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ZE ŽIVOTA RYBÁŘŮ
Měsíc červen byl ve znamení
velkých rybářských zážitků
nejen pro naše členy, ale i pro
celou frymburskou veřejnost.
Začátkem června se v našich
vodách konaly “Mistrovství
světa v lovu na umělou mušku“,
dětský rybářský závod na pláži
ve Frymburku a dětský rybářský
závod v Loučovicích na řece
Vltavě. Na mistrovství světa
naše
rybářská
organizace
zabezpečovala 30 rozhodčích na
nejhorším úseku, a to od hráze
Lipna až po vyrovnávací nádrž
ve Vyšším Brodě. Chtěl bych
poděkovat všem rozhodčím,
kteří se na tomto závodě
podíleli, protože to byla docela
dost makačka. Na rybářských
závodech ve Frymburku byla
letos oproti jiným rokům
překvapivě velká účast (dvacet jedna) závodníků, což svědčí o dobré organizaci ze strany MS Frymburk, hlavně předsedy p.
Langera. Závod vyhrál Marek Rozvald ml. s celkovým počtem 22 ks ulovených ryb, počet bodů 421, na druhém místě se
umístil Václav Schneider ml. s celkovým počtem ulovených ryb 16 ks, s počtem bodů 313 a na třetím místě se umístil Hůrka
David s celkovým počtem 9 ks ulovených ryb, s počtem bodů 233. Největší rybu, kapra 53 cm, ulovil Mařík Pavel ml. Největší
smolař závodu - Procházka Gusta ml. s upadlým velkým kaprem u břehu. Musím říct, že letošní závod, co se týče vylovených
ryb, byl velice úspěšný, takže takové řeči dospěláků, že v jezeře nejsou ryby nejsou na místě. Učte se od dětí! Na závodech
v Loučovicích jsme taky dosáhli velice dobrého umístění. První v pořadí byl Šuhaj Robert ml. a v pořadí druhý skončil Václav
Tomka ml.. Chci poděkovat městysi Frymburk, Jednotě SD Kaplice, manželům Boháčovým Madle a Milošovi, p. Štěpánovi a
p. Šulcovi, p. Schneiderovi, p. Pavlíčkovi a p. Boháčovi Milošovi ml. skupině OZOLINČ (Tomka, Procházka G.), Hotelu
Maxant za jejich sponzorské dary a dále organizátorům za kvalitní přípravu a bezchybné provedení závodů.
S pozdravem Petrův zdar!
Ing. Piskura František - předseda MO ČRS
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už psali, ale nebyl to jediný výlet, který jsme tento rok
absolvovali.ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů
Náš druhý výlet vedl do Hasičského muzea do Stach,
které bylo obdivuhodné a pomůcky, které jsme viděli, byly
pro děti překvapující. Při představě, že by s těmito
pomůckami měly soutěžit nebo v dnešní době hasit požár, se
jen uculovaly a jejich výrazy mluvily za vše. Z tohoto
krásného výletu jsme si přivezli nejen plno dojmů a
poznatků, ale také starou krásnou přenosnou motorovou
stříkačku z roku 1943, kterou budete moci vidět v našem
Frymburském muzeu.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Další výlet, který měly děti slíbený za celý rok jejich
práce, se nám moc nepovedl. Byl to výlet na rafty, ale
bohužel nám nepřálo počasí. Když jsme se ráno sešli před
hasičárnou, pršelo a byla zima. Dětem jsme ale touhu po
výletnění zkazit nemohli. Vyrazili jsme tudíž do Hopsária v
Lipně nad Vltavou. Myslím si, že se hodně vyřádily a po 2
hodinách hopsání jsme se vrátili zpět do Frymburku na oběd.
Oběd byl domluvený v Pizzerii Nautilus u p. Markoviče,
kterému tímto moc děkujeme za sponzorský dar.
Nepodařený výlet jsme ale úplně neodepsali. Na rafty se
pojede! A to koncem srpna.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Výletů už bylo dost, teď něco k naší práci a dřině. Naši
mládežníci trénovali poctivě dvakrát týdně, ale jet na soutěž
se nám nepodařilo, protože máme rozbitou mašinu (PS12),
jejíž oprava je velice nákladná a bez mašiny na soutěž
nemůžeme. Naše snaha o získání financí nebyla úspěšná.
Zapojili jsme se též do soutěže o penízky, za které bychom
mašinu opravili. Podmínkou této soutěže bylo natočit video
o bezpečnosti dětí. To se nám po 4 dnech povedlo a spot byl
na světě. Výherce finanční částky byl ten, kdo měl nejvíce
LIKE na facebooku, kde bylo video umístěno. Bohužel jsme
nevyhráli a umístili jsme se na 9. místě z 23. Snad budeme
mít štěstí někdy jindy.ppppppppppppppppppppppppppppp
Tento rok byl pro Fandu Malinu a Kikinu Vetrákovou rok
mezi mladými hasiči-záchranáři poslední. Oba ale byli
přijati na hasičskou školu v Českých Budějovicích. Tímto
bychom jim chtěli za jejich práci poděkovat a popřát, ať se
jim ve škole líbí a daří. Doufejme, že brzy po škole zaujmou
pozice profesionálů v našem novém středisku IZS pro
lipenskou oblast.ppppppppppppppppppppppppppppppppppll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Na závěr bychom chtěli poprosit, kdo by chtěl přispět
(jakkoliv) na činnost našeho kroužku HASIČZÁCHRANÁŘ, ať kontaktuje A. Labaje na tel. čísle 608 308 508 nebo J. Reifovou na tel. čísle - 736 417 695.

