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Dvacet let technického sedmiboje dvojic ve Frymburku
I v letošním roce se setkali příznivci sedmiboje v našem městečku. A bylo to již po neuvěřitelných dvaceti letech.
Boje začaly již v lednu a na začátku února utkáními ve skupinách. Celkem se letos přihlásilo, ve stanoveném termínu,
16 dvojic, a to byl úplně přesný počet, který byl potřeba pro tento jubilejní, dvacátý ročník. Nakonec jsme ještě pár
dvojic odřekli, ale bohužel už se přihlásily po termínu a rozlosování již bylo zveřejněné. V lednu se tedy uskutečnila
zápolení prvních dvou skupin, začátkem února potom utkání třetí skupiny. Přímí postupující nebyli žádným velkým
překvapením, a tak přímo do finále postupovaly časem již prověřené dvojice (pánové Kuthejl, Pezold; Šisler V.ml,
Račák Dušan a Šisler V.nejst., Šisler J.). Pátého února se uskutečnila baráž, ve které šlo o hodně. Baráže se zúčastnily
dvojice z druhých míst a jedna vylosovaná ze třetího místa. Pátou dvojicí byli „rekordmani“ technického sedmiboje
pánové Štěpán a Šulc, kteří jako jediní se zúčastnili všech dvaceti ročníků. Je to neuvěřitelné, ale jim se to opravdu
podařilo. Takovou malou prémií i poděkováním pro ně byl postup z baráže do finále. Nakonec tedy finálovou skupinu
doplnili pánové Štěpán, Šulc a překvapivý vítěz baráže pánové Malina senior a Malina junior.
Finálový den jubilejního ročníku sedmiboje nastal dne
18.2.2017. Všech pět dvojic, kvalifikovaných do tohoto
finále, se objevilo v tělocvičně včas, a tak mohlo finále začít.
Všechna utkání, tak jako v každých předchozích ročnících,
byla napínavá až do samotného závěru. V průběhu
dopoledne finálové klání navštívily dvě regionální televize
a nikdo se ani trochu nezlobil, že nám svým natáčením
trochu to finále prodloužily. Naopak většina účastníků bude
mít moc hezkou vzpomínku na tento den. Zde si dovoluji
poděkovat všem, kteří se o popularizaci sedmiboje
i Frymburku jako takového zasloužili. Náročné finálové boje
končily až kolem čtvrté hodiny odpolední. Páté místo
nakonec obsadili pánové Štěpán a Šulc, čtvrté místo, až po
losu, pánové Šisler nejst. a Šisler nejml., na „bedně“ třetí místo pánové Kuthejl a Pezold. Na druhém místě příjemné
překvapení pánové Malina senior a Malina junior. A vítězi jubilejního dvacátého ročníku se stali pánové Šisler ml.a
Račák Dušan. Po ukončení turnaje a po vyhlášení výsledků a předání ocenění došlo i na nostalgická vzpomínání
a někdy nechyběly ani slzičky. Já osobně si dovoluji poděkovat všem za ocenění mé dvacetileté sedmibojařské „práce“.
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Ale to v letošním roce ještě nebyla konečná. O týden později se sedmibojaři utkali znovu, tentokrát v superfinále
o putovní pohár. Od nás to byly první tři dvojice a z Větřní dvě dvojice. I zde se vedly tuhé boje doslova o každý míč.
Páté místo nakonec obsadili pánové Křížek a Dušek z Větřní, čtvrtí skončili pánové Malina senior a Malina junior, na
třetím místě pánové Skupa a Rybyšar, tentokrát reprezentovali Větřní, no a je jasné, že první dvě příčky obsadili
Frymburáci. Druzí byli „skoro“ Frymburáci, alespoň co se týká sedmiboje, pánové Kuthejl a Pezold a vítězi, stejně tak
jako našeho frymburského sedmiboje, se stali pánové Šisler ml. a Račák Dušan. A bylo dohráno. Technický sedmiboj
v roce 2017 skončil. Jestli skončí úplně, to teprve ukáže čas.
Nicméně bych si dovolil v této souvislosti poděkovat všem, kdo mi
celých dvacet let obětavě pomáhali. Ať již to byli letití sponzoři (již
neexistující firma JPS Frymburk, dále firma JS GROUP – p.Štěpán a
pan Šulc, p.Koch a jeho truhlářství Větřní, firma Stavtrio České
Budějovice a v letošním ročníku i pan Jan Grohman s firmou
MIDOSS). Dále moc a moc děkuji barmanům, kteří se vystřídali
celkem tři a bez nichž si nikdo celodenní klání nedovedl představit.
Začínali jsme s panem Zdeňkem Krejzou, toho potom vystřídal
Pepíček Novák a po jeho neočekávaném úmrtí ho nahradil Pepa
Tichovský. Samozřejmě největší poděkování patří městysi Frymburk
za jeho materiální podporu a ředitelství naší základní školy, včetně technického personálu za vstřícný přístup. Snad už
jen na úplný závěr já osobně moc děkuji panu Šislerovi nejst. a panu Malinovi seniorovi, bez nichž si myslím, že bych
již posledních let asi nenašel tu sílu, abych se sedmiboji věnoval. A na úplný závěr bych rád poděkoval všem
sportovcům, kteří celých dvacet let se aktivně účastnili a přispěli tak k vytvoření jedné velké „sedmibojařské“ rodiny.
M.Flígr
Zprávy z radnice

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku
0+1 v č. p. 86 ve Frymburku (přízemí, pokoj s kuchyňským koutem 22m2, předsíň, koupelna + WC,
sklep), vytápění přímotopy, nájem 500,- Kč, služby cca
500,-Kč. Žádosti zasílejte nejpozději do 21. 04. 2017.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové, žadatelům doporučujeme osobní prohlídku.
Došlé žádosti budou vyhodnoceny bytovou komisí
(předseda p. A. Labaj), dle pravidel schválených zastupitelstvem městyse. Na základě jejího doporučení uzavře starosta městyse s vybraným žadatelem nájemní
smlouvu.
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny občany, že od 1.4.2017
do 31.10.2017 bude sběrný dvůr otevřený v tyto dny.
PONDĚLÍ 13.00 – 16.00 hod.
STŘEDA 13.00 – 16.00 hod
PÁTEK
12.00 – 14.30 hod.
SOBOTA 10.00 – 14.00 hod.
Opětovně žádáme občany, aby neskladovali odpad
před plotem ani za plotem sběrného dvora, ale plně využívali řádné otevírací doby. Důrazně upozorňujeme,
že celý areál je monitorovaný kamerovým systémem
a případní “hříšníci“ budou jednotlivě řešeni ve správním řízení.
Děkuji, technik městyse Milan Janáček
2

