Betlémské světlo míru a přátelství 2015
V letošním roce to bude již 27 roků, kdy se do Vašich domácností dostává Betlémské světlo míru a přátelství, které
do obce přivezou naši dobrovolní hasiči, kteří jej tentokráte převezmou od rakouských kolegů v klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě v sobotu 19. 12. 2015 a bude uloženo u stálé služby
v nové hasičské stanici. Do kostela ve Frymburku bude Betlémské světlo předáno dne 22. 12. 2015 v 16,00 hodin, před
konáním odpolední bohoslužby.
Betlémské světlo bude veřejnosti předáno a rozvoz do okolních obcí
a osad se uskuteční ve středu 23. 12. 2015.
V obci Světlík si budou moci světlo míru a přátelství občané převzít před
budovou obecního úřadu v době od 17,30 do 17,45 hodin.
V obci Lipno nad Vltavou
- na křižovatce tzv. " U hodin " v době od 16,40 do 16,50 hodin,
- na parkovišti před infocentrem v době od 16,55 do 17,05 hodin.
V osadě Slupečná na návsi v čase od 17,10 do 17,20 hodin.
V osadě Blatná bude stát hasičské vozidlo
- před Pensionem " U Račáků " v době od 17,50 do 18,00 hodin.
V osadě Milná u místní kapličky v době od 18,10 do 18,20 hodin.
Ve Frymburku si zájemci o Betlémské světlo míru a přátelství mohou
přijít k vánočnímu stromu před kulturním domem v době od 18,30 do 19,00 hodin.
Ten, kdo nestihne nebo nebude moci si světlo převzít v uvedené časy, má možnost si jej vyzvednout i v nové hasičské
stanici ve Frymburku u stálé služby, kde bude hořet po dobu vánočních svátků. Přijďte si pro plamínek Betlémského
světla, poslechnout si koledy a připít si s námi u vánočního stromu horkým punčem.
Frymburští dobrovolní i profesionální hasiči přejí všem příjemné a klidné prožití vánočních dnů, veselé silvestrovské oslavy a v nadcházejícím roce 2016 vše nejlepší s přáním, aby ten příští rok proběhl ve zdraví, klidu, radosti
a štěstí Vás všech, a aby se obešel bez újmy na zdraví, majetkových škod a ostatních nepříjemných událostí.
Za všechny hasičky a hasiče Liebl Václav
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Zprávy z radnice

V měsíci prosinci se zasedání ZM bude

Vánoční stromky

konat ve středu 16. 12. 2015

Stejně jako v minulých letech jsme se dohodli s odborným lesním hospodářem panem Janem Řepou, že zajistíme prodej vánočních stromků pod hlavičkou
městyse.
Prodej bude probíhat ve dnech 11. 12. - 20. 12. 2015
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 (smrk v cenách již od 40,-Kč do maximálně 95,-Kč dle velikosti). 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 panu Märtlovi
za sponzorování občerstvení a p. Lakomé za připravení
vánočního občerstvení při akci Zpívání u stromečku
a našim hasičům za dopravu občerstvení ke škole.

od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

V měsíci prosinci bude provozní doba úřadu
městyse následující:
17. 12. 2015 do 13.00 hod.
21. - 23. 12. 2015 – 7,30 - 12,00 hod.
28. - 31. 12. 2015 – 7,30 - 12,00 hod.

Pozvánka
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Srdečně Vás zveme na pravidelné předvánoční setkání seniorů městyse Frymburk, které se uskuteční dne
7. 12. 2015 ve 14.00 hod. ve Wellness Hotelu Frymburk.
Pozvánka platí pro ženy starší 58 let a muže starší 61 let.
Připravili jsme pro Vás následující program:
14.00 zahájení a přivítání starostou
14.15 vystoupení dětí z mateřské školy
13.45 vystoupení dětí ze školní družiny
15.00 vystoupení pěvecké skupiny Harmonie
15.15 občerstvení, hudba a volná zábava
K poslechu a tanci bude opět hrát hudební skupina
BUD BAND. Součástí bude jako vždy předání malé pozornosti ze strany městyse ve formě nákupní poukázky.
Občerstvení je zajištěno za velmi příznivé ceny.
Dopravu z Blatné, Milné a Náhlova lze v omezeném
množství po předešlé domluvě zajistit (tel.: 724383678).
V případě neúčasti na vánočním setkání si poukázku vyzvedněte na úřadu městyse. Platnost poukázky je do
20. 12. 2015. v prodejnách: Coop Tip, Prodejna Flop
a Potraviny Na Křižovatce.

