Březen
Ročník
Číslo

2015
29
335

VIII. PLES MĚSTYSE FRYMBURK

V sobotu 24. 01. 2015 se ve velkém sálu Wellness Hotelu Frymburk konal již
osmý ročník plesu městyse Frymburk. Lístky na ples byly do týdne zcela vyprodány,
a tak jsme se museli domluvit ještě s hotelem o přikoupení míst v lobby baru. Tento
ročník pro nás měl hned dvě překvapení. Prvním překvapením plesu byla nová kapela
Yamaband, která se velice Frymburským zalíbila. Druhým překvapením bylo
vyhlašování hlavních cen tomboly s panem Zbyňkem Merunkou.
Hlavní cenu tomboly skútr Kentoya
od sponzora ČSAD Jihotrans vyhráli
manželé Dana a Míra Poláčkovi –
gratulujeme. Výtěžek z tomboly a šatny
byl odveden do pokladny městyse a bude
následně využit pro podporu kulturních
akcí našeho městečka. Tento rok jsme měli
rekordní počet sponzorů, kterým jsme děkovali na plese a děkujeme ještě
jednou na závěru tohoto příspěvku. Dále děkujeme dobrovolným hasičům
za pomoc při udržení „pořádku“ na plese.
Sponzoři plesu: ČSAD JIHOTRANS s.r.o., A.S.A. České Budějovice
s.r.o., Big Fish – Václav Schneider, Cestovní agentura OTRE spol. s r.o.,
Eco Farm CZ s.r.o., Ege spol. s r.o., Hotel Almesberger, Hotel Maxant,
Kadeřnictví Milena Juhaňáková, Kemp Vřesná – Pavel Mai,
KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s., Lipnoyacht – Martin Brychta, Madeta a.s.,
Manželé Soňa a Radek Märtlovi, Obchod s přírodními produkty –
p. Nekolová, Obchodní domek Rillich, Pavel Doušek, Pizzerie Nautilus,
Průvodce GrenzGenial, Půjčovna Lipno Centrum s.r.o, Restaurace
POHODA, Skiareál Sternstein, SPAR – Boháč a spol., Sport Řezáč, Sport Slávik – Tábor a Wellness Hotel Frymburk.
Organizátorka plesu městyse Jiřka Černocká
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Nyní zpracováváme územní plán městyse, tedy
jednotný srozumitelný a dostupný dokument postihující
celé katastrální území našeho městyse (cca 55 km2).
V tomto dokumentu by mělo být zahrnuto i ono
lyžování. Tedy, jak bude vypadat na Martě samotné
a v jakém rozsahu bude existovat možnost pro
budoucnost jeho rozvoje případně směrem k Lipnu
nad Vltavou. Vždy se ale musí jednat o krok, který je
veden z Frymburku na Lipno, ne obráceně. Od roku
1986 pracuji v cestovním ruchu a nemám pocit, že by
docházelo k nějakému zásadnímu útlumu – naopak stále
se přes veškeré společenské, geopolitické podmínky
Frymburk rozumně rozvíjí a díky šikovnosti svých
obyvatel vzkvétá.

Zprávy z radnice
Pronájem obecních bytů trochu jinak
Na lednovém zastupitelstvu odsouhlasili zastupitelé
zásadní změnu v tzv. přidělování bytů městyse
žadatelům.
Zastupitelstvo
přijalo
jednomyslně
tzv. metodické pokyny pro práci bytové komise, která
bude přímo rozhodovat dle schválených pravidel
a postupů s kým a na jak dlouho bude uzavřena nájemní
smlouva. Pokud starosta neshledá nějaký rozpor
či nesrovnalost, tak nájemní smlouvu na základě
rozhodnutí komise uzavře. V případě, že starosta
nebude souhlasit s rozhodnutím komise, celou věc
posoudí zastupitelstvo. Obsah metodických pokynů
je možno zhlédnout na internetových stránkách městyse
www.frymburk.info.

Zimní období bude ve Frymburku v blízké
budoucnosti stát na čtyřech základních pilířích, a těmi
jsou:
• kvalitní
systém
informovanosti:
vzhledem
k měnícím se podmínkám v průběhu několika dní je
nutné mít dokonalý aktivní aktuální informativní
systém, který bude schopen předat během pár sekund
informaci, že máme a kde máme projeté běžecké stopy,
že je možnost bruslení tam a tam,

Výzva za propojení Lipenského lyžařského areálu
Kramolín
Na lednovém jednání zastupitelů byla panem Petrem
Procházkou z Hotelu Maxant předložena výzva
za neodkladné zahájení jednání o vytvoření tzv. velkého
lyžování, tj. propojení lyžařského střediska Kramolín
na území městyse Frymburk. Zde předkládám odpověď
na tuto iniciativu.

