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ZPRÁVY Z RADNICE
Převoz patří Frymburku
Možná některé z Vás překvapí, že převozní prám nikdy majetkově nepatřil Frymburku. Historicky sice byl převoz vnímán vždy,
tak nějak za frymburský. Zázemí pro jeho provoz bylo přímo ve
Frymburku, a to včetně rodinného domečku pro převozníka stojícího
na vyvýšenině tak, aby z něj bylo vidět i na druhý břeh. Zimu, co
zimu, převoz vévodí na souši v plné své 40 tunové kráse jižnímu výběžku našeho poloostrova. Převoz byl od počátku provozován jako
náhrada za přerušenou dopravní cestu s mostem přes Vltavu mezi
Frymburkem a Frýdavou, která ustoupila nově vzniklé přehradě. Po
změně provozování, tedy vynětí této služby ze správy silnic na jinou
formu, někdy krátce po roce 1991, byl převeden tento převoz dle
mého názoru dost nelogicky a necitlivě do vlastnictví obce Přední Výtoň. Nicméně stalo se.
Tato loď jezdí a vždy jezdila z Frymburka na Frýdavu, tedy přesněji z jednoho břehu Frymburku na druhý břeh
Frymburka - kdy břeh u Frýdavy je ve správním území (katastru) městyse Frymburk. Trochu odbočím, ale i z hlediska historie byla Frýdava už někdy od 1492 výnosem Petra Voka z Rožmberka součástí městečka Frymburk. Oba
břehy máme smluvně ošetřeny s Povodí Vltavy s.p. nájemní smlouvou, právě za účelem provozování převozu.
S Přední Výtoní jsme v roce 2012 uzavřeli dohodu o spolupráci v provozování lodní přepravy a to tak, že jsme si
prám vzali od nich do nájmu. Měli jsme tedy možnost sami si rozhodnout, kdo pro nás tuto službu a za jakých
podmínek bude provozovat. Toto vše skončilo v momentě, kdy Zastupitelstvo obce Přední Výtoň v prosinci loňského
roku rozhodlo nákladní prám prodat, respektive nabídnout ke koupi Frymburku. Od toho okamžiku jsme měli
o starost víc. Věděli jsme ale, že pokud chceme službu dopravy přes jezero zajistit kvalitně a mít na ni zásadní vliv,
tak nám nic jiného nezbyde, než prám do vlastnictví Frymburku získat. Po tomto úvodu bych Vás rád seznámil, jak
celý proces probíhal.
1) Proč jsme převoz zakoupili lze vyčíst z úvodu, jednoduše řečeno, máme za to, že se jedná o náš převoz,
frymburský převoz se vším všudy, co se k této službě váže, tedy i odpovědnost. V říjnu loňského roku kontrolní akreditovaný orgán ČS Lioyd provedl speciální technikou důsledné proměření dna lodě a vydal rozhodnutí o nutnosti provedení generální opravy, respektive výměny celého dna lodě. Hned nám bylo jasné, že
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se bude jednat o velkou investici. Na základě platné smlouvy o nájmu lodě jsem se obrátil s touto skutečností
na pana starostu z Přední Výtoně. Jelikož ale v roce 2013 už Přední Výtoň vynaložila na podobnou opravu
cca 1 100 000,-Kč, tak jejich zastupitelé hledali pro ně rozumnější, systémovější a smysluplnější řešení. Též
si uvědomovali i fakta mnou v úvodu tohoto příspěvku uváděná. V prosinci došli zastupitelé Přední Výtoně
k rozhodnutí, že nejrozumnější bude nabídnout loď k prodeji s jistou předností koupě pro městys Frymburk.
Naši zastupitelé hned v prosinci pověřili starostu, aby dal nabídkou obci Přední Výtoň jasně najevo zájem
Frymburka prám odkoupit. Když následně poté v lednu zastupitele Přední Výtoně opravdu rozhodli Frymburku převozní prám odprodat, i naši zastupitelé hned v lednu odkoupení odsouhlasili.
2) Zakoupení převozu nás stalo 2 210 000,-Kč, včetně DPH. Nutná oprava obšívky dna bude vyžadovat také
částku, předpokládám mezi 1,5 mil. až 2 mil.Kč. Jakým způsobem máme představu tyto investice uhradit?
Přestože máme dostatečné prostředky v tzv. rezervním fondu (tedy finanční hotovost, kterou jsme si za předchozí léta ušetřili), nepředpokládáme jejich užití ke koupi převozu. Financování kupní ceny i ceny opravy
budeme realizovat formou předplaceného nájemného. Nástroj předplaceného nájemného máme již úspěšně
odzkoušený v řadě jiných projektů, např. letiště-investice výstavba hangáru cca 20 mil Kč, restaurace na
koupališti Frymburk - 2,5 mil Kč, obchod FLOP – investice přístavba skladu 2,4 mil.Kč, pláž pod Hotelem
Leyla - 0,6 mil.Kč apod. Současný provozovatel převozu Frymburská společnost ATZ Global s.r.o, která
patří panu A.Labajovi a jeho družce paní J.Mydlilové byla ochotna o této formě předplaceného nájemného
jednat. S touto společností jsou zastupitelé spokojeni a pozitivně hodnotili i skutečnost, že do oprav (např.
generální oprava motoru)v letech 2018 a 2019 společnost prokazatelně vložila více jak 950 tis Kč.
Při vyjednávání podmínek dlouhodobého nájmu bylo v první řadě cílem zastupitelů nezatížit naši pokladnu, což
jsem již, uvedl. Další, a neméně důležité, bylo uzavřít takové smluvní ujednání tedy přesněji nájemní vztah, aby bylo
zajištěno kvalitní, stabilní, dlouhodobě udržitelné provozování této služby přepravy osob a automobilů z Frymburka
na Frýdavu. Městys si i nadále zachová plnou kontrolu nad cenou jízdného. Městys si vyjednal, že mimo opravy dna
nebude již nic investovat do oprav lodě. Nájemce se tedy smluvně zavázal, že mimo předplacené nájemné, navíc do
7 let, sám vynaloží minimálně ještě jeden milion Kč do potřebných oprav, zkvalitnění provozu prámu (např. kompletní výměna elektroinstalace, generální oprava kormidel apod.) i zázemí.
3) Co se týká opravy dna, tak jsme vyhlásili výběrové řízení - veřejnou zakázku na dodavatele opravy, ale nikdo
se z kapacitních a časových důvodů nepřihlásil. Z toho důvodu jsme zahájili opětovné jednání s akreditovaným kontrolním orgánem, jak zajistit tuto sezónu. Dostali jsme seznam opatření, která jsou bezodkladně na
prámu nutné udělat, a bude nám umožněno podmínečně provoz ještě této sezóny.
4) Jsem přesvědčen, že celé řešení nastalé situace je pro všechny zúčastněné akceptovatelné. Obec Přední Výtoň
získala nemalé finanční prostředky a de jure předala starost o převoz se vším všudy Frymburku. Dále občané
s trvalým pobytem ve správním území Přední Výtoně mají navždy smluvně zajištěnou bezplatnou přepravu
osob, včetně kola a případně i kočárku. Navíc uvedení obyvatelé s věkem nad 65 let mají dokonce i přepravu
osobního automobilu rovněž zdarma. Městys Frymburk našel řešení a z celé transakce vyšel, jak se říká, bez
ztráty kytičky. Po finanční i provozní stránce jsme vyřešili celou záležitost s ohledem na dlouhodobost
a stabilitu převozu jako nedílné součásti naší infrastruktury. No a společnost ATZ Global s.r.o., jež patří
našim frymburským občanům, získala na jedné straně sice výraznou jistotu pro svou podnikatelskou aktivitu,
ale přirozeně za podstoupení nemalého rizika úvěru v řádu milionů Kč. Mně to celé tak, jak jsou role v řešení
tohoto projektu rozděleny, připadá naprosto v pořádku, zvláště v té části, kdy skutečné finanční riziko nese
soukromý podnikatelský subjekt ne městys, obec, či stát, jak jsme tomu někdy svědky.
Vytápění a dodávka teplé vody pro našich 57 bytů v č.p. 137 - 139
Říká se, že něco špatného je vždy též pro něco dobré
– tak takto bych asi přirovnal letošní mírnou nadprůměrně teplou zimu ke skutečnosti, že jsme nějak přežili
zimu s dost problémovým způsobem zásobování tepla
a teplé vody pro naše bytovky 137 až 139. Je dobré si
povšimnout, že v textu uvádím zcela záměrně, že „jsme
přežili“ – tedy vedle nájemníků mám na mysli i nás zastupitele. Musím zde odpovědně sdělit, že ani jednomu
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ze zastupitelů nebyla situace lhostejná a všichni mě plně
podporovali v jednáních na řešení nápravy. K tomu jaké
útrapy jsem zažíval - často naprosto protichůdné informace, hledání pravdy, reality, jak to opravdu je, se nechci
vracet. Kdo mi chtěl jen vynadat, projevit svou zlost
a kdo mi chtěl podat informaci, tak to prostě udělal, tak
to prostě je a bude - jsem starosta a tudíž se mám starat.
Co je ale tedy rozhodující, je skutečnost, jak to bude
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dál. Zda se nám podařilo najít řešení, aby lidé bydlící
v těchto obecních bytech měli takové služby a jejich dostatek, za něž si platí. Teplo a teplá voda je základním
předpokladem bydlení v současné době zcela samozřejmá.
Celý rok 2019 jsme hledali řešení jak, jakým způsobem, jakou technologií v bytovkách zajistit vytápění
a teplou vodu pro nájemníky. Pro správné, odpovědné
rozhodnutí jsme museli zpracovat množství různých procedur, analýz, různých studií tak, abychom měli dostatek
podkladů a informací k danému problému. To rozhodnutí mělo vcelku jednoduchý cíl: zajistit jakýmkoliv způsobem dostatek tepla a teplé vody pro domácnosti
v bytovkách a za rozumnou cenu. Rozumnou cenou se
rozumí cena současná za jeden GJ, kterou platíme současnému dodavateli. Tento popisovaný proces se nám
podařilo mít uzavřený někdy koncem srpna roku 2019.
Hned v září se zastupitelé na základě získaných informací a faktů rozhodli pro vybudování samostatných plynových kotelen v každé jedné bytovce se vzájemnou
propojitelností a ještě se zachováním nouzového teplovodu z wellness hotelu. K tomu jsme vypsali a zveřejnili
příslušné výběrové řízení na hledání takového partnera –
výrobce tepla dle zákonem stanovených podmínek.
Dnes mohu sdělit, že máme už uzavřenou písemnou
smlouvu. Společnost, jež uspěla ve výběrovém řízení
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(přihlásila se jen jedna, jediná - taková je realita) je stejná
společnost, která vyrábí a dodává teplo našemu wellness
hotelu, tedy společnost Farm Therm a.s. Mám za to, že
vzájemná spolupráce vytváří vhodné podmínky pro jednoznačně patrné synergické efekty, a to minimálně v oblasti provozu a údržby. S touto společností jsem tedy již
hned zkraje února podepsal za městys příslušnou pachtovní smlouvu na dobu 15 let, opět s tzv. finančním nástrojem předplaceného pachtu (nájmu), který ale bude
uhrazen technologickým vybavením, tedy zhodnocením
formou vybudováním plynových kotelen ve všech třech
bytových domech. Jedná se o investici ve výši cca 2,2
mil Kč. V letních měsících bude probíhat realizace kotelen, vždy v prostorách stávajících výměníkových stanicích, jež jsou v každém z uvedených bytových domů.
Městys bude současně s budováním kotelen investovat
nemalé prostředky do nových rozvodů teplé vody ve
všech bytovkách, aby nedošlo k tomu, že budeme mít
sice nové kotelny, ale teplá voda vzhledem k naprosto
špatným rozvodům nebude domácnostem k dispozici.
Čeho se trochu děsím, je proces získání stavebního povolení pro tyto stavební úpravy, nicméně jsem společně
s ostatními (doufám všemi) zastupiteli ochoten podstoupit i jisté riziko, aby se to zbytečně nezdržovalo. K tomu
víc raději psát nebudu, asi mi rozumíte.

