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Boccia Šumava Frymburk
Našim malým Bocciařům se v letošní sezóně dařilo. Po
čtyřech ligových zápasech se tým Benjamínků (složený
z prvňáčků a druháčků) umístil na celkovém 7. místě. Tým
větších dětí Mazáků (třeťáci a čtvrťáci) obsadil krásné 3.
místo ve 2. lize i Boccii. Ve čtvrtek 19.6. naše kapitánka
Viky Vetráková převzala na slavnostním vyhlášení diplom a
pohár. Rádi bychom se v příštím roce umístili na 1. - 2.
místě a.. postoupili ..do 1. ligy. Kromě ligových zápasů jsme
uspořádali vánoční turnaj pro rodiče a děti a zúčastnili jsme
se i frymburského turnaje 13. června. Velké poděkování patří
p. Miloši Boháčovi st., který nás na zápasy vždy ochotně
odvezl, rodičům za podporu, tréňovi Robertu Hartmanovi,
Honzíkovi a Haničce Vítkové a p. Gustavu Procházkovi za
sponzorský dar. Velký dík patří i samotným hráčům.
Jsou to: Jára Nachtmann, Ludvík Michalecký, Oliver Schick,
Vašek Schneider, Tobias Wilzing, Adam Burian, Jirka Nachtmann, Pája Mrkáček a Viky Vetráková ☺
Za týmy Boccia Šumava Frymburk Gabriela Hartmanová
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ATLETICKÁ OLYMPIÁDA – Kaplice 4.6.2014

Za odměnu bylo dětem i společné foto s vítězem OH v
Barceloně, s Robertem Změlíkem.

Letos jsme se vydali na atletickou olympiádu se šesti
závodníky, pouze s těmi, kteří měli šanci na dobré umístění.
A vyplatilo se nám to. Všichni postoupili do finálových
bojů.
Nejlépe si vedl Tomáš Pavlík, který s časem 8,04 vyhrál
běh na 60 metrů a časem 3:19,30 získal bronzovou medaili
v běhu na 1000 metrů.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Lenka Somolíková byla výkonem 40,68 metrů bronzová
v hodu míčkem a Aneta Tichovská skončila na 7. místě.
V běhu na 600 metrů skončila Aneta na nepopulárním 4.
místě a Klára Řepová skončila osmá.hhhhhhhhhhhhhhhhhh
V běhu dívek na 60 metrů obsadila Dana Madžarová 4.
místo, kdy totálně zaspala na startu a Lucka Trávníčková
skončila na 10. místě. Ale dívky si vše vynahradily ve
štafetě, kdy s velký přehledem postoupily z rozběhu a svoji
formu potvrdily i ve finále, když zvítězily s velký náskokem
a poprvé v historii školy máme zlato ze štafety. Dívky
běžely v sestavě Trávníčková, Somolíková, Tichovská a
finišmanka Madžarová. Super!!!

Takže po velkém úspěchu ve florbalu se letos ani atleti
neztratili, a letošní školní rok byl za posledních 15 let
nejúspěšnější.

Díky všem za výbornou reprezentaci a poděkování paní Jitce
Mydlilové, která nás do Kaplice vezla a celou dobu nás
povzbuzovala.
Foto: zleva – Aneta Tichovská, Lenka Somolíková, Lucie
Trávníčková, Dana Madžarová, Klára Řepová a Tomáš
Pavlík.

Gratulace florbalistům
Tak nakonec vše dobře dopadlo a FBC Frymburk
vybojoval postup do Jihočeské ligy mužů.kkkkkkkkkkkkkkk
Takže v příštím soutěžním roce nás čekají Strakonice, Č.
Budějovice, Písek, Třeboň, J, Hradec, Soběslav, Dačice a
další mužstva z celých jižních Čech.lllllllllllllllllllllllllllllll
Bude to náročné nejen po sportovní stránce, ale hlavně
po stránce ekonomické. Snad to kluci zvládnou.
Díky a ještě jednou blahopřání!!!!!!
Leoš Ševčík

