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Prázdninová družina a její aktivity
Letos poprvé jsme rodičům nabídli provoz školní družiny o hlavních prázdninách. A to týden v červenci a týden v srpnu.
Červencový týden se konal v pirátském duchu. S dětmi jsme si ho bezvadně
užily. Děti si vyrobily pirátská trička, klobouky, truhličky na poklad. Všechny
aktivity byly zaměřeny na piráty. Doufám, že stejně si užijeme i ten srpnový.
V srpnu jsem pro děti připravila týden indiánský. Jako poklad (odměnu) děti získaly vstupenky do Aktivity Park Médi Kubíka. Tam jsme také poslední den pirátské družiny zavítali.
Ráda bych zde poděkovala majitelům Activity Park Médi Kubíka za věnované vstupenky a všem zaměstnancům, kteří se nám po celou dobu našeho pobytu maximálně věnovali a byli velmi milí a vstřícní. Za sebe i děti Vám ještě
jednou děkuji.
Vychovatelka školní družiny Gabriela Hartmanová
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Zprávy z radnice

Poděkování

Doprava v rámci projektu RIO – LIPNO 2016
Pro všechny stálé obyvatele městyse Frymburk je
zajištěn přístup do pendlových autobusů a vlaků tak,
aby obyvatelé Frymburku mohli libovolně navštěvovat
všechna sportoviště dle své chuti. Po předložení občanského průkazu je v Infocentru Frymburk k vyzvednutí
LIPNOCARD, která slouží jako jízdenka.
Kyvadlové spoje jsou rozděleny na čtyři linky:

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili
do sběru víček pro syna Jiříka. Speciální poděkování
patří dětem školní družiny paní učitelky Gabriely Hartmanové, které se podílely měrou více než vrchovatou.
Výtěžek z těchto shromážděných víček bude použit
na financování neurorehabilitačního pobytu v centru
Adeli v Piešťanech na Slovensku.
Ráda bych Vás informovala, že tato akce bude trvat
do 30. 9. 2016, poté bude uskutečněn odvoz a prodej.
Následně Vás seznámím s výsledkem našeho společného snažení.
Ještě jednou srdečné díky.
Jiřík a maminka

- červená (bus) – ze záchytných parkovišť v Loučovicích
- modrá (vlak) – ze záchytných parkovišť v Loučovicích a Vyšším Brodě uzpůsobená k přepravě kol či lodí
- zelená (bus) – pro přepravu po Olympijském parku
na trase Přední Výtoň – Lipno – Frymburk – Černá
v Pošumaví, bude jezdit v pravidelných dvacetiminutových intervalech, do Černé v Pošumaví pak pojede každý třetí spoj, tj. jednou za hodinu.
- žlutá (vlak) – na spojení mezi novou Pecí a Černou
v Pošumaví
Více informací naleznete na webových stránkách
http://www.olympijskeparky.cz/olympijsky-parkrio-lipno-2016/doprava
Oto Řezáč starosta

MS ČRS Frymburk pořádala v měsíci červnu rybářské závody pro děti na místní pláži v rámci Frymburských slavností. Při účasti 17 dětí to byl docela hezký
závod. Chci poděkovat sponzorům za krásné sponzorské dary, a to jmenovitě p. Ing. Štěpánovi Janovi,
Marku Šulcovi, Procházkovi Gustovi, Vencovi Tomků,
Schneiderovi Vencovi, Jednotě Kaplice, obchodům
Flop a CBA, Gorovi Šuníků z hospody Na Hřišti, Honzovi Kubátovi St., Milošovi Boháčů ml. Věřím, že na
nás sponzoři nezanevřou a ještě jednou všem děkuji.

UPOZORNĚNÍ – Poplatek za komunální odpad
Splatnost poplatku za komunální odpad byla do
30. června 2016. Pokud jste poplatek za sebe a případně své nezletilé děti dosud neuhradili, učiňte tak co
nejdříve, abyste předešli zvýšení místního poplatku.