Lesy městyse Frymburk
Vedle velmi nepříjemné skutečnosti, že i naše lesy
byly zasaženy broukem kůrovcem, budeme muset řešit
situaci ohledně našeho odborného lesního hospodáře.
Společnost Bernardinum, která nám tuto službu zajišťovala, ukončila svou činnost a to z důvodu prohraných
soudních sporů mezi církví a státem o lesní majetek.
Z toho důvodu jsme koncem roku (listopad, prosinec)
prováděli jak účetní, tak fyzickou inventuru a ukončili
spolupráci. Na tuto pozici vypíšeme standardně výběrové řízení.
Ale vrátím se k tomu kůrovci, vedle toho, že je to takový dost i politický evergreen si myslím, že je to hlavně
důsledek systémové chyby. Likvidace lesních správ
s lidskými zdroji a včetně materiálního zázemí, byl
chybný krok. Je jen otázkou, zda to byl záměr překopat,
zrušit funkční péči o státní lesy formou lesních správ,
rozčleněných do lesních úseků (revírů) po cca 1000 ha.
Obhospodařovaných vždy jedním lesníkem, který disponoval i jakousi pracovní jednotkou. Správa státních lesů
je dnes pouze a hlavně administrativní, a to je špatně, je
sice hezké, jak máme „průhledné, transparentní“ vypisování tendrů na těžby a práce v lesích, ale samotný les

