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Družstvo ZŠ FRYMBURK postoupilo na republikové finále OVOV do Brna!
To není vtip, to není sranda, je to pravda. Družstvo ZŠ FRYMBURK postoupilo na republikové finále OVOV
(Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů) do Brna! Když naše družstvo v OVOV obsadilo 3. místo na okresním
finále, byl jsem velmi spokojený. Pak jsme se dozvěděli, že jsme na body postoupili mezi nejlepších 16 družstev v kraji.
A tam další šok a Frymburk opět na bedně. Zase jsme získali pohár za třetí místo, kdy před námi byly jen dvě školy
z Č. Budějovic. Za námi např. Strakonice, Písek, J. Hradec, Tábor a spousta dalších velkých škol. Do celostátního
finále z každého kraje postupují první dvě školy a potom 8 z celé republiky s největším počtem bodů. Ale tím letošní
překvapení neskončilo. Neoficiálně mi zprávy z Prahy chodily již dříve, ale teprve nyní, po skončení všech krajských
kol, se to potvrdilo. Naše družstvo na body postoupilo na republikové finále, které se letos koná začátkem září v Brně.
Je to největší úspěch našeho školního sportu. A kdo bude naším soupeřem? Tak jen namátkou: Č. Budějovice, Praha,
Břeclav, Opava, Kroměříž, Chomutov, Čáslav, Brno, Litoměřice, F. Lázně, Třebíč, Ostrov, Plzeň, Šumperk, Kladno,
Přerov….a další školy. A mezi nimi malý FRYMBURK.
A kdo se o tento úspěch zasloužil: Aneta Tichovská, Maruška Salačová, Anička Švábová, Kájina Gladišová, Šimon
Šilhan, Ondra Nešvara, Sam Mihalovič a Robin Papaj.
Velká škoda, že nemůže jet naše nejlepší Klára Řepová, neboť je narozena v roce 2001 a v družstvu mohou být jen
závodníci 2002 a mladší. Všem velký dík za vynikající zviditelnění naší malé školy v rámci celé naší republiky.
Mgr. Leoš Ševčík, učitel Tv
Foto: stojící zleva Šimon Šilhan, Aneta Tichovská, Šárka Kašpárková /ta není z naší školy, to je mistr světa a olympijský
medailista v trojskoku/, Klára Řepová /soutěžila za jednotlivce/ Kájina Gladišová, Anička Švábová, Maruška Salajová,
Daniela Václavíková /také za jednotlivce/ - dole Ondra Nešvara, Robin Papaj a Sam Mihalovič.
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školní hřiště - atletika
- asi vůbec největší a nejkomplexnější představení jednotlivého sportovního svazu, po celou dobu trvání
OPRL

Zprávy z radnice

Frymburské sportovní slavnosti 2016
Podobně jako v loňském roce, tak i letos proběhnou
Frymburské sportovní slavnosti odděleně od červnových slavností. Stane se tak ve dnech 30. a 31. července. Termín byl letos posunut oproti plánu o týden
dříve, kvůli zahájení Olympijského parku Rio – Lipno
2016. V sobotu v devět hodin začne nohejbalový turnaj
trojic. Od 08,30 hodin začne ve sportovním areálu fotbalový turnaj starých pánů a od 12,30 hodin již tradiční
fotbalový Memoriál Otakara Mertla a Jozefa Nováka.
K večeru posedíme s hudbou v pivním stanu.
Neděli 31. 7. zahájí již tradičně turnaj našich nejmenších fotbalistů (přípravek). O závěr slavností, v neděli odpoledne, se postarají mužstva Vaťáků a
Frymburských fanoušků nad 50 let, kteří se utkají na
počest Václava Mertla.

beach kurt na pláži – beach volleyball
- po celou dobu trvání OPRL, 7. a 16.8. trénink s osobností, 9.8. turnaj dětí, 11.8. turnaj amatéři
zadní trakt Wellness Hotel Frymburk - motokáry
- cartingová akademie pro děti plus ukázka cartingové
show, 5. - 14. 8. petanque
Dále je také připraveno zařadit do programu
a pozvat diváky i na sportovní akce, které v době trvání
OPRL se budou pořádat – zde je to námět pro náš Activity park Médi Kubíka na Martě.
Oto Řezáč starosta
UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, dnem 30.6.2016 končí provoz
skládky bioodpadu na blatenské silnici ”u lesa”. Od
1.7.2016 se začíná veškerý bioodpad skladovat na
kompostišti firmy ECO – FARM Frymburk v osadě
MORAVICE – směr na Malšín , cca 3 km od Frymburku.
Jedná se o individuální odvozy většího množství bioodpadu. O každém vývozu je nutné se domluvit
s p. Bc. Michalem Černockým – vedoucím Eco-Farmy
na telefonu 734 204 600.
Označená místa bioodpadu v katastru městyse
Frymburk budou i nadále pravidelně vyvážena.
Zaměstnanci technických služeb

