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Noční hasičská soutěž 2017
23. 9. 2017 proběhla na frymburském náměstí populární noční hasičská soutěž zařazená do Velké ceny Českokrumlovska. Kromě tradičních hostů pana starosty městyse Oto Řezáče, senátora Ing. Tomáše Jirsy, okresního starosty sdružení hasičů ČMS Jaromíra Marka, nás také v letošním roce
přijel podpořit pan poslanec Jan Zahradník a velitel rakouských
hasičů Freistadt západ Bruno Duschelbauer. Při slavnostním zahájení,
každý z hostů vylosoval družstvo, které bylo obdarované darem pořízeným z příspěvků našich skvělých sponzorů. Jednalo se o poukazy,
pivní soudky, proudnice pro požární sport a selátko.
Soutěž v požárním útoku proběhla na sklopné terče a příprava na
základně byla zkrácena na tři minuty. Podle pravidel byl na soutěžní
výkon družstva limit 1 minuta a voda se do kádě během útoku nedoplňovala.
Věcné a finanční dary od sponzorů byly připraveny opět pro všechna družstva. Počasí bylo přející, přes den slunečno a večer příjemných 7°C. Tradičně na naší soutěži startovaly první ženy a poté muži.
Soutěž byla odstartovaná po setmění. Že se bylo na co dívat dokazovaly, skvělé výsledky a dramatičnost při plnění
útoků včetně smáčení diváků a drobných pádů.
Kategorie ženy: Padly dva neplatné pokusy, první vítězná trojice bodovala s výsledným časem 20,96; 20,43;
a 19,34 vteřin. Naše družstvo žen, které tvořily děti, mládež a jejich vedoucí (Kristýna Vetráková, Klára Řepová, Aneta
Tichovská, Jana Reifová, Natálie Labajová a Lucie Trávníčková). Jejich startovní číslo bylo číslo 10. Při přípravě na
základně panovala trochu nervozita, ale zároveň nadšení, že reprezentují Frymburk právě u nás doma. Děvčata měla
vše skvěle připravené, po rozběhu následovala dobrá souhra při zapojování hadic, savic a proudnic. Rovněž rozběhnutí
proběhlo v pořádku, na rozdělovači byla voda ve chvíli, kdy se troják měl uzavřít a voda měla pokračovat k proudařkám, špatná souhra strojníka a rozdělovače měla za následek ošklivě vypadající pád se šťastným koncem (naraženým
loktem). Naše děvčata požární útok nedokončila. Smůlu měla i děvčata z Netřebic, která patří v seriálu Velké ceny
Českokrumlovska k favoritkám.
Vítězným družstvem se staly ženy ze Soběnova před Chmelnou a Chlumem.
Kategorie muži: V této kategorii jsme se dočkali 2 neplatných pokusů a 8 družstev mělo výsledný čas pod
20 vteřin. Pro muže byla dráha delší o jednu hadici ,,B“. Muži běželi požární útok na 3 hadice ,,B“ a 2 hadice ,,C“.
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Opět byly k vidění skvělé útoky, časy, smáčení diváků, radost, ale i smutek z nepovedených výkonů. Zvítězili kluci
z Benešovy Hory před Zdislavicemi a Šipounem. Výsledky a fotografie z naší soutěže můžete zhlédnout na webových stránkách: www.nocnisoutezfrymburk.cz Pokračování na str. 5
Zprávy z radnice
V měsíci říjnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 14. 10. 2017 od 8:00 – 12:00 hod.
V měsíci říjnu se zasedání ZM bude
konat ve středu 18. 10. 2017 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