• kvalitní dopravní systém odvozu a dovozu zájemců
o lyžování do všech třech blízkých lyžařských center,
tj. Lipno, Sternstein, Hochficht. Je třeba si uvědomit,
že i kdybychom nakrásně někdy měli vybudované velké
lyžování na severních svazích směrem na Náhlově,
vždy to bude vzdálenost mnohokrát větší než na Martu,
tzv. vždy to bude o dopravě a parkovišti, kvalitní
komunikaci apod.,

Vážení podnikatelé,
vnímám tuto výzvu i jisté obavy o osud prosperity
a ekonomicky udržitelného rozvoje městyse. Nevidím
však žádný zásadní důvod odklonit se od všeobecně
vnímaného konsenzu vývoje v oblasti lyžování. Tím
mám na mysli skutečnost, že existuje všeobecná shoda
v tom, že lyžování by mělo být uskutečněno v našich
tradičních poměrech, a to je na našem kopci zvaném
Marta. Proto je třeba zachovat naprostý klid a dát
věcem a vývoji našeho frymburského lyžování šanci.
Všichni zastupitelé ve svých volebních programech
tento směr podpořili a považují jej za správný. Mám
za to, že pokud dáme projektu lyžování na Martě
prostor, podporu a čas, dočkáme se kýženého úspěchu.
Městys všemožně podporuje zájem a odhodlání
investora pana M. Dlouhého, nyní jsme již před cílem
a chybí nám opravdu ten poslední podpis, to pověstné
poslední razítko, tak to nezkazme, nevylejme vaničku
i s dítětem. Vše má svůj řád, svůj vývoj a zvláště v
tomto procesu lyžování, kdy jde o citlivou věc, ke které
se vyjádřili občané i prostřednictvím petice (nesouhlas
s
propojením
lyžařského
areálu
Kramolín
s Frymburkem, 231 petentů).

• sjezdové lyžování a případné využití svahu bude
ve Frymburku vždy na Martě, která je z městečka
dostupná, má, resp. bude mít dostatečnou parkovací
odbavovací plochu,
• orientace
a
podpora
kvalitních
projektů
volnočasových center pod střechou – návštěvnické
centrum Sladkovodní svět fauny a flory Lipenského
jezera, již existující wellness s krytým bazénem, objekt
kulturního domu jako Svět her pro děti a dospělé,
případné atrakce již dříve naznačeného delfinária apod.
Vedle toho je velký prostor v samotných
podnikatelích, hlavně v tom, jakou kvalitu a sortiment
služeb budou nabízet a jak budou reagovat na
konkurenci, směry a vývoj v daném segmentu.
Ve Frymburku 18. 2. 2015
S pozdravem Oto Řezáč
starosta městyse
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Kácení stromů

V měsíci únoru se zasedání ZM bude konat
25. 3. 2015 od 17,00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Jak jsem i v loňském roce informoval o postupu při
kácení dřevin, tak i letos ke kácení dřevin na veřejných
prostranstvích dochází a docházet bude. Jedná se vždy
hlavně o zachování bezpečnosti chodců, vozidel,
ochrany domů apod. Po celý rok sledujeme jednotlivé
vzrostlé stromy společně s pracovníky technických
služeb v rámci činnosti péče o veřejné plochy
a prostranství. Stejně tak dostáváme podněty
od samotných občanů o stavu stromů, resp. o jejich
obavách z existence toho či onoho stromu.
Dále spolupracujeme s odbornou firmou, kdy s
jejími pracovníky stav stromů a obavy z jejich existence
konzultujeme. Tyto informace si předáváme
na poradách, které pravidelně jednou za měsíc
svolávám. Na základě těchto informací dojde v měsíci
březnu k pokácení vzrostlé vrby a břízy při objektu
kulturního domu směrem k hlavnímu vjezdu do centra.
Na místě těchto stromů vysadím, tak jako i v jiných
případech přirozeně nový strom. Též dojde k odstranění
břízy u parku žen, jež má zlomenou vrchní část kmenu.
Tato rozhodnutí jsou vždy složitá a mají jako vše
dvě strany jedné mince. Samotnou hodnotu vzrostlého
stromu, která je vždy v daném čase téměř
nenahraditelná, a druhá strana mince je odpovědnost
za bezpečí a majetek občanů. Přesto si rád vyslechnu
názory a argumenty, proč nějaký strom odstranit
či případně neodstranit.

