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SPORTOVNÍ DEN VE FRYMBURKU
Vše začalo letos v březnu, kdy byla vyhlášena soutěž o Nejhezčí
nástěnku OVOV. A tak jsem udělal nástěnku, vyfotil ji a podařilo se mi
ji odeslat do soutěže. A jaké bylo překvapení, když postoupila mezi osm
finalistů. A zde už nešlo o nástěnku, ale kdo na facebooku získá více
hlasů. A tak se do toho zapojila většina dětí, dokonce i někteří učitelé. A
začal boj na dálku mezi malým Frymburkem a Chomutovem. Pořadí se
neustále měnilo, ale nakonec se nám to povedlo, a ziskem více než 1900
hlasů jsme zvítězili. A to nám chodily hlasy prakticky z celého světa –
Japonsko, Čína, Austrálie, N.Zéland, USA, Brazílie, Indie, JAR a z celé
Evropy.
Hlavní cenou bylo uspořádání sportovního dne se sportovcem. A tak
jsme se 23. 10. 2014 dočkali. Do Frymburka přijel Lukáš Kraus,
basketbalista, který v roce 2012 obsadil na MS v basketbalu jeden na
jednoho druhé místo v Alcatrazu v USA. Jen tak na okraj, mezi osm
nejlepších postoupil Lukáš a sedm hráčů černé pleti z USA.
Společně s vedením OVOV z Prahy nás čekalo sportování, kdy Lukáš celou školu rozhýbal a děti pak soutěžily v trojskoku, hodu
medicinbalem a driblinku. Před vyhlášením výsledků ještě proběhla beseda, potom vyhlášení výsledků, společné focení,
autogramiáda a exhibiční utkání v basketbalu.
Všem se sportovní dopoledne líbilo, ať to byl prvňáček a nebo velký deváťák. Teď jde jenom o to, aby děti také trochu sportovaly
a neseděly jen u počítače. Teď nás čeká spousta sportovních akcí, ale o tom zase někdy jindy.
A tak naše poděkování členům OVOV a hlavně Lukáši Krausovi, že si udělal čas a přijel mezi nás.

Mgr.Leoš.Ševčík, učitel Tv
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Petr Dvořák – oba předsedové zmíněných výborů byli
zvoleni vždy 9 hlasy.

ZPRÁVY Z RADNICE

Jednání ustavujícího zastupitelstva se zúčastnilo 41
občanů, kteří průběh jednání a vystupování zastupitelů ke
konci ocenili potleskem, (samozřejmě ne úplně všichni,
někteří toho prostě nejsou schopni).

Vánoční stromky

Stejně jako v minulých letech jsme se dohodli s odborným
lesním hospodářem panem Janem Řepou, že zajistíme prodej
vánočních stromků pod hlavičkou městyse. Prodej bude
probíhat ve dnech 12.12.- 21.12.2014 v prostorách dvoru
služeb, přičemž ve všední den bude prodejní doba od 1500
hodin do 1700 hodin, v sobotu a v neděli od 1000 hodin do
1200 hodin. Prodej budou zajišťovat zaměstnanci úřadu
městyse a i ceny budou velmi příznivé (smrk v cenách již od
40,-Kč do maximálně 95,-Kč dle velikosti). Prodej bude
prováděn do vyprodání zásob. Není tedy nutné postupovat
strastiplnou cestu do lesa pro vánoční stromek, která je stejně
bez příslušného povolení vlastníka a přítomnosti lesníka
trestná.

V zásadním směřování městyse, či chcete-li v zásadním
politickém programu, se nic dramaticky nezmění, to
znamená, že bude stále zachován jistý konzervativní přístup
jistot, tedy klidný bezpečný vývoj a rozvoj městyse bez
ekonomických a sociálních rizik.
Abych byl konkrétní, hlavně v oblasti zmíněných rizik, tak
městys:
• nebude poskytovat finanční půjčkyHHHHHHHHHHHHH
• nebude ručit majetkem ani financemi za závazky jiných
subjektů

Zároveň mi dovolte, abych poděkoval panu Märtlovi za
sponzorování občerstvení a p. Lakomé za připravení
vánočního občerstvení při akci Zpívání u stromečku.

• nebude si financovat provoz městyse prostřednictvím
komerčních úvěrůJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Putování za JEŽÍŠKEM na Martu

• nebude rozprodávat lesy ani zemědělské pozemkyMMM

Již tradiční akce Putování za Ježíškem se koná ke zpestření
vánočních svátků, a tak i letos budou moci naše děti,
společně s rodiči, putovat se svými přáníčky za Ježíškem do
kapličky na Martu.