Zahájení nového školního roku 2014/2015
Nový školní rok 2014/2015 začíná 1. září 2014, všichni se
sejdeme před budovou školy v 9.00 hodin na slavnostním
zahájení.
Změna bankovního účtu pro platbu stravného v ZŠ a MŠ
Frymburk
Od 1. 9. 2014 se mění číslo bankovního účtu pro platbu
stravného žáků základní školy a také pro děti navštěvující
mateřskou školu v ZŠ a MŠ Frymburk.
Nové bankovní spojení: 107-7569260247/0100,
variabilní symbol - 10, konstantní symbol - 0308,
specifický symbol - rodné číslo dítěte.
Stravné je také možno platit inkasem nebo hotově
v kanceláři hospodářky ZŠ.
Mgr. Milada Minaříková
ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

V měsíci srpnu 2014 bude pracovnice ÚM přítomna na
radnici v sobotu 23.8. od 08,00 do 12,00 hodin.

Pouťový turnaj přípravek
Dne 28. června jsme odehráli turnaj přípravek v Nové Vsi.
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 6 mužstev: Nová Ves
A, Nová Ves B, Horní Planá, Černý Dub, Vyšší Brod a
Frymburk.
Hráli jsme v této sestavě: Václav Schneider, Marek Micák,
Matěj Malina, Aleš Točík, Aneta Tichovská, Stanislav
Russo, Pavel Juhaňák, Jakub Tomka. Po bojovném výkonu
jsme se umístili na krásném 3. místě. Chválíme všechny
hráče za snahu a bojovnost.
Turnajové výsledky:
Frymburk - Vyšší Brod

4 : 0 (Malina 3, Micák 1)

Frymburk - Horní Planá

1 : 2 (Malina 1)

Frymburk - Černý Dub

1 : 0 (Malina 1)

Frymburk - Nová Ves B

7 : 0 (Malina 3, Tichovská 1,
Micák 1, Juhaňák 1, Točík 1)

Frymburk - Nová Ves A

0:2

Chce se i Vaše dítě stát mladým hasičem-záchranářem??
Sledujte web ZŠ a MŠ Frymburk. Začínáme po prázdninách
již v září.
Náš.tým:loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ondra Nešvara – strojník, Anet Tichovská – košařka, Kája
Holčík – savice, Kikina Vetráková – spojka, Fanda Malina –
rozdělovač, Klárka Řepová – pravý proud, Lucka
Trávníčková – levý proud, spojka – Štěpa Boubelík a Ondra
Malák, proud – Emča Ašenbrylová a Tom Matoušek,
Terezka Labajová

František Malina st.