Starosti starosty aneb projekty městyse
Téměř na každém jednání zastupitelstva se přijímají
usnesení, která souvisí s životem našeho městečka, chtě
nechtě mají na něj přímý vliv. Pokud by tomu tak nebylo, tak to vše postrádá smysl. Mám na mysli tedy
hlavně ta usnesení, která schvalují a uvádí v život projekty, jež ovlivňují či budou ovlivňovat život a jeho vývoj ve Frymburku. Málokdo si však uvědomí, že od
usnesení tedy získání shody na některém řešení nastalé
situace či řešení s nadčasovým rozměrem, tedy plánem
do budoucna, vždy do konečné realizace uběhne strašně
dlouhá doba, běžně pár let, někdy i více. Přičemž logicky ta největší pozornost a energie, ale i podpora, je
vždy vyčerpána na počátku samotného rozhodování
o projektu. Tím chci poukázat na jev, či spíše skutečnost, která existuje, že opravdová práce teprve de facto
nastává. Tedy to, že přijmeme-li nějaké zásadní rozhodnutí, vůbec to neznamená, že vše je, či snad zítra,
bude vyřešeno, naopak teprve od rozhodnutí se rozběhne často dosti únavný, nezáživný a i často předlouhý
proces realizace, který může být i v rámci své realizace
dokonce z opodstatněných důvodů i nenaplněn. Často
v období realizace jednotlivých projektů, může zavládnout pocit, že se vlastně nic neděje, je to tím, že se to
prostě vleče. Toto, co výše popisuji, si musí člověk zažít, to se nelze nikde naučit a velmi těžko se to popisuje.
Snad mi rozumíte. Zpracoval jsem takový seznam, inventarizaci, rekapitulaci projektů a činností, jež městys
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Frymburk realizuje, či chcete takový výčet, inventuru
toho co se děje, co se odehrává, aniž by to bylo nějak
hmatatelně, fyzicky vidět. Jsou to tedy právě ty situace,
kdy se nacházíme v nějaké fázi projektu, která přes
svou „neviditelnost“ ale vyžaduje velké množství
práce, energie, financí apod. A to se Vám budu snažit
nějak faktograficky přiblížit. Mít tuto informaci je též
dobré pro každodenní život každého našeho občana
v tom, že má nějaké povědomí o tom, co se s jeho domovem děje, a třeba i jen proto, že ví, proč se támhle či
tady kope, hrabe, jsou tu stroje apod. Stejně tak je dobré
vědět, co dělá starosta. Rozhodl jsem se Vám to touto
formou sdělit, abych Vám též přiblížil to, čím se zabývám a jaké mám tedy, jako ten starosta, skutečné konkrétní starosti.
Územní plán
Jedná se o vytvoření komplexní dokumentace pro
celé katastrální území našeho městyse. Jsme ve fázi
před vyhlášením veřejného projednání návrhu územního plánu. Tomu vyhlášení brání skutečnost, že jsme
nedosáhli shody s jednou sekcí odboru Krajského
úřadu jako tzv. dotčeného orgánu státní správy. To ale
raději z důvodů strategie ani popisovat nebudu, ale jen
mohu zasvěceně sdělit, že je to často až neuvěřitelné,
co stále se měnící legislativa dokáže zplodit. Na jedné
straně něco zákonem přikazuje, ale na druhé straně to
jistou vyhláškou či metodickým pokynem zakazuje.
Tuto práci odstartovalo usnesení zastupitelstva v roce
2014. Je to strašně komplikovaný proces provázený
velkým množstvím připomínek a vyjádření. Na plnění
tohoto projektu se externě na základě smlouvy podílí
odborníci zákonem k této činnosti určení ing. arch. Pospíšil v roli zpracovatele a ing. arch. Boček v roli pořizovatele. Dokončení – když to hodně dobře půjde, tak
do konce letošního roku bychom tento základní dokument mohli mít hotový.
Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Frymburk
- rozhodnuto v prvních měsících roku 2016. V současnosti jsme ve fázi, kdy máme stavební projekt, povolení. Toto, stejně jako organizaci celého procesu
výběrového řízení dodavatele, pro nás na základě
smlouvy prováděla projekční společnost JPS J. Hradec.
Nyní jsme ve fázi, kdy zastupitelé byli nespokojeni
s výsledkem soutěže na dodavatele, kdy se do soutěže
přihlásil pouze jeden uchazeč. Zastupitelé soutěž zrušili
a bude vyhlášena nová a musí tedy dojít i k přepracování podmínek pro dodavatele. Také došlo k změně
projektanta a organizátora veřejné soutěže na dodavatele. Dokončení? Dělá se vše pro to, aby v září tohoto
roku měla škola novou moderní kuchyni.
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Projekt Lázně Frymburk
To je takový, řekl bych, páteřní, nosný projekt pro
budoucnost. Jednoznačně stanovuje náš směr, náš cíl,
tedy být v budoucnu oficiálním lázeňským městečkem.
Úkol, rozhodnutí z roku 2016. Nyní se nacházíme asi
v polovině administrace vlastnictví tzv. přírodního léčivého zdroje. Na základě smlouvy toto pro nás zpracovává společnost Rašelina Soběslav a.s. Dokončení?
To nedokážu říct, ale jistě ještě pár let.
Přestavba objektu bývalé mateřské školy
Areál bývalé mateřinky nám zůstal ladem po jejím
přesunu v roce 2014 do areálu základní školy. V roce
2015 rozhodli zastupitelé o využití objektu pro bytový
dům, volnočasové centrum a víceúčelové nebytové
prostory. V současné době jsou dopracované a předané
stavební dokumentace projektu. A probíhá proces vyřízení stavebního povolení, to obnáší fázi tzv. územního
rozhodnutí a poté stavebního povolení (téměř totožný
proces, zbytečnost, hloupost nehodna rozumného komentáře). Stavební povolení bychom mohli mít tak do
letošního léta. Další osud není zatím stanoven, tedy,
kdy a za co to postavit. Existují možnosti, jež ale musí
posoudit zastupitelé s ohledem na naše finanční možnosti apod. Projekty pro nás zpracovala firma SP Studio
ČK.
Budování základní technické infrastruktury (sítí) na
pozemku bývalého zázemí pro mateřskou školu a vytvoření 4 stavebních pozemků pro rodinné domy. Jedná
se o způsob využití bývalé zahrady mateřinky. Projekt
z roku 2015, zde jsme již vlastníky územního rozhodnutí a žádáme o stavební povolení. To bychom měli mít
do 2 měsíců, poté proběhne výběr dodavatele stavby
a předpokládám, že v první polovině příštího roku to
bude nejpozději hotové. Vzniknou zde 4 stavební parcely pro rodinné domy. Rádi bychom tyto parcely prodali lidem, jež ve Frymburku chtějí žít, mít nebo mají
rodiny, prostě takové stabilizační bydlení. Výtěžek
z prodeje parcel by měl z velké části též uhradit investici do vybudování sítí. I tuto část projektové dokumentace pro nás zpracovává SP Studio ČK.
Projekt přípravy území pro výstavbu rodinných
domků za hřištěm
I zde máme představu, že by městys vytvořil a vlastnil stavební pozemky, jež by sloužily jako stabilizační,
pro udržení či získání nových obyvatel Frymburku.
Nyní jsme dokončili více jak jednoletou etapu získání
pozemků do vlastnictví městyse (resp. některých, některé jsme měli). V dané lokalitě se nachází soukromý