V měsíci březnu bude pracovnice ÚM přítomna na
radnici v sobotu 21. 3. 2015 od 08,00 do 12,00 hodin.

MŠ Frymburk

Konec ledna byl v duchu pohádek, kdy naše děti
potěšilo divadlo „Šikulka“, a to s pohádkami:
„O nespokojeném koťátku“; „Jak Julinka málem přišla
o nejlepšího kamaráda“; „Jak děti zachránily veverku“.
Začátek února byl významný pro předškolní děti
a jejich rodiče, neboť probíhal zápis do 1. třídy ZŠ. Děti
svůj velkolepý den zvládly, ale na školu si budou muset
ještě chvilku počkat .
Ani
zima
ani
mráz
nás
neodradili
od MASOPUSTNÍHO VESELÍ. Všichni se této oslavy
zhostili zodpovědně a přišli v nádherných kostýmech.
Masopustní průvod měl několik zastávek, při kterých
jsme všechny přítomné potěšili zpěvem a hrou
na hudební nástroje.
Za masopustní dary děkujeme: p. D. Grohmanové –
Jednota, p. M. Feitlové – květinka, manželům
Procházkovým – Penzion U Kostela, manželům
Boháčovým – Spar a p. V. Jinochové – obchod
Na Křižovatce.
Poděkování za sponzorské dary v podobě difuzérů
na éterické oleje patří manželům Wilzingovým
a Veronice Jinochové.
Je pro nás důležité nezapomenout poděkovat
J. Slípkovi za vkusnou malbu herny, kterou budeme
využívat k pohybovým aktivitám. Poslední poděkování

Ve Frymburku si pitnou vodu nepodražíme
ani v roce 2015
Zastupitelstvo městyse na svém únorovém zasedání
rozhodlo na základě předložených
výsledků
hospodaření v našem vodohospodářství, že není důvod
zdražovat cenu vodného a stočného. Na jednání bylo
zástupci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s.
konstatováno a číselně doloženo, že stav našeho
vodohospodářství je velmi dobrý, resp. nejlepší
za posledních 16 let. Velmi dobře se na hospodaření
projevila dřívější investice propojení vodovodního řadu
na Lipno, a tím možnost prodávat vodu do okolních
obcí, konkrétně tedy Lipna nad Vltavou. Stejně tak
i investice do nových vodních zdrojů (vrtů) a jejich
zapojení do systému. Jedná se o stálou a systematickou
péči, včetně důsledné a důkladné údržby a modernizace
našeho celého vodohospodářského majetku. Není tedy
ani v nejmenším pravda, že bychom neměli stav naší
pitné vody a vody odpadní pod řádnou kontrolou.
Starosta městyse Oto Řezáč
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patří panu Pavlíčkovi, který poskytnul MŠ sponzorský
dar v podobě poukázky na zboží.
Přejeme všem krásné prožití konce zimy a věřte,
že jaro už ťuká na dveře.
Učitelský sbor MŠ Frymburk

Vlastimil Vondruška: Ďáblův sluha
Jakub Procházka, Václav Procházka: Dějiny Absurdistánu
Věra Olivová: Dějiny nové doby 1848 - 2008
Wolfgang Krieger: Dějiny tajných služeb
Lubomír Kopeček: Éra nevinnosti
Mario Vargas Llosa: Keltův sen
Karel Hvížďala: Knížecí rozhovory
Doris Kearns: Lincoln
Barbara Erskinová: Nejtemnější hodina
Mariusz Surosz: Pepíci
Eduardo Mendoza: Podivuhodná cesta Pomponia Flata
Stephen Harding: Poslední bitva
Phyllis Dorothy Jamesová: Povolání pro ženu nevhodné
Průvodce rybáře
Wilbur Smith: Řeka bohů - Bůh pouště
Wilbur Smith: Řeka Bohů I.
Wilbur Smith: Řeka bohů II
Wilbur Smith: Řeka bohů III - Čaroděj
Wilbur Smith: Řeka bohů IV - Vnitřní oko
Šumava
Jan Lakosil: Šumava krásná i smrtící
Veronika Rubínková: Šumava tajemná
Pavel Stehlík: Do temnoty
Ondřej Fér: Lodě na dně oceánu
John Rizzo: Muž CIA
Robert Karjel: Švéd
Irena Obermannová: Ženské pohyby
Ivanka Devátá: Radši nekoukat
Camilla Läckberg: Andělíčkářka
Otomar Dvořák: Kamenné otazníky české historie
Edward Lewis Wallant, Nájemníci pana Moonblooma
Satan Macdonald, Posvátná kráva
Peter Englund, Válka a naděje