nám odchází do ztracena. Tento systém paradoxně vyhání lesníky z lesů samotných, odstavil téměř úplně
místní obyvatele. Opět papír, správně sepsaná zprava je
víc než samotný les. Lesy ČR je moloch zaměřený
hlavně na těžbu resp. prodej dřeva a následně plnění pokladny státního rozpočtu. Toho stejného rozpočtu, který
následně řeší kalamitní stav formou různých dotací. Je až
neuvěřitelné, s jakou dokonalostí se v tomto ohledu manipuluje veřejnost, např.: když máme nějak moc těch suchých kůrovcem napadených stromů a je to vidět, vydá
se příslušná směrnici, že suchý strom není nutné až tak
hned odstraňovat z porostu. To je ale potíž, protože není
už dotaženo do konce to, v jaké fázi je onen strom už suchý, či je ještě líhní a žírem pro kůrovce. Klasický alibizmus. Další příklad jsou nová prohlášení „odborníků“
z řad LČR a Ministerstva zemědělství ČR, že poškozené
lesy ponecháme přírodním procesům, zní to hezky, kdo
by měl odvahu to rozporovat? Jenže je to jen alibizmus
na druhou zastírající fakt, že není síla, nebo asi spíš
i chuť obnovovat lesy, či poškozené a vytěžené porosty.
Výsledkem jsou neupravené zanedbané lesy plné zlomů
a souší. Nebo také holin, kdy se čekalo, až bude kůrovcem napadených stromů tolik, aby to bylo „ekonomické“
www.frymburk.info
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a mohl být použit harvestor (takový kombajn na lesy).
Pak stačil silnější vítr a světe, div se, oslabením porostu,
jež plnil roli i větrolamu, máme kalamitu. Celý proces
můžete názorně vidět 1 km od Frymburku směr Milná,
kdy vlevo vidíte onen zásah proti kůrovci a na druhé
straně vývraty, zlomy - důsledek. Velmi smutný pohled.
Pokud si ale projedete rakouské příhraničí našich sousedů, tedy území se stejnou nadmořskou výškou, se stejnými srážkami, tak tam žádné suché kůrovcem napadené
stromy nenajdete. Vše je jen o důsledné péči, častému
monitoringu porostů a pak včasném odstranění kůrovcem napadeného stromu. Toto řada z Vás velmi dobře ví
a zná, jelikož lesnictví má v našem městečku dlouholetou tradici.
Jak to, co zde píši, souvisí s našimi lesy městyse?
Chci se domluvit s naším lesníkem, kterým je a doufám,
že i po výběrovém řízení zůstane pan Pavel Řepa právě
na tradičním, chcete-li, schwanzerberském způsobu
správy našich lesů, tedy neinvazivním přístupu k lesu se
zachováním jeho hospodářské funkce. Pana knížete a poslance jsem si dovolil zmínit, jelikož jsem od něj zaregistroval kritiku na péči o naše státní lesy a byl daleko
drsnější ve výrazech pro tento stav, než jsem já. Abychom se i našimi lesy nedostali do pouhého konstatování,
že je to vše o klimatu a že se s tím nedá nic dělat, pak že
vysadíme břízy (už nám bude chybět jen ta Nastěnka,
Ivan a medvěd). Nechci, aby tomu tak bylo. Proto zároveň pracujeme na řešení, že bychom vyčlenili materiální
i časový prostor pro naše technické služby, kdy řadu
prací menšího rozsahu v lesích městyse bychom si mohli
vykonávat sami svými zaměstnanci. Jednalo by se o tzv.
nahodilou těžbu a i drobnou výsadbu. Zároveň chci požádat občany Frymburka, kteří chodí do lesů městyse,
aby nám případně hlásili onoho kůrovce, zlomy i jinak
poškozené stromy. Bližší informace o lokaci našich lesů
poskytnu já i pan tajemník.