Frymburk očima dětí
Ve středu 18.6. jsme v českokrumlovském muzeu představili
odborné porotě knihu o Frymburku vytvořenou našimi žáky.
Jedná se o rozsáhlý projekt, ve kterém jsme zpracovali různá
témata týkající se našeho městyse: jak trávíme volný čas,
významné osobnosti (J..V..N...Maxant, S. Sechter, A.
Baumgartner, J. K. Markus, A. Stifter), naučná stezka na
Vřesné, přehledná mapa pro turisty, kostel sv. Bartoloměje,
frymburské sochy… a navíc jsme to ještě doplnili bajkami,
které děti samy napsaly. Vše jsme svázali a vytvořili tak
originální a jedinečné dílo, za které jsme byli oceněni
1. místem a získali pro školu desetimetrovou přehlednou
časovou osu našich dějin. Kniha zatím zůstává k nahlédnutí
v českokrumlovském muzeu, ale bude nám navrácena a my
vám ji nabídneme k nahlédnutí v muzeu našem.

Krajské kolo OVOV v Táboře
Dne 12.6. se v Táboře uskutečnilo krajské kolo v soutěži
Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Do kraje se
probojovali z okresního kola tři naši atleti.mmmmmmmm
A vedli si fantasticky. Klára Řepová i přes drobné
zdravotní problémy v konkurenci 32 dívek obsadila nakonec
11..místo.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Ještě lépe si vedl Tomáš Pavlík, který nakonec vybojoval
bronzovou medaili.ggggggggggggggggggggggggggggggggg
A to nejlepší nakonec. Aneta Tichovská zvítězila a kromě
titulu krajská přebornice si vybojovala účast v celostátním
kole v Praze na Strahově. Takže díky za zviditelnění malého
Frymburku.

Zároveň Vás zveme na výstavu fotografií a výtvarných prací
našich žáků, která je nainstalována ve vestibulu kulturního
domu.
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Školní akademie 2014

Jaro a léto v mateřské školce

V úterý 17.6. proběhla v našem kulturním domě pod
taktovkou 9.třídy obnovená Školní akademie. Pohádky,
písně, tance, verše, scénky předvedly jednotlivé třídy,
družina a kroužky. Bylo to pestré, legrační, milé i dojemné.
Každý si snad našel něco, co ho oslovilo.

Na začátku jara jsme s radostí uvítali možnost chodit si hrát
a relaxovat do solné jeskyně Wellness Hotelu Frymburk.
Děkujeme!
1. 4. přijelo do MŠ loutkové divadélko „LUK“ s pohádkou
„O.Budulínkovi”..Všemi svými silami jsme pomáhali
dědečkovi a babičce vyloudit Budulínka z nory lstivé lišky.

V závěru se s námi osobitým způsobem rozloučila 9. třída,
která dala celou akci dohromady, a za to jim patří veliký
potlesk. Přejeme jim, aby jejich nová životní etapa byla také
tak zdařilá.

16. 4. jsme hledali velikonočního zajíčka a s chutí plnili jeho
zajímavé úkoly. Čekala nás totiž sladká odměna.

Pomyslnou štafetu přebrala z rukou deváté třídy třída osmá.
Přestože je příprava takovéto akce dosti náročná, již teď se
těšíme na nové nápady a silné zážitky.

A co Den země? Jeho záměry jsme také zvládli. Uklidili
jsme si perfektně školní zahradu a také okolí cyklostezky
pod mateřskou školou.

Děkujeme panu Šislerovi a panu Mazurovi za vstřícnost a
pomoc při přípravách v kulturním domě a lipenské škole za
zapůjčení ozvučovací techniky.

V prvním povelikonočním týdnu jsme prožili dobrodružné
cesty převozem na Frýdavu a zpět. Za svezení děkujeme.
30. 4. jsme navštívili novou „Požární stanici” ve Frymburku.
Pozorně jsme poslouchali poutavé vyprávění záchranářů o
jejich práci. Nejvíce se nám líbila zdravotnická a požární
technika, hlavně lodě, auta a stříkačky. Děkujeme panu A.
Labajovi a jeho kolegům.

