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Den otevřených dveří v areálu ZŠ a MŠ ve Frymburku aneb
přijďte se podívat, jakou máme hezkou školu.
Vedení základní školy společně s Úřadem městyse
Frymburk zve všechny na den otevřených dveří, a to
v pátek 3.10.2014, kdy v době od 14.00 do 17.00 hod.
si budete moci za odborného doprovodu stavitelů projít
celou školu a seznámit se s tím, co bylo uděláno. Děti ze
základní školy mají připravený bohatý kulturní
program.gggggggggggggg
ffffffffff
Pro vytvoření příjemné atmosféry bude k poslechu
hrát hudební trio Štěpána Markoviče, nejslavnějšího
českého saxofonisty, jenž hrál s Ray Charlesem, Lizou
Minnelli a v Česku hodně let v doprovodné kapele Karla
Gotta. Pro tento slavnostní okamžik je od sponzorů
připraveno lehké občerstvení. Sponzoři, kteří se
postarali o občerstvení a hudbu jsou Hotel Maxant,
Camping Frymburk, OTRE spol. s.r.o. kkkkkkkk ggggg
Touto zásadní rekonstrukcí máme jistotu, že nám
škola desítky let bude bezpečně sloužit. Areál školy je
jen jednou z částí systému základního vzdělávání našich dětí, tou druhou a řekl bych možná ještě důležitější, je kvalita našich
pedagogů. I v této oblasti pomalu dochází ke generační obměně a věřím, že vedení základní školy bude volit důstojné a kvalitní
učitele, kteří budou v naší škole vyučovat.nnnnnnn Nn
Je to vlastně nikdy nekončící proces a je nutné s ním
pracovat, aktualizovat jej, abychom obstáli u rodičů dětí a
ti měli v naši školu důvěru. Škola je jeden ze základních
pilířů infrastruktury našeho městyse, a tak je k ní i
přistupováno. Těší se maximální možné podpory ze
strany městyse, a to počínaje svozem žáků z okolí,
bezpečného parkování, kvalitního prostředí, až po
přednostní přidělování bytů pro pedagogy. Děláme
opravdu maximum, přesto se nedokážeme ubránit faktu,
jakým je demografický vývoj obyvatel. Jsou věci, které
můžeme ovlivnit a ty ovlivňujeme aktivním, systémovým
přístupem a jsou věci, které neovlivníme, tak to v životě
je a bude. Na projektu rekonstrukce se značnou měrou
podíleli i naši místní živnostníci, kteří ji svým umem
pomáhali dát do.tohoto.finálního.stavu.mllmkkkkkkmmm
Oto Řezáč - starosta
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především pro starší občany se sníženou pohyblivostí. Tuto
žádost buď někdo oznámí přímo na místě volební komisi
nebo ve dnech a hodinách voleb zavolá na TF 380 735 196 a
požádá o tento způsob hlasování. Předseda okrskové volební
komise potom zařídí dopravu přenosné schránky za
žadatelem a dva členové okrskové komise umožní tento
způsob hlasování.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Oto Řezáč - starosta

