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Rozsvícení vánočního stromu a adventní jarmark ve škole
V pátek 28. 11. 2014 jsme se jako každý rok sešli u frymburského vánočního stromku, aby ho děti z naší školky svým
vystoupením rozsvítily. Letos jim vypomohli svým zpěvem i žáci pod taktovkou manželů Rolčíkových a nám již známý pěvecký
sbor Harmonie. Program pokračoval v základní škole. Žáci z 9.třídy připravili „stánky“, kde jednotlivé třídy nabízely, co samy
vyrobily. Bylo možné se i občerstvit, stoly se prohýbaly pod tíhou buchet, vánoček a cukroví.
K tomu jsme ještě nabídli vánoční koledy, které nám zazpívaly děti z družiny, na kytaru jim k tomu hrála paní vychovatelka
Hartmanová. Taneční vystoupení předvedli žáci pod vedením paní učitelky Nováčkové, 3. třída si s Hankou Reifovou připravila
betlémský příběh o narození Ježíška a poprvé nám zazpíval nově vzniklý sbor pod vedením paní učitelky Tybitanclové. A kdo měl
ještě chuť na další kulturní vyžití, mohl zhlédnout komorní vystoupení „dramaťáku“.
Akce to byla veliká, náročná na přípravu. Přestože se nám nepodařilo vše perfektně zajistit (technicky nedostačující ozvučení),
jsme rádi, že jsme se do toho pustili. Na vylepšení té příští pracujeme již nyní.
Děkujeme za Vaše finanční příspěvky, děkujeme panu Märtlovi a Zabilkovi za stromečky a větve na výzdobu a výrobu
adventních věnců, Martě Feitlové za pomoc při výzdobě školy, dobrovolným hasičům za ozvučení u stromečku, Lipno-Dunaji za
zapůjčení stanu, paní Šimové a paní Holátové
za asistenci při výrobě věnců, paní Nekolové
za pomoc u občerstvení, všem rodičům a
prarodičům, kteří doma pekli, šili či jinak se
na akci podíleli. Společně jsme dali
dohromady akci, která byla příjemným
startem do krásného adventního času.

Gabriela Krejzová za ZŠ a MŠ Frymburk
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ZPRÁVY Z RADNICE

Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu
Společnost Revenge, a.s. zahajuje od 1.1. 2015 ve
Frymburku sběr oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím
jednoho kontejneru umístěného na stanovišti tříděného
odpadu pod prodejnou Jednoty - COOP.

Noví pracovníci na úřadu městyse.
Na podzim loňského roku vyhlásil úřad městyse tři
výběrová řízení. Jednalo se o místo technika úřadu, uklízečky
a o místo v informačním centru městyse. Celkem se na tyto
místa přihlásilo dvacet uchazečů (na místo technika osm, na
místo uklízečky sedm a do IC pět zájemců). Nakonec byli
vybráni tři zájemci. Na místo uklízečky nastoupila od začátku
roku paní Šarlota Lombartová, do informačního centra
Ing.Nikola Märtlová a na místo technika nastoupil pan Milan
Janáček. Jeho nové telefonní číslo, jako technika úřadu
městyse, je 724 383 678.

Oděvy, boty, textil a plyšové hračky odkládejte do
kontejnerů v čistém stavu, zabalené do igelitových pytlů nebo
tašek.
Firma REVENGE a.s. odveze tento odpad, který bude
vytříděn, použitelné věci budou exportovány do chudých
zemí, méně kvalitní odpad bude recyklován a nejhorší odpad
se využije ve spalovnách na výrobu elektrické energie. Tímto
tříděním zároveň snížíme náklady na svoz komunálního
odpadu, kterého bude zákonitě méně. Vím, že když jde o
dobrou věc jsou naši občané schopni tuto akci podpořit a
pomoci lidem, kteří to potřebují.

Toto číslo je pro všechny spoluobčany velmi důležité,
a proto jej zde uvádím. Pokud někdo bude něco potřebovat od
našich služeb, je nutné volat uvedené TFČ. Zároveň bych
chtěl touto cestou poděkovat paní Nadě Sojkové za
dlouholetou práci uklízečky a panu Václavu Šislerovi za
obětavou práci ve prospěch všech občanů Frymburka.