Frymburk a RIO – LIPNO
Předpokládám, že většina z občanů Frymburka již
zaregistrovala, že i ve Frymburku se odehraje část oné
oslavy Olympijských her v brazilském Riu.
Program Olympijský park RIO LIPNO bude probíhat od 5.8. do 21. 8. 2016 v celé lipenské oblasti. V průběhu měsíce července budou v našem infocentru na
náměstí připraveny informační letáky, skládanky, kde
je pěkně popsáno, kdy a kde se co bude dít. Mezi místy
konání jednotlivých částí programu, sport. disciplín
budou pravidelně ( cca každých 20 min. ) označené autobusy. Na základě rozhodnutí Českého olympijského
výboru dostanou všichni místní, tedy trvale bydlící
občané, poukázku na přepravu autobusy zdarma.
Tyto poukázky budou k dispozici v Infocentru
Frymburk (ne u řidiče autobusu). Vydávat se budou na
základě znalostí pracovníků o tzv. místních a pak případně na základě předložení dokladu o trvalém pobytu
ve Frymburku, tj. obč. průkazu. Dále Frymburku odsouhlasil OV částku přesahující 0,5 mil Kč na rekonstrukci beach hřiště na pláži a opravu povrchu na
atletické dráze na hřišti v areálu školy. Na základě odsouhlasené a podepsané dohody – memoranda se naše
městečko zapojilo do dění a bude hostitelem následujících sportovních disciplín:

VÝZVA
Tímto žádáme všechny naše občany a uživatele
chat v katastru městyse Frymburk, aby neodkládali
nepotřebný objemný komunální odpad (např. starý
nábytek, kola, dřevo, apod.) u plastových kontejnerů
v katastru městyse.
Každý občan má možnost 6x týdně tento objemný
odpad uložit ve sběrném dvoře ve Frymburku. Bude-li
zjištěn ten, kdo tento objemný odpad ukládá u kontejnerů, úřad městyse Frymburk s ním zahájí správní řízení o zakládání černých skládek.
Dále bych chtěl již po několikáté apelovat na občany, aby bioodpad na označených skládkách alespoň
částečně třídili např. větve zvlášť a trávu také zvlášť.
Tímto tříděním ušetříte mnoho času pracovníkům technických služeb. Děkuji.
Technik městyse Janáček Milan

fotbalové hřiště - fotbal
- 2x veřejné tréninky pro děti, 11. a 13.8.

V měsíci červenci bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna

kurty u fotbalového hřiště - nohejbal
- kvalifikační turnaj v několika kategoriích pro veřejnost, 12. - 13. 8.

v sobotu 16. 7. 2016 od 8:00 – 12:00 hod.
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Podrobněji o jednotlivých akcích referují sami
účastníci zde nebo na webových stránkách školy
(www.zsfrymburk.cz).
Uvědomuji si, že pro mnoho dětí i učitelů je účast
na těchto vícedenních pobytech velkou výzvou a všem
moc děkuji za jejich zdárný průběh. Dětem, že byly
úžasné, učitelům za pečlivou přípravu programu, trpělivost a odvahu, rodičům pak za podporu a výbornou
spolupráci.
Zvláštní poděkování patří manželům Perfollovým
za bezplatné ubytování 5. třídy na Svatém Tomáši,
manželům Frajovým za ubytování 2. třídy ve Svatonině
Lhotě, panu H.Wilzingovi za poskytnutí finančního
daru žákům 4. třídy na Expedici Robinson a exkurzi do
Českého Krumlova, firmě Lipno Centrum za zapůjčení
jízdních kol žákům 5. a 6. třídy za velmi přátelskou
cenu, panu P. Sládkovi a rodině Reifových za organizační zajištění Expedice Robinson.
Tečku za školním rokem udělá již potřetí školní akademie, na které se rozloučíme s našimi deváťáky, a pak
už hurá na prázdniny!
Mgr. M. Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ

Městys Frymburk Vás zve na pásmo písniček,
povídek, scének a vyprávění…

NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
Účinkující: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Petr Jablonský,
Viktor Sodoma, Miluška Voborníková,
Jana Svobodová, Adriana Sobotová
a případní hosté…

Kulturní dům ve Frymburku, 26. 8. 2016
od 19.00 hod., cena 100,- Kč
Předprodej vstupenek
v Infocentru Frymburk od 1. 8. 2016
Knihovna

Vážení čtenáři,
knihovna bude v době letních prázdnin (1.7. – 31.8.)
otevřena pouze každé úterý od 15.00 do 18.30 hod. Je
také pravděpodobné, že jeden týden zůstane zcela uzavřena, protože bude probíhat kompletní revize knižního
fondu. V souvislosti s touto revizí opět prosíme o navrácení knih, o kterých už možná ani nevíte, že je doma
máte. My o nich víme a v případě potřeby Vám o nich
rády podáme informace. O termínu revize ještě není
rozhodnuto, jakmile bude termín znám, zveřejníme ho
na stránkách infocentra a na vstupních dveřích do knihovny.
Š. Rillichová, M. Baldová, nové knihovnice

Expedice Robinson - 4. třída
V termínu od 21. - 24. června se 4. třída zúčastnila
Expedice Robison. Už od března jsme si ve škole četli
knihu Robinson Crusoe, tak proč nezažít něco podobného?
"Den našeho ztroskotání vycházel na letní slunovrat
a místo ztroskotání bylo rekreační středisko Olšina.
Když jsme dorazili na místo, tak nám paní učitelka rozdala instrukce a šli jsme se ubytovat do chaty "Šumava". Po celou dobu našeho "ztroskotání" nám paní
učitelka s Pájou museli vařit v kotlíku obědy a my jsme
je jedli z ešusů. Kvečeru jsme šli do lesa na dřevo, abychom mohli vařit na ohni. Potom jsme se šli umýt a připravit ke spánku. Před spaním nás paní učitelka obešla
a popřála nám dobrou noc, zatáhla závěsy a šli jsme
spát.

…Jak je již zřejmé ze závěru tohoto článku dochází od
1. července ke změně v naší knihovně. Končí slečna
Tereza Rillichová a nastupují dvě nové knihovnice,
paní Štěpánka Rillichová a paní Miloslava Baldová.
Jsem moc rád, že provoz knihovny bude pokračovat
i nadále a novým knihovnicím přeji hodně elánu
a hlavně hodně trpělivosti s „neposlušnými“ čtenáři.
Slečně Terezce Rillichové si dovoluji poděkovat za příkladné vedení naší knihovny za posledních několik let.
Ti, kteří do knihovny chodí, jistě uznají, že knihovna
byla vždy na úrovni, včetně aktuálních titulů. A slečně
Terezce si dovoluji popřát v jejím dalším životě hodně
úspěchů a vitality.
Oto Řezáč, starosta městyse
ZŠ a MŠ Frymburk