ZŠ Frymburk
Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ Frymburk
Ve středu 4. 2. 2015 proběhl zápis do 1. třídy
ZŠ Frymburk. K zápisu se dostavilo 19 dětí, do 1. třídy
jich bylo zapsáno 16, u 3 dětí se jedná o odkladu
povinné školní docházky.
Děkuji všem žákům 8. třídy, kteří pod vedením
třídní učitelky J. Kubandové připravili pro děti
čarodějný zápis s mnoha zajímavými úkoly a paním
učitelkám z I. stupně ZŠ i mateřské školky, které
se zápisu účastnily. S některými dětmi se budeme těšit
na pravidelná setkávání ve ŠKOLE NANEČISTO, která
proběhne od března do května 2015 pod vedením paní
učitelky M. Baldové a H. Reifové. Se všemi budoucími
prvňáčky se pak uvidíme 1. 9. 2015 na slavnostním
zahájení nového školního roku.
Mgr. M. Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk
Knihovna Frymburk

Literatura pro děti a mládež

Vážení čtenáři,
díky rozhodnutí bývalého zastupitelstva, které
schválilo mou žádost o jednorázový příspěvek
na nákup knih v hodnotě 20 000 Kč, jsem mohla před
Vánoci nakoupit mnoho nových knih. Jednalo
se především o povinnou četbu pro studenty, novinky
a také jsem doplnila některé nedostatky v klasické
literatuře. K tomu přibylo opět několik knih o Šumavě,
které se již tradičně těší velkému zájmu. Jedná
se například o knihy:

Eva Papoušková, Cestování s Velrybou
Jarmila Marešová: Bajky
Martin Sodomka: Jak si postavit auto
Petr Měrka: Telekristus a mentál
Václav Čtvrtek: Cesty formana Šejtročka
Terry Deary: Děsivé dějiny - Drsná doba kamenná
Terry Deary: Děsivé dějiny - Temní rytíři a ošumělé hrady
Terry Deary: Děsivé dějiny USA
Terry Deary: Hrobka hrůzy - Krvavý román
Hans Christian Andersen: Kreslené pohádky
Terry Deary: Stín šibenice - Krvavý román
Terry Deary: Tyranie Toweru - Krvavý román

Literatura pro dospělé

… a mnoho dalších.

Evžen Boček: Poslední aristokratka
Evžen Boček: Aristokratka ve varu
Luca di Fulvio: Dívka, která se dotkla nebe
Mika Waltari: Egypťan Sinuhet
Michael Žantovský: Havel
Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži
Terry Hayes: Já, Poutník
Jakub Vágner: Můj život s rybami
Ken Follett: Muž s podivnou minulostí
John Steinbeck: Na východ od ráje
Nejúžasnější divy světa
Jan Neruda: Povídky malostranské
Jeffery Deaver: Sběratel kůží
Kim Edwardsová: Strom v srdci
Agatha Christie, Mathew Prichard: Velká výprava
Michael Morris: Co nesmíte vědět!
Jiří Gruša: ČESKO / návod k použití

Také bych zde chtěla poděkovat všem stávajícím
i bývalým čtenářům, kteří doma stále dohledávají staré
výpůjčky a vrací knihy zpět do knihovny, kam patří.
Nepolevujte prosím, knih, které do knihovny patří
a jsou někde mezi vámi, je stále dost...
Na závěr připomínám otevírací dobu knihovny:

Úterý: 16.30 – 18.30 hodin
Pátek: 15.00 - 16.30 hodin
Upozornění: v pátek 6. 3. bude knihovna uzavřena,
v pátek 13. 3. bude proto knihovna mimořádně
otevřena od 15. 00 – 17. 00 hodin
Děkuji za pochopení.
Tereza Rillichová, knihovnice
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Sponzoři a partneři
Frymburské stopy 2015 – děkujeme!!!
Městys Frymburk, Občanské sdružení Lipno – Dunaj,
FC Šumava Frymburk, běžkařský a bikerský Bufet
u Richarda – Svatonína Lhota, sportovní půjčovny
Lipno Centrum a Sport Řezáč, Wellness Hotel
Frymburk, penzion a restaurace Markus, Hospoda
Na Rynku a Drink Market – Pavel Vrba, řeznictví
Štefan & Patrik Boháč, restaurace HM Steak Lipno nad
Vltavou, cukrárna Marina Café Lipno nad Vltavou,
Krčma U Dwau Maryí – Č. Krumlov, Silvini,
Turistický
průvodce
Grenzgenial,
Destinační
management LIPENSKO o.p.s.

