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REKAPITULACE FOTBALOVÉ SEZÓNY MLÁDEŽE
Vážení příznivci fotbalu, jsme na
prahu nové sezóny, a tak mi dovolte několik slov ohledně mládežnických kategorií. Na konci sezóny 2018 – 2019 došlo
kvůli věku k vyřazení z žákovských kategorií hráče ročníku 2004 Ondry Maláka,
který nyní nastupuje za nově vytvořené
mužstvo dorostu. Myslím, že z něj roste
dobrý fotbalista a charakterově výborný
chlap. Všichni ti přejeme jak po sportovní, tak i po životní stránce to nejlepší!
Jeho místo z přípravek nahradil Sáček
(Jan Salzer), a jestli bude jenom trošku po
tátovi, tak nám tady roste další skvělý fotbalista.
V současné době máme v žákovských
kategoriích tři týmy: MINI a STARŠÍ
PŘÍPRAVKY a TÝM STARŠÍCH
ŽÁKŮ. Všechny kategorie máme slušně
obsazené a sledujeme zájem i těch nejmenších hrát fotbal. A tak dětí stálé přibývá, což je skvělé! Rádi uvítáme i nové
zájemce o trénování, popřípadě jen pomoc s tréninkem. Trenérů není nikdy dost
a čím více nás bude, tím lépe pro naše
děti. Klidně za námi zajděte na hřiště,
nebo kontaktujte osobně někoho z vedení.
Od 8. srpna proběhlo pětidenní soustředění na již tradičním místě - na Lipně.
Myslím, že se povedlo. Účast dětí byla
velká a začíná nám problém s ubytovací
kapacitou , což svědčí o zájmu dětí.

Soustředění nebylo jen o fotbalu,
kluci zažili také spoustu legrace na raftech. Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří nám těchto báječných pět dní
umožnili a podíleli se na nich. Mé velké
poděkování patří panu Wilzingovi –
Camping Frymburk, který nám zaplatil
zapůjčení raftů a zakoupil sportovní oblečení pro mini přípravku a přípravku.
Dále bych rád poděkoval manželům
Brychtovým za ubytování. Další díky
patří mému týmu a všem z rodiny Krátkých a panu Matušovi.
V rámci přípravy proběhlo několik
přípravných utkání, a to, jak u přípravek,
tak u žáků. S hrdostí můžu napsat, že odvedená práce je na dětech vidět. Prezentují se zajímavým fotbalem, který přináší

výsledky v podobě výher. V době, kdy
píšu tyto řádky, naše přípravka porazila
v jejich soutěži Slavoj Český Krumlov
a to dle slov trenéra Radka Krátkého, celkem zaslouženě 😊. Těší nás i to, že to
kluci zvládli i bez několika chybějících
kvalitních hráčů. O jejich kvalitě a připravenosti svědčí i výběr čtyř hráčů do
Okresního výběru starších přípravek.
Trenéři: Radku a Jano, moc velké díky!!!
Myslím, že žáci se také prezentují
velmi kvalitním fotbalem. Mají z fotbalu
radost, vytvořili skvělou partu a jejich
chuť hrát je obrovská. Fotbalový oddíl
Větřní se o tom během týdne hned dvakrát přesvědčil. Jako vítěz loňského ročníku byl dvakrát poražen a to opravdu
…pokračování na straně č. 2
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s velkým rozdílem a hlavně jakým způsobem. Což nás moc těší. Velký zájem o fotbal a „zapálení“ mnoha skvělých lidí kolem
fotbalu nám umožnilo uspořádání prvního kola výběrů tady u nás ve FRYMBURKU na místo Slavoje Český Krumlov. Přijely
čtyři okresy a počet dětí byl kolem 180. Věřím, že jsme se toho zhostili, co nejlépe. Opět využiji možnosti touto cestou poděkovat
za organizaci okresního výběru městysi Frymburk a za přípravu občerstvení pro děti – Hostinec Na Hřišti (děkujeme Honzovi,
Janě a Pavle).
Nesmím zapomenout, že vše je ve spolupráci s oddílem Lipno, se kterým máme spojené dětské kategorie. Spolupráce je skvělá
a já věřím, že i nadále bude pokračovat. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na chodu oddílu podílejí, vedení městyse
a rodičům, bez Vás bychom prostě nebyli.
Děkuji – trenér Richard Mazanec.

ZPRÁVY Z RADNICE
V měsíci říjnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 19.10. 2019 od 8:00 – 12:00 hod.

