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Dýňování v MŠ Frymburk
18. 10. pořádala MŠ projektový den „DÝŇOVÁNÍ“. Počasí bylo objednané a účast rodičů a dětí byla hojná. Po
úvodním přivítání si děti společně s rodiči zatančili a zazpívali dvě písně. Někteří rodiče nám obohatili stoly domácími
dobrotami, moc děkujeme. V naší školkové peci se opět zatopilo a ve velkém se pekly výborné dýňové placky. Mohu
s klidem prohlásit, že nezbyla ani jedna.  Pro děti byl přichystán tématický zahradní fotokoutek, který využili
i někteří dospěláci. Děti měly možnost tvořit keramické ježky s Petrou Nekolovou a samy si ještě mohly vyrábět papírového „dýňáka“. Kdo měl chuť, mohl proběhnout dýňový slalom, anebo si upéci jablko v ohni či ochutnat brambory
z popela. Slavnost jsme zakončili lampiónovým průvodem na náměstí, kde děti z MŠ zazpívaly za podpory rodičů
píseň „Podzim“.
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Zprávy z radnice

ZŠ a MŠ Frymburk

V měsíci listopadu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 25. 11. 2017 od 8:00 – 12:00 hod.

Září
 V měsíci září se nám opět naplnila školka do plných
počtů. Je to měsíc adaptační (zvykací). I tento rok funguje v naší školce chůva pro dvouleté děti. Napomáhá
a provází dvouleté děti celým školním rokem.

V měsíci listopadu se zasedání ZM bude
konat ve středu 22. 11. 2017 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Provozní doba SD Frymburk
Oznamujeme všem občanům, že sběrný dvůr bude
v zimních měsících a to od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018
otevřen ve dnech:
PONDĚLÍ: 13.00 – 16.00 hodin
STŘEDA: 13.00 – 16.00 hodin
PÁTEK:
12.00 – 14.30 hodin
Milan Janáček, technik městyse Frymburk
Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově Úřadu
městyse Frymburk ve dnech:

01.11.2017
15.11.2017

od 10.00 do 11.00 hodin
od 10.00 do 11.00 hodin

Frymburský svaz žen pořádá

dne 8. 11. 2017 (středa) od 17. 00 hod.
u Marcelky Čihákové výrobu vonných svíček.
S sebou si vezměte 50 Kč ( na vosk, knot…)
Máme formičky, vůně a elán, tak přijďte!
Informace na tel. 777 788 631
Frymburský svaz žen zve své členky dne

27. 11. 2017 v 17.00 hod.
do Wellness Hotelu Frymburk
na výroční schůzi spojenou s ochutnávkou
mezinárodní kuchyně.
Frymburský svaz žen pořádá dne 2. 12. 2017
(sobota) zájezd do Aigenu (svíčky).
Autobus zafinancoval Úřad městyse Frymburk,
děkujeme. Odjezd v 9.00 hod. z autobus. nádraží.
Zájemci se můžou hlásit
na tel.: 777 788 631 M. Boháčová
Srdečně Vás zveme na pravidelné

předvánoční setkání seniorů městyse Frymburk,
které se uskuteční dne

11. 12. 2016 ve 14.00 hod.
ve Wellness Hotelu Frymburk.
Za SPOZ Boháčová Marie
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 V letošním roce se rozšiřují potřebné řady pedagogů,
a to ve třídě „HVĚZDIČEK“, kde je nově přítomna
asistentka pedagoga Kateřina Henzelínová pro přijatou holčičku se zdravotním postižením a nová paní
učitelka Lenka Černá, chůva a taktéž učitelka Gabriela Schicková se v letošním roce přesunula do třídy
„SLUNÍČEK“.
Říjen
 V tomto měsíci si konečně užíváme pravé „Babí
léto“.
 11. 10. proběhla v MŠ oblíbená „DRAKIÁDA“ za
přítomnosti některých rodičů, kterým tímto děkujeme
za přítomnost a ruce navíc . Jmenovitě děkujeme
panu Račákovi, Markovičovi, Kalvodovi, Illnerovi,
paní Greňové a paní Putschöglová. Malé děti pouštěly
draky na frymburské pláži a velké děti prohnaly své
draky na místním kopci Marta. Počasí, vítr a nálada
byly ideální.
 Kroužky v MŠ – I letos mají děti možnost navštěvovat jedenkrát v týdnu angličtinu nově s Hankou
Kotalíkovou a „ HRAVÉ POHYBOVKY“ s Lenkou
Černou. V rámci projektu BIG ATCZ5 – příhraniční
spolupráce probíhají „ CHVILKY S NĚMČINOU“
v dopoledních hodinách s učitelkou Veronikou Račákovou a rodilou mluvčí GescheWischmannovou.
 25. 10. nás navštívilo DIVADÉLKO KOS s pohádkou
„ O selce Lakomce“
 31. 10. proběhne VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
S ADÉLOU, a to od 8:00 pouze pro děti z MŠ.
V odpoledních hodinách pokračuje fotografování rodin ve volnočasovém centru FČAS.
Rádi bychom poděkovali za barvu na lavičku firmě
ulkashek services s.r.o.
Mgr. Gabriela Schicková
Pozvánka – Poslední leč

