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Příměstský tábor 2017 – Spolek FČAS
Již třetím rokem realizujeme dva turnusy příměstského tábora v klubu FČAS.
Rok od roku je o tábor větší zájem, a o to víc nás těší skutečnost, že se nám děti
vrací. V letošním roce je v I. termínu od 24. 7. do 28. 7. 2017 přihlášeno
20 dětí a v II. termínu od 31. 7. do 4. 8. 2017 dětí 16. I přes nepřízeň počasí si
dokážeme užít spousty legrace i dobrodružství. V průběhu tábora si děti vytváří
táborová trička a táborový deník. Hned první den si děti v terénu zahrály hru
„Poznej Frymburk“ – ve skupinkách zjišťovaly informace od místních občanů
(počet obyvatel, znak, od kdy je Frymburk městys aj.), sháněly obrázek Frymburku a z toho všeho měly za úkol vytvořit informační kartu.

Součástí poznávání frymburského okolí byla návštěva zátoky Vřesná s naučnou stezkou, kterou nás se záživným
výkladem provedla Monča Krolová, za což jí velmi děkujeme!
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Velmi zábavné odpoledne jsme prožili v Activity parku Médi Kubíka, kde děti zvládly
sportovní trojboj – hod na koš, kopy na bránu a skok do dálky. Velkým zážitkem byla jízda
na tubingu. Děkujeme za vstřícnost panu Dlouhému.
Mezi další zážitky patřil výstup na kopec Marta, návštěva Vodního světa ve Wellness
Hotelu Frymburk, celodenní výlet na
Čertovu stěnu a závěrečná diskotéka.
Za klub FČAS Veronika Račáková

Zprávy z radnice
V měsíci srpnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 5. 8. 2017 od 8:00 – 12:00 hod.

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 0+1
v č. p. 86 ve Frymburku (přízemí, pokoj s kuchyňským koutem 19m2 , předsíň, koupelna + WC, lodžie,
sklep), vytápění přímotopy, nájem 430,- Kč, služby cca
500,-Kč. Žádosti zasílejte nejpozději do 21. 08. 2017.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové, žadatelům doporučujeme osobní prohlídku. Došlé žádosti
budou vyhodnoceny bytovou komisí (předseda
p. A. Labaj), dle pravidel schválených zastupitelstvem
městyse. Na základě jejího doporučení uzavře starosta
městyse s vybraným žadatelem nájemní smlouvu.
Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově
Úřadu městyse Frymburk ve dnech:

16.08.2017

Dne 27. června 2017 nás ve věku 68 let po dlouhé
těžké nemoci navždy opustil pan Petr Košuta
- frymburský rodák, sportovec tělem i duší,
fotbalista, rybář.
Vzhledem k přínosu pana Petra Košuty pro rozvoj
sportu, zvláště pak fotbalu ve Frymburku,
proběhlo dne 28. července 2017 neformální
rozloučení s frymburskými sportovci a přáteli
v Hostinci Na Hřišti. Děkujeme všem, kteří se
rozloučení zúčastnili a uctili tak jeho památku.
Rodina Košutova a Dvořákova

od 10.00 do 11.00 hodin

Poděkování – dětské rybářské závody

MS rybářského svazu Frymburk děkuje sponzorům
dětských rybářských závodů. Letošními sponzory byli:
Hotel Maxant, Potraviny jednota Coop, Hospoda Na
Hřišti - p. Šuník Jan ml., Ing. Štěpán Jan, p. Šulc Marek,
p. Tomka Václav, p. Procházka Gustav, Hotel Markus,
p. Kroll David, Potraviny Flossman, Bistro U Hastrmana - p. Boháč Miloš. Dětských rybářských závodů
se zúčastnilo 7 závodníků, což je rekordně nízký počet
v novodobé historii MS Frymburk. Nízkou účast připisuji hlavně rybářským závodům v Milné, které pořádalo ve stejném termínu tamní rybářské sdružení.
Vždycky jsme rybářské závody pořádali na dětský den,
ovšem kvůli závodům v Milné jsme posunuli závody
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o týden, tedy na Frymburské slavnosti, což je termín
nešťastný. Už jsem dost starý na to, abych s někým soutěžil a ani nechci, ale je mi to líto kvůli dětem, pořadatelům a sponzorům. Výbor MS zvažuje, zda má vůbec
cenu nadále tyto závody pořádat. Závěrem děkuji všem
zúčastněným dětem a také rodičům, babičkám a dědečkům, kteří dělali dětem doprovod. A závěrem velké
díky sponzorům za jejich podporu. Petrův Zdar!
Jiří Langer předseda MS rybářského svazu Frymburk

PRODEJ ŽIVÝCH RYB
Na frymburském náměstí před Hospodou
Na Rynku se ve dnech 5. 8., 19.8., 2.9., 16.9.2017 v době
10:00 - 12:00 hod. uskuteční prodej živých pstruhů
chovaných v nedaleké pstruží farmě Pod Svérázem. Zde
si můžete zakoupit sivena amerického (0,4 - 0,6 kg) nebo
pstruha lososového (1-1,4 kg).
Srdečně Vás zve Ing. Jonáš Knížek. 722 952 955
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Zpříjemněte si Váš volný nebo pracovní den a nechte o sebe pečovat celých 280 minut balíčky RELAX
a ALOE. Akce platí během letních prázdnin, možnost zakoupit i jako dárek.

Balíček RELAX v hodnotě: 1 264,- Kč
Úspora na balíčku 396,- Kč

Wellness balíček RELAX obsahuje:
 1x kneipp koupel na 30 minut
Vana s hydromasážními tryskami. Harpago (mořská sůl), levandule, meduňka, mák a konopí. Koupele zlepšují prokrvení, přispívají k uklidnění
nervového systému a dodávají pokožce důležité minerální látky.
 1x klasická masáž zad a šíje na 30 minut

 1x masáž obličeje na 25 min
Speciální technika masáže dosahuje hluboké relaxace, snímá svalové
křeče, působí jako prevence mimických vrásek, odvádí nadbytečnou vodu,
regeneruje pružnost tkání a ozdravuje pokožku.
 vstup do solné jeskyně na 45 min
 celkem trvání procedur 130 min

 balíček je nutné čerpat v jeden den

Balíček ALOE v hodnotě: 2 272,- Kč
Úspora na balíčku 658,- Kč

Wellness balíček ALOE obsahuje:
 1x mléčná koupel s ALOE VERA na 30 min
 1x ALOE VERA uvolňující a vyživující masáž na 30 min
1x ALOE VERA A THALLASO kúra pro chodidla na 30 min

 1x ALOE VERA masáž hlavy se zábalem + zábal rukou na 30 min
 celkem trvání procedur 150 min
 balíček je nutné čerpat v jeden den

Rezervace a více informací naleznete na:
www.hotelfrymburk.cz
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