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XIII. PLES MĚSTYSE FRYMBURK
Již při první písničce se zaplnil taneční parket a nám bylo jasné, že tento
ples bude stát za to. V hlavním sále nám hrála nová kapela MP3 Band, která
zvedla ze židle úplně každého. V lobby baru hrál DJ Čechťa a o foto koutek se
postaral Václav Král. Fotografie z plesu naleznete na facebookovém profilu
Infocentra Frymburk „IC Frymburk - Lipensko“. Ráda bych poděkovala dobrovolným hasičům Frymburk, kteří nám dohlíželi na klidný průběh plesu.
O půlnoci se losovala hlavní cena tomboly skútr Kentoya a jsme velice rádi,
že zůstal opět „doma“ a vyhrála ho paní Markéta Pavlíčková.
Velice děkujeme sponzorům, kteří nám věnovali dary do tomboly.
Sponzoři plesu byli: Almesberger Hotel; Aliva GT s.r.o. – p.Grohmanová;
GW JIHOTRANS group; Grenz Genial Guide; Camp Vřesná; Camping Frymburk Wilzingovi; Cestovní agentura OTRE spol. s r.o.; Doušek Pavel – Elektrikář VEOS; Frymburská hospůdka; FCC České Budějovice; I love Lipno;
Kadeřnictví Milena Juhaňáková; Květinové studio a drink market; Lipno
(skiareál Lipno); Lipno Line; Lipno Yacht – Martin Brychta; Madeta a.s.; Maxant – Petr Procházka; Midoss s.r.o.;
Skipark Frymburk s.r.o.; Sport Řezáč; Swietelsky stavební s.r.o.; Wellness Hotel Frymburk.
Ráda bych ještě osobně poděkovala svým pomocníkům na
plese, kteří mi zdarma pomáhají balit, prodávat a vydávat tombolu. Děkuji Terezce, Vojtovi, Markétce, Honzovi a nejvíce manželovi Míšovi.
Těším se na další ples.
Jiřka Černocká, organizátor plesu
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ZPRÁVY Z RADNICE
V měsíci únoru se zasedání ZM bude
konat v pondělí 17. 2. 2020 od 17:00 hod.
v obřadní síni ÚM Frymburk.

V měsíci únoru bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 29. 2. 2020 8:00 – 12:00 hod.

OZNÁMENÍ
Komerční banka a.s.
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:
6. 2. 2020 10:00 - 12:00 hod.
Tel: +420 955 581 550, +420 602 640 586
Realizace odpadkových košů
pro pejskaře
(AKCE PRO ČISTÝ FRYMBURK)

Ke konci loňského roku se začalo s realizací košů
pro pejskaře. Koše se postupně nainstalovaly na místa, kde
jsou trasy pro venčení pejsků v místech nejen náměstí
Frymburku, ale hlavně po cyklostezce, u základní školy,
pláže, parkoviště. Děkujeme za realizaci městysi Frymburk,
našim zastupitelům a klukům z technických služeb za instalaci a následné udržování.
Martina Toušková Barnetová

Chystá se Vaše dítě do první třídy? Můžete si to
spolu zkusit tzv.

NANEČISTO
Pokud využijete příležitosti zúčastnit se tohoto projektu:
 poskytnete Vašemu dítěti delší čas na to, aby si zvyklo
na nové prostředí, budoucí paní učitelku
a spolužáky
 ověříte si, zda je Vaše dítě na školu dostatečně zralé
 dostanete soubor pracovních listů, který svým
charakterem podporuje a rozvíjí některé činnosti
potřebné pro úspěšnou školní činnost
 získáte návody k domácí přípravě, seznámíte se
s osvědčenými výchovnými postupy a především lépe
porozumíte vlastnímu dítěti
 v neformální atmosféře navážete spolupráci s budoucí
paní učitelkou Vašeho dítěte – spojením Vašeho a jejího
pohledu na dítě a výměnou zkušeností připravíte dítěti
příjemný vstup do školy
Projekt se skládá z osmi setkání, která se budou realizovat
v období od února do dubna 2020, vždy ve středu v čase
16:30 - 18:00 hodin. Účastnický poplatek: 200,- Kč. Nutná
je účast alespoň jednoho z rodičů.
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 7. dubna 2020.
První setkání NANEČISTO se uskuteční ve středu
5. 2. 2020.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vaším nastávajícím
prvňáčkem.
Základní škola a Mateřská škola Frymburk

