Rozsvěcení vánočního stromu a adventní jarmark
V pátek 25.11.2016 jsme se již podruhé sešli u budovy školy, abychom
slavnostně rozsvítili vánoční strom a společně vykročili do adventního času. Po
projevu pana starosty Oto Řezáče rozsvítily ozdobený strom svým vystoupením děti
z naší mateřské školky. Pak následoval adventní jarmark, který připravovaly děti ze
základní školy. Našli jste zde stánek každé třídy i školní družiny a školního klubu.
Žákům 9.třídy děkuji za zajištění a prodej občerstvení – v nabídce měli
nealkoholický punč, kávu, čaj a různé sladké i slané dobroty. V hale školy jsme
mohli zhlédnout krásné vystoupení našeho baletu na téma Hvězdná noc a potěšit se
vánočním zpíváním pěveckého sboru. V závěru vystoupily děti z předmětu
dramatická výchova s divadelní hrou Jak pastýři do Betléma přišli.
Děkuji dobrovolným hasičům za zajištění ozvučení, zapůjčení stánku, lavic
a ozdobení stromu, všem dětem a zaměstnancům školy za to, že byli dobrými
hostiteli a účinkujícími, a Vám všem, že jste přišli a společně jsme zahájili adventní
dobu. Přeji nám všem poklidný advent, krásné Vánoce a úspěšné vykročení do
nového roku.
ředitelka školy M. Minaříková
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Zprávy z radnice

V měsíci prosinci se zasedání ZM bude

konat ve středu 14. 12. 2016
od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Ve vybraných dnech v měsíci prosinci bude
provozní doba úřadu městyse následující:

Vážení spoluobčané,
přeji Vám a Vašim blízkým jménem svým i jménem
Úřadu městyse Frymburk z celého srdce krásné prožití Vánoc, splnění Vašich přání a vše dobré v roce
2017. Věřím, že i v roce 2017 s plným nasazením
a pevným zdravím uskutečníme naše společné i osobní
cíle.

20. - 23. 12. 2016 – 7,30 - 12,00 hod.
27. - 30. 12. 2016 – 7,30 - 12,00 hod.

Předvánoční setkání seniorů

Oto Řezáč starosta

Srdečně Vás zveme na pravidelné předvánoční
posezení seniorů městyse Frymburk, které se uskuteční dne 12. 12. 2016 ve 14.00 hod. ve Wellness Hotelu Frymburk. Zvány jsou ženy od 58 let a muži od
62 let. Kulturní program a hudba zajištěna. Dopravu
z Blatné, Milné a Náhlova lze v omezeném množství
po předešlé domluvě zajistit (tel.: 724 383 678).
V případě neúčasti na vánočním setkání si poukázku vyzvedněte na úřadu městyse.
Těšíme se na Vaši účast! Za SPOZ Boháčová Marie

Vánoční stromky
Stejně jako v minulých letech jsme se dohodli s odborným lesním hospodářem panem Janem Řepou, že
zajistíme prodej vánočních stromků pod hlavičkou
městyse.
Prodej bude probíhat ve dnech 9. 12. - 18. 12. 2016
v prostorách dvoru služeb, přičemž ve všední den bude
prodejní doba od 1500 hodin do 1700 hodin, v sobotu
a v neděli od 1000 hodin do 1200 hodin. Prodej budou
zajišťovat zaměstnanci úřadu městyse a i ceny budou
velmi příznivé (smrk v cenách již od 40,- Kč do maximálně 95,- Kč dle velikosti). Prodej bude prováděn do
vyprodání zásob. Není tedy nutné postupovat strastiplnou cestu do lesa pro vánoční stromek, která je stejně
bez příslušného povolení vlastníka a přítomnosti lesníka trestná.
Zároveň mi dovolte, abych poděkoval panu Radku
Märtlovi za sponzorování občerstvení a p. Lakomé za
připravení vánočního občerstvení při akci Rozsvěcení
vánočního stromu.

