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Velký sportovní úspěch žáků naší školy
Žáci naší školy se letos již popáté zúčastnili okresního kola OVOV.
Co to vlastně je? Vznik této soutěže iniciovali dva zlatí desetibojaři,
Robert Změlík a Roman Šebrle.
Žáci plní v rámci této časti projektu devět disciplín a k tomu jednu ze
tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové,
stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí sportovci
se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového
finále, kde se setkají s desítkami olympioniků a sportovních osobností
a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce. Jak jsem již
uvedl, letos je to popáté, co se této soutěže účastníme. V roce 2012 jsem
se s OVOV seznámil a začali jsme trénovat. V roce 2013 jsme jeli poprvé na okresní kolo. Družstvo obsadilo 3. místo a ještě jsme získali dvě medaile. V roce 2014 se družstvo na stupně
vítězů neprobojovalo, ale měli jsme tři individuální medaile. Aneta Tichovská zvítězila i v krajském kole a probojovala
se na republiku do Prahy. V roce 2015 jsme měli asi nejlepší družstvo. Jasně zvítězilo na okrese a ještě jsme dovezli
dvě zlata. Bohužel, na kraj jsme nejeli, neboť v termínu krajského kola byly děti v Anglii. Ale na základě bodů na
republiku do Prahy postoupila opět Aneta Tichovská a Klára Řepová. V roce 2016 družstvo skončilo na okrese na
třetím místě a na body postoupilo do kraje. Tam překvapivě skončilo také na třetím místě a poprvé se družstvo probojovalo na republiku, tentokrát do Brna, tam jsme nakonec obsadili 23. místo v České republice a děti mají zážitky na
celý život. Z okresního kola jsme dovezli ještě 2x zlato, 2x stříbro a 2x bronz. Myslel jsem, že je to naše maximum.
Byl jsem ale mile překvapen, že jsem se mýlil. Přišel rok 2017 a naše páté vystoupení na okrese. Družstvo ve složení
M. Krejzová, D. Václavíková, T. Šulcová, K. Gladišová, M. Micák, V. Kučírek, A. Točík a L. Řepa obsadilo 2. místo
a postoupilo do krajského kola do Tábora. A to nebylo vše. Medailová žeň nás čekala v soutěži jednotlivců. Zlato
získaly: K. Gladišová, J. Nešvarová, D. Václavíková a A. Švábová. Bronzovou medaili dovezli: M. Krejzová, M. Sahli,
M. Salačová, M. Micák, a L. Řepa. Je to fantazie – celkem 9 medailí jednotlivců a pohár za druhé místo pro družstvo.
Kromě družstva do kraje postupuje i A. Švábová, J. Nešvarová a M. Sahli. Myslím si, že Karolína Gladišová, Jindřiška
Nešvarová a hlavně Daniela Václavíková nejsou bez šance ani v Táboře.
VŠEM DĚTEM PATŘÍ PODĚKOVÁNÍ ZA REPREZENTACI FRYMBURKA.
Mgr. Leoš Ševčík, učitel Tv
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Zprávy z radnice

,,FRYMBURSKÉ KACHLE“

V měsíci červenci bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 15. 7. 2017 od 8:00 – 12:00 hod.

Srdečně Vás zveme na výstavu keramické
mozaiky - ,, Frymburské kachle "
Práce žáků 9. třídy ZŠ Frymburk, můžete
vidět ve stálé expozici v našem muzeu.

