19,30 hodin.
Pořadatelé proto žádají všechny, kteří parkují se
svými vozidly na pravé straně náměstí o přeparkování
v uvedený den a dobu, aby nedošlo ke škodám na
majetku a k narušení celé soutěže. Zvláště žádáme
majitele Hotelů Maxant a Vltava, aby s konáním této
akce seznámili své hotelové hosty, kteří budou
v uvedenou dobu parkovat v uzavřeném prostoru.
Městys Frymburk a dobrovolní hasiči zvou Vás
občany i návštěvníky na tuto akci. Přijďte se
podívat na soutěž při večerním osvětlení, pobavit se
do pivního stanu a tím ukončit letošní letní sezónu.
Za SDH Frymburk Antonín Labaj a kolektiv hasičů

Svatováclavský výlet na kole

Letos 28. září pojedeme na cyklovýlet z Kvildy do
Frymburka. Delší trasa povede z Kvildy přes Knížecí
Pláně, Strážný, České Žleby a Novou Pec do Frymburka. Cesta je z větší části z kopce a je celkem 85 km
dlouhá. Kratší trasa povede z Lenory přes Novou Pec
do Frymburka a je dlouhá 50 km. Sraz účastníků zájezdu bude 28. 9. na autobusovém nádraží ve Frymburku, kde se budou od 7.30 do 8.00 hod. nakládat
kola a poté odjezd přes Lenoru na Kvildu. Zájemci se
mohou přihlásit v Infocentru Frymburk nebo u Petry Nekolové v obchůdku do 21.9.2018. Podle počtu
přihlášených bude objednána nejvhodnější doprava.
Příspěvek na dopravu: dospělí – 100,- Kč. Děti,
studenti a důchodci zdarma. Příště pojedeme zase někam jinam a tak neváhejte využít této příležitosti.
Při extrémně špatném počasí bude výlet tématicky
upraven či úplně zrušen.
Při rezervaci na sebe zanechte kontakt, abychom
Vás mohli o případných změnách informovat.
Další podrobnosti na tel. 603 290 236 - Martin Nekola
Všechny zve Zdraví Frymburk z.s. a Atletico Frymburk
Zprávy z klubu FČAS

Pohádkovo-hororová stezka odvahy
Další ročník Stezky odvahy se opravdu povedl.
Čtvrtého opakování se zúčastnilo 60 dětí a cca 30 dospělých, což opět trhlo rekord v účasti a zájem o tuto
akci nás motivuje k pořádání dalších ročníků a zdokonalování celé akce. Stezka opět vedla od FČASu přes
háječek do Activity parku Médi Kubíka, kde byla zakončena špekáčkiádou a výstřelem Jacka Sparrowa
z děla s ohňostrojem.
Tématika Pohádko-hororové stezky zadala strašidlům, jak se připravit, a ti se toho zhostili s velkou parádou i úžasnými dekoracemi. Na stezce jste mohli
potkat čerty hrající mariáš o Vaši duši, zlobra Šreka se
svým zvědavým oslem, na Černé perle přijeli Piráti
z Karibiku Jack Sparrow a Davi Jones, z Mordoru přiběhl pomoct postrašit Glum se svou rybiškou, dále válečník Avatar, kouzelný dědeček, kostlivec ve skříni,
Bílá paní a Hejkal a sice nebyl pátek třináctého, ale
z houští na Vás vyskočil Jason za zády s krvavou Mary.
Stezku uváděla úžasná Elizabeth Swann a pomáhaly
jí čarodějnice z frymburského pralesa. Každý odvážný
účastník dostal za překonání strašidelné stezky diplom,
špekáček a sladkou odměnu.
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Velice
děkujeme
Parku Médi Kubíka za
spolupráci a poskytnutí
zázemí. Velké díky za
pomoc patří firmě ul
services s.r.o. – „my
jsme údržba“, která poskytla celý tým svých
pracovníků,
kteří
stezku připravili a zajistila strašidla, jmenovitě: Michal Toušek,
Lukáš Toušek, Martin
Andrýsek, Jolana Pyszková, Štefan Malák, Karel Malák, Miroslava Kozojedová, Honza Nekola. Moc děkujeme nezávislým strašidlům: Jiří Nachtmann, Václav
Zoubek, Michal Čech, Luboš Krejza a Andrea Mrkáčková a za FČAS Veronika Račáková, Markéta Pavlíčková, Antónie Frnková a Jana Toušková. Velké díky
patří za pomoc při organizaci Martě Feitlové a za bezpečné převádění dětí přes cestu Pavle Boubelíkové
z Frymburských mamin a Martinovi Procházkovi a
Alešovi Mazurovi za dobrovolné hasiče. A v neposlední řadě děkujeme rodině Markovičových za přípravu pohoštění pro organizátory a městysi Frymburk
za finanční příspěvek.
Už teď se těšíme na příští ročník a doufáme, že rozšíříme řady o další dobrovolné účastníky jak na straně
strašidel a organizátorů, tak na straně návštěvníků, kteří
nebudou mít strach jít po setmění do lesa 
Jana Toušková, www.fcas.cz