V měsíci březnu se zasedání ZM bude
konat v pondělí 23. 3. 2020 od 17:00 hod.
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Loni jsme již přijali opatření, že v celém průběhu
roku 2019 nebudeme realizovat žádnou těžbu, ale soustředili jsme se pouze na řešení kůrovcem napadených
porostů. I tak jsme dosáhli téměř 2 000 m3 vytěžené
dřevní hmoty. Samozřejmě, že samotné zpeněžení takto
získané dřevní hmoty je někde úplně jinde, než tomu
bylo před pár lety. Přesto to tak nějak vychází, a pokud
nám dorazí finanční náhrada pomoc ze strany státu,
o kterou žádáme, tak bude hospodaření v našich lesích za
rok 2019 docela slušně v plusu. Z čeho můžeme mít
dobrý pocit je skutečnost, že do místních domácností
jsme prodali přes 320 m3 dřeva a do wellness hotelu další
cca 180 m3. Je dobře, když palivové dřevo z našich lesů
zůstane jako zdroj vytápění některých domácností u nás
ve Frymburku. Předběžně jsme se dohodli, že v tomto
trendu budeme pokračovat, jistěže musíme dbát a zachovávat cenu v místě a čase obvyklou, což je stanovené zákonem ve smyslu odpovědného hospodaření s veřejným
majetkem.
Další drobnou změnou je skutečnost, že od letošního
roku máme nový hospodářský plán pro naše lesy na 10
následujících let (to nařizuje zákon). Tento dokument je
takovou uzávěrkou stavu našich lesů, který jsme ale také
v předchozích 10 letech vytvořili svým hospodařením.
Vedle nové taxace jednotlivých lesních porostů nám též
stanovuje maximální množství (etát) těžeb na dobu dalších 10 let. Pro připomenutí sděluji, že městys Frymburk
vlastní cca 510 ha lesů. Malinko do plusu se to změní po
ukončení komplexní pozemkové úpravy, kterou se zabýváme již od ledna 2016 a měla by být úspěšně zakončena
v tomto roce. Co na vše, co jsem v tomto příspěvku
uvedl, říká naše slavná přesložitá legislativa, to raději ani
neuvádím. Pokládám péči o náš společný lesní majetek a
vlastně bohatství, jež nám po generace bylo zachováno,
za primární.
Oto Řezáč starosta městyse