Mladí hasiči - záchranáři SDH Frymburk

Vedoucí: A. Labaj, J. Reifová,

Jak už jsme Vás jednou informovali, společně s hasiči
výletíme, ale nejen výletíme, také pracujeme a tvrdě dřeme.
O výletě do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou jsme Vám

Za mladé hasiče Jana Reifová a Kristýna Vetráková
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pod ním původně stojící Madona byla vylomena. Žádnou
z odstraněných částí jsem v okolí nenalezl.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Bylo mi ihned jasné, že ten velkolepý, 3,20 m vysoký
kříž v krásném uměleckém provedení, budu muset
zrestaurovat. Nevím sice, z jakého důvodu byl tento kříž, na
1,5 m vysokém žulovém podstavci, postaven. Na soklu jsou
vyznačeny iniciály Valentina Auera a letopočet.hhhhhhhhhh
Možná byla důvodem nějaká mimořádná událost nebo i
jen uctění Boha, neboť na tabulce na kříži je napsáno:
„Kam, kráčíš poutníče?
Postůj tiše a pohlédni na mne!
Pozoruj mne na kříži,
pomodli se Otčenáš
a pokračuj dále na své pouti.“
Po zrestaurování byl v roce 1998 kříž slavnostně
posvěcen farářem Aloisem Zabym, místním rodákem.
Chyběla ale Madona! Zadat nějakému umělci, aby vytvořil
bronzový odlitek, bylo pro nás finančně příliš nákladné,
takže mi nezbylo nic jiného než začít sám modelovat. Návrh
postavy byl relativně brzy hotový, ale na výraz tváře a rukou
jsem si stále netroufal. Chtěl jsem ve tváři Matky Boží
vyzvednout bolest a její zemdlené ruce pozvednout
v modlitbě k nebi. A tak nedokončený model ležel u mne
doma více než jedno desetiletí. Teprve loňského roku jsem
se odhodlal k dokončení. Odlitek mi slíbil vytvořit bratranec
– poslední z Foißnerů, který se narodil v Ráji (zaniklá osada
v lese pod Martou). Sám slévač, i přes mé dlouhé vyčkávání
a váhání, díky dobrým vztahům s Vysokou odbornou školou
v Aalen, odlitek z hliníku vytvořil. Bronzový efekt je pouze
povrchový, ale svatozář a malé drobnosti jsou potaženy
lístkovým zlatem, pocházejícím z pozůstalosti mého
prastrýce.

Návštěva muzea hasičské techniky ve Stachách

A nyní malá poznámka: V dějinách umění je znám pojem
„Krásné České Madony“ z 16. století, které byly vytvořeny
neznámými Mistry. Jedna z nich, tzv. Krumlovská Madona,
byla objevena teprve v roce 1910 a bez zvláštního příměru –
i my můžeme nyní říci: máme svou „Frymburskou
Madonu“.

Natáčení klipu Kdo si hraje ,,NEKOUŘÍ´´ do soutěže.

Posvěceni Madony pro litinový kříž u
bývalého hamru (U Petrášů) červen 2014
Zkrácený a volně přeložený proslov pana Herberta Foißnera
k posvěcení Madony ve frymburském kostele.
Dovolte mi prosím, abych trochu povyprávěl o vzniku
Madony pro Hamerský kříž.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Již od svých 60. narozenin jezdím do okolí Frymburku,
mého rodiště, na běžky. Jednou jsem se vydal z Lipna
směrem na Kramolín, ke kapli nad Frymburkem, na
„Martě“. Poprve to bylo v roce 1994. Běžecká trasa nebyla
tehdy ještě značená, věděl jsem pouze směr k mému
milovanému Frymburku. Pohled na Frymburk byl zakryt
hustou mlhou a pro nedostatek sněhu jsem sjížděl po pravém
okraji lesa od kaple směrem k chatkám a dále k bývalému
hamru.
Ke svému překvapení a velké radosti jsem se na kraji
cesty zastavil u velkolepého litinového kříže. Ten, v roce
1876, postavil můj děd, ale spíše praděd současných Auerů.
Kříž byl ve velmi špatném stavu. Kristus byl odstraněn a

Emil Krol
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Amenity Lipno Resort (areál LIPNO Point) hledá
vhodné uchazeče na tyto pozice:

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Připomínáme firmám (FO / PO) a občanům,
kteří nemají na nádobách na KO vylepenou
známku pro letošní rok 2014, aby známku
vylepily. Pokud osádka při svozu KO zjistí, že
nádoba známku nemá, může se stát, že
neprovede výsyp nádoby. Označení nádoby na
KO známkou pro aktuální kalendářní rok je součástí
smluvního vztahu.
Firmám byly známky rozeslány ke konci roku 2013,
občané obdrží známku po zaplacení poplatku za odpady u
pracovnice ÚM ve Frymburku.

