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Prezident České republiky Miloš Zeman ve Frymburku
Dne 2. 6. 2015 přesně v 12:08 se při vystupování z prezidentské limuzíny dotkla pravá noha prezidenta naší republiky frymburského náměstí. Tolik asi pro historické záznamy a kroniky. 
Prezident v doprovodu hejtmana se ve Frymburku
zastavil v rámci své cesty po jižních Čechách. Zastavil se u nás, aby zde poobědval v našem hotelu Maxant. Je to velmi velká pocta jak pro celý Frymburk,
tak přirozeně pro hotel manželů Semšových a celé jejich rodiny, která nyní hotel provozuje. Prezident si na
oběd přizval i hosty, jednalo se o starosty okolních
obcí a některé významné podnikatele a osobnosti
z různých oblastí hospodářské činnosti naší oblasti.
Prezidentské menu, spolu s jeho podpisem, máme
uchováno v Pamětní knize, kterou pro podobné významné akce máme vytvořenou.
Prezidentovi jsem předal dar od frymburských občanů – jednalo se o dvě číše vyrobené u nás ve sklárně na Milné. Na jedné číši je vybroušeno – Obyvatelé Frymburka svému prezidentovi a na druhé znak městyse.
Role hostitelů jsme se zhostili velmi důstojně, tak, jak si hlava státu zaslouží. To není jen mé hodnocení, ale dokládají to slova chvály, jak ze strany zástupce protokolu prezidenta, tak vedení zúčastněných jednotek Policie ČR, tak
představitelů Jihočeského kraje.
Děkuji všem, kteří pomáhali tento nelehký úkol zvládnout, v prvé řadě jistě hotelu Maxant v čele s jeho manažery
Petrem Procházkou a Martinou Semšovou, perfektním, usměvavým, milým a profesionálním servírkám a skvělou sestavou kuchyně hotelu. Stejně tak děkuji naší vždy stoprocentní pracovní skupině při úřadu městyse. Dále chci moc
poděkovat všem těm, kteří přišli pana prezidenta pozdravit, přivítat a vytvořili velmi přátelskou atmosféru.
Ve 13:47 dne 2. 6. 2015 se uzavřely dveře prezidentské limuzíny a prezident České republiky odjel z Frymburku
dál, směrem na Loučovice, kde jeho program pokračoval. Tolik zas pro historické záznamy. 
Oto Řezáč, starosta městyse
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Program slavností:

Zprávy z radnice

Neděle 16. srpna 2015
10.30
Městys Frymburk pronajme

11.30

bytovou jednotku 2+1 v č. p. 139
(4. patro, 1. pokoj 19m2, 2. pokoj 11m2,
kuchyň 8m2, předsíň, koupelna, WC).
Vytápění – dálkové, nájem cca 2100,-Kč,
služby cca 4500,-Kč včetně dodávky tepla.

Bohoslužba

Dopolední „žejdlík“ s dechovkou
z Vorderweißenbachu

13.30 Vystoupení mládežnického dechového
orchestru z Vorderweißenbachu
14.00 Slavnostní akt „20 let kulinářské obce
Vorderweißenbach“

Žádosti zasílejte nejpozději do 24. 7.2015,
formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové.

15.00 Show mistra světa v grilování - Adi Matzek
15.45 Ukázky grilování s regionálními „gril majstry“. Ochutnávky grilovaných specialit zdarma!
16.00 Vystoupení tanečních skupin

____________________________________________

16.45 Ukončení grilovací show
17.00 Závěrečný hudební dozvuk

V měsíci červenci bude pracovnice ÚM
přítomna na radnici

Na Vaši návštěvu se těší partnerská obec
Vorderweißenbach, její spolky, sdružení a hostinští.

v sobotu 18. 7. 2015

ZŠ a MŠ Frymburk

od 08:00 do 12:00 hodin.

Spolu to dokážeme v ZŠ Frymburk

_____________________________________________

Součástí vzdělávacího programu naší školy se nově
staly výukové semináře, sportovní kurzy a projektové
dny, které byly pevně stanoveny pro jednotlivé ročníky
a schváleny pedagogickou i školskou radou jako příloha
našeho školního vzdělávacího programu s názvem Spolu to dokážeme.

Divadlo
28. 8. 2015 v Kulturním domě ve Frymburku se koná představení Karla Šípa a Josefa Náhlovského –
MINIPÁRTY.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí
27. 7. 2015 v Infocentru Frymburk.
Cena vstupenky je 100,- Kč.
_____________________________________________

Cílem programu Spolu to dokážeme je vzájemné poznávání žáků, zvyšování jejich sebedůvěry, získávání
základních životních dovedností, zlepšování fyzické
zdatnosti a pohybové obratnosti. Věříme, že tyto akce
budou zásadním způsobem přispívat k vytváření dobře
fungujících třídních kolektivů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře, respektování jednoho druhým,
pomoci druhému, spolupráci a toleranci. V takto nastaveném prostředí se naši žáci budou nejen dobře cítit, ale
bude mít i výrazný pozitivní vliv na jejich studijní výsledky, jak dokazují zkušenosti z jiných škol, kde takové programy fungují již řadu let.

ZÁJEZD NA SLAVNOSTI DO PARTNERSKÉ
OBCE VORDERWEIßENBACH

Městys Frymburk pořádá pro občany Frymburku
v neděli 16. srpna autobusový zájezd na slavnosti
naší partnerské obce Vorderweißenbach.
Zájezd je pro přihlášené účastníky ZDARMA, pouze
doporučujeme „drobné kapesné“ v EURECH
na občerstvení.

