ZPRÁVY

Z RADNICE

Frymburk v době po koronaviru – díl III (závěr)
Tak, a máme tu léto a s ním odchází, ustupuje na zvládnutelnou míru (dle oficiálních
údajů) i onen nový virus – koronavirus COVID-19, ale hlavně mizí dlouhé čekání na ono
uvolnění směřující zpět k běžnému životu, na který jsme byli zvyklí. Ta uvolnění z nařízení
a příkazů sice přicházejí postupně, pro někoho možná pomalu i chaoticky, ale tak to je
a nic moc s tím nenaděláme. Vím, o čem mluvím: jako starostové Lipenské oblasti jsme
se snažili o rychlé znovuotevření hraničních přechodů a …….. nic.
Opět naše náměstí zdobí předzahrádky a hned je vše veselejší, pozitivnější, a to nám také scházelo. Život se pozvolna
vrací k normálu (už jsem se byl i ostříhat :-)).
Děti na základním stupni, podobně jako děti ze školky, mohou opět chodit do svých tříd a těšit se na své kamarády,
na své paní učitelky i pány učitele. Je to sice docházka dobrovolná, ale ta možnost tu existuje. Je jen na rodičích, jak se
rozhodnou, zda své děti do školy dají, či ne. U nás ve Frymburku je to tak, že 70 % rodičů své děti do školy pošle.
U mateřinky je to průběžné, tedy nemusí to rodiče stanovit pevně. V každém případě je třeba vnímat to, že naše škola
byla na toto nestandardní řešení připravena včas a v potřebném rozsahu.
Už se můžeme opět setkávat, posedávat s přáteli na místech, která máme rádi, a i ty roušky není nutné mít stále na
ústech. Jsem rád, že o tom, kdy a kdo si onu roušku vezme, či ne, si budou lidé rozhodovat sami na základě svého uvážení.
To považuji za správné, jelikož věřím v zdravý rozum každého jednotlivce. Pro ty, kteří se na mne budou zlobit, tak ano,
mám na mysli drtivou většinu těch rozumných a také vím, že jsou lidé, kteří budou řekněme méně odpovědní. Mně jde
principálně o nějakou míru svobody, nejsem příznivcem neustálých zákazů a příkazů. Nemyslím si, že je třeba občany vodit
za ručičku, a když by nechtěli poslouchat, tak je strašit. Prostě nevěřím na spásu zákazů, pravidel a nekonečných nařízení.
Každodenní masáž médií všeho druhu, kde opět jednoznačně vládl duch negativizmu. Šíření strachu všeho druhu
od počtu mrtvých tam a tam, až po zaručené prognózy počtu vln nákaz, kterými ještě bude muset lidstvo projít, by snad
mohlo již také ustoupit do pozadí. Budou jiná témata, jedno z prvních se rýsuje – sucho, tak si asi moc neodpočineme.
Přitom optimizmus, pozitivní vidění světa je to, co prokazatelně člověku prospívá, ale bohužel je to faktor, který neprodává.
Tedy nic nového pod sluncem.
Jelikož jsem již nějaký ten pátek na tomto světě, a tím jsem také něco již zažil, přirovnal bych toto období onoho
nouzového stavu z důvodů šíření nového viru k takovému cvičení civilní obrany. Užitečnému cvičení, zda jsme schopni
a do jaké míry jsme ochotni respektovat jistá nařízení spojená s omezením našich svobod. Nelze opomenout, že strach
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jednotlivce o svůj život byl tím hlavním nositelem kázně, tedy ne žádné nařízení. U nás ve Frymburku jsme to zvládli,
přečkali bez nějakých dramatických událostí vcelku dobře a za to všem díky. Co bude dál ……. ? ……. uvidíme.
Prodej palivového dřeva z lesů městyse pokračuje.
Náš majetek, naše lesy též do jisté míry poškodila únorová vichřice Sabine. Z toho důvodu a ohledem i na skutečnost
mírné zimy jsem přeorganizoval pracovní náplň našich technických služeb. Rozšířil jsem jejich pracovní působnost
i o částečnou péči o naše lesy městyse. Hlavně v oblasti pomoci s tzv. nahodilou těžbou (kůrovec, zlomy, vývraty
apod.), opravou oplocenek apod. Také jsem oslovil „místní dřevorubce“, zda by nám pomohli a zapojili se. Dle
našich potřeb pro městys pracují manželé Hanka a Václav Lakomých. Letos jsme měli i jednu sobotní brigádu na
výsadbu stromků. Část získané dřevní hmoty, která má zařazení jako palivové dřevo, jsem nechal soustředit mimo
lesní porosty na jedno centrální místo, na pozemek za hřištěm. Důvody, které mě k tomu vedly jsou docela prosté,
a to, že získáme naprostý přehled, můžeme na tomto dřevu provést případnou sanaci, toto dřevo není v porostu již
rizikem pro šíření kůrovce. Je tedy ze všech úhlů pohledu praktické mít takový dřevosklad. Pro úplnost je nutné
zmínit, že toto opatření přinese i jisté zvýšení nákladů na tento svoz. Tím, že si zakoupíte naše dřevo z našich lesů
městyse, podpoříte i naše drobné lesní hospodářství. V ceně, kterou jsme stanovili, je cena dovozu až na místo, kde
chcete mít toto palivové dřevo uložené.
Parkovací karta pro Frymburské
Zastupitelé na svém jednání stanovili možnost zakoupení parkovací karty pro občany Frymburka v období, kdy je
zpoplatněné parkování na náměstí. Jednalo by se o krátkodobé parkování na max. 30 min. Držitel bude mít povinnost
vedle této parkovací karty mít též parkovací hodiny s vyznačenou dobou zaparkování vozidla. Cena této parkovací karty
bude 200,- Kč na sezonu 2020. Zakoupit si ji můžou zájemci v pokladně městyse u paní M. Šuníkové.
Zrušení slavností městyse 2020
Asi nikoho nepřekvapí, že zastupitelé městyse zrušili konání letošního 21. ročníku našich slavností. Někteří
zastupitelé navrhují zajistit nějaké kulturní divadelní představení ještě v letošním roce. Pravděpodobně by se jednalo
o jedno představení pro děti a jedno pro dospělé.
Oto Řezáč, starosta městyse Frymburk

