Červen 2016
Ročník 30
Číslo 350

Den Země
Již několik let se nám ve spolupráci se ZŠ a MŠ Frymburk daří zlepšovat
vzhled našeho Frymburku před letní sezónou, tzn. na jaře. Letos se to opět podařilo, a to dne 29.4. Několikrát jsme datum přeložili, protože nám nepřálo počasí,
ale nakonec pátek 29. 4. se nám odvděčil krásným slunečným počasím.
Jako již každý rok, ráno v devět hodin, byly naše děti se svými učiteli připraveny vyrazit do „terénu“. Po celé dopoledne se všichni aktivně zapojili do práce
a hlavně do sběru nepořádku v různých částech našeho městečka. A tak je možné
říci, že společné dílo se podařilo a zase máme ten náš Frymburk trochu lépe připraven na léto.
Dovolte mi poděkovat všem dětem ze ZŠ Frymburk, pedagogům v čele s paní
ředitelkou a všem, kteří se na této akci podíleli.
Oto Řezáč, starosta
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Zprávy z radnice

V měsíci červnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna

Vodní lyžování

v sobotu 25. 6. 2016 od 8:00 – 12:00 hod.

Další atrakcí, která bude letos nabízena v rámci Aktivity parku pod Martou, je vodní lyžování. Tato záležitost byla již ve zkušebním provozu provozována
v loňském létě. Představy a plány pro letošní rok na jednání zastupitelstva představil zástupce provozovatele,
včetně systému spolupráce těchto zařízení umístněných
v jiných oblastech ČR. Jak provozovatel, tak městys
vyhodnotily tento provoz ve Frymburku za smysluplný,
přínosný a nekonfliktní s místními zájmy. Z těchto skutečností tedy zastupitelé na svém květnovém zasedání
došli k dohodě a podpořili existenci této atrakce i v letošním roce, případně i dalších letech. Na základě připomínky bude provoz omezen časově do max. 20.00
hodin.

Komerční banka a.s. pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici
na ÚM Frymburk ve dnech:
01.06.2016, 15.06.2016 18.00 - 18.30 hod.

ZŠ a MŠ Frymburk

Výsledky zápisu do mateřské školy Frymburk
Ve dnech 9. - 11.5. 2016 proběhl zápis do mateřské
školy. K zápisu se dostavilo 16 dětí se svými rodiči.
Všech 16 dětí bylo pro školní rok 2016/2017 do mateřské školy přijato. Děkuji vedoucí učitelce Bc. Veronice
Račákové za organizaci zápisu a jeho zdárný průběh.
Pro příští školní rok můžeme poprvé přijmout
k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole
i dvouleté děti, protože bude zřízena nová pracovní pozice chůvy, která bude mít tyto děti na starosti. Zájem
o tuto službu ze strany rodičů byl značný a celkem bylo
přijato 6 dětí, které dovrší 3. rok až v průběhu školního
roku 2016/2017.

Letiště Frymburk
Letiště Frymburk bude ve dnech 17. – 19. 6. 2016
místem mezinárodního setkání milovníků a fanoušků
tzv. paraglidingu (padákový kluzák a pilot, který je vybaven vrtulovým motorem). Kdo bude mít zájem se na
tuto akci přijít podívat, bude vítán. Věřím, že se vyvede
počasí a vznikne spousta krásných nových pohledů na
náš Frymburk z ptačí perspektivy.

Uzavření mateřské školy
V červenci a srpnu bude mateřská škola uzavřena od
18.7.2016 do 8.8.2016, tj. 3 týdny. Na základě výsledku průzkumu mezi rodiči jsme přidali 1 týden provozu v měsíci srpnu.

Konvoj historických válečných vozidel americké armády dorazí při své letošní jízdě „240 Miles to Freedom“ po demarkační linii do Frymburka v pátek dne
3.6.2016 cca ve 13,00 hod. Zdrží se zde zhruba 2 hodiny, kdy účastníci jízdy poobědvají v hotelu Maxant.
Vozidla budou parkovat v prostorách náměstí, takže
všichni fanoušci ale i zvědavci si je budou moci v klidu
prohlédnout. Setkání jsou vždy plna pěkných zážitků,
jak se můžete přesvědčit též na internetových stránkách
tohoto spolku – www.oldcarrangers.cz

Otevření cvičné kuchyňky v základní škole
Dne 12.5.2016 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou cvičnou kuchyňku. Otevření se zúčastnil tajemník městyse pan M. Flígr, zástupce stavební
firmy Stavtrio s.r.o. pan M. Randl, stavební dozor pan
Ungerman a samozřejmě všichni zaměstnanci školy.
Přejeme našim žákům, aby v krásné cvičné kuchyňce vařili samé dobroty.