PRODEJ ŽIVÝCH RYB

Petra Nekolová
(fotky z výroby kachlů, z příprav a chystání
a i z vernisáže najdete na mém facebooku:
Petra Nekolová - Obchod s přírodními produkty)

Na frymburském náměstí před Hospodou
Na Rynku se dne 1. 7. a 22.7. 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
Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově Úřadu městyse Frymburk ve dnech:
04.07.2017
19.07.2017

od 10.00 do 11.00 hodin
od 10.00 do 11.00 hodin

Knihovna v létě
od 1.7. do 31.8. bude knihovna otevřena
každé úterý 15.00 - 18.30 hod.
Pozvánka na koncert
Frymburský pěvecký sbor Harmonie Vás
srdečně zve na sváteční Koncert duchovní
hudby, který pořádá v místním kostele ve
čtvrtek 6. července 2017 v 18 hodin.
Na programu budou skladby z období
renesance, baroka, klasicismu
i romantismu.
Těšíme se na setkání s Vámi.
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Ukončení školního roku 2016/2017
Závěr školního roku bývá na naší škole ve znamení
výukových seminářů, vodáckých, cyklistických i lezeckých kurzů, které pořádáme již třetím rokem v rámci
našeho školního programu SPOLU TO DOKÁŽEME.
Podrobněji o jednotlivých akcích referují sami účastníci.
Uvědomuji si, že pro mnoho dětí i učitelů je účast
na těchto vícedenních pobytech velkou výzvou, a všem
moc děkuji za jejich zdárný průběh. Dětem, že byly
úžasné, učitelům za pečlivou přípravu programu, trpělivost a odvahu, rodičům pak za podporu a výbornou
spolupráci.
Zvláštní poděkování patří manželům Frajovým za
ubytování 2. třídy ve Svatonině Lhotě, panu
H. Wilzingovi za poskytnutí finančního daru žákům
5. třídy na třídenní školní výlet do Prahy, panu P. Sládkovi a J. Reifové za personální zajištění tohoto výletu,
firmě Lipno Centrum za zapůjčení jízdních kol žákům
6. třídy za velmi přátelskou cenu, manželům Halabico-
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vým za poskytnutí obědu pro žáky 6. třídy, M. Boháčovi za dopravu žáků 3. třídy do Hořic a žáků 4. třídy
na Cihelnu, rodičům žáků 5., 8. a 9. třídy za odvoz žáků.
Tečku za školním rokem udělala již počtvrté školní
akademie, na které jsme se rozloučili s našimi deváťáky.
Mgr. M. Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ve školce se dobře máme, spousta akcí užíváme.
DUBEN
 Hledání velikonočního zajíčka
Myslíte, že jsme ho našli? Všechny indicie nás samozřejmě dovedli až k němu. Avšak největší radost jsme
měli z dárečku od zajíčka – čokoládová vajíčka. Odkdy
nosí velikonoční zajíček vajíčka?
 Divadlo KOS „ Zajíčku a slepičko, čípak je to
vajíčko“
Divadlo KOS nás opět potěšilo velikonoční pohádkou,
která byla poučná, velmi humorná a objasnila nám tradici, proč velikonoční zajíček nosí vajíčka.
 Sférické kino 3D
Poprvé v životě jsme měli příležitost prožít, jak to chodí
ve sférickém kině. Děj nás provedl podmořskou hlubinou. Byl to pro nás pro všechny jedinečný zážitek.
 Zápis do 1. třídy
Každý předškolák se na tuto událost vždy těší. Letos
tomu nebylo jinak. Děti společně s rodiči a s pohádkovými postavičkami procházely jednotlivá stanoviště,
kde ukázaly, co již dovedou.
 Velikonoční brigáda
Vzhledem k letošnímu počasí jsme brigádu dvakrát odložili, ale přece jen se nám ji podařilo uskutečnit. Školní
zahrada prokoukla pod rukama brigádnic a brigádníků,
malých i velkých. Nové ovocné keře a bylinky udělaly
radost nejen dětem, ale i učitelkám.
KVĚTEN
 Zápis do mateřské školy
Také ti nejmenší se přišli podívat do školky a okouknout co je od září čeká. Bylo jich dost, a tak i v následujícím školním roce je kapacita školky naplněna.
 Barevný týden
V letošním roce proběhl barevný týden ve znamení
VZORŮ – pruhované pondělí, puntíkaté úterý, květinová středa, kostkovaný čtvrtek a džínový pátek. Celý
týden jsme si užili po boku vtipných zeber pruhovaných, berušek sedmitečných, květin a kostiček. Ocenění patří všem kreativním maminkám.
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 Fotografování s Adélou
Jarní fotografování s úžasnou atmosférou, kde jsme nafotili společné třídní fotografie, fotografie předškoláků
– ze kterých bylo vytvořeno tablo umístěné ve výloze
místní květinky.
 Divadlo LUK „O Budulínkovi“
Příběh malého kloučka, který nakonec vyzrál nad zlem
a šibalstvím lišky. Netradiční podání celého příběhu
bylo příjemným překvapením nejen pro děti, ale také
pro učitelky.
 Vítání občánků
Říkadly a písničkami v roztomilém pojetí našich předškoláků, byli noví občánci přivítáni mezi nás.
ČERVEN
 Den dětí s divadlem MÁMA A TÁTA „Souboj
kouzel“
Dětský den byl pro všechny zábavný a velmi netradiční.
Společně s divadlem MÁMA A TÁTA jsme putovali
s hudbou a kvílením zahradou a vymýšleli vhodný dárek k princezniným narozeninám.
 Frymburské slavnosti
Kdo by nechtěl jet na dovolenou k moři? A kdo by nechtěl strávit dovolenou na pláži s koktejlem a poslouchat letní hity? Plán na školní výlet byl jasný, ale
bohužel neuskutečnitelný. Proto jsme vyjeli jako
Účastníci zájezdu do frymburských ulic a protančili
jsme celou noc. Plán splněn 
 Celodenní výlet s předškoláky do Tierparku
Altenfelden v Rakousku
Naše cesta vedla až za hranice naší země. V klidném
lesním prostředí jsme se setkali se zvířátky lesními i
exotickými.
 Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
Čas předškoláků se naplnil a došlo na rozloučení. Slavnostním ceremoniálem byli pasováni na školáky.
 Školní akademie
Letošní pojetí našeho vystoupení se neslo v plážovém
stylu na téma „Účastníci zájezdu“.

