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NOVÝ

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN…

V úterý 1. 9. 2020 byl v hale školy za přítomnosti pana starosty Oty Řezáče slavnostně zahájen nový školní rok. Vzhledem
ke koronavirovým opatřením se zahájení zúčastnilo pouze 20 prvňáčků a jejich rodiče. Do jiných ročníků k nám přibylo
dalších 20 žáků. Většina z nich přišla do 6. ročníku, který jsme proto rozdělili do dvou tříd na 6. A a 6. B. Celkem
máme ve škole rekordních 220 žáků v jedenácti třídách.
Přehled tříd a pedagogů ve školním roce 2020/21:
1. třída – Mgr. Lucie Růžičková
2. třída – Bc. Michaela Jahnová
(asistentka pedagoga Eva Vajliková)
3. třída – Mgr. Markéta Moravcová
4. třída – Mgr. Marcela Jonášová
(asistentka pedagoga Blanka Jarošová)
5. třída – Mgr. Lenka Součková
(asistentka pedagoga Veronika Nová)
Zástupkyní ředitelky se stala
Mgr. Marcela Rizáková.
Netřídní učitelé: Ing. Michaela
Bromová, Mgr. Antonín Duda, Mgr.
Veronika Jinochová, Mgr. Štefan
Kakaš, Mgr. Libuše Krauskopfová,
Mgr. Gabriela Krejzová, Bc. Kateřina
Marešová.
Ve školní družině pro žáky 1.–3.
třídy pracují Gabriela Hartmanová
a Veronika Nová, ve školním klubu pro
žáky 6.–9.třídy Bc. Kateřina Marešová
a Ing. Lenka Placková.
V mateřské školce máme zapsáno
51 dětí. Vedoucí učitelkou je Bc. Vero-

6. A
6. B
7. A
7. B
8. třída
9. třída

–
–
–
–
–
–

Ing. Irena Schenková
Roman Rozmánek
Mgr. Barbora Plačková
Mgr. Eliška Rolníková
Mgr. Jan Vopátek
Mgr. Lucie Mrvková
(asistentka pedagoga Ing. Lenka Placková)

nika Račáková. Třídní učitelkou ve
třídě SLUNÍČEK je Eva Nešvarová,
třídní učitelkou ve třídě HVĚZDIČEK
je paní učitelka Lenka Černá. Dále zde
pracuje paní učitelka Jitka Kubíková.
V pozici asistentky pedagoga Michaela
Kortišová.
Ve školní kuchyni pracují Ludmila
Nedomová, Ivana Nedomová a Martina Trávníčková. Ekonomkou školy je
Dana Reifová. O úklid se starají Marie
Golasová, Růžena Podhorová a Vendula Soukupová. Školníkem je František Reif.
O letních prázdninách jsme vybu-

dovali další kmenovou třídu, takže
nyní máme všechny třídy 1. stupně
pohromadě v jednom pavilonu. Zmenšením ředitelny vznikly 2 kanceláře
a na školní zahradě jsme zabudovali do
země nádrž na dešťovou vodu, kterou
používáme k zalévání skleníku.
V měsíci září proběhly výukové
semináře, kurzy a projektové dny ve
všech třídách, i když některé s omezeními.
Děkuji rodičům i ostatním příznivcům naší školy za pomoc a podporu při těchto i budoucích akcích naší
školy.
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I na provoz naší školy dopadla
protiepidemiologická opatření. Od
18. 9. nosí žáci na 2. stupni roušky
nejen ve společných prostorách školy,
ale po celou dobu vyučování – kromě
výuky venku, tělesné výchovy a při
zpěvu. Žáci 1.–5. třídy nosí roušku pouze
ve společných prostorách. Dbáme na

zvýšenou hygienu rukou, často větráme.
Pokud to jde, snažíme se co nejvíce
času strávit s dětmi venku. Na případnou výuku na dálku jsme připraveni,
ale věříme, že k ní nebudeme muset
přistoupit.
Děkuji všem rodičům za spolupráci, za to, že se chováte obezřetně

a neposíláte děti do školy s příznaky
onemocnění.
Vím, že je náročné dodržovat
všechna měnící se pravidla, ale společně to zvládneme.
Mgr. Milada Minaříková,
ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

Provozní doba stanoviště pro řízený sběr separovaného odpadu
DUBEN–ŘÍJEN
Pondělí, středa
Pátek
Sobota

13:00–16:00 hodin
12:00–14:30 hodin
10:00–14:00 hodin

LISTOPAD–BŘEZEN
Pondělí, středa
Pátek

13:00–16:00 hodin
12:00–14:30 hodin
Komerční banka a.s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

7. 10. a 21. 10. 2020 od 10.00 do 12.00 hodin
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Infolinka 800 521 521
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MOBILNÍ