INFORMACE

PRAKTICKÉ LÉKAŘKY

S platností od 18. 5. 2020 je ukončen nouzový stav. Všem praktickým
lékařům byla Ministerstvem zdravotnictví ČR doporučena následná
protiepidemická opatření:
l

objednávání pacientů na konkrétní termín a čas, aby nedocházelo
k přítomnosti více než třech pacientů v čekárně současně,
l oddělená ordinační doba pro pacienty objednané na různé prohlídky,
l oddělená ordinační doba pro pacienty s podezřením nebo s onemocněním
COVID-19.
V případě, že nebude pacient objednán, bude nucen čekat venku před čekárnou, až se uvolní místo v čekárně.
l
l

Budeme důsledně dodržovat – pouze 3 pacienti v čekárně.
Každý pacient musí mít roušku nebo ústenku.

Stále je možné si telefonicky objednat zaslání elektronického receptu na mobil.

Telefon do ordinace: 724 132 570
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ZPRÁVY

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

Výsledek zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21
Zápis se tentokrát konal bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. K zápisu jsme přijali 28 žádostí, zapsáno bylo
27 dětí. Z tohoto počtu si 8 rodičů vyřídilo pro své dítě odklad povinné školní docházky. Od září nastoupí do 1. třídy
celkem 19 žáků (17 dětí z naší mateřské školy a 2 děti z Lipna). Třídní učitelkou bude Mgr. Lucie Růžičková, které děkuji
za vedení ŠKOLY NANEČISTO pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Uskutečnila se 4 setkání z 8 plánovaných, než nás
dostihla vlna mimořádných opatření.
Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin
V termínu od 20. července do 31. července 2020, tj. na 2 týdny, bude mateřská škola uzavřena.
Provoz bude obnoven v pondělí 3. 8. 2020.
Vzhledem k tomu, že jsme měli kvůli mimořádné situaci provoz přerušený od 16. 3. do 25. 5. 2020, rozhodla jsem
se po dohodě s panem starostou uzavřít mateřskou školu v létě pouze na 2 týdny. Místo obvyklých 3 týdnů jako pomoc
rodičům v době letní sezony.
Prázdninová družina
V termínu do 1. 7. do 17. 7.2020 mohou rodiče zapsat žáky 1.–3. třídy do prázdninové družiny.
Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk
Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021
V letošním roce se formou bezkontaktního zápisu přihlásilo 14 dětí. Následující školní rok již naše MŠ nebude mít
k dispozici chůvu k dvouletým dětem, a proto bylo přijato pouze 12 dětí a 2 dvouleté děti prozatím přijaté nebyly.
Bc. Veronika Račáková

Komerční banka a.s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:
4. 6. a 17. 6. 2020 od 10.00 do 12.00 hodin
Tel.: +420 955 581 550, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 559
Infolinka: 800 521 521
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TRAILY MĚSTYSE

Sportovní klub Atletiko Frymburk
vytvořil ve spolupráci s městysem
Frymburk a frymburskými cyklopůjčovnami novou volnočasovou atrakci
pro místní i turisty. Takzvané MTB
traily (MTB = mountain bike – horské
kolo, trail = stezka), neboli stezky pro
jízdu na horském kole Vás zavedou
do lesů a krásné přírody v okolí
městyse Frymburk. Podařilo se nám
vyčistit a propojit již existující lesní
pěšinky a cesty spolu s vybudovanými
single traily a dohromady vytvořit
příjemný okruh o délce 21 km, který
nabízí zábavnou jízdu v terénu s minimem asfaltových cest. Většinu trailů
zvládnou i děti.