• nebude zřizovat a provozovat obchodní společnosti
• nebude vkládat majetek ani finance do obchodních
společností

Ve dnech 6. a 7.prosince 2014 vždy od 12.00 do 16.00 hodin
bude uvnitř kaple instalována Ježíškova vánoční schránka,
kam budou moci děti, případně i dospělí, vhazovat svá tajná
písemná přáníčka, co by jim asi mohl či měl JEŽÍŠEK nadělit
pod stromeček. Přáníčka budou poté zvláštní poštou doručena
přímo JEŽÍŠKOVI. Toto, řekněme netradiční využití kaple,
může jenom přispět k zvýšení zájmu veřejnosti o tuto naši
historickou pamětihodnost.

• nebude s volnými finančními prostředky obchodovat na
burze a kapitálových trzích JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
• bude stále zachovávat jistý finanční rezervní fond
Dále budeme využívat možnosti čerpání grantů a dotací a
tím vylepšovat a zkvalitňovat prostředí pro každodenní život
v našem městysu Frymburk. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Jako i jiné roky budou zajišťovat celou akci naši fotbalisté, za
což jim předem děkuji.

Přání k Vánocům a do nového roku 2015
Ustavující zastupitelstvo aneb jak to bude v
novém volebním období 2014 - 2018.

Přeji všem Frymburským, aby si náležitě vychutnali a klidně
prožili vánoční svátky. Aby si našli chvilku pro sebe, pro své
přátele a blízké, při které by jim sdělili, jak je mají rádi.

V pátek dne 7.11.2014 proběhlo ustavující jednání
zastupitelstva městyse. Na tomto termínu se shodli všichni
zvolení zastupitelé. Jednání proběhlo v klidné atmosféře, což
je důkazem značného posunu lidské úrovně zvolených
zastupitelů. To znamená, že je dost velká šance na to, že v
tomto volebním období bude převládat racionální
komunikace před záští a malostí prodchnutou ubohou snahou
o konfrontaci za každou cenu. Jistě se v konci předchozí věty
obracející se k složení posledního zastupitelského sboru
někteří jedinci najdou, resp. je spíše mým přáním, kdyby se
našli, ale zas takový optimista nejsem.

Stejně tak nám přeji, abychom si uvědomili, jak máme hezký
domov, naše vybavené plně funkční městečko Frymburk.
Pro následující rok přeji svým spoluobčanům též, aby si
zachovali zdravý rozum a cit pro informaci, kterými jsou
zahlcováni ze všech stran. V neposlední řadě přeji všem, aby
je provázelo zdraví a štěstí po celý nový rok 2015.
Letos, také jako loni, do nového roku bez ohňostroje. Při
přípravě slavností bylo rozhodnuto, že budeme ročně pořádat
pouze jeden ohňostroj a přednost dostal ten, který je součástí
našich letních slavností. Věřím, že i tak si užijeme petard a
různých světlic ze všech koutů městečka až až.

Na základě volby, která na tomto jednání zastupitelstva
proběhla,.jsem.byl.zvolen.starostou (6 hlasy pro, 3 se zdržely
hlasování), ve stejném poměru dopadla i volba místostarosty
jímž se stal pan Bedřich Kučera. Finanční výbor bude řídit
pan Martin Řezáč a kontrolnímu výboru bude předsedat pan

Oto Řezáč- starosta
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V měsíci prosinci se zasedání ZM bude konat
17.12.2014 od 17,00 hodin v obřadní síni ÚM Frymburk.

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na pravidelné předvánoční setkání seniorů
městyse Frymburk, které se uskuteční dne 8.12.2014 ve 14.00
hodin v prostorách Wellness Hotelu Frymburk. Pozvánka platí pro
ženy.starší.58.let.a.muže.starší.62.let.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJ
Připravili jsme pro Vás následující program:
14.00 zahájení a přivítání starostou
14.15 vystoupení dětí z mateřské školy
13.45 vystoupení dětí ze školní družiny
15.00 vystoupení pěvecké skupiny Harmonie
15.15 občerstvení, hudba a volná zábava

V měsíci prosinci bude provozní doba úřadu městyse
dne 16.12. do 14,00 hod. a dále:
22. - 23.12. 2014 - 7,30 – 12,00
29. - 31.12. 2014 - 7,30 – 12,00
2.1.2015 - 7,30 – 12,00

