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Frymburské nejen olympijské léto 2016
Jižní Čechy olympijské: Olympijský park RIO LIPNO 2016 byla bezesporu nejvýznamnější akce letošního léta,
která probíhala od 5.8.do 21.8. na území celého Lipenska. Náš Frymburk byl velmi významnou součástí tohoto projektu, kdy zastupitelé zapojení jednohlasně podpořili, a to hlavně z důvodu, že se jedná o propagaci sportu a pohybu. Měli jsme tady celkem
čtyři centra, kde se odehrával program spojený s letní olympiádou. Jednalo se o areál Wellness Hotelu Frymburk, atletický areál naší základní
školy, fotbalové hřiště a hřiště na nohejbal.
RIO LIPNO byla záležitost, která ve všem přesahovala dosavadní
akce, které kdy byly na Lipensku pořádány. Měli jsme z toho přirozeně
značné obavy, respekt, něco tak rozsáhlého a masivního jsme nikdy nepořádali. Též informace a spolupráce v úrovni Český olympijský výbor
– Jihočeský kraj – lipenské obce bylo nutné nastavit tak, aby se dostávaly včas k návštěvníkům, provozovatelům obchodů služeb a všem
těm, kteří tím byli dotčeni. Nerodilo se to nijak lehce, ale tím, že nám bylo nasloucháno, že naše podněty byly vnímány
a pracovalo se s nimi, došlo k tomu, že představa, vize, pro některé sen, se podařilo naplnit. My ve Frymburku jsme od
začátku k tomu přistupovali opatrně a jak je pro nás zvykem, i konzervativně. Dali jsme příslib jen pro takový rozsah
akcí, u kterého jsme si byli celkem jistí, že jej zvládneme. Nechtěli
jsme velkolepost, masovost, ale chtěli jsme si udržet komornost,
osobnost, pocit klidu a pohody i v tak rozsáhlém a živelném projektu
jako bylo RIO LIPNO 2016. Snažit se stále naplňovat naše motto
„Frymburk, místo pro dovolenou a volný čas pro rodiny s dětmi
a bez stresu“. To se nám, můžeme zcela v klidu konstatovat, podařilo: naše sportoviště v průběhu konání olympijského parku navštívilo celkem cca 10 000 lidí. Představitelé Českého olympijského
výboru v čele s předsedou Jiřím Kejvalem Frymburk vícekrát navštívili, a to ať již před zahájením či v samotném průběhu konání olympijského parku. Získali jsme řadu pochval i uznání, že jsme to takto
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hezky zvládli připravit a zorganizovat. Je velmi dobré zmínit, že vedle nevyčíslitelného přínosu v oblasti propagace
a reklamy našeho městyse jsme získali v podstatě úplně nové beach volejbalové hřiště, rekonstruovaný sportovní běžecký ovál a nové sítě za brankami v atletickém areálu školy, dva venkovní stoly na stolní tenis, závěsný venkovní koš
na košíkovou, sadu míčů na volejbal, fotbalové přenosné bezpečnostní branky.
Poděkovat chci těm, kteří pomáhali – představitelé fotbalového oddílu Vl. Mertl, Václav Svoboda, hoši od nohejbalu v čele s Miroslavem Flígrem, v areálu školy vše velmi dobře zvládal pan školník František Juhaňák (tělem i duší
sportovec, o to jsme to měli snazší), pan Miloš Boháč junior se svým občerstvením na pláži, panu Pikartovi za dohled
a organizaci rekonstrukce našeho beach volejbalového hřiště na pláži. Našim technickým službám za vzorné udržování
čistoty a pořádku městyse. Zvláštní poděkování patří panu Ali Asgarovovi, majiteli hotelu Leyla. Jeho finanční dar ve
výši 300 tisíc Kč, z kterého jsme použili pro účely financování projektu olympiády 200 tisíc Kč. Dalších 100 tisíc
použijeme na koofinancování grantu rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště ve fotbalovém areálu. Jistě děkuji
i všem Frymburským, kteří se těchto akcí zúčastnili. Naše základní škola poskytla tělocvičnu pro ubytování padesáti
dobrovolníků, kteří pracovali pro tento sportovní projekt.
Spolupořadatelství RIO LIPNA 2016 jsme se zhostili na jedničku, ostudu jsme si neudělali, dali jsme o sobě celé
ČR vědět a tím vyslali jasnou zprávu, že Frymburk je opravdu nejen pro dovolenou dobrá volba, dobrá adresa.
Oto Řezáč, starosta
První narozeniny Aktivity parku Frymburk, aneb
léto s panem Dlouhým

