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Velký boj mezi místními veterány - turnaj v sedmiboji nad 50 let
V sobotu 16.12. se v místní tělocvičně uspořádal netradiční turnaj v sedmiboji veteránů v disciplínách, ve kterých
si to jako tradičně na začátku roku rozdává hodně dvojic. Tentokrát byla podmínka pro jednotlivé hráče minimálně 50
let. V turnaji se utkalo 5 dvojic a nutno podotknout, že turnaj měl vysokou sportovní úroveň. Avšak hrálo se ve vánoční
pohodě a je až obdivuhodné, že se nikdo nezranil.
Výsledky turnaje:
1. místo

Pavel Schneider – Jan Berit

65 bodů

2. místo

Jan Šuník – Ondřej Bodvanský

60 bodů

3. místo

Václav Šisler – Vlastimil Mertl

58 bodů

4. místo

Stanislav Matuš – Jan Turcovský

49 bodů

5. místo

Jan Račák – Milan Račák

47 bodů

Turnaj měl výbornou jak herní, tak i úsměvnou úroveň, kdy se
vyhlašovalo několik nej, nej, nej, z nichž by se vyplatilo několik
vybrat.
Nej mladší dvojice – vítězové Pavel Schneider + Honza Berit - proto také vyhráli
Nej sehranější dvojice – Gora Šuník + Ondra Bodvan – na jejich hru byla radost se dívat
Nej hezčí dvojice – Venca Šisler + Čudla Mertl – zároveň byli i nejlépe oblečeni
Nej starší dvojice – Standa Matuš + Honza Turek – dohromady měli 126 let
Nej nejklidnější dvojice – bratři Račáci – během turnaje se snad ani jednou nepohádali, což se ukazovalo jako
neuvěřitelný jev
Kuriozitou turnaje bylo, že účastníkům, divákům ani rozhodčím nechutnalo černé pivo, které jim přivezl Čudla. Všichni
to odmítli, a tak se musel Kozel vyměnit!
Poděkování patří především škole za zapůjčení tělocvičny a p. Flígrovi za zapůjčení pomůcek na disciplíny. Dále
Pepovi Tichovskému za perfektní obsluhu bufetu a rozhodčím Jirkovi Pechovi a Márovi Micákovi za perfektní
rozhodování turnaje, kdy museli ukočírovat především nej staršího hráče, dnes již důchodce Turka.
A největší poděkování patří organizátorovi turnaje Honzovi Beritovi, který byl zároveň se svou firmou Stavtrio
sponzorem celého klání.
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Na závěr je třeba dodat, že všichni zúčastnění se shodli na tom, že by si to v dalším roce znova zopakovali a třeba se
ještě některé dvojice přidají!
Výbor fotbalového oddílu FC Šumava Frymburk by rád touto cestou popřál všem svým hráčům, členům, příznivcům
i všem čtenářům zpravodaje všechno nejlepší do nového roku 2018. Především také hodně spokojenosti, pohodu, zdraví
a vzájemného porozumění.
V. Mertl
Zprávy z radnice
V měsíci lednu se zasedání ZM bude
konat ve středu 24. 1. 2018 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

BIBIONE 2018
8. 9. 2018 – 15. 9. 2018
Parta nadšenců pořádá 8. 9. 2018 zájezd
do Bibione s týdenním pobytem u moře.
Doprava a ubytování zajištěno.
Kdo má o tento výlet zájem, ať se přihlásí u paní
Marcelky Čihákové na tel.: 722 024 702 nebo
Dáši Grohmanové na tel.: 606 892 101
Cena zájezdu: 3.900,-Kč

Prosinec
 Kvapem se blíží svátky vánoční, a tak hned 1.12.
pod rozsvíceným vánočním stromem vystoupily
starší děti s písní „Vánoční čas“ a s tanečkem
„Sníh“, pod vedením třídních učitelek V. Račákové
a E. Nešvarové. A protože se v jedné nejmenované
hlavě zrodil nápad, vystoupily paní učitelky a „vánoční strom“ (asistentka Kačka)  v retro oblečcích, za podpory pana učitele Vopátka a paní
učitelky Růžičkové na skladbu, která nás i nadále
doprovází, „ Těšíme se na Ježíška“.


5.12. jako každý rok v tento den přišli Mikuláš, čerti
a andělé. Děti měly nachystané písničky, hádanku a
říkadla, odměnou jim byl balíček. Všechny děti byly
šikovné a naštěstí je peklo minulo. 



11.12. vystoupily děti s vánočním programem ve
Wellness Hotelu Frymburk pro naše seniory, a taktéž naše učitelské maličkosti.



20.12. proběhla vánoční besídka ve třídě „Hvězdiček“ a 21.12. ve třídě „Sluníček“. Letos byly vánoční dárky hrazeny ze sponzorského daru od pana
majitele Ali Asgarova HOTELU LEYLA FRYMBURK, zprostředkovaného panem starostou Oto
Řezáčem.



20.12 a 21.12. proběhla jako již každoročně v obou
třídách vánoční besídka, s vánočními tradicemi,
příběhy, koledami, zvyky a opravdu přišel i Ježíšek.
Za krásnou atmosféru děkujeme i rodičům, kteří
přispěli cukrovím. Třída hvězdiček si jako bonus
připravila pro děti i rodiče malé divadelní představení: „Půjdem spolu do Betléma.“



PODĚKOVÁNÍ: panu Feitlovi za finanční dar,
Milošovi Boháčovi ml. za nákup a dovoz nábytku,
panu Špiesovi za rybičky, panu Karbanovi a panu
Ali Asgarovovi za finanční dar a obchodnímu
domku Rillich za věcné dary.