V měsíci říjnu se zasedání ZM bude
konat v pondělí 21. 10. 2019 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Provozní doba SD Frymburk
Oznamujeme všem občanům, že sběrný dvůr bude
v zimních měsících od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020
otevřen ve dnech:
PONDĚLÍ:
STŘEDA:
PÁTEK:

13.00 – 16.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
12.00 – 14.30 hodin

Měření zraku
Prima Optika bude pro zájemce pořádat dne 12.10.2019
od 13 hod. v budově muzea ve Frymburku měření zraku
spojené s prodejem dioptrických brýlí. Přijďte si vybrat
nové dioptrické brýle, i podle Vašeho předpisu na brýle nebo
podle hodnot Vašich stávajících brýlí. Z naší široké nabídky
brýlových obrub si vybere každý!
Z časových důvodů nutné objednání zájemců!
Zájemci volejte pro objednání na tel.:
605 016 664, 602 395 385 www.prima-optika.cz nebo
u paní E. Neumannové, Frymburk, tel.: 602 464 292
Komerční banka a.s.
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

02. 10. 2019 od 10.00 do 11.30 hodin
Tel: +420 955 581 550, +420 602 640 586
Infolinka 800 521 521

Milan Janáček, technik městyse Frymburk

Frymburské ženy pořádají
Sběrný dvůr
Ve dnech od 21. 10. do 26. 10. 2019 bude novou formou umožněn občanům mobilní sběrný dvůr.
Otevírací doba sběrného dvoru městyse Frymburk
bude prodloužena:
21.10. - 25.10. 13:00 do 17:00 hod.
26.10.
10:00 do 16:00 hod.
Milan Janáček, technik městyse Frymburk

OZNÁMENÍ
Čipování psů
Pozor od 1. 1. 2020 je chovatel povinen zajistit, aby byli
psi platně očkováni proti vzteklině. Očkování psa proti vzteklině je platné pouze, pokud pes je nezaměnitelně identifikován (čipováním nebo čitelným tetováním, pokud bylo
provedeno před 3.7.2011). Chovatel je povinen zajistit, aby
identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
Občané, kteří mají zájem o čipování svých psů, se nahlaste na ÚM Frymburk do 15.10.2019.
MVDr. Jiří Bicek
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ve dnech 14. – 15. 10. 2019
PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZU,
která se uskuteční v obřadní síni městyse Frymburk.
VÝKUP: 14. 10. 15:00 – 18:00 hodin
PRODEJ: 15. 10. 14:30 – 17:00 hodin
Výdej neprodaného zboží:
15.10. 17:00 – 18:00 hodin
Věci, které nebudou vyzvednuty, budou použity
k charitativním účelům.

Frymburský svaz žen zve své členky dne

7. 10. 2019 v 17.00 hod.
do Restaurace Nautilus (Stará Škola)
na výroční schůzi
spojenou s ochutnávkou mezinárodní kuchyně.

PODĚKOVÁNÍ
Obyvatelé Svatoniny Lhoty děkují panu starostovi Oto
Řezáčovi a pracovníkům Technických služeb Frymburk za
opravu cesty uvnitř naší obce položením asfaltového
recyklátu.
Za Svatoninu Lhotu Honza Dychtl, Richard Fraj
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Hasičského záchranného
sboru České republiky

CHRAŇTE domov i sebe

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, oslovujeme Vás touto cestou, protože stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které
mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
XVI. ročník Hasičské soutěže
V sobotu 21. 9. 2019 se konala na náměstí noční hasičská
soutěž v seriálu VELKÉ CENY ČESKOKRUMLOVSKA.
Účast byla nad očekávání vysoká. Celkem přijelo 21 družstev mužů a 6 družstev žen. Soutěž se konala při umělém
osvětlení, což ji činí zajímavější a přitažlivější. Sjelo se na
280 soutěžících, včetně doprovodného personálu a rozhodčích.
S ohledem na počet soutěžních družstev bylo rozhodnuto,
že obě kategorie, muži i ženy, budou absolvovat pouze jedno
kolo. Počasí nám tentokrát přálo. Zdejší soutěž patří již tradičně k těm lepším v seriálu, divácká kulisa a hodnotné
ceny. Nechybělo ani drama v podání týmů bojujících o celkové prvenství v okrese. Stříkalo se na sklopné terče.
Vítězem v kategorii mužů se stalo družstvo SDH Netřebice (okres CK) v čase 17,81 vteřin. 2. místo obsadilo družstvo SDH Srubec (CB) v čase 18,53 vteřin a třetí místo
získalo SDH Zdislavice „A“ (okr. Benešov u Prahy) s časem
18,57 vteřin. Čtvrtí Slavošovice (CB) v čase 18,99 vteřin.
5. místo Přísečná „B“ (CK) 19,47 vteřin.
V kategorii žen obsadilo 1. místo družstvo SDH Todně
(CB) v čase 19,54 vteřin, druhé bylo družstvo SDH Borovany (CB) v čase 20,95 vteřin a třetí místo obsadila děvčata
z SDH Benešov nad Černou (CK) s časem 38,02 vteřin.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a vlastní organizaci, jak členům z řad SDH, tak i spoluobčanům a technickým službám městyse. Podle ohlasu se

