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Ročník 31
Číslo 362
MÁJOVÉ KOLO & FRYMBURSKÁ DESÍTKA 2017
Sobota 13. května patřila ve Frymburku (jako každý rok touto dobou)
příznivcům běhání a inline bruslení. Opět se nám podařilo objednat
krásné počasí a možná právě proto se na start postavilo bezmála 150 malých i velkých sportovců. Díky štědré podpoře od hlavního partnera
Activity parku médi Kubíka (Skipark Frymburk s.r.o.) každé startující
dítě obdrželo za účast štědrý dárkový balíček, který na děti zapůsobil
jako správný a legální doping, stejně jako desítky fanoušků ženoucí závodníky svým hlasitým povzbuzováním co nejrychleji do cíle.
Letos sice trochu ubylo místních dětí (sešlo se ve stejný den více
akcí), které však zastoupily ty přespolní, a to dokonce až z Prahy. Naše malé závodníky z místní mateřské a základní
školy však ani silnější konkurence, ani přítomnost televizních kamer nerozhodila a opět posbírali většinu medailových
umístění a krásných cen od našich sponzorů. Odpoledních běhů na 5 a 10 km se zúčastnilo přes pět desítek závodníků,
kteří podali rovněž výborné výkony a spíše než o celkový čas se soutěžilo o krásnější úsměv na cílové pásce. Pořadatelé
Májového kola se těší za rok na další pokračování a děkují četným partnerům a sponzorům za podporu!
Hlavní partneři akce: Městys Frymburk, Activity Park médi Kubíka, Wellness Hotel Frymburk
Finanční podpora akce: Lipenská realitní kancelář Ardo Reality s.r.o.
Hodnotné ceny věnovali: Activity Park médi Kubíka, Wellness Hotel Frymburk, prodejna COOP Jednota, POTRAVINY Frymburk (FLOP), Petr Procházka - Hotel Maxant, Gustav Procházka – Penzion U Kostela, Šimon
Račák - Restaurace Pohoda, Jan Markovič - Pizzeria Nautilus, Karel Kalvoda – Frymburská Hospůdka, David
Krol – Penzion Markus, Jiří Vinecký – Penzion N.10, Pavel Vrba – Pivnice Na Rynku, Obchůdek U Nekolů,
Rosenberger Lipno Line, sportovní půjčovny Lipno Centrum a Sport Řezáč.
Zvláštní poděkování: Sdružení dobrovolných hasičů – bezpečnost a organizace dopravy, ZŠ a MŠ Frymburk
(p. Leoš Ševčík) – dlouhodobá spolupráce a časomíra, Frymburské muzeum a infocentrum (p. František Frantál)
– zázemí pro pořadatele i závodníky, Spolek FČAS – prezentace, výdej cen, kolegyně a kolegové z pořadatelského
týmu za bezvadnou organizaci, dobrou náladu a týmovou práci! Výsledky i fotogalerie najdete na webových stránkách
infocentra www.ifrymburk.info
Za pořádající spolky SK LYŽAŘI-BĚŽCI alias ALTETIKO FRYMBURK a Zdraví Frymburk z.s.
Martin Řezáč a Martin Nekola
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Zprávy z radnice