OZNÁMENÍ
Na základě § 15, odstavec 1 zákona č.247/1995 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů Úřad městyse ve Frymburku oznamuje, že ve dnech 20. – 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Volby se uskuteční v obřadní síni úřadu městyse dne 20. října 2017 od 14,00hodin do 22,00hodin
a dne 21. října 2017 od 08,00hodin do 14,00hodin.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Mobilní sběrový dvůr
Dne 28. 10. 2017 proběhne mobilní sběrový dvůr
dle následujícího časového harmonogramu:
Frymburk autobus. nádraží 12.30 – 14.00 hodin
Blatná
14.15 – 14.45 hodin
Milná
15.00 – 15.30 hodin
Na uvedená místa v uvedenou dobu je možné
zdarma odevzdat nebezpečný odpad (např. ledničky,
pračky, sporáky, baterie, pneumatiky, koberce, nábytek
atd.).
Rekonstrukce školní jídelny
Je to přesně jeden rok, co jsem Vás informoval
o nutnosti již bezodkladně provést to poslední, co nás
při rekonstrukci, modernizaci naší školy čeká. Jak nadpis napovídá, jednalo se o kompletní rekonstrukci
školní kuchyně a i její úpravy pro provoz dětí z mateřinky. Ta je, jak jistě již všichni víte, nedílnou součástí
areálu školy. S velkou radostí mohu oznámit, že se nám
to podařilo. Podařilo se to i přes jednou opakované výběrové řízení, podařilo se to i přes velmi krátkou dobou,
kdy bylo možné tuto rekonstrukci provádět, tedy období prázdnin.
Za úspěch lze považovat, že proti předpokladům
z loňského roku se finanční náklady z 13 milionů Kč na
rekonstrukci docela významně snížily na 11 479 008
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Kč. Tato cena již obsahuje i tzv. vícepráce, na které se
narazilo a bylo je rozumné v rámci rekonstrukce vyřešit
(např. rozvody v teplovodním kanále apod.), ale i ty,
které s kuchyní souvisí, ale nebyly řešeny projektem
(úprava rozvodů teplé i studené vody a výměna hlavního el. rozvaděče pro celou školu, vše v suterénu pod
kuchyní). Celková cena je rozložena do dvou splátek.
Celou rekonstrukci jsme si zaplatili plně ze svého,
z finančních rezerv, jež jsme si v minulých letech vytvořili. Celá tato rekonstrukce stála mnoho úsilí
a mnoho práce, sladit vše tak, aby to nakonec, jak se
říká, klaplo, bylo často až nemožné. Těžko se to popisuje, ale každý, kdo něco budoval či tvořil, tak ví velmi
dobře, o čem je řeč. Problém vidím ve spoustě předpisů, vyhlášek, zákonů a povinností, jež jsou spojeny
nejen s podmínkami provozu školního stravovacího zařízení, ale i se značnou svázaností, jak postupovat v administraci takovéhoto projektu. Stále více a více
vnímám posilující a značně naivní představu státu,
možná spíš zákonodárců na úkor obcí a to, že je nutné
vytvářet nové a nové předpisy a nařízení. Je paradoxem, že právě toto, co zmiňuji, prokazatelně jakýkoliv proces zdražuje a zpožďuje. Za všechny, kteří mi
pomáhali, bych rád poděkoval panu místostarostovi
B. Kučerovi, jenž celou rekonstrukci po dobu prázdnin
sledoval, dozoroval a řídil z pozice investora. Nemohu
ani zapomenout na všechny dělníky a zaměstnance firem, kteří odvedli obrovský a obětavý kus práce a přičinili se velkou měrou o to, že bylo možné 4. 9. 2017
opět zahájit stravování ve školní jídelně.
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Nakoupíme tu vše, co potřebujeme
Vedle prodejen, kde hlavní částí nabídky zboží jsou
potraviny, máme sice nenápadný, ale o to významnější
obchod, který nabízí TO vše ostatní, co potřebujeme ke
každodennímu životu. Je řeč o našem obchodu s průmyslovým zbožím v patře nákupního střediska, kde
koupíte od pračky přes klubko provazu, vařečku, mašli
do vlasů, sešit pro dítko do školy či hračku, až po jeden
jediný šroubek do dřeva, který Vám zrovna schází.
Tento obchod je pro nás nesmírně důležitý
a každý rozumný člověk musí smeknout před houževnatostí, odhodláním a pílí jeho provozovatelů. Paní Eva
Neumannová, která za pomoci svého partnera pana Milana Břečky ještě k vedení a provozu obchodu zvládá
poskytovat služby ekonomické poradkyně v oblasti
účetnictví, je tou pravou duší tohoto obchodu. Mimo
jiné zde můžete získat i radu a také si trochu popovídat
o tom, „co je mezi lidmi, co dělá ta radnice  apod.“.
To ale vše k životu na malém městě také neodmyslitelně patří. Často si říkám, zda paní Eva Neumannová
tak trochu tento obchod nedrží z jisté nostalgie a památce k dílu svého otce pana Bedřicha Šusty (představitele naší obce v letech 1979 - 1990), jenž spolu
s kolektivem svých spolupracovníků (pánů Václava
Liebla a stavitele Jaromíra Muroně) vlastně toto obchodní středisko pro nás tak nějak fakticky vytvořili,
a to téměř z ničeho.
Ať je tomu tak či onak, jistě to pro majitelku není
žádný tzv. byznys a je třeba vyjádřit uznání a poděkování. Hlavně za její odvahu a um držet tuto službu,
tento obchod, kterým nám již téměř 15 let ulehčuje život. Dělá z našeho městyse skutečné centrum pro okolí.
Je to jeden z důležitých kamínků mozaiky, jež dělá
Frymburk právě tím místem, kde jsou šikovní a pracovití lidé. Kde je dobré a příjemné se kdykoliv zastavit,
kde, jak říká velikán Jára Cimrman, “by chtěl žít
každý“.
Prodej pozemků městyse na Martě
Zastupitelé na svém zářijovém zasedání se opět museli vrátit již k loni v tuto dobu přijatému usnesení, rozhodnutí o prodeji obecních pozemků v oblasti Marty za
účelem vybudování lyžařského areálu. Celý rok trval
jakýsi dohadovací proces, v němž investor pan Martin
Dlouhý požadoval lepší podmínky prodeje. Nejednalo
se o cenu, ale o získání větších jistot, ochrany pro jeho
budoucí investici. Zastupitelé některé požadavky pana
Dlouhého odsouhlasili formou memoranda jako doplňku původní smlouvy. Tím by už opravdu snad nemělo nic stát v cestě realizace našeho malého
lyžařského centra na Martě. Ale závěrem chci pouká-
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zat, konstatovat na tomto procesu rozhodování, či vyjednávání, jak je vidět, že je vše poměrně složité a jak
nelze nikdy jen tak s určitostí prohlásit, že je něco již
hotové, jak jsme si mysleli a byli přesvědčeni v této
věci právě před rokem.
Pláž u mostu
Jistě si každý, kdo jde po cyklostezce směr Marta, či
jede autem směr Lipno, všiml nově upraveného břehu,
nové pláže. Tato úprava je společným dílem městyse
a Hotelu Leyla. Městys Frymburk se dohodl s Povodím
Vltava na pronájmu a úpravě břehu jezera (vybudování
pláže) a dotčený břeh si pronajal za tímto účelem. Takto
pronajatý pozemek ještě spolu se svým malým pozemkem o výměře 68 m2, který patří městysu, jsme pronajali, resp. podnajali dále společnosti Hotelu Leyla za
účelem zbudování pláže. Jedná se o pozemek, břeh,
pláž, která sice bude sloužit i Hotelu Leyla, ale zůstává
veřejným prostorem, kam může vstoupit volně kdokoliv kdykoliv. Úprava pozemku a zbudování pláže stálo
vlastníka hotelu cca 600 000,- Kč.
Oto Řezáč starosta
Poděkování

