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Lázně Frymburk
Vypadá to hezky, zní to ještě lépe. Sen, ideál, vize – nevím, jak jinak ve vztahu k našemu městečku na úvod
okomentovat nadpis mého příspěvku. Lázně jsou místem, kde člověk čerpá energii, kde dochází k duševní a tělesné
regeneraci. Nejčastěji k tomu dochází koupáním, zábaly, sprchováním v léčebném prostředí tedy přímým kontaktem
těla s léčivou látkou.
Frymburk a lázně, s tím jste se každý z Vás jistě v nějaké formě setkal, to jste jistě každý z Vás slyšel. Mám na
mysli to, co se povídá, např.: - to je správný nápad, - to by bylo dobré je mít, - Frymburk je takové lázeňské, klidové
městečko, - pozdrav z Frymburku ze vzdušných lázní, apod. V každém případě je to ale myšlenka, která si zaslouží
prozkoumání, zanalyzování možností, zda máme vůbec alespoň malou šanci jít touto cestou. Chtěl jsem znát (kdo
jiný) na tuto otázku, myšlenku, nápad skutečnou odpověď a mít ji podloženou fakty.
Proces vyhlášení tzv. Lázeňského místa, oblasti má dvě etapy. Tou první a základní je prokazatelně mít, nejlépe
vlastnit, tzv. léčivý přírodní zdroj na území městyse. Tou druhou následnou je pak samotná úprava ve smyslu
urbanistického uspořádání vymezené části sídelního útvaru (vše hodně zjednodušeně, aby to bylo srozumitelné).
Více jak 10 let se tedy tomuto tématu poměrně intenzivně věnuji, hledám cestu, způsob, jak by toho bylo možné
dosáhnout, resp. pokud tedy vůbec. Pro tuto práci jsem si v roce 2009 přizval k spolupráci i odborníky ( doc. MUDr.
Petr Petr,Ph.D.) z oblasti zkoumání přírodního potenciálu daného území.
Pan docent na tento úkol, jenž byl podpořen i grantem z JČ kraje vytvořil
pracovní tým. Výstupem, z této více jak půlroční práce, byla publikace
s názvem Stříbrná stuha Lipenska (obdržel každý zastupitel tehdejší
i současný). Nicméně, přestože jsme byli velmi blízko a výstup byl
jednoznačně nastaven na rašelinu, nezapadlo to do sebe. Jelikož zaměření
její aplikace se soustřeďovalo hlavně na domácí, rodinné užívání v rovině
extrakt – vana. Nedošlo tedy k tomu propojení, které je pro každý významný
projekt nutné.
Dál jsem tedy hledal cestu přes tzv. vzdušné lázně – vycházel jsem ze skutečnosti, že již v minulém století toto
spojení s Frymburkem tak nějak existovalo. Tehdy to dokonce posvětil i stát, přesněji tehdejší vláda, která ve
Frymburku vybudovala školu v přírodě pro ozdravné pobyty dětí (dnešní Wellness Hotel Frymburk). Také jsem
vycházel z toho, že existoval vládní projekt přesunu obyvatel ze zamořených částí země právě k nám. Mnoho rodin se
do Frymburka přestěhovalo právě za zdravým vzduchem. Bohužel toto se nepodařilo nijak konkrétně uchytit, či spíše
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jednalo se o slepou uličku v tom cílovém pojetí mít skutečně značku Lázně. Stejně tak naprázdno vyšlo i snažení
založené na měření hodnot látek vycházejících z hlubinného podloží pod Frymburkem, resp. nalezení něčeho
zvláštního, něčeho, co by se dalo považovat prokazatelně léčivým (za zmínku stojí pouze radon, ale … ?). Ani naše
voda ze studní a lesů bohužel neobsahovala to, co bychom pro projekt Lázní potřebovali. Dále jsem se zabýval
i hledáním něčeho výjimečného, co nám zde v přírodě roste, ale bohužel opět nic.
Paradoxně pří pátrání jsem se stále dostával, resp. se vracel, k oné již jasně stanovené základní a jediné ověřené –