Jarní zprávy a postřehy
Jedna z neskutečně zvláštních až nepříjemných otázek pro mě ze strany médií vždy před létem je: tak co
máte ve Frymburku nového pro tuto letní sezónu? Vždy
mi proběhne hlavou: bože to je divná, hloupá otázka,
cožpak žijeme jen od léta do léta, cožpak náš život je
stále a stále něco pro někoho jiného dělat, aby se cítil
spokojený? Ne, přece žijeme hlavně svůj život, život
každodenní a ten si postupně vylepšujeme a snažíme si
jej udělat hezčí, příjemnější a spokojenější. Ne nějakými mega počiny, jimiž bychom měli ohromit svět.
Proč taky? Jak lze z mého úvodu vypozorovat tak nemám rád takové to mediální chvástání, které je vlastně
stejně většině lidí tzv. šumák a pro druhé jen reklama.
Přesto se, ale velmi rád, podělím o informace, počiny a postřehy se svými spoluobčany. Tak tedy shrnu
události, které jste mohli zaregistrovat v jarních měsících tohoto roku.
Dlažba v parku
Vydláždili jsme si park. Po mnoha staletí byly cestičky v parku takové přírodní nezpevněné a zvláště za
deště či zmrzlé země, to bylo docela jedno blátíčko,
tedy dost nekomfortní ve všech směrech a pro všechny
krom těch co tráví většinu života v holínkách.
V první etapě, někdy tak tuším před sedmi osmi
lety, jsme jen tak pokusně vydláždili 4 příčné přechody
parku. Ujalo se to, fungovalo to a nikoho to nepopouzelo, tak jsme si letos řekli, že bychom mohli teda udělat dodláždit ve stejném způsobu, či chcete-li ve
stejném stylu i hlavní páteřní pěšinu. Pozoruhodné je
to, že jsme si dláždění udělali sami, tedy přesněji naši
hoši z technické skupiny. Tahounem byl Josef Račák
(tzv. Gacík), kterému zdárně sekundoval Petr Šuník.
Jedná se o povrch z betonových a dlažebních kostek,
jež je možno kdykoliv odstranit, nahradit, opravit,
prostě není tam nic, čím bychom nějak zatížili park, ale
podstatně jsme vylepšili jeho prostupnost.
Park jako zahrada
Náš park je bezpochyby jedinečnou dominantní záležitostí centra městečka. Ale začínáme jej čím dál tím
více vnímat jako součást prostoru, který by neměl být
nějak zapovězen vstupu, či jeho užívání. Tak jej tedy
v proměně doby tak nějak pro sebe upravujeme a posouváme do pozice, jež přesně koresponduje se všemi
těmi stavebními ale i sociálními změnami, které se kolem nás odehrávají. Park by prostě měl být součástí našeho každodenního života a tak jsme se rozhodli jej
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nadále vylepšovat a věnovat mu stále větší péči
a pozornost.
Z tohoto důvodu jsme využili nabídky a i námětů od
Marty Feitlové, která s námi od tohoto roku uzavřela
smlouvu na péči o zeleň a květinovou výzdobu městyse. Navezli jsme do parku zeminu, která tam za
mnohá léta chyběla a byla shrabováním listí neustále
odebírána. Tím se dodá stromům nová dávka živin.
Dále byla provedena strojní kultivace půdy a osev novou travou. Určitě jsme ničemu neuškodili, ba naopak.
Kašna
Možná jste někdo z vás zaregistroval, že po napuštění kašny nám již spoj mezi hlavním kamenem, jež
tvoří i nosnou část s hlavicí netěsní a vyvěrá z něj
značné množství vody. Sice jsme měli v plánu provést
opět jakousi větší odbornou firmou realizovanou
opravu. Nakonec jsme vše ještě jednou přehodnotili
a rozhodli se provést opravu sami a to klasickým způsobem. Spáry jsme vyčistili od starého spojovacího materiálu, nechali vyschnout a temovacím těsnícím
lněným provazem prostor vyplnili a tmelem znovu
utěsnili. Vypadá to, že tato historicky ověřená metoda
funguje a takto bychom si opravu vždy dělali sami, což
nám ušetří pár set tisíc korun. Základem je vždy pečlivě
před zimou kašnu a i žábu zbavit vody, která by mohla
uvnitř zmrznout a způsobit škody.
Farní zeď
Loni na podzim jsme zvládli opravit farní zeď směrem do náměstí. Nyní jsme provedli i nátěr, který se
může zdát nevhodný. Ale druh barvy jsme konzultovali
s pracovníkem diecéze pro tyto záležitosti a byla nám
opravdu doporučena tato barva (tzv. starorůžová). Tak
chvíli počkáme a ono si to sedne, pokud ne, není až tak
velký problém zvolit barvu více korespondující s barvou samotné farní budovy. Tedy ne tak výraznou.
Parkovací místa
Po dohodě s obyvateli ulice od benziny ke škole,
dále na rafandě čp. 31 a za činžákem vzniklo mnoho
nových důstojných parkovacím míst pro obyvatele
těchto uvedených oblastí. Ve všech případech městys
dodal a zaplatil materiál, jelikož se jedná o naše pozemky a tedy náš majetek. Jistě je tento způsob po
všech stránkách výhodný jak pro městys, tak i obyvatele. Dojde tím ke zkulturnění míst, kde auta stejně již
dříve parkovala a obyvatelé si pohlídají to, aby nedocházelo k ničení něčeho, co jim slouží a co si sami vybudovali.
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Kamiony
Nový jev mohli Frymburští zaregistrovat v dopravě
na hlavní komunikaci č. 163 směr Lipno – Černá procházející městečkem v dubnu letošního roku. Vzhledem k rekonstrukci železničního přejezdu na tahu Č.
Budějovice – D. Dvořiště došlo k odklonu kamionové
dopravy právě na naší 163 a tedy přes Frymburk. Bylo
to něco nevídaného a pro nás rozhodně nepříjemného.
Asi každý si musel uvědomit, jaké to máme obrovské štěstí, že nás tyto hlavní tranzitní silniční tahy míjí
