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Májové kolo žije!
Sobota 24. května byla ve Frymburku velkou
oslavou sportu. Na naše malebné náměstí dorazilo
bezmála 160 malých i velkých závodníků a
neméně povzbuzujících diváků, aby nám pomohli
oživit slavnou tradici kdysi velmi oblíbeného
Májového kola. „Ten nahoře“ tentokrát zařídil, že
všude okolo Frymburku padaly z nebe proudy
vody,.jen.u.nás.nádherně.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhBěhem dopoledne se na start dětských závodů
postavilo úctyhodných 91 dětí, aby změřily své
síly v běhu či jízdě na kolečkových bruslích okolo
náměstí. K naší radosti dominovaly naše
frymburské děti, které „zbytku světa“ svými
skvělými výkony ukázaly, jak se ve frymburské
škole.a.školce.sportuje..Jen.tak.dál!jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjDesítky rodičů, příbuzných i kolemjdoucích
hlasitě povzbuzovaly každého závodníka až do
cíle, kde nám svými dlouholetými zkušenostmi a
profesionálním výkonem vypomohl pan učitel
Leoš Ševčík. Po krátké polední pauze přišla na
řadu Frymburská „wellness“ desítka čili běh na 10 km po cyklostezce téměř k Lipnu nad Vltavou a zpět. Na start se postavilo
celkem 67 závodníků, mezi nimiž nechyběli špičkoví běžci (tzv. chrti), „hobíci“ běhající jen tak pro radost a samozřejmě ani
několik Frymburáků, kteří podali skvělé výkony. Přestože se běželo za dusného počasí, vítěz závodu dorazil do cíle dříve, než
mnozí fandové stihli dopít své pivo. A další běžci následovali jak na běžícím páse. Pomyslnou tečku za vydařeným závodem se
skvělou.atmosférou.pak.udělalo.slavnostní.vyhlášení.a.hudební.koncert.ve.Srubu.U.kotvy.v areálu.Wellness.Hotelu.Frymburk.k
kkkKaždý, kdo si v sobotu přišel zaběhat či povzbuzovat přispěl k vydařené akci, která byla pro závodníky skvělým zážitkem a
pro Frymburk výbornou reklamou na sport i zábavu. Velké poděkování od pořadatelů patří panu učiteli Leoši Ševčíkovi a
Frymburským .maminám za výpomoc v cíli, hasičům Janě Reifové a Tomášovi Jírů za bezchybnou organizaci dopravy,
frymburskému.muzeu.za.poskytnuté.zázemí.a.v neposlední.řadě.také.četným.partnerům a sponzorům, bez kterých by závody
nebylo možné uspořádat.
Hlavní partneři:
Městys Frymburk, Destinační Management LIPENSKO o.p.s., Wellness Hotel Frymburk
Finančně akci podpořili: Hotel Maxant, Camping Frymburk, Ardó Reality s.r.o.
Hodnotné ceny věnovaly: Restaurace Hotelu Maxant, Restaurace Pohoda, Restaurace Big Pub, Restaurace N.10, Restaurace
Markus, Restaurace U Kostela, Restaurace na Rynku, Restaurace HM Steak a cukrárna Caffé Marina Lipno, SPAR Boháč,
Dřevoprodej Radek Märtl, Obchůdek na náměstí – Petra Nekolová, Sportovní půjčovna Lipno Centrum, Půjčovna & Sport
Řezáč, Vyhlídkové plavby Rosenberger Lipno Line, Green Ways
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VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY FRYMBURSKÝCH
SPORTOVCŮ

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – 20.6.2014
Vzhledem k náročnosti všech stavebních prací a s ohledem
na jejich zdárné dokončení do září 2014 bude letošní školní
rok ukončen již 20. června 2014, kdy bude vydáno
vysvědčení. Prosím tedy rodiče o pochopení a oznamuji v
časovém předstihu, abyste se stihli na tuto situaci připravit.