Za ZŠ Gabriela Krejzová

Od 12. 5. do 16. 5. jsme všichni ve školce prožili „Barevný
týden“. Pomáhali nám jej připravit i maminky, děkujeme.
16. 5. jsme svým krátkým vystoupením přivítali do života
naše malé budoucí kamarády na slavnosti „Vítání dětí”
v obřadní síni Úřadu městyse Frymburk.
20. 5. přijelo do MŠ „Divadlo Z bedny” z Karlových Varů
a přivezlo pohádku s písničkami „O rybáři a rybce“.
Kouzelné dopoledne jsme zakončili při sportovním klání na
školní zahradě.
28. 5. jsme si zasportovali znovu. Paní učitelky pro nás
připravily „Letní olympijské hry” na školním hřišti u
základní školy. Nebylo vítězů ani poražených, vyhráli jsme
všichni, protože jsme všechny sportovní disciplíny perfektně
zvládli.
2..6. jsme oslavili „Den dětí”. Přijali jsme pozvání do
cukrárny hotelu Maxant na výbornou zmrzlinu (děkujeme) a
opět jsme si zasportovali a zadováděli na zahradě mateřské
školy. A na závěr dětského dne zase sladká odměna!
12..6..odjeli naši starší kamarádi na školní výlet do
Rakouska. Navštívili Pohádkovou říši a MINI ZOO v Linci.
Děkujeme panu P..Kortánovi za příjemné svezení
autobusem.
18.6. prožili předškolní děti milou slavnost „Rozloučení
s předškoláky“..Všichni přejeme budoucím prvňáčkům
hodně úspěchů v základní škole..Děkujeme panu H.
Wilzingovi za sponzorování školní slavnosti. Poděkování
též patří paní J..Mydlilové a panu A. Labajovi za zhotovení
videa. Děti a zaměstnanci mateřské školy přejí všem krásné
a.pohodové.prázdniny.kzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzkk
k
Hana Janáčková
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Turnaj v Boccii – Frymburk 13.6. 2014
V rámci Frymburských slavností uspořádal fotbalový oddíl ve spolupráci s vedením městyse Frymburk již druhý ročník turnaje ve
hře zvané Boccia. Tato hra je upřednostňována především pro postižené a hendikepované občany. Do Frymburku ji přivedl náš
občan Honza Urban, který ji hraje ve své kategorii na republikové úrovni. Letos byl turnaj uspořádán již v pátek, takže byl jako by
neoficiálním zahájením našich slavností. Na rozdíl od loňského roku, kdy nás nepříznivé počasí zahnalo do tělocvičny, jsme mohli
uspořádat tentokrát celou akci na pláži na školním hřišti.
Letos se turnaje zúčastnilo 13 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po šesti a sedmi. Celkem se na hřištích objevilo 55
hráčů, což je velmi úctyhodný počet. První dva týmy z každé skupiny postupovaly do semifinálových bojů a ostatní se utkali ve
vyřazovacích bojích o závěrečné umístění. Všechny zápasy proběhly ve velmi pěkné atmosféře i s podporou asi dvou desítek
diváků si ho všichni aktéři náramně užili!hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

1

2A – 1B

Semifinále 1

Domov Mačkov B

Pohodáři Vacov

2:1

2

1A – 2B

Semifinále 2

Domino Č.B.

Borovanští borci

8:0

3

o 11 místo

Bizoni Frymburk

Rosničky Blatná A

4:1

4

o 9 místo

Duhovky Písek

Petra Mačkov A

3:0

5

o 7 místo

Rolničky Soběslav

Empaťáci Č.B.

2:4

6

o 5 místo

Rosničky Blatná B

Frymburk mazáci

2:3

7

o 3 místo

Pohodáři Vacov

Borovanští borci

0:3

8

finále

Domov Mačkov B

Domino Č.B.

5:1

Individuální vyhodnocení

jméno

oddíl

nejlepší hráč turnaje

Netrvalová Miluše

Domov Mačkov B

nejsympatičtější hráč turnaje

Slípka Radek

Domino Č.B.