Myslivecký spolek Frymburk Vás srdečně zve
na Poslední leč.
Kde? Penzion Stará škola
Kdy? 11.11. 2017 od 19:00
K poslechu a tanci hraje Netolická pětka.
Občerstvení zajištěno, bohatá zvěřinová tombola

listopad 2017

Frymburský zpravodaj

VETEŠNICTVÍ

Š. Rillichová

Máte doma cosi, co by se nám hodilo a co
považujete za veteš a můžete to darovat?
Na druhém ročníku adventního trhu před klubem FČAS (8. 12. 2017) chystáme zrealizovat
samostatný stánek „Vetešnictví“.
Pokud chcete darovat – kontaktní osoba
Veronika Račáková tel: 776 254 700

Frymburský pindík 2017

TECHNICKÝ SEDMIBOJ

Přestože hon na lišku zakázali dokonce i v kolébce
této kratochvíle v Anglii, ve Frymburku hon na Lišku
právě začíná. Třeba zrovna letos Liška nevyhraje,
vlčáci už cení zuby. A další z vítězných štítků na putovním pindíkovi ponese nějaké nové překvapivé
jméno.

Vážení sportovní přátelé!
Když jsme letos v únoru končili dvacátý ročník
technického sedmiboje, tak jsem si předsevzal, že končím úplně. Musím přiznat, že v průběhu roku jsem se
občas přistihl, že přemýšlím o tom, že je mi to trochu
líto, ale hned jsem myšlenky na další pokračování zase
zapudil. Nicméně přišel říjen a s ním i velmi taktický
a nenásilný tlak na to, abychom to společně zkusili, alespoň ještě jeden rok a potom by se vidělo, co dál. Tak
jsem začal opět přemýšlet o tomto návrhu. Možnost pokračování jsem probral s těmi, bez nichž by to nebylo
možné uspořádat a nakonec jsme dospěli k závěru, že
se o to pokusíme. Bude to ale takové širší organizační
zázemí a nebude to záviset pouze na jedné osobě. Navíc
samotné uskutečnění bude závislé na zájmu z řad našich sportovců, protože jak ukázalo dosavadních dvacet
let, technický sedmiboj je akce opravdu specifická co
do svého obsahu i absolvovaných disciplín.
Ale to vše se ukáže až podle počtu přihlášených
dvojic, kdy počet zůstává, stejně jako v předchozích letech, stejný, a to maximálně 21 dvojic. I další pravidla
jsou stejná, jako vždy. Minimální věková hranice pro
účast v soutěži je 18 let, maximální není omezená. Soutěže se může zúčastnit libovolná (tzn. i smíšená dvojice) z Frymburku. Je povolen jeden náhradník
(náhradnice), ale pouze pro případ onemocnění nebo
úrazu apod. Po zahájení soutěže není již možné střídat.
Přihlášky je možné zaslat písemně nebo se přihlásit telefonicky na adresu Miroslav Flígr, Frymburk 139,
tel.: 606 100 110. V přihlášce uveďte složení dvojice
(jméno, příjmení, věk), event. náhradníka (náhradnici).
Přihlášky zašlete do 5. 12. 2017. Losování proběhne
dne 6. 12. 2017 a soutěže se uskuteční v měsících leden
a únor 2017. Rozlosování do skupin bude zveřejněné
i na internetových stránkách městyse. Příští rok se navíc uskuteční, již podeváté, souboj nejlepších dvojic
z frymburského a větřnínského sedmiboje, tentokrát ve
Větřní.
SPORTU ZDAR!!! M. F.

