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Výlet školního klubu FČAS
Školní rok utekl jako voda a já pevně věřím, že nám všem
zůstane v paměti spousta vzpomínek na společně strávený čas.
Na rozloučenou jsme v pátek 22. 6. 2018 podnikli výpravu do
Lipna nad Vltavou, kde jsme se lanovkou vypravili do Království
lesa. Počasí nám sice moc nepřálo, přesto jsme si užili prima
odpoledne se spoustou zábavy. Největší úspěch měla lanová sestava, beranidlo houpačka, lanovka a samozřejmě trampolína.
Z Lipna nás pan Miloš Boháč dovezl autobusem do kempu
Frymburk, kde nám v restauraci pan Drahoš Hadač připravil vynikající pizzu, po které se jen zaprášilo a jako bonus každý dostal
kopeček zmrzliny, co víc si přát 😊.
Poté jsme se procházkou přesunuli do herny Spolku FČAS,
kde jsme plánovali přenocovat. Po vybalení věcí na spaní jsme si zahráli stolní tenis a uspořádali karaoke, při kterém
jsme si smíchem prodloužili život o pěkných pár let. Na závěr dne nás čekal filmový večer s komediemi Jumanji
a Piráti z Karibiku. Poslední vytrvalci usnuli těsně před půlnocí. Druhý den ráno nás čekala luxusní snídaně se spoustou
dobrot a pak méně populární úklid a loučení.
Moji milí „Klubáci“, byl to s vámi krásně prožitý čas. Přeji vám ty
nejúžasnější prázdniny a v září šťastný vstup na druhý stupeň ZŠ. Ve
školním roce 2018/2019 se budu těšit na novou partu „páťáků“. Věřím,
že nás opět čeká skvělý rok a spousta zážitků!
Iveta Jandová, ŠK FČAS
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Zprávy z radnice

Voda pro všechny a pro nás nad zlato
Voda je základní podmínkou života pro veškerý
rostlinný tak živočišný druh, takže za mě̌ tedy nad zlato
☺. Ale nechme filosofování a slovíčkaření a pojďme
se věnovat faktům. Ve své podstatě jde spíš a do budoucna ještě více půjde o to, kdo tu pitnou vodu má
a kolik jí má. Frymburk jí má víc než dost (míněno
k počtu obyvatel a spotřebě̌).
Koncem měsíce června jsem osobně̌ fyzickou pochůzkou za asistence pracovníka ČEVAKU a.s. provedl převzetí díla „obnova vodovodního řadu“.
Nahradili jsme cca 1,2 km vodovodního potrubí
o původním nedostatečném rozměru PE 90mm za vodovodní potrubí PE160 mm, to znamená, že jsme průměr (průtočnost) vodovodního potrubí zvedli téměř
dvojnásobné̌. Zároveň jsem prověřil vydatnost a propojení nových vrtů č. 5 a 6. Zkrácené̌ vody na zdrojích –
vrtech máme dostatečně̌ a důležité je, že jsme schopni
potřebné množství přečerpat téměř okamžitě do vodojemů na Martě – tak, abychom vykryli výkyvy ve
spotřebě (ráno).
To je jedna část našich zdrojů̊ vody, ta druhá část,
daleko významnější, jež nás dokáže zásobovat pitnou
vodou po většinu roku, je voda gravitační ze studní
z pramenišťˇ v lesích na svazích od Marty na Kaliště
a dále směr Hodslav. Abych Vám toto území lépe srozumitelněji popsal. Jedná se území, které se před Vámi
otevře, pokud se postavíte na Náhlově u agrofarmy
Bártů (dříve tam bydleli Labajů, Petričáků)
a podíváte-li se před sebe východním směrem přes
údolí. Uvidíte jedinečný celistvý horský lesní masív,
v kterém se mísí flíčky světlezelených kotlíků buků
s tmavými a světlejšími smrčinami (dle stáří), na spodní
hraně při Náhlovském potoku je lemován pásy borovicových porostů. Myslím, že co do druhové vyvážené
skládky druhů stromů se jedná poměrně odolný lesní
komplex, tedy odolný jak poryvům větrů, tak i lýkožroutu smrkovému (kůrovci). Tedy úžasné, jedinečné
a tam se nachází naše prameniště, zdroje pitné vody.
I zde máme v našich studních vody dostatek.
Soustavně̌ na těchto zdrojích pracujeme, hlavně na
jejich legalizaci a majetkové držbě̌ městyse – tím dosahujeme, posouváme jejich legislativní, zákonnou
ochranu. Abychom mohli lépe chránit své zdroje vody,
musíme volit i odpovídající způsoby této ochrany.
Mám tím na mysli vedle jejich faktické existence, jejich
technického stavu, mapování též i jejich vlastnictví (to
považuji za zásadní). V momentě, kdy vodní zdroje budeme vlastnit, tedy budou se nacházet na našich pozemcích budeme moci intenzivněji pracovat s jejich
udržením, zkvalitňováním a legislativní ochranou.