vlastník, jež má zájem s městysem vybudovat technic-
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kou infrastrukturu a o náklady se podělit. To je principiálně možné. Zatím jsme neuzavřeli žádnou dohodu,
jen jsme dali souhlas (a je to i podmínka), nechť soukromý vlastník nechá na své náklady zpracovat stavební dokumentaci na technickou infrastrukturu a pak
začneme jednat o smlouvě o spolupráci, spolufinancování. Dokumentace by mohla být hotová do konce tohoto roku, a pokud by šlo vše hladce, mohli bychom
parcely nabízet někdy koncem příštího roku.
Projekt vodní zdroje Frymburk
Stručně popsáno, jedná se o soubor prací, činností
vedoucích k posílení vodních zdrojů pro náš městys (to
neznamená vůbec, že bychom měli málo pitné vody).
Je to strategické rozhodnutí, jež v budoucnu může mít
zásadní vliv na naši i hospodářskou pozici coby vlastníka rozhodujících zdrojů pro bydlení a život. Projekt
odstartován v roce 2015. V současné době máme zmapované vydatnosti zdrojů, máme jejich lokalizaci,
máme geometrická zaměření, probíhá vypořádání
vlastnických práv na městys atd. Tento projekt pro městys zpracovává, ten nejpovolanější a to Mgr. František
Frantál, jež má přirozeně na tyto práce s námi uzavřenou smlouvu. Předpokládám, že bychom letos mohli
základní fázi projektu uzavřít. Zároveň při této práci
ještě společně s ČEVAKem řešíme, měříme, projektujeme, plánujeme provedení dvou nových hlubinných
vrtů v oblasti našich vodních zdrojů na Náhlově.
Projekt majetkového vypořádání pozemků v oblasti
našich vodních zdrojů (vrty), to je dlouhodobý proces,
kdy městys usiluje o narovnání, tedy získání pozemků,
jež tvoří území vodních zdrojů do svého vlastnictví.
Nyní jsme v závěrečné fázi, kdy v následujících měsících dojde k dohodě o směně mezi městysem a vlastníkem oněch pozemků. Ta přirozeně musí být schválena
zastupitelstvem. Počítám-li různé zákonné procesní
lhůty, tak budeme spokojeni, když bude do konce tohoto roku vše vypořádáno a zapsáno na našem listu
vlastnictví
Projekt posílení, propojení vodovodního řadu Frymburk sever směr Wellness Hotel Frymburk. Podél bývalého areálu státního statku máme uložen dostatečný
profil vodovodního řadu a chceme tuto kapacitu využít
k propojení větví vodovodů. Toto plánujeme a konzultujeme s naším provozovatelem vodohospodářského
majetku firmou ČEVAK. Projekt na tuto stavbu pro nás
zpracovává firma VAK ČB. Jsme ve fázi zpracování
projektové dokumentace, tedy ještě nemáme ani stavební povolení. Samotná realizace bude tak možná na
podzim, či spíše v první polovině příštího roku.
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Výměna vodovodní řadu v ulici od pošty po křižovatku u školy. Zde máme starší vodovodní řad o průměru 80 mm a chceme jej nahradit řadem z polyetylenu
o průměru 100 mm. To vše máme již vyjednáno po dohodě s ČEVAKem a bude to realizováno v rámci
opravy a údržby. Nyní jednáme s firmou na zemní
práce (místní přirozeně). Hotovo by mělo být snad do
léta, jistě letos.
Vybudování nové přečerpávací stanice a výtlačného
kanalizačního řadu Marta – Frymburk. V souvislosti
s výrazným rozvojem aktivit v oblasti Marty, bude vybudována nová přečerpávací stanice a výtlačné kanalizační potrubí po levé straně tělesa komunikace č. 163
směr Marta. Nyní se zpracovává projekt dokumentace
pro stavební povolení. Vše by mohlo být hotové letos
či příští rok. Financování bude z velké části věcí investora, tedy vlastníka Hotelu Leyla. Projekt zpracovává
projekční kancelář Brůha a Krampera, architekti ČB, na
základě smlouvy s investorem, vlastníkem hotelu.
Parkoviště pod Martou
Toto veřejné parkoviště se nachází na pozemcích,
jež městys odkoupil od státu. Chceme mít komplexní
představu a tedy dokumentaci o tom, jak toto parkoviště
bude finálně vypadat, proto jsme oslovili projekční
kancelář Brůha a Krampera, architekti ČB, s požadavkem na vypracování projektové dokumentace. To je
úkol na pár let a bude řešen v koordinaci budování lyžařského areálu na Martě.
Zastávka autobusu u základní školy
Již tak dva roky řešíme ne ideální situaci s dopravou
dětí do naší základní školy. Proto se pokoušíme vyjednat možnost zřízení autobusové zastávky v části areálu
základní školy. Na to zpracovává prováděcí studii projektant silničních staveb Ing. Kaška. Při hladkém průběhu bychom mohli být hotovi s tímto projektem ještě
letos.
Chodník podél hlavní komunikace č. 163 směr od
Wellness Hotelu Frymburk po křižovatku pod benzinovou stanicí. V rámci kultivace prostoru, průjezdu
Frymburkem, jsme se rozhodli, že jeho první etapou by
bylo vybudování chodníku podél komunikace. Určitě
to přispěje k bezpečnosti chodců, jež v hojné míře tento
prostor užívají. Projednali jsme tento záměr se správou
silnic a ta nebyla proti, i když, bohužel, nic nám na
tento chodník nepřispěje. I v tomto projektu jsme ve
fázi studie, kterou zpracovává Ing. Kaška. Dle výše nákladů se rozhodneme, zda bude tato akce letos či až
příští rok.
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Přechod pro chodce
Cyklostezka za mostem na parkoviště pod Martou je
další bolestivé místo, které máme v plánu řešit. Není to
vůbec jednoduché – tisíc a jeden předpis nám to nesmírně ztěžuje. Dopracujeme studii proveditelnosti
a uvidíme, jak dopadnou jednání s provozovatelem areálu na Martě a vlastníkem Hotelu Leyla ohledně spolufinancování. Správa a údržba nám na toto přispět
nemůže. Realizovat bychom chtěli dle podmínek a finančních možností.
Oprava cyklostezky na mostu na komunikaci 163
Pro tuto akci máme finanční nabídku a budeme realizovat do léta. Též bychom vlastními silami provedli
nátěr zábradlí.
Dětské hřiště u fary
Existující podpora státu pro budování dětských hřišť
nás vedla k zpracování projektu a podání žádosti
o grant. Pokud budeme úspěšní, mohlo by vzniknout
toto nové dětské hřiště v prostorách vedle fary směrem
k cyklostezce. Dnes tam již máme upravený prostor
s lavičkou a dřevěnými sochami. Když vyjde grant, realizovali bychom ještě letos.
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je projekt, který považujeme za smysluplný a do budoucna pro Frymburk nezbytný. V tomto
projektu jsme na počátku. Úspěšně jsme vyřešili směnu
pozemků s firmou Ekofarm a získali do vlastnictví zatím tak polovinu potřebných pozemků budoucího sběrného dvora. O zbylé části s existujícím zázemím
budeme jednat v těchto měsících s firmou Gradient,
Kladno, jež koupila nemovitosti v rámci konkurzního
řízení. I přestože nemáme ještě potřebné pozemky
kompletně ve svém vlastnictví, zadali jsme již projekční práce, tak abychom se mohli ucházet o příslušný