První akcí tohoto typu, na které jsme sbírali zkušenosti a odvahu k zavedení programu pro celou naši školu, se staly lyžařské kurzy pro prvostupňové děti, pro
žáky 3. a 4. třídy, které jsme uspořádali letos v březnu.
Pozitivní ohlasy rodičů i dětí nás přesvědčily, že jdeme
správnou cestou. V květnu jsme navázali projektovými
dny pro žáky druhého stupně (témata: bezpečný internet, nebezpečné náboženské společnosti, kouření, alkohol). Žáci prvního stupně prožili např. projektový týden

Odjezd autobusu je v 12.00 z autobusového
nádraží ve Frymburku.
Plánovaný příjezd zpět do Frymburku cca v 18.00
Vzhledem k omezené kapacitě autobusu je nutné se
předem přihlásit v Infocentru Frymburk
(tel: 724 966 060) nejpozději do 7. srpna!
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Výukový seminář - My a naše práva

s tématy Kniha, Jak dobře nakupovat nebo prvňáčci
Písmenkovou slavnost.

My, 3. třída, jsme se zúčastnili od středy do pátku
výukového semináře „ My a naše práva“.

V červnu se v rámci programu Spolu to dokážeme
uskutečnily dva vodácké kurzy na Vltavě pro 7. a 9. třídu, pětidenní pobyt žáků 8. třídy v Nové Peci, dva cyklistické kurzy pro 5. a 6. třídu, třídenní Expedice
Robinson žáků 4. třídy, pětidenní výukový seminář 2.
třídy s názvem Život v mraveništi, třídenní výukový
seminář žáků 3. třídy v Hořicích na Šumavě a dvoudenní pobyt žáků 5. třídy na Svatém Tomáši, kterého se zúčastnili i páťáci ze ZŠ Lipno, kteří v září nastoupí
k nám do 6. třídy.

Ubytovaní jsme byli ve středisku Menfis v Hořicích
na Šumavě. Plnili jsme úkoly a hráli různé hry, ze kterých jsme si vyvodili 5 práv – právo na jméno, právo na
ochranu soukromí, právo získávat informace, právo vyjadřovat svůj názor a právo - všichni jsme stejně důležití. Bylo to super, moc se nám tam líbilo. Bylo to krásné
prožití se třídou.
Za 3. třídu, Emča Ašenbrylová, Tobík Wilzing,
Eliška Žižková

Při pořádání všech akcí využíváme především možností, které nabízí naše blízké okolí, děti ho tak mají
možnost poznávat prostřednictvím vlastního prožitku
a budou si k němu vytvářet pozitivní vztah.
Celá řada našich projektů však byla realizována také
díky spolupráci a velkorysé pomoci od rodičů i sponzorů. Moc jim všem za to děkujeme a jsme rádi, že naši
školu berou za svoji! Mateřská škola, školní družina
i každá třída má nějakého svého sponzora, na kterého se
může obrátit s prosbou o pomoc. Ještě jednou moc děkujeme: p. F. Ardó, p. M. Boháčovi – Hostinec u Hastrmana, p. M. Burianové, p. M. Feitlové, p. M.
Holátové, Hotelu Wellness Frymburk, manž. Huňáčkovým, p. V. Jinochové, p. Kovačičinovi – Občanské
sdružení Vítkův Hrádek, manž. Kourovým, p. A. Kubincové, Lanovému Parku Lipno, společnosti Lipno
Servis s.r.o., p. R. Märtlovi, p. P. Michalecké, p. J. Motejzíkovi, p. L. Mrázikovi, p. M. Nekolovi – Občanské
sdružení Lipno-Dunaj, p. P. Nekolové, manž. Perfollovým, manž. L. a P. Procházkovým, manž. P. a G.
Procházkovým, p. V. Potměšilové, převozníkům Frymburk, L. Krejzovi a M. Černockému - půjčovně Lipno
Centrum, firmě Lipno Slide – bobová dráha, p. J. Račákovi, p. J. Řezáčovi – Půjčovna&sport Řezáč Frymburk, p. V. Semšové – Hotel Maxant, manž.
Schneiderovým, oddílu SK Lyžaři-běžci Frymburk –
M. Řezáčovi a M. Mauerovi, p. M. Slípkové, p. J. Slípkovi st. a ml., p. P. Sládkovi, p. P. Šimové, p. R. Šuhajovi, manž. Tvarožkovým, p. S. Zabilkovi, p. H.
Wilzingovi, p. J. Žižkové a pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se.

Výukový seminář v Nové Peci - Expedice
Robinson
Výukový seminář v Nové Peci - Expedice Robinson.
Ve dnech 22. - 24. června 2015 se v Nové Peci konala
Expedice Robinson. Během
výukového
semináře si děti ušily vlastní
torny, vyrobily
z
keramické
hlíny
hrnek
nebo
misku,
vytvořily herbář, vymyslely
a
předvedly
tanec lidojedů,
řešily
různé
šifry, malovaly
plánek kempu,
zkusily se orientovat podle
buzoly apod. Všechny děti byly tak odvážné, že i prošly

Závěrem bych ráda poděkovala všem pedagogům za
jejich aktivní zapojení do programu Spolu to dokážeme
i celoroční práci. Dětem přeji krásné prázdniny, rodičům příjemnou dovolenou!
Za ZŠ a MŠ Frymburk M. Minaříková
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Cyklistická vyjížďka

stezku odvahy. I přes nepřízeň počasí se výukový seminář velice vydařil a vše jsme s přehledem zvládli.