Společnost REVENGE a.s. touto službou tak nabízí cestu
dobrovolné spolupráce každému občanovi, jak se podílet na
snižování odpadového znečištění našeho okolí a to bez
dodatečných finančních požadavků na veřejné rozpočty. Není
již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho
ukládat na skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného
oblečení do sběrného kontejneru dáváte svému šatstvu druhý
život.

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 2+1
v čp.139 (1pokoj 18m2, 2pokoj 10m2, kuchyň 8m2,
předsíň, koupelna, WC). Vytápění dálkové, nájem cca
1900 Kč, služby cca 4000 Kč včetně dodávky tepla.
-------------------------------------------------------------------------Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 1+0
v čp.74 (obytná kuchyň 24m2, koupelna, WC, sklep).
Vytápění el., nájem cca 1400 Kč, služby cca 700 Kč.
-------------------------------------------------------------------------Žádosti předkládejte ve vyplněném dotazníku, který je
k dispozici na ÚM u p.Badáňové nejpozději do 23.01.2015

V měsíci lednu se zasedání ZM bude konat 28.1.2015
od 17,00 hodin v obřadní síni ÚM Frymburk.

Vstupenky na VIII. ples městyse Frymburk, který se bude konat
dne 24.01.2015 ve velkém sálu Wellness Hotelu Frymburk, jsou
od 5.1.2015 v prodeji v Informačním centru městyse Frymburk.

Starosta městyse

V měsíci lednu 2015 bude pracovnice ÚM přítomna na
radnici v sobotu 24.1. od 08,00 do 12,00 hodin.

Zájezd Bibione 2015
Jako každý rok i letos se koná zájezd do BIBIONE
v termínu od 5.9. do 12.9.2015. Cena zájezdu je 3.700,- Kč
na osobu, záloha 1.500,-Kč je splatná do konce března. Hlásit
se můžete u paní Grohmanové tel.: 606 892 101
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Turistický bus Lipenska - Destinační management LIPENSKO o.p.s.
JÍZDNÍ ŘÁD - ZIMA 2014/15
Společnost Destinační management LIPENSKO o.p.s. Vás srdečně zve na palubu nového turistického busu!
Cestujte pohodlně a bez starostí až 3x denně do lyžařských areálů Lipno-Kramolín a Sternstein a za dalšími turistickými
cíli. Běžecké stopy, bruslařská dráha, Stezka korunami stromů, Hopsárium, bobová dráha minipivovar Vyšší Brod a
mnohé další.

Autobus jede denně od 20.12.2014 do 15.3.2015. Občané Frymburku si mohou vyzvednout
jízdenky na cestování zdarma v Informačním centru městyse Frymburk.
Zastávky ve Frymburku: Wellness Hotel Frymburk, náměstí u rybářských potřeb, Hotel Kupec – skipark.
Autobus zastavuje na znamení také v Milné!
DENNÍ LINKA
Spoj č. Spoj č. Spoj č.
1
3
5
8:00
8:02
8:14
8:17
8:20
8:25
8:27
8:29
8:34
8:36
8:43
8:45
8:47
8:51
9:06

10:20
10:22
10:34
10:37
10:40
10:45
10:47
10:49
10:54
10:56
11:03
11:05
11:07
11:11
11:26

15:10
15:12
15:24
15:27
15:30
15:35
15:37
15:39
15:44
15:46
15:53
15:55
15:57
16:01
16:16

Zastávky
od
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
př

Černá v Pošumaví, hotel Racek
Černá v Pošumaví AN
Frymburk, aquapark
Frymburk, nám.
x Frymburk, Hotel Kupec - skipark
x Lipno Point (Sportarena)
Lipno n. Vlt., skiareál
Lipno n. Vlt., aquapark
x Loučovice, Svatý Prokop
Loučovice
x Vyšší Brod, klášter
Vyšší Brod, nám.
x Vyšší Brod, škola
x Vyšší Brod, Studánky
Sternstein

VEČERNÍ LINKA - 1 x týdně čtvrtek
Spoj
Spoj
č.
č.
1
2
Zastávky
17:35
17:37
17:49
17:52
17:55
18:00
18:02