Ráda bych Vám alespoň touto cestou poděkovala za
finanční pomoc, kterou jsme před nedávnem obdrželi.
Jedná se o výtěžek z Tří králové sbírky, které se zúčastnily děti z frymburské farnosti, jímž patří obrovské
díky. Dále chci poděkovat i všem laskavým dárcům,
kteří do této sbírky přispěli a také jmenovitě paní učitelce frymburské základní školy, Gabriele Krejzové. Je
moc hezké, že v dnešní uspěchané době se najde tolik
hodných lidiček, kteří jsou ochotni pomoci druhému.
Vaší pomoci si velmi vážíme. Shromážděné finanční
prostředky budou použity na odbornou, tolik potřebnou, rehabilitaci pro mého syna Jiříka.
Zdeňka Reifová
ZŠ a MŠ Frymburk

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017
BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ MATEŘSKÁ
ŠKOLA UZAVŘENA!
Z pohádky do pohádky – 1. třída
Hned první týden (od 5. - 8. září) prožili prvňáčci
výukový seminář Z pohádky do pohádky. Cílem tohoto
semináře bylo vzájemné seznámení prvňáčků, seznámení s třídní učitelkou a paní vychovatelkou a v neposlední řadě tvorba třídních pravidel. Letos do první
třídy nastoupilo 21 žáků – 17 žáků z naší mateřské
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školy a 4 noví žáci, proto bylo seznamování nezbytnou
součástí prvního týdne.
Závěrem celého výukového semináře bylo první
přespání ve škole s opékáním buřtíků a výšlapem na
Martu. Všichni prvňáčci zvládli přespání na jedničku
a patří jim velká pochvala. Také moc děkujeme rodičům za nákup a přípravu surovin a dalších potřebných
věcí k přespání.
za 1. třídu Hana Reifová
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Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově Úřadu
městyse Frymburk ve dnech:

04.10.2017
18.10.2017

od 10.00 do 11.00 hodin
od 10.00 do 11.00 hodin

RESTAURACE POHODA

Husí hody 10. - 12. 11. 2017
Tak jako každý rok, ani letošní nebude výjimkou
a chceme Vás opět pozvat na tradiční husí hody
v termínu od 10. – 12. 11. 2017
Můžete se těšit na pečenou husičku, husí játra a jiné.
Všechny tyto pochoutky jsou z čerstvých hus. Nebude
chybět ani vynikající mladé Svatomartinské víno
a nefiltrované kvasnicové pivo.

Rezervace prosím na telefonu:
602 123 158, 603 483 499 nebo osobně

Zájezd do termálních lázní
Bad Füssing
Pořádají Frymburské ženy pro všechny občany.
Odjezd z autobusového nádraží
ve Frymburku v sobotu 28. 10. 2017 v 7.00 hod.
Cena zájezdu 350 Kč + 11 €.
Příští rok se pokusíme sehnat levnější autobus.
Děkujeme za pochopení.
Přihlášky na tel. 777 788 631 Boháčová M.
Frymburské ženy pořádají

ve dnech 23. – 24. 10. 2017
PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZU,
která se uskuteční v obřadní síni městyse Frymburk.
VÝKUP: 23. 10. 15:00 – 18:00 hodin
PRODEJ: 24. 10. 14:30 – 17:00 hodin
Výdej neprodaného zboží:
24.10. 17:00 – 18:00 hodin
Věci, které nebudou vyzvednuty, budou použity
k charitativním účelům.

HOSPODA NA RYNKU
V Hospodě Na Rynku opět oslavíme

Den Bernarda a to sice jako vždy první středu
v říjnu, tj. 4. 10. 2017, od 17:00 hod.
Včetně dvanáctky, která je opravdu
dvanáctkou, bude každý kousek za patnáct.
Na výběr bude: IPA, ALE, Černá Lavina, čtrnáctka, jedenáctky, desítky, filtr nefiltr,
a tak dále všechno.
Veselí budou zpestřovat Papouškovo Sirotci.
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v Restauraci Pohoda.
Ještě jednou kniha

Po pochvalné a osvícené recenzi páně starostovy
v minulém čísle Zpravodaje pronikla zvěst o vydání
fotbalové encyklopedie i do těch několika frymburských koutů, které jsem při shánění materiálů nestihl
navštívit. A protože se postupně od šťastných majitelů
knihy dozvídají další a další frymburští, že toto dílko je
sice hlavně o historii fotbalové, ale zdaleka nejen o ní,
je kniha rozebraná. Vzhledem k tomu, že tímto dvě
a čtvrt kila vážícím klenotem frymburské literatury by
chtěli ozdobit svou knihovnu ještě další čtenáři, je třeba
uvažovat o dotisku.
Přestože tisíc korun se může člověku, který zase tak
běžně knihy nekupuje zdát hodně, je to prostě při takto
rozsáhlém díle a zanedbatelném nákladu holý fakt. Této
ceny navíc bylo možné dosáhnout pouze díky sponzorům. Dotisk dalších několika kusů je ovšem ještě šílenější počin. Tiskárna však byla vstřícná a současná cena
se tak zvýší jen nepatrně. Přesněji řečeno o sto korun.
Potřebuji ovšem vědět, kolik kusů vlastně nechat dotisknout. Objednávky a již zmíněný obnos přijímá
každé dobré frymburské knihkupectví, a to do
10.10. Dotisk je slíbeno stihnout tak, aby se s touto
knihou mohl dřít už Ježíšek.
Děkuji všem čtenářům, kteří uznali za vhodné dílo
pochválit. Je to po tom dvouletém maratonu fajn.
V knihovně si tato encyklopedie jistě nezadá s publikacemi o Spartě či Slavii, o Dukle nebo Sokolu Světlík
nemluvě. Pro autora je také milým pohlazením jeho ega
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přiznání nejmenovaného ne právě nejmladšího frymburského čtenáře a nově šťastného majitele knihy, že
tato je v jeho životě teprve druhou. Čekání na kvalitní
literaturu to tedy v tomto případě bylo víc než trpělivé.
Trochu postesknout bych si chtěl jen v jednom. Přes
mé vytrvalé otravování sousedů známých i neznámých
a dvojí prosbě ve Zpravodaji o zapůjčení historických
fotografií se až po vydání knihy objevily zprávy, co kdo
kde snad ještě má. Nevadí. Pokud někdo doma najde
další zajímavé fotografie Frymburku a jeho obyvatel,
fotbalistů i nefotbalistů, budu vděčný za zapůjčení.
Doufám, že jsem přesvědčil pamětníky současné i budoucí o tom, že zachování těchto materiálů může být
užitečné.
Závěrem ještě poděkování sponzorům, bez kterých
by, jak už bylo řečeno, bylo vydání knihy mnohem
těžší. Jsou to: městys Frymburk, fotbalový oddíl FC Šumava Frymburk, spolek Zdraví Frymburk, uL services
s.r.o. a Štefan Smolen.
Lidé čtěte!
Ivan Rillich
Noční hasičská soutěž 2017
Pokračování z titulní strany:

Poděkování:
Na kvalitě a prestiži celé soutěže se podíleli partneři a sponzoři, kterým moc děkujeme. Svými příspěvky pomohli udělat skvělou reklamu Frymburku
a hasičům.
Děkujeme všem, kteří se organizačně podíleli na průběhu celé akce, místním podnikatelům na náměstí, obyvatelům, divákům a sportovním fanouškům.
Za finanční a věcné dary, které poskytli do letošního
14. ročníku soutěže v seriálu VCČK (VELKÉ CENY
ČESKOKRUMLOVSKA) děkujeme.
Děkujeme partnerům noční soutěže a VCČK
ve Frymburku:
městysi Frymburk - www.frymburk.info
panu MUDr. Adrianovi Szökemu
manželům Wilzingovým - www.campingfrymburk.cz
Děkujeme sponzorům noční soutěže a VCČK
ve Frymburku, kterými jsou:
pan Jiří Augustin
Solarpark Frymburk s.r.o - www.solarparkfrymburk.cz
Převoz Frymburk - Jindřich Bouchal
MUDr. Petr KUBEJ - soukromý lékař z Prahy
Hotel Maxant - Petr Procházka - www.maxant.hotel.cz
Ardo reality s.r.o. - www.ardoreality.cz
Lipensko s.r.o. - www.lipno.info
Bistro u Hastrmana - Miloš Boháč ml.
Ing. Tomáš Jirsa, MBA
Restaurace NAUTILUS - www.pensionlipno.cz/cz
Šanta Frymburk - autodoprava, zemní práce
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Proudnice Klimeš - výroba proudnic pro hasiče
Vodácký kemp Český Krumlov, p. Augustin a p. Klajl
- www.kempkrumlov.cz
n.p. Budějovický Budvar - www.budvar.cz
Ulkashek services – Lukáš Toušek - www.ulservices.cz
Apartmány PETR – A, Ing. Romana Mrázková
- www.petr-a.cz
Eva Neumannová s.r.o.
pan poslanec Jan Zahradník
Amenity resort - lipno.amenity.cz
Frymburská Hospůdka - Karel Kalvoda
Lesní Pension s.r.o. Zahatňanská Monika
- www.lesnipension.cz
Manželé Jinochovi, Ubytování A2
- www.apartmany2.cz
Restaurace a Pension MARKUS
- www.lipno-markus.cz
Penzion U Kostela - Gustav Procházka
- www.ubytovani-frymburk.cz
HB Automateriál Č. Budějovice
- www.hbautomaterial.cz
Fantazie Bar - Jan Žák ml.
Hostinec Na Hřišti - Jan Šuník
Restaurace Pohoda, Šimon Račák
- www.pohoda-frymburk.cz/cs
Stezka korunami stromů
- www.stezkakorunamistromu.cz
Penzion N10, Jiří Vinecký - www.pension10.cz/cs
Obchod s přírodními produkty - Petra Nekolová
Potraviny Flop – Flosman - www.flosman.cz
Obchodní domek Rillich - Ivan Rillich
Potraviny COOP - Jednota ve Frymburku
- www.jednota.cz
Restaurace pod Radnicí, Český Krumlov
- www.podradnici.cz
Za SDH Frymburk Antonín Labaj a kolektiv
Hasiči měli na pilno i o prázdninách