grant z Ministerstva životního prostředí. Výhodou je,
že náš sběrný dvůr již tak nějak provizorně existuje a je
v provozu, takže jeho budování již nebude mít vliv na
poskytování služeb dvora dnešním rozsahu. Dokončení? Těžko říct, ale po etapách jistě tak do dvou, tří let.
Centrální parkoviště pro Frymburk – také jedna z potřebných staveb, potřebných částí technické vybavenosti našeho městyse. Jelikož již byl ukončen proces
konkurzu na stavební společnost FAO a její areál má
vlastníka firmu Gradient jsme na začátku společných
jednání, kde bychom rádi získali toto parkoviště pro
městys, ať už jako součást něčeho komerčního, či jen
samotné. Jak jsem uvedl, jsme na začátku, ale přednost
v tomto území dáváme majetkovému narovnání sběrného dvora.
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Technický dvůr
Budova v našem areálu technických služeb, jež je
již pěkně zařízen a upraven, se též nachází dřevěná budova – tescobarák po státním podniku KZSP. Tento objekt je dřevěné konstrukce a my bychom ho rádi
přestavěli na zděný. Máme rozpracovanou stavební dokumentaci (SP Studio ČK). Tuto práci bychom chtěli,
stejně jako v případě modernizace zázemí technického
dvora, zvládnout částečně i svépomocí. Jistě nemusím
připomínat, že máme velmi šikovné zaměstnance. Budeme to budovat pomalu, bez nějakého spěchu, spíše je
to takový doplněk pracovního vytížení s velmi pozitivním přínosem, jak pro městys, tak i pro zaměstnance
technických služeb.
Úprava zadního traktu domů č. p. 76 - 79 na pravé
straně náměstí
Za těmito domy bychom rádi upravili zadní trakty
tak, aby bylo zajištěno potřebné zázemí obyvatelům
v domech žijících a navíc i možnost parkování jejich
osobních automobilů. Bez staveb, jen za použití přírodních materiálů, štěrku, drtě apod. Zpracováváme jednoduchou studii pro stavební souhlas. Rádi bychom začali
již v jarních měsících a do léta byli hotoví.
Oprava zadních fasád domů č. p. 77 a 79 a logicky
navazující je i zateplení a barevné řešení, tedy oprav fasád na zadních částech oněch bytových domů. Provedeme v rámci oprav bytového fondu a také letos, snad
do léta.
Arondace lesních pozemků s Lesy ČR
Srozumitelně řečeno se jedná o vzájemnou směnu
lesních pozemků tak, aby na sebe navazovaly a vytvářely hospodářsky smysluplné celky. Tento projet trvá
již rozhodně více než 5 let, ale byl pozastaven na základě skutečnosti, že LČR museli přednostně řešit tzv.
církevní restituce. Aktivně se opět proces rozběhl
v březnu, kdy jsem absolvoval první schůzku s představiteli Lesní správy LČR Vyšší Brod. Zde mi přirozeně
bude pomáhat náš lesní odborný hospodář lesník pan
P. Řepa.
Cyklostezka Frymburk - Černá v Pošumaví
Každý zná, že situace v dopravě mezi Frymburkem
a Černou je dosti složitá a pro cyklisty výrazně nebezpečná. Už pár let jednáme se sousední obcí a máme již
i společné řešení. Obě obce se shodly, že řešením je vybudovat, souběžně s hlavní komunikací č. 163, nový
jízdní pruh pro cyklisty. Toto řešení máme zanesené
v územních plánech. Nyní jsme přesvědčili Svazek lipenských obcí (SLO), aby tento projekt podpořil, zastřešil a dostalo se mu ještě větší podpory. Proto SLO
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požádalo, na základě vypsané výzvy JČ krajem, o finanční prostředky (a bylo i úspěšné 115 tis. Kč) na
zpracování projektové dokumentace. Zbytek nákladů
na koofinancování bude rozdělen mezi Frymburk
a Černou. Realizace? Netuším, v těchto stavbách to
může být klidně za dva roky, ale také – i déle. Naší velkou snahou je přesvědčit Jihočeský kraj jako vlastníka
komunikace na investiční spoluúčasti v tomto projektu.
Výměna balkonů u domů č.p. 137, 138, 139
Tato stavební úprava bude realizována snad v první
polovině roku. Zastupitelé na březnovém jednání vybrali dodavatele těchto stavebních prací. Vzhledem
k velké finanční náročnosti (náklady na jeden bytový
dům cca 450.000,-Kč) rozhodli zastupitelé 22.3.2017
zatím uskutečnit tuto akci letos u domu č.p. 137.
Nový výtah č.p. 86
Dům č. p. 86 je jediným bytovým domem, kde
máme výtah. Ten původní dosloužil, tak pořizujeme
nový. Zde si dovolím uvést cenu tohoto výtahu, je to
závratných 890 000,- Kč. Když tyto náklady postavím
proti nájemnému, které z toho domu získáme a to bez
ohledu, že jej považujeme za tak trochu sociální, tak je
to téměř nesplatitelná investice.
Chodník Milná před domy nad rybníkem po ukončení nových vodovodních řadů, které jsou napojeny na
náš vodní zdroj, jsme se rozhodli vybudovat nový kvalitní chodník před domy nad rybníkem. Do projektu se
finančním darem zapojila i Farma Milná. Tuto akci dokončíme také v letošním roce.
Oprava komunikace Bobovec Milná
Na základě dokončených pozemkových úpravách
v oblasti Milné, byl dán příslib Státního pozemkového
úřadu (SPÚ), že dojde k opravě cest. To byl hezký slib,
na který se všichni těšili, ale … . Jako vždy to bylo ono
pověstné A a B bylo a je podmínka, že současný vlastník, tj. už městys, musí nechat zpracovat stavební projektovou dokumentaci na opravu cesty, zajistit stavební
povolení a pak se vším přijít zpět na SPÚ s požadavkem, žádostí na opravu. Nechali jsme zpracovat dokumentaci (Ing. Korbel) a získali stavební povolení, vše
jsme řádně zaplatili. Jak to dopadne? Sám nevím, ale
věřím, že dobře. Uvidíme.
Co k tomu všemu sdělit závěrem?
Jak je naprosto patrné, nenudím se, že někdy nevím,
kde mi hlava stojí, tomu asi každý rozumí. Jistě jsem
ještě na řadu činností i zapomněl. V řadě projektů mi
pomáhají i ostatní kolegové zastupitelé (toto mé 5. zastupitelstvo je velmi pracovité, tvůrčí a realistické bez
politikaření) a za to jim přirozeně děkuji. Všechny tyto
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informace o jednotlivých projektech berte prosím
pouze jako informace, ne fixní termíny. Snažil jsem se
často mezi řádky sdělit i skutečnost, že zdaleka ne vše
v procesech v projektech záleží jen na nás, ba naopak,
všechny naše záměry a projekty podléhají standardním
ale i nestandardním schvalovacím procesům. Ne vždy
je nám každý nakloněn a je spíše pravdou, že ve většině
jednání se setkávám s přístupem – proč NE, než jak
ANO. Ale i když vyjde polovina z toho, co jsem výše
uvedl, je to možné považovat za kus práce a i za úspěch.
Oto Řezáč starosta městyse
V měsíci dubnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 29. 4. 2017 od 8:00 – 12:00 hod.
V měsíci dubnu se zasedání ZM bude
konat ve středu 26. 4. 2017
od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Základní škola a Mateřská škola
Frymburk oznamuje
všem rodičům budoucích prvňáčků, že

zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
proběhne
ve středu 12. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.
Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a
rodný list dítěte.
Těšíme se na budoucí prvňáčky!

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů městyse Frymburk děkuje
za poskytnutí finančního daru na podporu mládeže
panu Pavlu Zámečníkovi, Ekofarm s.r.o.
Za SDH Frymburk A. Labaj a kolektiv mladých hasičů
Frymburské ženy pořádají

ve dnech 24. – 25. 4. 2017
JARNÍ A LETNÍ BURZU,
která se uskuteční v obřadní síni městyse Frymburk.
VÝKUP: 24. 4. 15:00 – 18:00 hodin
PRODEJ: 25. 4. 15:00 – 17:00 hodin
Výdej neprodaného zboží: 25.4. 17:00 – 18:00 hodin
Do komise se bude brát max. 100 ks věcí na prodej od
jednotlivce. Věci, které nebudou vyzvednuty, budou
použity k charitativním účelům.
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Vydařená zimní sezona

fotbalové přípravky Frymburku

Velmi úspěšně zakončili své účinkování v zimní halové sezoně mladí fotbalisté Frymburku. Starší přípravce se podařilo se slušným náskokem vyhrát
tradiční, vícedenní (tři zimní soboty), turnaj v Horní
Plané, kde obstáli v konkurenci týmu domácích, Loučovic a Volar. Ještě většího úspěchu však dosáhli
v silně obsazené zimní lize, pořádané FK Slavojem
Český Krumlov, pod záštitou Okresního fotbalového
svazu. Zimní liga se odehrála v pěti dlouhých hracích
dnech od prosince do března, kde naši hráči odehráli
vždy dva zápasy se soupeři z Krumlova, Kaplic, Větřní,
Loučovic, Velešína a Kájova. Dle výsledků a pořadí
jednotlivých týmu, byly vytvořeny finálové dvojice,
kdy naši hráči po srdnatém výkonu a v dramatickém zápase o první místo porazili favorizovaný Český
Krumlov na penalty, po remíze 2:2. Skvělá reprezentace Frymburku byla umocněna i novými krásnými
dresy našich hráčů, za které moc děkujeme panu Václavu Švecovi (DOKY Holiday s.r.o.).
Do zimní halové sezony se zapojili i naši nejmenší
hráči z mladší přípravky. V taktéž již tradičním čtyřdenním turnaji Lipno CUP 2017, v konkurencí týmů
Lipna, Malont a Vyššího Brodu, obsadili hezké třetí
místo, přestože se zúčastnili pouze dvou hracích dnů
z důvodů nemocí a jejich malého počtu. Tímto bychom
také rádi nezávazně pozvali všechny nové zájemce
o fotbal a jejich rodiče (předškoláky, 1-3. třída), na naše
páteční tréninky od 17.30 na hřišti, přijďte se podívat,
informovat o naší práci, pořádaných akcí a možnostech
sportovního vyžití Vašich dětí, moc rádi Vás přivítáme.
Na závěr děkujeme rodičům, sponzorům a obecně všem
příznivcům fotbalu ve Frymburku za podporu a popřáli
našim hráčům hodně úspěchů v jarních zápasech
Okresního přeboru, ve kterém snad udrží formu a zabojují o příčky nejvyšší.

Bad Schallerbach a činnost Aqualung clubu

Dne 3.2.2017 zorganizoval Aqualung club – klub
sportovního potápění ve Frymburku celodenní zájezd
dětí do lázní Bad Schallerbach v Rakousku, kterého se
zúčastnilo 59 dětí. Za vstupné a za dopravu dětí
autobusem, zaplatil Aqualung club 40 tisíc korun.
Zájezd je pro děti pořádán každý rok a představuje
pro každého z nich odměnu za poctivý přístup
k tréninku. Výcviku se každoročně účastní více než 80
dětí a probíhá každé úterý a každou sobotu v bazénech
Wellness Hotel Frymburk, Lipno nad Vltavou a České
Budějovice. Návštěva lázní Bad Schallerbach se všem
dětem moc líbila a z ohlasů vyplynulo, že se již těší na
tuto mokrou odměnu i příští rok. Myslím, že motivací
pro děti není jen výlet, ale i samotný výcvik, který
probíhá pod vedením našich zkušených instruktorů
z Frymburka, Vyššího Brodu, Lipna nad Vltavou
a Loučovic.
V současné době, běží v našem klubu projekt
,,Mladý sportovec – ke zvládnutí krizových situací“,
který vedle lásky k vodě a plaveckých a potápěčských
dovedností v dětech rozvíjí schopnosti řešit krizové
situace. Tento projekt je ve své konečné fázi a máme jej
zcela zaplněn a další děti do tohoto projektu již
nepřibíráme. Na listopad 2017 připravujeme další
projekt ve výcviku dětí a to ,,Mladý sportovec –
záchranář“, ve kterém ještě není naplněná kapacita
možných účastníků. Prosíme proto rodiče i děti, kteří
by měli zájem, přihlaste se včas, kapacita projektu je
60 dětí. Přihlášky je možné podávat u Miloše Boháče
tel.: 777788630 nebo email: bohacmilos@gmail.com
Ing. Jan Štěpán

Za FC ŠUMAVA Frymburk Tomáš Matoušek
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Pozvánka na tradiční
prvomájový cyklozájezd

