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Návštěva ministryně školství ČR
Návštěva ministryně školství ČR se uskutečnila v rámci konání 45. ročníku celostátní valné hromady Asociace
ředitelů Základních a mateřských škol ČR, která se konala ve dnech 21. - 22. 4. 2016 v našem Wellness Hotelu Frymburk. Rád bych se podělil o postřehy z tohoto setkání.
Paní ministryně mě příjemně překvapila, a to hlavně velmi detailní znalostí svého resortu. Možná Vám to bude
připadat jako samozřejmé, ale přece víme, že máme různé ministry, jež jsou spíše politicky dosazení než odborně zdatní
v dané oblasti, kterou mají za úkol řídit a spravovat. Tak mezi ty ona zcela jistě nepatří. Ve svém vystoupení dala zcela
dostatečně najevo, že je připravena, a nejen to, že již i dělá kroky v odstranění některých složitostí, které její resort
a práci ředitelů škol komplikují. Též se dotkla, resp. bez obalu a obavy oné celospolečensky probírané a často nenáviděné, tzv. inkluze. Opět se naprosto jasně ukázalo, jak je nešťastné, když toto téma uchopila média spíš jako téma
senzace, než jen jako prostý terminus technicus, pojmenování něčeho, co již vlastně existuje. Řešila se míra autonomnosti ředitelů základních škol, jak v části pedagogické, tak i ve vztahu k zřizovateli, tj. k zastupitelstvům
a starostům měst a obcí. Měl jsem ze setkání opravdu dobrý pocit.
Oto Řezáč starosta
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opodstatněné a akceptovatelné, jen termín dokončení
vzhledem k legislativním složitostem není možné takto
stanovit.

Zprávy z radnice

Fotbalgolf
Dubnovému jednání zastupitelstva byla představena
nová volnočasová atrakce, která vznikne v areálu Aktivity parku Frymburk pod Martou. Podle zhlédnuté prezentace se bude jednat o velmi zajímavou záležitost,
která rozšíří nabídku možností, jak využít volný čas návštěvníků, tak místních. Jedná se o novou aktivitu, kterou se Frymburk zviditelní a rozhodně ne v negativním
slova smyslu. Tato atrakce naprosto zapadá do naší
strategie a filosofie, která je krátce definována mottem
– Frymburk dovolená bez stresu, dovolená pro rodiny
s dětmi. Atrakce by měla být otevřena již v červnu tohoto roku a je schopna uspokojit až 600 hráčů denně.
Fotbalgolf je první letošní představená volnočasová
atrakce – představení dalších budou následovat na jednáních zastupitelstva v květnu a červnu.

Dokončení vodovodu Milná
Jelikož jsme byli opět úspěšní v získání dotace, a to
díky své projektové přípravě a platným stavebním povolením, tak se zastupitelé rozhodli přijmout dotaci na
dokončení tohoto díla. Znamená to, že na Milné budeme do konce roku vlastnit svůj zdroj pitné vody,
včetně vodojemu a rozvodům do každého stavení. Zastupitelé rozhodli přijmout takto získanou dotaci a realizovat toto dokončení akce pitná voda na Milné.
Nové víceúčelové hřiště
Městys uspěl se svou žádostí u JČ kraje o finanční
příspěvek na vybudování víceúčelového sportovního
hřiště. Toto hřiště vznikne na místě dnešního asfaltového kurtu jeho rekonstrukcí na umělohmotný povrch
ve sportovním areálu. Celkové náklady tohoto díla jsou
cca 1 mil (záležet bude na výsledku výběrového řízení).
Příspěvek JČ kraje bude činit 250 tis. Kč. Péči o toto
hřiště budou zajišťovat členové místního tenisového
oddílu. Zároveň jsem vyzval členy vedení tenisového
oddílu o možnost oslovení k zapojení se členů
i sponzorů k finanční spoluúčasti na koofinancování tohoto grantu.