20:45
20:48
20:51
20:56
20:58

od Černá v Pošumaví, hotel Racek
|
Černá v Pošumaví AN
od Frymburk, aquapark
|
Frymburk, nám.
| x Frymburk, Hotel Kupec - skipark
| x Lipno Point (Sportarena)
Lipno n. Vlt., skiareál
př

x - zastávka na znamení
Právo na změnu vyhrazeno
Více informací o provozu zimního turistického busu na www.lipensko.com
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př
|
př
|
|
|
od

př
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
od

Spoj č.
2

Spoj č.
4

Spoj č.
6

10:15
10:12
10:00
9:59
9:57
9:53
9:51
9:49
9:44
9:42
9:35
9:34
9:32
9:29
9:15

13:22
13:19
13:07
13:04
13:02
12:58
12:56
12:54
12:49
12:47
12:40
12:39
12:37
12:34
12:20

17:27
17:24
17:12
17:09
17:07
17:03
17:01
16:59
16:54
16:52
16:45
16:44
16:42
16:39
16:25

Spoj č.

Spoj č.

3
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20:45
20:43
20:41
20:37
20:35

21:31
21:28
21:16
21:13
21:11
21:07
21:05

Profi lyžařský servis v Intersport Rent pořídíte
s LIPNO CARD za 440 Kč (tj.o 150 Kč výhodněji).

SUPER ZIMNÍ SLEVY 1+1
Jedna osoba platí, druhá si užívá zdarma.....s oblíbeným
turistickým průvodcem Grenzgenial.

Na Stezce korunami stromů si užijete 1+1 jízdu
tobogánem zdarma.

Slevy 1+1 zdarma a další skvělé výhody: lyžování
Sternstein, Hochficht, Mitterdorf, Zadov, půjčovny lyží
a bruslí Lipno Centrum, Sport Řezáč, Hopsárium,
aquapark Frymburk, solná jeskyně, bowling, restaurace
Kupec, Maxant, U Kostela a mnohé další výhody.

Na bobové dráze získáte k zakoupeným 5 jízdám 1
jízdu navíc.
LIPNO CARD platí jako jízdenka do Skibusu lišáka
Foxe, který jezdí z Lipna až do Černé v Pošumaví,
Přední Výtoně, Loučovic a do Vyššího Brodu. Využijte
toto unikátní autobusové spojení. Jízdní řád naleznete
na www.lipnoservis.cz

Stačí využít 1-2 slevy a utracené peníze máte zpět.
Užívejte si nejlepší slevy pro volný čas na Lipensku a
v okolí a šetřete nemalé peníze díky turistickému
průvodci Grenzgenial.

S jízdenkou LIPNO CARD se pohodlně vyvezete také
STEZKABUSEM z parkoviště Skiareálu Lipno až na
samý vrchol Kramolína.

Turistického průvodce Grenzgenial zakoupíte za 200 Kč
v infocentru Frymburk a dalších prodejních místech.
www.grenzgenial.cz

Zakupte si kartu LIPNO CARD v Infocentru Lipno nad
Vltavou (tel.731 410 800) a v Infocentru Vyšší Brod jen
za 20 Kč (běžná cena je 79 Kč). Karta je platná až do
31.10.2015 a bude nabita zároveň nabídkou letních
výhod. Přehled všech výhod a zážitků s LIPNO CARD
naleznete na www.lipnocard.cz, www.lipno.info
Přejeme Vám rok 2015 plný zážitků nejen
s LIPNO CARD!

Užijte si výhody a zážitky s LIPNO CARD jen za 20 Kč.

Infocentrum Lipno

Občané trvale žijící v obcích Svazku lipenských obcí (od
Stožce až po Vyšší Brod) si mohou opět zakoupit LIPNO
CARD obsahující více než 40 výhod nejen na Lipensku,
ale i po celých jižních Čechách.

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů děkuje za poskytnutí
sponzorského daru panu Jiřímu Feitlovi
a panu Zdenkovi Rathauskému. Sponzorské dary budou
použity pro činnost mládeže.

S kartou LIPNO CARD platíte na Lipně méně o:
-

-

15 % na vstup do Aquaworldu Lipno – bazénu
do 14 hod. v období od 20.12.2014 do
15.3.2015 a 30% od 16.3.2015 do 30.4.2015
30% na vstup do sauny v Aquaworldu Lipno
5%-30% na vícedenní skipas do Skiareálu
Lipno
15% na vstupné do Hopsária Lipno do 14 hod.,
(do Hopsária v Č.Budějovicích - 15% na vstupné
ve všední dny)

Za SDH Frymburk Antonín Labaj a kolektiv mladých
hasičů
-------------------------------------------------------------------------Frymburské ženy by chtěly touto cestou poděkovat všem
pracovníkům Wellness Hotelu Frymburk, kteří se podílejí
na přípravách ochutnávek světových kuchyní, které
každoročně pořádají Frymburské ženy.
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jednou blahopřeji a děkuji za reprezentaci nejen školy, ale
celého Frymburka.

