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Den Země
V pátek 20.4. se za krásného letního počasí uskutečnil na naší škole
DEN ZEMĚ. Žáci I. stupně si uklízeli bezprostřední okolí školy - včetně
hřiště. Žáci 6. třídy pod vedením své třídní učitelky a paní asistentky vyrazili
sbírat odpadky po cyklostezce směrem k Lipnu, žáci 7. třídy vyrazili po staré
cestě na Cihelnu, žáci 8. třídy po cyklostezce směrem na Vřesnou a Posudov.
Žáky 9. třídy čekalo tradiční natírání autobusové zastávky a dále úklid kolem
tenisového hřistě. Děkujeme pracovníkům městyse za následný svoz nasbíraných odpadků a doufáme, že i my jsme přispěli ke krásnému prostředí v
naší obci.
Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk
Dne 20. 4. jsme ve škole měli DEN ZEMĚ, letos zaměřený na škodlivost
plastů v oceánech (o čemž jsme měli zhruba před 2 týdny projektový den).
Jelikož však u nás není oceán, vydali jsme se sbírat plasty do lesa, kousek od
naší školy. Naše 8. třída si to namířila na
Vřesnou. Svítilo sluníčko a my jsme si to s
pytli na odpadky a s rukavicemi rázovali podél Lipna. Cestou jsme sbíhali ze stezky pro
igelitové pytlíky, krabičky od cigaret, plastové kelímky, obaly od sladkých tyčinek, autobaterky, petláhve, plechovky, staré noviny, plachty, alobaly, papírové krabice a pro
spoustu jiných odložených věcí. Povídali jsme si a bylo teplo jako v létě. Naplněné pytle
jsme dávali na vozík, který s sebou vzal pan učitel Ševčík. Všechny jsme je potom
nechali u cesty, aby je mohli odvézt. Pan učitel Kakaš měl s sebou foťák a fotil nás při
práci. V duchu jsme se všichni zabírali úvahami nad světovým problémem s červeně
alarmujícím nápisem: PLASTY. Odpady, které jsme nacházeli, v nás probudily jakousi
zodpovědnost za naši planetu.
Za žáky 8. třídy napsala K. Gladišová
P. S. Za městys Frymburk velice oceňuji přístup ZŠ Frymburk a děkuji za práci dětí a pedagogů. Starosta Oto Řezáč
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Zprávy z radnice

Mobilní sběrový dvůr
Dne 5. 5. 2018 proběhne mobilní sběrový dvůr dle
následujícího časového harmonogramu:
Frymburk autobusové nádraží 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.).
Oto Řezáč starosta
V měsíci květnu se zasedání ZM bude
konat ve středu 23. 5. 2018 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Účinkují: Lukáš Vaculík, Jan Révai, Roman Štolpa,
Andrea Traganová, Lenka Lavičková, Jana Galinová,
Hana Sršňová, Michal Žižka,
Jaroslava Zimová, Robert Stodůlka, Petr Kozák…
Režie: Jurij Galin
Vstupné: 150,- Kč, předprodej vstupenek
v Infocentru Frymburk od 22. 5. 2018. První týden
předprodej pouze pro Frymburské.
Francouzská komedie nás zavede na jih Francie, kde
ve vile na pobřeží tráví léto filmový režisér se svou milenkou, jejíž manžel je věčně nepřítomný kapitán ponorky. Nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu
způsobí, že se luxusní vila během chvilky promění
v penzion, ve kterém si podávají dveře lakomí turisté,
opuštěný muž, záletná žena s milencem, prostitutka
a její klienti, žárlivý manžel a spousta dalších nevítaných hostů.

V měsíci květnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 19. 5. 2018 od 8:00 – 12:00 hod.

Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 3+1
v č. p. 139 ve Frymburku (1. patro, kuchyň 9m2,
1. pokoj 20m2, 2. pokoj 16m2, 3. pokoj 12m2, předsíň,
koupelna, WC, balkon, sklep), vytápění dálkové, nájem
3600,- Kč, služby cca 4000,-Kč. Při podpisu nájemní
smlouvy musí nový nájemník zaplatit kompenzaci finančních nákladů vynaložených na schválené úpravy
bytu předcházejícím nájemníkem 15.000,- Kč. Žádosti
zasílejte nejpozději do 18. 05. 2018.
Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 1+1
v č. p. 3 ve Frymburku (1. patro, kuchyň 19m2, 1. pokoj 21m2, předsíň, koupelna + WC), vytápění elektrické, nájem 2600,- Kč, služby cca 500,-Kč. Žádosti
zasílejte nejpozději do 18. 05. 2018.
Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 1+1
v č. p. 137 ve Frymburku (4. patro, kuchyň 5m2,
1. pokoj 26m2, předsíň, koupelna, WC), vytápění dálkové, nájem 1900,- Kč, služby cca 3000,-Kč. Žádosti
zasílejte nejpozději do 18. 05. 2018.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové. Došlé
žádosti budou vyhodnoceny bytovou komisí (předseda
p. A. Labaj), dle pravidel schválených zastupitelstvem
městyse. Na základě jejího doporučení uzavře starosta
městyse s vybraným žadatelem nájemní smlouvu.

PRODEJ ŽIVÝCH RYB
(frymburské náměstí před Hospodou Na Rynku)
pátek 11. 5. 2018 a 25. 5. 2018 od 15:00 - 17:00 hod
Zde si můžete zakoupit sivena amerického
nebo pstruha duhového.
Srdečně Vás zve Ing. Jonáš Knížek (722 952 955).
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MŠ FRYMBURK
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY – JARO






Březen
1.3. , 8.3. , 22.3. Proběhla „Škola nanečisto“ se zajímavými tématy: sluchové vnímání, myšlení a cítění,
pravolevá a prostorová orientace, empatie, důslednost a paměť.
23. 3. Nás probudilo DIVADLO „KOS“ s pohádkou
„ Jak skřítek málem zaspal jaro“.
28.3. Po ranní sněhové vánici, a naštěstí vydařeném
odpoledním počasí dorazili rodiče s dětmi na velmi
oblíbenou školkovou akci „HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA“. Na školkové zahradě měly
děti připravené aktivity, jako hod vajíčkem do kruhu,
„ koňský“ běh s pomlázkou atd. V 16 hodin jsme se
vydali podle mapy hledat zajíčka s tím, že bylo potřeba plnit úkoly, za každý splněný úkol, si děti uvázaly jednu pentličku kamkoli. Mapa nás opět dovedla
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na školkovou zahradu, kde jsme objevili živého zajíčka s hromadou mrkviček, a děti si jako odměnu našly v různých skrýších čokoládové vajíčko. Děkujeme
všem rodičům a příbuzenstvu, co s námi putovali,
a i těm, kteří nás opět občerstvili a přinesli spoustu
velikonočních dobrot.
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ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FRYMBURK
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

9. 5. 2017 od 14,00 – 16,00
10. 5. 2017 od 14,00 – 16,00
11. 5. 2017 od 14,00 – 16,00
ZÁPIS JE URČEN PRO DĚTI, KTERÉ V DANÉM
ŠKOLNÍM ROCE DOVRŠÍ 3 LET A JIŽ NOVĚ JE
MOŽNÉ ZAPSAT I 2 LETÉ DÍTĚ,
KTERÉ BUDE V PÉČI CHŮVY.
POTŘEBNÉ DOKUMENTY – RODNÝ LIST DÍTĚTE,
OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Zápis do 1. třídy - školní rok 2018/2019