Školní kuchyně
Dubnové zastupitelstvo řešilo nedobrou situaci,
resp. stav školní kuchyně. Někdo zcela oprávněně namítne: zase škola, proboha kolik nás to stojí a ještě bude
stát, a proč se neudělalo při jednom v roce 2013 –
2014? Na první část otázky je odpověď – cca 6 -7 milionů Kč. Na druhou část musím sdělit, že nebylo v lidských silách nastavit původní znění grantu na rozšíření
o další akce, byť bezdotačních, aniž bychom neohrozili
původní a základní nosnou část projektu na dotaci.
Také jsme potřebovali znát výstupy po rekonstrukci
a sloučení provozů školky a školy. Přesněji řečeno
uspořené prostředky, které ale měly vždy zůstat škole,
tak jsme to od prvopočátku, kdy jsme celkovou rekonstrukci spojenou se sloučením provozů, zamýšleli
a i slíbili. Jelikož opravdu dosahujeme slušných úspor
při provozu školy, tak je možné i tak rozsáhlou
a jistě drahou rekonstrukci kuchyně ve škole provést.
Zastupitelé stanovili jako základní podmínky pro
případného dodavatele – desetiletou záruku, pětiletý
splátkový režim ceny možná i leasing, dále bychom
byli rádi, kdyby se dokončení podařilo do září letošního
roku. Podmínkou pro školu je povinnost, že pravidelné
roční úspory z provozu školy budou převáděny na účet
městyse, právě pro zajištění splátek této investice. Je
důležité vnímat, že i energetické úspory nové kuchyně
by se měli pohybovat minimálně v řádech desetitisíců.
Za těchto podmínek je schopen náš městys se s touto
nutnou investicí vypořádat, aniž by to ohrožovalo jeho
standardní hospodaření a rozpočet.
Jednání zastupitelstva se účastnili i zástupci projekční kanceláře zpracovávající projekt rekonstrukce
kuchyně, kteří naše požadavky okomentovali. Ze svých
letitých zkušeností jim naše podmínky připadají jako

Vybudování bytu v č.p. 76
Městys Frymburk na základě rozhodnutí zastupitelů
zřídí v nebytových prostorách v domě č.p. 76 byt.
Jedná se prostory, jež mnoho let měla k dispozici Policie ČR. To je už bohužel dávno pryč, a tak bylo rozhodnuto zpracovat na tyto prostory projektovou stavební
dokumentaci, získat stavební povolení a zbudovat zde
byt. Na tom všem není až tak nic zvláštního, zvláštní,
ale ne úplně nové je, že městys získal zájemce z řad
místních občanů, který celou investici zafinancuje tzv.
předplaceným nájemným. Smlouvy jsou odsouhlaseny
podepsány, tak snad nám to vyjde. Tato nová forma takového spojeného financování bude dále nabídnuta veřejnosti i v případě rekonstrukce areálu bývalé
mateřinky, kde se v současné době realizuje stavební
projektová dokumentace pro získání stavebního povolení.
Oto Řezáč starosta
Bezpečně po cyklostezce:
1. Cyklostezka je víceúčelová komunikace a slouží pro
pohyb osob, cyklisty, bruslaře na kolečkových bruslích, jízdě na koloběžce a v zimě pro běžkaře.
2. Cyklostezka je široká pouze tři metry, my všichni se
na ní musíme pohybovat tak, aby pro nás všechny
byla bezpečná.
2



3. Po cyklostezce se všichni pohybujeme po pravé
straně. Cestu si pomyslně rozdělíme na dvě poloviny a snažíme se všichni pohybovat vždy po pravé
straně - to je ve směru pohybu.
4. Rodiče s malými dětmi nedovolí dětem volně běhat
po celé stezce, nebo se pohybovat na koloběžce
nebo tříkolce.
5. Cyklostezka není hřiště, a tak rodiče zde neučí jezdit
malé děti na kole. Malí cyklisti stezku začnou používat, až bezpečně ovládají kolo a znají pravidla
jízdy vpravo.
6. Cyklisti mají kolo vždy vybavené zvukovým zařízením např. zvonkem a ohlašují chodcům před sebou
anebo cyklistům, které předjíždějí, svůj záměr předjet.
7. Cyklisti mají vždy ochranou přilbu.
8. Sportovci na kolečkových bruslích se snaží využívat
stezku v době mimo hlavní dobu. Jízda na kolečkových bruslích je při kolizních situacích zvlášť nebezpečná.
9. Bruslaři mají chrániče rukou a kloubů případně
ochranou přilbu.
10. Chodci, kteří jdou se psem, dbají na to, aby pes byl
na vodítku „nakrátko“ a šel vždy po pravé straně
chodce – to je při pravém okraji cyklostezky. Majitel psa je vždy odpovědný za chování psa a musí jej
mít stále pod kontrolou, aby pes neudělal nepředvídaný pohyb směrem do cyklostezky.