Poděkování všem za celoroční
přispívání při akcích školky i mimo ně.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO
PLNÉ SLUNÍČKA
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Akademie 2017

Výukový seminář - Mraveniště

Jak už se stává ve Frymburku tradicí, konala se koncem června v kulturním domě školní akademie. Účast
byla opět obrovská, přišli se podívat rodiče, babičky,
dědečkové, bývalí žáci, ale snad i náhodní kolemjdoucí,
protože „kulturák“ byl naplněný k prasknutí. A všichni,
kdo přišli, rozhodně neudělali chybu. Následovalo totiž
150 minut plných zpěvu, tance, scének, filmů, divadla
a prostě všeho, co byly schopny děti od těch nejmenších
(ze školky) až po ty největší (deváťáky :-) ) nabídnout.
Jako zástupce 9. třídy bych chtěla poděkovat všem,
kdo se na přípravě akademie podílel, kdo se přišel na
naše rozloučení se základní školou podívat a doufám,
že jste si to užili stejně jako my…

13. do 16. června 2017 se z nás stali mravenečkové.
Během těchto dní jsme toho zažili mnoho. Jeli jsme vlakem a navštívili jsme poštovní muzeum ve Vyšším
Brodě, odkud jsme poslali pohledy domů. Sportovali
jsme na mravenčí olympiádě. Hledali jsme Berušku,
kterou unesli zlí mravenci. Zachránili jsme ji a cestou
jsme stavěli hráze na potůčku, lezli po skalách, nanosili
jsme si dřevo z lesa na ohýnek. Večer jsme si opekli
buřtíky na mravenčí slavnosti, na kterou jsme se řádně
vymódili. Přespali jsme ve Svatonině Lhotě.
Výukový seminář jsme si moc užili, protože byl
žůžo a těšíme se na další seminář.
Žáci 2. třídy

za 9. třídu Klára Řepová

Večeře s rodiči

Prvňáčci si letos poprvé vyzkoušeli spaní ve stanu
po společně stráveném večeru s rodiči, kdy se opékali
buřtíky, a děti přečetly rodičům pohádky na dobrou
noc. Bylo to velké dobrodružství, které nám nezkazila
ani bouřka, která se nad námi v noci přehnala. Všem,
kteří napekli dětem něco na zub i k snídani, moc děkujeme!
Soňa Kyselová a Markéta Moravcová
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Projekt my a naše práva