S kroužkem Hasič - Mladý záchranář jsme po zakončení školního roku a sportovních aktivit zamířili ve
dnech 21.– 23. 8. 2017 pod vedením Antonína Labaje
a Jitky Mydlilové do dětského tábora Mühlviertler
Feuerwehr - Jugendcamp 2017 v rakouském
Kirschlagu. Při slavnostním zahájení nás čekalo překvapení, kde nám nečekaně nad hlavami proletěl vrtulník, následně se z něj slanil jeden z hasičů s vlajkou
tábora.
Celý tábor bylo jedno velké dobrodružství, stříleli
jsme z luku, zdolávali jsme lanovou dráhu, plavili jsme
se na neckách a prováděli jsme plno dalších aktivit
včetně výletu a diskotéky. Byla nám představena rakouská hasičská technika a družili jsme se s rakouskými hasiči juniory.
Zakončení celého tábora proběhlo mší v kostele
a slavnostním nástupem s vyhodnocením.
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Zásahová Jednotka SDH Frymburk měla od
června do srpna 21 výjezdů. 1. – 2. 7. 2017 jsme se
účastnili mezinárodního taktického cvičení „ABCFFD
2017“
AustrianBavarianCzechForestFireDrill2017 Česko – Rakousko - Německého cvičení
na Třístoličníku. Účelem tohoto cvičení byla vzájemná
spolupráce a koordinace se zahraničními hasiči. Jednalo se o hašení rozsáhlého lesního porostu. Naše jednotka prováděla hasební práce a poté spolupracovala na
koordinaci doplňování vody v podvěsu vrtulníků, kteří
naváželi vodu v bambivaku do předem připravených
nádrží. Do akce byla zapojena naše čtyřkolka Traktor
Gator a dopravní automobil DA-L1Z.
18. 8. 2017 se nad naším městysem a ČR prohnala
větrná smršť. Ve večerních hodinách nám byl operačním střediskem vyhlášen poplach, poté jsme celou noc
pracovali na odstraňování padlých stromů v oblastech
Frymburku, Hrdoňova, Kovářova, Lipna, Slupečné
a Světlíku. Zasahovali jsme také u potopené jachty
a uvíznutého autobusu. Kromě technických zásahů
převážně likvidace obtížného hmyzu jsme měli výjezdy
na požár trafostanice a požár slámy na kopci Marta,
který se posléze ukázal jako planý poplach, zde došlo
k pálení stromů a trávy po vichřici bez ohlášení.
Na pilno o prázdninách měli i členové SDH, kteří
se připravovali společně s profesionálními hasiči na
soutěž TFA - Toughest Firefighter Alive, (Nejtvrdší
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hasič přežije). V Táboře dne 19. 8. plnili hasiči po náročné noci plné zásahů disciplíny v roztahování hadic
na 50 metrů, stáčení a ukládání hadic do boxu, Hamer
box (80 úderů palicí v boxu), tažení figuríny 80kg
mrtvé váhy na vzdálenost 60 metrů, stavění žebříků,
vylézání po žebříku na lešení a vytahování hadic na
laně, překonání 3 metry vysoké bariéry a zakončení vyběhnutím na věž, to vše v plném zásahovém obleku,
včetně bot a helmy. Na všechny disciplíny byl stanoven
určitý časový limit. Za SDH Frymburk se nejlépe
umístil Karel Malák na pěkném 9. místě.
ZA SDH Frymburk Antonín Labaj, Jana Reifová,
Karel Malák a kolektiv mladých hasičů
Tina Šulcová obsadila na republikovém
finále OVOV v Brně nádherné 9. místo