Konec školního roku - poděkování
Závěr školního roku bývá na naší škole ve znamení
výukových seminářů, vodáckých, cyklistických i lezeckých kurzů, které pořádáme již druhým rokem v rámci
našeho školního programu SPOLU TO DOKÁŽEME.
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Během naší expedice jsme plnili různé aktivity,
např.: testament, šili jsme si torny, tkali náramky, vyráběli hrníčky z hlíny, hledali krabičky podle GPS, vymýšleli jsme si tanec lidojedů atd. Poslední večer nás
čekala bojovka, na kterou se odvážilo pouze pár jedinců
a poté dvě dvojice. Ostatní vyčkali na ostatní u ohně.
Protože nám počasí přálo, mohli jsme se koupat
i v místním rybníku.
V pátek nás čekal odjezd. Ráno jsme vyklízeli pokoje a poté jsme si vyráběli loďky, které jsme na závěr
pobytu pouštěli. Ve 12:30 jsme vyšli směr Hůrka. Bylo
velké horko, ale my jsme to zvládli. Potom jsme nastoupili na autobus, který nás odvezl nejprve do Černé
v Pošumaví a poté jsme přestoupili na autobus, který
nás odvezl do Frymburka. Tady na nás čekali rodiče se
sourozenci nebo kamarády. Bylo to úžasné, děkujeme
moc paní učitelce a Pájovi, že s námi strávili tyto dny,
a panu Wilzingovi, že nám tento výlet z velké části
sponzoroval."
Žáci 4. třídy
My a svět – 8.třída
Od pondělí 13.6. do pátku 17.6. jsme se zúčastnili
výukového semináře v Nové Peci, který se jmenoval
MY A SVĚT . Už jenom pro to, že jsme byli týden
bez rodičů a školy, se stal seminář pro někoho velkou
výhrou. I cesta vlakem byla pro některé zážitkem. Naší
první „aktivitou“ mělo být prozkoumání našeho okolí,
trasu jsme si naplánovali ke Schwarzenberskému kanálu, abychom nešli jen tak bezhlavě. Bohužel na místo
určení jsme nedorazili, jelikož jsme se špatně zorientovali v mapě. Na semináři jsme se zapojili i do her, které
pro nás byly úplně nové. Naší nejlepší aktivitou byl lanový park v Černé v Pošumaví, ve kterém se z nás stali
opice- na některé radost pohledět . Nesměla chybět
samozřejmě stezka odvahy, při které byly povoleny
pouze čelovky. Poslední večer byl ukončen táborákem,
který se nám (holkám) povedl rozdělat i přes malý déšť.
Kupodivu se nám tento seminář povedl i bez hádek. Na
stravu si nemůžeme stěžovat, měli jsme se skoro jako

doma. Počasí nám úplně nepřálo, ale i sluníčko se na
nás někdy usmálo . Přijeli jsme plní zážitků, zkušeností a spokojenosti. Těšíme se na další takové chvíle
a semináře. Abychom přiznali, ani domů se nám moc
nechtělo. Děkujeme paní učitelce Frantálové a Kubandové, že to s námi vydržely a daly si na přípravě semináře opravdu záležet.
Za 8. třídu Klára Řepová a Kristýna Palmová 
9. třída na Vltavě
Letošní školní výlet jsme si užili na raftech. V pondělí ráno vyjel autobus, plně naložen žáky 9. třídy a jejich zavazadly, z Frymburka a směřoval do Vyššího
Brodu. Zde jsme vystoupili a šli na recepci k agentuře
Ingetour. Všichni si koupili kávu z automatu a doplnili
energii. Poté přišel náš velmi milý instruktor Radek
a dal nám školení, jak se na raftu chovat. Mezitím nám
začalo pršet, oblekli jsme si tedy pláštěnky a vyrazili.
Bylo to super a všichni jsme si to moc užili!
Nejvíce nás asi bavilo sjíždění jezů. Po asi 5 hodinách jsme dorazili do kempu celí vymrzlí a unavení.
Někteří z nás ještě vlezli do ledové řeky se vykoupat.
Pak už všichni úplně znavení lehli do chatek a odpočívali. Na večeři jsme si došli do restaurace v kempu. Večer nás čekal táborák, při kterém jsme si hezky
popovídali. Ráno jsme si dali snídani a pak vyrazili zase
na raft. Byl to moc pěkný výlet. Hned bychom jeli
znovu!
Žáci 9. třídy

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY (MŠ Frymburk)
Květen
 v polovině května nás navštívila námi oblíbená fotografka Adélka Prášková, která svým kouzlem
doslova vykouzlila na našich tvářích nemalý úsměv,
jak se jí to podařilo, jste měli příležitost zhlédnout
na tablu předškoláků, které zdobilo vitrínu místního
květinářství.
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Poděkování všem rodičům - za celoroční spolupráci.

