První ročník závodu na kolečkových lyžích Frymburk – Sv. Tomáš
Atraktivní závod na kolečkových lyžích na krásné 33 kilometrové trati z Frymburku přes Lipno nad Vltavou, Přední
Výtoň, Frýdavu a Kyselov s dlouhým a prudkým závěrečným stoupáním na Svatý Tomáš se uskutečnil v sobotu
27.10.2018. Tato sportovní akce s názvem Frymburk – Sv.Tomáš Roller Ski Classics je součástí 3 závodů v rámci série
Frymburk Ski Clasiccs 2018-19. V zimě na sněhu na ni naváží ještě tradiční Frymburská stopa na frymburských loukách a loňská novinka Jezerní stopa po zamrzlém Lipenském jezeře. Všechny tyto akce pořádá místní klub Atletiko
Frymburk.
Závod se jel za deštivého chladného počasí, místy nebyla v kalužích závodníkům vidět ani kolečka od lyží, přesto
se závodu zúčastnilo 20 odvážlivců. Další závodníci, mezi nimi i 12 rakouských sousedů, kvůli nepříznivému počasí
na poslední chvíli účast odřekli. Trať byla perfektně připravena, proznačena a díky obcím Lipno nad Vltavou a Frymburk i kvalitně zametena. Pořadatelé zajistili závodníkům odvoz suchého oblečení do cíle, kyvadlový odvoz závodníků
z cíle zpět na start, bezpečnostní doprovod pelotonu závodníků pořadateli na kole. Veliké poděkování patří majitelům
Hájovny Svatý Tomáš manželům Perfollovým, kteří pro všechny závodníky zajistili v cíli závodu převlékárnu s teplou
sprchou a výborné občerstvení v podobě kančích specialit.
Díky kvalitní organizaci a zázemí si všichni závodníci, kteří se v deštivém počasí nakonec pro účast rozhodli, si
akci velice pochvalovali. „Nakonec jsem i přes deštivé a chladné počasí spokojen. Na kolečkových lyžích jsem letos
stál poprvé a i s dvěma menšími pády jsem dosáhl na 3. místo v klasice. Hned jsem se začal těšit na běžky a sníh. Kančí
výpečky znamenaly moc hezkou tečku za celou akcí.“ Řekl nám Martin Tomka z Rožmberku závodící na různých
mezinárodních běžkařských maratónech za Atletiko Frymburk.
Výsledky týmové soutěže:
1. Atletiko Frymburk – 12 bodů
2. Skiklub Šumava – 11 bodů
3. Skiklub Vimperk – 3 body

Kolečkové lyže – volný styl
1. Kalivoda Lukáš – Skiklub Šumava – 1:45:54
2. Holoubek Jakub – Skiklub Šumava – 1:51:13
3. Bloch Filip – Atletiko Frymburk – 1:52:03

Výsledky jednotlivců:
Kolečkové lyže – klasický styl
1. Krejza Luboš – Atletiko Frymburk – 1:52:02
2. Holoubek Ondřej – Skiklub Šumava – 1:54:46
3. Tomka Martin – Atletiko Frymburk – 1:56:46

Inline brusle s holemi – volný styl
1. Lukš Jan – Atletiko Frymburk – 1:40:02
2. Mánek Jiří – Skiklub Vimperk – 2:01:25
Za pořádající Atletiko Frymburk Luboš Krejza
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Zprávy z radnice