Ve středu ráno jsme jeli autobusem do Hořic na Šumavě. Tam jsme se ubytovali v chatkách. Dopoledne
jsme si prohlédli celý areál a potom jsme plnili různé
úkoly. Vyvodili jsme si první právo na jméno. Po obědě
jsme měli volno. Do papírového mobilu jsme napsali
naše tajné přání a pak jsme šli hrát pohádku. Ale když
jsme se vrátili, zjistili jsme, že nám někdo naše zprávy
přečetl a přepsal. Vůbec se nám to nelíbilo, ale pak jsme
zjistili, že to bylo schválně, abychom si uvědomili
právo na ochranu soukromí.
Ve čtvrtek jsme třídili přestupky a mohli jsme se
k nim vyjadřovat. Odpoledne jsme hráli šipkovanou,
pak jsme v lese stavěli domečky a po večeři jsme hráli
Krvavé koleno a opékali buřty. Pak jsme šli spát.
V pátek dopoledne jsme hráli hry na hřišti, ale paní
učitelka vždy někoho ze hry vyřadila - kdo měl kraťasy
nebo čepici. Moc jsme se zlobili, ale pak jsme se dozvěděli, že to bylo kvůli tomu, abychom zjistili, že jsme si
všichni rovni. Pak jsme šli na oběd a po něm už jsme si
šli sbalit věci a uklidit v chatkách. Ve dvě hodiny jsme
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jeli autobusem domů. Všichni jsme se shodli, že se nám
tam moc líbilo.
Z deníčků žáků 3. třídy
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trávili hraním her (RINGO s Indim, MĚSTEČKO PALERMO s Janičkou…) Dělali jsme mnoho dalších aktivit: vyráběli jsme hliněné hrníčky a šili torby, naučili
jsme se rozdělávat oheň křesadlem… ale všechny aktivity vyjmenovat, to by bylo nadlouho.
ALE hlavně jsme si postavili za 4 hodiny indiánskou
saunu ze DŘEVA a PLACHET, vyhřívanou rozpálenými kameny!
Myslíme, že jsme si to všichni moc užili! Díky!
Za žáky 4. třídy Elly a Kuba
Výukový seminář - Klíč

Výukový seminář - Robinson Crusoe

Na Robinsonově ostrově jsme ztroskotali 5.6. 2017.
(místo konání: Na Cihelně, cca. 2 km od Frymburka)
A jak se nám to stalo?
Ráno nám paní učitelka Krejzová zavázala před školou oči. Byli jsme jeden velký had nebo mašinka. Jediná
paní učitelka Krejzová měla otevřené oči. Nalodili jsme
se na "koráb kapitána Westlocka" (asi to byl pan Boháč
a jeho auto, tímto mu moc děkujeme) a pluli do neznáma. Ztroskotali jsme a ocitli se v neznámém lese,
nejspíš pralese, a to byl náš ostrov. Nevíme, jak dlouho,
ale cca. hodinu jsme bloudili a hledali jeskyni, kde bychom mohli přebývat. Po té hodině jsme jeskyně našli.
Utábořili jsme se. Holky spaly v jedné jeskyni i s paní
učitelkou. Ještě tam byly 3 jeskyně, ty si vzali kluci.