Komunální volby
Druhý říjnový víkend se ve Frymburku, tak jako v celé
ČR, uskuteční volby. Bude možno si zvolit své zastupitele,
kteří budou po dobu 4 let spravovat náš Frymburk, budou
určovat jeho další vývoj. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Tyto volby se týkají každého občana Frymburku, a to
i dětí a mládeže, jež sice ještě volební právo nemají, ale mají
své zákonné zástupce. Chtěl bych tímto požádat všechny,
kdož mají své městečko Frymburk rádi, aby si udělali chvíli
a šli volit.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Volba je svobodné vyjádření svého názoru a zároveň
zavázání někoho, koho si zvolím, důvěrou. Důvěra je
nezbytná pro odpovědnost. Svobodu volby je možné
spatřovat v tom, že si mohu vybrat z více kandidátů.JJJJJJJJJ
Žijeme v městečku, kde se převážně vzájemně známe
a nepředpokládám, že rozhodnutí, koho si zvolit, ovlivní
velikost bilboardu či barevnost volebního letáku, to je jen
nástroj, jak se kandidáti chtějí prezentovat a zároveň se tím
dává na vědomí, že i my ve Frymburku budeme volit své
zastupitele.
Jsem Váš starosta a všeobecně je známo, že jsem
zároveň velmi svobodný člověk, který není a nikdy nebyl
existenčně na této funkci nijak závislý. Chci vám sdělit, co
pro mne osobně tedy volby znamenají. Pro mne jsou volby
velmi důležité ve smyslu zásadní informace o tom, co a
jak dělám a o míře důvěry, jež od svých spoluobčanů
požívám. Toto by mělo být zásadním měřítkem i pro ostatní
kandidáty, pro jejich sebereflexi, bez ohledu na to, v jaké
oblasti života působí.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Nemáme přímé volby a to znamená, že zastupitele
vygeneruje volební systém a bude rozhodující, jak se k
tomu zvolení zastupitelé postaví a jak budou ochotni
spolupracovat a aktivně se podílet na vytváření systému a
strategie správy Frymburku po další čtyři roky. Po
zkušenostech, které jsem za dobu starostování získal, mohu
odpovědně říci, že ne vždy tomu tak je, resp., že ne všichni
zvolení zastupitelé svou pozici umí, či dokonce jsou schopni
ji takto vnímat. To ale patří k politice, jež je značnou částí
lidí obecně považována za špínu a s tím lze i částečně
souhlasit, jelikož politika, a to i ta naše demokratická, v sobě
naprosto s přehledem obsahuje spousty nízkých lidských
vlastností, jež si politici s sebou do politiky přináší. Na
druhou stranu je politika jediný zatím dostupný funkční
nástroj, jak si civilizovaně můžeme spravovat svůj domov,
své městečko Frymburk..I proto, nebo právě proto, prosím,
jděte volit.jjk………………..jmjjjjjjjjjjjjjjjj ŮkkkkkkkkkkŮ
OO
Oto Řezáč - starosta
ŮŮŮŮŮŮ

Mobilní sběrový dvůr
Dne 18.10.2014 proběhne mobilní sběrový dvůr dle
následujícího časového harmonogramu.
Frymburk autobusové nádraží
Blatná
Milná

12.00 – 13.30 hodin
13.45 – 14.15 hodin
14.30 – 15.00 hodin

Na uvedená místa v uvedenou dobu je možné zdarma
odevzdat nebezpečný odpad (např. ledničky, pračky,
sporáky, baterie, pneumatiky, koberce, nábytek atd.)
Zároveň v tento den provedou místní dobrovolní hasiči
podzimní likvidaci autovraků po telefonické dohodě na
TF 608 308 508.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Oto Řezáč – starosta
V měsíci říjnu 2014
bude pracovnice ÚM přítomna na radnici v sobotu
25.10.2014 od 08,00 do 12,00 hodin.

Republikové finále OVOV 2014 v Praze
Ve dnech 4..- 6.9. jsme se s Anetou Tichovskou
zúčastnili republikového finále Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů, které se konalo v Praze na Julisce.
Aneta postoupila jako vítězka
krajského kola. V Praze
nakonec v rámci celé České
republiky .obsadila.30..místo,
kdy se jí několik disciplín
moc nepovedlo, ale hlavně
konkurence.byla.veliká.hhhh
hhhAle už samotná účast je
velkým úspěchem. A je to i
motivace pro další žáky
naší.školy.hhhhhhhhhhhhhhh
Atmosféra
tam
byla
vynikající, už jen přítomností
spousty našich slavných
sportovců..-..Změlík,..Šebrle,
Kašpárková,..Bugár,..Kratochvílová,.Zátopková,.Čáslavská a mnoho dalších. Však jsme
také
dovezli
do
Frymburku
hodně
kartiček
s věnováním.pro.žáky.ZŠ.gmmmmmmggggg
A to nás ještě v říjnu čeká ve Frymburku Sportovní den,
kdy by sem měl zase někdo ze sportovců přijet. ----------Ale o tom až zase někdy jindy.kkkkkkkkkkkkkkHHHHHHH
KKKKKKKKKKKKKKKKK
Mgr. Leoš Ševčík, učitel Tv