Ve středu 24. 6. 2015 se šestá třída sešla v 8:00 hodin před školou, někteří na vlastních kolech a někteří si
šli půjčit kola do půjčovny Lipno Centrum. Pan učitel
Kakaš nám zkontroloval výbavu, správné seřízení kol
i cyklistické přilby a paní učitelka Rizáková zopakovala
pokyny o bezpečnosti na cyklistické vyjížďce. V 9:00
hodin jsme vyrazili směr Svatý Tomáš s první zastávkou v Lipně nad Vltavou pod bazénem, kde jsme si dali
přestávku na svačinu.

Žáci 4. třídy
Výukový seminář Klíč 5. třídy
na Svatém Tomáši
Ve čtvrtek 18. 6. za námi přijeli do školy žáci
5. třídy z Lipna, kteří s námi budou chodit příští rok do
6. třídy. Provedli jsme je celou naší krásnou školou
a pak jsme vyrazili na převoz. Dále jsme pěšky pokračovali všichni společně na Svatý Tomáš. Tam jsme si u
Perfollů postavili stany a začali jsme plnit všechny úkoly – výroba klíče z drátu a korálků, puzzle klíč,
piškvorky, balónky s obavami z 2. stupně, které jsme
zničili vlastnoručně vyrobenými oštěpy, a mnoho dalších zajímavých činností. Přitom jsme se poznávali
s našimi novými přáteli z Lipna. Celou dobu nás provázela zima a déšť, ale v zápalu činností jsme na to nemysleli. Nejvíc jsme se těšili na noční stezku odvahy.
Šli jsme po dvojicích podle svítících květů a na konci
nás překvapil Bajaja, který nám ukázal cestu k panu
králi. Tím byl náš budoucí pan učitel Š. Kakaš. Ten byl
dalším překvapením, protože jsme ho tam vůbec nečekali. Paní učitelky nás vzájemně představily a pan král
nám dal symbolicky náš klíč ke 2. stupni.

Zpočátku nám počasí přálo, ale za Přední Výtoní se
začalo kazit a cestou do kopce k Svatému Tomáši začalo pršet. Vydrželi jsme a pak na nás už jen příjemně svítilo sluníčko. Zdatnější z nás vyjeli na kole celý kopec,
méně zdatní střídali jízdu na kole s chůzí a tlačením kola. Další přestávky na jídlo jsme se dočkali u bufetu
blízko Vítkova Hrádku, kde jsme si odpočinuli a koupili
něco dobrého na zub. Před námi byl poslední, snad
i nejhorší úsek plný kamenů a kořenů, který nás dovedl
na Vítkův Hrádek. Někteří z nás šli na rozhlednu, odkud jsme viděli nejen celé Lipno, ale i Rakousko
a v dálce v mlze Alpy.
Nejlehčí a nejrychlejší úsek naší trasy byla cesta ze
Svatého Tomáše na Frýdavu k převozu, kde jsme chviličku čekali na převoz a za pár minut jsme už byli ve
Frymburku. Někteří žáci se hned rozloučili a ostatní si
dali zmrzlinu, při které jsme zhodnotili náš výlet a vyměnili si své dojmy a zážitky.

Noc ve stanech byla studená a deštivá, některým
kamarádům z Lipna napršelo i do stanů. Po snídani
jsme se vydali na
Vítkův Hrádek, kde
jsme si zahráli na badatele
zkoumající
starou pověst. Odměnou byla truhla
s pokladem, kterým
byly vstupenky na
hrad. Počasí bylo na
naší straně a slunce
nám posvítilo na
nádherný výhled až
na Frymburk. Po
obědě jsme sešli opět
pěšky ze Svatého
Tomáše dolů na převoz.

Žákyně 6.třídy
Sportovní vodácký kurz na raftech
Dne 22. 6. 2015 jsme vyrazili na vodácký kurz na
řeku Vltavu. V 9 hodin ráno jsme vypluli z Vyššího
Brodu směrem na Český Krumlov za ještě poměrně
příznivého počasí. Celkem jsme se plavili na čtyřech
raftech a kapitány nám dělali p. uč. Frantálová, p. uč.
Rizáková a dva zkušení instruktoři, vodáci Jakub a Radek z Inge Outdoor. Instruktáž byla sice poučná, ale pro
nás nezáživná, neboť jsme se již těšili na vodu.
Vyplouvání s rafty na vodu proběhlo úspěšně, až na
mokré boty. Řeka byla klidná, díky hrám, které nám
připravili instruktoři, čas utíkal rychleji až k hostinci
U Báby, kde jsme měli přestávku na oběd. Oblíbený se
stal smažený sýr s hranolky. Po obědě následovala
dlouhá cesta do kempu U Fíka, ve kterém jsme měli nocovat. Ovšem, to by nebyl výlet, kdyby nezačal silný,
oslepující déšť. Spousta žáků ve svých pláštěnkách připomínala malinké, roztomilé hříbky. Když jsme dorazili

Tento výlet se nám moc líbil, máme mnoho zážitků.
Žáci 5. třídy a učitelka M. Račáková
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do cíle, většina žáků využívala místních sprch a automatů na různé speciality. Chatky byly nové, útulné
a účastníci kurzu se ihned usídlili. Míčové hry a baseball, který s námi hrál místní pes, neboť se domníval, že
mu míček aportujeme, vyplnily čas do večeře. Po večeři
jsme seděli chvíli u ohně, který se podařil našim učitelkám i z mokrého dříví rozdělat. Musíme přiznat, že
jsme jim moc nevěřili. Noc proběhla velice klidně a tiše. Hned po večerce v 22:30 všichni spali.

velmi útulných a pěkných chatkách. Dokonce jsme si
poseděli u ohně, který zařídili šikovní spolužáci.
Další den už jsme pokračovali do našeho cíle do
Českého Krumlova. Cestou jsme sjeli i pár větších jezů
a trochu nás ošplouchala voda. Proti plánu jsme projeli
i Českým Krumlovem, což bylo velmi pěkné projíždění
jezy. Když jsme dojeli na konec naší cesty, museli jsme
vytáhnout rafty z vody, což nebylo zrovna lehké, ale za
pomoci pana instruktora a našich chlapců jsme to zvládli. Převlékli jsme se a šli čekat na autobus.