31. května 2017 jsme s naší pátou třídou vyjeli směr
Rožmberk. Cestou na Lipno jsme nabrali naše budoucí
spolužáky z lipenské školy. Poté společně vyrazili vlakem do Vyššího Brodu, odkud už jsme šli pěšky.
V Rožmberku nás čekalo pěkné ubytování a poté den
plný různých aktivit. Ten večer nás čekalo velké překvapení – odhalení naší budoucí třídní učitelky (Mgr.
Lucie Mrvková). Všichni jsme byli překvapeni, protože
jsme paní učitelku neznali. Druhý den jsme s novou
paní učitelkou prožili dopoledne, kdy jsme měli čas se
navzájem seznámit. Odpoledne už jsme museli vyrazit
domů.
Bylo to skvělé. Už se moc těšíme na nové spolužáky
a na novou paní učitelku.
Za pátou třídu Tinka Šulcová

Rozlučkový výlet do Prahy

V táboře už byli: domorodec Cihelny - pan František Zemene, Kačka -asistentka 4. třídy, Janička - dcera
Kačky, Bijou - jejich kočka (tygr). Poznali jsme i Pátka
(Indiho), který nás naučil mnoho věcí. Hodně času jsme

V pátek 16. června 2017 jsme s 5. třídou vyrazili na
poslední společný výlet do Prahy. S pomocí rodičů
(kterým ještě jednou mockrát děkujeme) jsme vyrazili
do Českého Krumlova, kde jsme přesedli na autobus.
Cesta byla dlouhá, ale zvládli jsme ji. Když jsme dorazili do Prahy, čekalo nás všude mnoho zážitků – jízda
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tramvají, metrem, jezdící schody,…  a to nebylo zdaleka vše. Ubytovaní jsme byli v KDM u sv. Ludmily na
Náměstí Míru. Připravili jsme si své pokoje a šli na
oběd. Po obědě nás čekala pěší procházka na Václavské
náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most, Národní
divadlo a na Staronovou synagogu. Byla to vyčerpávající procházka. Po večeři jsme se šli podívat na Pražský
hrad, který jsme měli dopodrobna prohlédnout druhý
den.
Druhý den ráno nás čekala Hra na Hrad, kdy jsme
plnili různé úkoly a nakonec se z nás stali čeští králové.
Poté jsme si prohlédli katedrálu Sv. Víta, Zlatou uličku
a z dálky viděli slavnostní střídání hradní stráže, se kterou jsme se na závěr i vyfotili. Po Pražském hradě nás
čekala Petřínská rozhledna, kde někteří museli sbírat
dost odvahy, ale stálo to za to, zde jsme měli Prahu jako
na dlani.
V neděli jsme navštívili Vyšehrad, abychom se podívali, kde podle pověsti skočil Šemík s Horymírem. Po
obědě už nás čekal pouze odjezd domů, i když se nám
moc nechtělo.
Za pátou třídu Váša Schneider
Mockrát bychom chtěli poděkovat panu H. Wilzingovi za sponzorský dar na tento školní výlet. Dále bych
chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám zajistili odvoz do Českého Krumlova a zpět. DĚKUJI!
Reifová Hana

červenec 2017
a tam už převoz jel. Když jsme přijeli do Frymburka,
tak jsme jeli vrátit kola do půjčovny. Pak jsme se vraceli do školy, kde jsme si postavili stany na spaní a kdo
měl povolené, tak se mohl jít vykoupat. Kolem deváté
hodiny večer jsme šli natáčet film na akademii. Do
školy jsme dorazili až kolem desáté hodiny a tam jsme
si pak opekli maso, buřty a pak šli spát. Ráno jsme se
probudili kolem sedmé hodiny a šli uklízet. Když už
jsme byli s úklidem hotovi, tak jsme šli do třídy a měli
projektový den. Užili jsme si to všichni. A tak končí náš
výlet na kolech na 32km.
Za šestou třídu Tereza G.