Betlémské světlo míru a přátelství 2016

V letošním roce je to již 28 let, kdy se do domácností
dostává Betlémské světlo míru a přátelství, které do našeho městyse přivezou dobrovolní hasiči. Betlémské
světlo převezmou od rakouských kolegů v sobotu
17. prosince 2016 od 17.00 hod. v kostele Sv. Petra
u Freistadtu (Sonnberg), Rakousko.
Světlo bude uloženo u stálé služby v hasičské zbrojnici
a v pátek 23. 12. 2016 bude rozvezeno do okolních
obcí.
- V obci LIPNO NAD VLTAVOU - na křižovatce tzv.
,,U Hodin ,, v době od 16,30 do 16,40 hod.
- V osadě SLUPEČNÁ na návsi v čase od 16,45
do 16,50 hod.
- V osadě BLATNÁ bude stát hasičský dopravní automobil před Penzionem U Račáků v době od 17,05
do 17,10 hod.
- V obci SVĚTLÍK budeme v době od 17,15 hod
do 17,25 hod.
- V osadě MILNÁ v době od 17,40 do 17,50 hod.
u kapličky.
Zájemci o Betlémské světlo míru a přátelství ve
FRYMBURKU si mohou přijít k vánočnímu stromu
před kulturním domem od 18,00 do 18,40 hod. Taktéž

Putování za JEŽÍŠKEM na Martu
Již tradiční akce se koná ke zpestření vánočních
svátků, Putování za Ježíškem, a tak i letos budou moci
naše děti, společně s rodiči, putovat se svými přáníčky
za Ježíškem do kapličky na Martu.
Ve dnech 10. a 11. prosince 2016 vždy od 12.00
do 16.00 hodin uvnitř kaple bude instalována Ježíškova vánoční schránka, kam budou moci děti, případně
i dospělí, vhazovat svá tajná písemná přáníčka, co by
jim asi mohl či měl JEŽÍŠEK nadělit pod stromeček.
Přáníčka budou poté zvláštní poštou doručena přímo
JEŽÍŠKOVI. Jako i jiné roky budou zajišťovat celou
akci naši fotbalisté, za což jim předem děkuji.
Oto Řezáč, starosta
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bude předáno na farní úřad a kdo nestihne nebo si nebude moci světlo převzít v uvedené časy, má možnost
si jej vyzvednout v hasičské zbrojnici ve Frymburku
u stálé služby, kde bude hořet po celou dobu vánočních
svátků. Přijďte si pro plamínek Betlémského světla, poslechnout koledy a připít si s námi u vánočního stromu
horkým punčem. Frymburští dobrovolní hasiči přejí
všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků, veselé silvestrovské oslavy a v nadcházejícím roce 2017 vše nejlepší s přáním, aby ten příští rok
se obešel bez újmy na zdraví, majetkových škod a ostatních nepříjemných událostí.

Listopad
 podzimní zahradní slavnost byla i za nepřízeň počasí vydařená – letos bychom rády ocenily rodiče
za sladkou přehlídku dobrot, které jsme mohli
ochutnat, pec se opět rozpálila do ruda  a v ní se
pekly úžasné žitné placky, které v kombinaci se
špekáčkem byly opravdovou delikatesou , tvořilo se, dovádělo, veselilo a to vše se zapíjelo výborným dětským punčem 
 opět jsme uskutečnili fotografování s Adélou –
zimní motiv
 chmurný den nám přinesl „Černobílou pohádku“
od divadla „Kos“
 čas adventu jsme přivítali tanečkem, bubnováním
a rozsvícením vánočního stromu před budovou ZŠ
Prosinec
 Mikuláš, čert i anděl navštíví naše nejmenší, kteří
se již nedočkavostí doslova „třesou“ 
 vánoční posezení seniorů zpříjemníme vystoupením předškoláků, kteří na sebe jistě strhnou pozornost za doprovodu bubnování na drumbeny, avšak
k předvánočnímu času patří především melodie
jemné, které obohatíme ladným tanečním krokem
 tradiční Vánoce v mateřské škole oslavíme – zpěvem koled, vánočními zvyky, ochutnávkou vánočního cukroví a především návštěvou Ježíška 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ FRYMBURK
ZŠ a MŠ Frymburk

