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FRYMBURKFEST
Letošní léto ve Frymburku se neslo ve znamení prvního – zkušebního ročníku největší kulturní akce v naší novodobé historii.
Od 26.7. do 9.8. probíhal na našem koupališti tzv. Frymburkfest Lipno 2014. Vrátím se na začátek, co mě vedlo k tomu tuto
akci pro Frymburk získat a proč jsem se tak rozhodl:
1) charitativní akce s jasným a zcela konkrétním posláním
2) posílení prestiže městečka v rámci regionu
3) jednalo se o výraznou reklamu městečka za velmi malé náklady, můžeme říct, že díky masivní reklamě je jistě o pár set tisíc
lidí víc, kteří vědí, že existuje Frymburk u Lipenského jezera
4) chtěl jsem využít obrovské, jedinečné šance přivést do Frymburku pro frymburské spoluobčany jedny z nejlepších skupin a
zpěváků, kteří jsou na české hudební scéně – za přijatelnou cenu vstupného
5) chtěl jsem posílit příliv kupní síly, lidově více peněz do obchodů, služeb, restaurací, penzionů apod.
6) zdálo se mi velmi atraktivní pro Frymburk získat stavbu zvoničky štěstí na promenádu pod hotelem Vltava od světového
designéra Bořka Šípka (srovnatelný s Janem Kaplickým)
7) získání 7 dřevěných soch a jejich rozmístění podél cyklostezky, kdy se jedná o české pohádkové bytosti, jsem viděl jako
přínos, zvýšení atraktivnosti Frymburku
8) celý festival z velké části zapadal do konceptu „Frymburk dovolená bez stresu, dovolená pro rodiny s dětmi“
A jak to vše dopadlo? To si vyhodnotí až nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Také sami pořadatelé musí
propočítat, zda jim to nějak vyšlo a potom se uvidí, zda a co dál. Já osobně jsem byl spokojený, jelikož se všechny předpoklady
a důvody, které mne vedly ke konání festivalu naplnily. Osobně hodnotím tuto akci jako přínosnou, pozitivně hodnotím, že jsme
ve Frymburku schopni uspořádat akci, kde se najednou ocitne 2 - 5 tisíc diváků,
návštěvníků, tj. posunuli jsme limity o řád výše.
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Nová mateřská škola
JJ Projekt se začal rodit někdy před 7 lety, důvod byl
jasný, chátrající budovy mateřské školy a nic moc areál
školy. Co s tím, kde začít a jak – to vše se tak nějak
diskutovalo či jsem nad tím stále více přemýšlel, dával
dohromady a předkládal řešení, která byla povětšinou dosti
kritizována a zcela logicky odmítána. Nicméně odmítání a
kritika nebyla postavena na racionálních argumentech, nýbrž
na nechuti něco měnit, pohodlnosti, strachu a obavách.
Objem vnitřního obestavěného prostoru zde v areálu školy je
kapacitně nastaven klidně i na 400 žáků, tak proč s tím
nepracovat.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Podařilo se mi pro tento projekt řešení získat podporu
zastupitelů, které v září roku 2009 přijalo jasné usnesení, že
se dál půjde již pouze směrem zřízení MŠ v areálu ZŠ.
Tehdejší ředitel školy a zároveň zastupitel, pan Horňáček,
měl za úkol dát dohromady kantory a pracovníky školy –
prodiskutovat vše a hledat jak a kde. Bohužel díky jeho
zdravotní indispozici se to dost zadrhávalo. Tím jsem ztratil
významného spojence pro uskutečnění projektu a musel
jsem se sám snažit přesvědčovat nejen zastupitele, veřejnost
ale i pedagogy. První prezentací, do které již byla zapojena
projektová kancelář SP studio ČK, jsme začali předkládat
varianty, kam školku a proč umístnit. Připadaly v úvahu
pouze dvě možnosti, a to první varianta, kde dnes školka je,
a druhá možnost byla rekonstrukce tzv. volnočasového
pavilonu u tělocvičny. Při porovnání a analýze nákladů a
výhodnosti bylo nakonec jednoznačně rozhodnuto pro
pavilon C. Hlavní důvody byly - vhodný bezbariérový vstup,
blízkost ředitelny, relativní odclonění od samotné školy,
parkování a školní hřišťátko atd. Po odchodu pana
Horňáčka, jsem spolupracoval s paní Frantálovou, jež byla
pověřena funkcí ředitelky, nicméně projekt se začal fakticky
realizovat až příchodem stávající paní ředitelky Minaříkové,
která jej přijala velmi pozitivně a začala být velmi aktivní,
což nám moc pomohlo. Dokázala vtáhnout do hry celou
školu a najednou se nám začalo dařit projekt uskutečňovat.
Zaměstnanci školy se s ním ztotožnili a tím jsme měli z
poloviny vyhráno.ŮllllllllllllŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮ
Mateřská školka má kapacitu 56 dětí, vynaložili jsme 13
mil. Kč, z grantu se nám podařilo získat mírně přes 50 %
tedy cca 6,5 mil Kč. V provedení stavby to znamená, že
máme střechu, zateplení, fasádu a okna uhrazené z grantu, a
to podílem 85%, celou vnitřní přestavbu, vestavbu stejně
jako komunikační systém vstupu jsme zaplatili sami ze
svých zdrojů, dětské hřiště pak z grantu asi 2 mil. a cca 1
mil. městys ze svého.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Sem tam se mi dostane k uším též, že někomu se toto
řešení nelíbí – tak už to chodí, i když mne to bolí, je za tím
tolik práce mnoha lidí a nezaslouží si negativní hodnocení.
To může pronést jen člověk, jemuž to nevyhovuje osobně,
ano, jelikož došlo k změně - vše má jasnější pravidla, je na
školku víc vidět, je jen jedno jediné vedení apod.JJJJJJJJJJJJ
Začíná tím nová etapa koncentrovaného vzdělávacího
zařízení, kdy je tedy MŠ pevně a nerozdílně součástí areálu
ZŠ. Děkuji všem, kteří se zasloužili o toto systémové řešení.
Co bude s bývalou školkou, to zatím není rozhodnuto. O
tento objekt se budeme starat a udržovat jej tak, aby v něm
nedošlo k nějaké neřízené devastaci a budeme hledat jeho
budoucí využití, které by mělo pro Frymburk smysl a bylo
přínosem.