Po čtvrté za sebou jsme měli na republikovém finále
OVOV svého zástupce. V roce 2014 byla v Praze
Aneta Tichovská, rok na to v Praze se na republiku dostala opět Aneta Tichovská a Klára Řepová. V roce
2016 se finále konalo v Brně a postoupilo poprvé celé
družstvo, které nakonec obsadilo 23. místo a Karolína
Gladišová skončila devátá.
Letos bylo finále opět v Brně na krásném stadionu,
kam se přes okresní a krajské finále probojovala Tina
Šulcová. Doprovázel jí otec/za což mu děkuji, já měl
o víkendu florbalovou akci v Kaplici/. A Tina bojovala
jako lev, po prvním dnu byla třináctá a druhý den svou
pozici ještě vylepšila a nakonec skončila na nádherném
9. místě, podobně jako loni Karolína.
Tině je 11 let a zde jsou její výsledky:
60 metrů
Dálka
Hod medicinbalem
Shyby za 2 minuty
Přeskoky švihadla 2 minuty
Trojskok
Kliky za 2 minuty
Leh – sed 2 minuty
Hod míčkem
Běh na 1000 metrů

9,72 sekund
3,78 metrů
7,50 metrů
62
192
5,99 metrů
77
88
39,00 metrů
3:56

Součet bodů 6301 a 9. místo
v celé České republice. Kdo se
trochu zajímá o sport, může si to
vyzkoušet, že to není žádná
sranda. Takže Tině moc a moc
blahopřeji a děkuji za výbornou
reprezentaci nejen školy, ale
vlastně i celého Frymburka. Na
fotce je Tina se Šárkou Kašpárkovou.
Mgr. Leoš Ševčík učitel Tv
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Klub FČAS Vás srdečně zve
na cestopisnou besedu s Jiřím Figurou
na téma

„Rumunští Slováci včera a dnes“
spojenou s promítáním fotografií.
Poznáme nejen historické souvislosti,
ale také současný život Slováků
žijících v rumunské oblasti Bihoru.
Kdy: 8. 10. 2017 od 14:30
Kde: Klub FČAS, Frymburk č.p. 23
Vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za Klub FČAS Marcela Frajová

Adventní trhy ve Frymburku

Již tradiční předvánoční keramický kurz
Ve středu 8.11. od 17.00 do 20.00 h. pořádám
v naší základní škole v učebně výtvarné výchovy keramický kurz.
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). Je možné přijít se svým vlastním nápadem, který vám pomůžu zrealizovat, nebo
zde máte malé tipy:
- oblíbené sošky andělů, aromalampy, svícny,
zvonkohry... (fotky z minulých kurzů najdete na
mém facebooku: Petra Nekolová - obchod s přírodními produkty)

– výzva prodejcům

Jedna z akcí, při které se Frymburští semknou dohromady a ve spolupráci připraví zajímavý program je
frymburský adventní trh. Loni jsme poprvé vyzkoušeli
přenést adventní trh do prostor před FČASem a celá
akce se velice povedla, proto bude mít letos opakování
v termínu 8. 12. 2017.
Příprava začíná už nyní a její součástí je zajistit zajímavý sortiment výrobků, který bude tvořit nabídku
v prodejních stáncích. Chceme, aby byly výrobky
hlavně z lokálních a domácích zdrojů a mohli jsme
v nabídce představit šikovné místní občany.
Pokud byste chtěli přinést na trhy nějaké své domácí
výrobky nebo nabídku svých krámků, můžete nás kontaktovat a domluvit se na zařazení sortimentu do prodejních stánků. Buď můžete prodávat sami, nebo
zařadíme výrobky k některému z prodejců, které tvoří
členové FČASu nebo Frymburský svaz žen.
Za spolek FČAS je kontaktní osoba pro koordinaci
a přehled zájemců o prodej Veronika Jinochová na telefonu 601 150 890 nebo na emailu fcas@centrum.cz
Těšíme se na Vaše návrhy a především na setkání
přímo na adventních trzích v prosinci.
Jana Toušková, Spolek FČAS

Základní cena kurzu je 390 Kč.
Přihlásit se můžete osobně u mě v krámku,
na tel: 731 466 873,
na e-mailu: petra.nekolova@centrum. cz
Těší se Petra Nekolová

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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Předprodej zvýhodněných
sezónních skipasů na Hochficht
- do konce října se slevou 20%
AKCE - DĚTI LYŽUJÍ CELOU ZIMU ZDARMA!
 Při zakoupení sezónní permanentky jedním
z rodičů obdrží všechny děti do 10 let
(r.n. 2008 a mladší) v rodině celosezónní skipas
zdarma!
 Při zakoupení sezónní permanentky oběma rodiči
obdrží všechny děti do 15 let (r.n. 2003 a mladší)
v rodině celosezónní skipas zdarma!