Vážení rodiče,
od měsíce ledna 2017 nastává změna v placení
obědů ve školní jídelně. Stravné bude možné hradit
pouze bezhotovostní formou – inkasem nebo trvalým
příkazem. Číslo účtu: 107-7569260247/0100, prosím
neuvádějte žádný konstantní, variabilní ani specifický symbol! V případě trvalého příkazu uveďte do
zprávy pro příjemce pouze jméno dítěte. Děkuji a přeji
příjemný adventní čas.
Mgr. Milada Minaříková – ředitelka školy

PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ A POHÁDKOVÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU MNOHO KOUZELNÝCH CHVIL

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY – MŠ Frymburk
Fotografie ze všech akcí máte možnost zhlédnout na
webu ZŠ a MŠ Frymburk – v sekci Mš a přírodní zahrada – fotogalerie.

Za MŠ Frymburk Bc. Veronika Račáková

POZVÁNKA NA KONCERT

Září
 k září neodmyslitelně patří zvykání (adaptace) na
školku, v letošním roce si u nás nově zvykaly
dvouleté děti společně s chůvou, která zajišťuje jejich individuální potřeby – nyní již s hrdostí můžeme říci, že se nám všechny mrňousky podařilo
zadaptovat 
 naši předškoláci potěšili nově narozená děťátka na
slavnosti Vítání občánků
Říjen
 jen jsme se otřepali po prázdninách a zvykli si na
režim v naší školce, pozvali jsme si divadelní spolek „Luk“ s pohádkou „O Palečkovi“, podání našich oblíbených herců nás opět velmi pobavilo
 další na řadě bylo divadlo „Máma a táta“ s pohádkou „Červená Karkulka“, ručně vyráběné loutky
tohoto spolku obdivujeme pokaždé

Pěvecký sbor
HARMONIE
zve všechny hudbymilovné diváky
na

VÁNOČNÍ KONCERT
který pořádá o 2. vánočním svátku
v pondělí 26. prosince 2016 v 17 hodin
v kostele sv. Bartoloměje.
Připravili jsme pro Vás vánoční koledy,
pastorely, skladby velkých mistrů,
zazní i část Rybovy Mše vánoční
a slavný Panis Angelicus.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Frymburk „pod hladinou“

V HOSPODĚ NA RYNKU
zahrají 3. 12. 2016 BUBÁCI.
Již tradičně si poslechneme vánoční koncert
KRUMLOVSKÉHO GUITAR DUA
ČAPEK-INTERHOLZ,
jehož termín bude ještě upřesněn.