Pro všechna družstva byly připraveny poháry a krásné dárkové koše z kuchyně p. Boháčové z frymburského Sparu. O pěkné
upomínkové předměty, diplomy a malé dárečky se postarala p. Hanka Urbanová.
Turnaje se zúčastnila i tři družstva z Frymburku.
Bizoni Frymburk: Honza Urban, Račák Imra, Burián Adam, - trenér Robert Hartman
Boccia Frymburk Mazáci: Tobias Wilzing, Schick Oliver, Viktorie Vetráková, Pavel Mrkáček
Boccia Frymburk Benjamínci: Nachtmann Jaroslav a Jiří, Michalecký Ludvík.
Oba tyto mladé týmy pod přísným vedením trenérky Gabči Hartmanové.
Fotbalový oddíl v čele s hlavním organizátorem turnaje Vlastimilem Mertlem děkují za finanční podporu především zástupcům
našeho městyse, bez které by se ani turnaj nemohl uskutečnit! Je třeba také poděkovat vedení frymburské školy, která nám
umožnila sehrát turnaj na jejich školním hřišti!
Poděkování patří jak všem organizátorům, tak i rozhodčím Štěpánovi Cakovi, Hance Vítkové a tzv. děvečce pro všechno,
Robertovi Hartmanovi, který zaskočil pokaždé tam, kde bylo potřeba. Na závěr turnaje čekalo všechny účastníky malé pohoštění,
o které se. postaral „šéfvedoucí“ Miloš Boháč, kterému také všichni upřímně děkujeme!
Všechny týmy si moc turnaj pochvalovaly stejně tak, jako se jim líbila procházka po Frymburku.
Vlastimil Mertl
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Výbor fotbalového oddílu by chtěl i touto cestou
poděkovat všem hráčům jak v kategorii dospělých, tak i
mládeže. A velké poděkování patří všem, kteří se o týmy
starají a odvedli s nimi výbornou práci.ppppppppppppppppp
U A týmu jsou to trenéři Vlastimil Mertl, František
Malina, hrající asistent Josef Micák a vedoucí mužstva
Robert Hartman.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
U B týmu je to především Jan Salzer, asistent Jan Ribár a
vedoucí Jaroslav Salzer.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
O naše žáky se výborně starají trenéři Václav Liebl,
Zdeněk.Vrátil.a.vedoucí.mužstva.Václav.Svoboda.kkkkkkkk
kkA ty nejmenší fotbal prakticky učí trenéři Stanislav Matuš
a František Malina. Jim jako vedoucí mužstva vypomáhá
Juhaňák Pavel.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Za fotbalový oddíl Vlastimil Mertl

V měsíci červenci 2014 bude pracovnice ÚM
přítomna na radnici v sobotu 26.7.
od 08,00 do 12,00 hodin.

Frymburský fotbalový oddíl zakončil
úspěšně jarní boje
Měsíc červen byl ve znamení konce sezóny. Všechny týmy
již dohrávaly o konečné umístění v tabulkách. Náš A tým
pokračoval na vítězné vlně a zaváhal pouze ve Zlivi, kde po
dobrém výkonu docílil bezbrankové remízy! Zbývající dva
domácí zápasy tým zvládl na jedničku, a ač měl soupeře
z obou pólů tabulky, tak oba poslal s nadílkou čtyř gólů.
Zejména zápas proti prvnímu Větřní měl výbornou úroveň a
musel se všem přítomným divákům líbit. V letošní sezóně
mužstvo získalo 49 bodů a s aktivním skóre 60:45 skončilo
na 5. místě, což je sice oproti loňské sezoně pokles o dvě
příčky, ale vloni nám na třetí místo stačilo o 2 body méně.
S dosaženými výsledky je vedení oddílu nadmíru spokojené
a vzhledem k tomu, že se do A týmu postupně zařadilo více
mladíků, má perspektivu i do dalších let. Od příští sezóny se
A tým opět vrátí k začátkům zápasů v 17.00, protože dřívější
začátky od 13.30 se oddílu neosvědčily. Hráči nyní mají od
fotbalu volno a příprava na nový ročník jim začne 15.7.

Dětský den v Milné zpestřily
dětské rybářské závody
I letos na dětský den v Milné mohly děti přijít změřit své
síly a dovednosti týkající se rybářského umění.jjjjjjjjjjjjjjjj
Počasí dětem vcelku přálo, i když se za dobu konání
dětských rybářských závodů nějaký ten mráček na obloze
objevil.
Vidina úspěšného rybolovu, soutěžení, nebo jen čisté
zábavy nakonec k rybníku na návsi Milné přivedla 18
dětských rybářů. První místo po dlouhém boji obsadila
Adéla Dalíková, na druhém místě skončil Miroslav Dalík a
na místě třetím stanula Aneta Hadačová.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Celkově se vytáhlo 77 ryb, z toho bylo 8 velkých kaprů a
největším úlovkem se mohla pyšnit Štěpánka Kovačová,
která vytáhla kapra měřícího 57 cm.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Kromě toho, že všichni soutěžící vyhráli hodnotné ceny a
obdrželi dárkové balíčky, bylo po celý den pro všechny děti
nachystáno občerstvení zdarma, jako třeba limonády či
párky v rohlíku.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Vše by neproběhlo bez podpory a příspěvků sponzorů,
kterými byly: Farma Milná, městys Frymburk, Sklářská huť
TASTA, Spar Frymburk a rybářství Schneider. Tímto všem
sponzorům patří velký dík!pppppppppppppppppppppppppp
Doufáme, že i letos byly tyto rybářské závody pro děti
zpestřením oslav dětského dne a za rok se těšíme opět na
viděnou!
Za RS Milná Martina Ostrýžová