resp. nevedou přes Frymburk. Samozřejmě jsem si vědom i výhod ve smyslu logistiky zboží ať již skladů či
samotné výroby, jež přináší spousty pracovních možností, ale raději bych zůstal u toho, co máme, tedy relativní dopravní klid bez kamionové dopravy.
Happy Market na křižovatce
Začátkem května se opět otevřel, po delší odmlce,
obchod s potravinami na křižovatce. Takže Frymburk
má opět 3 obchody s potravinami, což je samo osobě
nevídané a odporující všem ekonomickým propočtům
(cca 1300 obyvatel). Obchod se nazývá Happy Market
a je provozován rodinou pana Trana. Otevírací doba:
denně 7 – 20 hod. a pátek, sobota až 21 hod. je sice proti
všem oficiálním směrnicím a doporučením, ale k zákazníkům neskutečně komfortní a to je důležité. Jistě
nelze než popřát tomuto novému provozu hodně úspěchů a spokojených zákazníků.
Výběr dodavatele na rekonstrukci školní kuchyně
Zastupitelstvo na svém únorovém veřejném jednání
neodsouhlasilo výsledek výběrového řízení (jen jeden
dodavatel a všem se zdála cena neskutečně vysoká),
takže přirozeně došlo v květnu k vyhlášení nové soutěže. V celém procesu přípravy soutěže jsme vyměnili
dodavatele projektu, zpracovatele veřejné soutěže.
Více se do procesu zapojilo jak vedení školy tak i samotné kuchařky. Výsledkem bylo to, že jsme dospěli
k větší shodě v gastro technologiích a i ve stavebních
úpravách. Celý proces i přesto, že jde o naše našetřené
finanční prostředky, je svázán tisíc a jedním předpisem,
vyhláškou a zákonem.
Proč je to vše tak strašně složité? No proto, že si to
složité děláme (mluvím za celou ČR resp. její státní
správu a zákony). Jen na okraj, to je i hlavní důvod proč
stále zaostáváme a budeme zaostávat za našimi sousedy
(Německo, Rakousko). Tato složitost už samotného výběrového řízení (vedle jiného) měla za důsledek opět
docela tristní výsledek a to, že do soutěže se opět přihlásil pouze jeden dodavatel (jiný než ten v první soutěži). Nicméně se nám podařilo to, o co jsme usilovali,
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dosáhnout kvality, ale za nějakou rozumnou cenu. Ve
druhém výběrovém řízení byla vítězná (jediná) nabídka
o 2.220.000,- Kč nižší než v soutěži první. Toto zastupitelé vnímali jako úspěch a též se potvrdilo, že zrušení
první soutěže bylo správné rozhodnutí. Zastupitelé tedy
logicky na květnovém jednání zastupitelstva schválili
dodavatele, kterým se stala firma Gastro Eis Technik
CZ s r.o. za celkovou cenu 9.832.991,- Kč včetně DPH.
S paní ředitelkou základní školy je vše dojednáno
tak, aby firma mohla v druhé polovině června zahájit
práce na rekonstrukci kuchyně. Všem, kteří mi s tímto
procesem pomáhali a podíleli se na něm, moc děkuji.
Přesto, že jsme vybrali vítěze soutěže, nemáme vyhráno, nyní musíme v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách vyčkat, zda se někdo neodvolá či nenapadne
naši soutěž a proběhnou všechny zákonem stanovené
lhůty. A pak také samotná realizace díla nebude v žádném případě procházka růžovým sadem.
Proces směn pozemků
Zastupitelstvo na květnovém jednání schválilo 4 záměry směn pozemků.
Jedná se hlavně o směnu pozemků s firmou Gradient a.s., jež nám zajistí, že budeme vlastnit dostatečnou
rozlohu o výměře cca 3 400 m2 (s menší halou) vhodných pozemků pro budování sběrného dvora tam, kde
již v nějaké podobě dvůr provozujeme. Myslím, že
všichni vnímají sběrný dvůr, tedy místo k ukládání, separaci, případně i nějaké základní zpracování odpadů,
jako jedině možný a správný krok. Též je to smysluplné do budoucnosti, kdy se bude likvidace odpadů
stále více a více zpoplatňovat a tedy Frymburk bude
v tomto směru více samostatný. Jelikož je budování plnohodnotných sběrných dvorů též podporováno z veřejných zdrojů – dotací, tak se přirozeně budeme o tyto
prostředky ucházet. Základní podmínkou bylo mít pozemky ve vlastnictví městyse a mít zpracovanou stavební dokumentaci s vydaným uzemním rozhodnutím.
Toto budeme již brzy splňovat kompletně.
Další směnou pozemků s panem M. Šnobrem (Amenity Resort) dosáhneme vlastnictví pozemků, jež nám
tvoří přímé území, kde se nachází vodní zdroje (vrty)
městyse na Náhlově. O tomto významném a potřebném
ošetření vlastnických vztahů a tedy nezávislosti s ohledem na životní nutnost v zásobování pitnou vodou netřeba snad nějak rozsáhle argumentovat.
Odsouhlasená směna s panem Lavickým nám zajistí
dostatečně široký koridor místní komunikace na Lojzových Pasekách od Modřínu směr doprava, kde jsme dosáhli díky naplnění dohody ze strany investora, jež
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přebudoval bývalý areál Větrník, nového kvalitního asfaltového povrchu v délce cca 1 km, včetně sjezdů odbočujících cest.
Poslední ze směn s panem J. Frantálem řeší vypořádání, narovnání pozemků zastavěných stavbou v oblasti pod tzv. činžákem u cyklostezky.
Všechny uváděné směny jsou podloženy znaleckými posudky soudního znalce v daném oboru, které
vždy obě strany akceptovaly.
Oto Řezáč starosta
V měsíci červnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 3. 6. 2017 od 8:00 – 12:00 hod.

