Březen
Ročník
Číslo

2018
32
371

Lyžařské výcviky v ZŠ Frymburk
V tomto školním roce jsme uskutečnili celkem 3 lyžařské kurzy. Nejprve vyrazili žáci 7. třídy v týdnu od 15. do 19.
ledna na pokračovací lyžařský kurz do skiareálu Lipno. V pololetním týdnu lyžovali žáci 3. třídy na Lipně a 4. třída
využila služeb zdejšího skiareálu na Martě. Chtěla bych za žáky 3. i 7. třídy a jejich rodiče poděkovat firmě Lipno
Servis za výhodné ceny skipasů (20,-Kč za 5 dnů a půjčovné lyžařského vybavení 90,-Kč/1den) a zvýhodněné ceny za
služby lyžařských instruktorů. Za žáky 4. třídy bych ráda poděkovala firmě Skipark Frymburk za symbolickou cenu
1,-Kč za skipasy pro děti a poskytnutí služeb jednoho lyžařského instruktora zdarma a firmě Lipno Centrum za výhodné ceny půjčovného lyžařského vybavení pro děti (50,-Kč/1den). Mgr. Milada Minaříková
Lyžařský výcvik 3. třídy
Naše třída se v době od 29. 1. do 1. 2. účastnila lyžařského kurzu ve skiareálu v Lipně nad
Vltavou. Téměř všichni jsme si za výhodnou cenu mohli vypůjčit lyžařské vybavení, zakoupili
skipas a s chutí jsme se vypravili za lišákem Foxem. Po pěkné rozcvičce jsme se pustili do
sjíždění kopce. První den jsme se naučili základní věci, a tak jsme mohli hned druhý den vyrazit lanovkou na Jezerní sjezdovku. Výcvik se nám moc líbil a utekl neuvěřitelně rychle. Děkujeme našim instruktorům Danovi a Beátě, že s námi měli trpělivost a na závěr nás obdarovali
sladkostmi a diplomem. Mgr. A. Ševčíková
Lyžařský výcvik 4. třídy
Poslední týden prvního pololetí jsme si užili lyžování na Martě. Někteří z nás stáli
na lyžích teprve podruhé, jiní z nás jsou již vynikající lyžaři. Všichni jsme se učili, jak
vylepšit naši techniku a také jak můžeme své, nebo vypůjčené lyže využít. Přestože hlásili špatné počasí, jedno dopoledne jsme si dokonce na sluníčku při jízdě na pomě opálili
obličeje. Skipas jsem od Médi Kubíka a pana Dlouhého dostali za symbolickou korunu,
zdarma jsme každý den dostali svačinky a i Fly, pan Urban, naši první skupinu učil
zdarma. Ukázal nám různé frajeřinky na lyžích, ale dbal i na precizní techniku, druhou
skupinu vedla naše paní učitelka Barbora Tybitanclová. Super byl závod poslední den,
který vyhrál Pepa Kamiš a Lucka Tichá. Celý týden proběhl v pohodě a i přes těžký a
mokrý sníh byl bez úrazu. Lyžák nás moc bavil, učili jsme se zastavit, jezdit v pluhu,
smýkaný oblouk i carvingový oblouk. Pro někoho bylo velkým úspěchem naučit se samostatně zvednout i s těžkými lyžáky a lyžemi na nohou. Žáci 4. třídy
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Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové. 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.