Zprávy z radnice

Frymburkfest 2016

S velkým potěším jsem v sobotu 30.7. absolvoval
oslavu prvních narozenin našeho Parku Médi Kubíka
na Martě. Veřejně jsem poděkoval a pochválil investora
za jeho práci a posun v nabídce volnočasových aktivit
zaměřených převážně na sport a pohyb. Došlo k výraznému navýšení dětských sportovních atrakcí. Proběhly
rozsáhlé terénní úpravy, které zvýšily komfort návštěvníků.
Je jen velká škoda, že samotný provoz parku vyvolává podnět pro řadu stížností občanů. Jednalo se
hlavně o hlučnost, jejíž příčinou byla cikánská hudba
a hlavně slovní komentář pana Dlouhého. Pan Dlouhý
nemá, bohužel, příliš libozvučný hlas, spíše naopak má
projev, který kulantně řečeno připomíná tzv. hurónský
řev. Jak je známo huróni byli indiánský kmen, který
svůj řev, křik používal jako pomocný nástroj v boji pro
zastrašení protivníka. Tedy úplný opak toho, co chtěl
pan Dlouhý svým komentováním dosáhnout. Mnozí
lidé to tedy oprávněně považovali dokonce za každodenní teror. I když jsem pana Dlouhého na toto několikrát upozorňoval, bohužel se mi nepodařilo přesvědčit
ho ke změně. Zdá se to být maličkost, ale život se
mnohdy skládá z maličkostí a pak z toho tedy vyplývá,
že mnoho maličkostí jako v tomto případě dokáže vytvořit vlnu nevole a roztrpčení. Najednou se úplně
ztrácí všechna ta práce, nápady a finanční investice vložené do projektu. Těžko pak hledat podporu takovému
projektu, který vlastně jde proti tomu veřejně proklamovanému „Frymburk, dovolená bez stresu, dovolená
pro rodiny s dětmi“. Věřím, že i na základě tohoto
mého naprosto upřímně míněného veřejného zhodnocení stavu věcí se pan Dlouhý pro další období vyvaruje

3. ročník Frymburkfestu proběhl v čase od 10.8. do
13.8.2016. Tato kulturní akce s charitativním posláním
letos, konáním Ria Lipna, kupodivu tedy proti očekávání spíše utrpěla. Návštěvnost nedosáhla předpokladů
a hlavní organizátor bude muset zvážit, proč tomu tak
bylo. Jedna věc je jasná, byly to úplně tři nechladnější
večery tohoto léta s teplotami kolem 10°C (smůla). Ani
skupina Olympic a i Lucie Bílá, naše bezesporu nejlepší
současná zpěvačka, nedokázali z nějakého důvodu přitáhnout odpovídající počet diváků. Jako malou útěchu
bych chtěl poděkovat hlavnímu pořadateli, herci, moderátorovi, hudebníkovi panu Z. Podhůrskému, který se
z toho všeho dostal až na lékařské lůžko, kde musel být
tzv. restartován.
I z tohoto ročníku jsme získali opět tři nové dřevěné
sochy s pohádkovým motivem – 1. Dívka s džinem,
2. Kráska a zvíře, 3. Frymburský trůn. A že jsou to sochy opravdu naše, frymburské, podtrhuje skutečnost, že
jsou zhotoveny z frymburských jasanů, které musely
být odstraněny pro své stáří a bezpečnost občanů z aleje
pod hřištěm. Pro doplnění uvádím, že byly nahrazeny
novou výsadbou lip. Tyto sochy jsou umístěny na naší
procházkové zóně pod Hotelem Vltava, směrem k převozu. Průběžně bychom chtěli pod všechny tyto sochy
udělat betonové podstavce, aby nedocházelo k hnilobě
na základě vlhkosti. Nové sochy opatříme ochranným
nátěrem a štítky.