ZŠ A MŠ FRYMBURK
Pizza, pizza, špagety, pizza aneb TŘEŤÁCI NA KOPCI
Krásné počasí, prima parta a skvělé instruktorky Gabča
a Andrejka… Co více si mohli třeťáci na začátku nového
kalendářního roku přát!
Však si také svůj týdenní lyžařský výcvik na Lipně
pořádně užili! Vyzkoušeli si rozcvičku v přezkáčích,
osvojili si všemožné fígle a vychytávky na správný postoj,
elegantní zatáčení i efektivní zastavení - třeba uprostřed
strmého svahu. Nechyběl ani pořádný lyžařský slalom!
A tak, když se den se dnem sešel, ze všech třeťáků byli
zdatní a nadšení lyžaři, kteří se již v tuto chvíli těší na
pokračování a DĚKUJÍ všem, kteří stáli v pozadí a bez
nichž by to nebylo ono, nebo nebylo vůbec, skipasy
a půjčovné fa Lipno Servis s.r.o. – veliké díky.
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Lyžařský výcvik 4. třídy
V týdnu od 6. 1. do 10. 1. 2020 absolvovala 4. třída
lyžařský výcvik v Parku Médi Kubíka ve Frymburku. Byl
pro nás připraven na celý týden velmi pěkný a zábavný
program, který jsme si s dětmi užívali plnými doušky.
Instruktoři byli vstřícní a vymýšleli různé aktivity, jak
dětem lyžování zpestřit. Lyžařský výcvik byl zakončen
slalomem, ve kterém se účastnily všechny děti. Zábava
a radost z lyžování nám vydržela celý týden, který nám
utekl jako voda!
Děkujeme p. Dlouhému za skipasy, p. Urbanovi za
výuku a firmě Lipno Centrum za půjčovné.

Čtvrťáci ze ZŠ Frymburk

Lyžařský výcvik 7. třídy
Jak lépe začít nový rok, než sportem venku na
čerstvém povětří. Stejně jako naši mladší spolužáci jsme
i my, žáci 7. třídy, absolvovali od 6. 1. do 10. 1. 2020
lyžařský výcvik na lipenských sjezdovkách. Byli jsme
rozděleni do dvou družstev na pokročilé a začátečníky, kteří
do té doby jezdili jenom na snowboardu. Instruktoři Standa
a Michal se nám plně věnovali, takže koncem týdne jsme již
všichni sjížděli všechny sjezdovky krásnými obloučky.
Ve čtvrtek jsme změřili svoje umění, zdatnost a rychlost
ve slalomu. Ukázalo se, že některá děvčata jsou rychlejší
než kluci. Nakonec všichni dostali od instruktorů diplomy,
včetně naší paní učitelky, nejen ti na stupních vítězů Oliver,
Kryštof a Tom. Celý týden jsme si pořádně užili a bylo nám
líto odjíždět, děkujeme všem, kteří nám umožnili tento
výcvik uskutečnit – firma Lipno Servis s.r.o.

Sedmáci ze ZŠ Frymburk

Zprávičky z naší školičky (MŠ Frymburk) – Sportíci na lyžích
V úterý 21. 1. 2020 jsme vyrazili se „SPORTÍKY“ na
lyžovačku na kopec Marta ve Frymburku.
Začátečníci pod vedením instruktorů jezdili na menším
kopci a zkušenější lyžaři vyrazili na velký kopec. Akce se
vydařila, počasí jsme měli na objednávku nádherné a všem
se moc líbilo…doufáme, že budeme moci ještě zopakovat!
VELKÉ DÍKY patří všem rodičům za připravenost