Oznámení
Na základě § 29 zákona č.491/2001 Sb. Úřad městyse ve
Frymburku oznamuje, že ve dnech 10.-11..října 2014
proběhnou volby do Zastupitelstva městyse Frymburk.
Volby se uskuteční v obřadní síni úřadu městyse dne
10..října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 11. října
2014..od..08,00..hodin..do..14,00.hodin.OOOOOOOOOOOO
O Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb do Zastupitelstva městyse Frymburk hlasovací
lístky. Ve dnech voleb do Zastupitelstva městyse Frymburk
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.jjjjjjjjjjjjjjjj
Je možné využít i hlasování do přenosné schránky, a to
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Účastníci výletu: Malák Ondra, Boubelík Štěpa, Holčík
Kája, Nešvara Ondra, Řepová Klárka, Trávníčková Lucka,
Reifová Jana a Labaj Tonda.

Mistrovské utkání přípravek
Frymburk - Kaplice
Góly: Micák 3
Malina 3

6 : 12
Asistence: Králík
Malina
Micák
Juhaňák

Dále bychom chtěli moc poděkovat paní Věře Dorovínové
za sponzorský dar pro naše mladé hasiče-záchranáře.
Děkujeme.

2x
2x
1x
1x

Za kolektiv mladých hasičů-záchranářů
Jana Reifová

I přes vysokou marodku jsme podali dobrý výkon a musím
hráče pochválit, i když na střídání jsme měli jen jednoho
hráče a soupeř střídal dvě pětky.
Frymburk - Křemže

26 : 0

Góly: Micák
Malina
Juhaňák
Procházka
Králík
Burian

Asistence: Micák
Malina
Juhaňák
Procházka
Burian
Králík

8
9
4
2
2
1

SDH Frymburk Zapojení do projektu MAS rozkvět aktivní a vzdělaný venkov.
V rámci Frymburských slavností jste mohli v
naší nové budově Integrovaného záchranného systému pro
lipenskou oblast vidět prezentaci pomůcek pro výuku laické
první pomoci, které pořídila MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech společně s partnerskou MAS Blanský les - Netolicko.
Největším lákadlem je velký „Karel“ - figurína
Ambumanna s kompletním softwarovým vybavením.
Na monitoru se snadno přesvědčíte, jak vám resuscitace jde
či ne, a zdali byste byli schopni zachránit člověku život.
Dále ve vybavení je
AmbuSam, což je
torzo lidského těla
a AmbuBaby, což
je, jak už název
napovídá, figurína
miminka. Dalším
vybavením
je
maskovací sada na
poranění a cvičný
AED – automatizovaný externí defibrilátor, který je schopen
Vás při resuscitaci KPR správně vést.
Tento projekt se zaměřuje na osvětu v laické první
pomoci..s. teoretickým, ale hlavně praktickým..zaměřením.
Ukázku jsme nepředvedli jen při Dni otevřených dveří
budovy IZS, ale i ve Lhenicích, na Gymnáziu ve
Vodňanech, u nás na ZŠ a MŠ Frymburk a na Země živitelce
v pavilonu Z.fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Za SDH Frymburk – J. Reifová a A. Labaj

