ZPRÁVY

Z RADNICE

Frymburk v době koronaviru
I náš Frymburk, jako celou naši českou zemi, která je součástí větší Evropy, potažmo
celého světa, postihla vlna pandemie onemocnění lidí novým, doposud neznámým
koronavirem s označením SARS CoV-2/. Původ této nemoci byl určen do oblasti Číny.
Tím, jak je dnes svět propojený a otevřený, nebyl problém, aby se uvedený virus rozšířil
do všech koutů světa, a to neuvěřitelnou rychlostí.
V Evropě se stala ohniskem této nákazy část severní Itálie. Zbytek netřeba nějak
obsáhle popisovat, všichni jej znáte z médií.
Postupně ale dosti razantně vládou přijímaná opatření v naší republice, od uzavření škol, přes zákaz konání kulturních
a sportovních akcí, až po povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor, šátek, šál i jiné), byla
přirozeně povinná i pro náš městys. Na můj emailový a mobilní kontakt chodily různé instrukce a informace. Já jsem od
počátku pracoval na uvedení těchto opatření do života i u nás. Zde na úřadu jsme spolu s místostarostou,
tajemníkem a velitelem našich dobrovolných hasičů vyhodnocovali situaci a přijímali opatření pro naše občany.
Individuálně ve spolupráci s paní ředitelkou jsem ještě o prvním víkendu, kdy se zavřela škola, řešil uzavření – neuzavření
naší mateřinky (což bylo ponecháno na rozhodnutí zřizovatele, tedy městyse). Obvolávali se rodiče, mapoval se zájem,
resp. nutnost mít školku jako službu otevřenou a u toho se vyhodnocovala i případná rizika. Výsledkem bylo, že by školka
sloužila 6 až 8 dětem z celkové kapacity 50 dětí, a tak jsem rozhodl, školku raději uzavřít. Stejně tak jsem uzavřel pro
jakoukoliv činnost celý areál budov naší školy s tím, že areál zůstane provozu prostý a budeme se věnovat důkladné očistě
a desinfekci prostor. O všem jsem vždy podal informaci všem zastupitelům, s kterými jsem tyto kroky konzultoval.
Vše se strašně rychle vyvíjelo, uvedu příklad: v pondělí (16. 3.) ráno jsme se zde rozhodli, že prostřednictvím našich
dobrovolných hasičů budeme připraveni pomoci s nákupem našim spoluobčanům starším 75 let. Připravili jsme seznam
a roznesli jsme letáky, kde byly instrukce, kam zavolat, kdy nákup občan dostane, jak mu bude doručen, nastavili jsme
způsob platby s obchodem a i občanem, abychom se vyhnuli osobnímu kontaktu. Když jsme toto dali dohromady, tak
odpoledne vláda přijala opatření, že se tato služba posune už na občany starší 70 let. No a dopoledne následujícího dne
nám přišel další přípis, tentokrát od paní hejtmanky, která tuto hranici opět posunula už na občany přesahující 65 let věku.
V tomto, co jsem uvedl, chci demonstrovat, jak je vše hektické, jak málo je opět ponecháno na vlastním uvážení lidí
v daném místě žijících. Nicméně to respektuji, a tak i konám. Co jsem postrádal a postrádám, je skutečnost, že vůbec
nemáme přehled o občanech, jež jsou, či by měli být v karanténě nebo dokonce jsou již zasaženi oním virem. Tuto
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informaci nám na radnici nikdo neposkytoval a dodnes neposkytuje, a to na příkaz vlády. Ale i tomuto informačnímu
embargu lze rozumět ve smyslu obavy z šíření paniky a zabránění neopodstatněnému šikanování. I přesto, nebo právě
proto, se i u nás zatím nešíří panika, jejíž hlavními projevy jsou vztek, obava, strach. To je vše dáno tím, že člověku něco
hrozí a není kam utéct, není kam se schovat, tak má obavu a strach. Chci věřit tomu, že naši občané jsou natolik rozumní