V měsíci září 2014 bude pracovnice ÚM přítomna na
radnici v sobotu 20.9.2014 od 08,00 do 12,00 hodin.
V měsíci září se zasedání ZM bude konat
17.9.2014 od 17,00 hodin v obřadní síni ÚM Frymburk.

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 1+1
v čp. 139 (1pokoj 26 m2, kuchyň 5 m2, předsíň,
koupelna, WC). Vytápění – dálkové, nájem cca 1500 Kč,
služby cca 3300 Kč včetně dodávky tepla.
Žádosti předkládejte dle schválených všeobecných
podmínek pro přidělení bytů
(www.frymburk.info) do 12.9.2014.

Oto Řezáč - starosta
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FK Šumava Frymburk

Turnaj přípravek

Výsledky fotbalových turnajů –
memoriál Otakara Mertla a Jozefa Nováka –
Frymburské sportovní slavnosti 2014

Turnaj přípravek – účastníci turnaje:
FK Šumava Frymburk, Loučovice, Smrčina Horní
Planá, Malonty, Nová Ves Brloh

Turnaj mužů – účastníci turnaje:

Mužstva

FK Šumava Frymburk, Vorderweissenbach, Smrčina
Horní Planá, Český Krumlov B

Šumava Frymburk - Loučovice
Horní Planá – Malonty
Šumava Frymburk – Nová Ves Brloh
Loučovice – Malonty
Horní Planá – Nová Ves Brloh
Šumava Frymburk – Malonty
Loučovice – Nová Ves Brloh
Šumava Frymburk – Horní Planá
Malonty – Nová Ves Brloh
Loučovice – Horní Planá

1. zápas: Frymburk – Vorderweissenbach 3:5
branky: Micák 2, Kaňa – Nitranský I. 2, Mühleder F.,
Mühleder P., Mulleder.
2. zápas: Horní Planá – Český Krumlov B
0:10
branky: Svoboda P. 2, Kitzler 2, Pimpara 2, Mertl, Dvořák,
Podskalský, Peťule

Výsledek
3:4
2:3
4:1
0:5
6:3
1:3
5:3
4:1
9:0
4:2

Konečné pořadí + střelci jednotlivých týmů:

o třetí místo: Frymburk – Horní Planá
10:1
branky: Vítek 4, Žák 2, Rillich 2, Račák M., Koršala Kvasnička

pořadí

body

finále: Český Krumlov – Vorderweissenbach 2:2
branky: Pimpara, Peťule – Nitranský I., Mühleder P.