V měsíci březnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 28. 3. 2020 8:00 – 12:00 hod.

OZNÁMENÍ
ČRS MO Loučovice MS Frymburk
Upozorňuje své členy, že do konce dubna musí
být uhrazeny členské příspěvky. Úhradu
členských příspěvků a veškeré činnosti
související s výdejem povolenek pro členy MS Frymburk
se provádí v otevírací době v prodejně rybářských potřeb
Big Fish na náměstí. Po telefonické domluvě
na tel: 775 955 643 i mimo otevírací dobu.
Václav Schneider, předseda MS Frymburk
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Komerční banka a.s.
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

4. 3. 2020 10:00 - 12:00 hod.
+ 420 955 581 550,
+ 420 602 640 586
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Kurz vůdce malého plavidla
Ve dnech 30. 5. 2020 a 31. 5. 2020

Učitel/ka matematiky, českého
jazyka

Podmínky, které musí žadatel splnit dle vyhlášky.
Kategorie M20, M, S20, S:
 věk nejméně 16 let,
 úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro
kategorii M nebo M20, volitelně pak pro
kategorii S nebo S20,
 úspěšné absolvování ověření praktických dovedností
při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.
Komu by nebylo v konání zkoušek 16 let, nevadí, průkaz dostane po dovršení 16 let. Jednotlivým zájemcům
pošlu přihlášky a finanční podmínky.
Přihlášky jen e-mailem: bohacmilos@gmail.com
Miloš Boháč, Aqualung club

ZŠ a MŠ Frymburk od školního roku 2020/21 přijme na
2. stupeň učitele/ku matematiky a učitele/ku českého jazyka, které baví učit a myslí si, že aktivní mají být více
děti než učitel.
Nabízíme dobrý plat, možnost získání obecního bytu
a přátelské prostředí.
Požadujeme odpovídající
pedagogické
vzdělání,
respektující přístup a chuť učit i jinak, než frontálně.