a zodpovědní, že pokud se jich karanténní opatření týká, tak jej dodržují. Sám, pokud tu informaci od někoho získám, tak
se telefonicky snažím dotázat toho konkrétního člověka. Pak případně i apeluji na dodržování pravidel karantény
konkrétních osob. Další otázkou je, kolik máme lidí žijících na svých chatách v chatových osadách (máme v našem
katastrálním území 1 000 rekreačních objektů).
S lékařskou péčí máme trochu štěstí, že se nám včas vrátila naše paní doktorka zdravá a bez povinnosti karantény
a začala ihned provoz ordinace, i když v nouzovém režimu. Výborně nám pomáhá naše paní magistra, která dokonce i ve
spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči zajišťuje v případě nutnosti dodávku léků až do domácností. Osobně za největší
hrdiny této situace považuji všechny naše paní prodavačky, které bez odpočinku a s obrovským nasazením a často stále
s úsměvem, zajišťují to, abychom měli denně dostatek potravin pro naše domácnosti. To samé platí pro obsluhu naší
čerpací stanice pohonných hmot. Velký kus práce odvádí naši dobrovolní hasiči pod vedením K. Maláka – provedli
celkovou desinfekci mobiliáře městyse, nákupních vozíků, zábradlí, pomáhají řešit často i složité situace s lidmi
v karanténě apod. Máme spousty úžasných lidí, kteří si individuálně vzájemně pomáhají s nákupy. Samostatnou kapitolou
je skupina našich žen kolem paní Petry Nekolové, jež denně bez odpočinku šijí a i distribuují ochranné roušky. Stejně tak
i manželé Schödlovi jsou velkým zásobitelem roušek všem potřebných v našem městečku. Parta lidí kolem pana A. Labaje
je též v oblasti pomoci velmi aktivní.
Městys se v první řadě snažil z toho, co měl, resp. hned koupit (ochranné rukavice, celotělové ochranné obleky,
desinfekční prostředky apod.) a vybavit naše dobrovolníky i naše zaměstnance technických služeb. Ti jsou také hned, jak
se říká, po ruce v případě nějaké události, jež vyžaduje okamžitou pomoc, okamžitý zásah. To, jak si dokážeme pomoci
sami, je to, co máme nejvíce. To nám nikdo nevezme a važme si toho, vždy hledejme způsoby, jak to jde, a ne důvody,
proč to nejde.
Život už nikdy nebude takový, jaký jsme ho znali před vypuknutím této celosvětové pandemie. Je třeba počítat
s tím, že lidé budou více uzavření a odpovědnější ke svému zdraví. Od toho se bude odvíjet i samotná správa státu, tedy
politika. Jistě jste si řada z Vás uvědomila, kolik věcí je zbytných, bez čeho všeho jsme tedy schopni docela v klidu žít.
Určitě velkým pomocníkem lidstva je internet, který je schopen v jistém rozsahu zastoupit školní výuku, dává možnost
práce z domova tzv. (homeoffice), přináší okamžité informace apod.
Já denně chodím do práce, připravuji i věci do budoucna, tedy projekty např. přestavba lékárny, sociální bydlení,
budování plynových kotelen pro bytové domy, opravy komunikací, věnuji se situaci v našich lesích městyse – i po této
pandemii půjde život dál. Jelikož se tato situace výrazně dotkne ekonomiky, hospodářství, jež je klíčové při tvorbě našeho
rozpočtu městyse – tzv. rozpočtové určení daní. Zabývám se tedy též také tím, jak asi bude naplňována stránka příjmů
v rozpočtu a na základě toho připravuji model stránky výdajů – prostě, abychom zvážili, co je nutné řešit teď a co může
počkat. Toto vše konzultuji se všemi zastupiteli, od kterých mám zpětnou vazbu. Vycházím z toho, že život jde dál, i když
už v jiných podmínkách, a jsem si vědom, že bude docela trvat, než nový svět nalezne nějaký trochu stabilní stav. To platí
i pro nás, obyvatele Frymburka.
Oto Řezáč, starosta městyse Frymburk