Duben
 5.4. , 12.4. Proběhla „Škola nanečisto“ s dalším zajímavým tématem: myšlení a řeč a závěrečné setkání,
kde proběhla výtvarná činnost s lektorem a společná
závěrečná aktivita.
 18.4. Tento den je vždy plný napětí a očekávání
hlavně našich předškoláků, kteří se vydali k zápisu do
1. třídy. A jak to dopadlo? 
 Tento den jsme měli přespolní návštěvu, kterou nám
oplatily paní učitelky z mateřské školky z rakouského
Vorderweissenbachu. Tímto moc děkujeme za překládání paní Veronice Jinochové.
 19.4. Nás svým umem poctilo oblíbené DIVADLO“
MÁMA A TÁTA“ s pohádkou „ Štěstí za zlatku“.
 27. 4. Vyzýváme všechny školkové čarodějnice a čaroděje, aby se dostavili na slet a ČARODĚJNICKÝ
DEN v kostýmech, čeká nás totiž dopoledne plné her
a dovádění ve třídě i na školní zahradě.
 30. 4. SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ OČÍ pro objednané.
Prosluněné dny, plné pohody Vám přeje kolektiv
učitelek z MŠ Frymburk.
Za MŠ Frymburk Mgr. Gabriela Schicková

K zápisu do 1. třídy, který se konal ve středu
18.4.2018, přišlo 16 předškoláků se svými rodiči. Za
doprovodu pohádkových bytostí z naší 8. třídy všichni
úspěšně splnili připravené úkoly a byli zapsáni do
školy. Rodiče 2 žáků se rozhodli podat žádost o odklad
školní docházky, takže do 1. třídy nastoupí v září
14 dětí. Jejich třídní učitelkou bude Mgr. Markéta
Moravcová.
Děkuji všem vyučujících z I. stupně a žákům 8. třídy
za jejich pomoc!
Mgr. M. Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

POTŘEBUJETE BRÝLE?
NEMUSÍTE NIKAM JEZDIT – NYNÍ ZNOVU
I VE FRYMBURKU
KDE? V kanceláři prodejny KOVO-ELEKTRO
v 1. patře prodejny COOP ve FRYMBURKU
KDY? V sobotu 26.5. 2018 od 13 do cca 16 hodin
KDO? Odborná firma PRIMA OPTIKA z Českých
Budějovic Vám pomůže vybrat ze široké nabídky brýlových obrouček a různých typů dioptrických brýlových čoček na Váš již vydaný lékařský předpis. Pokud
nemáte předpis, nevadí. Změří Vám zrak pro objednání
Vašich brýlí. Jejich dodání je do 14 dnů do prodejny ve
Frymburku.
Na tuto akci je nutno se telefonicky objednat.
INFORMACE, OBJEDNÁNÍ A KONTAKTY:

Prima Optika: 605 016 664 www.prima-optika.cz
Prodejna KOVO-ELEKTRO:
602 464 292, 602 470 372
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Turnaj ve stolním tenisu

17. března byl v prostorách spolku FČAS opět
uspořádán turnaj ve stolním tenisu pro dospělé i žáky.
V kategorii dospělých se zúčastnilo turnaje 12 hráčů
a 1 hráčka, kteří hráli ve dvou skupinách. Vítězem se
stal Jaroslav Matuš, 2. místo obsadil František Podlaha
a na 3. místě se umístil František Matuš.
V kategorii žáků se zúčastnilo turnaje 10 hráčů
a hráček. Ti se utkali o celkové umístění systémem
každý s každým a byla zde k vidění řada výborných výkonů. Všichni se moc snažili, a když se nedařilo v konečných výsledcích, tak si každý vytvořil osobní rekord
ve vyhraných míčcích. Vítězem se v této kategorii stal
Pavel Juhaňák ml., 2. místo obsadila Valerie Matušová,
na 3. místě skončil Matěj Malina, 4. místo obsadil Mikuláš Brychta, 5. místo získal Miloš Králík, na 6. místě
skončil Jiří Nachtmann, 7. místo obsadil Jakub Červíček, 8. místo získal Jaroslav Nachtmann, na 9. místě
skončila Bára Jandová a na 10. místě se umístil Ludvík
Michalecký. Zvláštní cenu získal favorit turnaje Marek
Micák, který měl těsně před turnajem vážný úraz ruky
a jako zkušený pomáhal aspoň s počítáním a zapisováním výsledků. I přes menší účast dospělých si všichni
tento den velmi užili.
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Soustředění fotbalové mládeže
v Lipně nad Vltavou