8
7
5
2
2
2

V tomto utkání si naši "snajpři" s chutí zastříleli. Předvedli
pěkný výkon, kdy naše útočné akce měly smysl, a tím
uštědřili nováčkovi v soutěži takto vysokou porážku.
Stanislav Matuš - trenér
RAFŤÁCI – NERAFŤÁCI
Tak nám výlet na rafty zase nevyšel.)-: Opět jsme děti
svolali, domluvili termín, dokonce i dle předpovědi počasí
mělo být krásně. Jenomže to nejsme my, aby nám nepršelo.
Ale co teď, když byly děti připravené na výlet? Náhradní
plán přišel opět na řadu.llllGGGGGGGlllllllllllllllllllllllllllllll
Nový zábavný park v Českých Budějovicích byl
parádní volbou pro
naše mladé hasičezáchranáře. Po 4
hodinách dovádění
jsme se přesunuli do
výzbrojny
požární
ochrany, ve které se
děti změřily na jejich
budoucí uniformy.
Myslím si, že tato
návštěva výzbrojny
byla pro děti daleko záživnější, než celý výlet dohromady.
Prohlédly si helmy, zásahové boty a i dresy, které snad
jednou dětem pořídíme. Další zastávkou byl oběd v naší již
známé Restauraci U Kaštanu. Po vydatném obědě jsme se
vydali do Českého Krumlova na návštěvu hasičárny centrální stanice pro okres Český Krumlov. Zde jsme si
prohlédli krumlovská hasičská auta a jejich techniku.
Sladkou tečkou na konci prohlídky bylo svezení se v koši
automobilového žebříku ve výšce 30 metrů. Český Krumlov
byl pro nás, jak se říká, jako na dlani. Po cestě domů jsme si
společně zpívali písničky a vyprávěli zážitky z prázdnin.
Ukončení...výletu..se...značným....vyčerpáním...proběhlo...v.
.odpoledních hodinách. Snad nám ty rafty jednou vyjdou.
:Dl§K
KKKK§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

AQUALUNG CLUB FRYMBURK
vyhovuje žádosti našich příznivců a zahajuje výcvik dětí již
v sobotu 4.10.2014 od 9:30 do 11:00 v bazénu
Wellness Hotelu Frymburk.
Dále potom každou sobotu až do jara 2015.
Plavecký výcvik se koná každé úterý od 18:00 do 19:00.
Po zaplacení členského příspěvku je vstup na všechny
výcviky, jak dětí tak dospělých, zdarma.
Je plně v režii Aqualung clubu.
Informace na tel.: 777 788 630 - Miloš Boháč

Zveme všechny příznivce VOLEJBALU každou středu
od 19:30 do tělocvičny ZŠ. Přijďte posílit naše řady,
přivítáme všechny bez rozdílu věku.
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Další úspěšná sezóna Bike klubu Frymburk se blíží ke konci.
Je tu opět konec září a s ním i pomalu končící cyklistická sezóna. Sezóna, která byla pro BK Frymburk velice bohatá, členové
oddílu reprezentovali naše městečko na celé řadě závodů v Čechách i v zahraničí. Podařilo se zapracovat i na zvýšení výkonnosti,
a tak se některé výsledky v pelotonu po boku cyklistických úplných a poloprofesionálů dají hodnotit jako úspěch. Jarní
cyklovyjížďka pro všechny Frymburské na Třeboňsko, kterou klub organizoval společně s OS Lipno-Dunaj, se také velice
povedla, autobus byl plný a ohlasy skvělé.

Výsledky 2014:

Závod

Trasa

Převýšení

KPŽ Trans Brdy České spořitelny
Filip Bloch
55 km
1380 m
Luboš Krejza
55 km
1380 m
Miroslav Petráš
55 km
1380 m
David Hondlík
55 km
1380 m
Galaxy Cyklošvec Maraton Tálín
Filip Bloch
72 km
1500 m
Fox Galaxy Maraton Prachatice
Luboš Krejza
63 km
1580 m
Miroslav Petráš
42 km
1100 m
Author Král Šumavy MTB
Filip Bloch
105 km
2680 m
Luboš Krejza
105 km
2680 m
Miroslav Petráš
72 km
1700 m
Škoda Bike Marathon Plzeň
Filip Bloch
70 km
700 m
David Hondlík
70 km
700 m
Genesis Bike Prague
David Hondlík
60 km
1200 m
Salzkammergut Trophy (AUT)
Filip Bloch
211 km
7050 m
David Hondlík
74 km
2446 m
KPŽ Šumavský MTB maraton České spořitelny
David Hondlík
54 km
1580 m
Miroslav Petráš
54 km
1580 m
Řečické okruhy Kardašova Řečice
Filip Bloch
30 km
523 m
Cannondale Kamenický maraton
Filip Bloch
50 km
790 m
Vožický MTB maraton
Luboš Krejza
42 km
740 m
Filip Bloch
42 km
740 m
David Hondlík
42 km
740 m
KPŽ Manitou Železné hory České spořitelny
Luboš Krejza
67 km
1542 m
David Hondlík
67 km
1542 m
KPŽ Znojmo Burčák Tour Kooperativy
Luboš Krejza
55 km
355 m
Miroslav Petráš
55 km
355 m
KPŽ Plzeňská padesátka České spořitelny
Filip Bloch
56 km
959 m
Luboš Krejza
56 km
959 m
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Poř.
celk.