Hudební Vánoce ve Frymburku

K poslechu a tanci bude opět hrát hudební skupina
BUD BAND. Součástí bude jako vždy předání malé pozornosti ze
strany městyse ve formě nákupní poukázky. Občerstvení je zajištěno
za velmi příznivé ceny – víno (2dcl), pivo ½ l , vše jednotně pouze
za 10 Kč.
Dopravu z Blatné, Milné a Náhlova lze v omezeném množství po
předešlé domluvě zajistit. V případě neúčasti na vánočním setkání si
poukázku vyzvedněte na úřadě městyse.. Platnost poukázky je do
20.12.2014..v prodejnách:KPlus Boháč
COOP
Potraviny Na Křižovatce

Hudba a zpěv neodmyslitelně patří k adventu a vánočním svátkům,
a tak jsme Vám už tradičně připravili
hudební nadílku.
Malí hudebníci – žáci ZUŠ – Vám zahrají a zazpívají v úterý 16.
prosince v 17 hodin ve vstupní hale základní školy.
Pěvecký sbor Harmonie uspořádá svůj tradiční
Vánoční koncert na 2. svátek vánoční 26.prosince v 17 hodin v místním kostele.
Věříme, že oběma koncerty přispějeme k sváteční předvánoční i
vánoční náladě.
Za všechny malé i velké hudebníky Vás srdečně zvou a těší se na
setkání s Vámi manželé Rolčíkovi.

Za SPOZ – Boháčová Marie

Betlémské světlo míru a přátelství 2014
V letošním roce je to již 26 roků, kdy se do domácností
dostává Betlémské světlo míru a přátelství, které do našeho
městyse přivezou naši dobrovolní hasiči, kteří jej převezmou
od rakouských kolegů na hraničním přechodu v Dolním
Dvořišti v sobotu 20.12.2014. Světlo bude uloženo u stálé
služby v nové hasičské zbrojnici.g
Betlémské světlo bude veřejnosti předáno a rozvoz do
okolních obcí a osad se uskuteční v úterý 23.12.2013.
V obci SVĚTLÍK převezme Betlémské světlo pan Kubický u
tamní fary v 17,30 hod. odpoledne.ffffffffffffffffffffffffffffff
V obci LIPNO NAD VLTAVOUggggggggggggggggggggg
- na křižovatce tzv. ,,U Hodin ,, v době od 16,30 do 16,45
- na parkovišti před infocentrem v době od 16,50 do 17,00
V osadě SLUPEČNÁ na návsi v čase od 17,05 do 17,15
V osadě BLATNÁ bude stát hasičské vozidlo před
penzionem U Račáků v době od 17,40 do 17,50
V osadě MILNÁ u kapličky v době od 18,00 do 18,10
Zájemci o Betlémské světlo míru a přátelství ve
FRYMBURKU si mohou přijít k vánočnímu stromu před
kulturním domem od 18,15 do 19,00
Taktéž bude předáno na farní úřad a kdo nestihne nebo si
nebude moci světlo převzít v uvedené časy, má možnost si
jej vyzvednout v nové hasičské zbrojnici ve Frymburku u
stálé služby, kde bude hořet po celou dobu vánočních svátků.
Přijďte si pro plamínek Betlémského světla, poslechnout
koledy a připít si s námi u vánočního stromu horkým
punčem.
Frymburští dobrovolní i profesionální hasiči přejí všem
Spoluobčanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků,
veselé silvestrovské oslavy a v nadcházejícím roce 2015 vše
nejlepší s přáním, aby ten příští rok se obešel bez újmy na
zdraví, majetkových škod a ostatních nepříjemných.událostí.ll
O

ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ TRHY DO LINCE 13.12.2014
Odjezd z Černé v Pošumaví v 9.00 hod. z autobusové zastávky
nedaleko pošty.
Odjezd z Frymburka v 9.15 hod. z autobusové zastávky.
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Cena: 250,-Kč/osoba
Cena zahrnuje dopravu do Lince a zpět ( nezahrnuje služby
průvodce a pojištění)
Přihlásit se můžete na telefonu:
603 950 863 – Eva Brunerová – Černá v Poš.
603 141 018 – Iveta Jandová - Frymburk

Frymburský svaz žen pořádá dne 12.12.2014
od 14,00 hod. prodej vánočního zboží
v obřadní síni ÚM Frymburk.
HOSPODA NA RYNKU OD 1.12. 2014 NEKUŘÁCKÁ
CELÝ PROSINEC VÁNOČNÍ AKCE
BERNARD 10° 2+1 -- KAŽDÉ TŘETÍ PÍVO ZDARMA.