V měsíci září se zasedání ZM bude konat ve
středu 21. 9. 2016 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
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toho, aby nás „osvěžoval“ svým slovním projevem
a výraznou fonetikou svého hlasu.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – ZNÁMKY R. 2016
Dovolujeme si připomenout občanům, firmám
a podnikatelům, že nádoba, která je sjednána ke svozu
komunálního odpadu, na základě uzavřené smlouvy,
musí být označena známkou pro letošní kalendářní
rok. Označení nádoby, smluvně sjednané ke svozu, je
pro osádku „záchytným bodem“ ke svozu nádoby,
zvláště v období letní sezóny, kdy evidujeme značný
nárůst vystavovaných nádob a svezeného odpadu. Pokud osádka při svozu zjistí, že na nádobě známka vylepena není, nemusí provést výsyp takto neoznačené
nádoby.
Občanům známky vydává ÚM Frymburk po zaplacení poplatku za odpady, firmám a podnikatelům byly
známky na celoroční svoz nádob zaslány v prosinci loňského roku a na sezónní svoz v tomto roce od naší společnosti. Toto opatření je z důvodu zamezení svozu
nádob, které nejsou sjednány ke svozu na základě
řádně uzavřené smlouvy nebo nejsou nahlášené ke
svozu z ÚM Frymburk.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
FCC České Budějovice, s.r.o.
provozovna Frymburk

Větroně nad Frymburkem
V třetím týdnu měsíce srpna proběhly závody větroňů na letišti Frymburk na Blatné. Bylo to sice neoficiální klání 9 větroňů, při kterém si provozovatel letiště
společnost Alfa air chtěl vyzkoušet něco nového, něco,
co svým relativně klidným provozem zapadá a tedy neruší hlukem. Zajímavé a asi pro mnohé i velmi překvapující je, že některá z letadel byla vybavena motory
(pro bezpečný, nouzový dolet), a to dokonce všech
druhů. Měli jsme tu větroně s elektrickým motorem,
spalovacím motorem, ale dokonce jeden letoun vyrobený v jižní Africe měl proudový motor. Akce se vydařila a účastníci si pochvalovali jak atmosféru
Frymburka, tak i výbornou kuchyni našich místních restaurací, kde se po celou dobu pravidelně stravovali.
Tak uvidíme, zda tím nezískáme nějakou novou
atraktivní tradiční akci.
Oto Řezáč, starosta

Městys Frymburk pronajme
bytovou jednotku 1+0

Tradiční Svatováclavský výlet na kole

v čp. 86 ve Frymburku (2. patro, pokoj 19 m2, předsíň,
koupelna + WC, lodžie, sklep), vytápění přímotopy.
Nájem cca 430,-Kč, služby cca 450,-Kč.
Žádosti zasílejte nejpozději do 23.09.2016, formulář
žádosti k vyzvednutí u p.Badáňové.

Posledních pár let jsme na státní svátek pořádali
cyklistické výlety z Frymburka do Lince, či Pasova.
Letos jsme vyslyšeli volání po změně trasy a vyzkoušíme trasu z Českých Budějovic, přes Hlubokou,
Purkarec, Hněvkovice, Týn nad Vltavou, do Bechyně.
Nejkratší trasa je 49 km a vede z velké části kolem
řeky Vltavy. Kdo by si chtěl najet svoji sváteční
,,stovečku“, může vyrazit na kole už z Frymburka, nebo
během cesty ,,kroužit ".
Všichni ostatní budou mít sraz 28.9. na Frymburském autobusovém nádraží, odkud nás autobus
v 8.00 h. odveze do Českých Budějovic. Odjezd z Bechyně v 17.00 h. Zájemci o výlet se mohou přihlásit
v Infocentru Frymburk do čtvrtka 22.9. Příspěvek na
autobus - dospělý - 200 Kč, děti - 100 Kč
Další podrobnosti na tel. 603 290 236 - Martin Nekola.

V měsíci září bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna

v sobotu 24. 9. 2016 od 8:00 – 12:00 hod.
Nová otevírací doba knihovny od 1.9.2016
úterý 16.00 -17.45 hod
čtvrtek 16.00 - 17.45 hod.
Frymburské ženy pořádají dne 1.10.2016 zájezd do
Čokoládovny v Táboře
Odjezd z autobusového nádraží v 9.00 hod. Dopravu
autobusem hradí městys Frymburk, vstupné si platí
každý sám. Přihlásit se můžete na tel. 722 024 702
u M. Čihákové.

