Prosinec
Ročník
Číslo

2019
33
392

BETLÉMSKÉ SVĚTLO MÍRU A PŘÁTELSTVÍ
V letošním roce je to již 31 let, kdy se do domácností dostává Betlémské světlo míru a přátelství, které do našeho
městyse vozí dobrovolní hasiči. Betlémské světlo převezmou od rakouských kolegů v sobotu 21. prosince 2019
v Rožmitále na Šumavě. Světlo bude uloženo u stálé služby v hasičské zbrojnici. V pondělí 23. 12. 2019 budeme
světlo míru a přátelství rozvážet do okolních obcí a osad.
 V obci LIPNO NAD VLTAVOU - na křižovatce
tzv. ,,U Hodin“ od 16,30 do 16,45 hod.
 V osadě SLUPEČNÁ na návsi od 16,50 do 16,55 hod.
 V osadě SVATONINA LHOTA od 17,00 do 17,05 hod.
 V osadě BLATNÁ bude stát hasičský dopravní automobil před
Penzionem U Račáků od 17,10 do 17,15 hod.
 V obci SVĚTLÍK budeme od 17,15 hod. do 17,20 hod.
 V osadě MILNÁ od 17,40 do 17,45 hod. u kapličky.
Zájemci o Betlémské světlo míru a přátelství ve FRYMBURKU si mohou přijít k vánočnímu stromu před
kulturním domem od 18,00 do 18,40 hod. Světlo bude rovněž předáno na farní úřad a kdo si nebude moci světlo
převzít v uvedené časy, má možnost si jej vyzvednout v hasičské zbrojnici ve Frymburku u stálé služby HZS, kde
bude plamínek hořet po celou dobu vánočních svátků. Přijďte si pro plamínek Betlémského světla, poslechnout
koledy a připít si s námi u vánočního stromu horkým punčem.
Frymburští dobrovolní hasiči přejí všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků, veselé silvestrovské oslavy, úspěšné vykročení do nového roku a vše nejlepší s přáním, aby se rok 2020 obešel bez újmy na
zdraví, majetkových škod a nepříjemných událostí.
Sbor dobrovolných hasičů městyse Frymburk
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám jménem celého Úřadu městyse
Frymburk popřál krásné vánoční svátky plné vzájemného porozumění, pokory, přátelství, klidu a radosti
v rodině i v nás samotných. Do nového roku 2020
přeji hodně zdraví a splnění všech Vašich přání.
Starosta Oto Řezáč

Výzva občanům
Žádáme majitele osobních automobilů, aby v zimním
období omezili parkování aut před domy a plně využívali
vyhrazených parkovacích míst z důvodu zimní údržby
silnic. Jedná se hlavně o lokalitu “Rybízárna“, “Bažiny –
paneláky“, ulice pod Jednotou – “řadovky“.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Za technické služby městyse Frymburk M. Janáček

Prodej vánočních stromků (pouze smrky)

V měsíci prosinci se zasedání ZM bude
konat v pondělí 16. 12. 2019 od 17:00
hodin v obřadní síni ÚM Frymburk.

Ve vybraných dnech v měsíci prosinci
bude provozní doba úřadu městyse následující:

19. - 20. 12. 2019: 7,30 - 12,00 hod.
23.,27.,30.12. 2019: 7,30 - 12,00 hod.
31.12.2019: ZAVŘENO

Areál služeb městyse Frymburk – příznivé ceny!
Pátek
06.12.2019 15:00 - 17:00 hodin
Sobota 07.12.2019 10:00 - 12:00 hodin
Neděle 08.12.2019 10:00 - 12:00 hodin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

09.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
13.12.2019

15:00 - 17:00 hodin
16:00 - 17:00 hodin
15:00 - 17:00 hodin
16:00 - 17:00 hodin
15:00 – 17:00 hodin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota
Neděle