závěrečné výsledky A týmu:
Frymburk – Větřní 4:2 Matuš 2, Budík 2
Zliv – Frymburk 0:0
Frymburk – Přídolí 4:1 Račák M. 2, Malák 2.
B tým také dohrál sezonu celkem úspěšně a po prohře
v Loučovicích, kdy ztratil nadějné vedení 2:0 se rozloučil
s domácími diváky pěknou výhrou proti Holubovu 6:1. B
tým skončil v letošní sezóně na slušném 6. místě se ziskem
28 bodů, a i tady panuje spokojenost s dosaženými výsledky,
protože konkurence v okresním přeboru je dost vysoká.
Hraje zde hodně týmů, které pravidelně hrávaly v 1 B třídě a
náš B tým s nimi hraje vyrovnané zápasy.
závěrečné výsledky B týmu:
Loučovice – Frymburk B 3:2 Salzer, Liebl
Frymburk – Holubov 6:0 Liebl 3, Skipala 2, Břečka

Hodnocení posledních tří zápasů
mistrovské sezóny přípravek roku 2013/2014

I naši žáci v posledním zápase zvítězili nad Vyšším
Brodem 5:3. Branky vstřelili jejich tradiční střelci Pavlík 3,
Malina a Krahulec. Mužstvo skončilo na 6. místě se ziskem
18 bodů a skórem 87:64. I žáci v letošním ročníku
nezklamali a pod vedením nových trenérů, zejména na jaře,
podávali výborné výkony. Jsou tedy příslibem do dalších let.
Po letošku je do mužů opustí pouze Franta Malina, a tak
v příštím roce zůstane prakticky celý tým pohromadě a
doplní ho několik nadějných hráčů z přípravek.kkkkkkkkkk
Naše přípravky také mají za sebou velmi dobrý rok a je
zde vidět, že kluky fotbal baví, a to je v tomto věku
nejdůležitější. Na každém tréninku se potom zlepšují, a to se
potom projevuje i v zápasech, ve kterých většinou hrají proti
věkově starším hráčům a jsou jim rovnocennými soupeři.
Jen tak dál kluci.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FC FRYMBURK – VELEŠÍN 7 : 8
Naši benjamínci nastoupili proti staršímu a početnějšímu
soupeři a než se rozkoukali, prohrávali 0:4. Do poločasu
stihli náskok nepatrně snížit, ale výborně se jim povedl
nástup do druhé půle, kdy dokázali vyrovnat na 4 : 4 a
nakonec se ujmout vedení. Pak se dostal ke slovu soupeř a
bylo to jako na houpačce. Naši vyrovnali na 6 : 6 a 7 : 7.
Ale na gól v poslední minutě odpovědět už nedokázali a
smolně prohráli o gól. Za bojovnost však zaslouží všichni
pochvalu.
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BRANKY : Malina 3, Tichovská 2, Micák 1, Tomka 1
ASISTENCE : Tichovská 4, Micák 2, Malina 1

Netušila jsem, že uveřejnění mého krátkého článku
ve zdejším zpravodaji vyvolá takovou reakci. Vzápětí jsem
obdržela (pro jistotu hned dvakrát) sms zprávu. Byla by
škoda nepodělit se o tento literární skvost, který zní doslova
takto:
„Hendrychova ze te hanba nefackuje kdyby jsi byla
aspon z pulky tak dobra doktorka jako je pani Minarikova
reditelka to by nemusely maminky jezdit za lekarem jinam.
Rada kritizujes ale vase ukradeny stredisko je ostuda
Frymbuska. Jo a Moravcovou si vem do prace a uvidis.
Projevuje se u tebe nedostatek sexu a prechod babo
protivna“
Vážím si jakéhokoli názoru, jen bych ráda pisatele
z tel. čísla 773 466 951 požádala:
a) aby se příště nezapomněl podepsat – je dobré vědět,
s kým mám tu čest.
b) aby si laskavě opravil gramatické chyby, nedělá to totiž
dobrý obrázek o jeho intelektuální úrovni, dá-li se vůbec u
pisatele anonymu o nějaké úrovni mluvit.