Infocentrum Frymburk
přijme brigádníka na pozici
pracovníka infocentra
od 1.7. – 31.8. 2017
Požadujeme:
 příjemné vystupování, vstřícný přístup,
komunikativnost
 znalost Lipenska výhodou
 praktická znalost MS Office
 znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ)
 plnoletost
Bližší informace: info@ifrymburk.info, tel.: 724 966 060
Velká frymburská fotbalová encyklopedie

V měsíci červnu se zasedání ZM bude
konat ve středu 21. 6. 2017
od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

PRODEJ ŽIVÝCH RYB

Na frymburském náměstí před hospodou
Na Rynku se dne 3. 6. 2017 v době 10:00 - 12:00
uskuteční prodej živých pstruhů chovaných
v nedaleké pstruží farmě Pod Svérázem.
Zde si můžete zakoupit Sivena amerického
(0,4 - 0,6 kg) nebo Pstruha lososového (1-1,4 kg).
Srdečně Vás zve Ing. Jonáš Knížek.
722 952 955

Základní a Mateřská škola Frymburk

Kniha se stále tvoří, ale protože téma je logicky
atraktivní jen pro určitý okruh lidí, náklad bude omezený. V případě zájmu proto prosím kontaktujte
Ivana Rillicha na tel. 602 443 408 nebo mailem:
ivan@rillich.cz Případně je také možné zastavit se
v jeho obchodě na náměstí a rovnou zde zanechat
1.000,-Kč, což je předpokládaná cena této publikace.
Kniha bude vydána ve formátu A4 a bude mít kolem
400 stran textu, fotografií a tabulek. Mapuje s maximální zodpovědností sedmdesát let frymburské kopané,
ale nebudou v ní jen fotografie ryze fotbalové. Doufáme, že kniha bude zajímavá pro každého zájemce
o historii Frymburka a jeho obyvatel. Vydána bude na
přelomu července a srpna 2017.
Václav Svoboda, předseda FC Šumava Frymburk