rašelině. Tak jsem se dostal k území rašelin nad osadou Blatná na okraji našeho katastru směr Světlík. Zde se na nás
konečně začalo usmívat štěstí, a to hned třikrát. Za prvé v tom, že přímo pod pozemky, které vlastní městys Frymburk,
je poměrně rozsáhlé ložisko rašeliny s platným povolením k těžbě. Za druhé, že jsme získali silného, odborně zdatného
partnera, a tím je podnik Rašelina Soběslav v osobě předsedy představenstva společnosti Ing. Staňka. Za třetí, že ona
naše rašelina má prokazatelně dostatečný obsah tzv. peloidů, tedy léčivých látek. Ještě je nutné dodat fakt, že využívání
rašeliny pro lázeňský provoz je nastaveno na systému recyklace, tedy navracení zpět do ložiska.
Teď, když tedy máme poměrně reálnou šanci na čem stavět, je nutné si říct a odpovědně rozhodnout, zda jít dál
a začít činit již konkrétní kroky. Což předpokládá i vynaložení nemalých finančních prostředků v řádu milionů korun
českých. Jasně dát tomuto projektu Lázně Frymburk stanovisko zda ano, či ne. Toto učinit, jak všichni víte, může
pouze a jedině zastupitelstvo městyse. Naši zastupitelé, poté co se seznámili se všemi skutečnostmi ohledně projektu
na svém veřejném zasedání dne 21.09.2016, rozhodli všemi přítomnými (8) hlasy dát zelenou projektu, tedy jeho první
etapě - vlastnit léčivý přírodní zdroj, přesněji usilovat o otevření vlastního těžebního prostoru k dobývání slatinné
rašeliny. Pokud toto dokážeme zrealizovat, bude moci následovat druhá etapa procesu. Tou je stanovení prostoru,
části městyse, kde by se onen lázeňský provoz měl odehrávat a vytvoření jeho urbanistického uspořádání.
Nastavení nutných změn a hlavně regulativů ( stavebních, dopravních, sociálních) v tomto vymezeném území. Takto
vytvořená část městečka bude mít tedy svá přísná pravidla, která jsou přesně stanovena pro lázeňský provoz. Tato
etapa bude i bolet, dojde na změny a jak je obecně známo, změna něčeho zažitého je vždy obtížná jako bodavý hmyz.
Toto rozhodnutí zastupitelstva je jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí učiněné v poslední době. Vydáváme
se směrem, cestou, která, pokud dojde naplnění, výrazně ovlivní život v našem městečku v budoucích letech. Dává mu
jasný směr vývoje, jemuž se bude muset vše podřídit. Zároveň dostáváme jasnou podobu vývoje - budoucna, jasný
zřetelný cíl, který si téměř každý umí představit. Tento projekt dává ve své podstatě i nové, velké šance pro naše
obyvatele, nové výzvy. Je to informace, s kterou může už dnes každý jednotlivec pracovat.
Jedná se o konkrétní definici budoucího stavu věcí a uspořádání našeho sídelního tvaru. Není to nějaká planá,
imaginární, nesmyslná iluze a představa častokrát ještě i účelně nastavená k cílům, jež nejsou a nekorespondují s vůlí
samotných obyvatel. Jako veškeré konání v životě lidském, tak ani tento projekt se nenarodí sám. Bude zapotřebí vedle
peněz, času i spousta lidské práce a podpory Vás, samotných obyvatel Frymburku. Projekt bude mít i své odpůrce,
také závistivce, jež nebudou, a je jedno z jakého důvodu, mít zájem jej podporovat. Také ne všichni musí tento projekt
vnímat jako ten správný, tak to prostě v životě chodí.
Při příjímání rozhodnutí bylo těch prověřených PRO tolik, že zastupitelé toto rozhodnutí učinili, a tím se věci
procesu uvádějí de facto v pohyb. Držme si tedy palce, podpořme tento významný projekt nové budoucnosti
Frymburka – úsilí provést transformaci do skutečného lázeňského městečka.
Oto Řezáč, starosta