Za SDH Liebl Václav

3

Městys Frymburk zahajuje plesovou sezónu 2015

Semifinále:
Srdečně Vás zveme na VIII. ples městyse Frymburk, který
se bude konat dne 24.01.2015 ve velkém sálu Wellness
Hotelu Frymburk od 20 hodin.

Tomáš Fráňa : František Podlaha 1:0
Jiří Mondek : Marek Grohman 1:0

O 3. místo:

František Podlaha : Marek Grohman (obětoval
dámu a pak už to bylo těžké) 1:0

Celým večerem Vás bude provázet kapela Yamaband
z Českých Budějovic. V lobby baru bude hrát DJ Čechťa.

Finále:

Tomáš Fráňa : Jiří Mondek 1:0

Frymburáci, přijďte si zatančit na svůj ples!

Organizátoři děkují za podporu městysu Frymburk a Karlu
Kalvodovi za roztopený krb ve Frymburské hospůdce a cenu
pro vítěze.

Prodej vstupenek : od 05.01.2015
Kde: městys Frymburk
Cena vstupenky: 150,-CZK sezení v hlavním sále
100,-CZK lobby bar

Patnáctý ročník je mrtev, ať žije ročník šestnáctý! Téměř jistě
se bude konat v sobotu 23.11.2015. Je proto nutné naplánovat
dovolené, práci, návštěvy, zabíjačky i nemoci na jiný termín!
Díky za účast a za rok na shledanou.

Sponzoři plesu – rádi bychom touto cestou oslovili místní
podnikatele, kteří by chtěli přispět svým darem do tomboly,
aby tento dar odnesli do cestovní agentury OTRE, popřípadě
kontaktujte Jiřku Černockou (mobil 728 502 373).
Děkujeme!

Za OS Lipno-Dunaj
Ivan Rillich

Máme pro Vás také připravenou bohatou tombolu.

PŘÍPRAVKA
Frymburk – Vyšší Brod 8 : 0

FRYMBURSKÝ PINDÍK OPEN 2014

Sestava: Schneider, Tomka, Micák, Procházka, Burian,
Králík, Fedor, Pompe, Pavlík, Malina

Počet sobot v roce zdá se být příliš malý. Přestože termín
konání turnaje je daný rok dopředu a je pevně zakotvený v
kulturním a sportovním kalendáři Frymburka, opět se
bohužel několik tradičních účastníků muselo z různých
důvodů omluvit. Z loňských osmi statečných takto chybělo
hned pět! Přesto nás letos bylo ještě o jednoho víc. Přibyly
nové tváře a navrátily se některé tváře staré, které se zase
omluvily loni. Doufám, že příští ročník se nebudou muset
omlouvat žádné tváře, zaznamenáme rekordní účast a
budeme muset po Frymburku shánět další šachovnice.
Líté boje ve skupinách určily pořadí pro semifinále,
souboj o páté místo i trojici smolařů, ze které musel chtě
nechtě vzejít ten úplně poslední. Naštěstí se nedá nikam
sestoupit, takže to zase taková tragédie není.

Góly: Malina 5, Micák 2, Burian 1
Asistence: Malina 1, Micák 5, Burian 1, Pavlík 1
Proti soupeři jsme se prosazovali kombinačně, individuálně
spíš v prvním poločase. Ve druhém poločase naše kombinace
vázla a nedařilo se ani střelecky. Zápas jsme jasně zvládli. I
když jsme neproměnili jasné tutovky, a to Mára Micák měl 4,
Kryštof Procházka 2, Miloš Králík 1 a Adam Burian 1.
Kájov – Frymburk 1 : 17
Sestava: Schneider, Tomka, Burian, Micák, Juhaňák, Malina,
Procházka, Pompe

Skupiny A:
1. Tomáš Fráňa
2. Marek Grohman
3. Zuzana Červená
4. Jan Červený
5. Ivan Rillich

Góly: Malina 6, Juhaňák 2, Micák 5, Burian 2, Schneider 1,
vlastňák 1

4 b.
2 b.
2 b.
1 b.
1 b.

Asistence: Schneider 1, Micák 6, Burian 2, Malina 3,
Juhaňák 3, Burian 2
Bylo vidět, že hrajeme proti soupeři, který teprve začíná. Při
každém gólu jsem předváděli pěkné akce, ale co jsme
neproměnili by se nám nemuselo v zápasech s lepším
soupeřem vyplatit. Takové šance musíme proměňovat.
Musím ale pochválit celý tým, klukům se dařily nacvičené
signály.

Skupina B (bylo jich méně, takže si zahráli dvoukolově):
1. Jiří Mondek
5,5 b.
2. František Podlaha 4 b.
3. Miloš Boháč
2,5 b.
4. Jan Žák
0 b.