1. místo Malonty -

12

Mrzena 8, Faltus 8, Pokrývka 2,
Beluský, Lüftner

penalty: 4:3

2. místo Loučovice -

9

Šeda 7, Pech 3, Šindelář, Bordač

Nejlepší střelec: Vítek Marek 4 - FK Frymburk
Nejlepší brankář: Kejšar Jiří
- Slavoj Krumlov
Nejlepší hráč:
Nitranský I.
- Vorderweissenbach

3. místo Šumava Frymburk - 6 Malina 7, Micák 3, Králík
4. místo Horní Planá -

Rozhodčí turnaje: Procházka Gerhard, Křížek Danek,
Adamovič Jiří
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střelci týmů

Kastenmajer 5, Stolarik 2,
Suchan, Kvasniška, Šára, Jaroš

5. místo Nová Ves Brloh – 0 Kocian M.3, Hüttner 2, Kocian A.,
Sklář

Turnaj starých pánů – účastníci turnaje:

Ceny udělené v turnaji:

FK Šumava Frymburk, SK Jankov, Sokol Štěpánovice,
FK Dolní Dvořiště

Nejlepší střelec: Faltus Matěj
Nejlepší brankář: Šindelář David
Nejlepší hráč: Micák Marek

1. zápas: Frymburk – Jankov
branky: Ribár, Maček – Maxa 2

Rozhodčí turnaje: Juhaňák František, Juhaňák Pavel

2:2

Ceny udělené hráčům přípravky FK Frymburk za rok
2013/2014:

penalty: 5:4
2. zápas: Štěpánovice – D. Dvořiště 3:1
branky: Šauer 2, Kršík – Pecha

Nejlepší hráč: Aneta Tichovská
Nejlepší střelec: Matěj Malina

o třetí místo: D. Dvořiště – Jankov 2:0
branky: Pecha 2

Za rok 2013/2014 musím pochválit všechny hráče přípravky
za přístup k tréninkům a zápasům a zároveň se musím rozloučit
s hráči, kteří přecházejí do kategorie ,,žáci“, jmenovitě
s Anetou Tichovskou, Alešem Točíkem a Stanislavem Ruso.,,,,
Na závěr chci pozvat rodiče, kteří mají děti ve věku 6-10 let
a mají zájem o fotbal, aby se nebáli s nimi přijít na tréninky
přípravky, které jsou v úterý a pátek vždy od 17,00 hodin,
budou vítáni.ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů
PS. Děkuji p. Burianové a p. Petru Procházkovi za peněžní
dar na naši dokopnou. Dále p. Tomkové, p. Matušové Kateřině,
p. Lucce Hrstkové, babičce od Tomků z Hořic a Matušové Janě
za napečení zákusků, medovníků a šampaňské.

finále: Frymburk – Štěpánovice 0:0, penalty 4:2
Nejlepší střelec: Pecha Pavel 3
Nejlepší brankář: Štohanzl Ladislav
Nejlepší hráč:
Vinecký Jiří

Malonty
Loučovice
FK Frymburk

Dolní Dvořiště
SK Jankov
FK Frymburk

Rozhodčí turnaje: Procházka Gerhard, Hladík Pavel,
Petroušek Antonín

Mertl Vlastimil
Matuš St.
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TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER 2014

AMENITY RESORTS s.r.o. – LIPNO Point
Dne 5. července 2014 se konala hlavní akce tenisového
klubu, a to tradiční tenisový turnaj čtyřher. Za účasti šesti
dvojic se hrálo za krásného počasí na hřišti pod Základní
školou Frymburk a na antukovém hřišti sportovního klubu
Tenis Frymburk. Zvítězit se podařilo tradiční dvojici Micák
Josef a Maček Roman, kteří ve finále porazili dvojici Žižka
František a Beran Václav, na třetím místě skončili největší
favorité turnaje Šulc Marek a Hondlík David, kteří o třetí
místo zvítězili nad dvojicí Řezáč Tomáš a Hrstka Jiří.