Rozhodni se kouření

Dne 16. 6. se naše třída poučila o prevenci kouření.
Ze začátku si nás pan učitel rozdělil do skupin a v těch
jsme měli dělat projekt: o pasivním kouření, složení tabáku, historie kouření a vliv na zdraví. Poté nás čekaly
výroky ohledně kouření, o kterých jsme rozhodovali
podle sebe, jestli jsou správné nebo ne. Pan učitel nám
ukázal projekt o kouření, byly tam znázorněny plíce kuřáka a plíce zdravého člověka. Šli jsme ven před školu,
kde nám pan učitel chtěl ukázat naživo, jak vypadají
plíce po vdechnutí kouře z cigarety. Pokus se moc nepovedl, ale nám to nevadilo, protože jsme si cigaretu
mohli prohlédnout z blízka. A projekt se nám moc líbil.
Za šestou třídu Adéla G. a Julie B.
Cyklovýlet

Ve čtvrtek 15.6.2017 jsme se s celou třídou vypravili na cyklovýlet. Kola nám zapůjčili v půjčovně Lipno
centrum a za to moc děkujeme. Jeli jsme na Posudov na
převoz, který nejel. Museli jsme se vrátit zpět do Frymburka a přes Frymburk na Lipno na oběd. Děkujeme
Halabicovým za jídlo a pití zdarma. Když už jsme byli
najezeni, tak jsme jeli na převoz do Přední Výtoně
6

Závody dračích lodí

Dne 19. 5. se naše třída vypravila na závody dračích
lodí. Šli jsme z Frymburka na Lipno. Hned, jak jsme
přišli, byl trénink, abychom si to před závodem vyzkoušeli. Pak už přišly závody. Jeli jsme dvakrát. Nakonec
jsme skončili 4. z pěti s časem 4:15,5, což bylo jen o 3
vteřiny za třetím týmem Tsunami! Byli jsme tam do
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15:00. Pak už jsme šli zpátky do Frymburka a šli domů.
Den se nám moc líbil.
Za šestou třídu Ema H. a Justýna B.

Výukový seminář - My a svět

V týdnu 12. – 16. 6. jsme se účastnili pětidenního
semináře v Bližné, během kterého jsme se seznámili
s globálními problémy naší planety a nutností ochrany
životního prostředí. Prostřednictvím různých aktivit
jsme se dozvěděli o odlišných životních podmínkách
v jednotlivých kontinentech a zemích a souvislostech
jednotlivých problémů světa.
Dále jsme rozvíjeli vzájemné, dobře fungující
vztahy žáků založené na důvěře, respektování jednoho
druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci.
Střídaly se nám aktivity pohybové venku na hřišti s činnostmi tvořivými i naučnými, které byly navzájem propojeny společným tématem. Pracovali jsme v různých
skupinách, takže jsme měli hodně příležitostí prohlubovat vzájemné kamarádské vztahy s každým.
Program jsme si zpestřili vycházkou do nedaleké Dolní
Vltavice, koupáním v jezeře v Raclavi, návštěvou lanového parku a pizzerie v Černé i večerní stezkou odvahy.
Celý pobyt jsme si moc užili a už se těšíme na další!

Žáci 8. třídy

Poznávací zájezd do jižní Anglie a Londýna

V dnech 28.5. – 2.6.2017 jsme znovu po dvou letech
vyrazili spolu se žáky ZŠ T.G.Masaryka z Českého
Krumlova do Anglie, tentokrát jsme si vybrali program
Po stopách anglických námořníků.
Prvý den jsme navštívili město Hastings, kde jsme
si prohlédli pašerácké jeskyně, zříceninu hradu, staré
město i pláž.
V úterý jsme dopoledne trávili v skanzenu v městě
Singleton a poznávali tam tradice anglického venkova.
Odpoledne jsme si udělali výlet do města Portsmouth,
a to do námořního přístavu a prohlédli si muzeum i známou váleční loď Victory, na které působil admirál
Nelson.
Ve středu nás všechny uchvátil výlet na křídové
útesy Seven Sisters, procházka kolem moře i návštěva
akvária Sea Life Center v městě Brighton.
Poslední den jsme brzo ráno vyrazili do Londýna a během celodenní pěší prohlídky i plavby na lodi jsme se
seznámili s nejznámějšími památkami hlavního města
Anglie. Večer nás už čekala cesta domů, ale děti si užily
i čekání na trajekt i samotnou plavbu na trajektu.
Dojmy dětí:
„Byl to super zážitek. Nejvíce jsem se těšila na Seven
Sisters, tedy bílé křídové útesy, které nezklamaly. Byly
přesně takové, jako jsem si je představovala. Nemůžeme zapomenout také na Hastings, Portsmouth - loď
Victorie, která mě velice překvapila svou velikostí, ale
také vnitřkem.“ Agátka Š.
„Jsem ráda, že jsme se skamarádili s Krumlováky.“
Maruška S.
„Kdybych mohla, tak si to rozhodně zopakuju. Byl to
ten nejlepší týden, co jsem kdy zažila. Zamilovala jsem
si to tam. Nejvíc se mi líbilo v Londýně a na Seven Sisters.“ Anička K.