Vážení čtenáři, někteří z Vás si již možná všimli, že
knihovna má na webových stránkách městyse
Frymburk nově vyhrazen svůj prostor. Uveřejňujeme
zde důležité informace týkající se provozu knihovny
a seznamy nových knih včetně anotací.
Naše adresa je www.frymburk.info/knihovna/

18. ročník tradičního šachového turnaje se uskuteční 11. 11. 2017 opět v restauraci Na Rynku, a to
od 9:00. Není třeba se bát, každý si najde soupeře.
Ivan Rillich a Spolek Zdraví Frymburk

PŘESAZOVÁNÍ VZROSTLÝCH
STROMŮ
Pro našeho klienta hledáme majitele
vzrostlých stromů, kteří mají v úmyslu
se těchto v blízké budoucnosti zbavit.
Máte-li zájem a na Vašem pozemku roste vzrostlý
jehličnan či listnáč do průměru kmene 90 cm a uvažujete o jeho odstranění, neváhejte mne kontaktovat.
Jsem schopen Vám domluvit přesazení tohoto stromu.
Náklady na přesazení jdou na účet našeho klienta.
Akce bude probíhat v 1. polovině listopadu 2017, kdy
bude v našem regionu operovat Truck s americkou nástavbou Big John, která pohodlně přesazuje kompletní
strom včetně kořenového balu.
Podmínkou je zaslání fota stromu na níže uvedený
email a přístup ze zpevněné komunikace.
Kontaktní osoba:
Lukáš Toušek
00420 734 738 231
Email:
info@ulservices.cz
Web:
www.ulservices.cz
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Meteosloupek a trpaslíkovo brouzdaliště

Idea „Frymburské lázně“, kterou přijalo před rokem
naše zastupitelstvo, je mi osobně velmi blízká. Mnoho
lidí říká, že se jim u nás výborně dýchá. Nakonec to
není tak dávno, kdy ještě z okresu Most k nám do
„školy v přírodě“ dojíždělo na 200 žáků z okresu Most
v měsíčních turnusech, aby svou bledou skleněnou
barvu v obličejích vyměnili za lehce nahnědlou
s ruměncem ve tvářích. Frymburk se již za 1. republiky
snažil získat své návštěvníky na slogan „Sommerfrische, Luftkurort u. Wintersportplatz – Markt Friedberg“, jak dokládá poštovní obálka vystavená v našem
muzeu. Vedle jiskřivého vzduchu máme na našich pozemcích léčivou rašelinu, která bude moci být využívána na léčbu pohybového ústrojí a kožních nemocí.
Tato myšlenka je nyní rozvíjena a pracuje se na jejím
certifikovaném uznání.
Na lázeňství se logicky musí v našem městečku napojit celá řada aktivit, aby to nebylo jen plácnutí do
vody, pardon do rašeliny. Jedním z aspektů je přizpůsobení veřejného prostoru. Mnohé již bylo pro návštěvníky učiněno, nyní můžeme ještě vylepšovat.
Při přednášení výroční zprávy o činnosti muzea na
jaře letošního roku jsem zastupitelům přednesl v tomto
kontextu myšlenku zřízení bazénku a meteorologického sloupku v jižní polovině našeho parku – mezi Stifterovou skalkou a památníkem připomínajícím nyní
konec druhé světové války. Tento záměr byl podpořen
a nyní mezi letošní a příští letní sezónou pracujeme na
realizaci.
Meteorologický sloupek vychází ideově z již realizovaného sloupku v Čáslavi, který byl zhotoven dle návrhu architekta Zdeňka Jirouta a výtvarníka Františka
Tesaře. Na přiložené fotografii z čáslavského náměstí
je na vrcholu větrný kohout. Na našem bude otočná pětilistá růže upomínající na Rožmberky – zakladatele
Frymburka a na náš městský znak. Podnož bude tvořena naším místním žulovým přírodním sloupkem.
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Bazének má naplnit několik cílů. Má umožnit větší
rozliv a zdržení vody v parku pro vzrostlé stromy, které
bez vody v kanálu trpí a usychají. Denně do parku přitéká kolem 7 kubíků vody. Zpevněné plochy komunikací a chodníků neumožňují udržet dostatečné zásoby
podzemní vody pod stromy. Dno bazénku bude tvořeno
původními originálními kameny ze dna naší památkově
chráněné kašny z roku 1676. Ty za tím účelem byly již
svezeny od křížové cesty, kde sloužily před lavičkami
pro oporu chodidel. Na deskách je dobře patrné umění
našich předků, kteří se museli vyrovnat se zajištěním
stability a nepropustnosti svislých částí kašny při spojení se dnem v době „bezbetonové“. Tato technologie
nebude zřejmě nikde jinde v republice v takovém rozsahu k vidění. Uprostřed bazénku o ploše naší kašny
bude umístěn oblý kámen, na jehož vrcholu bude sedět
náš trpaslík Esseviel, jehož vytvořil za první republiky
frymburský učitel Ernst Kundlatsch z umělého kamene. Trpaslík tak bude mít znovu své vlastní jezírko.