Ředitel resortu, vedoucí ubytovacího úseku,
recepční, pokojská
Více informací naleznete na
www.lipnopoint.cz/cs/kontakt/volna-mista
Strukturovaný životopis zašlete na
pavlina.sandova@lipnopoint,cz

Děkujeme za pochopení.
A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
provozovna Frymburk
Vážení čtenáři,
sečetla jsem Vaše dobrovolné příspěvky v pokladničce
knihovny a s potěšením konstatuji, že jste na nové knihy
vybrali úžasných 1986 Kč. Jen tak dál, ať se nám knihovní
fond utěšeně rozrůstá. ☺
Po konzultaci s některými čtenáři jsem za vybrané peníze
objednala knihy o Šumavě a dále několik novinek. Jedná se
o knihy:

Oznámení
Ordinační hodiny ve Veterinární ordinaci Frymburk
(bývalý Kulturní dům) jsou i nadále každé pracovní
úterý od 18.00 hod. do 19.00 hod.
MVDr. Jiří Bicek

100 zajímavostí ze staré Šumavy I. Od Nýrska do
Prachatic
Publikace přináší zajímavosti o Šumavě vybrané z dobových
novin, časopisů, knih a archivních materiálů.

Dne 29. srpna 2014 se v Kulturním domě ve Frymburku
uskuteční divadelní představení
„Někdo to rád horké”, které nám zahraje Divadelní
spolek Béčko z Červeného Újezdu.

100 zajímavostí ze staré Šumavy II. Od Nýrska do
Prachatic
Pokračování úspěšného titulu 100 zajímavostí ze staré
Šumavy - další perličky, kuriozity a historky ze staré
Šumavy. Kolektiv autorů byl doplněn o renomované znalce
Šumavy - ředitelku Muzea Šumavy v Sušici Zdenku
Řezníčkovou a známého šumavského historika Vladimíra
Horpeniaka. Drobné kapitoly a črty o zajímavých
šumavských událostech, osudech lidí a historii památek.
Bohatě obrazově doplněno současnými snímky Jaroslava
Vogeltanze i dobovými fotografiemi ze sbírek šumavských
muzeí.

Předprodej vstupenek od 4.8. v IC Frymburk.
Rezervace na tel.: + 420 724 966 060
Cena vstupenky 50 Kč

Pozvánka do Frymburského muzea

100 zajímavostí ze staré Šumavy III. Od Nýrska do
Prachatic
Už třetí volné pokračování oblíbené série. Kolektiv autorů opravdových znalců Šumavy - shromáždil další stovku na
sebe nenavazujících perliček, událostí, postaviček, kuriozit
či prvenství. Opět bohatě doplněno dobovými fotografiemi
ze sbírek šumavských muzeí i současnými snímky, tentokrát
o dalších 16 stran silnější!

Vážení přátelé historie, zveme Vás na výstavu Přehrady a
průplavy ve výstavních prostorách muzea, která se
uskutečňuje při příležitosti 55. výročí dokončení prací na
přehradě Lipno. Kromě prohlédnutí veškerých písemných
informací, map a fotografií uskutečněných, plánovaných i
neuskutečněných záměrů si můžete na replice lodi sjet
Vltavu s Dunajem, na interaktivní obrazovce si můžete
vyzkoušet, jaké území by bývalo bylo zatopeno při realizaci
některých variant a záměrů. Výstava bude otevřena do
počátku listopadu, na přelomu září a října bude uskutečněna
k danému tématu odborná přednáška.

100 zajímavostí ze staré Šumavy IV. … a také
z Bavorského lesa
Osvědčený formát kratochvilného a zároveň poučného čtení
nás tentokrát zavede i na bavorskou stranu šumavské
hranice. Čtvrtá stovka kuriozit, událostí, postaviček, osudů a
pozoruhodností ze Šumavy let dávno i nedávno minulých
není znovu nijak místně ani časové řazena a jednotlivé
kapitolky na sebe nenavazují.

ředitel muzea – Mgr. František Frantál
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Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, JONASSON
Jonas
Jonas Jonasson vypráví ve svém románu o jednom veselém
útěku a také o šíleném životním příběhu svéhlavého muže,
který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy
nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století.
Autorova prvotina Stoletý stařík, který vylezl z okna a
zmizel se záhy po vydání stala čtenářským hitem.

SPORT ŘEZÁČ, Frymburk 12 (náměstí) tel: 774 302 508
Nabízíme posezonní výprodej jízdních kol - model 2013 / 2014
značky: ROCK MACHINE, APACHE, SCOTT, LEADER FOX,
GALAXY. Dále nabízíme k prodeji koloběžky značky: KICBIKE,
YEDOO, KOSTKA, GALAXY, TEMPISH.
Vše za příznivé ceny.
Dvouletá záruka na rám kola (koloběžky) + garanční prohlídka
zdarma je u nás samozřejmostí.