Farma Milná – poděkování
Dovolte mi touto cestou veřejně poděkovat majiteli
Farmy Milná s.r.o. za finanční dar ve prospěch našeho
městyse. Majitel farmy každoročně přispívá finančně
do pokladny městečka. V letošním roce se jedná
o částku 60.000,-Kč, jejíž přijetí schválilo zastupitelstvo městyse na svém zasedání v únoru s tím, že tato
částka bude použita, jako obvykle, na vylepšení prostředí v naší místní části Milná.

Mgr. M. Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

V měsíci červnu se zasedání ZM bude

konat ve středu 29. 6. 2016
od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
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Stavění MÁJE

Spolupráce PPL a CA OTRE

Další tradiční stavění MÁJE máme
za sebou. Dobrovolní hasiči ve spolupráci s městysem, lesním správcem,
Frymburskými maminami, ZŠ Frymburk, sportovci a vojenskými lesy zajistili akci stavění máje a příjemné atraktivní odpoledne
pro děti.
Vrchní čarodějnice svolala své kolegyně a společně
tak připravily odpolední program nejen pro děti, které
se při soutěžích náramně bavily. Za své výkony byly
odměněny drobnou sladkostí a špekáčky na opékání.
Hasiči se postarali o májku, vatru a ozvučení, ZŠ
Frymburk o krásné vystoupení dětí, maminy o stanoviště s úkoly a sladkosti, pan Šuník o chutné špekáčky,
městys o hudbu a pivní stan.
Počasí bylo opět dobře načasované. Samotné stavění proběhlo na pohodu za pomoci dobrovolných
hasičů, fotbalistů a dobrovolníků ze širokého okolí. Po
dostavění májky a ukončení atrakcí prošel čarodějnický
rej přes frymburské náměstí, který byl zakončen zažehnutím vatry, pálením čarodějnic, rozdáním špekáčků na
opékání a zahájením májové veselice v pivním stanu.
Všem, kteří přispěli k příjemnému odpoledni a večeru děkujeme.(městysi Frymburk, lesnímu hospodáři,
Frymburským maminám, ZŠ Frymburk, Tomášovi Řezáčovi, fotbalistům, hasičům, Radkovi Märtlovi a veřejnosti).
Za SDH Frymburk Antonín Labaj a kolektiv

Rádi bychom Vás informovali o tom,
že cestovní agentura OTRE rozšířila
své služby. Zahájili jsme spolupráci
s balíkovou přepravou PPL a stali
jsme se ParcelShopem. Je tedy možné,
v případě Vaší nepřítomnosti, u nás balík uložit, případně ho přes naši kancelář odeslat.
V PPL ParcelShopech je možné:
 Vyzvedávat zásilky
o vyzvedněte si své zásilky objednané na
e-shopu s možností inkasa dobírky pouze
v hotovosti
 Posílat balíky
o posílejte balíky po ČR i do zahraničí
o posílejte balíky i bez smluvního
závazku s PPL CZ
V ParcelShopu lze podat balíky, které splňují následující podmínky:
 váha jednoho balíku max. 30 kg
 délka balíku max. 100 cm
 součet délky a obvodu max. 300 cm
 hodnota jednoho balíku max. Kč 50 000,-, resp.
100 000, balení pouze pravidelného tvaru (balík)
 neporušený obal uzavřený alespoň lepící páskou
 na dobírku nelze posílat
Více informací Vám rádi sdělíme v kanceláři
(č.p.76) nebo na tel. č. 602 268 584.
Za tým CA OTRE, Jiřka Černocká
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MÁJOVÉ KOLO & FRYMBURSKÁ
DESÍTKA 2016
Sobota 14. května patřila ve Frymburku příznivcům běhání a inline bruslení. Navzdory hrozivé předpovědi počasí nám „tam nahoře“ přáli všichni svatí a na start
třetího ročníku Májového kola a Frymburské „wellness“ desítky se postavilo úctyhodných 148 sportovců, z toho 90 dětí!