14.12.2019 10:00 – 12:00 hodin
15.12.2019 10:00 – 12:00 hodin

OZNÁMENÍ
Komerční banka a.s.
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:
04. 12. 2019 od 10.00 do 12.00 hodin
Tel: +420 955 581 550, +420 602 640 586
Setkání seniorů městyse Frymburk
Srdečně Vás zveme na pravidelné
předvánoční setkání seniorů městyse Frymburk,
které se uskuteční dne 16. 12. 2019 ve 14.00 hod.
ve Wellness Hotelu Frymburk.
Zvány jsou ženy, které dosáhnou k 31. 12. 2019
58 let a muži od 60 let.
Dopravu z Blatné, Milné a Náhlova lze v omezeném
množství po předešlé domluvě zajistit (tel.: 724 383 678).
V případě neúčasti na vánočním setkání si poukázku po
16. 12. vyzvedněte na úřadu městyse co nejdříve, platí
pouze do 20.12.2019. Za SPOZ Boháčová
Výstava Betlému
Od 2. prosince bude v nákupním středisku Coop –
Aliva GT vystavený vyřezávaný betlém o rozloze
1,5 m2 a více než padesát polychromovaných figurek.
Vystaven bude do konce roku 2019.
Zároveň bych chtěl poděkovat p. Grohmanové
za poskytnutí prostoru k vystavení betlému.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Dvořáček B. starší
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Kadeřnictví Zlatka přeje krásné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok. Nezapomeňte na vánoční
poukázky pro své drahé polovičky. Tel.. 777 646 879
Prodej vánočních kaprů
Dne 23.12.2019 od 10:00 před Starou školou.
Objednávky v prodejně FLOP nebo na telefonu
(i sms) 608 158 383. Jako každý rok v kvalitě “výběr“
kapr z Rybářství Nové Hrady.
Objednávka od 2.12.2019 do 21.12.2019.
Přeji klidnou předvánoční pohodu. Miloš Boháč
Park Frymburk
pro občany městyse Frymburk
Park Frymburk poskytuje frymburským občanům
slevu 30% na všechny skipasy, bobovací jízdné,
i tubing. Slevu můžete využívat opakovaně, pomocí
aplikace frymburských občanů (více informací v Infocentru Frymburk nebo na pokladně Parku Frymburk).
TIP: Pokud chcete lyžovat častěji a výhodně, doporučujeme zakoupit sezonní skipas, též se slevou!
Otevíráme 26. 12. 2019!!!
Těšíme se na Vás a přejeme Vám pohodový předvánoční čas, Vánoce s Vašimi nejbližšími a veselý vstup
do nového roku 2020!
Tým Parku Frymburk
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
Frymburský pindík 2019
V sobotu 23.11. proběhl jubilejní 20. ročník tradičního
šachového klání o Frymburského pindíka. Turnaje se zúčastnilo pěkných šestnáct účastníků, kteří odehráli řadu vyrovnaných partií. Pochopitelně nikdo nechtěl prohrát a už
vůbec ne skončit na samotném chvostu, přesto však celá
akce probíhala více než v pohodě. Ostatně jako každý rok.
Žádné švindlování (ani při losování), fauly, simulování
ani korupce. Vzhledem k tomu, že šachová hra přece jen
není na úplném čele frymburských sportovních aktivit a materiálové vybavení je tomu úměrné, pořadatelé museli dokonce shánět další hodiny.
Hrálo se ve dvou skupinách po osmi účastnících, každý
měl na promýšlení nejlepších tahů svých 20 minut. Pokud
se ovšem podařilo přivést soupeře do úzkých, dalo se pochopitelně přemýšlet i tehdy, tikaly-li hodiny jemu. První
dva z každé skupiny postoupili do semifinále, ostatní pak
hráli podle umístění o konečné pořadí. Na podstavci samotného putovního pindíka nové jméno nepřibylo, protože loňské vítězství suverénně obhájil Jano Mišovič.
Aby se nám z turnaje nestalo one man show a Jano nevyhrával až do smrti, velkoryse souhlasil s tím, že v příštím
ročníku bude hrát sice se všemi figurkami, ale na poloviční
čas než soupeři. A možná to stlačíme ještě víc a tento dobrovolný handicap už může Janovi zatopit. Takový je tedy
ten Frymburský pindík gentlemanský turnaj.
Cenami na Frymburském pindíkovi byly jako vždy rozličné uzeniny. Malé i velké (jen hlášený vegetarián Zdeněk
Novotný obdržel ananas a pekingské zelí), ale všechny snad
s podstatným zastoupením masa. Proto pochopitelně v nabídce nemohly být výrobky z Kosteleckých uzenin, kosteleckého Krahulíka, kroměřížského Kmotra nebo
Vodňanského kuřete, kde se většinou s masem nepočítá.
Poděkování za příspěvek na ceny patří městysu Frymburk a penzionu Markus. Na zdárném průběhu akce mělo
velkou zásluhu také vytopené (kamny, ne vodou) naše
frymburské komunitní centrum Na Rynku a jeho majitel Pavel Vrba, certifikovaný nejlepší výčepní humpoleckého
Bernarda na celém náměstí.