Všechny zve Zdraví Frymburk, Atletico Frymburk
a spolek FČAS

Hotel MAXANT
přijme servírku / číšníka

Sázení cibulek krokusů
Frymburské ženy v měsíci září uspořádají akci s dětmi
″Sázení cibulek krokusů″ v sobotu dne 24.9.2016
ve 14.00 hod. Sraz u Obchodního domku Rillich. Sázecí kolíky či podobné náčiní musí mít každý sebou.
Už teď se těšíme na jaro, až krokusy rozkvetou.

Znalost němčiny nutná.
Možnost služebního bytu.
Hotel Maxant, Frymburk 80, 382 79,
info@hotelmaxant.cz, tel. 380 735 229
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SDH Frymburk

Svatba ve Svatonině Lhotě

Po mnoha letech, možná sedmdesáti, ožila 16. července Svatonina Lhota svatebním veselím i dojetím.
Oddávající místostarosta městyse Frymburk Bedřich
Kučera tentokrát neoddával snoubence Marka Vítka
a Kamilu Máčkovou v kapli (ta již desítky let neexistuje), ale na prostranství budované návsi.
To nic neubralo na slavnostní náladě svatebčanů
a osadníků, kteří se obřadu a zejména večerního veselí
zúčastnili. Osada se již těší na další svatby v místě.
Doufáme, že nebudeme muset čekat znovu tak
dlouho. Období čekání si ale jistě zpříjemníme při jiných příležitostech (že by křtiny?).
Václav Sabáček

XIII. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE 2016

Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku pořádá pod záštitou starosty městyse
Frymburk dne 24. září soutěž v požárním
sportu v rámci Velké ceny Českokrumlovska. Jedná se opět o večerní soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen nejen
z Jihočeského kraje.
Soutěž proběhne již tradičně na pravé dolní straně
náměstí od Hotelu Vltava, směrem ke kostelu. V uvedený termín 24. 9. 2016 od 8,00 hodin do cca 02,00
hodiny ranní bude celá část náměstí uzavřena pro veškerý provoz, mimo vozidel hasičských sborů a záchranné služby. Start prvního soutěžního družstva
v 19,30 hodin, po setmění.
Uzavření pravé strany náměstí na celý den nás nutí
jednak řádná příprava večerní soutěže, ale i ta skutečnost, že v dopoledních hodinách proběhne stavba pivního stanu pro večerní taneční zábavu, která
odstartuje v 19,00 hodin.
Po nástupu družstev proběhne ukázka požárního
útoku naší mládeže z kroužku HASIČ – ZÁCHRANÁŘ.
Pořadatelé proto žádají všechny, kteří parkují se
svými vozidly na pravé straně náměstí o přeparkování
v uvedený den a dobu, aby nedošlo ke škodám na majetku a k narušení celé soutěže. Zvláště žádáme majitele Hotelů Maxant a Vltava, aby s konáním této akce
seznámili své hotelové hosty, kteří budou v uvedenou
dobu parkovat v uzavřeném prostoru.
Městys Frymburk a dobrovolní hasiči zvou Vás
občany i návštěvníky na tuto akci. Přijďte se podívat na soutěž při večerním osvětlení, pobavit se
do pivního stanu a tím ukončit letošní letní sezónu.

Spolek FČAS

Prázdninový program klubu FČAS nabídl mnoho
zajímavých aktivit, které zajistily spoustu zážitků
hlavně pro frymburské děti.
Jednou z akcí, která už má ve Frymburku své místo
je stezka odvahy. Druhého ročníku se zúčastnilo 38 dětí
a cca 10 dospělých. Stezka vedla přes Activity park
Médi Kubíka a byla zakončena opékáním špekáčků, velice děkujeme Parku za poskytnutí prostor. Velké díky
za pomoc patří firmě Ulkashek services – „my jsme
údržba“, která zajistila strašidla, a to jmenovitě: Lukáš