Kategorie: BĚH DÍVKY 6-8 LET – 390
1. Šulcová Tina
Frymburk
2 .Procházková Alena
Český Krumlov
3. Brůžková Aneta
Prachatice

Mgr. M. Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk
Kategorie: BĚH CHLAPCI 6-8 LET – 390 m
1. Micák Marek
Frymburk
2. Jüttner Matěj
Horní Planá
3. Malina Matěj
Frymburk

Poděkování
Děkujeme firmě TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. se sídlem
v Černé v Pošumaví za poskytnutí barev, které využíváme
v hodinách výtvarné výchovy. Díky speciálním barvám jsme
se mohli pustit i do náročnějších grafických technik. A stálo
to za to. Posuďte sami, autorkou tohoto linorytu je žákyně 7.
třídy Marie Halabicová – portrét A. Stiftera.jj§§§§§§§§§§
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Kategorie: BĚH DÍVKY 9-12 LET – 780 m
1. Matušová Valentýna
Frymburk
2. Krejzová Magdaléna
Frymburk
3. Divišová Klára
České Budějovice

Za ZŠ a MŠ Frymburk G. Krejzová

Kategorie: BĚH CHLAPCI 9-12 LET – 780 m
1. Nešvara Ondřej
Frymburk
2. Menšík Jan
Výnězda
3. Procházka Gustav
Frymburk
Kategorie: BĚH DÍVKY 13 –15 LET – 1170 m
1. Nekolová Rozálie
Frymburk
Kategorie: INLINE DÍVKY 6-8 LET – 390 m
1. Brychtová Justýna
Frymburk
2. Divišová Kristýna
České Budějovice
Kategorie: INLINE CHLAPCI 6-8 LET – 390 m
1. Nedvěd Jáchym
České Budějovice
2. Schneider Václav
Frymburk
3. Králík Miloš
Frymburk
Kategorie: INLINE DÍVKY 9-12 LET – 780 m
1. Petrášová Veronika
Frymburk
2. Václavíková Daniela
Frymburk
3. Labajová Natálie
Frymburk
BĚH NA 10 KM – ŽENY DO 39 LET
1. Soukupová Valerie Altetika Písek
2. Loskotová Gabriela Triatlon Lipno
3. Küffnerová Nela
Třeboň
6. Assante Läila
Frymburk
9. Račáková Jarosl.
Frymburk

čas
39:26
43:33
44:16
51:56
55:53

BĚH NA 10 KM – MUŽI DO 39 LET
1.Csirik Jiří
Písek
2. Soukup Josef
Písek
3. Diviš Jiří
Č.B.
16. Mügel Jan
Frymburk
20. Řezáč Martin
Frymburk
26. Balda Ondřej
Frymburk
27. Toušek Lukáš
Frymburk

čas
35:46
36:52
37:21
44:50
46:06
50:08
50:56

BĚH NA 10 KM – ŽENY 40-49 LET
1. Grabmüllerová Šárka Č.Budějovice
2. Řezáčová Markéta
Frymburk

čas
41:35
54:11

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2014
Slavnostně Vám oznamujeme, že my, DEVÁTÁ TŘÍDA, jsme
se rozhodli obnovit tradici školní akademie!!
KDY: v úterý 17. 6. 2014
KDE: v kulturním domě ve Frymburku
V KOLIK: od 16,30 hod.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Celým programem, který si připravili žáci z 1.– 8.třídy, Vás
budeme provázet a na závěr se s Vámi rozloučíme.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás! 9.třída ZŠ Frymburk

V infocentru frymburk zahájen prodej vstupenek na divadelní
představení ,,Manželský poker”, které se uskuteční v rámci
Frymburských slavností dne 15.6. tel.: 724 966 060

Za pořádající SK Lyžaři – běžci Frymburk
Ing. Martin Řezáč
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V měsíci červnu 2014 bude pracovnice ÚM přítomna na
radnici v sobotu 7.6. od 08,00 do 12,00 hodin.