Putování za JEŽÍŠKEM na Martu
Již tradiční akce se koná ke zpestření vánočních
svátků, Putování za Ježíškem, a tak i letos budou moci
naše děti, společně s rodiči, putovat se svými přáníčky
za Ježíškem do kapličky na Martu.
Ve dnech 12. a 13. prosince 2015 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

Za SPOZ – Boháčová Marie

Přání k Vánocům a do nového roku 2016

Prodej vánočních kaprů

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2015 je téměř za námi. Poslední dny prosince by
měly být obdobím rozjímání, bilancování a sbírání sil
k novoročním předsevzetím.
Přeji Vám všem krásné Vánoce, hodně klidu
a sváteční pohody v přítomnosti Vašich blízkých. Do
nového roku 2016 Vám přeji splnění veškerých
předsevzetí a pevné zdraví. A Vám, kteří jste jakkoliv
přispěli k dobrému jménu našeho městečka, patří velký
dík a uznání.
Oto Řezáč, starosta

Miloš a Marie Boháčovi oznamují, že letos jako
každý rok proběhne ve Frymburku 23. 12. 2015 cca od
9.30 hod. prodej vánočních kaprů (z Rybářství Nové
Hrady).
Tradičně před obchodem, nyní FLOP. Objednávky
prosím na prodejně FLOP, sms na 777 788 630, nebo
e-mailem na spar@lipnoweb.cz
Zajistěte si objednávkou kvalitního vánočního kapra.
Přeji příjemné a klidné vánoční svátky.
Miloš Boháč
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To vše jsme splnili, vyrobili jsme krabičky, budky
pro špačky a sýkorky, krmítko a rámečky na fotografie.
Díky tomuto jsme dostali na vybavení dílny a zakoupení nářadí částku převyšující 200 000 tisíc korun. A tak
máme na škole nástroje na řezání, pilování, brusku
a spoustu nářadí – pilky, dláta, kleště, hoblíky, šuplery,
rašple…
Takže nářadí a vybavení máme perfektní a nastal ten
největší problém. Kde sehnat materiál na naše výrobky,
tj. dřevo. Ale našlo se brzy řešení. Vzpomenul jsem si na
své bývalé žáky, Petra Kozojedů a Martina Huňáčka,
kteří pracují v truhlářské dílně. A bylo po problému.
Kluci nejen, že nám v dílně popsali veškeré nářadí
a ukázali nám, jak se s ním pracuje, ale hlavně darovali
škole spoustu matriálu /různé odřezky, prkýnka, tyčky
apod./ Tímto bych chtěl moc a moc klukům poděkovat
nejen jménem dětí, ale i jménem ZŠ.
Takže ještě jednou, Petře a Martine – DĚKUJEME!!
Na fotografii je ukázka již hotových výrobků.
A ještě jedno překvapující zjištění. Dívky byly při výrobě o hodně lepší než kluci.
Mgr. Leoš Ševčík