nou stížnost či podnět na práci kuchařek. Čili jednoznačná lež paní ředitelky. Dále musím zmínit šikanu
paní ředitelky vůči paní Kyselové a Zabilkové. Jinak
totiž nelze nazvat např. povinnost uvedených pracovnic
hlásit se každý den při odchodu ze zaměstnání (po
skončení pracovní doby) v ředitelně školy.
Ještě jedna poznámka, dříve pracovaly ve školní kuchyni 3 pracovnice- 1 vedoucí a 2 kuchařky pro ZŠ
i MŠ. Na konci prázdnin přijala pí. ředitelka postupně
3 pracovnice, přičemž důvodem pro ukončení pracovního poměru p. Kyselové byly organizační změny spočívající ve snížení počtu zaměstnanců!? A závěr je
takový, že po odchodu p. Kyselové a p. Zabilkové (ta
odešla kvůli šikaně a snížení platu o 2 třídy) pracují ve
školní kuchyni 4 pracovnice, 1 vedoucí a 3 kuchařky.
Od rodičů strávníků jsou navíc slyšet názory a stížnosti,
že poklesla kvalita jídel ve školní stravovně.
Jsem přesvědčen, že při hodnocení kvality odvedené
práce by měla být brána v potaz profesionalita vykonané práce, nikoliv osobní vztahy. Překvapuje mě, že
takové jednání paní ředitelky školy Mgr. Minaříkové je
schvalováno vedením městyse. Osobně jsem na jednání
paní ředitelky školy upozorňoval pana starostu, stejně
tak i paní Marcela Čiháková. Jsem přesvědčen, že vedení městyse jako zřizovatel školy má kompetenci podílet se na personální politice školy.
Zdeněk Kysela

Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod

Vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ

Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově Úřadu
městyse Frymburk ve dnech:

Co k tomu z pozice zaměstnavatele říci mohu a co
nemohu či nesmím. Zákon mi nedovoluje veřejně komentovat a rozebírat detaily výpovědních důvodů jednotlivých pracovníků, protože podrobnosti pracovněprávních vztahů zaměstnanec/zaměstnavatel jsou důvěrné. Kvalita jídel naší školní kuchyně se mi těžko hájí
před kritikou někoho, kdo se u nás nestravuje – ani on
sám, ani jeho děti. Takové výpady mne mrzí; já sama
mezi dětmi obědvám a myslím, že jsme v současné
době velmi spokojeni. Je ostatně možné, že ve výše
uvedeném článku vlastně o to jídlo zas až tolik nejde –
mně však ano.
Sloučení mateřské a základní školy do jednoho objektu – včetně jídelen – spolu s modernizací provozu
klade přirozeně zvýšené nároky na schopnosti kolektivu zaměstnanců. V nové kuchyni pak navíc došlo
k reorganizaci celého pracovního procesu a všichni
spolu musí maximálně vzájemně spolupracovat.
Klíčová je především jejich ochota tyto změny
zvládnout. Ne každému se tyto změny a zvýšené nároky zamlouvají.
Mgr. Milada Minaříková

Zprávy z radnice
V měsíci březnu se zasedání ZM bude
konat ve středu 21. 3. 2018 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
V měsíci březnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 17. 3. 2018 od 8:00 – 12:00 hod.

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 3+1
v č. p. 138 ve Frymburku (2. patro, kuchyň 9m2,
1. pokoj 20m2, 2. pokoj 16m2, 3. pokoj 12m2, předsíň,
koupelna, WC, balkon, sklep), vytápění dálkové, nájem
3500,- Kč, služby cca 2.700,- Kč.
Žádosti zasílejte nejpozději do 23.03.2018.
________________________________________________________________________________________________________________________

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 2+1 v
č. p. 77 ve Frymburku (1. patro, kuchyň 7m2, 1. pokoj
20m2, 2.pokoj 26m2, koupelna + WC, sklep), vytápění
elektrické (kotel v bytě), nájem 3.420,- Kč, služby cca
500,- Kč.
Žádosti zasílejte nejpozději do 23.03.2018.
________________________________________________________________________________________________________________________

07.03.2018
21.03.2018

od 10.00 do 11.00 hodin
od 10.00 do 11.00 hodin
Krátké zamyšlení

Chtěl bych se krátce zamyslet nad personální politikou ředitelky ZŠ a MŠ ve Frymburku paní Mgr. Minaříkové. Za předchozích ředitelů či ředitelek nebylo
obvyklé časté propouštění pracovníků školy. Po příchodu paní ředitelky Minaříkové však došlo k zásadnímu obratu. Byla propuštěna učitelka MŠ pí. Hradská,
dále učitelka ZŠ pí. Račáková, poté pí. Moravcová, Kalianková, letos pí. Kyselová ze školní kuchyně. Je paradoxní, že po rekonstrukci školní kuchyně za více jak
10 mil. Kč byla odejita ze školní kuchyně jediná kvalifikovaná kuchařka s výučním listem a dlouholetou
praxí. Důvodem výpovědi byly údajně stížnosti občanů
adresované školské radě. Na můj dotaz ohledně stížností mi bylo sděleno členem školské rady (p. Labaj A.
ml.), že za uplynulý rok neobdržela školská rada jedi-
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svádět svůj vnitřní, ale musím konstatovat předem ztracený boj.
Oto Řezáč, starosta