Druhý den byli někteří jedinci čilí a plní energie už
v půl páté ráno. Druhý den po snídani nás čekala cesta
do Č. Krumlova, při které se několikrát vystřídalo počasí. Nejvíc zábavy jsme si užili na jezech. Na oběd jsme
zakotvili v Č. Krumlově v kempu Vltavan. Užili jsme si
ještě pár jezů a koupání některých neobratných raftařů.
Výlet končil dlouhou procházkou na autobusovou zastávku. Všichni se vrátili unavení, ale i plní zážitků
a zkušeností.

Vzhledem k našim výborným a sehraným partám na
raftech jsme vše zvládli ve skvělém čase a mohli jsme
se vydat k domovu i dříve než jsme plánovali. Výlet se
nám moc líbil a určitě si z něj odnášíme spoustu pěkných zážitků.
Děkujeme doprovodu paní učitelce Jindřišce, že byla
milá a vůbec nás nekárala, paní Baldové, že se o nás
stále tak bála, a skvělému Michalovi za jeho profesionalitu nejen na vodě.

Žáci 7. třídy

Žáci 9. třídy

Sportovní vodácký kurz 9. třídy
V pondělí dne 15. 6. 2015 jsme se vydali do Vyššího
Brodu, abychom se zúčastnili vodáckého kurzu. Chvíli
jsme čekali na instruktora a po té se rozdělili do skupin
po 5 žácích do jednoho raftu a do každého přibyl ještě
jeden dospělý, takže jsme obsadili tři rafty. Jedna skupina se dokonce skládala ze samých holek a jen jednoho
kluka a, i když byla tato skupina pomalejší, zvládli dobře dojet.

Keramická pec ve škole
Zakoupili jsme do školy novou vypalovací keramickou
pec. Hned jsme se pustili do hnětení a podařilo se nám
vypálit první keramické výrobky. Zároveň nás vyzval
pan F. Frantál k pokračování v „keramickém“ projektu
věnovaném frymburským pamětihodnostem. První část
ze šk. roku 2012/13 (kostel sv. Bartoloměje) můžete vidět v našem muzeu. Projekt máme rozdělaný se 7. třídou, pokračovat budeme po prázdninách. Od rodiny
Feitlů jsme dostali sponzorsky hrnčířský kruh. Na ten
jsme si ještě netroufli, ale věříme, že se nám podaří něco vytočit. Tímto moc děkujeme.

První den jsme zastavili U Tří veverek a posvačili,
pak jsme pokračovali do Rožmberku po našem prvním
jezu. V Rožmberku jsme šli na oběd, lehce si odpočinuli a hurá do lodí. Cestu nám zpříjemnil náš instruktor
Michal, který měl pro nás různé aktivity. Odpoledne
jsme zakotvili v kempu U Fíka. Zde jsme přespali ve

Gabriela Krejzová, Petra Nekolová
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níkům p.Jindrovi Bouchalovi a Václavu Svobodovi,
p.Miloši Boháčovi ml., maminkám Barušky Jandové za
doprovod a Terezky Frajové za pomeranče, Ireně Hartmanové za fotografie.
MŠ FRYMBURK
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY:
FOTOGRAFOVÁNÍ
Za profesionální spolupráce fotografky Adély Práškové proběhlo na školní zahradě fotografování dětí z
mateřské školy. Slunečné počasí a vkusně naaranžované
zátiší v přírodním vrbovém tunelu přispělo ke vzniku
zcela neobyčejných fotek. Originalitu těchto fotografií
bylo možné obdivovat na tablu předškoláků, které bylo
vystaveno v Domku U Rillicha.

Námořnický den ve školní družině
Ve středu 3. června jsme v naší družině prožili Námořnický den. A jak takový den vypadá? Od normálního běžného dne se liší tím, že je důležité nepodcenit
přípravu. Od minulého týdne jsme nacvičovali námořnické písničky a básničky. Také jsme si vyladili náš
šatník. Námořnické čepice některých z nás byly naprosto luxusní a hlavně ručně vyrobené. V pondělí jsme se
začali připravovat na zkoušku námořníka výrobou lodiček. V úterý jsme se učili vázat uzly (každý z nás alespoň jeden zvládne). A pak už jsme se nemohli dočkat
středy. Po obědě jsme si museli vyluštit vzkaz
v morseovce, ve kterém jsme se dozvěděli, co nás dál
čeká. U převozu jsme se nalodili a pan Svoboda nás vozil po našem krásném jezeře. My, námořníci, jsme si
zazpívali (tím jsme splnili jednu ze zkoušek) a zdravili
se s dalšími posádkami na vodě. Ale to nebylo poslední
překvapení. Po bezpečném vylodění na pláži
(k velkému překvapení opalujících se) a rozloučení
s lodivodem, jsme se přesunuli do bistra U Hastrmana
na pláži, kde jsme od pana Miloše Boháče ml. obdrželi