Elektronické zařízení (počítače, monitory, televize)
 Dřevěné předměty – nábytek
 Ostatní (pneumatiky, automobilové akumulátory)
7. Stavební odpad a jiný velkorozměrový odpad si
občan projedná se správcem sběrného dvoru.
8. Je možno domluvit za úplatu i zajištění odvozu
z místa původu do sběrného dvoru.
9. Místní drobní podnikatelé a živnostníci mají možnost za úplatu do sběrného dvora ukládat odpad
vyprodukovaný svou činností.
Ing. Bedřich Kučera místostarosta
V měsíci květnu se zasedání ZM bude

konat ve středu 18. 5. 2016
od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
V měsíci květnu bude pracovnice ÚM přítomna

v sobotu 21. 5. 2016
od 8:00 – 12:00 hodin.
Mobilní sběrový dvůr
Dne 7. 5. 2016 proběhne mobilní sběrový dvůr
dle následujícího časového harmonogramu:
Frymburk autobus. nádr. 08.00 – 09.30 hodin
Blatná
09.45 – 10.15 hodin
Milná
10.30 – 11.00 hodin
Na uvedená místa v uvedenou dobu je možné
zdarma odevzdat nebezpečný odpad (např. ledničky, pračky, sporáky, baterie, pneumatiky, koberce, nábytek atd.)
Sbor dobrovolných hasičů nebude provádět
sběr železného šrotu. V případě požadavku na likvidaci železného šrotu a autovraků kontaktujte
zástupce SDH na telefonu 608 308 508.

Třídění odpadů:
1. Odpady třídíme proto, abychom snížili množství odpadů ukládaného na skládkách.
2. Část takto vytříděného odpadu se stane surovinou
a dá se dále využít (papír, plast, sklo atd.).
3. Ve Frymburku máme nádoby na papír, plast a sklo.
4. Na stanovišti těchto kontejnerů pod prodejnou Jednoty jsou dále kontejnery na
 Textil, hračky, obuv
 Malý elektroodpad (žehličky, radiopřijímače,
mixery atd.) a malé baterie
 Drobný kovový odpad (plechovky, nádobí
atd.)
5. Na stanovišti kontejnerů u panelových domů je nově
kontejner na textil.
6. Větší odpad všeho druhu je možno odložit ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr bude od dubna otevřen
denně s pevně stanovenou provozní dobou. Každý
občan má právo zde odložit svůj odpad. Jedná se
především o:
 Volně stojící elektrospotřebiče (ledničky,
pračky, myčky, elektro sporáky)
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Poděkování
Děkujeme panu L. Mrázikovi za bezplatné odstranění
pařezů před budovou školy.
Mgr. M. Minaříková, ředitelka školy

Frymburské ženy pořádají zájezd k MDD
do ZOO Jihlava dne 4. 6. 2016.
Doprava zdarma, vstup do zoo si hradí účastníci sami.
Odjezd z autobusového nádraží v 7.00 hodin.
Přihlášky na tel. 722 024 702, Čiháková Marcela

ZÁPIS DĚTÍ

DOCELA VELKÉ DIVADLO
Vás zve na americkou komedii Kena Ludwiga o dvou
hercích bez peněz, kterým osud přinese šanci přijít
k bohatství.

DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY FRYMBURK
NA ŠKOLNÍ ROK
2016/2017

Kulturní dům ve Frymburku
9. 6. 2016, od 19:00 hodin, cena 100,- Kč
Ken Ludwig – NĚŽNÉ DÁMY

VE DNECH:

americká komedie, režie Jurij Galin

9.5.2016 od 14,00 – 16,00
10.5.2016 od 14,00 – 16,00

účinkující: Jan Révai, Petr Erlitz,

11.5.2016 od 14,00 – 16,00

Lenka Lavičková, Kristýna Lišková, Petr Kozák,
Jana Galinová, Pavel Nový, Robert Stodůlka,

Zápis se koná ve TŘÍDĚ SLUNÍČEK

Kamila Raková

Předprodej vstupenek v Infocentru Frymburk od
25. 5. 2016. První týden předprodej pouze pro frymburské, max. počet 5 vstupenek na osobu. Od 1. 6. 2016
libovolné množství vstupenek pro širokou veřejnost.