Od pátku 23.3. do neděle 25.3.2018, proběhlo společné zimní tréninkové soustředění fotbalové mládeže
FC Frymburk a FC Lipno, v Lipně nad Vltavou. Pro jedenadvacet dětí, bylo připraveno několik dní intenzivního sportování, fotbalových tréninků, ale i zábavy
a návštěvy plaveckého bazénu v Lipně. V rámci soustředění a zimní přípravy, odehrála starší přípravka
úspěšně také turnaj ve Vyšším Brodě (Velešín, Dolní
Dvořiště), kde vyhrála dvě ze tří utkání. Za příjemné
ubytování a stravu děkujeme manželům Brychtovým
a kuchařskému teamu Radka Nekoly. Tím také děkujeme všem, kteří akci pro děti podpořili a pomohli
s uspořádáním soustředění. Dle reakcí všech zúčastněných, se soustředění povedlo a doufáme, že založilo určitou tradici, ve které bychom samozřejmě rádi
pokračovali, obdobně jako v jeho letní podobě.
Za FC ŠUMAVA Frymburk Mgr. Tomáš Matoušek

Jihočeský přebor mužů ve florbalu
skupina A

Tento rok se také opět hrála oblíbená "OBÍHAČKA" za účasti všech hráčů a hráček, při které byla
obrovská legrace zejména ve chvíli, kdy například syn
vyřadil svého tatínka, manželka vyřadila svého manžela a členové rodin se vyřazovali navzájem. Celkovým
vítězem se stal Václav Šisler st.
Za zmínku také stojí výkon jediné ženy Kateřiny Micákové, která obstála sama mezi muži a dokázala otočit
nepříznivý stav zápasu 8:14 na 16:14 a vyhrát.
Hráči i organizátoři děkují Úřadu Městyse Frymburk za
zajištění cen, spolku FČAS za půjčení prostor a stolů
a rodině Micákových za jednu z cen.
František Malina a Václav Šisler
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Tak nám skončila další sezóna ve florbalu mužů.
I letos jsme měli v kraji svého zástupce. Zatímco loni
kluci do poslední chvíle bojovali o postup, letos v pohodě hráli ve středu tabulky, dlouho to vypadalo na
4. místo, ale nakonec jsme obsadili solidní páté místo,
když poslední čtyři utkání odehrálo pouze torzo mužstva a v těchto utkáních jsme získali pouze jeden bodík.
A jak tedy vypadá konečná tabulka?
1.Florbalová akademie Č.Budějovice
2.Štíři „C“ Č.Budějovice
3.SKP Č.Budějovice
4.Došwich Milevsko „B“
5.FBC FRYMBURK
6.Dynamo Strakonice
7.Sokol Vodňany
8.Black Tower Č.Budějovice
9.Banes Florbal Soběslav
10.FBC Č.Krumlov „B“
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A jak jsme si vedli proti jednotlivým soupeřům?
6 bodů jsme uhráli proti Č. Krumlovu a proti Vodňanům. 3 body proti Štírům, Strakonicím a Soběslavi
2 body za dvě plichty jsme uhráli proti Black Toweru

a nebodovali jsme proti FA Č. Budějovice, SKP Č. Budějovice a ani proti Milevsku. Celkem jsme tedy získali
23 bodů za 7 vítězství a dva nerozhodné výsledky. Devětkrát jsme odešli poraženi. Vstřelili jsme 123 a obdrželi 137 branek. A jak se na brankách podíleli hráči? Za
jménem je počet odehraných utkání, počet branek
a asistencí a konečný počet bodů.
Ševčík