a vybavenost dětí na tuto akci, parku Frymburk za bezplatné
skipasy, dárečky a malé občerstvení pro děti, půjčovně za
poskytnuté vybavení (za velmi zvýhodněnou cenu), panu
Urbanovi za poskytnutí instruktorů za zvýhodněnou cenu
a v neposlední řadě doprovodu a pomocníkům – Hana
Augustinová, Iva Žižková a Marta Feitlová, holky díky!
Za MŠ Frymburk Lenka Černá
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NOVÁ ROLBA MĚSTYSE FRYMBURK
Náš oddíl Atletiko Frymburk si vlastní aktivitou vyběhal
u Jihočeského kraje dotaci téměř 100 000 Kč na úpravu
stop, abychom ulevili obecnímu rozpočtu.
3) V čem je rolba lepší než jiné levnější stroje?
Žádný jiný stroj nedokáže upravit stopy tak kvalitně
jako rolba. Od letoška to dokážeme pro oba styly, tedy klasický styl i bruslení. To se skútrem (i zapůjčenou čtyřkolkou
od hasičů) nebylo možné. Naše rolba je navíc opatřena speciálními gumovými pásy, které umožňují upravit stopy i při
nízké sněhové pokrývce – jen díky nim mohly 20. ledna být
běžecké stopy upraveny.
Na prosincovém jednání zastupitelstva městyse Frymburk schválilo všech 9 přítomných zastupitelů pořízení
sněžné rolby pro úpravu našich běžkařských tratí, které se
v zimě těší velké oblibě místních občanů i turistů. Loňskou
zimu byly běžecké stopy v provozu rekordních 59 dní a navštívilo je přes 10 000 lidí. Jenže, kdeže ty loňské sněhy
jsou, letošní zima je prozatím na sníh skoupá, a jakmile
v pondělí 20. ledna 2020 rolba poprvé upravila běžkařské
trasy, objevila se vedle pochvalných reakcí i celá řada dotazů či kritických komentářů od našich občanů.
To je v naprostém pořádku a je dobře, že se o práci
a rozhodnutích nás zastupitelů veřejnost zajímá. Rád bych
však tímto článkem vnesl na téma sněžné rolby více světla,
abyste nemuseli věřit různým drbům a zkresleným informacím.
1) Proč byla rolba zakoupena?
Loňskou úspěšnou zimní sezónu po 12 letech provozu
dosloužil sněžný skútr, který by již další sezónu nebyl schopen úpravu stop zajistit. Nový skútr včetně křídla se stopořezem by vyšel o něco levněji než tato zakoupená rolba,
která navíc dokáže stopy upravit i v podmínkách, kdy to se
skútrem není možné. Rolbu má v našem okolí Horní Planá,
Nová Pec i Lipno nad Vltavou, tak proč by ji nemohl mít
i Frymburk, který je na Lipensku mezi běžkaři nejvyhlášenější?
2) Kolik rolba stála?
Jedná se o použitou rolbu, avšak pravidelně udržovanou
a ve výborné kondici. Její pořízení stálo 1 400 000 Kč. Životnost takové rolby se průměrně pohybuje 15 až 20 let,
mnohdy i více. To vychází na 70 000 – 93 000 Kč ročně,
což je pro Vaši představu částka o desetitisíce korun nižší,
než kolik městys se svého rozpočtu každý rok vydává například na úpravu ledové magistrály či činnost fotbalového
klubu. Cena nové rolby se pohybuje okolo 5 miliónů korun,
což je mimo naše možnosti. Takže i v tomto případě se městys drží v rozumných rozpočtových mezích pro podporu
volnočasové činnosti místních občanů i cestovního ruchu.
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4) Komu bude rolba sloužit?
Rolba rozhodně nebyla zakoupena pouze pro soukromé
potřeby členů našeho oddílu či kvůli turistům, přestože
hlavně díky příjmům z turismu náš městys vzkvétá, může
např. investovat do oprav bytových domů a podnikatelé mohou zaměstnávat naše občany.
Profitovat z rolby budou hlavně místní, a to nejen běžkaři. Všichni víme, že mnoho našich občanů v zimě rádo
chodí na procházky na louky za Frymburkem či tam venčí
své pejsky. Abychom jim dopřáli co největší komfort a oni
neničili běžkařské stopy, budeme rolbou upravovat také
zimní trasy pro pěší a pejskaře, které budou řádně označeny.
Tím se Frymburk opět odliší od ostatních běžkařských oblastí v duchu klidného lázeňského městečka, ke kterému postupně směřujeme.
Když 20. ledna rolba poprvé vyjela, jako první upravila
okruh na fotbalovém hřišti, a ještě tentýž den na něm běžkovaly děti z naší školy. 23. ledna tam dokonce proběhl
běžkařský trénink dětí ze školní družiny, kterého se účastnilo kolem 20 dětí. Školních závodů Frymburská stopa se
každoročně účastní ca. 150 dětí. Která jiná škola v okolí
se tím může pochlubit?
Díky gumovým pásům může rolba jezdit i po asfaltovém
povrchu a v případě nenadálé sněhové kalamity může technické četě městyse vypomoci s odklízením sněhu.
Na závěr bych rád uvedl, že není možné hodnotit rozhodnutí zastupitelů pořídit rolbu v průběhu jedné (ještě neskončené) zimní sezóny. Jsou dobré a špatné zimy. Tato je
zatím, co do sněhových srážek špatná, ale předchozí zimy
jsme sníh pro běžecké stopy měli vždy po dobu několika
týdnů.
Jsem přesvědčen, že tato rolba v budoucnosti udělá pro
náš městys spoustu dobré práce, kterou doceníme později.
Za sportovní oddíl Atletiko Frymburk SKOL!
Ing. Martin Řezáč - předseda
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
Úspěšný fotbalový turnaj v Kaplici
V neděli 19. 1. proběhl v Kaplici poměrně kvalitně obsazený, tradiční fotbalový turnaj žáků (ročníky 2007 a mladší), kterého se zúčastnilo osm týmů z Jihočeského kraje,
samozřejmě včetně týmu našich žáků, ve složení Brychta
Mikuláš, Matoušek Tomáš, Pompe Ondřej, Pöschel Tomáš,
Procházka Kryštof, Řepa Lukáš, Salzer Jan (nejlepší brankář turnaje), Vongrej Tomáš, pod vedením trenérů Petra
Procházky a Josefa Krátkého. Týmy byly rozděleny do
dvou základní skupin („A“ – Kaplice, Čtyři Dvory, Dobrá
Voda, Benešov n. Č a „B“ – Vimperk, Křemže, FrymburkLipno, Dražejov), z nichž první dva týmy ve skupině postupovaly do semifinále.
Po urputných bojích ve vyrovnané základní skupině
(mimo suverénního krajského Vimperku), jsme se probojovali z druhého místa ve skupině do semifinále, kde jsme po
srdnatém výkonu porazili domácí Kaplici, která hraje krajskou soutěž, abychom následně ve finále znovu podlehli výbornému Vimperku a obsadili pro nás krásné, popravdě
i trochu překvapivé druhé místo.
Klukům je potřeba poblahopřát a poděkovat za nasazení,
když po zimní přestávce a přes malou rozehranost, museli