Trenér Stanislav Matuš
O zoufalce turnaje:
Jan Červený
Ivan Rillich
Jan Žák
O 5. místo:

1,5 b.
1,5 b.
0 b.

5.ročník turnaje v bulce se koná 28.12.2014 od 13.00 hodin
v Hospodě Na Hřišti.
Přihlášky na tel.605 976 403, startovné 300,-Kč
Srdečně zveme všechny příznivce

Zuzana Červená : Miloš Boháč 1:0
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Střelci A + B tým

Hodnocení podzimu 2014 fotbalového oddílu
FK Frymburk!

góly

Koršala Erik
Rillich Jan
Račák Milan
Budík Standa
Ribár Jan
Račák Dušan
Mertl Roman
Grohman Jan
Malák Karel
Pils Martin
Matuš Lukáš
Micák Josef
Grohman Marek
Tomka Václav
Kaňa Tomáš
Tichovský Josef

Hodnotit tento podzim je z mého pohledu trenéra velmi složité,
protože vstup do soutěžního ročníku 2014-15 se nám velmi
nepodařil a vedlo k tomu několik příčin! Především jsme měli velmi
špatnou letní přípravu. Slabá účast na trénincích a zápasech se
odrazila na vstupu do soutěže, kdy jsme po pěti kolech měli na svém
bodovém kontě pouze 1 bod za domácí remízu s Českým
Krumlovem a ocitli jsme se na předposledním místě. Sice jsme
v některých zápasech herně nepropadli, avšak výhry se nám prostě
vyhýbaly. Přitom sestava nebyla nikdy tak špatná, abychom se
mohli na toto vymlouvat! Bohužel sehnat někoho na lavičku bylo
hodně složité a někteří borci se víceméně pouze vymlouvali a bylo
pro ně pohodlnější jít si v klidu „kopnout za Benfiku“ a tak došlo i
na to, že po zápase „pardon vodním pólu“ v Trhových Svinech jsem
byl nucen některým hráčům připomenout, že výkladní skříň našeho
oddílu je A tým a ne Benfika! Jako trenér jsem musel v tuto dobu
s mužstvem něco dělat a hrozba, že pokud nezaberou, končím a oni
„půjdou po žních k Turkovi“ zabrala dostatečně!ZZZZZZZZZZZZ
Přišel domácí zápas proti Sedleci, který byl pro oba týmy zápas
o 6 bodů, protože i Sedlec se potácel na konci tabulky. Tenhle zápas
jsme zvládli a tím jsme začali nevídanou sérii vítězných zápasů.
Každým zápasem šel náš výkon nahoru a naše forma gradovala
v posledním zápase v Kamenném Újezdě, kde jsme doslova
excelovali. Nakonec to byla devátá výhra v řadě, což je slušná porce
a vizitka týmu jako hrom. A to ještě máme otevřené skóre před
sebou na jarní bitvy. Takže konečné účtování je 4. místo, 28 bodů, 9
výher, 1 remíza a 4 prohry. Celkové skóre máme 34:19. A skóre
z posledních devíti zápasů je 30:7.

asistence

10
7
3
7
2
2
1
1
1
-

body

5
4
8
2
4
3
4
1
1
2
1
1
1
1
1

15
11
11
9
6
5
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Tabulka 1B třída skupina A
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Když hodnotím a chválím tým, tak pár řádek musím věnovat i
ostatním. Takže na prvním místě jsou to moji asistenti Franta
Malina a Pepa Micák, kteří nám všem svou prací u týmu hodně
pomohli. Stejně tak jako Robíkovi a Gabče Hartmanovým, protože
ti svojí neviditelnou, ale důležitou prací pomáhají týmu ve chvílích,
kdy to nikdo nevidí. Velká pochvala patří také našim divákům, kteří
nám zůstali věrni i v době, kdy nám to nešlo a podporovali nás i na
venkovních zápasech. Nakonec si myslím, že tým jim to posledními
zápasy vrátil a připravil jim krásné zápasy s vítěznou tečkou na
konci! Mezi nejlepší hráče patřil Honza Grohman, který odehrál na
podzim všechny zápasy i minuty. Další velkou oporou byl Erik
Koršala, který byl zároveň i nejlepším naším střelcem. I ostatní hráči
zasluhují velkou pochvalu a nezbývá, než jim popřát do jarních
soubojů co nejdelší pokračování série vítězných zápasů. Všechno
bude záležet na tom, jak hráči přistoupí k zimní přípravě, protože ta
je dlouhá a náročná, a také velmi neoblíbená!
Trochu za očekáváním jsou výkony našeho B týmu. Ty jsou
však ovlivněny právě zápasy A týmu, protože v A týmu byla letos
velká marodka a z B týmu tudíž museli hráči přejít vypomoci do
Áčka. Ale to přesně naplňuje smysl funkce naší Benfiky a její
výsledky nejsou tak prvořadé!