Vánoční stromky
Stejně jako v minulých letech jsme se dohodli s odborným lesním hospodářem panem Pavlem Řepou, že
zajistíme prodej vánočních stromků pod hlavičkou
městyse. Prodej bude probíhat ve dnech
7. 12. - 16. 12. 2018 v prostorách dvoru služeb, přičemž
ve všední den bude prodejní doba od 1500 hodin do
1700 hodin, v sobotu a v neděli od 1000 hodin do 1200
hodin. Prodej budou zajišťovat zaměstnanci úřadu
městyse a i ceny budou velmi příznivé. Prodej bude
prováděn do vyprodání zásob. Není tedy nutné postupovat strastiplnou cestu do lesa pro vánoční stromek,
která je stejně bez příslušného povolení vlastníka a přítomnosti lesníka trestná.
Zároveň mi dovolte, abych poděkoval manželům
Lakomým za sponzorování občerstvení a za připravení
vánočního občerstvení při akci Zpívání u stromečku
a našim hasičům za dopravu občerstvení ke škole.
Putování za JEŽÍŠKEM na Martu
Již tradiční akce se koná ke zpestření vánočních
svátků, Putování za Ježíškem, a tak i letos (již popatnácté) budou moci naše děti, společně s rodiči, putovat
se svými přáníčky za Ježíškem do kapličky na
Martu.Ve dnech 8. a 9. prosince 2018 vždy od 12.00 do
16.00 hodin uvnitř kaple bude instalována Ježíškova
vánoční schránka, kam budou moci děti, případně i dospělí, vhazovat svá tajná písemná přáníčka, co by jim
asi mohl či měl JEŽÍŠEK nadělit pod stromeček. Přáníčka budou poté zvláštní poštou doručena přímo JEŽÍŠKOVI. Toto, řekněme netradiční využití kaple,
může jenom přispět k zvýšení zájmu veřejnosti o tuto
naši historickou pamětihodnost. Jako i jiné roky budou
zajišťovat celou akci naši fotbalisté, za což jim předem
děkuji.
Oto Řezáč, starosta

Ve vybraných dnech v měsíci prosinci bude
provozní doba úřadu městyse následující:
18. - 21. 12. 2018 – 7,30 - 12,00 hod.
27., 28., 31. 12. 2018 – 7,30 - 12,00 hod.

V měsíci prosinci
se zasedání ZM bude
konat v pondělí 17. 12. 2018 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
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Vánoční přání
Člověk se ani nenadál a Vánoce nám už opět klepou
na dveře. Hoďme za hlavu vánoční shon a udělejme si
hezký večer s rodinou, přáteli anebo klidně i sami. Zapalte si svíčku, pusťte si vánoční hudbu a oddejte se
klidu a pohodě…
Přeji Vám krásné Vánoce, spoustu úsměvů a pohody
nejen u svátečního stolu, ale i po celý adventní čas
a v novém roce pevné zdraví, hodně úspěchů a radosti!
Oto Řezáč, starosta

Předvánoční setkání seniorů
Srdečně Vás zveme na pravidelné předvánoční
posezení seniorů městyse Frymburk, které se
uskuteční v pondělí dne 10. 12. 2018 od 14.00 hodin
ve Wellness Hotelu Frymburk.
Zvány jsou ženy, které dosáhnou k 31. 12. 2018
58 let a muži 60 let.
Bohatý kulturní program,
hudba zajištěna. Dopravu z Blatné, Milné
a Náhlova lze v omezeném množství po předešlé
domluvě zajistit (tel.: 724 383 678).
V případě neúčasti na vánočním setkání si
poukázku po 10. 12. vyzvedněte na úřadu městyse,
nejpozději 20. 12. 2018.
Těšíme se na Vaši účast!
Za SPOZ Boháčová Marie
Betlémské světlo míru a přátelství 2018
V letošním roce je to již 30 let, kdy se do domácností dostává Betlémské světlo míru a přátelství, které
do našeho městyse vozí dobrovolní hasiči. Betlémské
světlo převezmou od rakouských kolegů v sobotu
22. prosince 2018.
Světlo bude uloženo u stálé služby v hasičské zbrojnici. V neděli 23. 12. 2018 budeme světlo míru a přátelství rozvážet do okolních obcí a osad:
- v obci LIPNO NAD VLTAVOU - na křižovatce
tzv. ,,U Hodin“ v době od 16,30 do 16,40 hod.
- v osadě SLUPEČNÁ na návsi v čase od 16,45
do 16,50 hod.
- v osadě SVATONINA LHOTA předáme Betlémské
světlo v čase od 17,00 do 17,05 hod.
- v osadě BLATNÁ bude stát hasičský dopravní automobil před penzionem U Račáků v době od 17,10
do 17,15 hod.
- v obci SVĚTLÍK budeme v době od 17,20 hod.
do 17,25 hod.
- v osadě MILNÁ v době od 17,40 do 17,45 hod.
u kapličky.
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Zájemci o Betlémské světlo míru a přátelství ve
FRYMBURKU si mohou přijít k vánočnímu stromu
před kulturním domem od 18,00 do 18,40 hod. Světlo
bude rovněž předáno na farní úřad a kdo si nebude
moci světlo převzít v uvedené časy, má možnost si jej
vyzvednout v hasičské zbrojnici ve Frymburku u stálé
služby HZS, kde bude plamínek hořet po celou dobu
vánočních svátků. Přijďte si pro plamínek Betlémského světla, poslechnout koledy a připít si s námi
u vánočního stromu horkým punčem. Frymburští
dobrovolní hasiči přejí všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků, veselé silvestrovské oslavy, úspěšné vykročení do nového roku
a vše nejlepší s přáním, aby se rok 2019 obešel bez
újmy na zdraví, majetkových škod a nepříjemných
událostí.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ FRYMBURK
KNIHOVNA
Změna výpůjční doby v knihovně:

úterý 15:15 – 17:00 hod.
čtvrtek 15:15 – 17:00 hod.
AUTOBUS PRO FRYMBURK - Aqualung Club
klub sportovního potápění z.s.
Začátkem roku 2019 se začne uskutečňovat projekt
„ Autobus pro Frymburk“ V rámci tohoto projektu proběhne i kurz řidiče autobusu (osvědčení v řidičském
průkazu skupina D). Kurzu se mohou zúčastnit držitelé
oprávnění skupiny B (osobní automobily) a C (nákladní
automobily). Kurz bude za zvýhodněnou cenu a proběhne ve Frymburku. Vhodné pro muže i ženy a není
vyžadována žádná větší praxe.
Info u Miloše Boháče tel. 777 788 630 nebo
na bohacmilos@gmail.com
9. ROČNÍK FRYMBURSKÉ BULKY
V neděli 30.12.2018 se jako každoročně
v Hostinci Na hřišti koná
9. ročník Frymburské bulky.
Začátek ve 13.00 hodin, prezentace 12.30 hodin
Startovné jako vždy 300,- Kč
Zájemci se mohou hlásit
na tel. 605 976 403 nebo 605 503 850.
Těšíme se na Vás! Jan Šuník

Účetnictví, daňová evidence, mzdy
Kompletní účetní služby pro právnické i fyzické osoby,
plátce i neplátce DPH. Rozumná cena, kvalitní výsledek.
Kontakt: Ing. D. Plačková tel: 606 407 908,
e-mail: ucetnictvifast@email.cz
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Pěvecký sbor Harmonie – Frymburk slaví
10. výročí založení