FC FRYMBURK – FC VLTAVA 14 : 1
Konečně soupeř stejné věkové kategorie. Jednoznačné
utkání, soupeř neměl nárok. Střelecky se dařilo Matějovi
Malinovi a Anetě Tichovské. Přesto musím pochválit celé
mužstvo za předvedený výkon a chuť do hry.
BRANKY : Malina 6, Tichovská 4, Juhaňák 2, Micák 1,
Burian 1
ASISTENCE : Tichovská 6, Micák 5 Malina 2, Juhaňák 1
VĚTŘNÍ – FC FRYMBURK 10 : 2
Tento soupeř byl pro nás nehratelný. Byl pro nás minimálně
o dva roky starší a o dost větší. Ve třicetistupňovém vedru
proti nám střídaly dvě vyrovnané pětky a my měli na střídání
pouze dva hráče. To se pochopitelně podepsalo na našem
mužstvu. Přesto je musím pochválit.
TRENÉR Stanislav Matuš

M. Hendrychová
Frymburské slavnosti
P.S.:.Čtenářům našeho zpravodaje slibuji, že dalšími
došlými výtvory je již nebudu obtěžovat – a místo toho se
obrátím na policii.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Za pomoc při organizování Frymburských slavností, chceme
rádi poděkovat:
- zkušenému a spolehlivému týmu zaměstnanců městyse
- p. P. Mrkáčkovi a jeho týmu, za výraznou pomoc
- p. M. Procházkovi, za výborné ozvučení
- p. J. Račákovi a spol., za kompletní přípravu dvoru starých
řemesel na faře
- restauraci Markus, za oživení a doplnění programu
- žákům a učitelům základní školy, p. M. Hoškovi za
nacvičení svých vystoupení
- J. Řezáčové a Š. Rillichové , za pomoc s neočekávaným
ubytováním účinkujících (nikomu se nechtělo z Frymburku
odjet)
- obsluze převozu za vstřícnost a trpělivost
- p. I. Rillichovi, za tvorbu plakátu, včetně sběratelsky
ceněného textu
- a všem ostatním zapomenutým a bezejmenným, bez
kterých by to taky nešlo

Redakce Frymburského zpravodaje se omlouvá paní
MUDr. M. Hendrychové za chybný přepis příspěvku
v červnovém zpravodaji, kdy omylem nebyly přepsány dvě
čárky (interpunkce) z původního textu.

Pěvecký sbor HARMONIE Frymburk
srdečně zve všechny příznivce na

LETNÍ KONCERT
Za O.S. Lipno – Dunaj - Nekola Martin a Krejza Luboš
do kostela Sv. Bartoloměje ve Frymburku
v sobotu 5. července 2014 v 17,30 hodin
Na programu budou skladby světových skladatelů,
W. A. Mozarta, F. Schuberta, P. Mascagniho, P. I.
Čajkovského, A. Dvořáka, B. Smetany a G. Verdiho

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu učiteli
Mezerovi za jeho kladný přístup k dětem
a za vše, co je naučil.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí
a zasloužený odpočinek.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vedení sboru N. a V. Rolčíkovi

P. Hadačová, B. Václavíková
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Provozovatel obchodu potravin a smíšeného zboží "SPAR"
v provozovně na náměstí č. p. 3 Frymburk, Miloš Boháč,
hledá zájemce na přenechání této provozovny k podnikání.
Prostor sloužící k podnikání o ploše 298,25 m2 je a bude
užíván na základě nájemního vztahu s vlastníkem, tj. s
městysem Frymburk.fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Nezbytnou podmínkou provozování je zachování
prodeje zboží, pokud možno s převahou potravin a provozní
dobou maximálně do 20.00 hod. Povinností provozovatele
je také dodržování zákonem stanovených norem, zejména
pak příslušných hygienických norem týkajících se
hlučnosti.oooooooooooooooooooooooooooooo
Zájemci musí odkoupit zásoby a vybavení provozovny,
které jsou ve vlastnictví provozovatele. Konkrétní podmínky
budou sjednány s konkrétním zájemcem na základě
vzájemných dohod.olllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
oooooooooooooooooooooooooooooooo
Nabídky zasílejte výhradně na e-mailovou adresu
Miloše Boháče : spar@lipnoweb.cz