divadlo „Máma a táta“ nás potěšilo originálním
ztvárněním pohádky „Zvoneček“, jejich divadelní
um nás nejen pobaví, ale také na něj ještě dlouho
vzpomínáme.
 BAREVNÝ TÝDEN – v tomto týdnu jsme barevně ladili svá oblečení do těchto kombinací: pondělí – zelené, úterý – černo/červené, středa –
černo/žlutá, čtvrtek – bílo/modrý, pátek – černo/bílý
- celý projekt byl zaměřen na téma „Hmyz v trávě“.
Červen
 Den dětí jsme letos oslavili v Activity parku Médi
Kubíka ve Frymburku. Bylo pro nás připravené zábavné dopoledne plné atrakcí – procházka naučnou
stezkou, jízda v tubingu, výroba papírové vlaštovky,
krmení zvířátek, sportovní aktivitky aj. Děti nejvíce
potěšila přítomnost Médi Kubíka, který jim na závěr
předal veselé dárečky.
 Naši nejmenší se také podílejí na obohacení programu na Frymburských slavnostech a na školní
akademii. Letos jsme všechny přítomné rozhýbali
tanečním twistovým vystoupením.
 Výlet do stezky korunami stromů Lipno – předškoláci navštívili Stezku, kde si společně užili
krásný den plný zábavy a obohatili své znalosti
v oblasti přírody, její ochrany a funkce lesa.
 Zahradní slavnost – slavnostní rozloučení s předškoláky jsme oslavili společně s rodiči na naší přírodní zahradě, kde děti byly pasovány na budoucí
prvňáčky. K pohoštění bylo připraveno – opékání
buřtíků a pečení domácích křupavých houstiček,
pletýnek v naší zahradní peci. Odpoledne se s předškoláky přišlo po několika dnech dokonce rozloučit
i sluníčko. Troufám si říct, že slavnost jsme si náležitě všichni užili.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY 
Za mateřskou školu
vedoucí učitelka Bc.Veronika Račáková
Kroužek HASIČ – ZÁCHRANÁŘ

SOUTĚŽÍME, NELENÍME
Jak už vyplývá z nadpisu, neleníme, ale soutěžíme.
Na začátku roku jsme se zapojili do výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí. Všechny naše obrázky
jsme poslali do okresního kola. Do krajského kola postoupil obrázek naší nejmenší hasičky Terezky Labajové. První soutěž v požárním útoku jsme absolvovali
v Omlenicích 23.4.2016, kde jsme se na startovní čáru
postavili úplně poprvé. Byli jsme velice nervózní, ale
ne tak, jako naši vedoucí. První pokus
jsme zvládli v čase
24,33 s, druhý pokus
byl však ještě lepší.
S časem 20,73 s jsme
skončili na 8. místě,
což bylo na první soutěž perfektní.
Druhá soutěž se konala 14.5.2016 v Brloze opět
v požárním útoku. Tato soutěž se nám bohužel vůbec
nepovedla. Ani jeden pokus jsme nezvládli v čase,
který by stačil na přední příčky. V obou případech se
nám nezadařilo zapojit rozdělovač, a tudíž jsme skončili na posledním místě. To nám touhu soutěžit nezkazilo a stále trénujeme.
18.5.2016 jsme se zúčastnili finále soutěže Mladý
záchranář-hasičem v akci. Do této soutěže jsme jako jediní z Českokrumlovska postoupili do finále, a to hned
ve dvou kategoriích. Plnili jsme různé disciplíny, např.
překonat lanovou překážku, oznámit mimořádnou událost na tísňovou
linku a další. Starší tým
FRYMBURÁCI se umístili na 6. místě a mladší
FRYMBURÁČCI na místě 4.
Největším kláním bylo jarní kolo hry Plamen. Tato
hra má 2 části, podzimní kolo a jarní kolo. Výsledky
těchto soutěží se sčítají dohromady. Na podzim to byl
závod požární všestrannosti a na jaře štafeta dvojic, štafeta 4x60 m
a požární útok. Pro nás to
byla opět premiéra a tím
pádem i pro naše vedoucí.

Celoroční poděkování:
pro: Lenku Černou a Moniku Frnkovou – za pomoc
při drakiádě; pro: Madlu Boháčovou za organizaci
a spolupráci – u akce vítání občánků, posezení pro seniory; pro: místní sbor dobrovolných hasičů – Tondu
Labaje, Káju Maláka, Martina Procházku – za
ozvučení zimní olympiády; pro: p. D.Grohmanovou Jednota, obchodu Flop, Martě Feitlové - květinka,
hotelu Maxant, V. Jinochové – obchod na křižovatce
– za vřelé přijetí a obdarování masopustního průvodu;
pro: pana Josefa Boháče – za dopravu na výlet; pro:
Helenu Račákovou – za upečení lahodného dortu pro
předškoláky; pro: Petru Nekolovou – za výrobu dárečků na projekt Nanečisto; pro: G. Maxovou – za přijetí na své malé farmičce; pro: Jindřicha Bouchala ml.
– za svezení malou lodí
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Ve štafetách jsme se dopustili několika chyb, za
které jsme obdrželi trestné body. Pro nás byl hlavní cíl
dosáhnout pěkného času v požárním útoku. Bohužel
nám chyběl strojník a pomocník savice. Museli jsme
tedy improvizovat a zdá se, že jsme chtěli přeci jenom
něco dokázat. První pokus byl sice neplatný, z důvodu
nespojení savic, ale druhý však byl parádní, s časem
19,27 s. jsme udělali svůj osobní rekord a to pouze
v šesti lidech. Celkově jsme skončili na 11. místě. I nadále budeme trénovat, jelikož nás čekají další soutěže
a chceme dosáhnout dalších, ještě lepších výsledků.
HASIČI-ZÁCHRANÁŘI:
Terezka Labajová, Tom
Matoušek, Milda Králík,
Luky Řepa, Kuba Tomka,
Maty Pavlík, Ondra Malák, Štěpa Boubelík, Alda
Točík, Anet Tichovská,
Naty Labajová, Lůca Trávníčková, Mates Vítek, Marťas Glos VEDOUCÍ: Tonda Labaj a Jana Reifová