Svatohorské schody
Dne 14. 9. se v Příbrami konal 11. ročník Běhu hasičů do
SVATOHORSKÝCH SCHODŮ o putovní pohár starosty
města Příbrami a Nadačního fondu na Svatohorské schody
a zvelebení okolí. Tento závod se běží na počest hasičů, kteří
v minulých letech hasili požár bez jakékoliv výškové tech-

vydařil i doprovodný program v podobě pivního stanu s občerstvením a hudební skupinou. Zábavou v pivním stanu,
jsme se rozloučili a udělali tečku za letošní letní turistickou
sezónou.
Takováto rozsáhlá akce se neobejde bez podpory sponzorů. Proto poděkování patří všem:
Hlavním sponzorem byl již tradičně městys Frymburk.
Partneři soutěže byli Ing. Tomáš Jirsa – senátor ČR a MUDr.
Adrian Szöke – lékař.
Dále pak: Stavební firma MIDOS s.r.o. Frymburk; Hostinec NA RYNKU Pavel Vrba; Prodejna JEDNOTA COOP
ve Frymburku; Prodejna potravin FLOP ve Frymburku; BUDĚJOVICKÝ BUDVAR n.p.České Budějovice; Restaurace
BIG PUB ve Frymburku, Pension N10 Jiří Vinecký, Vila
Frymburk R. Royzen, Apartmány PETR-A Ing. Mrázková,
fa. ŠANTA autodoprava a zemní práce, SOLARPARK s.r.o.,
ARDO REALITY s.r.o., Hostinec NA HŘIŠTI Jan Šuník ml,
FRYMBURSKÁ HOSPŮDKA p. Kalvoda, Bistro u Hastrmana Miloš Boháč ml., KVĚTINÁŘSTVÍ Marta Feitlová,
HB AUTOMATERIÁLY České Budějovice, ATZ GLOBAL s.r.o. převoz Frymburk, UL SERVICES s.r.o. Dále soukromé osoby Jiří Augustin, Michal Chovančík, Jan Maxa,
Mgr. Antonín Labaj a Jitka Mydlilová.
Další informace můžete získat a fotografie si prohlédnout
na našich stránkách www.hasicifrymburk.cz
V neposlední řadě patří také dík občanům bydlícím nebo
podnikajícím na náměstí, za uvolněný prostor a toleranci při
zvýšené hlučnosti v nočních hodinách.
Za SDH Frymburk Karel Malák – velitel soutěže
niky. V tomto závodě jde o to, že hasiči běží v lehkém zásahovém oděvu, zásahové přilbě, botách a s dýchacím přístrojem na zádech do svatohorských schodů. Celá trať je dlouhá
560 metrů, kdy na závodníky čeká 289 schodů. Na tento závod si v rámci tréninku odskočil náš zástupce Karel Malák
a se svým parťákem od HZS PS Kaplice se umístili na krásném 4. místě z celkově 38 soutěžních dvojic.
SDH Frymburk
www.frymburk.info
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Vystoupení Frymballetu v Aigenu
Baletky z Frymballetu reprezentovaly region Lipensko na konferenci turismu Böhmerwaldtag v Aigen-Schlägl dne
31. 8. 2019, kde se návštěvníci biozahrady Eden setkali také s německým regionem Freyung a regionem Šumava. Děkujeme
Turistickému spolku Lipensko za pozvání.
Za Frymballet Tereza Wilzingová