Poř. kat.

Čas

Ztráta

198
245
562
667

41
53
155
192

2:50:13.5
2:57:10.8
3:37:20.8
3:57:55.9

0:49:16.3
0:56:13.6
1:36:23.6
1:43:39.5

34

5

3:43:52

0:44:50

47
87

9
19

03:22:40.3
02:40:38.4

0:56:26.7
0:53:06.4

86
87
232

30
31
48

6:13:15.4
6:13:16.2
5:10:42.7

1:37:02.9
1:37:03.7
1:53:14.2

39
171

10
47

2:59:19.3
4:06:39.4

0:30:36.3
1:37:56.4

311

69

3:49:43

1:25:35

197
369

61
113

14:32:36
5:34:44

4:07:56
2:19:34

406
427

107
113

3:33:16.7
3:38:49.3

1:33:59.6
1:39:32.2

2

1

1:10:35

0:00:03

69

10

2:19:10

0:25:40

48
49
118

11
12
40

1:48:09
1:48:15
2:08:50

0:17:24
0:17:30
0:38:05

188
369

37
83

3:26:17.5
4:08:32.2

1:00:43.0
1:42:57.7

142
403

27
112

1:48:48.7
2:04:21.7

0:15:17.6
0:30:50.6

79
99

18
24

2:19:21.4
2:21:13.8

0:27:47.9
0:29:40.3

Teď na konci září už nás čeká pouze tradiční svatováclavská spanilá cyklojízda českých králů a královen k Dunaji, kde očekáváme
opět plný autobus frymburských cykloturistů. A poté už nám nezbyde než pověsit kolo na hřebík, uložit se k zimnímu spánku a
pořádně fandit Filipovi, který Frymburk na závěr sezóny poletí reprezentovat až do daleké Austrálie na slavný etapový závod
Crocodile Trophy. Zde v druhé polovině října bude muset zdolat v devíti dnech 770 km a 17.000 výškových metrů! Uf!
Za BK Frymburk
Miroslav Petráš a Luboš Krejza
Frymburský fotbalový oddíl zahájil další sezónu 2014-15.
Po letní přípravě naskočili naši fotbalisté do nové sezony a do té vstoupili ne právě pravou nohou. Prozatím sehráli šest zápasů a
s bilancí 1 1 4 mají pouze 4 body. Bohužel není každý den posvícení a tým musí zvednout hlavu. Věřme, že právě poslední
vítězství 3:2 nad Sedlecem mužstvu pomůže a jeho výsledky půjdou nahoru, protože herně zatím ani v těch zápasech, kdy zůstali
bez bodu nepropadli a všem soupeřům byli minimálně vyrovnaným partnerem. Zatím se na mužstvu projevuje velká marodka a
některé pozdní dovolené. Tento fakt se odráží i na výkonech B týmu, protože nedostatek hráčů mají i oni. Tady je nutné poděkovat
veteránům v týmu, kteří zaskakují za mladíky, kteří chodí hrát s A týmem.
Prozatímní výsledky A týmu:
Nemanice – Frymburk
Dříteň – Frymburk
Trhové Sviny – Frymburk