APLIKACE PRO OBČANY

MĚSTYSE

FRYMBURK

Aby Vám už nic neuniklo…
Každý občan městyse Frymburk, který má chytrý telefon, si zdarma může nainstalovat
mobilní aplikaci městyse, kterou již celá řada z Vás s oblibou využívá. Proč byste ji měli
mít také a co v ní najdete?
n

1) Důležité aktuality z radnice (např. pozvánka na jednání zastupitelstva, rychlé sdělení
o odstávce el. proudu či poruše vody, aj.).

n

2) Kalendář akcí, který bude průběžně doplňován a na rozdíl od tištěného kalendáře,
tento budete mít kdykoli na očích.

n

3) Praktické informace, kontakty a otevírací doby (lékař, pošta, elektrikář, a další služby).

n

4) V neposlední řadě také atraktivní slevy a výhody pro volný čas z oblíbeného
turistického průvodce Grenzgeniali od místních podnikatelů.

Zacházení s mobilní aplikací zvládne každý, kdo chytrý telefon používá a má aktivována mobilní data či je na Wi-Fi.
Všichni občané žijící ve Frymburku si mohou zažádat o přihlašovací kód, který je nezbytný k prvnímu přihlášení, a to na
e-mailu zpravodaj@frymburk.info . Za neplnoleté děti mohou kódy získat rodiče.
Tato mobilní aplikace je vhodná i k propagaci různých akcí (společenské, kulturní, zábavné, gastronomické či
sportovní). Nabízíme místním podnikatelům i spolkům zdarma propagaci jejich akcí.
Podnikatelé, kteří se chtějí zapojit do slevového systému a Frymburským nabídnout nějakou výhodu, budou v aplikaci
rovněž zdarma propagováni.
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Dne 12. 9. 2020 se na pláži ve
Frymburku uskutečnily rybářské závody, pořádané Českým rybářským
svazem, z.s, MO Frymburk. I přes
velice příznivé počasí se závodu
zúčastnilo 7 dětí ve věku do 15 let.
Závody probíhaly ve velice soutěživém duchu a po sečtení všech ulovených ryb jednotlivých účastníků
byly stupně vítězů obsazeny takto:
1. místo: Jakub Václavík
189 cm ulovených ryb
2. místo: Bohumil Jahn
115 cm ulovených ryb
3. místo: Ondřej Schneider
51cm ulovených ryb
Individuální cenu za největší
ulovenou rybu si ze závodu odnesl
Miloš Boháč nejmladší.
V průběhu závodu i po závodě
bylo zajištěno pro děti občerstvení
a všichni zúčastnění závodníci obdrželi
velice hodnotné ceny, za což vděčíme
těmto sponzorům: Městys Frymburk,
Park Kubík Frymburk, OTRE s.r.o,
Tomáš Václavík, Ing. Jan Štěpán, Petr
Procházka, František Píha, Gustav
Procházka, Hanne Wilzing, Drahoslav
Hadač, Jan Šuník ml., Jan Žák st., Jan
Žák ml., Miloš Boháč ml., bez jejichž

pomoci bychom tyto závody nemohli
pořádat.
Všem zúčastněným, sponzorům
a rozhodčím velice děkujeme a těšíme
se na společné závody v roce 2021.
Dále bychom chtěli touto cestou
pozvat všechny malé rybáře na rybářské závody, které se budou konat dne

10. 10. 2020 v Loučovicích. Bližší
informace budou na informační nástěnce v ZŠ Frymburk nebo v prodejně
rybářských potřeb Big Fish.
Petrův zdar!
Za ČRS MO Frymburk
předseda Václav Schneider

1. Venca cup 2020
Dne 19. září 2020 se konal tenisový turnaj čtyřher
s názvem Venca cup. Za velmi pěkného počasí se hrálo
na hřišti s umělým povrchem a na antukovém hřišti. Za
účasti čtrnácti hráčů se na prvním místě umístili Šulc
Marek a Micák Josef, na druhém místě skončili Žižka
František a Micák Marek a bronz patřil dvojici Řezáč
Tomáš a Beran Václav.
Sponzoři tohoto turnaje, kterým patří naše veliké poděkování byli: Šisler Václav, Ferdinand Totter, Micák Josef,
Řezáč Tomáš, Šulc Marek, Šulc Radim, Micáková Katka, Řezáč Oto, Gajdoš Milan, Žižka František, Hondlík
David, Václavíková Blanka, Novák Martin.
Za SK TENIS FRYMBURK Tomáš Řezáč
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INFORMACE
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám představil
nový systém otevíracích hodin pro
veřejnost na pobočkách České pošty.
Ten se rozběhne ve Vaší lokalitě od
října letošního roku. Jde o zásadní
krok, který zachová kvalitu poštovních
služeb a zároveň dojde ke zvýšení zákaznické spokojenosti, a to i v případě,
pokud by nastala další vlna koronavirové infekce.
Úprava otevírací doby se nám
osvědčila už na jaře letošního roku
během první vlny onemocnění Covid.
Snažili jsme se udržet otevřenou pobočkovou síť v maximální možné
míře, a abychom toho docílili, došlo
k plošné úpravě otevírací doby. Na
pracovišti byla pouze jedna skupina
zaměstnanců, čímž se snížilo riziko jak
pro zaměstnance, tak pro zákazníky,
včetně nejzranitelnějších skupin – jako
jsou senioři, osoby s vážným onemocněním a podobně. V případě karantény
jedné směny se zástup na danou poštu
řešil provozně lépe, než by tomu bylo
při zachování dosavadní praxe, kdy se
na poště během dne střídalo najednou
více pracovníků, ale počet otevřených
přepážek byl stále stejný. Zákazníci
kvitovali zachování provozu poboček,
ale nikoliv zkrácení provozní doby.