Ve čtvrtek dne 13. října 2016 jsme měli vzácnou příležitost přijít mezi frymburské občany a představit zde
knihu Lipno – krajina pod hladinou, kterou vydal Českokrumlovský rozvojový fond – Museum Fotoateliér
Seidel. Ve výborné atmosféře v plném sále Frymburského muzea jsme prezentovali publikaci, která vznikla
i díky podpoře frymburských partnerů (Mgr. Frantála,
Jana Račáka, manželů Krolových aj.) a byla v původním nákladu 1 800 výtisků již během měsíce srpna (vyšla 4. 8.) rozebrána, a proto koncem října vyšel dotisk
1 500 kusů.
Opět jsme si ověřili, že Frymburští mají zřejmě
zcela mimořádný vztah ke svému bydlišti. Neboť – jak
bylo na besedě také upozorněno – je ve Vašem městečku o knihu velký zájem, který je srovnatelný pouze
s knižním trhem v Českém Krumlově a Českých Budějovicích. Odpovídala tomu i účast na besedě, kdy se dostavilo přes 50 lidí. Jak řekl ředitel muzea pan
Mgr. František Frantál, který besedu zorganizoval
a celý večer moderoval – na akci se zájmem přišli
místní, ale i vzdálení přespolní. Z pamětníků pamatujících Lipensko před Lipnem a dokonce i před poválečnou výměnou obyvatelstva tu byl mj. i František Anderl
z Nových Domků, dnes žijící v Loučovicích, ale i řada
Frymburských, například paní učitelka Bohuslava Dvořáková, pan Josef Brom a i mnozí další, kteří si přišli
zavzpomínat na svou vlastní práci při výstavbě přehrady.
Obyvatelé Frymburka se rovněž zmínili o svých
„staronových“ projektech k historii městyse. Archiv
Fotoateliéru Seidel byl znovu využit, neboť díky zvětšení snímku na titulní straně kalendáře na rok 2017 nalezl Mgr. Frantál první předválečné frymburské hřiště
zmíněné v kronice městyse na pravé straně Vltavy nedaleko frýdavské skály. Následné definitivní potvrzení
umístění prvního poválečného předzátopového fotbalového hřiště nyní tedy ze tří možných variant může podpořit poslední přípravy k vydání „Pamětí oddílu kopané
ve Frymburku“.
Někteří účastníci besedy využili i ojedinělé příležitosti koupit zde zcela čerstvý dotisk knihy za velmi zvýhodněnou cenu určenou pouze pro účely prezentace
490,- Kč (běžná maloobchodní cena v knihkupectvích
je 590,- Kč) a my pevně věříme, že tak pořídili dobrý
dárek – neboť například Vánoce se kvapem blíží.
S díky za podporu i motivaci k dalším dílům edice
„Seidelova Šumava“

Taneční zábava ve Frymburku!
Dvorní kapela vyšebrodského minipivovaru

Pajzl band, zahraje 9. 12. 2016 od 19.30 h.
v sále restaurace Stará škola.
Bude to pravděpodobně jedna z posledních akcí v této
restauraci, a tak přijďme naposledy roztančit tento
legendární sál.
Všechny zve Martin Nekola, Zdraví Frymburk z.s.

Zastavte se, nalaďte si hlas a přijďte si spolu
s námi opět zazpívat koledy.

Česko zpívá koledy
14.12. 2016 v 18.00 hod.
u stromečku před Klubem FČAS Frymburk 23,
vstup zdarma, více info: www.ceskozpivakoledy.cz

Těšíme se na Vás!
Za seniorklub FČAS Marcela Frajová

Autoři Petr Hudičák, Zdena Mrázková, Jindřich Špinar
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PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ

FRYMBURSKÉ PEKLO

Miloš a Marie Boháčovi oznamují, že letos jako každý
rok proběhne ve Frymburku v pátek 23. 12. 2016
cca od 9.30 hod. prodej vánočních kaprů
(z Rybářství Nové Hrady).
Tradičně před obchodem FLOP.
Objednávky prosím na prodejně FLOP,
sms na tel.: 777 788 630, nebo e-mailem na
spar@lipnoweb.cz Zajistěte si objednávkou
kvalitního vánočního kapra.
Přejeme příjemné a klidné vánoční svátky.

I letos k nám do Frymburku přijdou
čerti s luciferem,
tradičně 5.12. v pondělí od 18.00 hodin,
tentokrát ve spodní části našeho parku na
náměstí (před Pensionem U Kostela).
Těšit se můžete na vše, jako každý rok,
jen Mikuláš s anděly jsou nejistí!?
O to větší to bude PEKLO!!!