SCREENING – vyšetření zraku
Pomocí společnosti Lion Eye (tyflokabinet v Č.B.)
každoročně uskutečňujeme screeningové vyšetření zraku, které mnohdy odhalí oční vady právě u dětí předškolního věku.
DEN DĚTÍ
Letošní rok naše děti pobavilo divadlo „Máma a táta“, které svou úžasnou spontánností vtáhlo děti do děje
Námořnické legendy. Všichni jsme se společně ocitli na
námořnické lodi, kde jsme prožili velké dobrodružství –
přečkali jsme obrovskou bouři, ubránili jsme se útoku
pirátů, přemohli jsme mořskou nestvůru, našli jsme poklad a jak to tak v pohádkách bývá, skončilo to svatbou
a všichni se radovali a veselili.
PIKNIK NA MARTĚ
V krásném slunečném dnu jsme se vypravili na kopec „Marta“. Až na samotný vrchol vystoupili jen ti
nejzdatnější . Piknik v trávě byl pro děti velkým zážitkem a doposud na něj rády vzpomínají.
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Ani nepříznivá předpověď počasí nás neodradila od
úterní zahradní slavnosti pro děti a rodiče z mateřské
školy. Výroba pizzy v zahradní peci byla pro všechny
velkou výzvou a s velkým překvapením chutnaly výtečně. Slavnost se dětem i rodičům líbila, tak už nyní se
těšíme na příští společné zážitky.

mražené osvěžení. V horku nám přišlo náramně k duhu.
Na závěr jsme všichni dostali diplom za složení námořnické zkoušky. A víte co? Všichni jsme dostali 1*.
V družině jsme si ještě pochutnali na pomerančích od
maminky Terezky Frajové. Chceme poděkovat všem,
bez kterých bychom si tento den neužili . A to : převoz6

Za finanční podporu na dopravu děkujeme V. Potměšilové a J. Račákovi, J. Motejzíkovi, manželům
Wilzingovým a P. Procházkové děkujeme za finanční
dar na slavnostní rozloučení s předškoláky a všem rodičům děkujeme za celoroční spolupráci.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Učitelky mateřské školy
Za kolektiv mateřské školy Bc. Veronika Račáková
Dětský den ve Frymburku

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

V sobotu 30. května proběhl na fotbalovém hřišti „Dětský den“. Počasí nám přálo, a tak si děti svůj svátek
opravdu užily.

19. 6. byl Den budoucích školáčků. Slavnostní chvíli
započalo divadlo KOS s pohádkou pro děti i rodiče, po
pohádce následovala přísaha předškoláků, pasování,
předávání pamětních listů a dárečků. Díky promítnutí
fotografií jsme se vrátili do krásných vzpomínek na
školku a po setření malých slziček už jsme přešli
k velkolepé oslavě.

Mohly si prohlédnout hasičskou techniku včetně
vodního děla. Bylo připraveno mnoho her jako skákání
v pytli, chytání magnetických rybiček, přenášení vody
ve sklenici a lanový park. Pro kluky zatloukání hřebíků
a pro děvčata povlékání polštářku, nutno dodat, že to
hravě zvládli i kluci.

VÝLET – ZEMĚRÁJ

K dispozici byla i paní „doktorka“, u které děti
úspěšně prokazovaly znalosti lidského těla. Hojně byly
využívané i služby kosmetické a po hřišti nám pobíhali
berušky, kočičky a zajíčci.

Výlet byl v letošním roce trochu oříškem – KAM?
Kde jsme ještě nebyli? ZOO Hluboká, krásná, ale pro
všechny už hodně známá, Rakousko, to už jsme také
procestovali, a tak nás napadlo vyrazit s dětmi trochu
dál: Zážitkový park – Zeměráj Kovářov na Milevsku.

Největší zájem byl o skákací hrad, ale jen do chvíle,
kdy majitelka Ranče u Starého Kozla přivezla koně,
poníka a kozičky. Živá zvířátka se dětem obzvlášť líbila
a mohly se na nich povozit nebo je krmit.

Na webových stránkách píší – „Najdete zde více než
stovku různých her, hlavolamů a dobrodružných úkolů
podporujících vaši kreativitu, pozornost, zručnost, obratnost, rovnováhu, schopnost měnit zažité stereotypy.
Hodiny a hodiny mohou vaše děti běhat, přelézat, vymýšlet, tvořit a objevovat. Můžete se zúčastnit interaktivních programů v reálně ztvárněném prostředí vesnice
z období raného středověku, projdete si přírodní stezku
s mnoha zábavnými i naučnými úkoly, vyzkoušíte svou
fantazii v herních výstavních prostorách. Krásu české
přírody a historie zde můžete vnímat nejen zrakem
a sluchem, ale také prostřednictvím svých bosých nohou, všeho se můžete dotknout, vše si vyzkoušet,
ochutnat, procítit.“

Kromě sladkostí došlo i na opékání buřtů, točenou
zmrzlinu a palačinky připravované přímo na hřišti. Po
věnečcích upečených paní Jaroslavou Račákovou se jen
„zaprášilo“. Sovičky uháčkované paní Zdeňkou Maršnerovou vypadaly jak živé. A polštářky ušité Annou
Weinbergerovou si děti mohly vysoutěžit.
Odhadem se této akce zúčastnilo přes 100 spokojených dětí, a to je pro pořadatele tou největší odměnou.
Potěšilo i zapojení členek nově vzniklého spolku
FČAS.
Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do
přípravy a realizace celé akce.

Zní to lákavě .
Vzhledem k tomu, že výlet je naplánovaný na pátek
26. 6. a uzávěrka zpravodaje je 25. 6., nestihneme se
podělit o své zážitky. Ale už nyní víme, že tam, kde si
děti můžou užít různých radovánek, budou děti spokojené a nadšené.