Sportovní úspěchy žáků ZŠ
Koncem listopadu se uskutečnilo ve škole předávání
odznaků zdatnosti za rok 2014. Devět žáků získalo bronzový
odznak, Dana Madžarová, Lucie Trávníčková, Adrian Szöke
a Šimon Šilhan získali stříbrný odznak, Lenka Somolíková
s Tomášem Pavlíků dokonce zlatý odznak a to nejlepší
nakonec. Máme letos i dva diamantové odznaky, a to díky
Anetě Tichovské a Kláře Řepové. Všem blahopřejeme.

Mgr.Leoš Ševčík
Na foto zleva: Klára Řepová, Anička Švábová,Tomáš Pavlík, Šimon
Šilhan, Ondra Nešvara, Lenka Somolíková a Aneta Tichovská.

Velkou radost nám udělaly opět mladší florbalistky, které
obhájily loňské vítězství na okrese a budou náš okres
reprezentovat v krajském kole ve Strakonicích. Budeme
holkám držet palce. Na foto v bílých dresech, které jim nosí
štěstí.
Hned druhý den, opět do Kaplice, jely starší dívky. A ani
ony nezklamaly a dovezly do Frymburka pohár a medaile.
Starší kluci postoupili z kvalifikace, ale na finálový turnaj jeli
oslabeni o tři hráče základní pětky a v Kaplici to stačilo jen
na 5.místo. Ale i to je dobrý výsledek. A tak letos zklamali
jen mladší žáci, kteří nepostoupili z kvalifikace.

Podzim a advent v MŠ

Velkou radost mně osobně dělají muži Frymburka, kteří
hrají Jihočeskou ligu. Když zjara do ní postoupili, byl jsem
spokojený a zároveň jsem měl strach, aby jen neprohrávali.
Ale chlapi se drží dobře, jsou uprostřed tabulky, kdy 3x
vyhráli, 2x remizovali a 3x prohráli. Zvláště vítězství nad
Pískem a Strakonicemi se cení. A navíc Jiří Ševčík je v čele
kanadského bodování s 16 brankami a 11 asistencemi. Tak
jen tak dál.

CO JSME PROŽILI V NOVÉ ŠKOLIČCE

24. 9. navštívilo naší MŠ divadlo Z bedny s pohádkou
Zlatovláska, 21.10. divadlo Luk s pohádkou O Palečkovi
a 21. 11. divadlo Šikulka s pásmem krátkých pohádek.
V listopadu si děti ze třídy Sluníček užily drakiádu
na pláži a děti ze třídy Hvězdiček oslavu Halloweenu
ve strašidelných kostýmech. 28. listopadu vystoupily děti
z obou tříd s pásmem básniček a písniček u vánočního
stromku při příležitosti zahájení adventu.
Na začátku prosince do mateřské školy zavítal Mikuláš
s nadílkou, předškolní děti ve Wellness Hotelu Frymburk
připomněly našim důchodcům příběh o putování Josefa s
Marií do Betléma a poslední týden před Vánoci si obě třídy
rozbalily dárečky na vánoční besídce.
Do roku 2015 přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti
a příjemných setkávání…
Učitelky a zaměstnanci MŠ Frymburk

Mgr.Leoš Ševčík
Jihočeský pětiboj v Českých Budějovicích
Podobně jako loni, tak i letos byla naše škola na základě
výsledků vybrána na účast v Jihočeském pětiboji, kam se
dostalo 25 škol z celého kraje.
Ten se skládal z trojskoku, hodu medicinbalem, přeskoků
švihadla, driblinku a poslední disciplínou byl leh sed.
Naše malá škola překvapila a vedla si fantasticky, když
nakonec obsadila 7.místo. Před námi byly jen velké školy
z Č.Budějovic, Tábora, Prachatic a z Kaplice. Navíc Aneta
Tichovská získala stříbrnou medaili. Takže dětem ještě
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