Letní rodinná nohejbalová liga 2017



Žádáme všechny sportovní složky o vrácení klíče od
tělocvičny a zadního vchodu do školy z důvodu
výměny fab vložky - nejpozději do 9.6.2017.
Nové klíče budou předány při podpisu smlouvy na
začátku školního roku 2017/2018.
ředitelka školy Mgr. Milada Minaříková

Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově
Úřadu městyse Frymburk ve dnech:
07.06.2017
21.06.2017
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od 10.00 do 11.00 hodin
od 10.00 do 11.00 hodin



Propozice:
Turnaje se mohou účastnit dvojice, které váže příbuzenské pouto (rodiče – děti, švagři, tchýně,
prastrýcové z babiččiny strany, manželky, levobočci, …), dále se uznává i registrované partnerství,
siamská dvojčata, nebo velmi vážné známosti.
V případě nejasností jsme Vám rádi k dispozici.
Sporné případy bude řešit prezident a kapitán soutěže.
Organizátoři turnaje si vyhrazují právo udělení výjimek, např. u dvojic s rodinným poutem sahajícím
až do doby kamenné (jako je tak u naplavenin Pafky
Schneidera a Honzy Beritů).
Přihlášení do nohejbalové „ligy“ je možné osobně,
e-mailem, nebo telefonicky a to přímo prezidentovi

červen 2017










Frymburský zpravodaj

nebo kapitánovi soutěže: - el presidente = Milan
„Klejka“ Račák; e-mail: MilanRacak@seznam.cz;
tel.: 607611433 - el capitano = Václav „Sisel“
Šisler; e-mail: vacler@seznam.cz; tel.:724 911 717
Přihlášení probíhá do 13.6.2017, 23:59:59 hod. Je
nutné uvést jména obou hráčů, telefonické
a e-mailové spojení.
Systém ligy je hra týmů „každý s každým“, na dva
vítězné sety, jednokolově (bude se odvíjet od počtu
přihlášených družstev).
Termíny a místa jednotlivých zápasů si budou týmy
domlouvat mezi sebou, dle svých časových možností. K tomu bude sloužit připravovaná webová
stránka, kde budou zaznamenávány i průběžné výsledky a jiné důležité informace!!!
První zápasy bude možno odehrát již od 21.6.2017,
6:23:00 hod.
Výsledky z posledních utkání lze dodat nejpozději
do 22. 9. 2017, 22:01:59 hod.
Startovné 100,- Kč / dvojice.
V průběhu ligy bude upřesněn termín a místo vyhlášení vítězů s následnou schůzí všech zúčastnivších
a, řekněme, s „donohejbalnou“.

své výkony byly odměněny drobnou sladkostí, špekáčky na opékání a svezením na koních. Před čarodějnickým rejem po Frymburku postavili ručně hasiči,
dobrovolníci, sportovci a mládenci v klidu a pohodě
májku. Po čarodějnickém reji a zažehnutí vatry pokračoval večer v pivním stanu na májové veselici
u Restaurace Na Hřišti s živou muzikou.
Všem, kteří přispěli k příjemnému odpoledni a večeru děkujeme. (městysu Frymburk, lesnímu hospodáři, frymburským maminám, ZŠ a MŠ Frymburk,
fotbalistům, hasičům a veřejnosti).
Za SDH Frymburk Antonín Labaj a kolektiv

Restaurace Florian
hledáme a přijmeme

KUCHAŘE / KUCHAŘKU, POMOCNÉHO
KUCHAŘE / KUCHAŘKU, ČÍŠNÍKA A
POMOCNÉHO ČÍŠNÍKA.
Na dohodu o provedení práce, sezónní práci
nebo i výpomoc. Vhodné i pro studenty.
Možnost dlouhodobého zaměstnání.