Seznam smrti, FORSYTH Frederick
Ve Virginii sídlí agentura TOSA, jejímž úkolem je hledat a
zabíjet ty, kteří jsou pro Spojené státy natolik nebezpeční, že
se ocitli na takzvaném Seznamu smrti. Právě na něm přibylo
nové jméno: terorista přezdívaný Kazatel, který radikalizuje
mladé muslimy a nabádá je k vraždám. Bohužel pro něj
zabijí i vysloužilého generála námořní pěchoty, jehož syn
patří k nejlepším lovcům lidí ve službách TOSA. Ten se své
práci věnuje už šest let. Nezná jméno, podobu ani místo
pobytu nového cíle. Kazatel z toho však udělal osobní
záležitost. Hon začíná… Nový román Fredericka Forsytha,
mistra politického thrilleru, předvádí autora opět ve skvělé
formě.

Nakupujte u odborníků – těšíme se na Vaši návštěvu.
Josef Řezáč - SPORT ŘEZÁČ

LIPNO SPORT FEST v srpnu opět na Lipně!
Od 23. do 31. srpna bude Lipno nad Vltavou hostit 3.
ročník akce s názvem LIPNO SPORT FEST, akci nabitou
sportem a kulturou. Návštěvníci Lipna se budou moci po
celých devět dnů zdarma účastnit kurzů in-line bruslení,
plavání či windsurfingu, budou si moci zaběhat, objet Lipno
na kole či si vyzkoušet paddleboard. Bohatý kulturní
program pak osloví jak děti, tak i dospělé. A to vše zcela
zdarma.
LIPNO SPORT FEST začne o víkendu závodem dračích
lodí a Salomon Trail Running Cupem a končit bude další
víkend Mistrovstvím České republiky v jachtingu. Akci,
kterou si užijí opravdu všichni – od těch nejmenších až po ty
starší, od sportovců profesionálních až po ty rekreační - se
bude konat celých devět dnů převážně v prostorách pláže
pod Aquaworldem Lipno.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Na sportovní aktivity bude vždy v odpoledních a
večerních hodinách navazovat kulturní program, v podobě
dětských divadelních představení nebo i večerních koncertů
a ani letos nebude chybět audiovizuální show Vltava žije!

Absurdní interview s Václavem Havlem, KLEMPERA
Pavel
Mladá Američanka, učitelka angličtiny, má závažný důvod
pro svůj pobyt v Praze, chce napsat biografii o Václavu
Havlovi. Rozhovor s bývalým prezidentem je nezbytnou
podmínkou pro vydání její knihy. Zdá se, že by jí v této
záležitosti mohl pomoci jeden z jejích studentů, padesátiletý
manažer prodeje z jednoho českého deníku. Oba se pustí s
vervou do práce, čímž se postupně dostávají do vážných
potíží nejen v zaměstnání, ale i v soukromí. O hlavních i
vedlejších postavách se dozvíme řadu barvitých zajímavostí
a k tomu, jakoby mimochodem, zajímavé souvislosti z
nedávné historie a současné reality České republiky.
Katedrála moře, FALCONES Ildefonso
Děj historického románu je zasazen do Barcelony 14. století.
Arnau Estanyol, syn uprchlého nevolníka, který ve městě
získal svobodu, prožívá ve vzkvétající Barceloně
záviděníhodný společenský vzestup. Při pogromu zachrání
děti Chasdaje Crescase, význačné židovské osobnosti
tehdejšího Katalánska, a ten mu pomůže stát se zámožným
finančníkem. Arnau získá i šlechtický titul, ale závist
nepřátel na sebe nedá čekat a na scénu vstupuje inkvizice.
To vše se odehrává na pozadí barvité mozaiky tehdejšího
Katalánska, kde mají své místo prosperující měšťané,
nevolníci, opovrhovaní Židé i muslimové potají vyznávající
svou víru. A v neposlední řadě upřímně věřící křesťané ze
všech společenských vrstev, kteří se pustí do stavby
impozantního chrámu zasvěceného Panně Marii.