A to zejména paní Janě Švarcové, učitelkám z mateřské
školy Evě Nešvarové a Veronice Račákové, dobrovolným hasičům Ant. Labajovi ml., Jitce Mydlilové, dále
Martě Slípkové, Lence Řepové, Marcele Frajové, Antonii Frnkové, Monice Frnkové, Lence Černé a manželům
Jinochovým.
7



Na akci přispěli tito sponzoři: Sbor dobrovolných
hasičů, manželé Wilzingovi, Gustav Procházka (Pension U Kostela), Petr Procházka (Hotel Maxant), rodina
Semšová, rodina Krolová (Pension Markus), manželé
Račákovi (Restaurace Pohoda), Jindřich Bouchal (převozník), A.Weinberger, Jan Žák (Bar Fantasie), zelenina ovoce (Sládek Vodňany), Lukáš Mrázik, Lenka
Nováková, Lucie a Václav Bártovi z Náhlova, majitelka
“Ranče U Starého Kozla”, Jaroslava Račáková, Zdeňka
Maršnerová, Jan Markovič, Jan Švarc, Milena Juhaňáková (kadeřnictví), Jan Pavlíček (Big Pub restaurace),
Pension N10. Poděkování patří tenisovému klubu za
poskytnuté zázemí, vodu a elektřinu.

k dispozici jsou hračky, houpačka, bazének
s míčky nebo žebřiny
Dětská diskotéka
 každý čtvrtek od 19:00 do 21:00 hod.
 program: tanec, zábavné hry, karaoke
Senior klub
 každou středu od 13:00 do 15:00 hod.
 program: společenské hry, přátelské posezení,
cvičení
Cvičení
 Hatha jóga pro dospělé každé úterý 18:30 20:00, pořádá Marcela Frajová, rezervace na
tel: 737 255 472
 Power jóga každou neděli 19:00 - 20:00, pořádá Jana Toušková

Všem ještě jednou moc děkujeme.

Dále připravujeme na srpen:
 workshop výroba domácího krému s Veronikou, 11. a 14. 8. rezervace na
veronikaracak@seznam.cz
 breakdance s Martinem
 příměstský tábor 3. - 9. 8. 2015

Organizátoři: Potraviny Na Křižovatce, Frymburské
maminy, Frymburská hospůdka

Více informací najdete na našich webových stránkách
www.fcas.cz nebo již brzy na informačních tabulích ve
Frymburku. Děkujeme všem členům, dobrovolníkům
a donátorům za jejich pomoc a úsilí při přípravách.
Těšíme se na brzké setkání v klubu FČAS

Spolek FČAS
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že Spolek FČAS nezisková organizace, dal novou tvář prostoru ve staré
mateřské škole a po dlouhých úvahách, návrzích
a konečném hlasování vznikl KLUB FČAS.
Tímto dáváme na vědomí, že už v červenci otevřeme
provoz klubu FČAS. Připraveno je volnočasové centrum s nabídkou různých aktivit pro všechny věkové
kategorie. Věříme, že si z letního programu vyberete
a podpoříte nás svou návštěvou.
Červencový program klubu FČAS od 20. 7. 2015
Tvořivá dílna
 každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod.
 program: výroba masek, deníků z prázdnin, náhrdelníků, fotorámečků aj.
Dětská herna
 každou středu od 9:00 do 12:00 hod.
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Trochu mi to připomnělo naši starou „Svatoninku“
(Svatoninu Lhotu), jak vypadala ještě nedávno. Ale
dnes už nevypadá, přijďte se podívat. S vydatnou pomocí městyse (děkujeme) byla letos opravena příjezdová cesta i náves. Už nám chybí, byť jen symbolicky,
obnovit zbořenou kapli a zprůchodnit zarostlé úvozy.
Nový osadník Svatoniny Lhoty Václav Sabáček

HLEDÁME PANÍ NA VÍKENDOVÝ ÚKLID
DOMU VE FRYMBURKU.
TEL. 728 18 69 18, A. Novotná

Hledáme brigádníky na výpomoc na úklid
v letní i zimní sezoně pro zakázku
MARINA LIPNO RESORT.
Možnost i stálého zaměstnání.
Bližší informace na tel. 724 254 906
Petra Palmová

Hotel Kupec hledá
číšník/servírka, kuchař/kuchařka,
pokojská, pomocná síla do kuchyně.

Svatonina Lhota

Možno HPP nebo brigádně.

Tel. Kontakt 777 213 314

Letos na jaře jsem byl po dlouhé době na koncertu
Jaroslava Hutky. Zazpívat si třeba Náměšť či moravské
lidové a připomenout si atmosféru pražských klubů sedmdesátých let i Letné v listopadu 89.
Vedle starých známých ale pan Hutka zazpíval i nové, mezi jinými pochmurnou píseň Sudety:
„…Byly tu sady, křoviny zbyly
Pramen zas znovu uzavřel studny
V člověčí stopě bolševník sílí
Hledáš tu pána, není tu žádný
Na nebi vidíš znamení vraždy
Bylo to chvilka a je to navždy
Zbořený kostel, křížová cesta
Dláždění ticha vymleté hrůzou
Ve stopě strachu nikdo se neptá
Na muka Krista páchaná lůzou
Ve stopách krve zpustlého kraje
Zaslechneš pochod, dechovka hraje…“

Hostel Sport Frymburk přijme
pomocnou sílu na úklid v letní sezóně.
Tel.: 777 575 909
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o Hořické pašijové hry (1+1 vstupenka)
o parní vlaky na trase Černá v Pošumaví – Nové údolí (1+1 jízdenka)
o Zoo Dvorec a prohlídky Kláštera v Borovanech
(1+1 vstupenka)

LETNÍ TURISTICKÝ BUS LIPENSKA

o nově otevřené Centrum zeleného pásu (Green
Belt Center) ve Windhaagu cca 13 km od
D.Dvořiště (1+1 vstupenka)