26. prosince – tj. na druhý svátek vánoční uplyne
přesně deset let od našeho prvního vystoupení. Od té
doby každoročně pořádáme v tento den v našem kostele
vánoční koncert, kterým se snažíme všem návštěvníkům přinést trochu sváteční pohody do vánočních dnů.
Poprvé se sešlo v říjnu 2009 jedenáct zpěvaček a postupně se sbor rozrostl až na počet 17 (8 sopranistek
a 9 altistek). Tento počet je už několik let stabilní
a kromě lásky ke zpěvu nás za ta léta spojuje i přátelství.
Každoročně provedeme 9 – 12 koncertů, z toho ve
Frymburku pravidelně vystupujeme na letním koncertě
v kostele, v holandském kempu, v době adventu pro důchodce ve Wellness, a pak v kostele na vánočním koncertu. Rovněž pravidelně, už mnoho let, zpíváme
v Boleticích (v červnu na Den evropské hudby a o Vánocích) a v Polné na Šumavě pořádáme koncert ke Dni
válečných veteránů a adventní koncert.
Kromě těchto stálých vystoupení samozřejmě účinkujeme i jinde, pokud dostaneme pozvání. Letos např.
Vystoupíme v Malšíně na adventním koncertu, zúčastnili jsme se slavnostního sázení lípy ke 100. výročí založení republiky a s tím spojeným koncertem v Muzeu.
V minulých letech jsme zpívali v kostele na sv. Tomáši,
ve Strunkovicích nad Blanicí, ve Vyšším Brodě, v Mirkovicích, v Černé v Pošumaví.
Jsme moc rádi, že návštěvníci našich koncertů jsou
spokojeni, nešetří potleskem i slovy chvály.
A tak doufáme, že letos s námi přijdete oslavit o Vánocích naše malé jubileum. Snažili jsme se na vánoční
koncert vybrat to nejhezčí, co jsme se za těch 10 let naučili a budeme doufat, že Vám uděláme radost. A jako
správní hostitelé nabídneme všem návštěvníkům vánoční punč pro zahřátí a něco „na zub“ k tomu.
A na závěr pozvánka na Vánoční koncert ve středu
26. prosince v 17 hodin v kostele sv. Bartoloměje.
Těší se na Vás manželé Rolčíkovi – vedoucí sboru
a samozřejmě všechny zpěvačky.
Frymburský pindík 2018

Tak máme zdárně za sebou devatenáctý ročník tradičního šachového setkání. A dá se s velkou pravděpodobností říci, že před sebou jubilejní ročník dvacátý.
Nástup účastníků s dechovkou asi nebude, ale pokud
má někdo připomínky či nápady, jak turnaj vylepšit,
sem s nimi. Jednou z možností je, uspořádat současně
také turnaj pro děti. Několik se jich v samotném závěru
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tohoto ročníku dostavilo vyzvednout taťky a odvést je
k pozdnímu sobotnímu obědu a cvičně si spolu zahrály.
Pravidla víceméně znají a za rok budou ještě mnohem
lepší. Ti z nás, kteří se každoročně pohybují na samém
chvostu tabulky, se musí začít třást. Třeba Jan Salzer jr.
v přátelském zápase statečně bojoval s autorem tohoto
článku a rozhodně by se příští rok rád zúčastnil. Letošní vítěz Jano Mišovič se navíc nebrání myšlence předávat mladým šachovým nadšencům své znalosti!
Víceméně tradiční sestava kvalitativně velmi rozdílných účastníků čítala tentokrát devět hráčů. Jediným
úplným nováčkem byl Petr Čech, který podle svých
slov chtěl pouze nasát atmosféru a o případné účasti
celý příští rok uvažovat. Nakonec však neodolal a určitě neprohloupil. Snad i to kuře, na které se domů tolik
těšil, nakonec stihl. Přestože většina partií má své favority, kteří také posléze svou roli splní, samotný průběh
těchto partií už často tak jednoznačný není.
Vzhledem k faktu, že počet účastníků se dramaticky
nezvýšil, jury po demokratickém hlasování hráčů zvolila model jedné skupiny a systému partií každý s každým. Čas byl proto zkrácen na 2x15 minut.
Vítězství obhájil Jano Mišovič, který vyhrál všech
osm partií. Na stříbrný stupínek vystoupal několikanásobný vítěz předešlých ročníků Miloš Liška, který
ovšem v současné době téměř pověsil pindíka na hřebík
a dal se na běhání. Na dost nepochopitelné běhání, protože nedávno v Mariánských Lázních zvládl za 24 hodin 168 kilometrů. A protože v sobotu 24.11. se nikde
nic neběhalo, přijel si k nám pro druhé místo. Na místě
třetím skončil Jan Salzer, který se na předních příčkách
umisťuje každoročně. Stále však čeká na titul, takže,
Honzo, snad za rok…
Pořadí:
1. Jano Mišovič
8 b.
2. Miloš Liška
7 b.
3. Jan Salzer
5 b.
4. Zdeněk Novotný
4,5 b.
5. Jan Říha
4 b.
6. Marek Grohman
3 b.
7. Petr Čech
2,5 b.
8. Ivan Rillich
1,5 b.
9. Karel Holčík
0,5 b.
Zázračné dřevo - II. jednání