12 32 19

51

Pompe

18 25 15

40

V.Šisler

12 17 18

35

Zabilka

14 11 7

18

Skipala

8 3 9

12

Lučan

14 3 9

12

Boubelík

12 6 4

10

Píšek

10 5 5

10

J.Šisler

4 8 1

9

Budík

6 4 3

7

Malina

8 3 3

6

Novotný

8 2 3

5

Novák

4 2 1

3

Buzulukov 2 1 2

3

Benc

6 1 2

3

Nedoma

18 0 2

2

Štěpán

1 0 0

0

Król

2 0 0

0

Jedna perlička. Toník Nedoma je brankář a opět
v kanadském bodování získal dva body za asistence.
A Tonda a Martin Pompe jsou jediní, kteří odehráli
všechna utkání. Takže před nimi smekám.

V soutěži bylo letos zapojeno celkem 217 hráčů
a v kanadském bodování Jirka Ševčík obsadil druhé
místo a Martin Pompe osmé místo. A ve střelecké tabulce je Jirka Ševčík také na stříbrné pozici. Dlouho
statistikám vévodil, poslední čtyři utkání bohužel ale
nemohl odehrát.
Hatricků jsme dali letos celkem 14, sedm dal Ševčík, po třech Pompe a Václav Šisler a jeden dal Jan
Šisler. „Zlým mužem“ je Václav Šisler s 41 trestnými
minutami.
Co závěrem. Je jen velká škoda, že se na některá
utkání sešla jen základní sestava, jinak by bylo bodů
více. A ještě jedna zajímavost. Pokud nastoupí sestava
Nedoma, Píšek, Skipala, Ševčík, Pompe a Lučan, tak je
věkový průměr přes 40 let. A přesto prohánějí o dvacet
let mladší kluky. Velká poklona, pánové. Jste BORCI a
určitě Frymburku ostudu neděláte.
MGR. LEOŠ ŠEVČÍK, FFF
Pozn.: Na fotce je družstvo na naší domácí palubovce,
kdy kluci porazili Č. Krumlov i Dynamo Strakonice.
Běžecké lyžování ve Frymburku 2017-18