Více informací na tel.: 777 493 181
e-mail: restaurant.florian@gmail.com

Stavění Máje 2017

Dobrovolní hasiči ve spolupráci s naším městysem,
lesním správcem, Frymburskými maminami, ZŠ Frymburk, sportovci a mládenci zajistili akci stavění máje
a příjemné atraktivní odpoledne pro děti. Počasí bylo
dopředu objednané, jako vždy. Vrchní čarodějka nechala zmizet i dvaceticentimetrovou sněhovou nadílku
z bezpečnostních důvodů, aby při příletu jejich kolegyň
nedocházelo ke kolizím a poškození letových nástrojů
a podvozků, které svolala po roce, aby s dětmi ze základní a mateřské školy zahájily letošní slet úvodním
vystoupením Čarodějnic z předměstí. Poté se rozlétly
po stanovištích na odpolední program určeným především pro děti, které se při soutěžích náramně bavily. Za

Nabídka pracovního
poměru /brigády
Domov důchodců Horní Planá hledá zaměstnance na pozici pracovník přímé obslužné péče.
Nabízíme jak možnost celoročního zaměstnání,
tak uvítáme i brigádníky na stejnou pracovní pozici. V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte
ředitelku Domova důchodců Horní Planá,
email: brezinova@ddhplana.cz
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Krajské kolo OVOV

Krajské kolo OVOV se uskutečnilo 22. 5. 2017
v Táboře. A naši se opět neztratili. I přes menší problém
s odjezdem družstvo nakonec obsadilo v Jihočeském
kraji 13. místo i přes to, že jeden člen družstva se bez
omluvy nedostavil a celoroční práce tak přišla vniveč.
A jak si vedli jednotlivci:
M.Krejzová
25.místo
D.Václavíková
14.místo
K.Gladišová
7.místo
A.Točík
48.místo
V.Kučírek
18.místo
L.Řepa
5.místo
M.Sahli
28.místo
A.Švábová
6.místo
A to nejlepší nakonec. Jindřiška Nešvarová a Tina
Šulcová obsadily shodně druhá místa a získaly stříbrné
medaile. Blahopřejeme. A obě dívky jsou na foto.

nevěřte, my jsme byli mezi nimi. Mezi týmy z velkých
měst, Milevsko či Vimperk, se objevil náš malý městys
Frymburk. Bylo to pro nás velké a milé překvapení.
Na finále jsme vyrazili 18. 5. 2017 do Územního odboru HZS JčK v Českých Budějovicích. Zde jsme plnili
praktické úkoly, na které jsme se poctivě připravovali
nejen na kroužku, ale i ve svém volném čase, abychom
neudělali ostudu, a tu jsme opravdu neudělali, protože
jsme obsadili krásné druhé místo. Od prvního místa
nás dělil pouze jeden bodík. Příště už nám snad prvenství neuteče!!!
Tým FRYMBURÁCI: Natka Labajová, Ondra Malák,
Jirka Trojan, Maty Pavlík, Kuba Tomka
Mladí HASIČI – ZÁCHRANÁŘI, SDH Frymburk

Mgr. Leoš Ševčík, učitel

ŠUMAMAN 2017

SOUTĚŽ MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
HASIČEM V AKCI

Již po čtvrté jsme se zúčastnili soutěže pro mladé
hasiče, Mladý záchranář hasičem v akci. Tentokrát
ve spolupráci s další složkou Integrovaného záchranného systému s Policií ČR.
V letošním roce jsme přihlásili družstvo starších
žáků pod názvem FRYMBURÁCI. V prvním kole
jsme plnili úkoly přes sociální síť FACEBOOK,
4 úkoly ze strany hasičů a 4 úkoly ze strany Policie ČR,
jako například vyluštit slangové výrazy používané
u hasičů, zjistit informace o povodních, vyhledat zákony a vymyslet hasičskou básničku a povídku. V naší
kategorii se přihlásilo neuvěřitelných 44 týmů a do
krajského finále postupovalo pouze šest týmů. A věřte
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13. 5. 2017 se v Přední Výtoni konal 20. ročník
Šumamana, což je závod zásahových jednotek, při kterém závodníci museli ujet 30 km na kole, 10 km uběhnout a 5 km museli pádlovat na raftu. Po cestě je ještě
čekalo několik zapeklitých překážek.
Současně se konal Šumaman - Junior, ve kterém
jsme měřili síly se svými vrstevníky my. Nečekala nás
tak dlouhá trasa jako dospěláky, my naštěstí „jen“ běželi. Našim úkolem bylo uběhnout 2,7 km velice členitým terénem (lesem, loukou i po skále) s několika
stanovišti, jako např. hod granátem, střelba vzduchovkou nebo přelezení pavoučí sítě. Po běhu jsme viděli
ukázky zásahové jednotky, kynologů, policejních koní
a hlavně policejního vrtulníku, který byl našim největším zážitkem. Pak už nastala chvíle, na kterou jsme se
těšili nejvíce, kdy vyhlásili výsledky Šumamana Juniora. Ve druhé kategorii se na 3. místě umístil Miloš
Králík a ve třetí kategorii také na 3. místě se umístil
Jakub Tomka. Gratulujeme!!!
Musím všechny závodníky pochválit za reprezentaci sboru a městyse, za bojovnost, kterou zúčastnění
hasiči prokázali. Terén byl opravdu náročný a troufla si
na něj i naše nejmladší závodnice. Všichni závod