Vyjádření starosty

Jako představitel městyse jsem minimálně jednou
měsíčně na společné pracovní poradě s paní ředitelkou
detailně informován o stavu a chodu naší školy. Tedy
ano, i o personální situaci, kdo a jak zvládá nové nároky
a která část školy více či méně pokulhává. K tomu musím přiznat, že v tomto konkrétním případě, co uvádí
pan Zdeněk Kysela, jsem se velmi (jako nikdy předtím)
osobně angažoval. A to tak, aby ukončení (když už nebylo zbytí) pracovního poměru jeho paní manželky
Jitky Kyselové proběhlo nějak spíše lidsky, ne tak
striktně, jak nařizuje litera zákoníku práce. Tedy bych
spíše očekával velké poděkování paní ředitelce ze
strany paní kuchařky Jitky Kyselové, případně jejího
manžela, za velmi, velmi korektní přístup vedení základní školy k rozvázání tohoto pracovního poměru.
Zdaleka to není tak, jak píše pan manžel (asi nemá
správné informace), v žádném případě nebylo jeho
manželce ublíženo. Není možné vinit ostatní za své přístupy, nedostatky a chybná osobní rozhodnutí, ale naopak změnou myšlení a postoje si nedělat sobě ani
druhým ze života, jak se lidově říká, peklo. To by mělo
platit na všech úrovních jakéhokoliv lidského soužití.
Komentář:
Jak tomu rozumět, jak celou věc, situaci, jež nastala chápat a nevytvářet emoce, nepřátelství bytˇ na
jedné straně (kuchařky) je pocit ukřivděnosti, nevděku
snad i nespravedlnosti? Vždy je třeba v první řadě vnímat a chápat realitu jinak lidově řečeno to “jak jsou
karty rozdány“. No a v našem případě zde máme ředitelku školy a kuchařku. Tyto postavy, řekněme naší hry,
mají přesně stanovené pozice a to tedy: ředitelka školy
- je od toho, aby školu řídila a harmonizovala její provoz jako celek. Ten pak byl naprosto funkční ke svým
primárním uživatelům (žákům). Tento úkol jí zadává
zastupitelstvo v čele se starostou, tedy volení zástupci
rodičů dětí, žáků školy, tímto máme proces zacyklený
a dává smysl. No a pak máme paní kuchařku, která má
za povinnost dle svých znalostí a schopností vařit, ale
ne to, co a jak ona chce, ale to, co a jak se po ní chce.
To je přesně zas dáno nařízeními a pravidly za něž odpovídá ředitelka potažmo vedoucí kuchyně. Nejsme
v nějaké krizi, kdy bychom museli přijmout situaci, že
se vaří, ne tak, jak chceme, ale z čeho JE. Tedy toto
zmiňuji proto, že pouze snad v tomto případě by tak nějak kuchařka byla postavena nad ředitelku. A to, co se
snažím výše popsat je základní kámen úrazu, tedy oné
domnělé nespravedlnosti vůči naší paní kuchařce paní
Jitce, která nebyla schopna či ochotna tuto a takto popsanou realitu jednoduše přijmout a ne s ní zbytečně

MŠ Frymburk

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY V NOVÉM ROCE
Leden
 16. 1. K nám doslova doklouzali z daleké Afriky, Afričané s bubny, kteří nejen dobře mluvili česky
a mohli nás tím pádem seznámit s jejich kulturou
a zvyky, ale všechny nás v rytmu bubnů roztančili
a seznámily s kulturou z Konga.