Spolky Zdraví Frymburk a Atletiko Frymburk Vás
opět zvou na prvomájový cyklozájezd okolo Třeboně.
Z frymburského autobusového nádraží bude vypraven
autobus s přívěsem na kola 1. 5. 2016 v 7.30 hodin. Odjezd z Třeboně nazpět do Frymburka bude v 17.00 hodin. Místa v autobuse je nutno rezervovat předem
(do 25. 4. 2016) ve frymburském infocentru. Cena zájezdu pro dospělého je 200 Kč, pro děti 100 Kč. Opět
budou připraveny dva okruhy: jeden kratší výletní
a druhý delší sportovnější. Bližší informace ve frymburském infocentru nebo na telefonech:
Nekola Martin - 603 290 236
Krejza Luboš - 773 444 599
Petráš Miroslav - 773 640 983
Při extrémně špatném počasí, bude výlet tématicky
upraven či zrušen. Při rezervaci v infocentru na sebe
zanechte telefon či e-mail, abychom Vás mohli o případné změně informovat.
S pozdravem „Tak šlapej dál" Martin Nekola
ProTibet 2017 - pofestivalové zamyšlení

18. března proběhl ve Frymburském muzeu již
3. ročník festivalu ProTibet, zaměřený
na podporu této tajemné země na střeše
světa.
Proč zrovna vzdálený Tibet? Proč nepodpořit něco
„našeho“, nebo obecně bližšího nám, Středoevropanům? Vždyť problémů, ať už sociálních, nebo jiných,
je všude dost. Pro mne, jako jednoho z organizátorů, je
Tibet především symbolem. Symbolem nesvobody,
s kterou má naše země dostatek zkušeností. Především
u nás v pohraničí, v těsné blízkosti „drátů“, jsem tuto
nesvobodu dokázal vnímat i já, ač mi bylo v době pádu
totality pouhých 9 let. Papaláši a jejich ruští poradci na
tribunách při oslavě prvního máje, povinné malování
Aurory na výročí VŘSR, koukání dalekohledem do Rakouska, vyčerpání pana faráře Tkáče po buzeraci od
okresního církevního tajemníka, probíhání zdevastovanou kaplí na Martě v plynové masce při branných cvičeních, opisy opisů zakázané literatury schované za
knihovnou, Svobodná Evropa, takřka neslyšitelná pod
signálem rušičky atd., atd.
Nyní jsme díky bohu svobodnou zemí. Máme svobodu volit si své Zemany a Bureše, nikdo nám je nedosazuje diktátem na jednotné kandidátce Národní fronty.
Stále častěji jsou však slyšet hlasy, zpochybňující a relativizující všechno čeho, bylo v polistopadovém vývoji dosaženo. Vysmívají se Havlovým ideám pravdy
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a lásky, nahrazujíc je pochybným národovectvím
a „ekonomickými zájmy státu“. Velké Rusko s jeho silným vůdcem a stabilizovaná čínská společnost, od těch
se učme… Jak ovšem říká soudce Dykl ve Hře Václava
Havla Spiklenci, napsané v roce 1971: „Divil byste se,
kolik lidí touží po jistotě zvenčí – ať už je jakákoliv jen proto, aby ji nemuseli hledat v sobě! Svoboda je pro
ně ve skutečnosti velmi nepříjemným břemenem.“

Foto: obřad svěcení praporků na dvoře muzea

Právě svoboda – svoboda mluvit svým jazykem,
rozvíjet své tradice a náboženství, je to hlavní, za co
bojují Tibeťané, nikoli státní nezávislost. To bylo jedno
z hlavních poselství, které nám letos přivezl vzácný
host Lama Pema Samdup až ze vzdálené severní Indie.
Hovořil o tom, jaké je to žít trvale v nadmořské výšce
4700 metrů nad mořem, kde sníh zahaluje po 9 měsíců
v roce kamenitou poušť. O prostém a skromném životě
lidí v údolí Spiti, naplněném ovšem klidem a nadějí,
pramenící z hluboké buddhistické víry, ale zároveň
o strachu, že o svou víru a tradice mohou přijít.
Mnich Pema Samdup byl iniciátorem i stavebníkem
prvního ženského kláštera v oblasti údolí Spiti. Zde
mají dívky možnost dostat základní zaopatření a především vzdělání, které je pro ně velmi důležité.
V rámci festivalu, kterého se účastnilo přibližně 50
návštěvníků, bylo pro Pemovy malé mnišky vybráno
celkem 12 930,- Kč! 9 025,- Kč tvořil prodej rukodělných výrobků, 3 905,- Kč pak dobrovolné vstupné.
Všem zúčastněným za jejich podporu a velkorysé dary
moc děkujeme! Velký dík patří tradičně řediteli muzea
Mgr. Frantálovi a potažmo také úřadu městyse coby zřizovateli muzea, za poskytnutí prostor, technickou pomoc i příspěvek na občerstvení. Zvlášť děkujeme
manželům Krolovým, kteří naše vzácné hosty – Pemu
Samdupa a jeho dvě průvodkyně – velmi ochotně
a zcela zdarma ubytovali na dvě noci ve svém penzionu
Markus.
Honza Račák
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Fotografie ze všech akcí máte možnost vidět na
webu ZŠ a MŠ Frymburk – v sekci MŠ a přírodní zahrada – fotogalerie.
Leden - v lednu nám nádherné zimní počasí dovolilo
zorganizovat zimní olympijské hry, které byly plné
sportovních zážitků. Rodiče spolu s dětmi prožili jízdu
na čemkoliv, a že to byly netradiční povozy , vyzkoušeli si zdolat dráhu na sněžnicích, malování do sněhu,
chůzi po ledových krách a dlooooouhých lyžích.
Všichni jsme si slunečné odpoledne moc užili.Poděkování patří Honzovi Markovičovi a Lence Černé za občerstvení a medaile.
Únor – v únoru byl zahájen v základní škole projekt
Nanečisto, který se skládá z 8 setkání a je realizován do
dubna. Rodiče mají jedinečnou příležitost poskytnout
svému dítěti delší čas na to, aby si zvyklo na nové prostředí, budoucí paní učitelku a spolužáky.
Březen - letos se zima vzdala celkem bez problémů, ale
pro jistotu jsme ji vyhnali dle našeho známého zvyku –
vynášení Morany. Starší děti utopily Moranu v potoce
za zátokou, vyhnaly zimu z vesnice a přinesly jaro do
vesnice v podobě „létéčka“, což je svazek mladých větviček, zdobená stužkami. Mladší děti utopily Moranu
na pláži, což bylo asi trochu nešťastné , protože hned
druhý den byla našimi hasiči vylovena.
A věřte, že zima už se nevrátí .
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ JARO
PLNÉ SLUNÍČKA!
Za MŠ Frymburk Bc. Veronika Račáková
Ohlédnutí za běžkařskou sezónou