Tým
Záp +
T.Sviny
14 10
Dříteň
14 9
Planá u Č.B. 14 10
Frymburk
14 9
Velešín
14
8
Č.Krumlov "B 14 6
Nemanice
14 7
Zliv
14 5
K.Újezd
14 5
Sedlec
14 4
Kaplice"B
14 3
H.Planá
14 2
Křemže
14 2
Malonty
14 1

0
2
3
0
1
2
7
3
5
1
3
4
2
1
0

2
2
4
4
4
1
4
4
8
7
7
10
11
13

Skóre Body
31:16
32
40:15
30
35:16
30
34:19
28
33:24
26
24:16
25
42:21
24
26:16
20
29:29
16
27:37
15
28:38
13
17:44
8
14:46
7
12:55
3

PK

(Prav)
(11)
(9)
(9)
(7)
(5)
(4)
(3)
(-1)
(-5)
(-6)
(-8)
(-13)
(-14)

Změna provozní doby
prodejny rybářských a chovatelských potřeb Big Fish
Pondělí

09.00 – 11.00

Středa

09.00 – 11.00 14.00 – 16.00 hod.

Pátek

09.00 – 11.00

14.00 – 16.00 hod.

14.00 – 16.00 hod.

Výborně si letos vedli i naši žáci, kteří se ve své tabulce sluní na
druhém místě, z čehož má výbor oddílu velkou radost. Přípravky se
pohybují ve středu tabulky. U nich je velmi cenné, že jich chodí
velké množství a všichni hrají se zápalem a fotbal je nesmírně baví.
Půčovna sportovního vybavení Lipno Centrum

Velké poděkování celého fotbalového oddílu patří
vedení našeho „Městyse“ za podporu, bez které by bylo
velice těžké udržovat chod celého fotbalového oddílu.
Díky všem a hodně štěstí do nového roku 2015.h

Nabízí 30% slevu na předsezónní servis Vašich lyží,
snowboardů a bruslí.
Kontakt
Tel: +420 773 640 993
E-mail: lipno@lipnocentrum.cz
Web: www.lipnocentrum.cz

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
sekretář + trenér Vlastimil Mertl
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Boháč a spol. oznamuje svým zákazníkům

Půčovna sportovního vybavení Lipno Centrum

Od 1.prosince přijímáme objednávky na vánočního kapra a to
přímo na prodejně, sms na tel. 777 788 630 nebo e-mailem na
spar@lipnoweb.cz. Cena bude stejná jako loni, a to Kč 75,za kg živé váhy za I.jakost.třídu. Prodej bude, tak jako
v minulých létech, před našim obchodem v úterý 23. 12.
2014 od 10.00 hod.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

přijme brigádníky na zimní sezónu 2014/15 pro své pobočky
v Lipně nad Vltavou a ve Frymburku
Požadujeme
• znalost anglického či německého jazyka (oba výhodou,
holandština výhodou)
• aktivní přístup k práci
• pozitivní vztah k lidem a komunikativnost
• zodpovědnost, samostatnost
Nabízíme
• zaškolení a pomoc v začátcích
• motivující ohodnocení
• zimu strávenou v příjemném kolektivu na horách
• možnost dalšího uplatnění v regionu (především pro
holandsky mluvící)
Kontakt
Tel: +420 773 640 993
E-mail: lipno@lipnocentrum.cz
Web: www.lipnocentrum.cz