Žáci 8.třídy
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Sportovní kurz 9. třídy

Klub FČAS oslavil druhý rok svého provozu

Dne 7. 6. během ranních hodin se 9. třída sešla na
autobusovém nádraží s úmyslem vyjet vstříc našemu
poslednímu výletu, který se odehrával na řece Vltavě.
Autobus nás všechny bezpečně dopravil do Vyššího
Brodu, kde jsme dostali rafty a další vybavení. První
den jsme započali plavbu, která vedla do Rožmberku
nad Vltavou. První den si pro nás naši instruktoři, Pavel
a Lukáš, připravili zábavné hry odehrávající se na raftech, které nám zpestřily cestu. Později, když už jsme
dorazili do Rožmberku nad Vltavou, kde jsme strávili
noc, jsme ještě zvládli náročnou vycházku na židovský
hřbitov, který jsme bohužel nenašli. Noc proběhla
klidně. Takto jsme prožili první den našeho výletu.
Druhý den jsme měli po probuzení rozcvičku v podobě úklidu pokojů, v kterých jsme trávili volný čas.
Poté nás i přes náš nesouhlas instruktoři donutili dát si
ještě jednu rozcvičku v podobě zábavných soutěží. Dalším úkolem bylo dofouknout rafty před plavbou. Pak
konečně započala naše plavba, která měla cíl v Českém
Krumlově. Po cestě nás čekaly další velmi originální
hry, jako například stavění pyramidy z raftů a také nás
potkala spousta jezů, které nás bavily asi nejvíc. Po
ukončení plavby všichni hromadně zašli na pořádné
jídlo, což byl pochopitelně kebab.

V neděli 25.6.2017 oslavil spolek a klub FČAS své
druhé narozeniny. O rok starší stále zjišťujeme, jaké aktivity a programy by byly potřebné a Vás, frymburské
občany, zajímaly. Jako velice úspěšné se nám jeví příměstské tábory, dětská herna a další programy pro děti,
adventní frymburský trh a pohybové aktivity. Začali
jsme také pořádat přednášky a besedy na různá témata,
která mohou obohatit osobní zkušenosti a vědomosti
každého zájemce.
Celá naše činnost stojí na aktivitě našich skvělých
členů a dobrovolníků. Díky nim může naše komunitní
centrum fungovat a být otevřeno všem věkovým kategoriím. Jako poděkování pro naše aktivní i pasivní
členy, dobrovolníky a podporovatele, ale i návštěvníky
a širokou veřejnost jsme uspořádali Zahradní slavnost.
Termín Slavnosti se sešel s termínem Dne otců, takže
byl celý program obohacen o rodinnou stezku plnou zajímavých a zábavných úkolů, kde si i tatínci mohli vyzkoušet přebalování nebo krmení miminka, jak
podpořit rodičovskou vazbu nebo své děti zabavit hrou.
Společně jsme tak strávili krásné nedělní dopoledne
a užili si dobré jídlo, pití a zábavu, za které bychom rádi
poděkovali sponzorům. Jmenovitě Activity Park Médi
Kubíka, Jednota, družstvo spotřebitelů v Kaplici, ulkashek services s.r.o. a drink market Rynek. Děkujeme
všem partnerům a návštěvníkům a těšíme se na další
příjemná setkání. www.fcas.cz
Jana Toušková, klub FČAS