LIPNO SPORT FEST
9. – 16.7. Lipno nad Vltavou
Zasportujte si na Lipně během
Lipno Sport Festu
Od 9. – 16.7. se bude v Lipně nad Vltavou konat již pátý
ročník oblíbeného Lipno Sport Festu. Jde o jedinečný festival
v České republice, který kombinuje sportovní kurzy pro veřejnost a kulturu. Veškeré akce jsou zdarma. I letošní ročník
se mohou návštěvníci Lipna těšit na spoustu zajímavých
kurzů. Snažili jsme se navázat na úspěšné části loňských ročníků jako je například výuka in-line bruslení, společné výběhy, orientační běh, pravidelné pohádky a koncerty. Nově
se v rámci Lipno Sport Festu pojede v sobotu 9.7. Lipno
S.U.P. Marathon, závod na paddleboardech z Nové Pece až
do Lipna nad Vltavou. Jedná se o nejdelší S.U.P. závod
v České republice.
Více na www.lipno.info
První víkend nebude chybět tradiční noční výběh na Stezku
korunami stromů
Tradiční noční výběh nebo pohodový výšlap na unikátní
Stezku korunami stromů nebude chybět ani na pátém ročníku Lipno Sport Festu. Vyběhne se z centra dění – pláže pod
Aquaworldem Lipno. Lidé poběží za zvuku bubnů populární
skupiny Wild sticks. Na vrcholu čtyřicetimetrové věže čeká
každého běžce malé občerstvení.
Každý účastník večerního běhu má vstup na Stezku zdarma.
Výběh na Stezku korunami stromů je velmi populární. Jde o
zcela unikátní a neopakovatelnou záležitost, na kterou se
jen tak nezapomíná.

Kolektiv mladých HASIČŮ-ZÁCHRANÁŘŮ
Červnový rybářský den na Milné

Jelikož letos vyšel den dětí na střed týdne, padla
volba jeho konání v Milné na nadcházející sobotu 4.
června. Sobotní dopoledne patřilo čistě dětem a odpoledne si zachytali i dospělí.
Letošní účast dětí byla rekordní, zachytat si přišlo
celkem 27 dětí! Všechny děti chytaly, seč jim síly stačily, celkově vylovily 120 ryb a největším úlovkem byl
kapr, který měřil 58 cm. Nejúspěšnější rybářkou se nakonec stala Barbora Kovářová, po ní následovala Aneta
Hadačová a třetí místo obsadil Adam Šuhaj, všichni tři
malí rybáři jsou z Frymburka. Po celý den nechybělo
pro děti občerstvení zdarma a za ceny, kterými byli
všichni malí rybáři obdarováni, vděčíme sponzorům,
jimiž byl městys Frymburk, Farma Milná, sklářská huť
Tasta Milná a rybářské potřeby Schneider, a tímto jim
mnohokrát děkujeme!
Odpoledne si pro sebe „ukousli“ rybáři z řad dospělých, kterých si přišlo zachytat šestnáct. Největší rybu
– měřící 73 cm – si na své konto připsal Štefan Frnka
ze Želnavy, který závody celkově i vyhrál. Na druhém
místě skončil Jan Vandas ze Světlíka a trojici nejúspěšnějších zakončil místní rybář Jan Stašák.
Počasí bylo po celý den krásné slunečné, a to i navzdory předpovědi, která nebyla nijak přívětivá. Taktéž
skvělá byla i nálada a atmosféra, a již nezbývá než doufat, že se i v příštím roce sejdeme v podobně vysokém
počtu. Petrův Zdar!
Martina Ostrýžová, RS Milná