Otevírací doba v době vánočních svátků:
do 23.12.2013 běžná otevírací doba 7.00 – 19.00 a soboty
neděle 7.00 – 15.00
Ve středu (Štědrý den)
24.12.2014 7.00 – 12.00
Ve čtvrtek(Boží hod vánoční)
25.12.2014 zavřeno
V pátek( Štěpán)
26.12.2014 zavřeno
V sobotu 27.12.2014
7.00 – 15.00
V neděli 28.12.2014
7.00 – 15.00
V pondělí 29.12. a úterý 30.12.2014 otevřeno 7.00 – 19.00
Ve středu 31.12.2014 (Silvestr)
7.00 – 15.00
Na Nový rok 1.1.2015 zavřeno, dále běžná prodejní doba.
Probíhající soutěž bude uzavřena 30. 11. vylosováním
výherců. Na prosinec jsme Vám připravili Velkou Vánoční
soutěž. Kdo od 1.12. do 20.12. uskuteční nákup nad Kč 200,-,
půjde do slosování o hodnotné ceny (budou vystaveny na
prodejně). Slosování na zlatou neděli 21.12. 2014. I letos
přijímáme objednávky na kvalitní vánoční zboží –
chlebíčkové veky (krájené i nekrájené), vánočky z pek. Vyšší
Brod a Srnín, všechny druhy salátů z výrobny Cába v Křemži
a vinné klobásy od Nováka z Čes. Budějovic a mnoho dalšího
cenově atraktivního zboží. Přeji všem našim zákazníkům
klidný předvánoční čas, pohodové svátky a šťastný nový rok.
Marie Boháčová

PŘIJMEME PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH do služby OSOBNÍ ASISTENCE
pro oblast FRYMBURK
ICOS Český Krumlov o. p. s. PŘIJME PRACOVNÍKY V
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH na DPP - pro výkon práce ve
službě OSOBNÍ ASISTENCE pro oblast Frymburk, nyní
přibližně 2 – 3 hodiny denně

Potraviny Na Křižovatce, Frymburk 2
- POTRAVINY CZ

Požadujeme:
- Vzdělání: min. vyučen/a, velkou výhodou je dokončený
rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách dle
zákona 108/2006 Sb., o soc. službách
- praktické znalosti v péči o klienta
- velmi dobré komunikační schopnosti
- ochota učit se novým věcem
- samostatnost, empatie, orientace na klienta
- ochota nést odpovědnost a průběžně se vzdělávat
- základní znalost práce na PC (Word, Excel, internet)
- trestní bezúhonnost
- praxe v sociální oblasti – není však nezbytnou podmínkou
- řidičské oprávnění výhodou

Otevírací doba o vánočních svátcích:
24.12.
(Štědrý den)
7,00 - 13,00
25. a 26.12. (1. a 2. svátek vánoční)
zavřeno
27.12.
(sobota)
7,00 - 17,30
28.12.
(neděle)
7,00 - 13,00
31.12.
(Silvestr)
7,00 - 18,00
1.1.
(Nový rok)
zavřeno
2.1.
(pátek)
již běžná otevírací doba
Přijímáme objednávky na vánoční cukroví, vánočky, veky a
dorty z volarské Pekárny Šumava. Na přání zhotovíme
dárkové balíčky. Nově nabízíme možnost zakoupení
dárkových poukazů v hodnotě 100, 200, 500 a 1000 Kč.
Tel.č. přímo na prodejnu: 773 338 227jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Děkujeme našim zákazníkům za jejich přízeň a přejeme všem
radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do
nového roku.

Nabízíme:
-.Dohodu o provedení práce, popřípadě možnost
dlouhodobějšího zaměstnání na HPP
- pružnou pracovní dobu
- možnost odborného růstu, vzdělávání
- možnost seberealizace
- odpovídající zázemí

Půčovna sportovního vybavení Lipno Centrum

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte CO
NEJDŘÍVE e-mailem na adresu: roslapilova@latran.cz

Nabízí k prodeji nová kola Rock Machine nebo použitá kola
ze svých půjčoven.
Kontakt
Tel: +420 773 640 993
E-mail: lipno@lipnocentrum.cz
Web: www.lipnocentrum.cz

Pohovor pro vybrané uchazeče se bude konat v individuálních
termínech, v co nejkratším termínu po obdržení požadovaných
dokumentů. Nástup dohodou.
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24.12. 8.30 – 11 Vánoce na lyžích ve Skiareálu Lipno

Nabídka Wellness Hotelu Frymburk
Wellness s vůní Vánoc
Dopřejte si masáž plnou vůní ve znamení typicky vánočních
ingrediencí. Skvěle regenerují a omlazují pokožku celého
těla, detoxikují, uzdravují při nachlazení a zklidňují mysl.
Čeká Vás zázvorová masáž, skořicový zábal nebo
vanilkový peeling.

25.12. 15-16 Veselá školička lišáka Foxe ve
Foxparku
25.12. 12 - 14 Vánoční nadílka - andělé na Stezce
korunami stromů, kteří budou nadělovat malé dárky.

Power jóga
Díky power józe procvičíte celé tělo, koncentrujete se a
zpevníte svalstvo.