Žáci ZŠ Frymburk ovládli
Frymburskou stopu 2015

Po loňské zimě skoupé na přírodní sníh se letos
poštěstilo, a proto oddíl SK Lyžaři – Běžci Frymburk
uspořádal v nejlepší možný den - pátek 13. února 2015
tradiční závody v klasickém běhu na lyžích –
Frymburskou stopu. Poprvé v historii jsme se záměrně
rozhodli v pátek pořádat samostatně dětské závody pod
hlavičkou školního poháru Lipenska, abychom žákům
základních škol prodloužili víkend resp. jarní
prázdniny, za což se nám odvděčili nejvyšší účastí
v dlouholeté historii Frymburské stopy!
V pátek ráno se na start závodu, který byl rozdělen
do kategorií dle tříd, postavilo neuvěřitelných 103 dětí
ze základních škol Frymburk, Lipno nad Vltavou
a Loučovice a dalších několik desítek žáků přišlo
alespoň fandit. Podotýkám, že tolik dětí – běžkařů
neuvidíte ani na mistrovství ČR!
Díky vstřícnosti frymburských sportovních půjčoven
Lipno Centrum a Sport Řezáč jsme si za vzorné
výpomoci třídních učitelů a učitelek hravě poradili
i s tím problémem, že 95% dětí nemělo vlastní lyžařské
vybavení. A jelikož na startu měli situaci pevně
v kramflecích tělocvikářská legenda Leoš Ševčík
s předsedou běžkařů Miroslavem Maurerem, šlo vše
jako po másle.
Závodilo
se
s neuvěřitelným
nasazením
za nádherného slunečného počasí a hlasitého
povzbuzování desítek žáků, učitelů i rodičů, až z té
atmosféry běhal mráz po zádech. Přestože většina dětí
stála na běžkách poprvé v životě, na trati to tak vůbec
nevypadalo a každý se snažil ze sebe vydat maximum.
Všichni závodníci svou hojnou účastí dokázali,
že běžecké lyžování se ve Frymburku těší stále větší
oblibě a pro nás pořadatele vyhrál každý, kdo se
postavil na start závodu. O den později, v sobotu
14. února se konaly závody žen a mužů na 4 resp.
10 km, které udělaly vydařenou tečku za Frymburskou
stopou 2015.
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům
za podporu a ceny, fotbalistům za poskytnutí zázemí
v kabinách a učitelům základních škol Frymburk,
Loučovice a Lipno nad Vltavou za hojnou účast
i organizační výpomoc.

Pozvánka na běžkařský výlet

Oddíl SK Lyžaři – Běžci Frymburk pořádají v neděli
8. března 2015 jednodenní výlet do nedalekého
rakouského běžkařského areálu Schöneben (u Zadní
Zvonkové), který patří mezi nejlepší ve Střední Evropě.
Zveme všechny malé i velké běžkaře! Na Schönebenu
je upraveno 74 km stop pro klasický styl i bruslení,
převážně se jedná o nenáročné rovinaté tratě, které
zvládnou i začátečníci či fyzicky méně zdatní.
Zájezd je ZDARMA, SK Lyžaři – Běžci Frymburk
hradí dopravu i jednodenní vstup na běžecké tratě
(3,50 €). Na tratích se nachází několik možností
příjemného občerstvení, a proto pár eur přijde vhod.
Kdo nemá vlastní lyžařské vybavení, může si jej
zapůjčit v půjčovnách Lipno Centrum a Sport Řezáč
(s namazáním lyží poradíme na místě).
Z důvodu objednání autobusu je potřeba se přihlásit
do středy 4. března. Zájemci se mohou hlásit u Martina
Řezáče (tel: 773 444 944, email: office@lipnomarketing.cz). Počet účastníků je omezen do obsazení
kapacity autobusu. Odjezd autobusu je naplánován
v 9.30 z autobusového nádraží.
V případě nepříznivých sněhových podmínek či
nevhodného počasí bude výlet zrušen.