FC Šumava Frymburk

Jako každoročně jsme se zúčastnili fotbalového soustředění. Letos místo Sedlčan jsme vyrazili do Lipna
nad Vltavou. Tohoto soustředění, které se konalo od
8.8. do 12.8. se zúčastnilo celkem 27 dětí. 13 dětí hrající za mladší přípravku, to je do 10 let a 14 žáků. Celkově jsme absolvovali 11 tréninkových jednotek
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a sehráli 1 přípravný zápas, s vítězem 1. A třídy Ševětínem, který skončil 4:0 pro Ševětín. Náš soupeř byl
sice starší než naši hráči, ale herně jsme byli vyrovnaným soupeřem. Trenéři za přípravku byli Jan Salzer,
Tomáš Matoušek, Pavel Juhaňák a Marcel Krátký. U
žáků byli trenéři Stanislav Matuš, Richard Mazanec a
Josef Krátký st. Musím pochválit všechny naše mladé
fotbalisty za velmi dobrý přístup k fotbalovým jednotkám. Dále musím poděkovat naším sponzorům, jmenovitě panu Brychtovi, panu Petru Procházkovi, panu
Markovičovi a panu Radkovi Nekolovi. Bez jejich pomoci bychom těžko mohli tento fotbalový kemp absolvovat. Ale bez pomoci rodičů by to také nebylo možné,
kteří jim tento kemp zaplatili. Ještě jednou mockrát
všem děkuji a příští rok vyrazíme znova.
Stanislav Matuš