Za SDH Frymburk Antonín Labaj a kolektiv hasičů

Vás zve v sobotu 24. 9. 2016 od 16:00 na první Frymburský turnaj v Texas Holdem Poker Freeze out. Buy-in 300,-Kč
+ 50,-Kč bounty. Počáteční stack
bude 5000 chips. Prize-pool bude
stanoven podle celkového počtu
hráčů. Pro hráče bude připraveno
malé občerstvení. Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace na čísle 608 777 187.
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Toušek, Michal Toušek, Martin Andrýsek, Jolana Pyszková, Štefan Malák, Milan Lukášek a dále nezávislá
strašidla Michal Černocký, Vojta Navrátil a za FČAS
J. Černocká, T. Řezáčová, J. Toušková, V. Račáková.
Díky patří i Jitce Kubátové za pomoc při organizaci
a za bezpečné převádění dětí přes cestu děkujeme Evě
Andrýskové. Už teď se těšíme na další ročník.
Jana Toušková a Veronika Račáková

přípravek mládežnické akademie prvoligového klubu
1. FK Příbram S. Brunclíkem. Velmi dobré bylo také
ubytování, strava i ideální prostředí městského sportovního areálu - Taverny. Fotbalisti si soustředění náramně
užili a určitě překvapí v nadcházející sezóně :o))). Jako
bonus dostali všichni tričko FC Frymburk. Chtěli bychom poděkovat panu V. Švecovi za pomoc s dopravou
a samozřejmě všem trenérům - T. Matouškovi, S. Matušovi, P. Juhaňákovi a F. Malinovi, kteří se o naše
mladé fotbalisty starají a přejeme hodně vítězství
a pevné nervy v sezóně 2016/17.
Rodiče

Letošní léto se naplno podařilo uskutečnit již druhý
ročník příměstského tábora, pod názvem "Lipenští námořníci". Tábor probíhal ve dvou termínech a s velkým
překvapením byl zcela obsazen do počtu až 18 dětí.
Celý týden byl plný zážitků i dobrodružství. Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí, bylo možné zrealizovat: koupání a vodní hrádky na místní pláži, výlet na
Martu s piknikem, výpravy do lesa a okolí, bojové
a orientační hry, projížďky na šlapadle, túru ke „Kančí
hlavě“, cyklovýlet na Lipno, projížďku na dračí lodi na
„Králičí ostrov“, návštěvu místního muzea, exkurzi
u hasičů a záchranné služby, výlet do Vyššího Brodu na
„Wolfgangovy vodopády“ aj.
Vzpomínkou na tábor bude dětem vlastnoručně vyrobené tričko a deník s fotografiemi. V závěru každého
týdne byla pro děti připravena diskotéka, dort a šampaňské.
Touto cestou bych ráda poděkovala: v první řadě
Janě Reifové za velkou pomoc s realizací a za skvěle
odvedenou práci zdravotníka, panu Kalvodovi z Frymburské hospůdky – za vstřícnost v oblasti stravování,
panu Hadačovi a Lence Černé za lahodnou zmrzlinu,
Martě Slípkové a Rozárce Nekolové za pomoc na výletech, panu Labajovi za ochotu, čas a profesionální výklad, Šárce Knotkové a panu Veberovi za úžasný výlet
na dračí lodi, Lipno Centru za sponzorský dar v podobě
sportovního a vodního vybavení.
V průběhu tábora vznikala nová přátelství, možná
i nové lásky a troufám si říct, že jsme byli skvělá parta
a těším se na příští rok .
Veronika Račáková

Horní řada zleva: V. Švec, S. Brunclík, S. Matuš, M. Sojka, T.
Matoušek, P. Juhaňák
Prostřední řada zleva: M. Králík, O. Pompe, K. Procházka, F. Procházka, V. Schneider, M. Švec, M. Micák, P. Juhaňák, M. Malina,
J. Salzer, J. Tomka, L. Řepa
Dolní řada zleva: T. Matoušek, V. Nekola, J. Juhaňák, J. Pompe

Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem 2016 – 10.9.2016
Přijďte si s námi užít další dětský den na Lipno, tentokrát s Integrovaným záchranným systémem. Na své si
10. září přijdou nejen děti, ale i dospělí. Těšit se můžete
na ukázky a zásahy profesionálních hasičů, ale také policistů a záchranářů.
Budete si moci prohlídnout techniku policie, hasičů, záchranné služby, horské služby, vodní záchranné služby
nebo také šumavského národního parku. Vyzkoušet si
pak můžete simulátor převrácení a nárazu od BESIP
nebo jejich dopravní hřiště. Program bude probíhat
u Stezky korunami stromů a u Království lesa.
Lipenský KOLO-toč - 28.9.2016
Nenechte si ujít 5. ročník akce Lipenský KOLO-toč,
která se bude konat 28. září 2016. Akce je ideální pro
všechny, kteří mají rádi jízdu na kole či in-line bruslích
– malé i velké, rodiny s dětmi, aktivní i rekreační sportovce… prostě všechny, kteří si chtějí užít den a načerpat energii díky nádherným scenériím okolí
Lipenského jezera.Akce začne v 10 hodin v Lipně nad
Vltavou v přístavu u budovy Kapitanátu. V té se nachází
i půjčovna kol a bruslí, takže mohou přijet i ti, kteří nemají potřebné sportovní vybavení či ho jen nechtějí vozit s sebou. Pojede se po Jezerní cyklo a in-line trase
směrem na Frymburk, následně přívozem na Frýdavu a
odtud přes Přední Výtoň zpět do Lipna nad Vltavou.
Více na www.lipno.info

Soustředění fotbalové přípravky
v Sedlčanech

Ve středu 10.8. se sešli hráči fotbalové přípravky na
hřišti, odkud odjížděli na prázdninové soustředění do
Sedlčan. A protože ve Frymburku máme hodně fotbalových nadějí, tak družstvo odcestovalo ve vysokém
počtu 17-ti hráčů. Čekali na ně čtyři dny plné fotbalu,
atletická a fotbalová olympiáda a dokonce i přátelské
utkání s místním týmem. Jeden den byl pro kluky připravený výborný trénink s P. Matouškem - trenérem divizního Tatranu Sedlčany a druhý den s šéftrenérem
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Informace pro školy – MAS Rozkvět Vám zdarma pomůže s administrací „šablon“
MAS Rozkvět v rámci realizace SCLLD (zkratka pro
„strategii komunitně vedeného místního rozvoje“, navazující
na předchozí strategii LEADER) poskytuje službu „animace
škol“, tedy poradenství při přípravě projektových žádostí
a jejich následná administrace.
Zaměstnanci MAS jsou připraveni školám BEZPLATNĚ
pomoci s administrací šablon - zejména výběrem, zpracováním žádost o dotaci tzv.“šablon“ a následnou administrativou realizace.
Konkrétně se jedná o výzvu OP VVV - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ
a ZŠ. Cílem této výzvy OP VVV je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování –
a skutečně je tako agenda velmi jednoduchá.
Peníze z této dotace podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního
psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga,
příp. chůvu v mateřské škole.
O tuto dotaci pro základní a mateřské školy by se měli
zajímat také rodiče - důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zlepšení zařazení žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) pomohou díky
této dotaci mimoškolní aktivity -čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní
školy ohrožených školním neúspěchem.
Veškeré dotazy a konzultace přípravy žádostí "šablon"
mohou školy z regionu MAS Rozkvět, z.s. směřovat na kancelář MAS, konkrétně pí. Miladu Vopálkovou (tel.: 774 438
779, email: vopalkova@masrozkvet.cz). V případě zájmu
zajistíme i menší skupinová školení.

2. veřejné fórum Zdravé MAS Rozkvět
Ve čtvrtek 12. října 2016 pořádáme v Horní Plané
v sále Kulturního a informačního střediska 2. veřejné
fórum Zdravé MAS Rozkvět (viz pozvánka) Obdobně
jako při loňském setkání budete moci vyjádřit své návrhy na změny a zlepšení u těchto 8 tematických stolů:
1) Místní ekonomika a podnikání – Zaměstnanost
v místě;
2) Životní prostředí – Krajina, příroda, prostředí …pro
život;
3) Sociální prostředí – Sociální služby na dosah;
4) Zdravý životní styl – Zdraví obyvatel;
5) Místní tradice – Kultura;
6) Vzdělávání a výchova;
7) Venkov a zemědělství;
8) Stůl mladých.
Současně se budete moci seznámit s výsledky loňského Fóra – co se již podařilo prosadit, nač získat prostředky, ale také co se zatím nezadařilo.
Jako host je pozvána paní Mgr. Lenka Šedová
z Centra prevence civilizačních chorob – na místě budou možné konzultace zdravotních potíží a měření hodnot rizikových faktorů.
Za celý tým MAS Rozkvět,z.s srdečně zve
Ing. Marta Krejčíčková, koordinátorka MA21
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Aktivity v Černé v Pošumaví

POTŘEBUJETE BRÝLE?
POTŘEBUJETE ZMĚŘIT OČI?