Společnost Destinační management LIPENSKO
o.p.s. zajistila pro obyvatele, podnikatele a v neposlední řadě návštěvníky celého Lipenska provoz letního turistického busu, který naváže na úspěšnou zimní linku
Černá v Poš. – Lipno n. Vlt. - Sternstein.
Letní turistický bus, který bude vybaven přívěsem
na kola, bude jezdit od 27. června do 6. září 2015 čtyřikrát denně na trase Nová Pec - H.Planá – Černá v Poš.
– Frymburk – Lipno n. Vlt. – Loučovice – Vyšší Brod –
Bad Leonfelden.
Autobus bude zastavovat na standartních autobusových zastávkách uvedených v jízdním řádu.
V autobusu platí cenový tarif autobusových linek Cyklotrans. Jízdní řád i ceník jízdného získáte na webových
stránkách www.ifrymburk.info nebo přímo v infocentru.

o milý dáreček v rodinné Lipenské sklářské huti –
TASTA v Milné a mnoho dalších
Navštivte Infocentrum Lipno nebo Infocentrum ve
Vyšším Brodě, za 20 Kč se Vám karta jistě vyplatí.

Fotbalisté dohráli jarní sezónu!
Náš fotbalový oddíl úspěšně dohrál všechny soutěže.
Všechny týmy splnili své předpoklady a cíle, které si
dali před začátkem soutěže!
A tým mužů skončil na konečném 6. místě se ziskem 46 bodů. Mužstvo uhrálo 14 vítězství 4 remízy
a 8 proher. Celkové skóre 54:35. Mužstvo ještě 4 kola
před koncem mělo šanci okupovat první příčky
v tabulce, avšak i díky velké marodce v posledních kolech přišli zbytečné prohry a konečná šestá příčka je
vzhledem k velkému zisku bodů velmi dobrá.

Projekt letního turistického busu vznikl za finanční
podpory Jihočeského kraje, partnerů Destinačního managementu Lipensko o.p.s. a destinačního managementu Kurverband Bad Leonfelden. Hlavním
partnerem projektu je Landal Marina Lipno.

LIPNO CARD – Karta plná zážitků

Nejlepšími střelci v sezoně byli shodně Erik Koršala
a Standa Budík, kteří vsítili 14 gólů. Za nimi skončil
Jan Rillich, který dal gólů 8. Nejlepším nahrávačem byl
Milan Račák s 9 asistencemi. Zajímavostí je, že Honza
Grohman odehrál všech 26 zápasů a strávil na hřišti
2 360 minut. Za ním skončil Dušan Račák, který odehrál 2 242 minut, a za ním skončil brankář Marek Vítek,
který odchytal 2 070 minut. Celkem v zápasech za
A tým v této sezoně nastoupilo 39 hráčů.

pro občany Svazu lipenských obcí
jen za 20 Kč

S nástupem prázdnin si Vám dovolujeme připomenout nabídku, jak získat výhody s Lipno Card pro občany Svazu lipenských obcí. Kartu, se kterou získáte tipy
na letní výlety po celé prázdniny – více se dozvíte
z brožury Lipno Card, na webu www.lipnocard.cz nebo
na našem FB profilu.

B tým mužů skončil na 8. místě, což je vzhledem
k postupnému omlazování týmu přijatelné místo, i když
ke konci museli vypomoci i některé opory z A týmu.
Vzhledem ke třem výhrám v závěru nakonec Benfika
uhrála pěkné umístění.

S LIPNO CARD si dopřejete:
o letní kurzy (-20%), pro Vaše děti (in-line bruslení,
bikepark, plachetnice, lanový park), uvidíte, jak se
Vaše děti pobaví

Nejlepšími střelci byli Martin Juhaňák 8 gólů, Honza Rillich 7 gólů a Honza Salzer 5 gólů. V průběhu soutěže se týmu ujali noví trenéři Lukáš Matuš a Pepa
Micák a jejich spolupráce výrazně prospěla. Do další
sezony budou mít hodně důležitý úkol, a to zabudovat
do týmu dalších 5 nováčků, kteří právě končí v žácích!

o prohlídku Vyšebrodského kláštera (-20%)
o nový Adventure Golf v Lipně (-20%)
o Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě (-60%)
o tobogán na Stezce korunami stromů (1+1)
10

Žáci se nakonec z pohledu umístění ukázali jako
nejúspěšnější tým Frymburka. Jejich 4. místo v konečné
tabulce je vzhledem k jejich velmi úzkému kádru hodně
potěšující a na jejich výkonech je vidět, že se ve Frymburku stále rodí talentovaní fotbalisté. Jejich suverénně
největším tahounem se stal Tomáš Pavlík, který
v soutěži vstřelil neuvěřitelných 85 góĺů, což je nejvíc
v celém okresním přeboru žáků! S velkým odstupem za
ním skončil mezi střelci Václav Tomka se 14 góly.
V této kategorii máme velké rezervy a je smutné, že
fotbalových žáků je neustále míň a míň. Počítače a různé jiné aktivity odvádí mnoho talentů od fotbalu, a to je
z naší pozice velmi smutné.