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří našim dobrovolným hasičům
za bezpečné odstranění vosího úlu na naší půdě.
M. + M. Boháčovi

TANEČNÍ WORKSHOP SALSA
A JEJÍ VARIACE, FLAMENCO
SALSA, BACHATA, MERENGUE, FLAMENCO
Pro všechny zájemce tance v oblasti Lipenska nabízíme v lednu 2017 další pokračování lekcí tance salsy a
flamenca pro začátečníky. Tentokrát ve formě sobotního workshopu. Chcete shodit vánoční kilogramy, rozpohybovat metabolismus a zahnat zimní depresi? Tak
neváhejte a přijďte si zatancovat salsu, bachatu, merengue a flamenco. Co k tomu potřebujete?
NA KURZ MŮŽETE PŘIJÍT BEZ PARTNERA!
KURZ VHODNÝ I PRO RODIČE S VĚTŠÍMI DĚTMI! NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ PŘEDBĚŽNÉ ZNALOSTI!
KDY? Sobota 21.1.2017, 10.30–11.30h Salsa,
11.45-12.45h Flamenco
KDE? Sál Klubu FČAS, Frymburk 23, www.fcas.cz
Cena: 180,- Kč / Salsa / Flamenco (60 min.), oba kurzy
340,- Kč
Nabídka slev pro členy Klubu: Děti, mládež do 18 let,
studenti a důchodci
Cena salsy a flamenca jednotlivě: 120 Kč/60 min., oba
kurzy 220,- Kč 120 min.
Co sebou? Vezměte si pohodlnou obuv a oblečení,
boty jsou možné na podpatku i bez nich. V sále je
třeba se vždy přezout.

Komerční banka a.s.
pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici
na ÚM Frymburk ve dnech:

7. 12. 2016, 21. 12. 2016
od 18.00 do 18.30 hod.

Kadeřnictví Zlatka
Frymburk 23
Tel.: 777 646 879

V měsíci prosinci 10% sleva
na veškeré služby. Možnost zakoupení
dárkových poukázek pod stromeček
pro své nejbližší.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků
a hlavně šťastný nový rok 2017!

Přihlášky a rezervace:
ivana.mandikova@gmail.com, tel. 721 935 850

Síť sportovních půjčoven Lipno Centrum s.r.o.
přijme na HPP i DPP obsluhu sportovní půjčovny.
Nutná znalost min. 1 cizího jazyka (Aj, Nj)
Nabízíme práci ve skvělém kolektivu, benefity pro
zaměstnance.
V případě zájmu volejte na: 773 317 761

Taneční lekci lze zakoupit také jako dárkový
poukaz pod stromeček. Nevšední dárek, který
dodá spoustu energie!
Těšíme se na Vaši účast!
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UŽÍVEJTE SI A UŠETŘETE STOKORUNY I VÍCE
S turistický průvodcem pro volný čas – Grenzgenial

Vhodný tip na vánoční dárek!
Exkluzivní slevy typu 1+1 zdarma a další skvělé výhody pro volný čas na Lipně
a v blízkém příhraničí.
Lyžování ve Skiparku Frymburk, Sternsteinu, Hochfichtu, Mitterdorfu, Zadově.
Nový svět pod hladinou, aquapark, saunový svět či bowling ve Wellness Hotelu Frymburk, půjčovny lyží a bruslí, restaurace, a mnohé další výhody.
Průvodce zakoupíte za 200 Kč v infocentru Frymburk. Více na www.grenzgenial.cz

SKIBUS V ZIMNÍ SEZÓNĚ 2016/17
Zastupitelé městyse Frymburk se rozhodli podpořit společnost Lipensko s.r.o. dotací ve výši 60 000 Kč na
zajištění provozu autobusové dopravy v termínu od 17. 12. 2016 do 31. 3. 2017 ve dvou trasách, a to vnitřní
místní dopravy v obci Lipno nad Vltavou a dále na trase zajišťující autobusové propojení obcí Vyšší Brod,
Loučovice, Lipno nad Vltavou, Frymburk, Černá v Pošumaví.
Především to znamená, že všichni obyvatelé i turisté z Frymburku budou moci zdarma využívat skibus
k dopravě do Skiparku Frymburk či Skiareálu Lipno a turisté/obyvatelé z ostatních obcí budou moci skibusem navštívit naše turistické atrakce, restaurace či lékaře ve Frymburku.