Jarní keramické dílny - naučte se
pracovat s hlínou
Opět přišel čas na oblíbený
keramický kurz, zaměřený hlavně na výrobu jarních dekorací. Sejdeme
se v neděli 15. března v 16.00 hodin nebo v pondělí
16. března v 17.00 hodin ve frymburské základní škole v
učebně výtvarné výchovy. Kurz je určený jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé keramiky.
V první fázi se naučíte pracovat s hlínou a dekorovat. Poté
musí Váš výrobek přibližně 10-14 dní schnout. Po usušení
naložím vše do pece k prvnímu výpalu - přežahu. Po přežahu je možné výrobky glazovat (na termínu glazování se
domluvíme osobně). Poté jde výrobek ještě jednou do pece
na ostrý výpal. Je možné přijít se svým vlastním nápadem,
který Vám pomůžu zrealizovat nebo zde máte malé tipy:
ozdobné květináče, závěsné dekorace – ptáčci, jarní
keramické věnce. Cena kurzu: 360 Kč + cena za materiál
cca. 50 – 150 Kč.
Přihlásit se můžete osobně u mě v krámku, na tel:
731 466 873, na e-mailu: petra.nekolova@centrum.cz,
nebo přes facebook
https://www.facebook.com/unekolu/
Těší se Petra Nekolová

Svůj životopis zasílejte na e-mail:
minarikova@zsfrymburk.cz,
bližší informace na tel. č. 380 735 137.
Nástup 09/2020.

Orthopedická ambulance
MUDr. Petr Sejk,
poliklinika Český Krumlov oznamuje, že doporučení
obvodního lékaře k vyšetření není nutné.
Kontakt: 380 711 289, 606 334 175

Ošetřovatelská REHABILITACE
ve Vašem domácím prostředí.
Tel.: 777 661 949 Renata Zacharová
Nehrazeno zdravotní pojišťovnou.

Poděkování
Vážení čtenáři a obyvatelé městyse Frymburk, chtěla
bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci a oznámit
Vám, že ke konci měsíce února jsem ukončila pracovní
poměr na pozici pracovníka Infocentra Frymburk. Ještě
jednou děkuji za podněty, ohlasy a cenné zkušenosti a přeji
nám všem spoustu pozitivních zpráv v našem Frymburském
zpravodaji.
Nikola Märtlová, odpovědná redaktorka

Projekt 3 m k životu – Potřebujeme projet
I naše výjezdová jednotka se od nového měsíce zapojí do projektu 3 m k životu. Tento
projekt má za úkol poukázat na problém zhoršené průjezdnosti hasičské techniky úzkými
ulicemi zejména na sídlištích, kde špatně zaparkovaná vozidla často pohyb hasičské techniky i zcela znemožňují. Proto jednotka bude namátkově vyrážet do všech ulic našeho
městyse i mimo něj na zkoušku průjezdnosti. Jedná se o projetí velké techniky. Například
cisterny s vodou a i hasičské plošiny. Jednotka proto vždy vyzkouší průjezd a tam, kde
neprojede, tak se vše nafotí a řidičům se za okénko vozidla dá kartička s logem tohoto
projektu, aby si to dotyčný řidič uvědomil. Víme, že je to někdy velice těžké zaparkovat
co nejpohodlněji, ale prosíme Vás, myslete, že jakoukoliv pomoc může potřebovat kdokoliv z nás. A špatným zaparkováním můžete ztížit bezpečné ustavení
a projetí hasičské techniky právě k Vám anebo k Vašim blízkým. Děkujeme za pochopení.
Za JSDH Frymburk Karel Malák
www.frymburk.info
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MŠ FRYMBURK
Masopustní veselice barví nos a barví líce …
Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se vypravil masopustní průvod plný tradičních masek na místní
náměstí, kde za doprovodu muziky, rambusení a veselí, písní, tanců a říkadel, obveselil místní
podniky i kolemjdoucí. Nálada panovala bujará, děti i dospělí se ujali veselice s naprostou
nenuceností a lehkostí. Nechybělo ani pár prvotřídních událostí jako tanec medvěda pod taktovkou medvědáře , zpěv a tanec místních selek a jako hřeb této akce bylo zastřelení medvěda z kanónu v našem místním parku , ale neděste se…dělostřelec se nakonec netrefil
 Poděkování patří všem zúčastněným a jmenovitě pak těm, kteří nás s vlídností přijali:
obchod Coop, obchod Flop, Květinka Marty Feitlové, Pivnice Na Rynku, Hotel Maxant, Rybářství rodiny Schneiderových, Pension Markus – děkujeme za vlídná slova a přijetí Emilu
Krolovi, Restaurace Big Pub a rodina Schickova, Restaurace Pohoda.