Těšíme se za rok na viděnou!
Za pořádající oddíl SK Lyžaři – Běžci Frymburk

SKOL! Miroslav Maurer
předseda SK Lyžaři – Běžci Frymburk

SKOL! Martin Řezáč
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Výsledky Frymburské stopy
2015 – gratulujeme!!!
Kategorie: dívky – 1. třída
1. místo: Evelína Krejzová
2. místo: Bára Jandová
3. místo: Natálie Kalianková

Kategorie: dívky – 6. třída
1. místo: Magdaléna Krejzová
2. místo: Viktorie Majkusová
3. místo: Agáta Šudomová

Kategorie: chlapci – 1. třída
1. místo: Matyáš Märtl
2. místo: Jakub Václavík
3. místo: Jan Rizák

Kategorie: chlapci – 6. třída
1. místo: Ondřej Nešvara
2. místo: Štěpán Boubelík
3. místo: Samuel Mihalovič

Kategorie: dívky – 2. třída
1. místo: Elly Žižková
2. místo: Jindřiška Nešvarová
3. místo: Lenka Račáková

Kategorie: dívky – 7. třída
1. místo: Klára Řepová
2. místo: Rozálie Nekolová

Kategorie: chlapci – 2. třída
1. místo: Pavel Juhaňák
2. místo: Lukáš Řepa
3. místo: Mikuláš Brychta

Kategorie: chlapci – 7. třída
1. místo: Tomáš Dostal
(ZŠ Loučovice)
2. místo: Michal Kulík
3. místo: František Kováč

Kategorie: dívky – 3. třída
1. místo: Tereza Frajová
2. místo: Nikola Pešádiková
3. místo: Eliška Žižková

Kategorie: dívky – 8. třída
1. místo: Lucie Trávníčková

Kategorie: chlapci – 3. třída
1. místo: Václav Schneider
2. místo: Jiří Peltán
(ZŠ Loučovice)
3. místo: Dominik Flaška
(ZŠ Loučovice)
Kategorie: dívky – 4. třída
1. místo: Matušincová Zdenka
(ZŠ Loučovice)
2. místo: Veronika Hlaváčková
(ZŠ Loučovice)
3. místo: Iva Homolová
(ZŠ Loučovice)
Kategorie: chlapci – 4. třída
1. místo: Pavel Vrba
2. místo: Tomáš Suchánek
3. místo: Jakub Tomka
Kategorie: dívky – 5. třída
1. místo: Noemi Verwer
(ZŠ Lipno n.Vlt.)
2. místo: Martina Holátová
Kategorie: chlapci – 5. třída
1. místo: Gustav Procházka
2. místo: Prokop Majkus
3. místo: Aleš Točík

Kategorie: chlapci – 8. třída
1. místo: Jiří Krahulec
2. místo: Martin Glos
3. místo: Václav Tomka
Kategorie: chlapci – 9. třída
1. místo: Tonda Kolář
2. místo: Martin Hadač
3. místo: David Gregor
Kategorie: ženy do 45 let
1. místo: Gabriela Loskotová
2. místo: Blanka Václavíková
3. místo: Marcela Frajová
Kategorie: muži do 45 let
1. místo: Filip Bloch
2. místo: Karel Juráň
3. místo: Martin Řezáč
Kategorie: ženy nad 45 let
1. místo: Jaroslava Řezáčová
2. místo: Dana Vorlová
3. místo: Jarmila Hanáková
Kategorie: muži nad 45 let
1. místo: Jan Petrou
2. místo: Ladislav Pláteník
3. místo: Jan Vorel
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Hledám menší byt k celoročnímu
pronájmu nebo koupi
ve Frymburku a okolí.
Tel: 603 826 789

Caffe Bar Fantazie
ve Frymburku přijme
barmana nebo barmanku.
Kontaktní telefon : 604 227 206

Na letní sezónu přijmeme
brigádníky (možno i na HPP)
do občerstvení /restaurace
v areálu Camping Frymburk.
Nástup možný od června.
Tel.: 775 981 982 p. Hadačová
Tel.: 775 981 983 p. Hadač

Kadeřnictví Anna Pečenková
Náměstí 79, Vyšší Brod.
Hledám kadeřnici a pedikérku
pouze s živnostenským listem.
Bližší informace
na tel.: 725 897 383

Miloš a Marie Boháčovi (SPAR)
oznamují, že provoz prodejny
probíhá bez omezení až do
soboty 14. 3. 2015 do 15.00 hod.
V pátek 13. 3. a sobotu 14. 3.
bude výprodej zeleniny, uzeniny
a mléčných výrobků za
výprodejové ceny,
až do úplného vyprodání zásob
tohoto sortimentu. Z tohoto
důvodu se omlouváme, že v tyto
dny už nebude k dispozici celý
sortiment, na který jste u nás byli
zvyklí.
Od 15. 3. do konce měsíce bude
prodejna z důvodu úprav
uzavřena.
Děkujeme všem za spolupráci.