FRYMBURK

Naše traily jsou navíc propojeny
s Floutrejlem a Bikeparkem na Lipně,
aby cyklisté a turisté z Frymburku
i Lipna mohli využít obě lokality.
Frymburský okruh cyklisty záměrně
zavádí okolo pláže podél poloostrova
až na náměstí, aby se v místních restauracích občerstvili a pak převozem
pokračovali v další jízdě a podpořili
tím i naše podnikatele.
Frymburské MTB traily byly na
konci května vyznačeny a na nástupních místech byly instalovány cedule
s mapou, viz. přiložený obrázek. Tato
nová atrakce je dále propagována
v letním vydání turistického magazínu
Lipensko a koncem srpna se zde usku-

teční populární cyklistický závod
Blinduro, který je již beznadějně
vyprodán.
O traily se členové našeho oddílu
během roku průběžně starají, čistí je,
odstraňují padlé větve a také čistí lesy
od odpadků.
Pro příznivce cyklistiky, kterým
zejména v hlavní turistické sezoně
nevoní krásná, leč přeplněná, Jezerní
cyklostezka na Lipno, jsou lesní traily
balzámem na tělo i duši.

Ing. Martin Řezáč,
Atletiko Frymburk

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vám oznámit ukončení 30 letého podnikání v gastronomii v restauraci Pohoda,
dříve cukrárna Simonka.
Děkujeme všem, kteří nás navštěvovali a podporovali.
Restaurace Pohoda bude dále v provozu s jiným provozovatelem.
Rodina Račákova
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FRYMBURŠTÍ

FOTBALISTÉ

Díky koronaviru nehrají, ale nezahálejí!
Fotbalová sezona se nestihla ani
rozehrát, a tak se celá soutěž, kterou
hrají naši muži a ostatně celá mládež,
anulovala. Celé jaro všichni hráči měli
možnost pouze individuálně trénovat.
Avšak je jim ke cti, že v době, kdy jim
to bylo umožněno, se sešli na hřišti
a začali poctivě trénovat v celkem
slušném počtu.
Ještě pozitivnější je, že se uspořádaly dvě brigády na fotbalovém stadiónu. Nejprve se pustily do úprav
šaten a vnitřního vybavení. Některé
šatny se přestěhovaly a také si hráči

upravili jednu místnost pro sportovní
nářadí, které se do této doby „válelo“
na chodbě a dokonce i ve sprchách,
protože to nebylo, kam dávat.
Druhá brigáda proběhla další sobotu, a to přímo na hřišti, které bylo
potřeba zapískovat. Na 18 tun písku
se vrhlo 17 fotbalistů. Rozváželi v kolečkách a rozhazovali písek po celé
ploše pod přísnou kontrolou správce
Dušana Račáka alias Špaldy. Ač tomu
málokdo věřil, dílo se podařilo a vše
se stihlo v jediném dni.
Za obě tyto brigády výbor oddílu

všem zúčastněným hráčům a funkcionářům i touto cestou děkuje!
Navíc se v tomto období fotbalového temna podařilo udělat generálku
sekačky a také se opravilo zavlažování hřiště, které už to také velmi
potřebovalo. Navíc fotbalisté zakoupili moderní informační světelnou
časomíru. Za tyto všechny investice je
potřeba poděkovat podpoře městyse
Frymburk, kde jsme našli plnou podporu.
Za fotbalový oddíl všem děkuje
sekretář Vlastimil Mertl.