Začínáme 12.9.2016
Děti
pondělí

NEMUSÍTE NIKAM JEZDIT – VŠE LZE VE FRYMBURKU

KDE? V kanceláři prodejny KOVO-ELEKTRO v 1. patře
prodejny COOP ve Frymburku
KDY? V sobotu 1. října od 13:00 do 16:00 hodin

17:00-18:00
Kroužek tvoření
18:00-19:00
Kroužek pohybový

Dospělí
úterý
17:00-18:30
Angličtina začátečníci
19:00-20:30
Angličtina mírně pokročilí
středa
18:00-19:00
Powerjoga
19:00-20:00
Orientální tanec

KDO? Odborná firma PRIMA OPTIKA z Českých Budějovic provede odborná měření očí. Měření očí je zdarma. Zároveň si můžete případně vybrat ze široké nabídky brýlových
obrouček a různých typů dioptrických skel i na již vydaný
lékařský předpis. Jejich dodání je do 14 dnů do prodejny ve
Frymburku.
INFORMACE A KONTAKTY:
Osobně v kanceláři prodejny
Prima Optika: 605 016 664, www.prima-optika.cz
Kancelář prodejny KOVO-ELEKTRO: 602 464 292,
602 470 372

Zdarma
Zdarma

150,-/os./l.
150,-/os./l.
50,-/os./l.
50,-/os./l.

Kontakt a více info: Mgr. Anna Poláková, Ph.D.
+420 723 583 574, annapol.1@seznam.cz

Restaurace Sen v Černé v Pošumaví
hledá pomocnou kuchařku na HPP
Pro naše pracoviště Černá v Pošumaví, Lipensko hledáme:

Náplň práce – pomocné práce v kuchyni, příprava příloh. Krátký / dlouhý týden. Nabízíme – stabilní pracovní místo, velmi dobré platové ohodnocení,
stravování zdarma, práci na HPP. Nástup možný ihned.

Řidiče svozového vozidla
■ řidičský průkaz C
■ Praxi jako řidič nad 7,5 tuny min. 2 roky
■ Platný profesní průkaz s platným školením
■ Platné dopravně-psychologické testy
■ Ochotu pracovat ve dvousměnném provozu, o víkendech
a svátcích
nástup: ihned / dohodou

Více informací na tel. 777 121 896
nebo pište na info@penzionsen.eu

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na
HPP, pozice ÚDRŽBÁŘ

Závozník - popelář
■ Ukončené základní vzdělání
■ Spolehlivost
■ Ochotu manuálně pracovat
nástup: ihned / dohodou
Nabízíme:
■ zaměstnání ve stabilní společnosti
■ stravenky plně hrazené firmou v hodnotě 60 Kč
■ Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení
na dobu neurčitou
■ systém firemních benefitů
kontakt: p. Zdeněk Medula, tel.: 602 192 707 ( 7:00 - 14:00 )
e-mail: zme@asa-cz.cz

Požadujeme manuální zručnost, fyzickou zdatnost, flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost
Zkušenosti v oblasti elektro jsou vítány
Náplň práce:
 Údržba a opravy apartmánů
 Údržba zeleně, venkovního bazénu, venkovního kurtu
a dalších přilehlých prostranství
 Pravidelné roznášení a sbírání prádla z apartmánů
 Údržba svěřeného majetku
Práce v Lipně nad Vltavou
kontaktujte Milenu Dvořákovou
milena@lipnolakeresort.cz, mob.: 725 339 343

Doučování Poláková
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matematika – chemie – fyzika biologie – angličtina
ZŠ – SŠ – VŠ
Profesionální doučování, příprava na maturitu,
přijímací zkoušky, zkoušky,...

Individuální i skupinová výuka

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

Kontakt: Mgr. Anna Poláková, Ph.D.
+420 723 583 574, annapol.1@seznam.cz
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