LETOS NOVÁ KABINKOVÁ LANOVKA!!!
Zakoupení sezónních permanentek je možné
od 21. do 31. 10. (9 do 17 hod.) na pokladně ve
Skiareně Hochficht u hlavního parkoviště. Průkazová
fotografie nutná, skipasy jsou nepřenosné. Záloha na
skipas činí 2 €. Platba v hotovosti (EUR) nebo kartou.
Objednávky a dotazy v českém jazyce:
info@hochficht.at, Více na www.hochficht.at
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U Lipna se roztočí další KOLO - toč
Příznivci všech bicyklů si budou připadat jako v ráji
na už šestém ročníku akce s názvem KOLO - toč. Ve
čtvrtek 28. září odstartuje v 10 hodin hlavní vyjížďka
kolem a přes přehradu, na své si však přijdou i bikeři,
floutrejlisté nebo inline bruslaři. Do akce se zapojí
i místní půjčovny a nebudou chybět ani elektrokola,
nebo automobil TESLA.

Frymburský zpravodaj
KOLO - toč nabídne nejen cyklistům celou řadu výhod a slev. Například kolo v půjčovně vyjde na sto korun na celý den a stejnou částku zaplatí zájemci i za
půjčení inline bruslí na tři hodiny. „Děti do patnácti let
budou mít zdarma vstup do Aquaworldu v doprovodu
dospělé osoby a podobné výhody čekají na naše návštěvníky i při řadě dalších aktivit,“ doplnila Černíková.
V Lipně nad Vltavou, 26. září 2017
Eva Černíková – manažerka marketingu
Partnery Lipenského KOLO-toče jsou:
Generální partner:
Hlavní partner:

Partner:

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP,
pozice ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme:
„Pojede se po Jezerní cyklo- a in-line trase směrem
na Frymburk, následně přívozem na Frýdavu a odtud
přes Přední Výtoň zpět do Lipna nad Vltavou,“ upozornila na trasu vyjížďky Eva Černíková z pořádající společnosti Lipensko. Start je znovu tak jako v minulých
letech u budovy Kapitanátu. Na trase nebudou chybět
zastavení u atrakcí společnosti E.ON, takže si každý
může vyzkoušet elektrokola, elektroauto Tesla, elektrokoloběžky nebo vozítka Segway. KOLO - toč je také jedinečnou příležitostí, jak si vyzkoušet floutrejl, jízdu po
speciálně upravené trase v lesním terénu. „Od 10, 12.
30, a 15 hodin se budou konat jízdy s instruktorem
zdarma. Sraz je na stejném místě jako u hlavní vyjížďky,“ konstatovala Černíková. Do cyklistické akce se
zapojují i některé místní restaurace, které připravují
speciální menu. „KOLO - toč patří mezi nejoblíbenější
akce na Lipně. Máme tady ideální prostředí s bikeparkem, floutrejlem, nepřebernými službami, ale také především krásnou přírodou, která v září přímo láká na
výlet,“ míní Černíková.









Manuální zručnost
Fyzickou zdatnost
Flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost
Hmotnou zodpovědnost za svěřený majetek (traktor, auto, nářadí)
Částečnou znalost německého nebo anglického jazyka výhodou
Zkušenosti v oblasti elektro jsou vítány
Bydliště v okolí (Lipno, Frymburk, Loučovice, Vyšší
Brod)

Popis činnosti:





Údržba a opravy apartmánů
Údržba zeleně, venkovního bazénu, venkovního
kurtu a dalších přilehlých prostranství
Pravidelné roznášení a sbírání prádla z apartmánů
Údržba svěřeného majetku

Nabízíme:





stabilní zázemí kvalitní české společnosti
odpovídající platové ohodnocení
práce na HPP
pracoviště v Lipně nad Vltavou

Pracovní doba:



Pracovní fond 40 hodin týdně
Služby na telefonu

Nástup:


1.10.2017

Pohovor:
Dle domluvy.

Více informací a pohovory na adrese:
Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou č.p.302,
PSČ 382 78 nebo emailu: milena@lipnolakeresort.cz,
na mob.: 725 339 343
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