24. 1. Navštívily naše třídní učitelky i s paní ředitelkou mateřskou školku ve VORDERWEISSENBACHU v rámci navázání přeshraniční spolupráce. I my
se budeme těšit na návštěvu z Rakouska. Děkujeme
za překládání a doprovod Gesche Wischmann.



30. - 31. 1. Mladší děti z obou tříd navštívily solnou
jeskyni ve Wellness Hotelu Frymburk, kde si to užily,
stejně jako jejich starší kamarádi v minulém roce.



Únor
7.2. Tento měsíc nám začal „MASOPUSTNÍ VESELICÍ“. Velmi oceňujeme kostýmy dětí, které byly
velmi pěkné a nápadité, nechyběl medvěd, kominík,
kobyly, hadrák. Někteří rodiče nám napekli masopustní dobroty, děkujeme, taktéž za účast v průvodu.
Tradičně jsme obešli a zpěvem potěšili, jak vedení
školy a některé třídy v základní škole, tak jsme prošli
v maskách našim městečkem za zpěvu a tance.



8.2. Začal úspěšný projekt NANEČISTO pro všechny
předškoláky, který pomůže dětem „přičichnout“
k prostředí školy, poznat budoucí spolužáky a třídní
učitelku Mgr. Markétu Moravcovou. Celému projektu
již několik let lektoruje výchovná poradkyně Mgr.
Miloslava
Baldová.
Více
informací
na
www.zsfrymburk.cz nebo na telefonu 380 735 122.



27.2. Dorazí divadlo MÁMA A TÁTA s pohádkou „
Jak se Janek neuměl rozhodnout“.
Poděkování: Martě Feitlové za Rýmovníky, panu
Spiesovi za péči o školková akvária, za nové rybičky
a potravu, obchodu Coop, Flop, Květince, obci, Petře
Nekolové a Hotelu Maxant za masopustní obdarování.
Za MŠ Frymburk Mgr. Gabriela Schicková
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9. ročník Keltského telegrafu

Vždy večer v první jarní sobotu se vydáváme na vrcholy důležitých kopců a navzájem se spojujeme pomocí světelného signálu, který se vysílá z jednoho
stanoviště na druhé po dohodnutých trasách napříč krajinou. Dochází nejen k optickému, ale i k mystickému
propojení všech účastníků přesahující běžný myšlenkový prostor dneška.
Akce Keltský telegraf vznikla pod patronací časopisu Regenerace. Loni se už účastnilo několik tisíc lidí
na přibližně 250 stanovištích nejenom v naší zemi.
Kdo má chuť být u toho, je vítán na Martě 24. 3.
2018 od 19.00 hodin.
Podrobnosti na www.keltskytelegraf.cz
Zdraví Frymburk z.s. - Martin Nekola

Klub FČAS Vás srdečně zve na unikátní
dubnovou přednášku na téma

„Už vím co na sebe, aby moje duše
mohla zářit!“

•
•
•
•
•
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Toužíte nalézt vyrovnanost, uklidnění a vnitřní sílu?
Rádi byste zlepšili svoji fyzickou kondici?
Odložte ostych a přijďte si zdarma vyzkoušet
ukázkovou lekci
JÓGY a VŠÍMAVOSTI PRO SENIORY.

Kdy: 7. 3. 2018 od 9:00 do 10:00
Kde: Klub FČAS, Frymburk 23
(budova bývalé mateřské školy)
Lektor: Marcela Frajová
S sebou: pohodlné oblečení,
teplejší ponožky a mikinu/svetr
Nevadí, že nemáte předchozí zkušenost s jógou.
Budeme cvičit především na židlích, zkusíme i vestoje
nebo vleže – každý dle svých možností.
Po skončení možnost posezení a povídání
u čaje nebo kávy.
Další lekce: 21.3., od dubna pravidelně každou
středu, cena: 20 Kč
více informací na tel: 737 255 472
Pořádá Spolek FČAS ve spolupráci s Nadačním
fondem pro rozvoj plného vědomí.
Těším se na Vás! Marcela Frajová
Spolek FČAS ve spolupráci s mezinárodní organizací
Greenpeace