červen 2017
zvládli a hlavně dokončili – jmenovitě: Terezka Labajová, Milda Králík, Kuba Tomka, Jirka Trojan a Adam
Burian.
Děkujeme převozníkům za bezplatné převezení přes
jezero tam a zpět.
Mladí HASIČI – ZÁCHRANÁŘI SDH Frymburk

Hledám pronájem prostor pro opravu malých
plachetnic (cca 8 x 6m) s elektrickým
připojením. Za nabídky předem děkuji.
Miroslav Peterka, tel: 724 822 414,
email: peterka.miroslav@gmail.com

Frymburský zpravodaj
Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků

Dne 24. 5. jsme jeli do Českého Krumlova na
okresní Soutěž mladých zdravotníků. Tento rok naši
školu reprezentovala dvě družstva. Již po několikáté se
zúčastnila děvčata 8. a 9.tř. ze zdravotnického kroužku
a jako své nástupce přibraly do druhého družstva spolužáky převážně ze 6. třídy. V městském parku ošetřovali na několika stanovištích skutečná poranění (na
figurantech ze střední zdravotnické školy). Nejvíce nás
překvapilo druhé družstvo, které hned na své první soutěži získalo krásné druhé místo. Družstvo ze starších
žaček opět nezklamalo a přivezlo naší škole první
místo. Ostatních pět družstev bylo zklamáno, protože
frymburská škola zabrala první dvě místa v jedné kategorii. V letošním roce máme místo jednoho hned dva
putovní poháry za 1. a 2. místo. Příští týden je čeká
krajské kolo této soutěže v Prachaticích. Děkujeme
všem zúčastněným za reprezentaci naší školy, p.uč.
Frantálové za přípravu a přejeme mnoho dalších úspěchů.
žákyně 9. třídy

Recepční v hotelu - plný úvazek
Wellness Hotel Frymburk hledá
vhodného kandidáta na pozici recepční.
Zkušenosti v oboru nejsou nutné,
rádi Vás vše naučíme. Práce je na plný úvazek, jedná
se o kombinaci denních a nočních směn. Rozpis předem dle dohody. Pozice je vhodná pro čerstvé absolventy, ale není to podmínkou.
Požadujeme:
- poctivost a zodpovědnost
- slušné vystupování
- znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
- znalost anglického nebo německého jazyka (každodenní
komunikace je samozřejmostí)

Nabízíme:
- nástupní plat 20.000,- Kč hrubého,
po zapracování 22.000,- Kč hrubého
- dlouhodobou spolupráci
- zázemí čtyřhvězdičkového hotelu
- možnost kariérního postupu v rámci rozvoje hotelu
- personální stravování, ubytování a další zaměstnanecké
benefity – Frymburský BON až do výše 2.000,- Kč/měsíčně

V případě zájmu zašlete CV s průvodním dopisem na
e-mail: mydlilova@hotelfrymburk.cz

Wellness Hotel Frymburk
hledá nové zaměstnance (brigádníky) na tyto pozice:

plavčík / plavčice
číšník / servírka (komunikace v NJ popřípadě AJ)
cukrář/ cukrářka
Více informací:
Věra Nagyová, tel: 777 694 807 nebo přímo
na recepci hotelu.
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