Zprávičky z naší školičky
LEDEN
 v chladném zimním dopoledni nás navštívilo divadlo
„LUK“ s pohádkou „O KŮZLÁTKÁCH“, která nás
nejen poučila, ale také náramně pobavila
 učitelky ze třídy „SLUNÍČEK“ uskutečnily zábavné
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY pro děti a jejich rodiče. Na školním hřišti se utkala družstva z různých
zemí, která byla vybavena vlajkami i velkolepě pojatými povozy . Závodníci si vyzkoušeli zdolat svah
na sněžnicích, závodit v psím spřežení, odvážlivci si
vyzkoušeli synchronizovanou chůzi na dloooouhých
lyžích a nechyběly stavby ze sněhu a hod sněhovou
koulí.
 učitelky ze třídy „HVĚZDIČEK“ uspořádaly dobrodružnou výpravu do lesa, kde děti připravily zvířátkům spoustu dobrot, aby tak zpestřily jejich zimní
jídelníček
ÚNOR
 zápis do 1. třídy – naši předškoláci prošli velkolepou
událostí, kde si mnozí uvědomili, že škola už se blíží
 Masopust – masopustní průvod s tradičními maskami se vydal po našem městě, aby pobavil a obveselil nejen frymburské občany, ale i návštěvníky našeho
krásného městečka
BŘEZEN
 Nanečisto – v průběhu března a dubna se uskutečnilo
osm setkání předškolních dětí a jejich rodičů. Cílem
tohoto projektu je, aby si předškoláci zvykli na školní
prostředí a aby poznali budoucí paní učitelku
a své spolužáky. Letošní rok byl projet Nanečisto za-

ZŠ a MŠ Frymburk

Provoz školní družiny a mateřské školky o letních
prázdninách
Vážení rodiče, nabízíme Vám rozšíření provozu
naší školní družiny a mateřské školy o hlavních
prázdninách – v červenci a srpnu 2016 a věříme, že
Vám toto opatření ulehčí starost o děti v době letních
prázdnin.
Školní družina bude v provozu jeden týden v červenci, a to od pondělí 11. července do pátku 15. července 2016, a jeden týden v srpnu, a to od pondělí 15.
srpna do pátku 19. srpna 2016 od 8.00 do 16.00 hodin
pro žáky 1. - 5.třídy. Obědy budou zajištěny ve školní
jídelně. Minimální počet zájemců je 7 dětí. Rozhodnutí
o tom, zda Vaše dítě bude školní družinu o prázdninách
navštěvovat, učiňte do konce května a prostřednictvím
třídních učitelů sdělte vedení školy.
Uzavření mateřské školky o hlavních prázdninách
je plánováno celkem na 3 týdny, pevně jsou stanoveny
2 týdny - od 25.7. 2016 do 5.8.2016. O třetím týdnu
rozhodneme na základě výsledků průzkumu, který proběhne během měsíce dubna mezi rodiči, zda mají větší
zájem o prodloužení otevření školky o jeden týden
v červenci (18.7.-22.7.) nebo v srpnu (8.8.-12.8.). Týden, na který bude přihlášeno více dětí, bude MŠ v provozu.
Mgr. M. Minaříková, ředitelka školy
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měřen na téma „Cesta kolem světa“ – děti procestovaly všech šest kontinentů a při každé návštěvě na ně
čekalo spoustu úkolů a her tematicky zaměřených. Na
konci cestování bylo za úkol najít poklad, který skrýval dárečky na památku.
 Předplavecká průprava – naši nejstarší si pod vedením plaveckých instruktorů užili spoustu vodních radovánek
 A abychom to jaro nezmeškali, pozvali jsme divadlo
„Kos“ s pohádkou „Jak skřítek málem zaspal jaro“
 „Zimo, zimo táhni pryč nebo na tě vezmu bič“ –
s tímto lidovým pořekadlem jsme se vydali do zátoky
utopit moranu
 Velikonoční zajíček – velikonoční tradice, kdy naše
zahrada nabízí dětem hry, aktivitky a zábavu s velikonoční tematikou a po splnění úkolů si každý našel
svého čokoládového zajíčka
DUBEN
 na konci dubna nás opět navštívilo divadlo „Luk“
a pobavilo nás pohádkou „O kačence“ při které děti
pomáhaly hercům zachránit a vysvobodit kačenku ze
zajetí zlé lišky
 Den Země – aby prostředí kolem nás bylo ještě krásnější, vydáme se vybaveni rukavicemi a pytli na odpadky do okolí školky a místní pláže uklízet
 Čarodějnický rej – poslední dubnové páteční dopoledne se děti promění v čarodějnice a čaroděje a společně prožijí dobrodružství v celku nevídané 