Skibus jezdí denně od 17. 12. 2016 do 31. 3. 2017 a doprava je pro všechny zdarma.
Zastávky ve Frymburku: náměstí, Wellness Hotel Frymburk, Skipark Frymburk

Časy odjezdů z Frymburku - směr Lipno n. Vlt:




Wellness Hotel Frymburk: 8:20, 12:25, 17:18
Náměstí: 8:22, 12:27, 17:20
Skipark Frymburk: 8:24, 12:29, 17:22

Kompletní jízdní řád najdete na webových stránkách www.ifrymburk.info

FRYMBURSKÁ STOPA 2017
Letošní zima má být po několika hubených letech konečně normální, a proto zveme všechny malé i velké
běžkaře na tradiční veřejné závody v běhu na lyžích, které se budou konat v termínu 13. a 14. ledna 2017
na nenáročných běžeckých tratích okolo Frymburku. V případě nedostatku sněhu se závody uskuteční v náhradním termínu 20. – 21. ledna 2017.
V pátek 13. ledna proběhnou závody dětí a žáků ZŠ, v sobotu se do bílé stopy vydají ženy a muži.
Letošní novinkou bude rozdělení závodu dospělých na dvě vzdálenosti:
1. půlmaraton v délce 21 km
2. hobby kategorie na 10 km
Více informací na tel: 773 444 944 nebo emailu: office@lipno-marketing.cz
Těšíme se na Vaši účast ať jako závodníka nebo fanouška. SKOL!
Martin Řezáč | SK Lyžaři-Běžci alias Atletiko Frymburk
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Karta plná zážitků – Lipno.card je tu pro všechny občany
Svazu lipenských obcí za zvýhodněnou cenu.
Čekají na Vás výhodnější skipasy do Skiareálu Lipno, výhodnější vstupy
do Aquaworldu Lipno a také do Sport Areny Lipno a na Stezku korunami
stromů. Vstup na Stezku je nyní od 20% výhodnější. Přímo ke Stezce se můžete vyvést Stezkabusem, který jede z centrálního parkoviště s Lipno.card
zdarma. Lipno.card využijte po celý rok a získáte tak tipy na výlety s rodinou.
Hopsárium Lipno/České Budějovice, Vítkův hrádek, pivovar Budvar, vánočně naladěná ZOO na Hluboké či ve Dvorci a mnoho dalších se těší na Vaši
návštěvu.
Karta Lipno.card patří nejen hostům k jejich dovolené na
Lipně, ale také právě Vám. Proto neváhejte a zakupte si novou
kartu již nyní za zvýhodněnou cenu. Občané trvale žijící v obcích Svazu lipenských obcí zakoupí kartu za 50 Kč. Užívejte si
výhody po celý rok (až do 31.10.2017, standardní prodejní cena
je 149 Kč).

7. ročník
Frymburské bulky
28. 12. 2016 se uskuteční
v Hostinci Na hřišti
od 13.00 hodin
7. ročník Frymburské bulky.
Přihlášky na místě nebo na
tel. 605976403.
Startovné 300,- Kč.

Kartu zakoupíte v Infocentrum Lipno a v Infocentrum ve Vyšším Brodě.
www.lipno.info +420 731 410 800

Sázková kancelář
Fortuna

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a nový rok 2017
plný pohody, zdraví a zážitků.

má nově otevřenou pobočku
v Černé v Pošumaví
v Restauraci na Rozcestí
/vedle kostela u hl. silnice/
 možnost dobíjení telefonu
 sázet na různá sportovní
utkání
 vsadit loterii - Loto - slosování středa, sobota
 zlatých 11 - každý den
 fofr - každých 5 minut
 prodej losů
Přijďte i Vy zkusit své štěstí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevřeno každý den.
Tel.: 601 340 602

LIPNO SERVIS
LIPENSKO
STEZKA KORUNAMI STROMŮ
www.lipno.info

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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