Činnost kroužku
Hasič – Mladý záchranář 2018

S kroužkem Hasič – Mladý záchranář jsme v letošním roce kromě pravidelných schůzek absolvovali
jednodenní lyžovačku na kopci Marta, nebyli bychom
to my, abychom na našich akcích někoho zachraňovali.
Byli jsme svědky hromadné dopravní nehody, kde
byla nutná pomoc z naší strany, v prvních minutách se
jednalo o poskytnutí první pomoci, přivolání složek
IZS a organizaci dopravy. Během krátké doby to byla
pro nás další životní zkušenost s dopravními nehodami
v roli záchranáře. Na schůzkách probíhala pečlivá příprava na zkoušky strojník junior a strojník. S velkým
napětím byl očekáván výsledek zkoušek, který byl prezentován při veřejném slavnostním nástupu na Plesu
SDH. Zkoušky zvládli všichni na výbornou a odměnou
pro nás bylo přidělení odznaku
odbornosti.
Soutěže v požárním útoku pro
nás byly samozřejmostí. V soutěži jarního kola
Hry Plamen pro
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nás byl problém zvládnutí štafety CTIF. Ve všech soutěžích jsme pracovali jako tým ve smíšeném složení,
tedy žáci z prvního i druhého stupně. Velký úspěch měl
náš kroužek v soutěži Požární ochrana očima dětí,
kde byli oceněni tři naši členové za nejhezčí nakreslené
obrázky. Tradicí se pro nás stala akce extrémního závodu Šumaman junior v Přední Výtoni. Odtud dovezla ve své kategorii medaili za 3. místo Tereza
Grambalová a 3. místo Terezie Labajová.
Již potřetí za sebou byl pro nás velký úspěch ve
Facebookové soutěži Mladý záchranář – hasičem
v akci. Z celého Jihočeského kraje postoupilo do finále
šest týmů a my byli mezi nimi. Proti loňském druhém
místě jsme si letos pohoršili o tři příčky.
Na posledním červnovém kroužku proběhla rozlučka
s naším bratrem hasičem juniorem Ondrou Nešvarou,
který ukončil základní školu a nastupuje na střední
školu.
O letošních školních prázdninách jsme si dali
zasloužilý odpočinek a v září startujeme nanovo.
V podzimních měsících plánují naši vedoucí pro nás
zájezd do zábavného centra v zahraničí jako odměnu za
naše výsledky. Děkujeme našim vedoucím Janě
Reifové a Antonínu Labajovi za jejich přístup a čas.
POZOR!!! Kroužek Hasič – Mladý záchranář
začíná již 6. 9. 2018 v 16°° ve frymburské hasičárně.
Za kroužek tým mladých hasičů záchranářů:
Terezie Labajová, Marek Micák, Jiří Trojan, Jakub
Tomka, Matyáš Pavlík, Adam Burian, Tereza
Grambalová, Pavel Vrba, Ondřej Malák
a Ondřej Nešvara.

TFA Team Hasiči městyse Frymburk
TFA (nejtvrdší hasič přežije)

V obci Běleč se 14. 7. konal II. ročník
Jihočeského poháru v TFA. Tohoto klání se
zúčastnil Náš zástupce Karel Malák. Jednalo se
o roztažení dvou nezavodněných hadic na délku 60m,
smotání 2 ks hadic B a uložení do boxů, 80 úderů do
Hammerbox, uchopení 20 kg závaží a pronesení tunelem,

přeskočení bariéry, přenesení 80 kg figuríny
a nakonec výstup na věž hradu Šelmberk. Celou tuto
trasu zvládl Náš zástupce v čase 6:57,14, a proto mu
patřilo 1. místo v kategorii MUŽI. Také byl jediným
zástupcem okresu Český Krumlov.
Druhý ročník poháru Jihočeského kraje v disciplínách
TFA se konal 25.8 v Protivíně. Opět tam vyrazil Náš
zástupce
Karel
Malák.
V tomto klání se jednalo
o zapojení dvou hadicových
vedení a jejich následné
roztažení na délku 60 m,
smotání 2 ks hadic B
a uložení do připraveného
boxu,
Hammerbox
kde
závodník provedl 60 úderů,
proběhl s 20 kg závažím
tunelem a oběhl kužel
vzdálený 5 m a zpět,
uchopení a přenesení 80 kg figuríny, poté přeskočení
bariéry, přenesení dvou přejezdových můstku, převalení
pneumatiky na určenou vzdálenost, zapojení proudnice
do motorové stříkačky a nakonec výstup do 3.
nadzemního podlaží budovy. Čas, na kterém se časomíra
zastavila, byl 5:43,7. Stačilo to na 4. místo a na 3. místo
chyběly pouze 3 vteřiny. Celkem bylo 16 závodníků
v této kategorii do 35 let. Opět byl Karel Malák jediným
zástupcem okresu Český Krumlov.
SDH Frymburk