26.12. 15-16

Lipenská krasojízda

27.12. 14-16

Apres Ski - Sněhulákománie

- každé pondělí od 18:30 do 19:30
- cena lekce: 100,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 400,-Kč
- na lekcích se na Vás bude těšit Jana Toušková
Provozní doba saunového světa (1.-23.12.2014)

28.12. 19 - 20 Show lišáka Foxe ve Foxparku

Pondělí - sobota
Neděle

29.12. 15 - 16 Sněhové království
30.12. 15- 16 Zimní radovánky lišáka Foxe

14:00-22:00
14:00-21:00

31.12. 10 - 14 Silvestr s lišákem Foxem
Více akcí najdete v kalendáři akcí na:
http://www.lipno.info/kalendar-akci/

Provozní doba aquaparku (1.-23.12.2014)
Pondělí - pátek 10:00 – 14:00 (bez vodních atrakcí)- v
tomto čase 20% sleva z ceníku
(při rezervaci skupin lze vodní atrakce zprovoznit i dříve)
14:00 – 21:00 (s vodními atrakcemi)
Sobota
10:00 – 21:00 (s vodními atrakcemi)
Neděle
09:00 – 20:00 (s vodními atrakcemi)
Provozní doba wellness centra (24.12.2014 - 1.1.2015)

24.12.
25.-30.12.
31.12.
1.1.2015

Aquapark
Wellness
08:00 - 16:00 09:00 - 16:00
08:00 - 21:00 09:00 - 22:00
08.00 - 18:00 09:00 - 18:00
12:00 - 21:00 12:00 - 22:00

Sauna
zavřeno
14:00 - 22:00
14:00 - 18:00
14:00 - 22:00

Wellness Hotel Frymburk,tel.: +420 380 735 208,
Inko@hotelfrymburk.cz, www.hotelfrymburk.cz

Akce v prosinci ve Skiareálu Lipno
6.12.
Lipno dětem aneb Mikuláš naděluje - čert,
Mikuláš a anděl bude na Stezce korunami stromů
nadělovat dětem drobné dárečky
13.12.

Slavnostní zahájení zimní sezóny

13.12. Den Lipno bez bariér - zdarma zapůjčení
vybavení pro handicapované
20.12. 14-16 Apres Ski - Zdobení stromečků ve
Foxparku

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

21.12. 19-20 Show lišáka Foxe ve Foxparku
22.12. 15 - 16 Sněhové království ve Foxparku
23.12. 15-16 Zimní radovánky lišáka Foxe ve
Foxparku

Příspěvky zasílat nejpozději do 25. v měsíci
na info@ifrymburk.info
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Vánoční bohoslužby farního obvodu Světlík, Frymburk, Černá v Pošumaví, Horní Planá a Hořice na Šumavě:

Vánoce 2014

24.12. – středa
25.12. – čtvrtek
26.12. – pátek
27.12. - sobota
28.12. - neděle

Světlík
24.00

Frymburk
21.00
10.00

Horní Planá
16.00
11.30

10.00

11.30

Světlík

Frymburk

Horní Planá

18.00

10.00

11.30

Černá v Pošumaví

Hořice na Šumavě
21.00 - koledy

17.00

10.00
8.30

18.00

16.30

Černá v Pošumaví
17.00

Hořice na Šumavě

Silvestr - Nový rok 2015

31.12. – středa
1.1. - čtvrtek
Svěcení příbytků

Světlík
Frymburk
Horní Planá
Černá v Pošumaví
Hořice na Šumavě
4.1. od 15.00
6.1. od 14.30
9.1. od 15.00
3.1. od 19.00
10.1. od 15.30
V případě zájmu posvětit svůj příbytek, nahlaste tuto skutečnost v sakristii nebo na 777 251 021, nejpozději však do
1.1.2015.
Všem obyvatelům těchto farností a celého okolí, jako i všem návštěvníkům a rekreantům přeji pokojné, radostné a milostiplné
prožití svátků Narození našeho Spasitele a plnost Jeho požehnání v novém roce 2015.

P.Ivan Marek Záleha, O.Præm.

Zpovídání Vánoce 2014
Den/Farnost

Světlík

23.12. úterý
17.12. středa

Frymburk
15.00 – 18.00
fara *

Hořice n. Š.

Černá v Poš.

Horní Planá

17.00 – 19.00
kostel*
14.30 domov
důchodců
16.30 – 18.30 fara
*

19.12. pátek
20.12. sobota

16.00 fara

17.30 kostel

15.00 – 16.00
21.12. neděle
kostel
*dle oznamů je mezi zpovídání vložená mše sv.
Vzhledem k množství farností Vás snažně prosím o respektování termínů zpovídání. Děkuji za pochopení.
P. Ivan.
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