!!! POZOR ZMĚNA !!!
Upozorňuji účastníky bohoslužeb, že z důvodu konání
Svatojakubské pouti ve Světlíku, bude v neděli, dne
27.7.2014 mše svatá ve Frymburku už v 9.00 (místo
obvyklých 10.00). Děkuji za pochopení.
Mše svatá ve Světlíku začne průvodem z návsi v 11.15.
Srdečně vás zveme.
P.Ivan Marek Záleha, O.Praem. – administrátor

AKCE WELLNESS HOTELU FRYMBURK
KOSMETICKÁ PROMĚNA S MARY KAY
Termín: 12.7.2014 od 11 do 18 hod. v prostorách lobby baru
Čeká Vás: péče o pleť (odborná analýza a ošetření pleti), denní líčení
(proměna) a poradenství (celkem cca 60 min.)

TEXTILNÍ TRH V HASLACHU - RAKOUSKO
SOBOTA
NEDĚLE

19. července
20. července

Nechte se hýčkat profesionálním týmem kosmetiček zcela zdarma!

9 - 18 hod.
9 - 17 hod.

Z kapacitních důvodů je nutné se objednat na recepci hotelu (tel.: 380
735 208).

Trhu se zúčastní 95 vystavovatelů, kteří představí své
umění.
Trh je součástí mezinárodního textilního symposia, které
probíhá od 14. do 25. července v Haslachu.

POWER YOGA – ranní lekce – od 9.7.2014
- každou středu a sobotu od 7:30 do 8:30
- rezervace na recepci hotelu nejpozději den předem do 21:00
(tel.: 380 735 208)
- cena lekce: 100,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 400,-Kč
- na lekcích se na Vás bude těšit Jana Toušková

V DRUHÉ POLOVINĚ ČERVNA BUDE NOVĚ
OTEVŘENA CUKRÁRNA U KOSTELA č. p. 37.
MOŽNOST ZAMĚSTNÁNÍ

Možnost posezení jak venkovní, tak vnitřní s dobrou
kávou a dobrým zákuskem.
Možnost objednání dortů a zákusků.

Volné pracovní pozice – recepční, pracovník
rezervačního oddělení, servírka/číšník a
barman/barmanka.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vrtělová Radka

Více info na: www.hotelfrymburk.cz/zamestnani

Přijmu číšníka / servírku – brigádně
do restaurace Sen v Černé v Pošumaví.

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc
Řídí redakční rada: O.Řezáč, M.Šuníková
Zodpovědný redaktor: S.Märtlová, tel.: 724 966 060
Tisk: Úřad městyse Frymburk, počet výtisků 530
www.frymburk.info

Nástup možný ihned.
Požadujeme: praxe v oboru vítána, znalost alespoň NJ,
spolehlivost, komunikativnost, příjemné vystupování.

Příspěvky zasílat nejpozději do 25. v měsíci
na info@ifrymburk.info

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, mladý kolektiv
Více informací na tel.: 777 121 896
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Program sportovních slavností Frymburk 2014!

Pořadatel :

FK Šumava Frymburk

pod záštitou:

městyse Frymburk

pod názvem:

Memoriál Otakara Mertla a Josefa Nováka

místo konání:

areál fotbalového hřiště Frymburk

termín konání:

2.8. - 3.8. 2014

program – sobota 2.8. 2014
nohejbalový
turnaj:

8.00 -16.00 zajišťuje nohejbalový oddíl

fotbalový turnaj
přípravek:

8.00 –
12.00

zajišťuje fotbalový oddíl

za účasti týmů:
Frymburk, Loučovice,
Nová Ves, Malonty

fotbalový turnaj
mužů:

13.00 –
18.00

zajišťuje fotbalový oddíl

za účasti týmů:
Frymburk, Horní Planá,
Č. Krumlov a Rakouský
Vorderweissenbach

oslavy slavností

19.00 –
03.00

Hostinec Na Hřišti –

sportovní veselice

velký stan

s hudbou

neděle 3.8. 2014
fotbalový turnaj
starých pánů:

12. 0018.00

zajišťuje fotbalový oddíl
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za účasti týmů:
Frymburk, Horní Planá,
Čt. Dvory