AKCE ROUŠKY
Někdy vznikají věci zcela spontánně nebo na popud někoho jiného. Tak se i zde ve Frymburku
rozjela manufaktura šití roušek. Je potřeba všem švadlenkám, pomocným rukám a zprostředkovatelům
zcela upřímně poděkovat.
Děkuji za obyvatele Frymburku a okolí: Karol Mihaličové, Petře Nekolové, Katce Matušové, Katce
Juhaňákové, Daně Madžarové, Jitce Kubátové, Verče Račákové, paní Schödlové, Jiřímu Šimonovi.
Věřím, že švadlenek ve Frymburku bylo více, i těm patří dík.
Karol a spol. děkují za každodenní dodávky jídla a dobrot od frymburských lidí.
Tak ať je to brzy za námi. GS
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Rady a doporučení pro domácí karanténu
Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí
do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:
1. Zůstaňte doma.
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat
doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8).
Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud Vám nebude
řečeno, že je to bezpečné. Jestliže potřebujete obstarat
nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat
o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat
telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro
dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být
ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném
vhodném místě.
2. Izolujte se od ostatních osob ve Vaší domácnosti.
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem,
které se dá otevírat, a pokud to lze, měli byste být
separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte
dveře. Pokud je to možné, používejte oddělenou
koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami,
je nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí
izolaci používat zařízení jako poslední a poté by tato
osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí
izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají
další členové domácnosti, a to jak pro osušení po
koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

8. Domácí zvířata.
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud
je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu
s nimi.
9. Praní prádla.
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou
k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí
pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné
pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C.
Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší
možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.
10. Odpady.
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby
v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na
odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán.
Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle
a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.
11. Sledujte příznaky onemocnění u sebe
nebo u osoby, o kterou pečujete.
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby,
o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte
lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou
situaci, telefonujte Vašemu praktickému lékaři nebo
do nemocnice.

3. Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte.
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem
projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt
s ostatními lidmi. V případě, že se zhorší váš zdravotní
stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost),
kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále
organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci
krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku
112. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního
ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370.
K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských
hygienických stanic.
4. Noste ústní roušku, pokud Vám to je doporučeno.
5. Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání.
6. Myjte si ruce.
7. Vyhněte se sdílení domácích potřeb.
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Jak nasadit, používat, sundat a zlikvidovat ústní roušku

OZNÁMENÍ
V měsíci dubnu bude pracovnice ÚM
přítomna pravděpodobně

Komerční banka a.s.
Pracovnice KB Vám bude k dispozici dne:

v sobotu 18. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 hod.

8. 4. 2020 od 10:00 do 12:00 hod.

Veškeré změny vzhledem k situaci budou
uvedeny na webových stránkách městyse.

+ 420 955 581 550
+ 420 602 640 586

Frymburský svaz žen oznamuje, že JARNÍ – LETNÍ BURZA se v dubnu nekoná.
Madla Boháčová

Ukončení služeb PPL - Parcelshop
v cestovní agentuře OTRE
K 31. 3. 2020 bude v cestovní agentuře OTRE ve Frymburku ukončena služba
společnosti PPL - Parcelshop. Od tohoto dne již nebude možné zásilky v naší
agentuře OTRE vyzvedávat, posílat ani uschovávat. Děkujeme za pochopení.
Jako vhodnou alternativu doporučujeme využít služeb přepravní společnosti In-time v Květinovém studiu u paní
Feitlové nebo přepravní společnosti Geis/ DPD v Obchodním domě u pana Rillicha.
Za společnost OTRE spol. s r.o. Michal Černocký