POTŘEBUJETE
BRÝLE?
PRIMA OPTIKA ve spolupráci
s paní E. Neumannovou poskytuje nově službu občanům,

sběrnu objednávek
dioptrických brýlí.

Zahanbit se nenechali ani fanoušci, kteří zejména při dětských závodech zaplnili
cílový prostor a z plných plic neúnavně povzbuzovali. O to více nás těší, že většinu
medailí posbíraly děti z naší školy, které dokázaly, že tělesná výchova a sport na
frymburské „základce“ je na vysoké úrovni. V závodě dospělých na 5 a 10 km nás
letos potěšila rekordní účast Frymburáků, kteří nám svými výkony a úsměvem na
tváři při doběhu do cíle udělali velkou radost.

Více informací na provozovně:
KOVO – elektro, budova
COOP, náměstí Frymburk nebo
volejte 605 016 664,
Prima Optika, České Budějovice,
www.prima–optika.cz

Dle reakcí účastníků (někteří neváhali urazit do Frymburku přes 300 km) se Májové kolo a Frymburská „wellness“ desítka opět vydařila. Díky skvělým sportovním
výkonům, bezvadnému povzbuzování fanoušků a také přízni našich partnerů
a sponzorů, kterým srdečně děkujeme za podporu a těšíme se za rok na viděnou!

Bezpečnostní

Hlavní partneři akce: městys Frymburk, Activity Park médi Kubíka, Wellness Hotel Frymburk, Destinační management LIPENSKO o.p.s.
Akci finančně podpořili: Hotel Maxant, Camping Frymburk, Lipenská realitní
kancelář Ardo Reality s.r.o.
Hodnotné ceny věnovali: Activity Park médi Kubíka, prodejny COOP Jednota
a FLOP Frymburk, Wellness Hotel Frymburk, Cestovní agentura OTRE, Hotel Maxant, Restaurace Pohoda, Pizzeria Nautilus, Hospoda na Rynku, Obchůdek U Nekolů, sportovní půjčovny Lipno Centrum a Sport Řezáč.
Zvláštní poděkování: Sdružení dobrovolných hasičů – profesionální organizace dopravy, ZŠ a MŠ Frymburk a pan učitel Leoš Ševčík – dlouhodobá spolupráce a časomíra, frymburské muzeum a infocentrum – zázemí pro pořadatele i závodníky,
kolegyně a kolegové z pořadatelského týmu za bezvadnou organizaci a týmovou
práci!
Výsledky i fotogalerie najdete na webových stránkách www.ifrymburk.info

agentura HOKE
hledá zaměstnance pro
ostrahu ve Frymburku.
Vhodné pro zájemce
důchodového věku.
Bližší informace na tel.:
602 544 890

Hotel Maxant
přijme recepční na poloviční
úvazek - odpolední směny
Požadujeme:
aktivní znalost němčiny slovem
i písmem nutná
uživatelská znalost práce na PC
příjemný vzhled a vystupování.
Hotel Maxant, Frymburk 80, 382 79
e-mail: info@hotelmaxant.cz
tel. 380 735 229

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

Za pořádající spolky Atletiko Frymburk a Zdraví Frymburk
Ing. Martin Řezáč a Martin Nekola
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existenci dokonale skrývat před nepřítelem. Kdo byly tyto dvě
zpravodajské služby, o kterých se hovoří v této knize?

Knihovna Frymburk

Vážení čtenáři, pokladničku v knihovně jste opět
naplnili až „po klobouček“ a za vaše dobrovolné příspěvky v hodnotě 2. 364,- Kč byly nakoupeny tyto tituly:

Malaníková Miroslava: Mise MM
Příběh, který se zdá být fikcí, čerpá ze skutečných historických událostí na počátku našeho letopočtu a v průběhu prvního
tisíciletí. Informace, které Mary nachází, jsou konfrontovány
s všeobecně známými legendami, jež se staly náboženskými
dogmaty. Autorka vkládá do příběhu svůj neobvyklý pohled na
tuto tabuizovanou problematiku a vyzývá čtenáře k zamyšlení
a hledání pravdy.