Hasičský ples

19. 3. 2016 proběhl Hasičský ples SDH
Frymburk pod taktovkou našich žen.
Touto cestou děkujeme za vystoupení
žáků ze ZŠ Frymburk, a to baletnímu
souboru Frymbalet pod vedením Terezky
Wilzingové s vystoupením ,,PERLY ZIMY“ a žákům
čtvrté třídy pod vedením Hanky Reifové za vystoupení „Holky z naší školky a Mumuland“.
Poděkování náleží také všem partnerům a sponzorům celé akce, kterými byli:
Partneři:
Amenity Resort Lipno, Skiareál Lipno
a Jan Markovič -,,Restaurace Nautilus“
Sponzoři:
MUDr. Dana Smítková, Penzion u Kostela - Gustav
Procházka, Hotel Maxant - Petr Procházka, Penzion
Markus - David Krol, Penzion Pohoda, Mapa DrinkPavel Vrba, Potraviny na Křižovatce -Veronika Jinochová, Řempo České Budějovice, Hostinec na HřištiJan Šuník, Pavlína Kratochvílová, Hotel Gold - Václav
Tomka, Flosman Flop Frymburk, Restaurace na Křižovatce - Karel Kalvoda, Zmrzlina u copaté Marty, Pension Florián, Cafe bar Fantazie - JanŽák, RosenbergerLipno-Line spol. s.r.o., OTRE s.r.o., Obchod s přírodními produkty - Petra Nekolová, Jiří Augustin, Rakovnický Pivovar Bakalář, Eva Šuníková, Zlatuše
Tomková – Kadeřnictví Zlatka, rodina Vetrákova a rodina Reifova.
Za SDH Frymburk Antonín Labaj

Bc. Veronika Račáková, vedoucí učitelka MŠ

Přidejte se k nám a přijďte v pátek 20. 5. 2016 na
Taneční kurzy v Klubu FČAS pod vedením
tanečních lektorů Ivany a Markuse. Tančit budeme
salsu a její variace a flamenco.

Turnaj ve stolním tenisu

V sobotu 19. 3. 2016 byl v tělocvičně ZŠ opět uspořádán turnaj ve stolním tenisu. Letos nás postihla velká
marodka, proto se v kategorii dospělých zúčastnilo turnaje pouze 13 hráčů a hráček, kteří hráli systémem
každý s každým. Vítězem se stal František Podlaha,
2. místo obsadil Jiří Rybakos a na 3. místě se umístil
Josef Micák.
V kategorii žáků se zúčastnilo turnaje 7 hráčů
a hráček. Ti se utkali o celkové umístění také systémem
každý s každým a byla zde k vidění řada výborných výkonů. Vítězem se v této kategorii stal Marek Micák,
2. místo obsadila Valerie Matušová, na 3. místě skončil
Pavel Juhaňák, 4. místo obsadila Michaela Lieblová,
5. místo získal Matěj Malina, na 6. místě skončil Tomáš
Matoušek a 7. místo obsadil Miloš Králík. Tento rok se
také opět hrála oblíbená "OBÍHAČKA" za účasti všech
hráčů a hráček, kde se celkovým vítězem stal František
Skupa.