Výlet do Městského divadla v Českém Krumlově
V pondělí 24. 2. 2020 jsme se vypravili celá MŠ i s našimi nejmenšími na
výlet do Českého Krumlova, kde jsme „okusili“ trochu kulturního života v podobě divadelního představení Libora Jeníka – Velká dobrodružství malého
brouka. Užili jsme si i svačinku s výhledem na malebný Krumlov.
Za kolektiv MŠ Bc. Veronika Račáková

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
Technický sedmiboj 2020
Vážení sportovní přátelé, příznivci technického sedmiboje, i v letošním roce se nám podařilo uskutečnit další,
v pořadí již dvacátý třetí ročník, technického sedmiboje
dvojic.
Nakonec se přihlásilo celkem osmnáct dvojic, což je na
naše poměry velmi hezký počet. Letos se některé tradiční
dvojice rozdělily, některé se zase spojily a opět se ukázalo,
že nerozhoduje věk, ale zkušenosti a cit pro míč. Tradicí se
již stává účast smíšených dvojic i čistě dívčích. Letos dokonce soutěžila mamka se synem a na příští rok se proslýchá, že by chtěl jít i děda s vnukem. Z toho je jasně vidět, že
u nás ve Frymburku, za uplynulých dvacet tři let vznikla
opravdu velká, pohodová, sedmibojařská rodina a utkání
všech skupin, včetně baráže a finále, provázela perfektní nálada.
Do finále nakonec postoupili přímo z prvního místa pánové Šisler st. a Šisler nejml., Šisler ml. a Černý, Tomka
a Račák, Vágner a Zámek. Z baráže potom pánové Šuník
ml. a Mertl ml. Takové tedy bylo složení finálové skupiny
dne 22. 2. 2020 (téměř magické datum). Souboje této skupiny probíhaly za hojné účasti diváků a za jejich povzbuzování celou sobotu, až do půl čtvrté odpoledne.
Nakonec se na pátém místě umístili pánové Vágner
a Zámek, na čtvrtém místě pánové Šuník ml. a Filip Mertl,
na třetím místě potom pánové Šisler st. a Šisler nejml.
A snad poprvé v letité historii sedmiboje se stalo, že o vítězi
musel rozhodnout los, neboť obě dvě dvojice měly stejný
počet bodů. Takže los rozhodl, že na druhém místě skončili
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pánové Tomka a Račák a vítězi se nakonec stali pánové
Šisler ml. a Černý.

Co říci závěrem? Snad jen to, že se celá akce opět
vydařila. Ještě jednou si dovolím poděkovat všem, kteří se
zasloužili o to, že se tento ročník vůbec konal a že vše dobře
dopadlo. Na závěr bych chtěl ještě moc poděkovat sponzorům celé akce, a to městysi Frymburk, společnosti
JS GROUP, firmě MIDOSS, firmě STAVTRIO i Restauraci
Gotika Český Krumlov! Maximální dík patří Vencovi Šislerovi st. a Fandovi Malinovi st. za pomoc s organizací a Pepovi Tichovskému za obstarání občerstvení pro všechny
zúčastněné. Nakonec moc děkuji i ředitelce ZŠ a MŠ Frymburk za poskytnutí perfektního technického zázemí, bez
nějž by nebylo možné celou tuto akci zorganizovat.
Jak to bude příští rok, to se opět uvidí a „jury“ rozhodne
na podzim tohoto roku.
M. Flígr
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Karneval
V neděli 23. 2. 2020 se v sále Restaurace Nautilus konal
již tradiční dětský karneval. Masek bylo hodně a výběr byl
opravdu slušný. Děkujeme kreativním rodičům, kteří nás
podpořili a také dorazili v kostýmech. Program byl pestrý
– nechyběla bohatá tombola, občerstvení od některých maminek, mnoho soutěží, malování na obličej a spousta tanečních kreací… Věříme, že se karneval líbil a všichni
se dobře pobavili a strávili příjemné nedělní odpoledne.
Velké DÍKY!!! zúčastněným členkám Fčasu za veškeré
přípravy při organizaci akce i během ní….. dále duo DJ’s
a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na sponzory,
kteří jakkoliv přispěli k uskutečnění této akce: Amenity
Resort, Big Pub, Lipno Lake Resort, městys Frymburk, Park
Frymburk, Restaurace Pohoda, SDH Frymburk a Zmrzlina
U Převozu.
Za FČAS Lenka Černá