výsledek doslova „ubojovat, urvat“, ale to se ve sportu cení.
Naši fotbalovou mládež čeká v zimě nejen pravidelný trénink, ale rádi bychom ještě odehráli nějaký turnaj, zápas
a absolvovali zimní - jarní soustředění, jako přípravu na druhou polovinu dobře rozehrané mistrovské sezóny, která klukům začíná již koncem března.
Za FC ŠUMAVA Frymburk Mgr. Tomáš Matoušek

Martolezci
Chůze je z pohledu zdraví nejefektivnější činnost. Jde
o přirozený pohyb, který žádnou část našeho těla nepřetěžuje. Chůze zajišťuje rozumný trénink našeho kardiovaskulárního systému. I při pomalejší chůzi se zrychluje tep,
zlepšuje se prokrvení dolních končetin a odtok lymfy.
Všichni to samozřejmě víme, ale pro ty, kteří potřebují
ještě trochu víc motivace, je opět na Martě, vedle kaple Bolestné Panny Marie, umístěna kniha výstupů. Je tu ale
hlavně pěkný výhled na náš Frymburk a jeho okolí, ale i na
část alpského pohoří. Pohled od kaple určitě neomrzí, což je
vidět i na tom, že někteří se jdou podívat nahoru každý den.
Podle zápisů v knize byli letos na Martě každý den paní
Anna Petrášová, pan Karel Vetrák a Jaroslav Salzer.
A někteří si vyjdou i vícekrát za den, jak je vidět v následné tabulce.