singltrailu, atd. Sami se aktivně účastníme řady závodů
na běžkách i horských kolech, kde reprezentujeme
Frymburk. Zpět ale k zimě a běžkování ve Frymburku.
Přestože tuto zimu sníh pořádně padal jen jednou počátkem ledna, podařilo se nám udržet běžecké stopy na
frymburských loukách v provozu 45 dní. Stopy jsme
upravovali několikrát týdně a celkem jsme skútrem najezdili 543 km. Několikrát jsme hodiny museli házet lopatou sníh na holá místa.
Baví nás to, protože obliba našich stop u běžkařů
roste každým rokem. To se pozitivně odráží jednak
v návštěvnosti (ca. 5000 běžkařů za sezónu) a také se
o Frymburku stále hlasitěji hovoří jako o centru běžeckého lyžování pro celé Lipensko. Vstup do stop je
zdarma, což znamená, že turistům, kteří dorazí na
běžky, zůstává „plná peněženka“. Proto si mohou dojít
do frymburských restaurací na oběd či večeři, do
aquaparku, na wellness nebo se zde i ubytují. Přestože
běžecké lyžování není tak masovou záležitostí jako
bruslení na zamrzlém Lipně či sjezdové lyžování, dělá
Frymburku dobrou reklamu. Jeho význam pro zimní
nabídku volnočasových aktivit Frymburku roste a do
Frymburku už zavítají i běžkaři, kteří dříve jezdili na
Kvildu nebo Modravu. To je, pokud to přírodní podmínky umožní, pro Frymburku další šance, jak přilákat
nové turisty. Proto nás velmi těší, že na březnovém jednání zastupitelstva všichni zastupitelé schváleným
usnesením ocenili význam běžeckého lyžování ve
Frymburku a pověřili členy našeho oddílu ke zpracování koncepce rozvoje běžeckého lyžování ve Frymburku.
Za SK Lyžaři-běžci Frymburk alias Atletiko Frymburk
Martin Řezáč. SKOL!

Letošní zima stála po několika hubených letech opět
za to. A to jak z pohledu sjezdového lyžování, bruslení
na zamrzlém Lipně i běžeckého lyžování. Běžecké
stopy okolo Frymburku upravuje pomocí skútru se stopořezem parta dobrovolníků ze sportovního klubu SK
Lyžaři-běžci Frymburk, o kterých se v poslední době
spíše dovídáte v souvislosti s univerzálnějším názvem
ATLETIKO FRYMBURK. To proto, že naše činnost
už nezahrnuje pouze jen běžky, ale také cyklistiku, běhání i pěší turistiku. Jsme aktivní po celý rok a máme
přes 60 příznivců, kterých pravidelně přibývá (každá
nová tvář je vítána). (Spolu) pořádáme ročně několik
akcí jak pro naše občany, tak širokou veřejnost: Frymburská stopa, rodinný výlet na běžkách na Schöneben,
Májové kolo & Frymburská desítka, Prvomájový
a Svatováclavský cyklovýlet, den otevřených dveří na
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Diskoples – SDH Frymburk

Sbor dobrovolných hasičů městyse Frymburk děkuje partnerům a sponzorům, kteří nám umožnili vytvořit pohodovou akci DISKOPLES v restauraci
NAUTILUS. Jednalo se o novou akci, která pro nás
byla tak trochu neznámá, děkujeme provozovateli Restaurace Nautilus Janu Markovičovi a jeho rodině za
jeho skvělou vstřícnost a spolupráci s naším sborem.
Výsledek se ale dostavil a spokojen byl nejen náš družební sbor dobrovolných hasičů Šardice, ale i všichni
přítomní. Při zahájení byli vyznamenáni mladí hasiči za
jejich činnost a zkoušky z Preventisty juniora v oblasti
požární ochrany. K poslechu a tanci hrál
DJ KLEIN.
Partneři a sponzoři Diskoplesu:
Restaurace Nautilus - Jan Markovič a jeho rodina, Sbor
dobrovolných hasičů Šardice, Obec Šardice, Jiří Augustin, Wellness Hotel Frymburk s.r.o., Hostinec na
Hřišti - Jan Šuník, Truhlářství SMOLEN - Černá v Pošumaví, Hotel Amenity Lipno, Penzion N. 10 – Jiří Vinecký, Frymburská hospůdka – Karel Kalvoda, HB
Automateriál – České Budějovice, Vojenské lesy a
statky ČR, s. p., Bistro u Hastrmana – Miloš Boháč ml.,
Restaurace Pod Radnicí – Český Krumlov, E.ON
Energy, Café bar Fantazie - Jan Žák, Restaurace Markus – rodina Krolova, BIG PUB – František Píha, Restaurace Pohoda – Šimon Račák, COOP Jednota
Kaplice – pobočka Frymburk, FLOP – prodejna potravin Frymburk, Hospoda Na Rynku – Pavel Vrba, Květinka – Marta Feitlová a Budějovický Budvar a.s.
Za SDH Frymburk Antonín Labaj a kolektiv
OHLÉDNUTÍ ZA LEDOVOU
MAGISTRÁLOU 2016/2017