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat profesionálním i dobrovolným hasičům za opravdu včasný zásah při
požáru hoření dřeva, které máme uskladněné u zdi domu. Prý stačilo 5 minut prodlevy a hořela by celá
střecha domu, což by mělo nedozírné následky. Opravdu vřelé díky všem zúčastněným.
manželé Surminovi
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ZPRÁVY

ZE ŠKOLY

Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče předškoláků,
vzhledem k mimořádné situaci bude zápis do 1. třídy probíhat bez přítomnosti dětí ve škole. Bude se jednat pouze
o formální zápis.
Do 1. dubna 2020 obdržíte poštou na adresu trvalého pobytu žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání
v ZŠ Frymburk a další potřebné dokumenty. Vše vyplníte a odešlete poštou na adresu školy nebo předáte osobně
v kanceláři školy v době od 9.00 do 11.00 hodin. Lze použít i datovou schránku nebo e-mail, ale pouze s elektronickým
podpisem.
l

Kritérium pro přijetí je trvalý pobyt dítěte ve Frymburku a osadách.

l

Termín pro podávání žádostí: 1. 4. – 24. 4. 2020

Po obdržení Vaší žádosti budeme vydávat rozhodnutí o přijetí, které Vám opět zašleme poštou. Pokud budete žádat
o odklad povinné školní docházky, je potřeba, abyste si vyřídili (až to bude možné) doporučení školského poradenského
zařízení a doporučení dětského lékaře.
Věřím, že společnými silami, vše zvládneme!
Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

Z

KNIHOVNY

Vážení a milí čtenáři senioři,
abyste ani v tento čas nepřišli o své oblíbené čtení, bude knihovna každý pátek (dokud opět
neotevřeme) v odpoledních hodinách rozvážet knihy na Vaši adresu. Pokud máte zájem, přihlaste se
prosím na tel. číslo 723 955 922 nebo 723 557 061, vždy do pátku 10:00 hod.
Předpokládáme doručení 4–5 ks knih, které si dovolujeme vybrat samy, protože se celkem dobře
známe a dle dostupné databáze Vámi půjčovaných knih snad budeme mít i šťastnou ruku…
Knihovnice Š. Rillichová a M. Baldová

Spolek FČAS hledá provozní vedoucí komunitního centra
Nabízíme:
Požadujeme:
Popis činnosti:

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

DPP v rozsahu do 15 hodin týdně za 120 Kč/hod.
práce od 1. 7. 2020
flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost
uživatelská znalost práce na PC
zajištění otevření provozu během programů ve FČASu
příprava a realizace tvořivých programů pro děti i dospělé
práce s děti do věku 3 let
provoz dětského bazaru
úklid prostor
administrativa
předávání sálu na rodinné oslavy

Hledáte přivýdělek? Máte rádi práci s dětmi?
Pak nás kontaktujte na fcas@centrum.cz
nebo ve všední dny mezi 16–18 hod. na tel: 737 255 472.
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Informace
Od 1. 1. 2020 jsou v platnosti tři nové obecně závazné vyhlášky

6

1)

Obecně závazná vyhláška městyse Frymburk č. 1/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
– částka poplatku je 1.000,- Kč a splatnost je 30. 6. 2020
– platí fyzická osoba přihlášená v obci nebo fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
– úleva se poskytuje fyzické osobě přihlášené v obci ve výši 60 %, tzn.
fyzická osoba přihlášena k TP platí ročně 400,- Kč

2)

Obecně závazná vyhláška městyse Frymburk č. 2/2019 o místním poplatku
z pobytu.
– předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích
kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu
– poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášena
– plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka
– splatnost poplatku je do 15-tého dne měsíce následujícího po ukončení
kalendářního čtvrtletí

3)

Obecně závazná vyhláška městyse Frymburk č. 3/2019 o místním poplatku
ze psů.
– poplatek platí držitel psa
– poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
– sazba poplatku je 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 300,- Kč
– za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je sazba 100,- Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč
– splatnost poplatku je 31. 3. 2020
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SPORTU