V dálce druhé místo obsadila Anna Švábová výkonem 416 cm a jen o jeden centimetr méně skočila bronzová Klára Řepová.
Navíc Aneta Tichovská v míčku obsadila 4. místo
a stejně se vedlo mladším dívkám ve štafetě, kdy
k bronzu chyběly 2 setiny.
Takže letošní sportovní rok našich žáků lze vyhodnotit jediným slovem – fantastický.
Mgr.Leoš Ševčík, učitel Tv
Foto:
Stříbrná Klára a bronzová Aneta
Anna na 2. místě a Klára na třetím místě

Přípravky skončili v konečné tabulce na 8. místě
a i tady je hodně vidět, že nám schází v některých ročnících plno hráčů! Nicméně kluci, kteří hrají za přípravky se snaží, a dělají nám radost. Jejich zápasy jsou
hodně navštěvovány diváky především z řad rodičů
a panuje zde vždy výborná atmosféra.
Nejlepším střelcem v této kategorii je Matěj Malina
se 61 góly. Za ním se seřadili Marek Micák se 40 góly
a Pavlík Juhaňák, který dal gólů 17. Přípravkám se
velmi dobře věnují trenéři Franta Malina a Standa Matuš a jejich práce je na hráčích hodně vidět.
Výbor fotbalového oddílu děkuje všem hráčům za
předvedené výkony a těší se na další sezonu se všemi na
další spolupráci! Stejně tak je potřeba poděkovat všem
sponzorům a divákům, kteří na naše zápasy chodili
v dostatečném počtu, i když diváků a sponzorů není nikdy dost.
V další sezóně se musíme zaměřit především na
mládežnické oddíly a pokusit se do mužstva přivést další adepty pro fotbal. Připravujeme projekt, který by nám
k tomu mohl pomoci, a který chceme představit od září
pod názvem ,,fandíme frymburské mládeži – pojďte
hrát fotbal za Frymburk“
Za fotbalový oddíl sekretář Vlastimil Mertl
Dvě stříbra a dva bronzy zakončily

Turnaj v Boccii – Frymburk 12. 6. 2015

sportovní rok našich žáků

V rámci Frymburských slavností uspořádal fotbalový oddíl ve spolupráci s vedením městyse Frymburk již
třetí ročník turnaje v boccii. Tato hra je upřednostňována především pro postižené a hendikepované občany.
Do Frymburka ji přivedl náš občan Honza Urban, který
ji hraje ve své kategorii na republikové úrovni. Letos
byl turnaj uspořádán opět v pátek, takže byl jako by ne-

Letos jsme se na okresní olympiádu v atletice vydali
do Kaplice s jedenácti závodníky. A nikdo nezklamal.
Kromě jednoho se všichni dostali do finále, které proměnili v zisk 4 medailí.
V běhu na 60 metrů Klára Řepová získala stříbro
a hned za ní na 3.místě skončila Aneta Tichovská.
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oficiálním zahájením Frymburských slavností. Stejně
jako v loňském roce nám k pořádání turnaje přálo počasí, a proto jsme mohli hrát na pláži, kde nám obec
umožnila nalajnovat dvě hřiště.

Poděkování patří jak všem organizátorům tak i rozhodčím Gábině Hartmanové, Kláře Hartmanové, Hance
Vítkové a tzv. děvečce pro všechno Robertovi Hartmanovi, který zaskočil pokaždé tam, kde bylo potřeba. Na
závěr turnaje čekalo všechny účastníky malé pohoštění,
o které se stejně tak, jako po celý turnaj výborně postaral „šéfmajstr“ Miloš Boháč, který se na turnaji podílel
i jako sponzor, a také jemu je potřeba upřímně poděkovat!
Všechny týmy si moc turnaj pochvalovali stejně tak,
jako se jim líbila procházka po Frymburku.

Letos se turnaje zúčastnilo 12 týmů, které byli rozděleni do dvou skupin po šesti.
Celkem se na hřištích objevilo 44 hráčů, což je velmi úctyhodný počet. První dva týmy z každé skupiny
postupovali do semifinálových bojů a ostatní se utkali
ve vyřazovacích bojích o závěrečné umístění. Všechny
zápasy proběhly ve velmi pěkné atmosféře i s podporou
asi dvou desítek diváků si ho všichni aktéři náramně
užili!

Vlastimil Mertl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Individuální ceny

Petra Mačkov A
Rosničky Blatná 1
Borovanští borci
Bizoni Frymburk
Boccia Frymburk A
Rosničky Blatná 2
Domino Č. B.
Empaťáci Č.B. bílí
Petra Mačkov B
Empaťáci Č.B. černí
Boccia Frymburk B
Rolnička Soběslav
jméno
družstvo
nejlepší hráč
Netrvalová Miluška
- Petra Mačkov A
nejsympatičtější hráč Lukeš Jan
- Empaťáci Č.B. černí
nejmladší hráč
Šuhaj Adam
- Boccia Frymburk A
Miss turnaje
Křížová Nikola
- Rolnička Soběslav

Turnaje se zúčastnili i tři družstva z Frymburka.
Bizoni Frymburk: Honza Urban, Račák Imra, David
Urban, Mertl Vlastimil, - trenér Robert Hartman.
Boccia Frymburk A: Žižková Eli, Viktorie Vetráková,
Adam Šuhaj
Boccia Frymburk B: Michalecký Ludvík, Malina
František, Králík Miloš,
Oba tyto mladé týmy pod přísným vedením trenérky
Gabči Hartmanové.
Pro první čtyři týmy byly připraveny krásné poháry
a bohaté dárkové koše, stejně tak i pro individuální ceny! O pěkné upomínkové předměty, diplomy a malé dá
rečky se postarala p. Hanka Urbanová. Všechny tyto
ceny předával na slavnostním vyhlášení starosta p. Oto
Řezáč, který zároveň ocenil výbornou organizaci tohoto
turnaje a projevil obdiv ke všem hráčům za předvedené
výkony!
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Fotbalový oddíl v čele s hlavním organizátorem turnaje Vlastimilem Mertlem děkují za finanční podporu
především zástupcům našeho městyse, bez které by se
ani turnaj nemohl uskutečnit! Je třeba také poděkovat
vedení frymburské školy, která nám umožnila sehrát
turnaj na jejich školním hřišti!

Reg. číslo: MK ČR E 11575

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