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

ZÁŘÍ
 v naší mateřské škole se neslo v duchu adaptace,
přivítání a zařazení nově příchozích dětí do kolektivu
 navštívilo nás maňáskové divadlo „Šikulka“
s poučnými pohádkami „O líné Grétce“;
„ Matýsek a písmenka“; „Prasátko a kouzelné slovíčko“
ŘÍJEN
 divadelní spolek „Luk“ nás pobavil netradičním
ztvárněním pohádky „O Smolíčkovi“
 uskutečnila se na naší přírodní zahradě „Podzimní slavnost“, kde jsme si s dětmi, rodiči i prarodiči užili spoustu zábavy a vyzkoušeli si
tvoření z přírodnin, opékání jablek, jízdu v kolečku, překážkovou bramborovou dráhu, pečení
brambor v popelu aj. Velmi nás potěšilo pohoštění od rodičů, kterým ještě touto cestou děkujeme .
LISTOPAD
 na začátek listopadu jsme uspořádali „Drakiádu“ na Martě, jelikož ani nefouklo , bylo
z celé akce zábavné pohybové dopoledne zakončené piknikem
 divadélko „Kos“ obměkčilo naše srdíčka pohádkou „Zamilovaný vodník“
 naši nejstarší přivítali roztomilými říkadly nově
narozená miminka na akci „Vítání občánků“
 proběhlo fotografování s vánoční tématikou za
spolupráce fotografky Adély Práškové
 na konci měsíce jsme za doprovodu písniček
a tanečků rozsvítili vánoční strom – před základní školou
PROSINEC
 jakožto každý rok nás navštíví Mikuláš, anděl
i čerti – snad i letos budeme mít „pro strach uděláno…“
 naší tradicí je potěšit i místní důchodce a letos
tomu nebude jinak – vystoupíme s krátkým programem ve Wellness hotelu Frymburk
 A co Ježíšek? Přijde také k nám? Netuším…,
ale vánoční dopoledne si jistě náležitě užijeme

A k tomu se připojujeme i my, kovotvůrci. Zapojili
jsme se též do projektu, neboť výzva patřila i práci s kovem. Vyrazili jsme do sběrného dvora a nasbírali, co se
dalo. Na „dvorečku“ mezi pavilony naší školy jsme vytvořili sousoší rytíře na koni zachraňujícího princeznu,
kterou by jinak nejspíš sežral drak. Použili jsme gaučová
péra, disky od kol, popelnici, komínovou korouhev,
kýbl, lampičky, trubky od vysavače, roury od kamen….
Co se dalo, jsme sdrátovali.
Zlatým hřebem našeho tvůrčího týdne bylo vytvoření
draka, na kterého jsme si pozvali pana Kulíka z Vyššího
Brodu a společnými silami a pod jeho odborným dohledem jsme svářeli, řezali, stříhali. Z výsledku máme radost, předčil naše očekávání. Velice děkujeme panu
Kulíkovi, neboť jeho pomoc byla přínosná zvlášť pro
chlapce z osmé třídy, kteří na projektu pracovali.
Dále děkujeme za vstřícnost panu Janáčkovi a pomoc
panu Malinovi, bez nich by nebylo z čeho vyrábět.

Vánoční čas ať prolínají pocity lásky, míru, pochopení, odpuštění a těšení se na nový rok…
Za kolektiv MŠ Bc. Veronika Račáková
Na základní škole se opět vyučují dílny

Naše škola se zapojila do Operačního programu
Vzdělávání a konkurence schopnost, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a uspělo
s projektem Technické vzdělávání ZŠ Frymburk. Podmínkou k získání peněz bylo odevzdání patnácti výrobků, které vyrobí žáci školy a elaborát, který obsahuje
žákovo vlastní ohodnocení, ohodnocení žáka učitelem
a záznam o průběhu práce.

Mgr. Gabriela Krejzová
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Pátek, poslední den výletu, jsme se naposledy viděli
s naší učitelkou Klárou. Na rozloučenou jsme jí předali
společný dárek a vyfotili se na památku. Po obědě jsme
se sbalili, vyzvedli si naše upečené výtvory a vyrazili
domů. Moc se mi na výukovém semináři líbilo a doufám,
že nebude můj poslední.
Kristýna Palmová, 8. třída, Mgr. Jindřiška Kubandová
Přehled bohoslužeb v měsíci prosinci
ve farnosti Frymburk
 Neděle 29. 11. 2015 - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (mše sv.
Výukový seminář v Linzi