Možná se podivujete, proč píšeme o běžeckém lyžování v květnu, ale důvod je prostý. Letošní sezóna
byla natolik výjimečná, že ještě v dubnu se někteří členové našeho oddílu SK Lyžaři-běžci Frymburk (Atletiko Frymburk) proháněli v bílé stopě
Ano, byla skutku výjimečná, a to hned z několika důvodů. Za prvé, sněhové podmínky byly po letech výborné a v podstatě se ve Frymburku a jeho okolí
běžkovalo s drobnými pauzami od počátku prosince až
do konce března. A když to nešlo na loukách nebo
v lese, mohli letos běžkaři vyrazit na zamrzlé Lipno.
Také jsme na louce za fotbalovým hřištěm cvičně instalovali tzv. lapače sněhu, které nám při sněžení s větrem
„zadarmo“ vyrobily více sněhu. Za celou zimu do bílé
stopy ve Frymburku zavítalo opět několik tisíc běžkařů,
díky kterým Frymburk upevnil svoji pozici „Mekky“
běžeckého lyžování na Lipensku.
Za druhé, vzrostla nám účast jak členů oddílu, tak
účastníků tradiční Frymburské stopy (více info níže
v samostatném článku), kterou jsme letos uspořádali na
zamrzlém Lipně, což se ukázalo jako velké lákadlo. Závod propagovaný jako „s nulovým převýšením“ se díky
této výjimečnosti dostal do regionálních i celostátních
médií a přilákal běžkaře až z Prahy i jiných vzdálených
míst. Účast byla rovněž rekordní.
Za třetí, výborně fungovala spolupráce se Sborem
dobrovolných hasičů Frymburk, který nám kvůli po-
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ruše skútru pomohl svou „opásanou“ čtyřkolkou upravovat stopy na Frymburských loukách i na ledě. Děkujeme!
Za čtvrté, členové našeho oddílu opět svými výbornými sportovními výkony propagovali městys Frymburk na tuzemských i zahraničních závodech a dosáhli
skvělých výsledků. Jizerská 50, Šumavský skimaraton,
Kašperská 30, La Sqambeda, Toblach - Cortina (Itálie),
Kaiser Maximilian Lauf, Steieralauf (Rakousko), Demino Ski Maraton (Rusko), Bieg Piastow (Polsko), Birkebeinerrennet (Norsko), Årefjällsloppet (Švédsko) toť výčet hlavních závodů, na kterých jsme dosáhli výborných výsledků. Pozici frymburské jedničky si letos
upevnil Luboš Krejza, ale my ostatní mu jako smečka
hladových vlků stále více dýcháme na záda.
Za páté, po více než dvou desetiletích obětavé práce
pro náš klub opustil funkci předsedy Miroslav Maurer,
který „povýšil“ do funkce čestného předsedy a předal
žezlo nám mladším. Jeho pozici si rozdělilo trio Martin
Řezáč, Luboš Krejza a Richard Fraj, neboť už dlouho
nejsme pouze klubem běžkařů, ale také cyklistů, dálkových chodců a běžců. Mírovi tímto moc děkujeme

za vše, co pro náš klub za ta léta udělal!
FRYMBURSKÁ STOPA ANEB ZÁVOD
S NULOVÝM PŘEVÝŠENÍM

Frymburk není výjimečný pouze svou polohou, krásou či klidnou pohodovou atmosférou. Po letošní Frymburské stopě můžeme přidat do jeho výjimečnosti i to,
že má v případě nepříznivých sněhových podmínek takový „plán B“, jako žádný jiný závod na světě. Zamrzlé
Lipno.
A když opakovaně zafungoval zákon schválnosti a
před termínem závodu přišla obleva, závod musel být
několikrát přeložen (samozřejmě, že v den závodu už
opět sněžilo…). Proto jsme se na přelomu února a
března rozhodli upořádat Frymburskou stopu na zamrzlém Lipně s mottem „Jediný závod na světě s nulovým
převýšením!“. Jak už jsem psal výše, byla to trefa do
černého, protože něco takového jinde opravdu nenajdete. Výsledkem byla nejen skvělá reklama pro Frymburk (městys Frymburk byl omílaný v médiích po celé
republice), ale hlavně rekordní účast 150 dětí a 80 dospělých.
V poslední únorový den se konaly školní závody za
rekordní účasti žáků ze ZŠ Frymburk, ZŠ Lipno nad
Vltavou, ZŠ Loučovice, ZŠ Vyšší Brod a ZŠ Horní
Stropnice. Závodilo se na ledě pod školou na upravených tratích o délce 300 - 2000 m a přestože závod byl
celý po rovině, byla to díky silnému mrazu a nepříjem-
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nému protivětru docela pěkná dřina. Ani mráz, ani nepříjemný protivítr však dětem nevzal chuť podat co nejlepší výkon a všechny děti zaslouží velké uznání. Díky