Vy ji ještě nemáte? …praktická mobilní aplikace městyse Frymburk
Aby Vám už nic neuniklo …
Chcete vždy vědět důležité informace z radnice, mít přehled o aktuálních akcích a
zároveň využívat i atraktivní výhody na různé služby a volnočasové atrakce v okolí?
Pak je pro Vás mobilní „apka“ městyse Frymburk ideální volbou.
Aplikace je pro každého občana městyse Frymburk zcela zdarma! Stačí si v infocentru
vyzvednout přihlašovací kód nebo si o něj požádat prostřednictvím emailu na:
info@ifrymburk.info
Podnikatelé i pořadatelé různých akcí (např. gastronomické a jiné akce) mají díky
mobilní aplikaci jedinečnou možnost rychle a zdarma oslovit a nalákat místní na výhodnou nabídku.
Kalendář akcí je průběžně aktualizován a stačí poslat emailem do infocentra (viz
email výše) info o akci (text + 1 foto) a za pár minut už o ní ví každý Frymburák využívajícímobilní aplikaci. A těch neustále přibývá ….
Pokud ještě „apku“ městyse Frymburk nemáte, neváhejte! 
4
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA FRYMBURK
Nový školní rok zahájen…
V pondělí 2.9.2019 byl v hale školy za přítomnosti pana
starosty Oty Řezáče slavnostně zahájen nový školní rok. Přivítali jsme mezi sebe 18 prvňáčků a dalších 15 nových žáků
do vyšších ročníků. Většina z nich přišla do 6. třídy, kterou
jsme proto rozdělili na 6.A (17 žáků) a 6.B (18 žáků). Celkem
máme ve škole rekordních 203 žáků a všem přejeme hodně
úspěchů v učení.
Přehled tříd a pedagogů ve školním roce 2019/20
1.třída - Mgr. Soňa Kyselová (asistentka pedagoga Eva Vajliková)
2.třída - Mgr. Markéta Moravcová
3.třída - Mgr. Marcela Jonášová (asistentka pedagoga
Blanka Jarošová)
4.třída - Mgr. Lenka Součková
5.třída - Mgr. Lucie Růžičková
6.A - Mgr. Marcela Rizáková
6.B - Mgr. Eliška Rolníková
7.třída - Mgr. Zuzana Frantálová
8.třída - Mgr. Lucie Mrvková (asistentka pedagoga
Ing. Lenka Placková)
9.třída - Mgr. Jan Vopátek
Netřídní učitelé: Mgr. Miloslava Baldová, Gabriela Hartmanová, Mgr. Veronika Jinochová, Mgr. Bohuslava Jochová,

Mgr. Štefan Kakaš, Mgr. Libuše Krauskopfová, Mgr. Gabriela Krejzová, Mgr. Ludmila Mihaly a Mgr. Pavla Vašková
Ve školní družině pro žáky 1.-4.třídy pracují Michaela
Jahnová a Veronika Nová, ve školním klubu pro žáky 6.9.třídy Gabriela Hartmanová a Ing. Lenka Placková.
V mateřské školce máme zapsáno 54 dětí, kapacita
školky je 56 dětí. Vedoucí učitelkou je Bc. Veronika Račáková. Třídní učitelkou ve třídě SLUNÍČEK je Eva Nešvarová, třídní učitelkou ve třídě HVĚZDIČEK je paní učitelka
Lenka Černá. Dále zde pracuje paní učitelka Hana Janáčková
a paní učitelka Jitka Kubíková. V pozici asistentky pedagoga
Kamila Vítková a v pozici chůvy se střídá J.Kubíková
a L.Černá.
O letních prázdninách proběhla rekonstrukce 2 kabinetů
a přesun učebny výtvarné výchovy do suterénu. Vznikla tak
další kmenová třída, ve které jsou žáci 1.třídy. Došlo i na nátěry dřevěného obložení školy a dalším úpravám v přírodní
zahradě MŠ.
V měsíci září proběhly výukové semináře, kurzy a projektové dny ve všech třídách. Děkuji rodičům i ostatním příznivcům naší školy za pomoc a podporu při těchto i budoucích
akcích naší školy. S Vámi jde vše mnohem lépe! Přeji nám
všem pokud možno pohodový školní rok!
Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