Dne 18. - 23. 10. jsme navštívili město Linz, abychom se zúčastnili jazykového kurzu. Když jsme přijeli
do Linze a ubytovali jsme se v hotelu, první, co nás
všechny překvapilo, bylo, že pokoje se odemykaly kartou, nikoliv klíčem. Když jsme se zabydleli v našich pokojích, svolali nás paní učitelky na večeři. Po večeři jsme
se sešli v místnosti a seznámili se s programem na další
den, také jsme byli poučeni o chování a bezpečnosti. Po
sezení jsme měli volno a mohli dělat cokoli. Většina
z nás byla na wifi. Protože v pokojích wifi nebyla, hodně
času jsme trávili v hale.
Druhý den ráno nás čekala škola. Když jsme do školy
dorazili, vzali nás „nové“ paní učitelky na hodinu do počítačové učebny, kde jsme pracovali s německým jazykem pomocí doplňování slov v počítači. Potom jsem se
rozdělili do dvou skupin a výuka začala. Naše skupina
měla paní učitelku Kláru. Po výuce jsme se byli seznámit
s okolím, prohlédli jsme si Linz. Nejvíc se mi líbil kostel
sv. Marie.
Třetí den pro nás začal opět výukou, na kterou jsme
chodili asi 15 minut pěšky. Cestou jsme si jako vždy zašli do obchodu pro občerstvení. Po vyučování na nás čekalo Ars electronica center, kde jsme viděli 3D tiskárnu,
robotického tuleně a získali jsme obrázek vypálený pomocí laseru. Poté jsme měli rozchod v obrovském obchodním domě, což ocenily nejen holky.
Další den nás po němčině, která vždy trvala 3 hodiny,
vyvezla tramvaj do místa, kde byl krásný výhled na celý
Linz. Poté jsme se vydali pěšky do údolí trpaslíků. I když
to bylo pro malé děti, každý si tam našel to, co se mu
líbilo. Pak na nás čekala místní ZOO. Asi nejvíce nás zaujali zebry, pštros a mluvící papoušek.
Předposlední den pro nás měly naše paní učitelky připravené překvapení. Nemohli jsme se dočkat, až nám
skončí výuka němčiny. Po obědě jsme vyrazili do vyhlášené cukrárny. Měli jsme možnost upéct si vlastní linecký dort, jehož receptura je tajná a dědí se již po
několik let z generace na generaci.


















v 9:45 h ve farním kostele - na začátku mše sv. bude žehnání adventních věnců)
Úterý 1. 12. 2015 - Úterý po 1. neděli adventní (mše sv.
v 17:00 h v kapli na faře)
Neděle 6. 12. 2015 - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (mše sv. v 9:45 h ve
farním kostele) - při mši svaté bude sbírka na opravu katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
Úterý 8. 12. 2015 - SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU (mše sv.
v 17 h ve farním kostele)
Neděle 13. 12. 2015 - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ, nazvaná
"Gaudete" - růžová barva (mše sv. v 9:45 h ve farním kostele)
Úterý 15. 12. 2015 - Úterý po 3. neděli adventní (mše sv.
v 17 h v kapli na faře)
Sobota 19. 12. 2015 - PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ (od
13 hodin do 16 hodin ve zpovědní místnosti ve farním
kostele)
Neděle 20. 12. 2015 - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (mše sv.
v 9:45 h ve farním kostele)
Úterý 22. 12. 2015 - Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše (mše sv. v 17 h v kapli na faře)
Čtvrtek 24. 12. 2015 - ŠTĚDRÝ DEN ("půlnoční" mše sv.
v 22:00 h ve farním kostele)
Pátek 25. 12. 2015 - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ-Boží hod
vánoční (mše sv. v 9:30 h ve farním kostele)
Sobota 26. 12. 2015 - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka (mše sv.
v 9:45 h ve farním kostele)
Neděle 27. 12. 2015 - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie
a Josefa (mše sv v 9:45 h ve farním kostele) - při mši svaté
proběhne obnova manželských slibů a posvěcení manželů)
Úterý 29. 12. 2015 - Pátý den v oktávu Narození Páně (mše sv. v
17 h v kapli na faře)
Čtvrtek 31. 12. 2015 - Mše sv. na poděkování na konci občanského
roku (mše sv. v 15 hodin ve farním kostele) - po mši svaté
bude
výstav
Velebné
svátosti,
adorace
a svátostné požehnání
Pátek 1. 1. 2016 - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
- Nový rok (mše sv. 9:45 h ve farním kostele)
Neděle 3. 1. 2015 - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - Svatých Tří
Králů (mše sv. v 9:45 h ve farním kostele) - při mši svaté
proběhne svěcení tříkrálové vody, kadidla a křídy