skvěle připravenému zázemí ve vyhřátém vestibulu
naší školy dopadl závod výborně i po organizační
stránce.
Závody dospělých se uskutečnily v sobotu 3. března
a na start se postavilo rekordních 80 běžkyň a běžců
(všichni s očekáváním pohodové rovinaté trati s nulovým převýšením). Běželo se v délce 10 a 20 km na
upravených stopách od pláže směrem na Lojzovy Paseky, Přední Výtoň a zpět. Během závodu často asistoval nepříjemný protivítr a podle výrazu ve tváři
mnohých závodníků to spíše vypadalo, jako by právě
vyběhli na Vítkův hrádek. I v kategorií dospělých početně dominovali lyžaři z Atletika Frymburk, kteří
všichni podali skvělé výkony.
Na závěr je důležité si přiznat, že pořádat tyto závody
není jednoduché a je to možné jen díky obětavé dobrovolné práci našich členů a také díky podpoře od našich
partnerů. Proto bych jim chtěl jménem našeho oddílu
velmi poděkovat za podporu, které si velice vážíme.
Děkujeme!!!
Městysi Frymburk za dlouhodobou finanční podporu při úpravě stop, ZŠ Frymburk (paní ředitelce, učitelům, panu školníkovi, kuchařkám a uklízečkám za
poskytnutí zázemí, organizaci dětí, teplý čaj i úklid po
závodě), Sboru dobrovolných hasičů Frymburk za
úpravu stop i bezpečnostní dohled, lyžařským půjčovnám Lipno Centrum a Sport Řezáč za bezplatné zapůjčení lyžařského vybavení, potravinám COOP
Jednota Kaplice a FLOP TOP Frymburk za nádherné ceny pro děti, spolkům FČAS a Zdraví Frymburk
z.s. za personální výpomoc a dalším partnerům za hodnotné ceny:
Wellness Hotel Frymburk, Hotel Maxant, Frymburská Hospůdka, Obchůdek U Nekolů, Pizzerie
Nautilus, Penzion a Pizzerie Markus, Penzion a Restaurant N.10, Restaurace Pohoda, Restaurace
U Kostela, Lipno Lake Resort, Rosenberger Lipno
Line, Turistický průvodce Grenzgenial.
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Výsledky Frymburské stopy 2018
gratulujeme ke skvělým výkonům!!!

Závod na 10 km
 Dorostenky (10 km): 1. Magdaléna Krejzová (Atletiko Frymburk), 2. Tereza Frajová (Atletiko
Frymburk)
 Ženy do 40 let (10 km): 1. Tereza Myslíková, 2.
Radka Matoušková (obě Klub Lipenských lyžařů),
3. Petra Koucká (ČB)
 Ženy 40 - 59 let (10 km): 1. Eva Cieslarová (Větřní),
2. Dana Vorlová (Orlando Bananas), 3. Jaroslava
Řezáčová (Atletiko Frymburk)
 Ženy 60+ let (10 km): 1. Lenka Horáčková (Praha),
2. Marie Šindelářová (ČB)
 Dorostenci (10 km): 1. Matěj Venhoda (Ski tým Vysočina)
 Muži (10 km) 1: Karel Princ (SPŠN), 2. Tomáš Řezáč (Atletiko Frymburk), 3. Jan Vorel (Orlando Bananas)
Závod na 20 km
 Muži do 40 let (20 km): 1. Martin Řezáč (Atletiko
Frymburk), 2. Tomáš Vaněček (Budesport ČB),
3. Petr Matušinec (Klub lipenských lyžařů)
 Muži 40 - 59 let (20 km): 1. Roman Pěsta (Lenora)
2. Luboš Krejza (Atletiko Frymburk), 3. Pavel Vyskočil (Takyjedu)
 Muži 60+ (20 km): 1. Jiří Veselý (Skiklub Šumava
Vimperk) 2. Vladimír Kotrc (Město Vlachovo
Březí), 3. Jiří Lenc (Skiklub Šumava Vimperk)
Za pořádající oddíl SK Lyžaři-Běžci Frymburk alias
ATLETIKO FRYMBURK, SKOL! Martin Řezáč
MÁJOVÉ KOLO &
FRYMBURSKÁ DESÍTKA 2018