Třetí den jsme po další ranní rozcvičce propluli historickou částí města, kde nás čekalo hned několik
velice záživných jezů, pak následovala polední pauza
na oběd, kde jsme nakonec strávili celé dopoledne, protože nás čekaly další originální hry na suchu odehrávající se v lanovém centru. Pak už nás čekala jenom
plavba do konečné zastávky, kterou byla Zlatá Koruna,
kde jsme vrátili rafty a výstroj a jeli domů. Snažili jsme
se odjet co nejdřív, protože se všichni těšili na Frymburské slavnosti.
Nakonec bychom chtěli poděkovat panu A. Labajovi staršímu, panu Kulíkovi a panu Rychnovskému za
odvoz domů, našim instruktorům Pavlovi a Lukášovi za
skvěle prožitý sportovní výlet a samozřejmě našim učitelkám, p. Frantálové a Růžičkové, za skvělou péči
a dohled o naši bezpečnost. Za 9. třídu David a Marek
8
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Společnost Lipno Lake s.r.o. hledá na
hlavní pracovní poměr RECEPČNÍ
Popis činnosti recepční:
 práce na recepci v provozní době
 odbavení hostů při příjezdu i během pobytu, jejich přivítání a informovanost
 příprava ubytovacích podkladů a informačních materiálů
 vedení evidence ubytovaných hostů
 administrativa a provozní činnosti recepce
 prodej zboží a služeb přes pokladní systém, hmotná zodpovědnost za pokladnu
 práce s rezervacemi, práce s rezervačním
systémem a sledování obsazenosti
 marketingové činnosti, sledování spokojenosti hostů, statistiky
Nabízíme:
 stabilní zázemí kvalitní české společnosti
 odpovídající platové ohodnocení dle zkušeností
 práce na plný úvazek 40 hodin/týdně,
přesčasové hodiny jsou kompenzovány
volnem v mimosezóně
 pracoviště v Lipně nad Vltavou
Možný nástup:
 od 1. 9. 2017
Pohovor:
 dle domluvy, přímo v Lipně nad Vltavou
Životopisy včetně fota zasílejte e-mailem
na adresu jana@lipnolakeresort.cz, či poštou na adresu Lipno Lake Resort, Lipno nad
Vltavou 302, 382 78
Info na mob.: 603 478 117

Auto – moto servis, pneuservis
Roman Dlouhý
oznamuje zahájení činnosti.
Světlík 46
otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 17:00
Tel: 774 681 689

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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S Lipno.card ZDARMA cyklobusem Turistického spolku Lipensko a mnoho dalších skvělých výhod
Novinkou letošního léta jsou dvě linky cyklobusů, které spojují celý region od Rožmberku nad Vltavou až po Novou Pec. Hitem pak je, že každý kdo přijde do autobusu s turistickou kartou Lipno.card,
pojede ZDARMA. Občané svazu lipenských obcí si mohou kartu zakoupit za zvýhodněnou cenu 50
Kč v Infocentru Lipno nebo se na kartu dotázat v jejich místním infocentru. Pro občany jsou jízdy
tímto autobusem, co se týká jejich počtu neomezené. Každý si pak může kartu zakoupit za 149 Kč.
S kartou Lipno.card získáte tipy na výlety, kam s dětmi vyrazit o prázdninách. Od 1.7. až do 31.8.
využijte výhodný kombinovaný vstup na Stezku korunami stromů a Království lesa pro celou Vaši
rodinu a to jen za 750 Kč. Ušetříte tak více než 210 Kč. V Království lesa, které se nachází nedaleko od Stezky korunami
stromů, naleznete mnoho nevšedních zážitků a také výbornou zmrzlinu, kterou si ozdobíte podle své chuti. Nezapomenutelnou chvílí se stane i večerní plavba s hudbou lodí Lipno Line, která se koná každou středu.
Na www.lipno.info se dozvíte více o výhodách karty Lipno.card a naleznete zde i jízdní řád Turistického cyklobusu.
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