2:1 Matuš z pen.
2:0
3:0

Frymburk – Kamenný Újezd 1:3
Rillich
Frymburk – Č. Krumlov B
2:2
Budík 2
Frymburk – Sedlec 3:2 Rillich, Malák, Koršala

Zápasy B mužstva:
Frymburk B – Horní Planá 3:2 Rillich, Juhaňák z pen. Salzer
Frymburk B - Nová Ves B 0:3
Černá - Frymburk B
7:1 Rillich

D. Dvořiště - Frymburk B 3:1
Frymburk B - Chvalšiny 2:2

Salzer
Ribár st., Salzer

Své mistrovské zápasy rozehrála i naše mládež. Zejména žáci si vedou velmi dobře a pohybují se v horních patrech tabulky:
Starší žáci:
Dol. + Hor. Dvořiště – Frymburk 3:3 na pen. 3:4 Pavlík 2, Glos
Frymburk - Vyšší Brod
5:0 Pavlík 5
Frymburk - Malonty
10:1 Pavlík 3, Salač 2, Tomka 2, Nešvara 2, Glos
Frymburk – Rožmitál
18:0 Pavlík 9, Tomka 4, Glos, Nešvara, Točík, Micák
Loučovice + Lipno – Frymburk
9:4 Pavlík 4
Přípravky:
Č. Krumlov B - Frymburk
Frymburk - Sp. Kaplice
Frymburk – Křemže + Holubov
Nová Ves - Brloh – Frymburk

11:5
6:12
26:0
12:2

Malina 2, Micák, Juhaňák, Procházka
Malina 3, Micák 3
Malina 9, Micák 8, Juhaňák 4, Procházka 2, Králík 2, Burián
Malina 2

Následující rozpis všech týmů:
A tým

výkop

B tým :

výkop

27.9.

SO

16:30

Frymburk - Horní Planá

28.9.

NE

14:30

Frymburk B - Přídolí

4.10.

SO

12.30

Malonty – Frymburk

4.10

SO

13:00

Zl. Koruna - Frymburk B

11.10

SO

16:00

Frymburk - Kaplice B

12.10

NE

14:30

Frymburk B – Vyšší Brod

18.10

SO

15:30

Křemže – Frymburk

18.10

SO

15:30

Loučovice - Frymburk B

25.10

SO

14.30

Frymburk - Velešín

26.10

NE

14:30

Frymburk B – Velešín B

5

Žáci :

výkop

Přípravky:

výkop

27.9.

SO

10:00

Frymburk – Kaplice B

28.9.

NE

10: 00

Frymburk – Horní Planá

5.10

NE

16:00

Větřní - Frymburk

5.10.

NE

15: 00

Velešín– Frymburk

11.10

SO

10:00

Rožmitál - Frymburk

12.10.

NE

10: 00

Frymburk - Větřní

18.10

SO

10:00

Frymburk – D. + H. Dvořiště

18.10.

SO

11: 00

Vltava-Lipno - Frymburk

25.10

SO

10.00

Vyšší Brod - Frymburk

26.10.

NE

10: 00

Frymburk - Vyšší Brod

volno

2.11.