Na kole okolo Třeboně
1. máj=lásky čas a nebo příjemný výlet pořádaný OS
Lipno - Dunaj a BK Lipno centrum Frymburk. My jsme se
rozhodli pro obojí.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Vyrazili jsme ráno cyklobusem z Frymburku. Cestou jsme
dostali mapky s vyznačenými trasami a telefony v případě
nouze. Do Třeboně jsme dorazili okolo deváté. Viz foto od
paní Mileny Juhaňákové. Klubal se krásný den, mlha a
vlhko stoupaly vzhůru u rybníku Svět. Usměvaví, plni
očekávání jsme vyrazili.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Za první vesničkou jsme odbočili do lesa, ptáci zpívali,
voněl vřes, rašelina, dojem nám kazily jenom betonové
překlady, po kterých jsme drkotali. Potkáváme a zdravíme se
s dalšími kolaři. Bloudíme, zajeli jsme si, teď oceňujeme
fasované mapy s vyznačenou trasou. Vracíme se, pár
kilometrů navíc nevadí. Máme radost, druhá parta taky
zabloudila, nejsme v tom sami. Setkáváme se na
občerstvení "U sumečka".mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Kolařů mraky, stoly, lavičky, WC a párky, ryby, pivo atd.
No paráda. Kudy jsme projížděli, všude jsou na nás kolaře
dobře připraveni. Pokračujeme dál. Druhá skupina se
odpojila a jede do Jindřichova Hradce podél Nežárky 88
km. My jedeme krátký okruh 51 km. Krajina je bezva, voní
obilí i řepka, kvetoucí třešně a jabloně lemují naší trasu.
Sluníčko hřeje. Projíždíme vesničky. Vypadají ospale v
odpoledním sluníčku, ale opak je pravdou. Zastavujeme u
obecního úřadu Stříbřec. V jedné polovině budovy obecní
úřad, v druhé restaurace. Řízek, salát, polévky, káva, pivo.
Povolený doping B-). Na paloučku před námi ještě doutná
oheň z pálení čarodějnic a nějaký opozdilec vstává ospale
od ohně. Jako u nás ve Frymburku.mmmmmmmmmmmmm
Jsme opět posíleni a jedeme dál. Poslední úsek v
odpoledním sluníčku nás zavádí okolo rybníků. Stolec,
Vyšehrad, Nový a Starý Vdovec. Poslední je Rožmberk.
Několikasetleté stromy lemují cestu, kterou projíždíme a v
úžasu zíráme na klidnou, rozhlehlou vodní hladinu. Třeboň
už projíždíme jako staří mazáci. Máme dost času a jdeme na
odpolední čaj, kávu a krkovičku na roštu. Dorazila druhá
skupina, která jela velký okruh. Měli žízeň.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Autobus nás spokojené, unavené, opálené a plné dojmů,
odváží domů. Mužský zpívají, my si pobrukujeme. No není
to krása nesmírná? Tak příště ahoj.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

V měsíci červnu se zasedání ZM bude konat
25.6.2014 od 17,00 hodin v obřadní síni ÚM Frymburk

Pěší pouť do Kájova
Letošní pěší pouť do Kájova se koná v pátek 20.6.2014, na
kterou si dovolujeme pozvat občany Frymburku. Sejdeme se
u farního kostela v 5:30 hod. Doprovodné vozidlo je možno
v případě potřeby použít jako nouzový dopravní prostředek.
Ve Světlíku je větší přestávka na posilnění a odpočinek.
V Kájově bychom měli být asi ve 12:00 hod. Po poutí mši
svaté je v blízké restauraci čas oběda. Zpáteční cesta je
zajištěna. Těšíme se na shledanou.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Herbert Foisner, Herbert Wiltschko