Skupina A:
1. Jano Mišovič
2. Jan Hruška
3. František Podlaha
4. Stanislav Cikán
5. Jan Salzer
6. Miroslav Franěk
7. Pavel Lučan
8. Karel Holčík

7 b.
5,5 b.
4 b.
3 b.
3 b.
2,5 b.
2 b.
0 b.

Skupina B:
1. Milan Fiala
2. Zdeněk Novotný
3. Marek Grohman
4. Marcel Jarolímek
5. Jan Říha
6. Ivan Rillich
7. Tomáš Matoušek
8. Jaromír Dušek

7 b.
6 b.
4,5 b.
4 b.
3 b.
2 b.
1,5 b.
0 b.

O 15. místo: Karel Holčík : Jaromír Dušek 1:0
O 13. místo: Pavel Lučan : Tomáš Matoušek 1:0
O 11. místo: Miroslav Franěk : Ivan Rillich 1:0
O 9. místo: Jan Salzer : Jan Říha 0:1
O 7. místo: Stanislav Cikán : Marcel Jarolímek 1:0
O 5. místo František Podlaha : Marek Grohman 1:0
Semifinále: Jano Mišovič : Zdeněk Novotný 1:0
Semifinále: Milan Fiala : Jan Hruška 0:1
O 3. místo: Zdeněk Novotný : Milan Fiala 1:0 (partie bez
vítěze na šachovnici, rozhodl čas, který Milanu Fialovi vypršel. Zdeňkovi Novotnému zbývaly tři vteřiny.)
Finále: Jano Mišovič : Jan Hruška 1:0
Díky všem, kteří svojí účastí zase poponesli prapor
frymburského šachu o kousek dál.
Za spolek Zdraví Frymburk Ivan Rillich

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA FRYMBURK
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Říjen – DRAKIÁDA: Na konci října se nám podařilo zrealizovat drakiádu i přes nepřízeň větrných podmínek . Starší děti
pouštěly rozpustilé draky na kopci Marta a mladší dováděly s draky na místní pláži. Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli, moc
si toho vážíme.

www.frymburk.info
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Listopad
FOTOGRAFOVÁNÍ: Úvod měsíce probíhal již v duchu Vánoc, kdy v naší mateřské škole fotila naše oblíbená fotografka
Adélka.
HASIČI: V následujícím týdnu jsme navštívily místní hasiče, kteří nám ukázali své vybavení, pověděli nám důležité informace
ze svého zaměstnání a dokonce se postarali i o nevšední zážitek, kdy se jedné partě dětí podařilo vidět opravdový výjezd
k zásahu. Poděkování patří všem hasičům a Kájovi Malákovi za zprostředkování naší návštěvy.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A JARMARK
Na samém konci listopadu nás s dětmi čekalo vystoupení u vánočního stromu, který se nám podařilo najít a rozsvítit.
A na jarmarku si děti vyzkoušely prodávat výrobky, které celý měsíc společnými silami vyráběly.
Prosinec
MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI
Tradice se nemění, a tak i letos děti navštíví Mikuláš, andělé i čerti. Děti se budou učit být odvážné a dojít si pro sladký
balíček, to jak to zvládnou, by Vám nejraději pověděly samy .
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Dopoledne s vánoční atmosférou, plné pohody, vánočních koled a zvyků a očekáváním, zdali ten Ježíšek dorazí i do naší
školky. To, jak to nakonec dopadne, o tom si můžete zatím nechat jenom zdát .
PODĚKOVÁNÍ
Jedno speciální poděkování patří panu Ribárovi, za dodání střešní plachty zdarma na náš přístřešek nad venkovní pecí, který
musel před zimou projít malou rekonstrukcí. Děkujeme.

KLIDNÉ A KOUZELNÉ VÁNOCE A POHODOVÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU
Vám přejí děti a zaměstnanci ze ZŠ i MŠ FRYMBURK
Za MŠ Frymburk Veronika Račáková

ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
Rekonstrukce prostor FČASu - pokračování
…v minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o započaté rekonstrukci prostor pro sportovní a sociální zázemí
ve staré administrativní budově, bývalé mateřské školky.
Celá rekonstrukce, realizovaná svépomocí, formou komunitní brigády, započala 19.10.2019 vyklizením prostor
a vybouráním příčky. V následujícím pracovním týdnu se
vše zednicky začistilo, vybetonovala se podlaha a o víkendu, v sobotu 26.10.2019, se sešly šikovné, frymburské
ženy, aby celý prostor vymalovaly. V příjemné přátelské
atmosféře šla práce pěkně od ruky a vše tak bylo připraveno
na další víkend, na poslední brigádní sobotu. A tak se
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2.11.2019 dala dohromady další parta žen a společně se pustili do závěrečného, velkého, úklidu nově zbudovaného
prostoru, jeho přilehlých chodeb a místností.