Langer Jiří, předseda MS Frymburk

Ráda bych touto cestou poděkovala přátelům a známým, kteří doprovodili na poslední cestě moji dcerušku
Melitku Kranjčevičovou. Vděčné poděkování chci
vznést pro její věrné přátele, kteří při ní neochvějně
stáli i ve chvílích nejtěžších, ani na chvíli nezapochybovali o čistotě jejího srdíčka a v několika posledních
týdnech dokázali vnést do jejího života štěstí, víru a naději v lepší budoucnost. Zároveň děkuji všem za nezištnou podporu a pomoc pozůstalé rodině. Ráda bych je tu
všechny vyjmenovala, ale ty čisté duše moc dobře vědí,
že od těchto smutných okamžiků zůstanou navždy i našimi přáteli. Pro její děti, Anitku a Stjepánka, bratra
Oldíka a maminku Lídu, zůstane v jejich životech nezměrná bolest a hluboká nezhojitelná rána. Za všechny
snad jen uvedu Martina Sama Korčáka s manželkou Leničkou a jejich přátele, Alenku Pártlovou. Mariku
a Mariana Dvořákovy, Honzíka a Stáňu, Šárku,
Pavlínku a Alenku, Fandu a Toníka Labajovi s rodinou....odpusťte dál pro slzy nevidím, ale vím o Vás,
všechny Vás mám ráda.

V měsíci srpnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna

v sobotu 27. 8. 2016 od 8:00 – 12:00 hod.
Městys Frymburk Vás zve na pásmo písniček,
povídek, scének a vyprávění…

NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
Účinkující: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Petr Jablonský,
Viktor Sodoma, Miluška Voborníková, Jana Svobodová,
Adriana Sobotová a případní hosté…

Kulturní dům ve Frymburku, 26. 8. 2016
od 19.00 hod., cena 100,- Kč
Předprodej vstupenek
v Infocentru Frymburk od 1. 8. 2016
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Post scriptum: Nevím, jestli je na nebesích Bůh. Od
malička jsem věřila, že je všude kolem nás, v přírodě
a také v srdcích lidí. K tomu jsem vedla i své děti. Bohužel moje víra získala nenapravitelnou trhlinu.
Dcerunka nikomu nikdy neublížila a přesto ji skupina
zlých, nenávistných lidí doslova uštvala a vehnala pod
ochranu "člověka nehodného, jim podobného". Tím
způsobili tragédii ve dvou rodinách. Moje dcerka za ni
zaplatila cenou nejvyšší a to matka nikdy, nikdy, neodpustí. Protože věřím v mocnou sílu "matčiny kletby",
tyto černé duše, plné jedu, závisti a nenávisti "PROKLÍNÁM". Budu je proklínat do posledního vydechnutí, protože jim nestačilo uštvat dcerku, ale
neskutečným způsobem šikanovali i její opuštěné děti,
které se domova s maminkou už NIKDY nedočkají.
Přijde den, kdy se váš jed obrátí proti vám a vašim blízkým. Zasloužíte si žít ve strachu, úzkosti a bolesti. Nemine vás to. Pro všechny ostatní moudrá slova: "Kdo
mlčky přihlíží zlu, je stejně vinen, jako ten, kdo zlo
páchá..... Svět nebude zničen lidmi, kteří zlo dělali,
ale těmi, kteří na ně jen koukali a nic neudělali." Albert
Einstein
♥
♥
♥
♥
♥
Ještě jedno PODĚKOVÁNÍ musím vyslovit. Směřuje na Úřad městyse Frymburk. Pracují tam pro nás totiž lidé, kteří mají srdce plná ušlechtilé lidskosti.
Uvědomujeme si to? Děkuji i ostatním dobrým lidičkám, kterých je mezi námi naštěstí ještě dost.

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER 2016

Dne 16. července 2016 se konala hlavní akce tenisového klubu, a to tradiční tenisový turnaj čtyřher. Za
účasti devíti dvojic se hrálo za krásného počasí na hřišti
pod Základní školou Frymburk, Hotelem Vltava a na
antukovém hřišti sportovního klubu Tenis Frymburk.
Zvítězit se podařilo dvojici Šulc Marek a Hondlík David, na druhém místě skončili Micák Josef a Maček Roman a na třetím místě skončili Řezáč Martin a Žižka
František.
Sponzoři turnaje, kterým patří naše veliké poděkování byli: Ardo Reality s.r.o., Šulc Marek, Totter Ferdinand, FLOP Frymburk, Restaurace Pohoda a Hondlík
David.