Zálohu nutno zaplatit do 31. 1. 2018.
Těšíme se na prima výlet a pěkné koupání!
ZŠ a MŠ Frymburk
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY – MŠ FRYMBURK

Listopad
 14. - 15.11. navštívily starší děti solnou jeskyni ve
Wellness Hotelu Frymburk za přispění sponzorského daru od firmy MTL – KARBAN V. se symbolickým doplatkem od rodičů. Menší děti navštíví
solnou jeskyni v měsíci lednu. Solná jeskyně simuluje pobyt u moře, děti vdechují minerální látky,
které působí blahodárně na náš organismus. Pobyt
probíhá hravou formou, s projekcí podmořského
světa.
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24.11. obohatily děti svým vystoupením a za doprovodu paní učitelky Janáčkové již tradičně vítání
frymburských občánků.
28.11. na konci měsíce k nám zavítalo již známé divadlo „Luk“ s pohádkou „PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“.

Za celý kolektiv z mateřské školy Vám
přejeme do nového roku 2018
pevné zdraví, pohodu a klid.
Za MŠ Frymburk Mgr. Gabriela Schicková
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Bronzová tečka za úspěšným školním
sportem v roce 2017

Na závěr roku 2017 jsme se zúčastnili sportovní ligy
ZŠ ve florbalu. Nejprve jeli do Kaplice hoši a v těžké
konkurenci sice bojovali, ale z kvalifikace dále nepostoupili. Dívky si naopak vedly velmi dobře, a i když
byl závěrečný turnaj na ZŠ Školní v Kaplici, kde se
hrálo na velkém hřišti, s pěti hráčkami v poli, se naše
dívky neztratily. V rozhodujícím utkání o 3. místo porazily domácí družstvo 2:1, brankami Gladišové a Švábové a neporušily tak dlouholetou šňůru, kdy
pravidelně vozí do Frymburka pohár a medaile. Letos
to tedy byl bronz a holky mi udělaly velkou radost.
I ve finále se zrodilo také překvapení, kdy Fantova
Kaplice prohrála 0:1 s Malonty. Takže dívkám opět
velký dík.
Na foto stojící zleva: Václavíková, Stropková,
Galková, Sahli a Šudomová.
Sedící: Gladišová, Mouchová, Kovářová, Švábová
a Salačová. S pohárem brankářka Salzerová.

Zabilková. Díky také za dobré občerstvení panu Jirkovi, Honzovi a Pavlínce. Krásné fotky nafotil pan
Ludvík Novotný.
Poděkování také patří našemu městysu za finanční
podporu. Tak zase za rok…!
Marta Feitlová

Základní škola Vyšší Brod - školní jídelna
přijme na HPP vyučenou kuchařku s praxí, nástup
možný od 1. 2. 2018, v případě dohody i dříve.
Mgr. Leoš Ševčík
FRYMBURSKÉ PEKLO

Letos se naše čertovská parta rozrostla na neuvěřitelných 50 lidí a těm všem patří veliké poděkování!
Ke skromnému počtu Frymburských mamin se přidali kluci Hrášek a Lukáš Touškovi a jejich firma ULKASHEK SERVICES, Brácha, Řízek, spolek FČAS
a bratři Čechové s otcem. Poděkování patří také paní
sbormistrové Petře z Loučovic a jejímu sboru andílků.
Odborný dohled nad pekelnými plameny, osvětlení
a ozvučení nám každoročně zajišťovali frymburští dobrovolní hasiči včetně letícího anděla.
Děkujeme také ženám ze FČASU za krásné nazdobení perníčků pro děti, které nám upekla paní Pavlína

Perspektiva dlouhodobého zaměstnání a profesního
růstu. Kontakty: ředitelka školy Mgr. Marie Nováková: zsvb.novakova@email.cz , vedoucí jídelny
Anna Reichensdörferová: jidelna.vb@seznam.cz,
721 120 707
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práce na HPP
pracoviště v Lipně nad Vltavou
Pracovní doba:
Pracovní fond 40 hodin týdně
Služby na telefonu

Pohovor:
Dle domluvy.
Více informací a pohovory na adrese
Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou č.p. 302, PSČ 382 78 nebo
emailu: milena@lipnolakeresort.cz,
na mob.: 725 339 343

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
přijme nové policisty
zájemci se mohou hlásit na
Územním odboru KŘP
Jihočeského kraje
Český Krumlov
personální pracoviště:
telefon číslo: 974/232 400
e-mail: ruzena.vlckova@pcr.cz
případně osobně na adrese:
Tovární 165, Český Krumlov
Nástupní plat: 21 840,- Kč

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP, pozice ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme:
 Manuální zručnost
 Fyzickou zdatnost
 Flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost
 Hmotnou zodpovědnost za svěřený majetek (traktor, auto, nářadí)
 Částečnou znalost německého nebo anglického jazyka výhodou
 Zkušenosti v oblasti elektro jsou vítány
 Bydliště v okolí (Lipno, Frymburk, Loučovice, Vyšší Brod)
Popis činnosti:
 Údržba a opravy apartmánů
 Údržba zeleně, venkovního bazénu, venkovního kurtu a dalších přilehlých prostranství
 Pravidelné roznášení a sbírání prádla z apartmánů
 Údržba svěřeného majetku
Nabízíme:
 stabilní zázemí kvalitní české společnosti
 odpovídající platové ohodnocení
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Po úspěšném ukončení základní
odborné přípravy (12 měsíců):
26 290,- Kč
Po zkušební době se může být
přiznán náborový příspěvek ve
výši 75 000,- Kč.

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
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Titulní foto: D. Selucký
Tisk: Tiskárna Černý s.r.o., počet výtisků 550.
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do 25. v měsíci.
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