Zajímá Vás, jaké oblečení Vám bere energii a
jaké podporuje přirozené vyzařování Vaši duše?
Na přednášce bude představena unikátní
typologie módní návrhářky Táni Havlíčkové –
OCTO CODES.
Na co se můžete těšit:
přehled osmi typů osobností a jim odpovídající
styly oblečení,
charakteristika, projevy, talenty a poslání
jednotlivých typů,
vztahy mezi jednotlivými typy osobností,
fotky jednotlivých stylů
praktická doporučení jak se oblékat a z toho
plynoucí finanční úspora.
Přednáška Vám zajímavou a zábavnou formou
pomůže pochopit nejen sebe sama, ale také
vztahy v rodině. Pro mnohé ženy může být
dokonce transformující. Doporučujeme účast s
kamarádkou, maminkou či dcerou. Navzájem si
tak budete moci pomáhat s určením svého stylu.

Dokumentární film s českými titulky
Hong Kong / Velká Británie, 2016, 102 min
Když se surfař, novinář a filmový tvůrce Craig Leeson
dozvěděl o nesmírném množství plastu v našich
oceánech, byl “šokován a zhrozen”. Jeho snímek se
zabývá tím, jak a proč končí tolik odpadu v oceánech.
„Domníval jsem se, že co se týče životního prostředí,
mám dostatečné vědomosti. Navíc miluji oceány. A
najednou jsem zjistil, že používám plast, aniž bych
pomyslel na to, jaký je jeho dopad na přírodu. Jako
všichni ostatní jsem žil v přesvědčení, že plast je
rozložitelný.”, řekl v South China Morning Post.

Kdy: pátek 6. 4. 2018 od 18:00 do 20:30

Vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kde: Klub FČAS, Frymburk č. p. 23
Lektor: Zuzana Dvořáková, průvodkyně žen na
cestě ke spokojenému a naplněnému životu;
více info o lektorce na www.zuzanacoaching.com
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč se vstupenkou na akci
MODA Fashion Day[s], 50 Kč pro členy
Spolku FČAS. Rezervace: do 2. 4. na
fcas@centrum.cz (počet míst je omezen!)
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Vás srdečně zve na projekci filmu

A Plastic Ocean

Kdy: pátek 23. 3. 2018 od 18:00
Kde: Klub FČAS, Frymburk č.p. 23
Více info: facebook FČAS

Přijmeme do HPP zdravotní sestřičku-zubní
asistentku do zavedené zubní kliniky ve
Vyšším Brodě. Nástup možný ihned, dobré platební podmínky. Bližší informace p. Věra Hötzenegger, Dental Klinik s.r.o. Vyšší Brod, tel.: 380
746 276 nebo email: recepce@zahnpraxis.cz
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Cestovní agentura OTRE
hledá do svého týmu kolegyni na
Poděkování
Společnost LIPENSKO s.r.o. děkuje všem partnerům, kteří se společně podílí na financování
Skibusu Lipno, který zajišťuje v zimní sezoně
2017/18 propojení lipenských obcí a přispěje
k rozvoji turistického ruchu a zaměstnanosti na
Lipensku. Zejména pak obcím Lipno nad Vltavou, Frymburk, Vyšší Brod, Černá v Pošumaví,
Loučovice.
Narozeniny lišáka Foxe
V sobotu 10. března oslaví lišák Fox narozeniny.
A ani na Lipně nebude chybět pořádná narozeninová party, na kterou zve všechny děti
od 14 - 16 hodin do Fox parku. Popřát mu přijde
i Ronald McDonald. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, budeme lišákovi malovat přáníčka k
narozeninám anebo závodit na lyžích ve slalomu. Nebude chybět ani pořádný narozeninový
dort, o který se lišák Fox s dětmi určitě rozdělí.
Více na www.lipno.info

JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52,
přijme zaměstnance/ brigádníky na pozice:
servírka/číšník, kuchař/kuchařka,
pomocná síla úklid/kuchyň, údržbář.
Zájemci volejte na tel.
602 159 506, 601 386 929

pozici recepční - BRIGÁDA
Místo práce: Cestovní agentura OTRE ve Frymburku
Termín nástupu: Jaro 2018
Druh pracovního poměru: Brigáda