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Janu Märtlovi, revírníkovi Lesů ČR na katastru městyse Frymburk za zajištění bezplatné opravy
poničené lesní cesty, která slouží jako důležitá běžkařská
trasa propojující frymburské stopy s okruhem okolo Alpské vyhlídky.
Ing. Martin Řezáč – zastupitel městyse a člen oddílu SK
Lyžaři – Běžci Frymburk
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Hledám garáž k dlouhodobému pronájmu.
Tel. 731 461 530, Šisler Martin
Lipno Lake Resort hledá VEDOUCÍ RECEPCE
Práce na HPP, nutná znalost anglického jazyka, dobré komunikační a organizační dovednosti, nutná časová flexibilita a
samostatnost. Práce s lidmi v cestovním ruchu výhodou.
Kontaktujte Janu Touškovou, jana@lipnolakeresort.cz
tel: 724 258 932

BIBIONE 2016
V termínu od 3. – 10. 9. 2016 pořádáme zájezd do
Bibione. Cena zájezdu je 3.700,- Kč na osobu. Zájemci
se mohou hlásit u Dáši Grohmanové tel.: 606 892 101
nebo Marcelky Čihákové tel.: 722 024 702

Představení Zdeňka Trošky
“Z Hoštic do Babovřesk”
________________________________________
Představení se koná v pátek 4. 12. 2015 od 20,00
hod. v sále KIC v Horní Plané. Lístky je možné
zakoupit v předprodeji v Infocentru v Horní
Plané za 250,- Kč, na místě za 300,- Kč.

Pojišťovna Uniqa
- Generální agentura Josef Bárta – otevřela pobočku ve
Frymburku nám. č.p. 3 (vedle obchodu FLOP).
K dispozici je Vám výhradní pojišťovací agent Miloš Boháč,

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ
KONCERTY,

Po – Pá 9.30 – 12.30 hod.
Zajistíme Vám všechny druhy pojištění a zdarma finanční
analýzu i Vámi již uzavřených pojištění. Víte, že každá pojistka
je již za 3 roky stará, a že platíte zbytečně moc? Za stejné peníze Vám nabízíme mnohem výhodnější pojištění nebo za
stejný rozsah pojištění levnější pojistné.
Miloš Boháč

které pro Vás již tradičně přichystali
žáci Základní umělecké školy
a pěvecký sbor Harmonie Frymburk.

Úterý 15. 12. v 17 hodin,
vstupní hala základní školy:
Koncert žáků Základní umělecké školy

Restaurace Markus
Přijme zaměstnance na tyto pozice:
číšník / servírka – (znalost německého jazyka, rychlost)
pizzař / pizzařka – (možnost zaučení, pracovitost, rychlost)

Možnost ubytování.

Měsíční ohodnocení od 15.000,-Kč.
Bližší informace: David Krol, tel. 777 654 014
e-mail: d.krol@lipno-markus.cz

* * *

Sobota 26. 12. v 17 hodin
(2. vánoční svátek)
kostel sv. Bartoloměje
Vánoční koncert pěveckého sboru
Harmonie

KADEŘNICTVÍ ZLATKA
Akce na měsíc prosinec:

10 %
sleva na veškeré služby

Za všechny malé i velké hudebníky Vás srdečně
zvou a těší se na Vaši účast manželé Rolčíkovi,
učitelé ZUŠ a vedoucí pěveckého sboru Harmonie.

Možnost zakoupení
vánočních poukázek pro Vaše nejbližší.
Tel.: +420 777 646 879
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Pension Bakalář Blatná u Frymburku

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

Minibus Citroen pro 8 osob
Nabízíme nepravidelnou smluvní dopravu
-

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.