vého hřiště máme díky grantu JČ kraje, financím městyse a peněžním darů sponzorů krásné nové hřiště
s umělým povrchem. Původní asfaltová plocha byla
ofrézována, dále bylo vyvrtáno 500 drenážních děr pro
odvádění povrchové vody. Na teprve takto upravený
základ hřiště byla realizována celá technologie s konečným povrchem. Vedle antukového, tenisového, a antukového nohejbalového hřiště, máme v areálu třetí
kvalitní hřiště s kvalitním povrchem, které umožní prodloužení sportovní sezony pro vyjmenované sporty.
Veřejnost si může přirozeně též zkusit některou
z uvedených sportovních disciplín na novém hřišti po

Zprávy z radnice

V měsíci říjnu se zasedání ZM bude konat ve
středu 19. 10. 2016 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
Nové víceúčelové sportovní hřiště
Dokončení rekonstrukce původně asfaltové plochy
na víceúčelové sportovní hřiště – pro tenis, nohejbal,
volejbal, futsal. V našem sportovním areálu u fotbalo2

dohodě s představiteli tenisového klubu, jež jsou
správci hřiště. Děkuji dárcům, kteří se zapojili do tohoto projektu – JČ kraji 250 tisíc Kč, dále Hotelu Leyla
panu Ali Asgarovovi, Kempu Frymburk panu Hanne
Wilzingovi, přátelům a členům tenisového oddílu zastoupených Reality Ardo panu Františku Ardovi, panu
Dr. Ungerovi a panu Totterovi.
Oto Řezáč, starosta

OZNÁMENÍ
Na základě zákona č.130/2000 Sb., podle
§ 27 o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, proběhnou volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje. Volby se uskuteční v obřadní síni
Úřadu městyse Frymburk dne 7. října 2016 od 14,00
hodin do 22,00 hodin a dne 8. října 2016 od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

OZNÁMENÍ
Na základě § 15, odstavec 1zákona č.247/1995 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů Úřad městyse ve Frymburku oznamuje, že ve dnech 7. – 8. října 2016 proběhnou volby do Senátu Parlamentu ČR. Volby se
uskuteční v obřadní síni úřadu městyse dne 7. října
2016 od 14,00hodin do 22,00 hodin a dne 8. října 2016
od 08,00hodin do 14,00hodin.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb do Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Parlamentu ČR může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Mobilní sběrový dvůr
Dne 29. 10. 2016 proběhne mobilní sběrový dvůr dle
následujícího časového harmonogramu:
Frymburk autobusové 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.)
Zároveň v tento den provedou místní dobrovolní
hasiči sběr železného šrotu a likvidaci autovraků po
telefonické dohodě na TF 608 308 508.

Frymburské ženy pořádají

ve dnech 24. – 25. 10. 2016
PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZU,
která se uskuteční v obřadní síni městyse Frymburk.
VÝKUP: 24. 10. 15:00 – 18:00 hodin
PRODEJ: 25. 10. 15:00 – 17:00 hodin
Výdej neprodaného zboží:
25.10. 17:00 – 18:00 hodin
Věci, které nebudou vyzvednuty, budou použity
k charitativním účelům.

Oto Řezáč starosta

Městys Frymburk vydal propagační brožuru, kde návštěvníci Frymburku naleznou
informace o Frymburku, tipy
na akce a výlety či přírodní
i kulturní zajímavosti. Zkrátka
průvodce po Frymburku jak se
patří. Brožura je k dispozici
v Infocentru Frymburk.
Projekt ,,Vydání propagační
brožury Městyse Frymburk”
byl realizován v rámci dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora cestovního ruchu.

Malování na sklo
Frymburské ženy pořádají
dne 19. 10. 2016 od 17.00 hodin
v Bistru U Hastrmana (pláž) malování na sklo.
Svícny, skleničky apod. sebou + 50,- Kč na barvy.
Kontakt: M. Boháčová tel. 777 788 631

Zájezd do termálních lázní
Bad Füssing
Pořádají Frymburské ženy pro všechny občany.
Odjezd z autobusového nádraží
ve Frymburku dne 12. 11. 2016 v 7.00 hod.
Cena zájezdu 300 Kč + 10 €
Přihlášky na tel. 777 788 631 Boháčová M.
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V průběhu školního roku pokračujeme v programu
SPOLU TO DOKÁŽEME, který hodnotíme jako velmi
přínosný pro dobré vztahy a bezpečné klima ve škole.
Můžete se těšit na tradiční adventní jarmark ve škole
s rozsvěcením vánočního stromu. Plánujeme výjezd
žáků 7. - 9. třídy do Anglie a na závěr již tradiční školní
akademii.
Přeji nám všem úspěšný školní rok s mnoha pozitivními zážitky!
Mgr. M. Minaříková, ředitelka