Pátek 20.5.
18:30 – 19:30 Taneční lekce – Salsa
19:45 – 21:00 Taneční lekce – Flamenco
Není nutné dostavit se v páru, vhodné i pro jednotlivce
nebo rodiče s většími dětmi. Výuka je možná dle dohody v českém, německém nebo anglickém jazyce.
S sebou: pohodlné oblečení, balerínky, tenisky nebo
taneční obuv, event. běžná (čistá) obuv.
Další kurzy se budou konat ve dnech 3.6., 17.6.
a 15.7. Prázdninové termíny budou včas oznámeny.
Cena lekce salsy: 180 Kč / 60 min., lekce flamenca:
210 Kč / 75 min. Platba v hotovosti před zahájením
kurzu. Přihlášky zasílejte nejpozději do 17.5. na
e-mail: ivana.mandikova@gmail.com
V případě dotazů tel: 721 935 850, web:
www.pasion-flamenca.cz, facebook „klub FČAS“
Za Klub FČAS Marcela Frajová
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Hráči i organizátoři děkují Úřadu městyse Frymburk
za zajištění cen, paní ředitelce ZŠ za půjčení tělocvičny
a panu Josefu Tichovskému, který se staral o občerstvení hráčů a diváků.
František Malina a Václav Šisler

Paintballový klub v Černé v Pošumaví
hledá nové členy

V sobotu 21.5 pořádáme nábor nových členů a zároveň otevřenou hru pro širokou veřejnost. Buď si můžete přijít jen nezávazně zahrát a seznámit se tak
s hrou paintball nebo se k nám můžete rovnou přidat,
do paintballového klubu a účastnit se podobných akcí
pravidelně. Hry pro veřejnost budou probíhat odpoledne, od 13.00 - 18.00, na paintballovém hřišti
v Černé v Pošumaví.
Cena za zapůjčení vybavení je
150,-Kč/os. Kuličky á 1,-Kč/kus. Na
akci je potřeba se přihlásit předem:
info@adventurepark.cz,
725 118 709, nebo na facebooku.

Členská schůze Aqualung Club

Dne 16.4.2016 byl na výroční členské schůzi doplněn a schválen plán akcí Aqualung Clubu – klubu sportovního potápění na rok 2016.
1.5.2016 závody v dálkovém plavání děti – pořadatel
Bukáček
Pátek 6.5.2016 Bazén Č.B. příprava dětí na výjezd
Chorvatsko
11.5. – 15.5.2016 Chorvatsko – Pakoštane zkoušky Junior Drider a OWD
28.5.2016 Závody malých zdravotníků ČČK
4.6. – 11.6.2016 Pakoštane – Chorvatsko zájezd s malými dětmi do kempu
21.6.2016 Potápění dětí na některém lomu CZ Horní
Cerekev, Blatná, Ševětín.
20.8.2016 – 28.8.2016 zájezd do Chorvatska ostrov
Veruda – Pula, výcvik malých i větších potápěčů
v moři.
23.9.2016 den plný prevence (závody ČČK dětská
družstva))
28.9.2016 ukončení venkovní sezóny - Grilované sele
- pláž Frymburk.
5.8.2016 – 20.8.2016 Zapojíme se do akce Lipno
olympijské
Od 29.10.2016 opět každou sobotu výcvik mladých potápěčů a kondiční plavání v bazénu Hotelu Frymburk,
pro malé i velké příznivce vodního živlu.
10.12.2016 Rožumberská ploutev – každoroční plavecké závody dětí potápěčských klubů jižních Čech.
Bazén Český Krumlov.
Všechny akce se týkají výhradně aktivit dětí. Info na
tel. 777 788 630
Miloš Boháč

Restaurant Markus
Přijme na letní sezónu (červenec, srpen) brigádníky
na tyto pozice:
- Výpomoc v kuchyni (příprava salátů, dezertů, mytí
nádobí)
- Na baru (mytí skla, úklid stolů, příprava nápojů)
- Číšník / servírka (nutná znalost NJ)
možné i víkendy květen, červen, září, říjen
Více informací David Krol tel. 777 654 014 email:
d.krol@lipno-markus.cz nebo osobně na provozovně.
Dále restaurace Markus přijme pizzaře se zkušeností
s pecí na dřevo. HPP nebo dohoda.
Hledáme vhodného kandidáta na pozici
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO VÝROBY (na Lipensku)
Požadujeme:
- SPŠ elektro (zaměření na slaboproud)
- praxi v oboru elektro, vyhlášku 50
- ŘP sk. „B“
- flexibilitu, spolehlivost, samostatnost
- zdravotní způsobilost
Nabízíme:
- zázemí výrobní společnosti s dlouholetou tradicí
- 25 dní dovolené
- příspěvek na důchodové pojištění
- stravenky
- nástupní plat: 25tis. Kč
- zaškolení na VZV
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:
s.kubisova@uniworks.cz nebo na telefonu 387 313 520
nebo 733 313 023