Tento skvělý fenomén se nám podařilo naposledy
zprovoznit v zimní sezóně 2011 – 2012. Následující
zimy nebyly příliš příznivé a dařilo se nám bruslit
pouze lokálně. Po předchozích letech nikdo nepředpokládal, že nám v letošním roce příroda nadělí skvělé
podmínky k zimním aktivitám.
Po důsledných kontrolách kvality, tvrdosti a síly
ledu jsme zprovoznili především lokální bruslení pod
pláží, v podobě kluziště a oválu. Po dosažení dostatečné síly ledu i u přívozu, jsme vytvořili rovněž ovál
a kluziště. O den později se nám podařilo zprovoznit
bruslení do Přední Výtoně a následně došlo k propojení s Lipnem nad Vltavou. Ledaři kolem Zdenka
Zídka se starali o úsek Lipno nad Vltavou - Přední Vý-
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toň a my jsme se starali o úsek Frymburk – Přední Výtoň. Tento celek následně tvořil skvělý přírodní skvost
,,Ledovou magistrálu´´, která přilákala nejen místní
obyvatele děti, starší populaci, ale i širokou veřejnost
turisty z celé České republiky a ze zahraničí. Údržba
spočívala v odhrnování sněhu, kartáčování a nočním
žehlení ledu. Měl jsem radost z toho, že někteří podnikatelé předčasně otevřeli své podniky a služby, kdy
díky ledu a aktivitě dobrovolných hasičů měli možnost prodloužit podnikatelsky zimní sezónu a nebýt tak
závislí na jarních prázdninách.
Vedle bruslařské dráhy jsme vytvořili také cestičku
pro chodce, navíc ledaři z Lipna vytvořili a udržovali
běžkařské stopy. Abychom udrželi dobrou kvalitu
ledu po oblevách a opotřebovanosti povrchu vlivem vysoké návštěvnosti, museli jsme provádět různá opatření, a to i v nočních hodinách, což bylo velice náročné
jak po fyzické, tak i po finanční stránce. Jednotka sboru
dobrovolných hasičů udržovala také zdravotní dozor
a poskytovala první pomoc zraněným osobám včetně
transportu pro zdravotní záchrannou službu, rovněž několikrát zasahovala v součinnosti s Vodní záchrannou
službou Českého červeného kříže. K pohybu a přiblížení k postiženým osobám nám pomáhala technika
JSDHO Frymburk, tedy naše malá čtyřkolka a sněžný
skútr se saněmi. Skútr nám v průběhu provozu bohužel
„zemřel“ po stránce motorové. 11. 2. 2017 se konal
velký závod ICE MARATON, účastníci závodu běželi
z Černé v Pošumaví do Lipna nad Vltavou a zpět.
Ve spolupráci s městysem se nám podařilo vytvořit
kvalitní ledovou dráhu a kluziště včetně zázemí pro
bruslaře s občerstvením, mobilním WC a bezpečnostními službami. Po propojení všech oválů a hřišť vznikla
dráha o délce 15 km. Nástupiště jsme měli pod
Wellness Hotelem Frymburk, na frymburské pláži
a u přívozu.
Ledaři strávili celkem na zamrzlé ploše přes 900
hodin, z toho frymburští ledaři přes 500 hodin. Zastupitelé našeho městyse na lednovém zasedání schválili
nákup zametacího kartáče, který nám byl velkým pomocníkem při údržbě. V měsíci lednu zakoupil pan Jiří
Augustin plovoucí šestikolku, která byla následně uvedena do provozu a údržby ledu.
Kolem ledové magistrály fungoval velice dobře od
samého počátku až do konce tým, který konzultoval
bezpečnost, otevření dráhy, problémy spojené s návštěvností, poskytování informací, jiné zabezpečení
a uzavření. Děkuji pracovní četě městyse za spolupráci při zajišťování pořádku. Na zprovoznění a údržbě
ledové dráhy se podílela také soukromá technika. Děkuji panu Janu Märtlovi za zapůjčení sněhové frézy,
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panu Drahošovi Hadačovi za zapůjčení sněžného
skútru při závodu ICE Maraton, Jiřímu Augustinovi za
nasazení soukromé šestikolky a Ludvíkovi Novotnému za skvělou dokumentaci. Bruslení na zamrzlém
Lipenském jezeře bylo v provozu celkem 39 dnů
s mnohanásobně větší návštěvností, než v letech předchozích. Kvalifikovaným odhadem podloženým leteckým snímkováním nastoupilo na dráhu cca 50 000
bruslařů, běžkařů a pěších uživatelů.
Podařilo se nám také pro náš městys a celé Lipensko
udělat zdarma reklamu nejen v České republice, ale
i v zahraničí, Severním Irsku, u sousedů na Slovensku
a v Americe.
Věříme, že dobré pocity z přírodního bruslení,
běžkování na ledové ploše a procházek neměli jen přespolní návštěvníci, ale i naše děti a obyvatelé Frymburku. Děkuji vedení městyse panu starostovi Oto
Řezáčovi za spolupráci a podporu, partě ledařů z Lipna
nad Vltavou a ledařům z řad SDH Frymburk – Josefu
Trávníčkovi, Jiřímu Augustinovi, Janě Reifové, Štefanovi Malákovi, Antonínu Labajovi st., Martinovi Procházkovi, Pavlu Trávníčkovi, Petru Dvořákovi a Karlu
Malákovi.
Za ledaře a SDH Frymburk Mgr. Antonín Labaj

Svobodný tanec a čínská jóga, vědomý pohyb a cvičení na
posílení těla, vhodné pro všechny od 15 do 80 let.
Termín konání: středa 12.4, 19.4, 26.4, čas 18.00-19.30,
vstupné dobrovolné.
Místo konání: Club Canada Lipno n.Vlt 25,
Kontakt: Olga 602 455 822 www.svobodnytanec.cz
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Animátor-ka v rekreačním areálu
Landal Marina Lipno
Rekreační areál Landal Marina Lipno hledá brigádníka na
pozici animátor-ka na období červen – září.
Náplň práce:
Animační a sportovní programy pro ubytované hosty,
zejména pro děti: tvořivé programy, soutěže, diskotéky,
venkovní programy.
Požadujeme:
Kladný vztah k dětem, flexibilitu, znalost NJ a/nebo AJ
Nabízíme:
Zaměstnanecké výhody, zajímavé platové ohodnocení, ubytování zdarma, možnost celoroční spolupráce
Kontakt:
Strukturovaný životopis můžete zasílat:
alena.halova@landal.cz nebo na adresu:
Marina Lipno Resort s.r.o., 382 78 Lipno nad Vltavou 310

duben 2017

SHÁNÍTE PRÁCI NA LÉTO?
Do našeho kempu ve Frymburku
hledáme uklízečky od dubna do září.
Kontaktujte nás: Camping Frymburk,
Hanne Wilzing, tel.: 602 428 184,
info@campingfrymburk.cz

Recepční v rekreačním areálu
Landal Marina Lipno
Rekreační areál Landal Marina Lipno hledá brigádníka na
pozici recepční na období červen – září.
Náplň práce:
Práce na recepci, komunikace s lidmi, administrativa spojená s prací na recepci
Požadujeme:
Komunikační schopnosti a profesionální vystupování, znalost NJ a/nebo AJ, znalost MS Office (Excel, Word)
Nabízíme:
Zaměstnanecké výhody, zajímavé platové ohodnocení, ubytování zdarma, možnost celoroční spolupráce
Kontakt:
Strukturovaný životopis můžete zasílat:
alena.halova@landal.cz nebo na adresu:
Marina Lipno Resort s.r.o., 382 78 Lipno nad Vltavou 310

Nabídka zaměstnání
Amenity resort Lipno 4* - pokojská
Požadujeme:
- zodpovědnost a pečlivost
- smysl pro pořádek a čistotu
- flexibilitu, spolehlivost
- zkušenosti z obdobné pozice výhodou
Nabízíme:
- práci na HPP (v případě zájmu možno i DPČ)
v jednom z nejlepších resortů přímo u jezera Lipna
- rozmanitou práci v prostředí zcela nového hotelu
- v případě nutnosti možnost přechodného ubytování
- zaměstnanecké výhody v podobě možnosti využití
sportovní haly, wellness, fitness,
ubytování v dalších resortech Amenity za zvýhodněné
ceny atd.
Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte na:
truhlarova@amenity.cz , popřípadě volejte 777 570 883
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Hospůdka Frymburk
přijme
pro celoroční práci na hlavní pracovní poměr

KUCHAŘE, POMOCNÉHO KUCHAŘE
A SERVÍRKU.
Nástup možný ihned nebo po domluvě.
Dále hledáme brigádníky jako pomocné
číšníky pro letní sezónu (červenec, srpen)
(vhodné pro studenty).
Více informací v Hospůdce Frymburk nebo
na tel: 724 027 077
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
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. Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor.
Titulní foto: D. Krolová 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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