Když jsem v září reagoval na cinknutou dodávku
dřeva, tak jsem měl jisté očekávání.
Dodavatel měl tři možnosti:
1/ Majitel firmy zjistí, co se stalo a věc urovná.
Jedno, jak.
2/ Vrazí hlavu do písku a ticho po pěšině.
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3/ Potvrdí názor nějakého zástupce firmy a reklamaci neuzná z důvodu, že dřevo bylo rozřezáno na
špalky. Stalo se ovšem něco jiného.
K mému potěšení mnoho mých známých hodnotilo
příspěvek kladně. Několik z nich mne informovalo
o podobné zkušenosti. Jeden pán mi řekl, že takto ho
oškubal dodavatel uhlí. Vždy objednal stejně, ale jednou zjistil, že koupil pro změnu zázračné uhlí. Ozvalo
se také mnoho skeptiků, že takto se to nedělá, že jsem
měl veřejně označit a jmenovat dodavatele. To bych si
dal. Představte si situaci, že by mne ten šmejd zažaloval, že poškozuji jeho dobré jménu. Dvě reakce jsou
obzvláště šťavnaté. Mám nutkání, že zveřejním jejich
telefonní čísla, ale ještě odolám. Nechci je identifikovat. Ale příště pozor! Víte je to docela zábavné sledovat
jak reaguje " black box" na podněty zvenčí. Šmejdi zřejmě podceňují fakt, který jsem jim sdělil, že mám fotodokumentaci, další doklady a názor znalce z oboru. Vše
dostačující k podání a zahájení činnosti ČOI.
Jestli něco umím tak, po 25-ti leté praxi, toto určitě.
Co by se stalo, kdybych dokumenty použil? Dá se to
lehce odhadnout, ale bylo by to anonymní. Dokonce ani
výsledek bych nesměl zveřejnit. Opět proto, že by mne
mohl žalovat po poškození dobrého jména.
Je tu ještě další varianta. Uvažujte se mnou. Jestli se
nějaká komodita prodává tak, že je odběratel krácen na
množství musí dodavateli vznikat skladové přebytky.
Co s nimi? Tyto přebytky buď prodává personál tzv.
bokem s vědomím majitele - pak je ovšem majitel také
šmejd. Poškozují nejen odběratele, ale také stát tím, že
neevidují tržby a jsou mimo EET. Druhou variantou je
možnost, že skladové přebytky personál podává pod rukou a pod cenou a majitel to neví. Pak je ovšem za hlupáka, který netuší, co se v jeho firmě děje.
Jak se to dá zjistit? Toto ví každý účetní. Když firma
vede podvojku, tak je to brnkačka. A kontrolní chrousti
z FÚ jsou skuteční znalci. Zatím nemám v úmyslu hrát
s kartou ČOI a nebo FÚ. Výsledek s ČOI bych akceptoval. Hra s FÚ by byla, tak jak to znám, velice krutá.
Při zjištění rozdílů na účtech by to mohlo být kvalifikováno jako krácení daní, porušení EET, a nebo neprůkazné účetnictví apod. Pak by mohlo dojít k doměření
daní podle tzv. pomůcek a to by bylo zlé. Tak moc je
zase trestat nechci. Původně jsem, já naiva, očekával
pouze omluvu a dodání chybějícího dřeva. Jenomže mi
přišlápli kuří oko, a to se nedělá. Zatím se budu spoléhat na přirovnání: Pravda je jako polystyrénová kulička, kterou pachatel drží pod vodou. Dokud je pod
vodou tak se o pravdě, domnívá se šmejd, neví. Jenomže voda chladne, ruka křehne a ….
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Tak co telefonista? Ještě jsi v klidu? Nebo se domníváš, že jsem bezzubý, jak jsi tvrdil? Nebo máš zájem vidět mé zuby? Pokud ano, tak to vymyslím!
Ujišťuji čtenáře, že je dalšími svými názory nebudu
obtěžovat na stránkách zpravodaje. Nemám ovšem ve
zvyku ustupovat šmejdům, ale nyní si nechci kazit