Foto: Frymburská rodina Foissnerových u trpaslíka umístěného ve
středu rybníčku (1936)

Vlastní bazének může dále sloužit v horkých letních
dnech k ochlazení unavených nohou. Kolem budou
umístěny lavičky pro posezení ve stínu s nádhernými
průhledy z parku na naší kapličku na Martě a na naší
nejvýznačnější památku - kostel sv. Bartoloměje.
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Památník spisovatele a malíře Adalberta Stiftera
a klidové místo kolem bazénku navozuje myšlenku
umístění volně přístupné skříňky s knihami, které tam
vkládají dárci k volnému vyjmutí za účelem četby pro
kolemjdoucí. Takovou skříňku můžeme třeba nyní vidět na kaplickém náměstí před radnicí.

Spolek FČAS pořádá:

Přednáška o psychomotorickém vývoji dítěte

Pro koho: těhotné, rodiče a prarodiče pečující o děti
ve věku 0-3 roky
Lektor: Mgr. Mirka Grabcová
Kdy: úterý 7. 11. 2017, 9:30 – 11:00
Kde: Klubu FČAS, Frymburk č.p. 23 (budova bývalé
mateřské školy)
Vstupné: 50 Kč (členové Spolku FČAS zdarma)
Rezervace míst do 4.11.2017 na fcas@centrum.cz
(počet míst je omezen). Děti s sebou! :-)

Mgr. František Frantál
Slavnostní vyhlášení odznaků OVOV
a předání pohárů nejlepším sportovcům

V pátek 6. 10. se na naší škole uskutečnilo tradiční
předávání odznaků OVOV za rok 2017. V hale se sešla
celá škola a jako překvapení byla přítomnost pohádkového dědečka z pohádkové rezervace v Hořicích.
Dědeček přiblížil dětem OH v Berlíně 1936 a Mexiku
1968, kterých se aktivně zúčastnil a poukázal na důležitost sportování u dětí.

Info o lektorce: Mgr. Mirka Grabcová
• Fyzioterapeut (VŠ Univerzita Karlova v Praze)
pracující v oboru od r. 2008
• Pracoviště soukromé
v Českém Krumlově

• jak správně manipulovat s miminkem, čemu se vyvarovat, vhodnost pomůcek při vývoji dětí, jakou obuv
volit při prvních krocích, jakou pohyb. aktivitu zvolit
pro své dítě, jak řešit případné problémy s vadným
držením těla či odchylky ve vývoji. Kurz je dotován Sítí
pro rodinu.
Spolek FČAS pořádá:

uL ADVENTNÍ BAZAR

Kurz první pomoci – miminka a malé děti

Rádi bychom Vás pozvali na „náš“
ADVENTNÍ BAZAR, který budeme
pořádat při příležitosti 2. ročníku
Adventních trhů pořádané Spolkem FČAS.

Termín akce: 8.12.2017, 15:00 hod.
Těšíme se na viděnou s vůní punče v čase předvánočním.
Kontaktní osoba: Lukáš Toušek 00420 731 037 393
Email: info@ulservices.cz

Web: www.ulservices.cz

rehabilitace

• Zkušenosti z pohledu dětské rehabilitace: je absolventkou kurzu metody ACT (akrální koaktivační terapie) dle I. Palaščákové Špringrové, která k léčbě
využívá znalost psychomot. vývoje dítěte a lze ji uplatnit na děti již od novorozeneckého věku až do dospělosti (sama tuto metodu aplikovala na svém
nedonošeném synovi a stejně tak i zásady metody péče
o dítě dle E. Kiedroňové, kterou uznává)
Co se dozvíte?

A potom již přišlo na
předávání odznaků, diplomů a věcných darů.
Hlavním
sponzorem
byla tradičně firma
ESATRADE a výrobky
ISOSTAR. Každý dostal láhev na pití a nápoj
ENERGY SPORT DRINK. Takže moc a moc díky.
Za rok 2017 jsme získali 22 bronzových, 5 stříbrných,
3 zlaté a 5 diamantových odznaků.
Poté 10 nejlepších sportovců dostalo poháry na památku za reprezentaci naší školy, a letos poprvé byl vyhlášen i sportovní objev.
Mgr. Leoš Ševčík, učitel Tv

Jedná se o výprodej použitého materiálu, který nám
zbývá z realizovaných zakázek. Například vyměněný
nábytek, vodovodní baterie, umyvadla, WC mísy, sprchové zástěny, interiérové, nástěnné barvy, exteriérové, fasádní barvy či lazury apod. Prodej bude
probíhat na místě, ceny budou přátelské a smluvní.