ZŠ a MŠ Frymburk

Nový školní rok 2016/2017 zahájen
Dne 1. září jsme za přítomnosti pana starosty Oty
Řezáče slavnostně zahájili nový školní rok. Přivítali
jsme mezi námi 16 prvňáčků. Jejich třídní učitelkou je
Mgr. Soňa Kyselová. Celkem má naše základní škola
167 žáků. Do mateřské školy je zapsáno 56 dětí (plná
kapacita).
Letošní školní rok přinesl několik zásadních novinek. Poprvé v naší škole byly díky financím z Evropské
unie zřízeny nové pracovní pozice. Školní asistent v základní škole a pracovní pozice chůva ke dvouletým dětem v mateřské škole.
Školní asistentky máme dvě. Pro 1. třídu Mgr. Markétu Moravcovou, která odpoledne vede i školní klub
pro žáky II.stupně a Kateřinu Henzelínovou pro 4.
a 5.třídu. Už po prvním měsíci jejich působení ve škole
můžeme říct, že jsou pro všechny velkým přínosem.
V mateřské škole pracuje jako chůva Mgr. Gabriela
Schicková, která se stará o šest dětí, které dovrší tří let
věku až na jaře nebo v létě 2017. Zájem ze strany rodičů byl i větší, ale chůva je zatím pouze jedna, takže
jsme nemohli vyhovět všem. To nás mrzí, ale na druhou
stranu velký zájem o tuto službu nám potvrdil, že jdeme
správnou cestou. Žijeme v době, kdy mnoho prarodičů
aktivně pracuje, a nemají tak možnost hlídat vnoučata,
a finanční situace mladé rodiny s jedním příjmem nebývá nijak růžová. Jsme moc rádi, že naše školka může
alespoň takto pomoci.
Počet zapsaných dětí do školní družiny letos přesáhl
její kapacitu – celkem bylo zapsáno 52 dětí (schválená
kapacita je 50 dětí). I na tuto situaci jsme byli připraveni, vzniklo druhé oddělení školní družiny, které vede
Mgr. G. Schicková v době od 12.30 do 15.30. I zde se
ukazuje jasný trend doby, že si rodiče přejí pro své děti
školní družinu co nejdéle. Letos máme zapsáno i sedm
místních žáků ze 4. třídy, další dva čtvrťáci chodí do
školního klubu, kde čekají na autobus ve 13.30 společně se žáky 5. třídy.
Poslední novinkou je nabídka dopoledních svačin
i pro žáky základní školy. Zde se ukazuje jedna z výhod
spojeného provozu základní a mateřské školy. Dětem
ze základní školy nabízíme stejné svačiny jako mají
děti ve školce a kuchařky tak pouze udělají větší množství, svačiny, včetně pití, se vydávají ve školní jídelně.
Cena svačiny pro dítě do 10 let je 8 Kč, pro děti nad 10
let 9 Kč. V září tuto službu využilo kolem 40 dětí z prvního i druhého stupně ZŠ. Kromě toho stále funguje
i prodej dotovaného školního mléka a dalších mléčných
výrobků a housek.

Výukový seminář 9. třídy na Sv. Tomáši

Hned druhý týden v září naše 9. třída absolvovala
výukový seminář nazvaný „Zvládáme to“. První, co
jsme museli zvládnout, byla cesta na kolech na Svatý
Tomáš. Pro někoho hračka, pro jiného vydání se ze
všech sil. Zde jsme strávili 3 dny s naší paní učitelkou
Frantálovou a paní učitelkou Kubandovou. Cílem semináře bylo se připravit na náročný rok, v němž se rozhodujeme, v jakém typu studia budeme pokračovat.
Prováděli jsme různé aktivity, při kterých jsme si
ověřovali své schopnosti, uvědomovali si své zájmy,
odlišnosti a vzájemně se podporovali. Nejvíce se nám
líbila výroba sádrových masek, „maturita a maturitní
ples'', ztraceni na Měsíci a mnoho dalších zábavných
aktivit. Domů se nám nechtělo, rádi bychom si pobyt
prodloužili do konce týdne.
Pobyt na Sv. Tomáši jsme si moc užili a rádi bychom moc poděkovali za krásné ubytovaní manželům
Perfollovým a panu Labajovi za odvoz našich tašek a
výukového materiálu.
Žáci 9. třídy

Srdečně Vás zveme na BLEŠÍ TRH,
v sobotu 22. 10. 2016 od 10 do 16 hod.
v Klubu FČAS, Frymburk 23
(bývalá budova MŠ). Vstup pro kupující zdarma.
Pronájem stolu pro prodávající 80 Kč.