Cena přepravy – 12,- Kč za každý ujetý km
Cena je kalkulována z Blatné u Frymburku
Čekání 150,-Kč/hod.
Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH
Ceny parkování a další služby- ve skutečné výši
Individuální kalkulace na delší vzdálenosti
Platební podmínky- hotově našemu řidiči
Rezervace na 602 973 569
IČO: 114 51 211

Reg. číslo: MK ČR E 11575

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

NEJLEPŠÍ ZIMNÍ SLEVY
PRO VOLNÝ ČAS
turistický průvodce „do kapsy“ - Grenzgenial

Vhodný tip na vánoční dárek!
Užijte si atraktivní výhody typu 1+1 zdarma a další skvělé
slevy pro volný čas na Lipně a v blízkém příhraničí.
Lyžování ve Skiparku Frymburk, Sternsteinu, Hochfichtu,
Mitterdorfu, Zadově.
Vodní radovánky a wellness, půjčovny lyží a bruslí, vyhlášené
restaurace v okolí, Hopsárium, a mnohé další výhody.
Průvodce zakoupíte za 200 Kč v Infocentru Frymburk.

Více na www.grenzgenial.cz

Skibus Frymburk – Lipno n. Vlt. – Bad Leonfelden
Destinační management Lipensko o.p.s. pro občany a turisty ve Frymburku zajistil ve spolupráci
s městysem Frymburk, městy Vyšší Brod, Bad Leonfelden a podnikateli na Lipensku zimní turistický bus, který bude jezdit každý den v období 25. 12. 2015 – 13. 3. 2016 na trase:
Frymburk – Lipno nad Vltavou – Loučovice – Vyšší Brod – Sternstein – Bad Leonfelden.

Všichni občané Frymburku a hosté těch ubytovatelů, kteří na provoz skibusu přispěli,
mají celou zimu dopravu ZDARMA!
Ubytovatelé, kteří mají zájem nabízet svým hostům skibus zdarma, nechť kontaktují Infocentrum Frymburk.
Cestujte pohodlně a bez starostí do lyžařských areálů Skipark Frymburk – Skiareál Lipno - Sternstein a za dalšími turistickými cíli. Běžecké stopy, bruslařská dráha, Stezka korunami stromů, Hopsárium, bobová dráha, minipivovar Vyšší Brod, Lebzeltarium - perníkový
svět zážitků v Bad Leonfeldenu a mnohé další.
Odjezdy z Frymburku směr Bad Leonfelden: 9.00 a 15.00
Příjezdy do Frymburku od Bad Leonfeldenu: 11.00 a 17.20
Zastávky ve Frymburku: Wellness Hotel Frymburk, náměstí, autobusové nádraží, Hotel Kupec (Skipark)
Podrobný jízdní řád najdete na webu www.lipensko.com

Děkujeme městysu Frymburk a frymburským podnikatelům za podporu a spolupráci!
Ing. Martin Řezáč – ředitel Destinačního managementu Lipensko o.p.s.
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Novinka
ŠVÝCARSKÁ PEDIKÚRA NEBOLI CALLUSPEELING
Nabízíme profesionální ošetření nohou s okamžitým úžasným efektem.
Švýcarská pedikúra probíhá bez použití žiletek, skalpelů nebo frézek. Zcela odstraní popraskanou kůži a tvrdé mozoly
rychle a jednoduše. Ve srovnání s tradičními metodami budou Vaše nohy zdravé a krásné. Výsledek bude viditelný ihned
po prvním ošetření. Převratná novinka vhodná i pro diabetiky.

Akční cena 650,-Kč/45 min.
Rezervaci je možné provést telefonicky, e-mailem nebo osobně na wellness recepci.
Tel.: +420 380 300 330
e-mail: info.wellness@hotelfrymburk.cz
Odstávka aquaparku proběhne v termínu: 29.11. - 4. 12. 2015
Provozní doba saunového světa (1.-23. 12. 2015)
Pondělí - Sobota
Neděle

16:00 - 22:00
16:00 - 21:00

PROVOZNÍ DOBA WELLNESS CENTRA - VÁNOČNÍ SVÁTKY 2015
24.12.
25. - 30.12.
31.12.
01. 01. 2016

AQUAPARK
08:00 – 14:00
08:00 – 21:00
08:00 – 18:00
12:00 – 21:00

WELLNESS
10:00 – 14:00
10:00 – 22:00
10:00 – 18:00
12:00 – 22:00
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SAUNA
ZAVŘENO
14:00 – 22:00
14:00 – 18:00
14:00 – 22:00
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