Základní škola a Mateřská škola Loučovice
přijme od 1. 5. 2016 učitelku do mateřské školy.
Podmínka: uchazečka musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících.
Jste příznivci RALLYE???
27. - 28. 5. 2016 opět na Lipensku
,,RALLYE ČESKÝ KRUMLOV“
Hledáme zájemce na pořadatele.
Informace podá Antonín Labaj ml. tel. 608 308 508
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MÁJOVÉ KOLO & FRYMBURSKÁ
DESÍTKA 2016
Sobota 14. května 2015, náměstí ve Frymburku
V sobotu 14. května zveme všechny sportovce i nesportovce z Frymburku a okolí na oblíbené závody Májové kolo & Frymburská desítka.
Děti během dopoledne poběží a poté pojedou na inline bruslích za
doprovodu maskota Médi Kubíka okolo náměstí, po obědě se dospělí proběhnou po nenáročné 10 km dlouhé trati vedoucí po naší cyklostezce 5 km
směrem k Lipnu nad Vltavou a zpět.
Letošní novinkou je volný fitness běh „jak chceš“ k lipenské víle
(ca. 5 km), který je vhodný i pro nesportovce (maminky s kočárkem, indiánská chůze, atd.).
Start i cíl bude na náměstí u infocentra, kam zveme také frymburské občany i návštěvníky, aby přišli podpořit naše malé i velké sportovce.
Pro účastníky akce bude v cíli připraveno drobné občerstvení a pro děti
krásné dárky od maskota Médi Kubíka!
 Startovné: děti 20 Kč, dospělí (10 km) 100 Kč, (5 km) 50 Kč
 Prezentace závodníků od 8.00 v Infocentru Frymburk na náměstí
 Start Májového kola - dětských kategorií (běh, inline brusle): od 10.00
(vyhlášení dětí ihned po dokončení kategorie)
 Fitness běh „jak chceš“ na 5 km: od 12.30
 Start Frymburské desítky na 10 km: od 13.30
 Vyhlášení běhu: od 15.30
Zapůjčení inline bruslí a helmy je možné v půjčovnách Lipno Centrum
(areál Wellness Hotelu Frymburk) a Sport Řezáč (na náměstí). Děti závodící na inline bruslích musí mít na hlavě helmu!
Více informací na webu Infocentra Frymburk:
www.ifrymburk.info nebo na tel:
773 444 944 (Ing. Martin Řezáč,
e-mail: office@lipno-marketing.cz)

Proto žádáme o přeparkování
automobilů před penziony Markus, No. 10, před činžákem (č. 24,
25), bytovkami (č. 40, 41, 42)
a před hotelem Vltava v dostatečném předstihu před uzavírkou na
jiná místa. Stejně tak žádáme
o přeparkování automobilů parkujících na parkovacích místech
u parku na druhou stranu k chodníku (k okraji u radnice) pro zabezpečení dostatečně širokého
pruhu pro obousměrný provoz. Je
to nutný krok pro zachování bezpečného průjezdu závodníků
a ochraně majetku Vašeho a Vašich hostů.
Děkujeme za pochopení.
Za organizační tým
Ing. Martin Řezáč

Restaurace Florian
Přijme zaměstnance na
tyto pozice:
• číšník – AJ nebo NJ v oboru pracovní pozice na zákl. úrovni
• kuchař/kuchařka – praxe
v oboru nutná, dobrý zdrav. stav
• pomocný kuchař/kuchařka –
praxe na pracovní pozici výhodou

Bližší informace na tel.:
777 493 181

Akci pořádají Atletiko Frymburk
z.s. a Zdraví Frymburk z.s.

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
S úmyslem vytvořit tradičně atraktivní diváckou kulisu bude start i cíl závodu umístěn v horní polovině náměstí naproti infocentru. S tím souvisí dočasné uzavření poloviny náměstí od činžáku (č. 24, 25) až k baru Fantazie
v sobotu od 6:00 hod do 18.00. Po dobu dopoledních dětských závodů vedoucích okolo celého náměstí bude po nezbytně nutnou dobu běhu vždy na
pár minut náměstí uzavřeno a provoz řízen pořadateli. Po doběhnutí každé
kategorie bude polovina náměstí u radnice opět otevřena.
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