Ženy
A. Petrášová - 365/365
M. Barnetová - 144/165
K. Mihalovičová - 134/140
M. Kourová - 122/124

Muži
K. Vetrák - 365/480
J. Salzer - 365/376
M. Alt - 351/351
M. Toušek - 222/263
M. Nekola - 114/115
L. Koura - 106/106
D. Tomášek - 102/113

Dalších deset žen a mužů mělo přes 30 výstupů za rok
a celkem bylo loni v knize 6920 zápisů. A tak i za ně děkuji
všem, kdo o naši knihu pečují a i všem, kdo tuto knihu neničí. Věřím, že i v roce 2020 se budeme s úsměvem potkávat
a čerpat energii tohoto místa.
Za spolek Zdraví Frymburk - správce knihy Martin Nekola

Turnaj v bulce
28. 12. 2019 proběhl v Hostinci Na Hřišti jubilejní
10. ročník Vánoční bulky za účasti 21 hráčů. Celkovým
vítězem se stal František Koch, který měl stejně bodů (63
bodů) jako Josef Fatura a musela rozhodovat hra o celkovém vítězi.
1.
2.
3.

Koch František
Fatura Josef
Boháč Miloš

63 bodů
63 bodů
42 bodů

4.
5.
6.

Micák Josef
Červíček
Dychtl Jan

33 bodů
31 bodů
26 bodů

Děkujeme všem zúčastněným hráčům a hlavně našim sponzorům – František Piskura, Roman Šuhaj, Antonín Nedoma
a Zlatka Tomková.
Všem díky a zase za rok!
Jan Šuník ml. a st.
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POZVÁNKY K NADCHÁZEJÍCÍM UDÁLOSTEM

6

www.frymburk.info

únor 2020

únor 2020

Frymburský zpravodaj

www.frymburk.info

7

Frymburský zpravodaj

únor 2020

INZERCE
Využijte atraktivní zimní výhody v mobilní aplikaci městyse Frymburk







Jednodenní skipas do Parku Frymburk pro 2. osobu zdarma
(platnost ve dnech pondělí – pátek)
Privátní lyžařská výuka v Parku Frymburk pro 2. osobu zdarma
Jednodenní skipas na Sternstein pro 2. osobu zdarma
(platnost ve dnech pondělí – čtvrtek)
Rodinná sleva 15 € na jednodenní lyžování na Hochfichtu
(platnost ve dnech pondělí – pátek)
Zapůjčení lyžařského vybavení na jeden den pro 2. osobu zdarma
Slevy do místních restaurací, aquaparku, Světa pod hladinou a další skvělé
výhody v hodnotě několika tisíc korun.

A nejen to…
Chcete vždy vědět důležité informace z radnice, mít přehled o aktuálních akcích?
Pak je pro vás mobilní „apka“ městyse Frymburk ideální volbou.
Aplikace je pro každého občana městyse Frymburk zcela zdarma! Stačí si v infocentru vyzvednout přihlašovací kód
nebo si o něj požádat prostřednictvím emailu na: info@ifrymburk.info
Pokud ještě „apku“ městyse Frymburk nemáte, neváhejte. 

JEZERNÍ PENZION
Hůrka 52, 382 26 Horní Planá,
přijme zaměstnance / brigádníky
na pozice :
servírka/číšník, kuchař/kuchařka,
pokojská / pom. síla
– nástup 1. 4. 2020
Kontakt: M. Burianová,
tel.: 601 386 929

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. 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. 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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