Z

ČESKÉ

POŠTY

Vzali jsme si z toho ponaučení a připravili posuvný model otevírací doby,
který z dlouhodobé analýzy zákaznických potřeb vyšel jako optimální.
Dojde k nastavení jednotného
standardu v rámci celé pobočkové sítě
České pošty. V praxi to bude znamenat
pravidelné střídání otevírací doby pobočky v průběhu týdne. Změní se tak
rozsah týdenní otevírací doby, ale budeme mít otevřený maximální počet
přepážek. Bude se jednat o jasný
model otevíracích hodin pro veřejnost
v jednotlivých dnech během celého
týdne.
V pondělí a ve středu bude otevřeno v odpoledních hodinách (garantované otevření pošty až do 18 hodin)
a v úterý, čtvrtek a pátek v dopoledních hodinách (garantované otevření
pošty od 8 hodin). V obcích nad 20 tis.
obyvatel bude fungovat vždy jedna
hlavní pošta, jejíž stávající rozsah
otevíracích hodin pro veřejnost zůstane
zachován. Otevírací doba pošt umístěných v obchodních centrech a u pošt
s nepřetržitým provozem se rovněž
nemění. Přehled pošt, kterých se
změny týkají, najdete Strana 2 na
www.ceskaposta.cz/oteviraci-dobyprovozoven-2020 a od 17. 9. 2020
bude nová otevírací doba zveřejněna

také ve vstupních prostorách jednotlivých pošt.
Závěrem Vás chci ubezpečit, že
Česká pošta podniká celou řadu dalších opatření proti koronaviru. Aktualizovali jsme pandemický plán, máme
v zásobě dostatečné množství ochranných pomůcek a průběžně proškolujeme všechny zaměstnance. V maximální míře se snažíme o to, aby provoz
poštovních poboček byl zachován
i v případě, že vnější okolnosti nebudou příznivé. Změna otevíracích
hodin pro veřejnost znamená i uvolnění kapacit pracovníků pro případ,
kdy by se navzdory naší péči nákaza
na některé pobočce České pošty přesto
objevila a celá skupina jejích zaměstnanců musela do karantény.
Děkujeme za Vaši podporu.
Ing. Miroslav Štěpán
ředitel divize státní poštovní služby

OTEVÍRACÍ DOBA
Pošta Frymburk od 1. 10. 2020
Pondělí:

6

13:00 – 18:00

Úterý:

8:00 – 12:00

13:00 – 14:00

Středa:

13:00 – 18:00

Čtvrtek:

8:00 – 12:00

13:00 – 14:00

Pátek:

8:00 – 12:00

13:00 – 14:00
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OZNÁMENÍ
O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude
přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 15. 10. 2020 od 08:00 do 15. 10. 2020 do 18:00
Obec Frymburk Část obce Frymburk
Vypnutá oblast: výměna TS Frymburk hřbitov
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku
oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod
napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy
projednat se společností E.ON Distribuce a.s.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde
najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Seznam odběrných míst: Frymburk č. p.: 101, 119, 121, 183, 184, 186, 192, 234, 237, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 81 a 82.
Děkujeme Vám za pochopení. E.ON Distribuce, a.s.

OZNÁMENÍ
Starosta městyse Frymburk oznamuje dobu a místo konání
voleb městysu pro volby do zastupitelstev krajů konaných
ve dnech 2. a 3. října 2020:
l

místem konání voleb a sídlo okrskové volební komise
je v obřadní síni Úřadu městyse Frymburk 78, 382 79

l

pátek 2. října 2020 lze volit v době od 14:00 do 22:00 hodin

l

sobota 3. října 2020 lze volit v době od 08:00 do 14:00 hodin
Oto Řezáč, starosta městyse
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