ambulance

Lektor: Mgr. Antonín Labaj
Kdy: 26. 11. 2017 14:00 – 17:00
Kde: Klub FČAS, Frymburk č.p. 23 (budova bývalé
mateřské školy)
Pro koho: pro každého, kdo se stará o děti
Vstupné: 50 Kč (členové Spolku FČAS zdarma)
Ukážeme si praktický nácvik život zachraňujících
úkonů:
•
•
•
•
•

Základní postupy při poskytování laické první pomoci
První pomoc při dopravní nehodě
Dítě v bezvědomí – postupy resuscitace
Náhlé akutní stavy u dětí
Úrazové stavy u dětí

Rezervace míst do 22. 11. 2017 na fcas@centrum.cz
(počet míst je omezen). Kurz je dotován Sítí pro rodinu.
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Aqualung club
Dávám na vědomí všem příznivcům Aqualung
clubu, že letošní výcviky v bazénu začínají 11.11.
a 18.11.2017 v bazénu na Lipně vždy od 8.30 do 10.00
Odjezd autobusu z Frymburku v 8:15 autobusová
zastávka. Dále bude výcvik probíhat v bazénu Český
Krumlov 25.11., 2.12. a 9.12.2017 vždy od 9:00 do
10:30, odjezdy Frymburk 8:30. Dne 16.12. jsou závody
– Rožmberská ploutev, kterého se také zúčastníme, tak
výcvik nebude. Potom bude snad výcvik probíhat v novém roce. Zatím nemáme zajištěny finance na výcvik
dětí, tak zatím nic neplánuji.
Miloš Boháč

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID
Vánoce pomalu klepou na dveře,
a tak jsme pro Vás připravili nabídku předvánočních úklidů.

Hledáme pracovníka do Infocentra v Lipně nad
Vltavou
Rádi mezi sebou přivítáme novou kolegyni/kolegu
na pozici - PRACOVNÍK INFOCENTRA
Požadujeme: ÚSO, SŠ vzdělání, profesionální a zodpovědný přístup k práci, příjemné vystupování, komunikativnost, znalost cizího jazyka (AJ, NJ).
Nabízíme: velmi dobré finanční ohodnocení, firemní
benefity, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí
s možností dalšího profesního růstu
Kontakt: Ing. Michaela Petrů
- michaela.petru@lipno.info

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.

Standardní předvánoční úklid zahrnuje:
Setření prachu, vysátí a vytření podlah, mytí oken, sprchového koutu, vany, umyvadel, mytí a desinfekce WC,
úklid kuchyně, povrchu kuchyňského zařízení (digestoř, sporák, trouba, lednice), čistění skleněných ploch
a zrcadel.
Cena za úklid je odvozena od velikosti prostoru v m2.


Základní cena: 25,00 CZK / 1 m2 včetně DPH.

Dále je možné domluvit čistění koberců extrakční cestou či keramických obkladů a podlah parním čističem.
Kontaktní osoba:
Michaela Dvořáková, tel. 00420 731 037 393
Email: info@ulservices.cz

Web: www.ulservices.cz

20 % sleva na celosezónní skipas
Do 30. 11. 2017 probíhá předprodej celosezónních skipasů do Skiareálu Lipno za zvýhodněnou
cenu. Skipas pro dospělou osobu pořídíte za 6400,oproti standardní ceně 8030,-. Pro děti do 15 let pak za
4500,- oproti 5650,-. Tyto skipasy jsou platné i na oblíbené večerní lyžování. Děti do 6 let a senioři nad 70
let lyžují ve Skiareálu Lipno za 20 Kč.
Předprodej probíhá na pokladnách skiareálu nebo online na www.lipno.info.
Těšíme se na lyžování s Vámi.
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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
v Restauraci Pohoda.

Zpívání u stromečku
. Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního
stromu a adventní jarmark
v pátek 1. 12. 2017 od 16.30 hodin
před budovou školy.
Jako vždy bude připraven bohatý kulturní
program a občerstvení.
Dále si můžete prohlédnout nově opravenou
školní kuchyň a jídelnu.
Za ZŠ a MŠ Frymburk Mgr. Milada Minaříková
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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Frymburský zpravodaj

Od září letošního roku NOVĚ OTEVŘENA SOLNÁ JESKYNĚ s 3D projekcí.
Dopřejte si relaxaci spojenou se simulací podmořského světa.
Tento jedinečný zážitek ve wellness centru Wellness Hotelu Frymburk.
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Frymburský zpravodaj
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