Taneční soustředění ve stylu BREAK DANCE
Na začátku května proběhlo úspěšně víkendové taneční
soustředění stylu BREAK DANCE, kam přijeli chlapci
z Frymburku, Českého Krumlova a Kaplice (celkem 11
chlapců). Konalo se na krásném místě v koutu Šumavy
- hotelu Fontána Hrdoňov. Proběhly celkem 4 náročné
tréninky pod vedením trenérů školy STORM DANCERSMartinem Hoškem (Frymburk) a známé pražské taneční
akademie BDS-Danielem Liptákem. Chlapci byli velmi
šikovní a podali velmi slušné výkony!BBBBBBBBBBBBB
V rámci soustředění se konala i taneční soutěž o velmi
krásné ceny. Ceny jsme mohli nakoupit díky našemu
hlavnímu sponzorovi panu Radku Märtlovi (Těžba a prodej
dřeva). Tímto bychom jsme mu chtěli moc poděkovat!
Umístění: 3.místo: Kuba Bohdal (Český Krumlov), 2.místo:
Radek Märtl (Frymburk) a 1.místo: Štěpán Šádek (Český
Krumlov)
Gratulujeme!!!!!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Dále bychom chtěli poděkovat dalším sponzorům: SPAR
Frymburk -p. Boháčovi, CYKLO Frymburk -p. Řezáčovi a
Podlahy Žižka-p. Žižkovi. Také díky za organizaci
ubytování: Lucce Schödlové ml. a za natáčení a
fotografování: Martinovi Švecovi (Mladá Boleslav)

Hanka Pospíšilová

Martin Hoško

Komerční banka, a.s. – pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:
3.6., 17.6., 1.7., 15.7. 2014 od 18,00 hod.
Kontakt na pobočku Vyšší Brod:
+ 420 955 581 550
+ 420 955 581 552
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Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 1+0
v čp. 86 (1pokoj 19 m2, koupelna, WC, sklep, balkón).
Vytápění – el. přímotopy, nájem cca 430 Kč, služby cca 500 Kč

týmu, aby se z jejich řad prosazovali někteří talentovaní
mladíci do kádru A týmu a tam dostávali šanci za ty
absentéry v A týmu.

Žádosti předkládejte dle schválených všeobecných podmínek pro
přidělení bytů (www.frymburk.info) do 20.6.2014.

Dosavadní výsledky B týmu:
Malonty – Frymburk 1:1 Žák
Frymburk – Nová Ves B 3:0 Salzer, Skipala, Rillich
Černá – Frymburk 5:2 Žák, Šisler V.
Chvalšiny – Frymburk B 6:2 Skipala, vlastní.

MEMORIÁL VÁCLAVA LÍZALA
Dne 1.5. jsme se zúčastnili memoriálu V. Lízala ve Vyšším
Brodě. Ze šesti mužstev, které tam hrály, jsme skončili
celkově třetí. V prvním zápase jsme porazili Vyšší Brod, ve
kterém jsme byli o něco lepší a zvítězili jsme, čímž jsme jim
vrátili týden starou porážku z mistrovského zápasu. Druhé
utkání s Novou Vsí, to byl vyrovnaný zápas, který nakonec
skončil remízou, i když na vítězství bylo, ale nepodařilo se
nám proměnit pár slibných akcí. Třetí zápas byl z naší strany
nejlepší. Naši mladíci předvedli velmi dobrou hru. A dařilo
se i střelecky. Takto si představuji naši hru, bojovou a
aktivní. Čtvrtý zápas jsme potřebovali vyhrát, abychom
skončili druzí, ale protože jsme hráli už čtvrtý zápas za
sebou, tak jsme odpadli fyzicky a uhráli pouze remízu. Pátý
zápas s favorizovanou Kaplicí, která měla starší a vzrostlejší
fotbalisty jsme prohráli.

kolo datum

den

výkop

24.
25.

31.5.
7.6

SO
SO

13:30
17.00

12.15
14.30

Frymburk - Větřní
Zliv- Frymburk

26.

14.6.

SO

13:30

12.15

Frymburk - Přídolí

kolo

datum den

výkop

21.

7.6.

SO

17:00

15.45

22.

14.6.