Rezervace stolů nejpozději do 20. 10. 2016
na fcas@centrum.cz nebo tel: 777 992 016.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Seniorklub FČAS
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všem dětem, poděkovat za vzornou reprezentaci naší
školy a moji asistence Kláře za veškerou pomoc.
Mgr. Leoš Ševčík, učitel Tv

Aqualung Club - Projekt MLADÝ SPORTOVEC,
sportem ke zvládnutí krizových situací
V rámci výcviků dětí, vedeného instruktory Aqualung
Clubu jsme připravili projekt
1) Kurz první pomoci a bezpečnosti u vody. 2 lekce pro
skupinu cca 15 dětí ve věku od 6 do 12 let a pro
skupinu 15 starších dětí ve věku od 12 do 16 let, tedy celkem pro cca 30 účastníků (listopad 2016 – červen 2017),
2) Kurz bezpečného plavání během 5x na sebe navazujících lekcí pro skupinu cca 25 dětí ve věku od 6 do
16 let (listopad 2016 - březen 2017),
3) Kurz bezpečného potápění během 5x na sebe navazujících lekcí pro skupinu cca 25 dětí ve věku od 6

Komentář k fotografii: stojící zleva – Elena Moskalová, naše
patronka, volejbalistka, která se zúčastnila dvou OH, náš policajt, který se vzorně o naše družstvo staral – Karel Zeman
z Černé, Maruška Salačová – neustále se usmívající, Sam
Mihalovič – poctivě sbíral pro naše družstvo podpisy olympioniků, Klárka Řepová – tentokrát v roli mé pomocnice,
Aneta Tichovská – její již třetí republikové finále a pak moje
maličkost. Dole zleva: Kájina Gladišová - obrovská bojovnice a naše nejlepší, Anička Švábová – trošku podlehla atmosféře, Šimon Šilhan-bojovník v pravém slova smyslu,
Robin Papaj- neustále hledal svůj mobil a Ondra Nešvara ranní ptáče.

do 16 let (listopad 2016 – březen2017)
4) Akce Kurz bezpečného sjíždění řeky pro skupinu cca
12 dětí v červnu 2017 a skupinu cca 12 dětí v
červenci 2017,
5) Akce Kurz bezpečného kempování a orientace v přírodě cca 20 dětí od 6 let (červenec 2017).
První setkání a příjem žádostí se uskuteční 5. listopadu
2016 v bazénu Wellness Hotelu Frymburk. Jelikož celý
projekt vyjde zhruba na Kč 250.000,- Kč, zájemci, kteří
nejsou členy nebo hosty Aqualung clubu, přinesou 400,Kč na členský příspěvek. Tento projekt je koncipován jako
celek a nelze se účastnit jen jeho jednotlivých kurzů. Info
u Miloše Boháče st. tel. 777 788 630

Republikové finále OVOV v Brně

Ve dnech 8. – 10. září se v Brně konalo republikové
finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů.
Naši školu reprezentovalo družstvo, které se poprvé
z krajského kola probojovalo až na vrchol.
Desetiboj všestrannosti byl o to náročnější, že po celou dobu soutěže bylo tropické počasí. Soupeři zde byli
velmi silní a já měl přání neskončit poslední, neboť
jsme ze všech 40 škol byli školou nejmenší. Nakonec
jsme obsadili 23. místo, takže jsem byl velice spokojený.
Nejúspěšnější naší závodnicí byla nejmladší Karolína Gladišová, která obsadila v jednotlivcích 9. místo
a z kluků byl na 28. místě nejlepší Šimon Šilhan.
Pro představu o konkurenci, v desetiboji všestrannosti startovalo celkem 642 závodníků. Potěšitelný je
ale fakt, že třeba Šimon si udělal devět osobáků a Karolína osm. I ostatní z družstva se hodně zlepšovali, ale
konkurence byla prostě lepší. A tak na závěr musím
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Království lesa
Lesní svět plný zážitků pro celou rodinu.
Stezka korunami stromů se stala za několik let přirozenou dominantou Lipna. Po pěti letech se areál významně rozšiřuje i pod koruny stromů. V novém
projektu Království lesa čeká na návštěvníky bezpočet
nevšedních a nezapomenutelných zážitků.
Nové lesní město s množstvím herních prvků přibližuje krásu a rozmanitost lesa. V lipenském Království
lesa na Vás čeká bezpočet zážitků. Nevšedních a nezapomenutelných. Několik desítek atrakcí pro malé
i velké najdete kousek od Stezky korunami stromů.
V Království lesa najdete dále originální lanovky, provazové sestavy, stromová městečka, prolézačky, houpačky, půvabné domečky pro děti, hrady a hradiště,
kolotoče, pískoviště nebo skluzavky.
Chcete zažít, co se odehrává pod zeleným kobercem,
který vidíte ze Stezky korunami stromů? Hledáte místo,
kde můžete s celou rodinou strávit hodiny dováděním?
Láká Vás stát se aspoň na chvíli součástí lesního společenství?