Více informací
www.lipno.info.

a

veškerý

program
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Vítání prázdnin v pohádkovém duchu
Letošní prázdniny jsme se rozhodli přivítat tak trochu
netradičně - v pohádkovém duchu. V sobotu 21.6. byly
břehy Lipenského jezera obsazeny pohádkovými bytostmi,
které netrpělivě čekaly na děti. Ty si pak mohly vyzkoušet
různé zajímavé úkoly a dovednosti. Šlo jim to úžasně a
samozřejmě si každý odnesl zaslouženou odměnu. Všichni
jsme si den náramně užili a zakončili ho opékáním buřtíků
ve společnosti jak jinak než „pohádkové“. Děkujeme paní
Lence Černé (restaurace „Stará škola“) za zmrzlinku pro
všechny dětské účastníky a panu Karlu Kalvodovi
(restaurace „Frymburská hospůdka“) za poskytnutí zázemí a
odměny pro děti a všem, kdo se na akci jakýmkoliv
způsobem podílel :o))).

Dětem, KAREL Václav
Pestrý výbor pohádek a veršů, které obrázky doprovodil
známý ilustrátor Václav Karel.

Pokud by měl někdo chuť rozšířit naše řady a pomáhat při
přípravě akcí pro děti, rády ho uvítáme.

Tereza Rillichová – knihovnice

Frymburské maminy
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Rybník v Milné ožil „čtyřiadvacítkou“
s novou chatkou na břehu
Na rybníku v Milné bylo v polovině července opět živo.
Místní rybáři tu totiž, už tradičně, pořádali 24 hodinové
klání, které odstartovalo v pátek 18. července večer a
skončilo navečer v sobotu.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Své síly poměřilo celkem 23 rybářů a nejúspěšnější
nakonec byl Zdeněk Rys z Lenory. Celkově patřila letošní
„čtyřiadvacítka v Milné“ mezi nejúspěšnější ročníky co do
počtu ulovených ryb – chytilo se totiž celkem 113 kaprů.hhh
Ti nejúspěšnější soutěžící si mohli vybrat z mnoha cen, a
ostatní mohli své štěstí zkusit v bohaté tombole. Za všechny
výše zmíněné ceny patří velký dík sponzorům, kterými letos
byli: TASTA Milná, Farma Milná, SPAR Frymburk, Hlíza
Gas, OTRE spol. s r. o. Frymburk, Soňa Frnková,
Restaurace Pohoda, restaurace Grobián, rybářství Schneider
Frymburk
a
řeznictví
Antoni.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Rybáři se také mohli po celou dobu závodů občerstvovat
ve zcela nově vybudované chatce, za kterou všichni z Milné
vděčí vedení obce Frymburk v čele se starostou městyse Oto
Řezáčem – touto cestou jim všem patří obrovské
poděkování, a to hlavně za to, že se starají i o takto malinké
vesničky, jako je například právě Milná. Vystavěním
zmíněné dřevěné chatky u rybníka se totiž nejen rozšířily
možnosti společenského vyžití v Milné, ale konečně je také
k dispozici zázemí pro všechny obyvatele Milné. jjjjjjjjjjjjj
Děkujeme ještě jednou všem, kteří se na této akci
jakkoliv podíleli, a na příštích rybářských závodech zase na
viděnou!
Za RS Milná Martina Ostrýžová

AKCE WELLNESS HOTELU FRYMBURK
FRYMBURKFEST – LIPNO 2014 (26.7.-9.8.2014)
Vstupenky na koncerty jsou k dispozici k zakoupení na hotelové
recepci.
DNY BERNARDA S GRILOVÁNÍM (20. - 24.8.2014)
Během grilování si můžete poslechnout živou hudbu a zakoupit
1+1 pivo Bernard zdarma
KOSMETICKÁ PROMĚNA S MARY KAY
Termín: 9.8.2014 od 11 do 18 hod. v prostorách lobby baru
Čeká Vás: péče o pleť (odborná analýza a ošetření pleti), denní
líčení (proměna) a poradenství (celkem cca 60 min.)
Nechte se hýčkat profesionálním týmem kosmetiček zcela zdarma!
Z kapacitních důvodů je nutné se objednat na recepci hotelu
(tel.:380 735 208).

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

POWER YOGA – ranní lekce
- každou středu a sobotu od 7:30 do 8:30
- rezervace na recepci hotelu nejpozději den předem do
21:00 (tel.: 380 735 208)
- cena lekce: 100,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 400,-Kč

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

- na lekcích se na Vás bude těšit Jana Toušková
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