JEDNA OSOBA PLATÍ, DRUHÁ LYŽUJE NA
STERNSTEINU ZDARMA!
.....s oblíbeným turistickým průvodcem

Zájezd do termálních lázní Bad Füssing
Pořádají Frymburské ženy pro všechny občany. Odjezd
z autobusového nádraží ve Frymburku
dne 28. 3. 2015 v 7,00 hod.
Cena zájezdu: 300 Kč + 10 €
Přihlásit se můžete na tel: 722 024 702, Čiháková M.

Grenzgenial.
Exkluzivní sleva 1+1 skipas zdarma na Sternstein
(úspora až 27 €!) platí v březnu každý den včetně
víkendů!
Až do 15. března je využít 3 x denně skibusem na
Sternstein.
Další hodnotné slevy 1+1 zdarma a výhody: lyžování
Hochficht, Mitterdorf, Zadov, půjčovny lyží a bruslí
Lipno Centrum, Sport Řezáč, Hopsárium, aquapark
Frymburk, solná jeskyně, bowling, Restaurace Kupec,
Hotel Maxant, Pension U Kostela a mnohé další
výhody.
Stačí využít 1-2 slevy a utracené peníze máte zpět.

Výukové a vzdělávací centrum
v Černé v Pošumaví
Aktuální skupinové kurzy:
Němčina pro začátečníky až mírně pokročilé –
pondělí od 19h, 15x1,5h=3000,Angličtina pro začátečníky až mírně pokročilé –
úterý od 19h, 15x1,5h=3000,Orientální břišní tanec – středa, 50,-/h/os., začátečníci - od 18h, - mírně pokročilí - od 19h

Užívejte si nejlepší slevy pro volný čas na Lipensku
a v okolí a šetřete nemalé peníze díky turistickému
průvodce
Grenzgenial.
Turistického
průvodce
Grenzgenial zakoupíte za 200 Kč v infocentru Frymburk
a dalších prodejních místech.
www.grenzgenial.cz

Dále otevíráme:
 příprava na státní maturitu z matematiky
 příprava na přijímací zkoušky z matematiky, chemie,
biologie a fyziky na VŠ
 příprava na přijímací zkoušky z matematiky na
víceletá gymnázia, SŠ a gymnázia

Amenity Hotel Lipno (4* Superior)
přijme recepční

Nabízíme i individuální výuku/doučování:
- doučování chemie, matematiky, biologie, fyziky a
angličtiny v úrovni ZŠ, SŠ i VŠ (výuka možná
kdykoli)

Požadujeme:
- komunikativní a přátelské vystupování
- zodpovědnost, pečlivost, cit pro detail
- schopnost samostatného rozhodování
- komunikativní znalost AJ nebo NJ, ideálně obou,
další jazyk výhodou
- flexibilitu
- schopnost pracovat na směny (denní/noční)
- zkušenosti z obdobné pozice jsou výhodou
Nabízíme:
- práci na HPP v jednom z nejlepších resortů
přímo u nádrže Lipno se širokými možnostmi
trávení volného času
- rozmanitou práci v prostředí zcela nového hotelu
- v případě nutnosti možnost přechodného
ubytování
- zaměstnanecké výhody v podobě možnosti
využití sportovní haly, wellness a fitness a další
- možnost seberealizace a karierního růstu v rámci
Amenity Resorts
Nástup: ideálně 03/2015, své strukturované
životopisy zasílejte na e-mail: gros@amenity.cz

NOVĚ otevíráme kroužky pro děti!!!
Každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ v Černé v Pošumaví.
 od 15:30 - Seznamka miminek a maminek - pro
děti do cca. 2 let a jejich maminky - cvičení pro
miminka a pro maminky s miminky (deku nebo
podložku s sebou)
 od 16:30 - Předškoláci - pro děti od cca. 2 do 5 let budeme cvičit a rozvíjet drobnou motoriku tvorbou
výrobků, účast rodičů možná
 od 17:30 - Školáci - pro děti od cca. 5 do 15 let cvičení, tvoření, myšlení a trochu učení :-)
Věkové rozdělení je orientační.
Kontakt, info, rezervace: Mgr. Anna Poláková
tel.:723 583 574, mail:annapol.1@seznam.cz
www.facebook.com/pages/Výukové-a-vzdělávacícentrum-v-Černé-v-Pošumaví/
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Přijmeme řidiče nákladní dopravy
- platný profesní průkaz – nutný
- praxe v řízení nákladních vozidel nad 7,5t – nutná
- zdravotní způsobilost – nutná
- strojnický průkaz – autodomíchávače betonu
- obsluha stavebních strojů – výhodou
- jeřábnický průkaz – výhodou
- svářečský průkaz – výhodou
- pracoviště Frymburk
- pracovní smlouva na plný úvazek
- nástup 1. 4. 2015
Kontakt: tel. 732 368 345, 603 357 459