Ski team MoNo, z.s. pořádá a tímto Vás srdečně zve na

1. ročník dětského závodu horských kol
Místo konání: U chaty pod Lanovkou ve Vyšším Brodě (nad fotbalovým hřištěm)
Termín: 20. 6. 2020 od 14:00 hodin cyklistická přilba povinná!
Hoši: H open – rok narození 2003 (17 let a starší)
Kategorie: Dívky: D open – rok narození 2003 (17 let a starší)
D1 – rok narození 2006–2004 (14–16 let)
H1 – rok narození 2006–2004 (14–16 let)
D2 – rok narození 2008–2007 (12–13 let)
H2 – rok narození 2008–2007 (12–13 let)
D3 – rok narození 2010–2009 (10–11 let)
H3 – rok narození 2010–2009 (10–11 let)
D4 – rok narození 2012–2011 (8–9 let)
H4 – rok narození 2012–2011 (8–9 let)
D5 – rok narození 2013–2014 (6–7 let)
H5 – rok narození 2013–2014 (6–7 let)
Naděje: N – rok narození 2015 a mladší – bezpečná trat s možností doprovodu (kolo nebo odrážedlo)
Program: n 14:00–14:30 prezentace, jednotlivci do 15 let předloží písemný souhlas rodiče, hoši a dívky rok
narození 2009 a mladší s doprovodem rodičů, děti mladší 6ti let projíždí trať s dospělou osobou. Trať
je velice bezpečná i pro velmi malé závodníky.
n 14:30 start kategorií dle počtu závodníků. N – 300 m s hromadným startem, D5 a H5 – 300 m
s hromadným startem, D4 a H4 – 500 m , D3 a H3 – 500 m, D2 a H2 – 550 m, D1, D, H1 a H – 600 m
měřený okruh. Od kategorie D4 a H4 bude rozhodovat o pořadí nejrychlejší čas kola. Dle počtu
závodníků bude možnost jet měřený okruh vícekrát a do výsledku se započítá součet dvou nejlepších časů.
n 17:30 vyhlášení výsledků a odměněna všech závodníků.
Startovné: pro přihlášené 100, Kč, v den závodu 150, Kč.
Přihlášky: posílejte na skiteammono@seznam.cz, na tel. 724 290 598 Jaromír Nosek, nebo v místě prezentace.
K zrušení (přeložení) závodu dojde pouze v případě extrémně nepříznivého počasí.
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ROUŠKY
Když nám vláda nařídila od 19. 3.
všude nosit ochrannou roušku, jako
prevenci před virem Covid-19, málokdo věděl, kde ji má vzít. Všichni
byli dost vystrašení a nikdo nevěděl,
co se bude dít. Po dvou dnech marného volání premiérovi a vzhlížení
k nebi – zda už konečně neletí letadlo
z Číny – jsme sehnali několik šicích
strojů, z bytů se staly šicí dílny a ve
Frymburku vznikla parta lidí ochotných a schopných roušky šít.
Naše šicí parta se utvořila kolem

Karol Mihalovičové – kde skoro nepřetržitě šily Karolka, Katka Micáková, Katka Juhaňáková a Dana
Madžárová. Dále s pomocí přispěchali Schödlovi, Liliana Pospíšilová
a Gabriela Krejzová. K tomu byla nápomocna parta střihačů a navazovačů
– Verča Račáková, Jitka Kubátová,
Jiří Šimon, Dorota a Rozálie Nekolovi, Martin Nekola, Ludmila Dolejšová a Yvona Gajdošová.
O další potřebný servis (občerstvení a dodávky materiálu) se starali

– rodina Markovičova a Augustýnova,
Věrka Bystřická a Franta Piha, Helena
Račáková, Štěpánka Rillichová, Tonda Labaj a další, kteří přinesli malou
svačinku, pozornost anebo darovali
látky.
Po čtrnácti dnech usilovného šití,
kdy jsme zásobili městys Frymburk,
jsme roušky začali rozvážet do dalších
potřebných institucí v okolí. Kolik se
celkem našilo roušek, nevíme, naše
parta to při 1000 ks přestala počítat.
Děkuji všem, Petra Nekolová

Nabídka práce
Sháníme pracovnice / pracovníky úklidu rekreačních domů v Residenci Lipno.
Práce na DPP. Info: 777 116 133, vaclav.hobora@residencelipno.cz
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UL Services s.r.o. hledá zaměstnance na HPP

Pracovní pozice ŘIDIČ – ÚDRŽBÁŘ
Popis činnosti:

n
n
n

Požadujeme:

n
n
n
n

Nabízíme:

n
n
n
n
n

řízení a obsluha pracovní plošiny a kontejnerového vozidla
stavebně-údržbářské práce, údržba nemovitostí, údržba zeleně
technická údržba pracovních strojů a vozového parku společnosti
řidičský průkaz skupiny B, C / profesní průkaz a potřebné zkoušky zajistíme
pracovitost, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost, flexibilitu
aktivní přístup a schopnost učit se novým věcem
praxe výhodou
stabilní zázemí místní společnosti
odpovídající platové ohodnocení, firemní benefity
5 týdnů dovolené
práce na HPP, pracovní fond 40 hodin týdně
pracoviště Frymburk a okolí

Nástup možný od 1. 6. 2020
Více informací na tel.: 734 738 231 nebo e-mailu: info@ulservices.cz
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