Sobota 12. května 2018, náměstí ve Frymburku
V sobotu 12. května zveme všechny malé i velké
sportovce na již tradiční a oblíbené závody Májové
kolo & Frymburská desítka.
Děti dopoledne poběží nebo pojedou na inline bruslích za doprovodu maskota Médi Kubíka okolo náměstí, po obědě se nejprve uskuteční hobby kategorie
„běž jak chceš“ k lipenské víle (ca. 5 km), který je
vhodný i pro „nezávodníky“ běhající jen tak pro radost
(maminky s kočárkem, indiánská chůze, atd.). Následně odstartuje hlavní závod na 10 km vedoucí po
naší cyklostezce 5 km směrem k Lipnu nad Vltavou
a zpět. Start i cíl bude na náměstí u infocentra, kam

zveme také frymburské občany i návštěvníky, aby přišli
fandit.
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 (rodiče prosíme, aby přišli své děti
přihlásit nejpozději do 9:45!)
 Hobby kategorie „běž, jak chceš“ na 5 km: od 12.30
 Hlavní závod na 10 km: od 13.30
 Vyhlášení běhu: ca. 15.30
Zapůjčení inline bruslí a helem 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 Akci pořádají SK Lyžaři-běžci (Atletiko
Frymburk) a Zdraví Frymburk z.s.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
S cílem 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 domů č. p. 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 celé náměstí uzavřeno a provoz řízen pořadateli.
Po doběhnutí každé kategorie bude polovina náměstí u
radnice opět otevřena
Proto žádáme o přeparkování automobilů před
Penziony Markus, No. 10, před domy č.p. 24, 25 , bytovkami č.p. 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
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Prodejna Big Fish Frymburk
hledá brigádníka pro prodej rybářských
a chovatelských potřeb.
Sezónní brigáda v létě, nástup od června,
možnost domluvit se v mimosezóně na víkendy.
Požadujeme částečnou znalost NJ.
Bližší informace: big.fish@email.cz

Nabídka práce – obsluha čerpací stanice
Čerpací stanice HOS v Lipně nad Vltavou přijme pracovníka/pracovnici na pozici obsluha čerpací stanice na
HPP. Možno i na částečný PP nebo brigádu. Plat 18 000 – 21 000 Kč.
1směnný provoz, příspěvek na dopravu. Vaše nabídky včetně životopisu

zašlete prosím na e-mailovou adresu: cs-hos@post.cz, do předmětu
napište: pracovní nabídka, případně volejte tel. 724 362 223.
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Frymburk
Hledá spolupracovníky pro
nově budovaný kolektiv na
pozice:

Provozní čerpací stanice
Náplň práce – odpovědnost za
celkový chod provozovny od vedení zaměstnanců přes zajištění dostupnosti
všech
služeb
po
technicko-administrativní správu
Požadujeme – zkušenosti s vedením obchodního subjektu, nebo případně ambice se tomuto věnovat
Nabízíme – pracovní doba rozvržena dle vlastního uvážení a potřeb
provozu, motivační program Flexi
pass spolupracujících dodavatelů,
HPP, mzda 25.000,- brutto

Obsluha čerpací stanice
Náplň práce – zajištění chodu
provozu ve svěřené směně obnáší
prodej pohonných hmot, doplňkového zboží a základní údržbové
práce
Požadujeme – zkušenosti s prodejem a prací s hotovostí, případně
možnost seberealizace
Nabízíme – pracovní doba turnusová, motivační program Flexi pass
spolupracujících dodavatelů, HPP,
mzda 18.000,- brutto + spropitné
Pro více informací kontakt –
p. Jirka tel. 777199260

Lipno Lake Resort hledá
zaměstnance na pozice:



RECEPČNÍ na HPP
ANIMÁTOR LETNÍCH
PROGRAMŮ na DPP

Práce v Lipně nad Vltavou.
Pro více informací kontaktujte
Kristýnu Dvořákovou:
kristyna@lipnolakeresort.cz,
+420 724 258 932
www.lipnolakeresort.cz
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