NE

11:30

Kájov - Frymburk

Za fotbalový oddíl Vlastimil Mertl

Nová mateřská školka a územní plán.
Přestěhování školky do školy má souvislost se změnou
územního plánu. V prostoru před školou byla na původním
ÚP zóna XII t.j. zeleň. Pro potřebu školy byla v prostoru
mezi školními budovami tam, kde je dnes vchod do školky
zóna IV t.j. občanská vybavenost, kde mohlo být i
parkoviště. Ovšem starosta nechal přepracovat ÚP a zónu IV
rozšířil i do prostoru před školu. Nedodržovat původní ÚP a
měnit uspořádání obce se prakticky začalo už před r. 2006,
tedy dřív, než zastupitelé teprve schválili zadání změny ÚP
25.6.2008.mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
V květnu 1999 jsme se žáky pí. učitelky Baldové
vysazovali park kolem školy. Ovšem starosta nám práci
zastavil s tím, že nemá zájem o park před školou, že tam
chce parkoviště. Vzhledem k tomu, že před školou byla zóna
XII, jak jsem výše uvedla, stavební úřad v H. Plané,
parkoviště do tohoto prostoru nepovolil. Dnes kolem školy
mohl být už vzrostlý lesopark. Udělat pro malé děti hřiště by
v prostoru za školními budovami také nebyl problém. Je tam
pouze školní skleník. Ta dominantní plocha před školou se
opravdu parkovištěm zničit nemusela.ggggggggggggggg
ÚP nám zpracoval ing.arch.Pospíšil, to znamená, že je to
odborný dokument. Při zpracování se řídil "průzkumy a
rozbory" území Frymburka, které rozdělil do jedenácti
kapitol, podle témat. Starosta veřejnosti nic takového
nepředložil. Také nebyla veřejná, silně zastoupená debata
obyvateli. Nedebatovali jsme tedy, co starostou navrhovaná
změna obci přinese, jaký to bude mít dopad, s čím se budeme
potom potýkat. V červnu 2009 bylo jednání ke změně ÚPč.2
a v lednu 2010 bylo jednání o změně ÚPč.3. Nejdříve se
změnilo uspořádání obce a až potom byli obyvatelé pozváni
na jednání..Na.obou .těchto .jednáních.jsem byla z místních
obyvatel jediná. Bude nutné věnovat se otázce, co vlastně
starosta změnou uspořádání obce sledoval. Nyní máme horší
bezpečnostní úroveň v dopravě a ničilo se životní
prostředí.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
To, že stavební úřad nakonec tu stavbu parkoviště před
školou povolil, bylo tím, že starosta předložil souhlas o
povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci
od všech možných správních orgánů, např. Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru
Český Krumlov, dopravního inspektorátu atd. Není divu, že
správní orgány vyslovily souhlas, jiné řešení neznaly než to,
co jim předložil starosta. Co mají správní orgány společného
s naším životním prostředím, s prostorem, kde se
pohybujeme,.kde.žijeme,.nevím..Kdo.to.ví,..ať.odpoví.kkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Kápičková

Sněhová jistota č. 1 na Šumavě, tak blízko!
Předprodej celosezónních permanentek
do konce října se slevou až 20%!
Výběr z několika druhů skipasů: „pouze Hochficht“,
„Hochficht pondělí - pátek“ nebo „Hochficht + dalších
9 skiareálů“. Podrobný přehled a ceny v češtině na
www.hochficht.at

Výhodný rodinný bonus - lyžování pro děti
zdarma!
Při zakoupení sezónní permanentky jedním z rodičů obdrží
všechny děti do 10 let (r.n. 2005 a mladší) v rodině
celosezónní skipas zdarma!
Při zakoupení sezónní permanentky oběma rodiči obdrží
všechny děti do 15 let (r.n. 2000 a mladší) v rodině
celosezónní skipas zdarma!
Zakoupení sezónních permanentek je možné od 20. do 31.
10. (9 do 17 hod.) na pokladně ve Skiareně Hochficht u
hlavního parkoviště. Průkazová fotografie nutná, skipasy jsou
nepřenosné. Záloha na skipas činí 2 €. Platba v hotovosti
(EUR) nebo kartou.
Objednávky a dotazy: info@hochficht.atúúúúúúúúúúúúúúúú

SPAR Miloš a Marie Boháčovi informují své zákazníky.
Nová soutěž běží a máme první výherce!!! Nákup za 1.000
vyhrála paní Petrášová Jiřina, paní Huňáčková Dagmar a
paní Bílá. VYHRAJTE i Vy velký nákup. Každých 14
dnů slosování. Každých 14 dnů výhra.
Jakmile učiníte pět nákupů za 200,- (v libovolném
termínu) vstupujete do slosování o další 1.000,Přijďte k nám a nakupujte zdarma.
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – TOPNÁ SEZÓNA

BAD FÜSSING – zájezd do termálních lázní

Vážení občané,
s nastávající topnou sezónou se opět připomínáme
k ukládání popele do nádob na komunální odpad. Pokud
osádka v den svozu zjistí, že je v nádobě na komunální odpad
teplý popel, může se stát, že nebude nádoba vysypána.
V takovém případě je osádka povinna zanechat na nádobě
lístek se sdělením důvodu, proč nebyl výsyp proveden. Po
telefonické domluvě lze provést náhradní svoz nádoby
v pátek.