VII. JARNÍ PLES WELLNESS HOTELU
FRYMBURK
Termín: 28. 3. 2015 od 20:00
Program večera:
- moderátor večera Zdeněk Podhůrský
- k poslechu a tanci zahraje kapela Yamaband
- vystoupení Zdeňka Podhůrského a skupiny Underhill
band
- v lobby baru proběhne diskotéka DJ Romana Anděla
z rádia Kiss Jižní Čechy
- bohatá tombola
- během dne líčení s kosmetikou Mary Kay
Vstupné: Restaurace 300,- Kč
Lobby bar 200,- Kč
V ceně vstupenky je již welcome drink a malé
občerstvení na stolech.
Vstupenky jsou v předprodeji od 18. 2. 2015
na hotelové recepci.

HOSPODA NA RYNKU
NA MDŽ POSEZENÍ S HUDBOU K POSLECHU
A TANCI BUDE HRÁT V SOBOTU 7. 3. 2015
LÁĎA VÁCHA Z TACHOVA.
PIANINO, KYTARA TO NÁM SMYSLY
ZACHOVÁ!
POPIJEME, ZAHOPSÁME V KLIDU, NEJSME
ŽÁDNÍ K… CI. 

RESTAURACE WELL & WINE
Přijďte ochutnat speciality z našeho nového
jídelního lístku. Doporučujeme:

Kulturní a informační centrum Horní Planá
www.sumava-lipno.eu

Sicilská minestrone
56,-Kč
silná italská polévka připravovaná z rajčátek,cukety,
lilku, paprik, kořenové zeleniny, ochucená parmazánem
Špikovaná panenka
210,-Kč
zprudka grilovaná panenka, špikovaná sušenými
švestkami, podávaná na švestkové omáčce,
glazurované havajským rumem spolu s těstovinovým
dortíkem
Cheesecake
85,-Kč
řez tvarohového dortíku připravovaného z pečené
kysané smetany

12. 3. čtvrtek - ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU sál
KIC 18:00 hod. Čokoláda jako potěšení, jako lék, jako
přítel. Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě
a blahodárných účincích čokolády. Můžete si ochutnat
lahodnou čokoládu Jordi´s z Hradce Králové.
19. 3. čtvrtek – MOCHILLEROS PICTURES
Kavárna U Tří koček 20:00 hod. Cestovatelské promítání
manželů Veroniky a Jana Vávrových o cestě do Orientu,
s batohem Středním východem, do Svaté země, Izraele
a Jordánska.

SAUNOVÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH
Užijte si zážitkové saunování 6.3., 7.3., 20.3. a 21.3.
od 18:00 s ceremoniálem ve 20:00.

20. 3. pátek – ERIC CLAPTON REVIVAL
Sál KIC 20:00 hod. Bryce Belcher (původem z Floridy),
nyní žijící v Praze, společně se svou pražskou kapelou
interpretuje blues a americké country tak, jak to cítí E. C.

SOLNÁ JESKYNĚ- během března vstup se
slevou 10%!
Využijte jedinečnou příležitost navštívit nově upravenou
solnou jeskyni Wellness Hotelu Frymburk.

31. 3. úterý – PŘÁSTKY "U STIFTERŮ" - památník A.
Stiftera 18:00 hod. Zvonková = poetické jméno
a pohnutý osud. Beseda s historikem Mgr. Petrem
Jelínkem.

POWER JÓGA
Díky power józe procvičíte celé tělo,
koncentrujete se a zpevníte svalstvo.
- každé pondělí od 18:30 do 19:30, cena lekce:
100,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 400,-Kč
- na lekcích se na Vás bude těšit Jana
Toušková

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc.
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Šuníková
Zodpovědný redaktor: N. Märtlová, tel.: 724 966 060
Tisk: Úřad městyse Frymburk, počet výtisků 530
www.frymburk.info

SPINNING
Ideální pro udržení nebo zlepšení kondice.
- každou středu od 18:00 do 19:00, cena lekce:
105,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 450,-Kč

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