RECEPČNÍ:
nástup: dle dohody
4**** hotel na Lipně (24 pokojů + apartmány + aktivity
v rámci celého resortu) hledá hotelové recepční.
Požadujeme seriózní a zodpovědný přístup, vstřícnost,
pracovní
nasazení,
časovou
flexibilitu.
Aktivní
komunikativní znalost NJ a nejlépe i AJ slovem i písmem,
práce s PC, organizační a komunikační schopnosti, důstojné
vystupování. Zkušenost na obdobné pozici výhodou. CV
splňující uvedené podmínky zasílejte prosím na:mmmmmm
pavlina.sandova@lipnopoint.cz.

Sponzoři turnaje, kterým patří naše veliké poděkování, byli:
Ardo Reality s.r.o., SPAR Boháč spol., Hondlík David,
Račák Šimon, Šulc Marek, Totter Ferdinand, Řezáč Josef.

PANÍ POKOJSKÁ:
nástup: dle dohody

Za SK TENIS FRYMBURK - Tomáš Řezáč

4**** hotel na Lipně (24 pokojů) hledá paní pokojské.
Požadujeme seriózní a zodpovědný přístup, pečlivost,
vstřícnost, pracovní nasazení, časovou flexibilitu. Předchozí
zkušenost na obdobné pozici výhodou. CV splňující uvedené
podmínky zasílejte prosím na:hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
pavlina.sandova@lipnopoint.cz.

XI. ROČNÍK JIHOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY 2014

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku pořádá pod
záštitou starosty městyse Frymburk dne 27. září soutěž
v požárním sportu v rámci Jihočeské hasičské ligy a Velké
ceny Českokrumlovska. Jedná se opět o večerní soutěž
v požárním útoku družstev mužů a žen nejen z jihočeského
kraje.

si Vás dovolujeme pozvat
na křížovou cestu a mši svatou,
která se bude konat
v sobotu 13.9. v kapli na „Martě“.
Sraz je ve 14.00 u prvního zastavení
pod „Martou“.

Soutěž proběhne již tradičně na pravé dolní straně náměstí
od Hotelu Vltava, směrem ke kostelu. V uvedený termín
27. 9. 2014 od 8,00 - 28. 9. 2014 do cca 02,00 hodin bude
celá část náměstí uzavřena pro veškerý provoz, mimo
vozidel hasičských sborů a záchranné služby. Start prvního
soutěžního družstva v 19,30 hodin.

Při příležitosti svátku

K uzavření pravé strany náměstí na celý den nás nutí jednak
řádná příprava večerní soutěže, ale i ta skutečnost, že
v dopoledních hodinách proběhne stavba pivního stanu pro
večerní taneční zábavu, která odstartuje v 19,00 hodin.

P. Ivan Marek Záleha, O.Praem.
administrátor

Pořadatelé proto žádají všechny, kteří parkují se svými
vozidly na pravé straně náměstí o přeparkování v uvedený
den a dobu, aby nedošlo ke škodám na majetku a k narušení
celé soutěže. Zvláště žádáme majitele Hotelů Maxant a
Vltava, aby s konáním této akce seznámili své hotelové
hosty, kteří budou v uvedenou dobu parkovat v uzavřeném
prostoru.

Hotel Kupec přijme pomocnou sílu kuchařka/kuchař
a pomocnou sílu na mytí nádobí.
Brigádně číšníka/servírku.
Kontakt: 777 213 313

Městys a dobrovolní hasiči zvou Vás, občany i
návštěvníky, na tuto akci. Přijďte se podívat na soutěž
při večerním osvětlení, pobavit se do pivního stanu a tím
ukončit letošní letní sezónu.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Hopsárium Lipno hledá vedoucí směny.
Celoroční práce v příjemném prostředí.
Od zájemců očekáváme zkušenosti, aktivní a pozitivní
přístup k práci a schopnost organizovat provozní věci.
kontatní email: lipno@hopsarium.cz

Za SDH Frymburk:
Antonín Labaj a kolektiv
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Pranostiky na září k zamyšlení i pro
pobavení…

SPAR Miloš a Marie Boháčovi informují své
zákazníky. Nová soutěž !!!