POZVÁNKY K NADCHÁZEJÍCÍM UDÁLOSTEM
KURZ YOGY PRE ZAČIATOČNÍKOV
A MIERNE POKROČILÝCH
Výuka základov yogy ako osvedčenej metódy pre pestovanie telesného zdravia a nášho najväčšieho bohatstva duševného zdravia.
V priebehu kurzu Vás povediem k:
• porozumeniu a zvládaniu yogových pozícií tak, aby ste
pochopili ich benefity
• zoznámite sa, ako plynule pracovať s dychom a prepojiť
ho s yogovými pozíciami
• naučíte sa, ako využiť yogu na získanie energie, vnútorného kľudu a uvoľnenia, aj v prípade náročnejšieho cvičenia
• pri jednotlivých lekciách si detailne vysvetlíme konkrétne
pozície, ktoré vedú k spevneniu chrbtice, stredu tela a uvoľnenie kyčlí; zároveň získate istotu v stojných, balančných,
záklonových a rotačných pozícií a v dynamických prechodoch
• súčasťou každej lekcie je úvodné vedené dýchanie
(pranayama) a záverečná relaxácia
KDE:
KEDY:
ČAS:
CENA:
KONTAKT:

Penzión Frymburk (Frymburk 190)
Od 17. 3.- 12. 5. 2020 (každý utorok okrem 28.4.)
17.30 – 19.00
1200,- Kč / 8 lekcí
Mischa - 734 641 596, mischa.bonova@icloud.com

Počet účastníkov je omedzený, preto sa prosím registrujte
do 13.3.2020. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím
kontaktujte.

INZERCE
Pro naši provozovnu Cafe Bar Fantazie ve Frymburku hledáme šikovné lidi na pozici barman / barmanka. Praxe
výhodou ale není nutná, pokud máte pozitivní přístup, chcete se naučit něco nového a máte příjemné vystupování.
Budeme se těšit na Vaše odpovědi. Více informací na tel.: 777 557 443.

www.frymburk.info
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PŘIJMEME ŘIDIČE
DOMÍCHÁVAČE BETONU
- NÁKLADNÍ DOPRAVA NAD
7,5 t - PLATNÝ PROFESNÍ
PRŮKAZ ŘIDIČE NUTNÝ
- PRACOVIŠTĚ FRYMBURK, NA
DOJÍŽDĚNÍ JE K DISPOZICI
SLUŽEBNÍ VŮZ
- MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DLE VÝKONU
20 - 30 000 Kč
- NÁSTUP MOŽNÝ IHNED,
PŘÍPADNĚ DLE DOHODY
- HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
- DALŠÍ INFO PŘI OSOBNÍM
JEDNÁNÍ
KONTAKT: M. Mrázik
732 368 345, 603 357 459

Nabídka práce
Společnost LIPENSKO s.r.o. hledá
pracovníka na hlavní pracovní poměr na
následující pozici:

Pracovník Infocentra
Lipno nad Vltavou
Chcete pracovat v top turistické oblasti
v České republice? Chcete být součástí
týmu, který usnadňuje turistům pobyt na
Lipně? Nebaví Vás sedět pouze u
počítače, ale rádi komunikujete s lidmi?
Pak je toto místo právě to nejvhodnější
pro Vás!
Náplň práce:
komunikace s klienty slovem i písmem
prodej suvenýrů
směnárenská činnost
Požadujeme:
úplné střední odborné vzdělání s
maturitou,
komunikativní znalost buď AJ nebo NJ
spolehlivost
samostatnost
Nabízíme:
5 týdnů dovolené
zajímavou práci v příjemném prostředí
zaměstnanecké benefity – zdarma
lyžování, bazén, půjčení lyží nebo
plavidel…
dotované ubytování
stravenky
slevy na nákup v prodejně
INTERSPORT Lipno
možnost využití sportovního vybavení
jednotlivých půjčoven
skipas pro vlastní použití zdarma
práce na hlavní pracovní poměr

Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete
životopis na prace@lipnoservis.cz .
Více informací na telefonu
731 410 611.
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Akce ve Skiareálu Lipno v březnu
Sledujte web Skiareálu Lipno www.lipno.info kvůli možným změnám
konání akcí. V plánu máme následující akce:
7. - 8. 3. 2020
Lipenský mistr (Lipno Masters)
7. 3. 2020 14:00
Narozeniny lišáka Foxe

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
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