Největší rakouský skiareál mimo Alpy
hned za hranicemi

Předprodej sezónních skipasů
na Hochficht se slevou až 20%!
VÝHODNÝ RODINNÝ BONUS –
DĚTI LYŽUJÍ CELOU ZIMU ZDARMA!
 Při zakoupení sezónní permanentky jedním z rodičů obdrží všechny děti do 10 let (r.n. 2007 a
mladší) v rodině celosezónní skipas zdarma!
 Při zakoupení sezónní permanentky oběma rodiči
obdrží všechny děti do 15 let (r.n. 2002 a mladší)
v rodině celosezónní skipas zdarma!
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

Nová oáza na Šumavě je zasvěcena hrám, dovádění
a zdokonalování pohybových schopností. Bez ohledu na
věk. Připravte si proto dostatek energie na desítky fantastických atrakcí.
Můžete se zabydlet v bludišti mezi mladými
stromky. Ztratit se v mraveništi. Anebo na velké trampolíně vyskočit až k větvoví vzrostlých stromů.
K novému lesnímu areálu se lze dostat lanovkou,
stezkabusem nebo po vyznačené pěší cestě. V provozu
je zde hned několik restaurací a občerstvení s nabídkou
tradičních šumavských jídel inspirovaných přírodou.
Děti nadchne pestré zmrzlinové království. Království
lesa se nachází kousek od Stezky korunami stromů
Lipno. www.kralovstvilesa.cz

VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ LYŽÍ
– SLEVA AŽ 70%!
Kde? V INTERSPORT Pötscher na Hochfichtu! Kdy? 22. –
26. října 9 - 17 hod.
Nové lyže (modely 14/15 a 15/16), použité z půjčovny, oblečení, brýle,
helmy, boby, atd.

HOVOŘÍME ČESKY!
Kontakt: Skiarena Hochficht, Tel. +43 (0)664/96 54 64 3,
E-mail: hochficht@intersport-poetscher.at

Tenisový turnaj čtyřher – FERDACUP 2016
Komerční banka a.s.
pobočka Vyšší Brod

Dne 17. září 2016 se konal 1. ročník tenisového turnaje čtyřher - FERDACUP. Bohužel, vzhledem k velmi
špatnému počasí, ke sportovnímu klání vůbec nedošlo.
Přesto jsme aspoň dobře poseděli a zhodnotili letošní
tenisový rok.
Sponzoři této akce, kterým patří naše veliké poděkování byli: Šulc Marek, Berit Jan, Šnajdr Pavel, Totter
Ferdinand a Restaurace Pohoda.
Za SK TENIS FRYMBURK, Tomáš Řezáč

Pracovnice KB Vám bude k dispozici
na ÚM Frymburk ve dnech:
5. 10. 2016, 19. 10. 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
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REALITY HOMOLKA CZ
- prodej, koupě, řešení exekucí, oddlužení
- nabídka úvěru i pojištění k nemovitosti

Mgr. Martina Vallová
obchodník s realitami
Sídlo firmy:
Nerudova 3078
Tábor 390 02

Pobočka:
Frymburk 64, 382 79
tel.: + 420 724 912 902

info@realityhomolka.cz
www.realityhomolka.cz

Bonnet.cz, spol. s.r.o.
finanční specialista
Mgr. Martina Vallová
- životní a neživotní zajištění
(úrazy, domy, auta, odpovědnost)
- spoření, investice, úvěry, hypotéky
- refinancování i bez dokládání příjmů
- výběr bank i pojišťoven pro nezávazné nabídky zdarma
+ 420 724 912 902, mvallova@bonnet.cz

V HOSPODĚ NA RYNKU
oslavíme jako každý rok DEN BERNARDA,
letos 5.10. ve středu
od 15 hodin 9 minut 7 sekund SLČ.
Všechny druhy piv Bernard za pěkných
10,- Kč. K tanci a poslechu budou
hrát Bubáci.

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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