Za zapojení při betonování děkujeme zúčastněným: Lukáš Toušek a Michal Černocký. Za zapojení při malování
děkujeme zúčastněným: Veronika Račaková, Iveta Jandová, Lenka Černá a Alena Paulová. Za zapojení při úklidu
děkujeme zúčastněným: Marcela Frajová, Věra Potměšilová, Jiřina Černocká, Gesche Illner, Marie Golasová,
Marta Feitlová a Hana Černá.
Nesmírně nás těší, že se celý projekt povedl a s velkou
pýchou můžeme konstatovat, že i v dnešní, velmi rychlé
a uspěchané době, si lidé, žijící zde ve Frymburku, udělají
čas, sejdou se a jsou ochotní svou prací pomoci a zapojit se
do komunitní činnosti.
VELKÉ DÍKY VŠEM. Jana Toušková

POZVÁNKY K NADCHÁZEJÍCÍ M UDÁLOSTEM

Ve Frymburku již 5. ročník! Zastavte se v předvánočním shonu, nalaďte si hlas
a u voňavého punče či teplého dětského nápoje si s námi zazpívejte vánoční koledy
v rámci celorepublikové akce Česko zpívá koledy 2019. Zazpíváme si koledy: Nesem
Vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné
neviňátko, Pásli ovce Valaši, Vánoce, Vánoce přicházejí. Spolu s námi se ve stejnou
chvíli rozezní koledy ve všech koutech České republiky. Těšíme se na Vás u vánočního
stromu před Kulturním domem ve Frymburku ve středu 11. 12. 2019 v 18 hod. Více
info: FCB Klub FČAS nebo www.ceskozpivakoledy.cz

www.frymburk.info
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V prosinci to vypukne, těšte se na zajímavé akce ve Skiareálu Lipno
Hned tři velké akce připravil na prosinec Skiareál Lipno a Stezka korunami stromů. V sobotu 7. prosince navštíví Stezku
korunami stromů Mikuláš a jeho pomocníci. Těšit se můžete od 11. do 14. hodin na tradiční Mikulášskou nadílku
a v 11.00 hodin předvede maskot lišák Fox svoje kouzelnické představení.
Pokud už v té chvíli bude Skiareál Lipno v provozu, tak Mikuláš, ale i lišák Fox
navštíví rovněž lyžaře.
O týden později v sobotu 14. prosince čeká všechny lyžaře velký svátek.
Od 9.00 do 16.00 hodin se ve Skiareálu Lipno uskuteční Slavnostní otevření
letošní lyžařské sezóny a dojde rovněž k požehnání sjezdovkám a lyžařům.
Těšit se můžete na zábavné dopoledne s lišákem Foxem, představení horské
techniky, závody ve slalomu o zajímavé ceny i pohádky pro všechny děti.
A na Nový rok, pokud nebudete vědět, co s volným časem, zcela jistě si
nenechte ujít tradiční již Novoroční výstup na Stezku korunami stromů, a to
v čase od 10.00 do 16.00 hodin. Každý účastník obdrží účastnický list a zároveň získá skvělý pocit, že udělal něco málo pro svoje
zdraví, a to hned v prvním dnu roku 2020. Výstup je tradičně z centrálního parkoviště.
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INZERCE
Cestovní agentura OTRE
hledá do svého týmu kolegyni na pozici Pokojská
Termín nástupu: kdykoliv Druh pracovního poměru: plný úvazek (celoroční) HPP | nebo částečný úvazek - DPP
Místo práce: Frymburk a přilehlé okolí Pro koho je vhodná: pro všechny slečny, dámy a paní, které se nebojí přiložit ruku k dílu
Náplň práce: úklid chat, domů a apartmánů, drobná údržba a pomocné práce, správa skladu s čisticími prostředky a lůžkovinami
Požadujeme: zodpovědný přístup k práci a pečlivost, ochota pracovat o víkendech i ve všední dny, flexibilitu, spolehlivost a loajalitu,
řidičský průkaz výhodou
Nabízíme: zaměstnání v mladém kolektivu, práce v rodinné firmě s dlouholetou tradicí, zajímavé platové ohodnocení – 18. 000,- Kč
/měsíc, roční prémie, stravování zdarma, ubytování pro rodinné příslušníky za velmi výhodné ceny, firemní automobil k dispozici
Kontakt: pro více informací volejte nebo pište panu Michalu Černockému na tel.: 723 951 980 | cernocky@otre.cz
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. 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. 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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