Tomáš Řezáč

Za celou rodinu Lída Kranjčevičová
V Milné opět bojovali rybáři 24 hodin

Lipno.card – speciální edice
k 1. letnímu Olympijskému parku

Letošní 24hodinové závody v Milné, které se konaly
třetí víkend v červenci, se nesly ve znamení dobrého
počasí i nálady. Účastníci vylovili dohromady 56
kaprů, z nichž největší měřil 65 cm. Z celkového počtu
26 rybářů pak měl nejlepší skóre Vít Skoumal z Víru,
druhé místo obsadil místní J. Stašák a na třetí příčce
stanul přespolní Jan Říha.
Všichni úspěšní rybáři byli odměněni hodnotnými
cenami jako např. televizor, rybářské potřeby, dárkové
koše ad., a nechyběla ani již tradiční bohatá tombola.
Všechny tyto dary byly pořízeny díky následujícím
sponzorům, kterým patří velký dík: městys Frymburk,
Sklárna TASTA Milná, Farma Milná, restaurace Pohoda, restaurace Na Hřišti, restaurace U Grobiána,
Carthamus, Hlíza Gas, rybářství Schneider, bistro
U Hastrmana, řeznictví Antoni a kosmetické služby
Anna Kovariková. Věřím, že se všem zúčastněným letošní rybářské klání líbilo a že se shledáme i v příštím
roce. Petrův zdar!
Martina Ostrýžová, RS Milná

Užijte si více než 66 skvělých zážitků na Lipensku výhodněji. Nové Království lesa, nová horská bobová dráha,
nové floutrejlové tratě, to je jen ochutnávka, co vše můžete s kartou Lipno.card zažít a potěšit nejen své blízké,
ale i Vaši peněženku. Speciální edice Lipno.card, to není
jen originální suvenýr z Lipna. K letošní výjimečné sezoně,
která je v plném proudu, jsme pro Vás připravili jedinečnou akci. Získejte kartu jako občané svazu lipenských obcí
zdarma.
Ke standardním 66 výhodám, které s kartou můžete
využít, z nichž polovinu přímo v Lipně nad Vltavou, pro
Vás máme ještě další lahůdky. I s kartou Lipno.card budete moci využít místní dopravu od Vyššího Brodu až po
Novou Pec v době konání Olympijského parku zdarma,
zakoupíte si zvýhodněně olympijskou kolekci od ALPINE
PRO, a to o 10%, stejně tak i oficiálního maskota Českého
olympijského teamu. Brazilská menu ve vybraných restauracích a mnoho dalšího, to je letošní léto u nás doma
na Lipensku.
Infocentrum Lipno – oficiální infocentrum Olympijského
parku Rio-Lipno, T 731 410 800, www.lipno.info
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Komerční banka a.s.
pobočka Vyšší Brod

VÝHODNÉ LETNÍ AKCE
Lakování nehtů na nohou k pedikúrě ZDARMA!
2v1 pedikúra + CND Schellac na nohy jen 450 Kč
HIT V ÚPRAVĚ NEHTŮ CND SCHELLAC
 krásné nalakované nehty, vydrží 2-3 týdny
 bez poškození přírodních nehtů, bez pilování
Žádejte v LEVANDULOVÉM SALÓNKU
Náměstí 187 v obchodním domku Rillich

Objednávejte na tel.:+420 777 833 073
Těším se na Vás, Eva Řezáčová

Pracovnice KB Vám bude
k dispozici
na ÚM Frymburk ve
dnech:
10.08.2016
24.08.2016
od 18.00 do 18.30 hod.
Tel. číslo na pobočku
Vyšší Brod
+420 955 581 550
+420 602 640 586
+420 955 581 552
+420 955 581 553

Poptávám ve Frymburku
a okolí nebytový prostor
k pronájmu
- pro dílnu (ruční výroba,
kresba, vazba bloků a zápisníků z kůže), cca 20 m2, se sociálním zařízením.

Od září 2016.
Nabídky prosím kdykoliv
na tel. 730 152 443
Gabriela Maxová

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

Příspěvky lze zasílat nejpozději
do 25. v měsíci.
info@ifrymburk.info
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