SO

17:00

16.15

Loučovice - Frymburk
B
Frymburk B Holubov

B tým:

I naše mládež se statečně pere se soupeři a zde jsou jejich
květnové výsledky:

Výsledky turnaje memoriálu Václava Lízala:
Frymburk – Vyšší Brod 2 : 1 ( Micák, Malina)
Frymburk – Nová Ves 1 : 1 ( Malina)
Frymburk – Velešín 3 : 1 ( Micák 2x, Juhaňák)
Frymburk – Loučovice 1 : 1 ( Malina)
Frymburk – Kaplice 0 : 7

žáci:
Český Krumlov – Frymburk 2:1 Pavlík
Horní Dvořiště – Frymburk 7:2 Tomka, Pavlík
Frymburk – Křemže 2:3 Pavlík 2
Zl. Koruna – Frymburk 3:5 Pavlík 4, Salač.

Výsledky mistrovských utkání přípravky:
Vyšší Brod – Frymburk 9 : 3 ( Malina 2x, Juhaňák)
Frymburk – H. Planá 5 : 9 ( Malina 3x, Micák 2x)
Frymburk – Kaplice 0 : 9
Č. Krumlov – Frymburk 6 : 5 ( Malina 2x, Micák, Juhaňák,
Tomka)
Frymburk – Z. Koruna 6 : 5 ( Tichovská 3x, Micák 2x,
Malina)
Trenér Stanislav Matuš

přípravky:
Frymburk – Horní Planá 5:9 Malina 3, Micák 2.
Frymburk – Kaplice A 0:9
Český Krumlov – Frymburk 6:5 Malina 2. Micák, Tomka,
Juhaňák.
Nová Ves – Frymburk 2:5 Malina 3, Burián, Tichovská

Frymburský fotbalový oddíl

Za fotbalový oddíl sekretář Vlastimil Mertl

V měsíci květnu již naplno probíhají mistrovské soutěže
všech kategorií. V dospělých týmech se A týmu podařilo po
třech prohrách najet na vítěznou vlnu a již 4x za sebou
nepoznal hořkost porážky! Je to především díky tomu, že se
nám přeci jen začalo dařit v koncovce a pokaždé jsme
soupeře přestříleli. I po herní stránce se mužstvo velmi
zlepšilo a předváděné výsledky se odrážejí na postavení
v tabulce, kde se v posledních třech podzimních zápasech
pokusíme probojovat na příčky zajišťující tzv. bednu!

Poděkování
Chtěla bych velmi poděkovat paní Janě Moravcové a paní
Jitce Kyselové ze školní jídelny za jejich ochotu a vstřícnost,
se kterou po dobu celého školního roku připravovaly – nad
rámec svých pracovních povinností- speciální dietu pro mého
synovce. Usnadnily tak jemu i naší rodině řešení jeho
zdravotního problému. Jejich práci, která se zpočátku
nesetkala s přílišným pochopením ze strany vedení školy
velmi kladně ohodnotila MUDr. Eva Štanclová z Krajské
hygienické.stanice.z Českého.Krumlova.
Ještě.jednou.díky..Milada.Hendrychová.

Frymburk – Kaplice B 3:2 Koršala 2, Liebl.
Český Krumlov B – Frymburk 2:3 Budík 2, Račák D.
Frymburk – Lhenice 4:2 Matuš 2, Rillich, Šisler J.
Křemže - Frymburk 0:1 Račák D.

P.S. Až poté, co jsem dopsala předchozí řádky jsem se
dozvěděla, že paní Jana Moravcová již není zaměstnancem
školy. Potvrzuje se tím pravidlo, že každý dobrý skutek má
být po zásluze potrestán. Přeji paní Moravcové, aby její příští
zaměstnavatel dokázal její práci lépe ocenit.

B tým doplácí především na nízký počet hráčů, protože
v obou týmech se zranilo několik hráčů, a proto se někteří
museli posunout do A týmu a Benfice tím pádem několik
hráčů chybí. Avšak tímto se přesně ukazuje důležitost B
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Penzion v Lipně nad Vltavou hledá pracovní sílu pro úklid
na letní sezónu 2014 na základě dohody o pracech konaných
mimo pracovní poměr. Tel. 775 869 381

AKCE WELLNESS HOTELU FRYMBURK
KOSMETICKÁ PROMĚNA S MARY KAY

Hotel Kupec přijme na HPP kuchaře, šéfkuchaře, pokojskou
a brigádně číšníka, servírku, pomocnou sílu do kuchyně a
pracovníka na pomocné práce na hotelu.
Kontakt: 777 213 313

Termín: 14.6.2014 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.)