Vondruška Vlastimil: Zločin na Bezdězu
Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a správce
hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo na Bezdězu
a v hlubokých lesích, které ho obklopují. Tajemný zločin pomáhají řešit jako obvykle panoš Ota a velitel Diviš a své si k řešení
případu řekne i Ludmila z Vartemberka. I když případ zpočátku
vypadá jasně, rychle se komplikuje a sám Oldřich z Chlumu je
překvapený, jakou zlobu může skrývat lidská duše.

Adrian Lara: Procitnutí půlnoci
S dýkou v ruce a nenávistí v srdci se krásná vdova Elise plíží
po nočních ulicích Bostonu, aby pomstila smrt svého jediného
syna. Využívá přitom své neobvyklé schopnosti, která jí byla
dána do vínku, zároveň ji však ničí… Samotářský Tegan, chladnokrevný upír z Rodu, má podobné poslání – zabít co nejvíce
nepřátelských Škůdců. Cesty obou hrdinů se zkříží a vzniká
mezi nimi zvláštní svazek, který je nakonec schopen přerůst
v něco hlubšího.

Deaver Jeffery: Iluze
Další příběh geniálního detektiva Lincolna Rhyma se začíná
odvíjet na prestižní hudební škole v centru New Yorku, kam se
po útěku z místa činu uchýlí pachatel vraždy. Policie do několika minut obklíčí uzamčenou učebnu a chystá se s vrahem vyjednávat. Vzápětí se zevnitř ozve výkřik a výstřel, a tak policisté
vyrazí dveře. Místnost je však prázdná. Na pomoc jsou povolání
Lincoln Rhyme s Amélií Sachsovou a okamžitě začínají s důkladným šetřením.

A pro středně velké malé čtenáře:
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky
Greg Heffley má fakt problém. Školní majetek byl poškozen
a on je hlavním podezřelým. Ale nejšílenější na tom je, že je
nevinný. Nebo aspoň skoro. Dopadení se blíží, ale pak znenadání udeří sněhová bouře a celá rodina Heffleyů je uvězněna
v domě.

Gutmann Ethan: Jatka
Z masového vraždění se dnes stal výhodný byznys. K tomuto neúprosnému závěru došel Ethan Gutmann ve svém podrobném vyšetřování utajovaného programu čínské vlády, který
má eliminovat politické disidenty a který profituje z prodeje jejich orgánů – v mnoha případech zájemcům ze Západu.

V červnu bude knihovna ve dnech 17.6. – 24.6
a v úterý 28.6. uzavřena (otevřeno bude v pondělí
27. 6.). V úterý 14.6. bude otevírací doba prodloužena od 14.30 do 18.30 hod., mimořádně bude otevřeno ve čtvrtek 16.6. od 15.00 do 17.00 hod., a
mimořádně v pondělí 27.6. bude otevírací doba opět
prodloužena od 14.30 -18.30 hod.

Vondruška Vlastimil: Osmanský tábor
I když se situace v Uhrách v polovině 16. století poněkud
uklidnila a Osmani na nějakou dobu přestali s útoky na území
svých sousedů, objeví se jeden veliký a zdánlivě neřešitelný problém. Jde o diskrétní záležitost, která vylučuje použití vojska,
a ani vyslanec českého krále v Budíně nemůže zasáhnout. Proto
se královna Anna obrátí na královského písaře Jiřího Adama
z Dobronína. Protože jde o nesmírně nebezpečnou misi, tentokrát nic nenařizuje, přesto jí pán z Dobronína vyhoví. Vzápětí
se vydává na území nevěřících. Ale ještě dříve, než tam dorazí,
dojde k první vraždě.

Tereza Rillichová, knihovnice

UŠETŘETE STOKORUNY I VÍCE!
Nové vydání turistického průvodce Grenzgenial

Exkluzivní výhody pro volný čas na Lipně
a v okolí s platností do 31. 5. 2017!