Pořádají Frymburské ženy dne 11.10.2014.
Odjezd z autobusového nádraží ve Frymburku v 7:00 hodin.
Cena zájezdu: 300 Kč + vstup do lázní 9 EUR
Přihlásit se můžete na tel.: 722 024 702
Marcela Čiháková

Výukové a vzdělávací centrum

Děkujeme za pochopení.
A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
prov. Frymburk

Představujeme nové výukové a vzdělávací centrum se sídlem
v Černé v Pošumaví. Cílem našeho centra je nabídnout co
nejširší nabídku vzdělávání prvotřídní kvality především
v oblasti přírodních věd.

SPORT ŘEZÁČ, Frymburk 12 (náměstí)
tel: 774 302 508

Od října tohoto roku budeme otevírat tyto skupinové
kurzy:
- příprava na státní maturitu z matematiky
 příprava přijímací zk. a zk. z chemie, matematiky,
biologie a fyziky na VŠ
 příprava na přijímací zkoušky z matematiky na víceletá
gymnázia
 příprava na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ a
gymnázia
 kurz angličtiny pro úplné začátečníky
 kurz orientálního břišního tance pro začátečníky

Nabízíme posezónní výprodej jízdních kol - model 2013
/ 2014 značky: ROCK MACHINE, APACHE, SCOTT,
LEADER FOX, GALAXY. Vše za příznivé ceny.
Dvouletá záruka na rám kola + garanční prohlídka
zdarma je u nás samozřejmostí.
Dále nabízíme posezónní servis jízdních kol, pro občany
Frymburku sleva 10%.

Dále nabízíme:
- doučování chemie, matematiky, biologie, fyziky a
příbuzných předmětů v úrovni ZŠ, SŠ i VŠ (výuka možná
kdykoli)

Nakupujte u odborníků – těšíme se na Vaši návštěvu.
Josef Řezáč
SPORT ŘEZÁČ

Podrobnější info a ceník kurzů:
http://cernavposumavi.cz/index.php/aktuality
Kontakt, info, rezervace:
Mgr. Anna Poláková
tel.: 723 583 574,
mail:annapol.1@seznam.cz

Frymburské ženy pořádají
ve dnech 20.10. – 21.10. 2014

PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZU

VÝKUP: 20.10.
15:00 – 18:00 hodin
PRODEJ: 21.10.
14:30 – 17:00 hodin
Výdej neprodaného zboží: 21.10. 17:00 – 18:00 hodin

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

V těchto dnech můžete také přinést nepotřebný textil a
obuv, které budou určeny přímo pro charitu.

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

Burza se uskuteční již tradičně na radnici ve Frymburku.
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA návrhářky Terezy Sabáčkové
Termín: 4.10.2014 od 20 hod.
Moderuje: Eva Čížkovská
Hosté: Bára Basiková, Václav Noid Bárta, Gabriela Dvořáková-Bártová
Autorskou kolekci doplní:
nová modní značka Duell, boutique Mata Hari a A la mode, luxusní dámské prádlo Style LILA
Vstupné: na místě 250,-Kč, v předprodeji 190,-Kč (recepce Wellness Hotelu Frymburk)
50,-Kč z každé vstupenky půjde na nákup zboží pro Dětský domov v Horní Plané

POWER YOGA – ranní lekce
- od 6.10.2014 každé pondělí od 18:30 do 19:30
- 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

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
na rezervaci
ST – NE
15:00 – 21:00
Ceník:
Dospělí
Děti do 100 cm výšky
Děti do 150 cm výšky
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 150 cm výšky)

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