Koncerty rozezní Stezku korunami stromů Lipno
Každé prázdninové úterý si můžete na Stezce korunami
stromů Lipno užít prodlouženou otevírací dobu, a to až do
23 hodin. Těšit se můžete nejenom na speciální noční osvětlení Stezky, ale také na koncerty hned několika kapel. „Letní
koncertní šňůra začne v úterý 5. července, kdy zahraje multiinstrumentalista Zdeněk Bína,“ láká k romantické návštěvě
Filip Pekárek, ředitel Stezky. V průběhu léta zazní na Stezce
korunami stromů postupně jazz, swing, blues, ale i klasická
hudba nebo rhythm & blues.
Program letních koncertů
5.7. Zdeněk Bína - blues, jazz, alternativa
12.7. Klarinetový soubor Prachatice – baroko, jazz a swing
19.7. Trio Naladěno – barokní hudba, jazz, vybrané skladby
světové hudby
26.7. Fojta & amp; Reindl - blues, nu-folk
2.8. Naked Proffesors – irish music
9.8. Jakub Vančura – blues rock, alternativa
16.8. Evegreen Quartet - klasická hudba
23.8. Turkey Buzzards – rhythm & blues a rockabilly
30.8. Trio Budvicence - klasická hudba

www.stezkakorunamistromu.cz
6

Klub FČAS oslavil první rok svého provozu

Je to již rok, kdy byl založen spolek FČAS a s ním i Volnočasové centrum
klub FČAS ve “staré školce“. Během tohoto jednoho roku jsme v našem centru přivítali mnoho návštěvníků a společně zrealizovali spoustu zajímavých
programů. Celá naše činnost stojí na aktivitě našich skvělých členů
a dobrovolníků. Díky nim může naše komunitní centrum fungovat a být otevřeno všem věkovým kategoriím. Každý návštěvník si tak může vybírat z široké nabídky programů, jako například Dětský klubík, respektive herna, kde
se potkávají rodiče a děti z celého Frymburku; dále tvořivé dílny, dětské diskotéky, Senior Klub, všemožné semináře a workshopy či pravidelné sportovní aktivity.
Proto jsme se rozhodli, pro naše aktivní i pasivní členy, dobrovolníky
a podporovatele uspořádat Zahradní slavnost. Chtěli jsme tak poděkovat za
aktivní přístup všem těmto lidem za jejich podporu a skvělou práci pro zajištění chodu klubu FČAS. Zahradní slavnost jsme uspořádali v příjemném
prostředí Activity Parku Médi Kubíka. Společně jsme tak strávili krásné sobotní odpoledne a užili si dobré jídlo, pití a zábavu, za které bychom rádi
poděkovali sponzorům. Jmenovitě Activity Park Médi Kubíka, Potraviny na
Křižovatce, Jednota, družstvo spotřebitelů v Kaplici a Lipno Gastro.
Dnes jsme přesvědčeni, že klub FČAS má ve Frymburku své místo a budeme i nadále rozvíjet jeho činnost a nabízet příležitosti pro aktivní trávení
volného času. Děkujeme Vám všem, kteří jste s námi, a těšíme se na další
spolupráci. A Vy, kdo byste se k nám chtěli přidat, tak máte u nás dveře
otevřené. www.fcas.cz
Jana Toušková, klub FČAS

Komerční banka a.s.
pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude
k dispozici
na ÚM Frymburk ve dnech:
07.07.2016
20.07.2016
od 18.00 do 18.30 hod.
Tel. číslo na pobočku
Vyšší Brod
+420 955 581 550
+420 602 640 586
+420 955 581 552
+420 955 581 553

Hotel Maxant
přijme recepční na poloviční
úvazek - odpolední směny
Požadujeme:
aktivní znalost němčiny slovem
i písmem nutná
uživatelská znalost práce na PC
příjemný vzhled a vystupování.
Hotel Maxant, Frymburk 80, 382 79

e-mail: info@hotelmaxant.cz
tel. 380 735 229

Nabídka práce na pozici
číšník/servírka
v hotelu Orsino****
v Horní Plané
Nástupní mzda:
15.000 -17.000 Kč + odměny.
Kontakt: Bc. Kouba
723 033 438
vojta.kouba@seznam.cz

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

7

8