Náplň práce:
-

příjem ubytovaných hostů
poskytování informací hostům a návštěvníkům
vyřizování rezervací
práce na recepci, směnárenská činnost
aktivní komunikace se zákazníky
administrativa spojená s prací na recepci

Požadujeme:
- zodpovědný přístup k práci a spolehlivost
- znalost MS Office (Excel, Word) – nabízíme možnost zaučení
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování
- znalost NJ nebo AJ podmínkou
- schopnost týmové práce
- flexibilitu a loajalitu

Nabízíme:
- zaměstnání v mladém kolektivu
- možnost dalšího vzdělávání
- zajímavé platové ohodnocení (až 100kč/hod) + prémie
- Víkendovou nebo sezonní brigádu

Kontakt: Strukturovaný životopis zasílejte
do 30. 04. 2018, panu Michalu Černockému na
cernocky@otre.cz nebo pro více informací volejte na telefonní číslo 723 951 980.
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Frymburská stopa 2018 se pojede v sobotu
3. března na zamrzlém Lipně!
Jedinečný běžkařský zážitek a unikát, který jinde v Čechách nenajdete! Závod Frymburská stopa 2018 se po-

běží v sobotu 3. března na zamrzlém Lipně! Přijďte si užít pohodový závod v běhu na lyžích klasickou technikou na trati s převýšením 0 m :-).
Už to vypadalo, že letošní zimu se tradiční Frymburská stopa kvůli výkyvům počasí neuskuteční, avšak počasí na konci února zařídilo vše jinak. Sice nenapadlo dostatek přírodního sněhu, ale díky silným mrazům
zamrzlo Lipenské jezero, a proto se podařilo upravit stopy právě zde.

FRYMBURSKÁ STOPA
POHODOVÉ ZÁVODY NA BĚŽKÁCH PRO CELOU RODINU
Závody se nesou v přátelské až rodinné atmosféře a vítán je každý. Ať závodník či hobík, který se chce jen
tak proběhnout v nádherné lokalitě.

Závod pro dorostence a dospělé















Termín: Sobota 3.3.2018 (závody dorostenců, žen a mužů)
Místo: Základní škola Frymburk (bezplatné parkování, prezentace a zázemí k převlečení)
Prezentace: 8:00 – 9:30 ve vestibulu ZŠ Frymburk
Start na pláži pod ZŠ Frymburk
o hromadně 10:00 závod na 25 km (muži)
o hromadně 10:15 závod na 10 km (dorostenci, ženy, muži – krátká)
Styl: klasický způsob běhu
Délka tras:
o 10 km – 1 okruh (Frymburk – Přední Výtoň a zpět)
o hlavní závod 25 km (2 okruhy + přídavek)
Přesná podoba trasy závodu bude zveřejněna po její úpravě ve čtvrtek ráno
Startovné: platba hotově na místě při registraci (startovné zahrnuje teplý nápoj a občerstvení v cíli)
o dorostenci 100 Kč
o dospělí – 200 Kč
Občerstvení: teplý čaj v cíli, sladkosti, ovoce
Vyhlášení: po dojetí všech závodníků v pivnici Na Rynku – Frymburk náměstí vedle potravin COOP.
Lyžařský věneček: po skončení sobotních závodů zveme všechny závodníky na „Lyžařský věneček“
s občersrtvením v pivnici Na Rynku – Frymburk náměstí vedle potravin COOP.

Pořadatel: Lyžaři Frymburk – Atletiko Frymburk a Zdraví Frymburk z.s.
 Kontakt: Martin Řezáč – tel: 773 444 944, email: office@lipno-marketing.cz

Pravidla závodu:
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Závodí se dle pravidel lyžování. Použití volné techniky je zakázáno a vede k diskvalifikaci.
Závodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost a u vědomí svého dobrého zdravotního
stavu. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky, či
účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven.
Pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit při nepříznivém počasí.
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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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