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Nakupte u nás 5 x za 200,- VYHRAJTE
a máte velký nákup za 1.000,- zdarma.
Každých 14 dnů slosování. Každých 14 dnů výhra.
Jakmile učiníte pět nákupů za 200,- (v libovolném
termínu) vstupujete do slosování.
V první soutěži jsme odměnili 100 výherců po Kč
100,- V druhé soutěži tří zákazníky po Kč 1.000,- a
nyní každých 14 dnů výhra Kč 1.000,-.
Využijte posezóních a akčních slev.
Vaše šance na výhru je veliká.
Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň.

1. Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
1. O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
2. Na Štěpána krále je léta namále.
8. Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
8. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
14. Po svatém Kříži, podzim se blíží.
15. Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
16. Svatá Edita pilně podmítá.
21. Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
21. Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši.
23. Svatá Teklička maluje jablíčka.
26. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
28. Přijde Václav - kamna připrav.
28. Svatý Václav víno chrání, po něm bude
vinobraní.
28. Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo
zvěstovává.
29. Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima.
29. Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
Jindřiška - 4.9.
Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména
Heimerich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se
vyvinulo ze slov „heim“ („domov“) a „ríhhi“ („vládce“), překládá
se tedy jako „vládce/vládkyně domu“ či „paní domova“.
Daniela - 9. 9.
Ženské křestní jméno Daniela má hebrejský původ. Stejně jako
mužská varianta Daniel pochází z hebrejského „Dáníél“, které se dá
přeložit jako „Bůh je můj soudce“ nebo „souzena Bohem“.

VÝUKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Kryštof - 18. 9.
Mužské křestní jméno Kryštof (také Krištof) má řecký původ. Jeho
význam je spojován s řeckým jménem Chrisroforos. Jde o
složeninu dvou slov, slovo „christos“ znamená v řečtině „olejem
pomazaný“ a „ferein“ - „nosit“. Jméno se pak symbolicky překládá
jako „ten, kdo nosí v srdci Krista“.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

V Černé v Pošumaví vzniklo nové výukové a vzdělávací centrum.
Od října tohoto roku budeme otevírat tyto skupinové kurzy:
−
−
−
−
−
−

příprava na státní maturitu z matematiky
příprava na přij. zk. z M na víceletá gymnázia
příprava na přij. zk. z M na SŠ a gymnázia
příprava na přij. zk. z M, Ch, B a F na VŠ
kurz angličtiny pro úplné začátečníky
kurz orientálního břišního tance pro začátečníky

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

Podrobnější info o kurzech na www.cernavposumavi.cz
(zveřejnění během září)
Individuální doučování možno započnout kdykoli!
Kontakt, info, rezervace: Mgr. Anna Poláková
tel.: 723 583 574, mail: annapol.1@seznam.cz

Příspěvky zasílat nejpozději do 25. v měsíci
na info@ifrymburk.info
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KOSMETICKÁ PROMĚNA S MARY KAY
Termín: 13.9.2014 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.)
Nechte se hýčkat profesionálním týmem kosmetiček zcela zdarma!
Z kapacitních důvodů je nutné se objednat na recepci hotelu (tel.:380 735 208).

POWER YOGA – ranní lekce
- od 6.9. každou 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

WELLNESS NABÍDKA
Koupel v živé magnéziové soli
Tato koupel je využívána jako léčebný podpůrný prostředek např. při křečích v lýtkách a
stehnech, tupé bolesti hlavy, závratích a poklesu koncentrace. Živá sůl je doporučována
hlavně při kožních problémech (ekzémy, akné...), revmatizmu, cévních problémech a pomáhá
léčit ženské pohlavní orgány. 30 min./500,-Kč
LPG (Lipomassage)
Revoluční metoda boje s celulitidou. Výsledkem je štíhlejší, vyrýsovanější tělo, kůže je hladší
a pružnější. Tato procedura je navíc bezbolestná a přináší příjemný pocit relaxace.
35min./495,-Kč permanentka 5 vstupů/2250,-Kč

ADVENTURE GOLF
Nevšední forma zábavy pro děti i dospělé!
Adventure golf je interiérové hřiště s 9 jamkami, takže je možné hrát za každého počasí a v
každou roční dobu.
Otevírací doba:
PO – ÚT
ST – NE

- na rezervaci
- 15:00 – 21:00

Ceník:
Dospělí
Děti do 100 cm výšky
Děti do 150 cm výšky

- 120,-Kč/60 min
- zdarma
- 80,-Kč/60 min

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 150 cm
výšky) – 360 Kč/60 min.