Přijmeme brigádníka/brigádnici - nejlépe studenty
na obsluhu v baru. Kontakt: 725 398 272

Nechte se hýčkat profesionálním týmem kosmetiček zcela
zdarma!
Z kapacitních důvodů je nutné se objednat na recepci hotelu
(tel.:380 735 208).

Hledám uklízečku na soboty – nepravidelně, celoročně.
Kontakt: 736 413 184

WELLNESS NABÍDKA NA MĚSÍC ČERVEN
Rašelinová koupel 30 min. / 390,-Kč

Účetnictví
Zpracujeme účetnictví, mzdy, daně. Kontakt s úřady.
I rekonstrukce. Zifčákovi, Blatná 603364633.

Rašelina je ceněna pro své výjimečné regenerační, hojivé a
hlavně výrazné detoxikační účinky. Rašelinové koupele se
využívají při léčbě onemocnění pohybového aparátu,
atopického ekzému, akné a k hojení jizev. Při koupeli se do
těla vstřebávají přírodní minerály a humáty, které zlepšují
krevní oběh, uvolňují svaly a ulevují od stresu a bolesti.

23.letý středoškolák hledá dlouhodobě ubytování –
pokoj s příslušenstvím. Nastupuji zaměstnání.
Kontakt: 777 661 949

Vichy sprcha + peeling celého těla 40 min./ 490,-Kč + 1x
vstup do solné jeskyně 45 min./150,-Kč
Prodej bytu 2+1 na náměstí ve Frymburku. Výměra cca 63
m2. Byt se nachází ve 3.patře třípatrového bytového domu.
Vytápění řešeno přímotopy nebo na tuhá paliva - krbová
kamna v obývacím pokoji. Podlahy jsou parketové,
původní dřevěná okna. Byt je v zachovalém stavu.
Cena: 380.000,- Kč, tel. č. 731 721 967.

Zvýhodněná cena: 500,- Kč
AKCE ZA VYSVĚDČENÍ - ZA JEDNIČKY DO
VODIČKY!
Děti, které předloží do 30.6.2014 na wellness recepci
vysvědčení se samými jedničkami, mají vstup do aquaparku
zdarma! (Tato sleva se nevztahuje na doprovod dospělých).

HLEDÁM ZAHRÁDKU – Kdo pronajme nebo přenechá
nevyužívanou zahrádku. Odstupné za vynaložené
investice dohodou. Kontakt: 776 022 191

SRUB U KOTVY
Během měsíce června chystáme otevření Srubu U Kotvy
(víkendový provoz).

VÝPRODEJ ZÁNOVNÍHO NÁBYTKU Z UBYTOVÁNÍ
BÍLÁ PANÍ VE FRYMBURKU.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE: TEL.: 602 133 073

Kontakt: + 420 380 735 208, info@hotelfrymburk.cz
www.hotelfrymburk.cz

Prodej palivového dřeva ve Frymburku
V délce 1m, ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH na skladě
ve Frymburku
850 Kč / prm SM + BO, 1 050 Kč / prm BŘ

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

Nařezané dle dohody. Možnost zajištění dopravy
u smluvního partnera.
Letní akce: při odběru více než 10 prm včetně - sleva
10%. Platí na objednávky do konce července 2014.

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

Objednávky:
Mikešová Martina, Eco Farm CZ s.r.o.
+420 606 79 79 79, mikesova@eco-farm.cz
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LIPNO BAVÍ
28.6. Lipno dětem aneb vítáme prázdniny
23. – 31.8. - LIPNO SPORT FEST
6.9. Lipno dětem aneb Den s Integrovaným
záchranným systémem
28.9. Lipenský KOLO – toč
25.10. Lipno dětem aneb velká podzimní výprava
s pečením buřtů
Sledujte www.lipno.info. Těšíme se na Vás!
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