Penmanová Sharon Kay: Lví srdce 2
Děj druhé knihy románové ságy Lví srdce zavádí čtenáře do
Svaté země v době vleklé války mezi sultánem Saladinem a Richardem I. Anglickým, přezdívaným pro výjimečnou statečnost
a bezhlavou odvahu Lví srdce. Křižácké vojsko, vyslané osvobodit Jeruzalém z rukou nevěřících Saracénů, je rozpolceno
vnitřním svárem mezi Angličany a Francouzi. Intriky a pletichaření vyčerpávají i Richardova protivníka, ale krvavý konflikt
stále nemá řešení. Richard je postavený před nelehkou volbu
a musí se rozhodnout, jestli bude dál ochráncem křesťanské víry
v Zámoří, nebo se vrátí do Anglie zachránit svou říši.

Desítky výhod typu 1+1 zdarma a dalších bonusů…

Vyhlídkové plavby parníkem, Activity Park médi Kubíka, výlety na raftech, zapůjčení kola/elektrokola, aquapark, solná
jeskyně, saunový svět, bobová dráha, ZOO, Vítkův Hrádek,
restaurace a mnohé další…..
Průvodce zakoupíte od 1. června
v infocentru Frymburk.

Gellermann Günther W.:… a naslouchali pro Hitlera
Nestříleli, nezosnovali úklady a neprováděli atentáty, nehnali na smrt agenty - dělali jenom jediné: odposlouchávali pro
Hitlera! A protože pracovali s nasazením tehdy nejmodernější
techniky, za použití velice širokých znalostí německých inženýrů, bez hlesu a nehod, byli nejenom úspěšní, ale dokázali svoji

Více na www.grenzgenial.cz
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Slavnosti dřeva na Stezce korunami stromů Lipno
Červnové Slavnosti dřeva na Stezce korunami stromů Lipno se letos budou konat již po čtvrté. Čeští dřevosochaři je již mají ve svém
pravidelném kalendáři. „V sobotu 11. června budou muset vytesat před zraky návštěvníků sochu o minimální velikosti 1,5 metru,“ říká
Filip Pekárek, ředitel Stezky korunami stromů. Dřevorubecké umění doplní show STIHL TIMBERSPORTS SERIES s reprezentantem Martinem Komárkem. Součástí programu bude i divadelní kejklování Slávka a jeho družiny nebo Lesní ateliér Tvor, který nabídne tvoření pro
děti. Chybět nebude ani lišák Fox. www.stezkakorunamistromu.cz
Program sobota 11. června 2016
10.30 Dřevorubecká show STIHL TIMBERSPORTS SERIES s Martinem Komárkem
12.00 Pohádka: Divadlo Kejklíře Slávka – Tibetské pohádky
13.30 Dřevorubecká show STIHL TIMBERSPORTS SERIES s Martinem Komárkem
15.00 Pohádka: Divadlo Kejklíře Slávka – Kašpárek a dřevěný koník

T-mobile olympijský běh na Lipně
Nemůžeš? Přidej! Emil Zátopek pomáhá rozběhat Českou republiku. Stejně jako se Emil Zátopek stal inspirací olympijské kolekce pro
LOH 2016, jeho historická fotografie a nesmrtelné „Nemůžeš? Přidej!“ zvou celou Českou republiku k účasti na T-Mobile Olympijském
běhu. Ten odstartuje ve středu 22. června na mnoha místech České republiky živě prostřednictvím vln Radiožurnálu. I v Lipně nad Vltavou se letos uskuteční další ze závodů T-Mobile Olympijského běhu. Bude to jen kousek od míst, kde o pár týdnů později otevře své
brány Olympijský park. Nasajte tu správnou olympijskou atmosféru, přihlaste se na závod v Lipně nad Vltavou. Hlavnímu závodu bude
předcházet i závod pro děti. Více najdete v kalendáři akcí na www.lipno.info

Koncerty rozezní Stezku korunami stromů Lipno
Každé prázdninové úterý si můžete na Stezce korunami stromů Lipno užít prodlouženou otevírací dobu, a to až do 23 hodin. Těšit se
můžete nejenom na speciální noční osvětlení Stezky, ale také na koncerty hned několika kapel. „Letní koncertní šňůra začne v úterý
5. července, kdy zahraje multiinstrumentalista Zdeněk Bína,“ láká k romantické návštěvě Filip Pekárek, ředitel Stezky. V průběhu léta
zazní na Stezce korunami stromů postupně jazz, swing, blues, ale i klasická hudba nebo rhythm & blues. www.stezkakorunamistromu.cz
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