Výukový seminář
"Z pohádky do pohádky" 1.třída
Od 4. září proběhl v 1. třídě výukový seminář s názvem
„Z pohádky do pohádky“. Děti se formou her seznamovaly
s novým kolektivem, s prostředím i okolím naší školy.
V rámci pohádkového týdne děti také přespaly jednu noc
ve školní družině a na závěr jsme se všichni sešli v maskách
na maškarním plese. Týden s pohádkami utekl jako voda
a teď už nás čeká to opravdové školní dobrodružství .
Za žáky 1. třídy, Mgr. Soňa Kyselová

POZVÁNKY K NADCHÁZEJÍCÍM UDÁLOSTEM
HOSPODA NA RYNKU
V Hospodě Na Rynku ve čtvrtek 3.10. 2019 oslavíme, jako každý rok, svátek Bernarda. To je jasný. Na čepu během
odpoledne a večera nejméně osm druhů piv, to vše po patnácti Kačkách, to je jasný. Naplno začínáme slavit od 17:00 hod.
Ovšem přijďte, kdy uznáte za vhodné, budete vítáni, to je nejjasnější.

Fit Pain Free je jednoduchou a efektivní metodou, jak pomoci lidem při
těžko specifikovatelných bolestech zad, ramen, loktů, zápěstí, kyčlí, kolen a
kotníků. Účinně pomáhá při chronických migrénách. Koriguje vtočené či vytočené špičky a nohy do X, nebo do O. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie a rizikové skupiny. 19. 10. 2019 spolek FČAS Frymburk
1. lekce 9:30 - 10:30 hod, 2. lekce 11:00 - 12:00 hod, cena za lekci: 120,- Kč
Počet klientů na lekci je 12 osob. Rezervace nutná. Tel.: 724 801 871,
e-mail: hana.kubickova@email.cz, www.zdravecvicenishankou.eu

www.frymburk.info
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INZERCE
Rekreační areál Landal Marina Lipno hledá
zaměstnance na pozici technické údržby.
Náplň práce:
 Drobné opravy technického rázu
 Kontrola technického stavu apartmánů
 Údržba veřejných prostor areálu
 Drobná administrativa
Nabízíme:
 Zaměstnanecké výhody
 Turnusové služby - krátký / dlouhý týden nebo dle dohody
 Možnost přenocování zdarma
 Možnost práce na Živnostenský list
Plat:
 dle zkušeností až 30.000,- Kč čistého za měsíc
Kontakt:
Strukturovaný životopis můžete zasílat na frontoffice@landal.cz
nebo na adresu Marina Lipno Resort s.r.o., 382 78 Lipno nad
Vltavou 310

Rekreační areál Landal Marina Lipno hledá
pracovníky na pozici Recepční.
Náplň práce:
 práce na recepci
 komunikace s klienty
 administrativa spojená s prací na recepci
 podávání informací o aktivitách na Lipně
Požadujeme:
 znalost NJ či AJ slovem (znalost obou jazyků vítána)
 dobrá znalost MS Office (Excel, Word)
 komunikační schopnosti a profesionální vystupování
 časovou flexibilitu
Nabízíme:
 práce na plný úvazek
 práci v zavedené společnosti
 možnost ubytování nebo příspěvek na cestovné do práce
 zdarma vypůjčení sportovního vybavení v naší resortní
půjčovně
Plat:
 až 22.000,- čistého za měsíc
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

Firma Atos s.r.o. přijme do provozu pily v Hůrce pracovníky nebo
pracovnice. Výhodou je výuční list v technickém zaměření.
kontakt: 602362442 email: atos-jv@volny.cz

Městys Frymburk přijme
brigádníky na výpomoc
s uspořádáním archivu
ÚM Frymburk,
vhodné i pro seniory.
Více informací na tel.:
380 735 196 nebo e-mail:
tajemnik@frymburk.info
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o.
hledá pracovníky na HPP i DPP
na následující pozice:
 Obsluha půjčovny INTERSPORT
Rent
 Obsluha lanové dráhy
 Obsluha zasněžovacího systému
 Strojník lanové dráhy
 Shaper snowparku
a skicrossových tratí
 Pokladní
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- Zajímavou práci v příjemném
prostředí sportovního areálu
- Dotované ubytování
- Slevu na stravování
- Volný vstup do bazénu, sauny…
- Slevy na nákup v prodejně
INTERSPORT Lipno
- Možnost využití sportovního
vybavení jednotlivých půjčoven
- Skipas pro vlastní použití
zdarma
Nástup možný od 1.12.2019
Zaujala Vás některá z nabídek?
Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz nebo
zavolejte na tel. č. 731 501 515
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného
celku. 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. 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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