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Letošní ročník příměstského tábora jsme si náležitě
užili v novém batikovaném „kabátu“.
Zájem o příměstský tábor je rok od roku větší,
v letošním roce se již na několik z Vás bohužel
nedostalo. Oba termíny tábora jsme naplnili do počtu
24 dětí. O program a zábavu se starali Veronika
Račáková, Markéta Baldová, Iveta Jandová a velkou
pomocnicí nám byla Lucie Petrášková.
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AKCE – PRODEJ BRIKET
Od 1. 8. – 30. 9. 2018
Při odběru 1 tuny a více –
cena za 1 tunu 4.000,-Kč včetně DPH
Akce trvá pouze do vyprodání zásob.
Kontakt tel. 723 914 660

Infocentrum Frymburk přijme brigádníka
na pozici pracovníka infocentra.
Práce o sobotách, nedělích a svátcích.
Požadujeme: příjemné vystupování, vstřícný přístup,
komunikativnost, praktická znalost MS Office, aktivní
znalost alespoň jednoho cizího jazyka (NJ, AJ), znalost
Lipenska výhodou. Vhodné pro studenty VŠ či SŠ.
Bližší informace: info@ifrymburk.info, tel.. 724 966 060

Rekreační areál Landal Marina Lipno hledá
brigádníky i na celoroční spolupráci
na pozici recepční.

Děti zažily: tvoření vlastních táborových deníků a již
zmiňovaných triček, v úvodu obou termínu vyzvěděly
zajímavé informace o našem městečku, tvořily model
města (který máme vystavený ve FČASU), užily si
vodních radovánek, jízdu lodí i převozem, celodenní
cyklovýlet na „Čertovo kopyto“, celodenní pěší výlet
přes Alpskou vyhlídku na Lipno, dobrodružné hry
v lese s hledáním pokladu, malování na obličej, diskotéku a spoustu jiné zábavy i aktivit.
Poděkování si od nás zaslouží:
Tonda Labaj – za úžasnou vstřícnost, za zprostředkování výletu lodí a sladké občerstvení, kormidelník
Miloš Boháč, DĚKUJEME
Karel Kalvoda – za každoroční zprostředkování
obědů, pestré nabídky, skvělých jídel a chápajícího
personálu, DĚKUJEME
Nikola Märtlová – za velkou spolupráci a ochotu
při tisknutí potřebných materiálů a fotografií,
DĚKUJEME
Pavel Mazura- za obrovskou pomoc při celodenním
cyklovýletu, DĚKUJEME
Paní Semšová a Valerie Procházková – za malování
dětí na obličej, jejich um a trpělivost, DĚKUJEME
Markéta Holátová – za otevření kostela,
DĚKUJEME
Neznámému mladíkovi – za dopravení nalezeného
batohu do rukou zapomnětlivé majitelky 
Lipnocentrum – paní Hrabalová – za zapůjčení
šlapadel a cyklo vybavení, DĚKUJEME
V DALŠÍM ROCE ZASE AHOOOOOJ 
Za FČAS Veronika Račáková
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Náplň práce: práce na recepci, komunikace s lidmi,
administrativa spojená s prací na recepci
Požadujeme: znalost NJ a AJ slovem i písmem podmínkou, holandština vítaná, dobrá znalost MS Office (Excel,
Word), komunikační schopnosti a profesionální
vystupování
Nabízíme: zaměstnanecké výhody, možnost dlouhodobé
spolupráce, v případě potřeby ubytování, dobré platové
ohodnocení
Termín nástupu: ihned
Kontakt:
Strukturovaný životopis můžete zasílat na
frontoffice@landal.cz nebo na adresu Marina Lipno Resort
s.r.o., 382 78 Lipno nad Vltavou 310

SKUPINOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
V LIPNĚ NAD VLTAVOU
KURZ JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM, „CHRONICKÝM“
ZAČÁTEČNÍKŮM I MÍRNĚ POKROČILÝM
VELIKOST SKUPINY 6 -10 OSOB
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2018
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466
TĚŠÍM SE HANA KOTALÍKOVÁ
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.
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