Konec zimní halové sezóny a fotbalový turnaj v Horní Plané
Na závěr úspěšné zimní halové sezóny se naši mladí
frymbursko-lipenští fotbalisté zúčastnili fotbalového
turnaje starších žáků, pořádaného v sobotu 7. 3. v Horní
Plané. Turnaj, který je v tomto období pořádán každoročně,
byl obsazen tradičními soupeři ze středojižní Šumavy
a Pošumaví. Ke dvěma týmům domácí Horní Plané, byly
pozvány týmy Loučovic, Větřní, Volar a tým našich žáků
ve složení Micák Marek, Homolová Iva, Pöschel Tomáš,
Procházka Kryštof, Pompe Ondřej, Brychta Mikuláš,
Malina Matěj, Juhaňák Pavel a Řepa Lukáš, pod vedením
trenérů Petra Procházky a Josefa Krátkého.
Turnaj byl poměrně vyrovnaný, o čemž svědčí i těsné
výsledky, kdy naši borci vyhráli čtyři z pěti zápasů a jednou
remizovali s vítěznou Horní Planou „B“, za kterou skončili
nakonec druzí, se stejným počtem bodů, ale horším skóre.
Stejně jako po turnaji v Kaplici, referovaném v minulém
zpravodaji, jsme opět obsadili pěkné druhé místo, což bývá
pro sportovce tak trochu vždy zklamání, každopádně
s odstupem jsou to pěkné výsledky, na které můžou být
mladí fotbalisté určitě hrdí.
Úplným zakončením zimní sezóny a začátkem jarní
části mistrovských zápasů Okresního přeboru starších žáků,
mělo být prakticky jarní víkendové soustředění, tentokrát
v Loučovicích, na které se všichni moc těšili, ale které
muselo být bohužel zrušeno, vzhledem k epidemickému
stavu v naší zemi. Tato nepříjemná situace zřejmě
ovlivní konání všech domácích sportovních soutěží, možná
i pro letošní ročník fatálně. První mistrovský zápas, měli

fotbalisté odehrát již v sobotu 28. 3, což je již v době psaní
tohoto článku nereálné. Výhled do začátku jarní části je
tedy nejistý, což je velká škoda, vzhledem k tomu, jak se
v této sezóně dařilo. Doufejme, že nucená přestávka
nebude pro naše fotbalisty všech kategorií ke ztrátě.
Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat firmě
Solarpark Frymburk s.r.o., zastoupené pány Štěpánem
a Čechem, za sponzorskou pomoc při dovybavení všech
našich mládežnických kategorií sportovními soupravami
a vybavením.
Za FC ŠUMAVA Frymburk
Mgr. Tomáš Matoušek
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UL Services s.r.o.
CZ – 382 79, Frymburk 31
IČ: 01612956
DIČ: CZ01612956

UL Services s.r.o. hledá zaměstnance na HPP
Pracovní pozice ŘIDIČ – ÚDRŽBÁŘ
Popis činnosti:
n řízení a obsluha pracovní plošiny a kontejnerového vozidla
n technická údržba pracovních strojů a vozového parku společnosti
n stavebně-údržbářské práce, údržba nemovitostí, údržba zeleně
Požadujeme:
n řidičský průkaz skupiny B, C
n pracovitost, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost, ﬂexibilitu
n aktivní přístup a schopnost učit se novým věcem
n praxe výhodou
Nabízíme:
n stabilní zázemí místní společnosti
n pestrou pracovní náplň
n odpovídající platové ohodnocení
n práce na HPP
n pracovní fond 40 hodin týdně
n pracoviště Frymburk a okolí
Nástup možný od 1. 6. 2020

Více informací na tel. 00420 734738231 nebo
e-mailu info@ulservices.cz
www.ulservices.cz
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