svátky.
Nyní na jiné téma. Jsem rád, že občané Frymburku
ve volbách projevili rozhodnost a dali hlas těm kandidátům, kteří rázně odmítají, aby jim nějací šmejdi
ukradli pitou vodu ve prospěch svých zištných zájmů.
Jsou to hamižní deprivanti neznající nic než osobní,
a nejlépe, majetkový prospěch. Mám sice vrt, a tak
bych se s vodou městyse Frymburk nemusel zabývat,
ale toto mne potěšilo. Vždy jsem potěšen, když se projeví mozek v pozitivním směru. Ale nedělejme si iluze.
Není nic horšího než vzdělaný darebák, který svůj mozek využívá k nekalostem.
Na závěr přeji Frymburákům mnoho štěstí a zdraví
a /jsa neznaboh/ také bohatého Ježíška.
Ing. Zifčák František
Česko zpívá koledy ve Frymburku
již po čtvrté
Zastavte se v předvánočním
shonu, nalaďte si hlas a u voňavého punče či teplého dětského nápoje si s námi
zazpívejte vánoční koledy
v rámci celorepublikové akce
Česko zpívá koledy 2018.
Ve stejnou chvíli se rozezní koledy ve všech koutech
České republiky, můžete být při tom...
Kde: u vánočního stromu před Kulturním domem ve
Frymburku
Kdy: ve středu 12. 12. 2018 v 18 hod.
Více info: www.ceskozpivakoledy.cz
Texty koled naleznete 12. 12. v Českokrumlovském deníku. Na www.ceskozpivakoledy.cz si koledy můžete poslechnout i natrénovat :-) Vánoční hvězda nám už svítí na
mapě! (viz. www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy). Nebudeme na to sami, zpívat budeme za doprovodu Českého
rozhlasu. Těšíme se na Vás!
Za Spolek FČAS a jeho spřízněné duše srdečně
Marcela Frajová
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Lipno Lake Resort hledá zaměstnance
na HPP, pozice ÚDRŽBÁŘ
Popis činnosti:
 Údržba a opravy apartmánů
 Údržba zeleně, venkovního bazénu, venkovního kurtu a dalších přilehlých prostranství
 Pravidelné roznášení a sbírání prádla z apartmánů
 Údržba svěřeného majetku
Nabízíme:
 stabilní zázemí kvalitní české společnosti
 odpovídající platové ohodnocení dle zkušeností v oboru
 příplatky za telefonní služby, 13. plat,
firemní telefon
 práce na HPP
 pracoviště v Lipně nad Vltavou
Pracovní doba:
 Pracovní fond 40 hodin týdně
 Služby na telefonu
Více informací a pohovory na adrese Lipno Lake Resort,
Lipno nad Vltavou č.p. 302, PSČ 382 78 nebo emailu:
milena@lipnolakeresort.cz, na mob.: 725 339 343
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SKIBUS lišáka Foxe
I pro letošní sezonu společnost LIPENSKO s.r.o. ve spolupráci s obcemi Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod, Loučovice
a Frymburk zajišťuje provoz skibusu Lipno, který se stal pravidelným spojem v zimní sezoně a pomáhá tak zajišťovat
dopravní obslužnost oblasti Lipenska.
Cestující, kterými jsou převážně občané oblasti, lyžaři a turisté využívají spoje této linky od Frymburku až po Vyšší Brod
a to pravidelně, více než 100 dní jejího provozu. Pro letošní sezonu předpokládáme zahájení provozu skibusu
22.12.2018.
Děkujeme všem, kteří se podílí na spolufinancování.
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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. Selucký Tisk: Tiskárna Černý s.r.o., počet výtisků 550. Reg. číslo: MK ČR E 11575
Příspěvky lze zasílat nejpozději do 25. v měsíci. info@ifrymburk.info
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