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To je strategie, kterou se již tak 5 let významně̌ zabýváme, uvolňujeme proto potřebné finance a přináší to
i své výsledky. Dnes můžeme prohlásit, že dvě̌ z nejvýznamnějších studní vlastníme a i na samotném svahu
Marta další tři.
V současné době̌ máme vše i pojištěno naším územním plánem, kde je jednoznačně̌ stanovena priorita
ochrany zdrojů pitné vody, který byl veřejně projednáván dne 10. 7. 2018. V tomto územním plánu jsme opět
posunuli hranice jistot směrem k Frymburku, resp. vůli
frymburských obyvatel. Tato jistota je garantována tím,
že jakákoliv činnost odehrávající se ve výše popsaném
území (našich prameništích) může být realizována
pouze na základě tzv. územní studie, no a tu může jako
jediný subjekt zadat a tedy vytvořit pouze městys
Frymburk (jeho zastupitelé). Jsem tedy bytostně
přesvědčen, že máme celou věc ohledně̌ ochrany vodních zdrojů a tím zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pevně v rukách a moci městyse. Ale ne
všichni jsou s tímto řešením úplně spokojeni, což dokazuje aktivita sdružení Šumava Ne Na Prodej. V rámci
veřejného projednávání územního plánu podalo sdružení tzv. námitku, pro což mělo naprosto v souladu
s daným zákonem podporu cca 300 podpisů (petici).
Podstatou výše uvedené námitky je požadavek vyjmout
z územního plánu úplně možnost případného budování
sjezdovek v popisovaném území. Nejsem si jist, zda se
tento požadavek nedostane do příkrého rozporu s vyšší
nám nadřazenou územní plánovací dokumentací (tzv.
Zásadami územního rozvoje JČ kraje - zkráceně ZUR).
Budu se touto situací pečlivě zabývat, tak abychom
územní plán měli schválený a onu námitku vypořádali
ke spokojenosti občanů, jež se v této problematice
(ochraně zdrojů pitné vody) angažují. Není to opravdu
jen o mé vůli.
Dále musím sdělit, že v současné době panuje ohledně lyžování, resp. případného rozšíření z lipenského
areálu, naprostá shoda – tedy NE propojení. Ano, svého
času opravdu proběhla diskuze vyvolaná některými
podnikateli ve smyslu, zda neděláme chybu a nemámeli využít nabídky Lipna – propojit se či nepustit do našeho katastru sjezdovky a lanovky. Jasně jsme si řekli,
že NE a to je vše. Tedy frymburská veřejnost není v této
věci nijak výrazně rozdělena na dva tábory (tím nevylučuji, že neexistují jednotlivci, jež by si propojení
přáli). Zastupitelé městyse Frymburk jsou ve věci propojení též jednotní, tedy NE propojení, NE sjezdovkám
na výše popisovaných svazích, jednoznačně má prioritu
ochrana vodních zdrojů.
V této věci jsem prověřil, zda nám nehrozí nějaké
kácení lesních porostů. Oslovil jsem představitele Lesů
ČR – odpověď zní, cituji : NE Lesy ČR s.p. ve Vámi
dotazovaných lesích neplánují a ani není na ně kladen
žádný požadavek na mýcení porostů jako přípravu pro
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vybudování sjezdovek či lanovek. V těchto lesích probíhá standardní hospodářská činnost stanovená platným Lesním hospodářským plánem. Oslovil jsem
starostu Lipna nad Vltavou – odpověď zní, cituji: NE,
obec Lipno nad Vltavou neplánuje žádné rozšiřování
lyžařského areálu Kramolín směrem do lesních porostů
v katastru městyse Frymburk. Obec Lipno plně respektuje vůli frymburských obyvatel rozvíjet jejich městys
jiným směrem (lázeňství, klid, parciální uspořádání, šetrnou únosnou míru aktivit apod.). Obec Lipno, resp.
její lyžařský areál se bude rozvíjet směrem k obci
Loučovice. Oslovil jsem představitele společnosti
Lipno servis s.r.o. – odpověď zní, cituji: NE, naše společnost včetně dceřiných společností neprovádí a ani
neplánuje žádné kroky vedoucí k budování sjezdovek
či lanovek na popisovaném území. Chtěl jsem tímto
příspěvkem informovat a i uklidnit své spoluobčany
s tím, že možné ohrožení vodních zdrojů neberu na lehkou váhu.
Zápisy z jednání zastupitelstva
Tím, že vstoupila v platnost nová právní úprava na
ochranu osobních dat (GDPR) jste byli informováni
o skutečnosti, že nebudeme zveřejňovat zápis z jednání
zastupitelstva na internetu, tedy aby byl veřejně bez
omezení dostupný. I přes skutečnost, že jsme nikdy
neměli povinnost takto zápisy zveřejňovat, pokládal
jsem vždy za správné jejich veřejné uveřejňování v nezkrácené autentické podobě. Aby tomu tak bylo i nadále, tak v současné době hledáme způsob, jak zajistit
snadný a pohodlný přístup k zápisům z jednání. Projednáváme s naším pověřencem (mít jej je povinnost stanovena zákonem) naši představu, kdy bychom na
základě jakési jednoduché žádosti, či prohlášení ve
smyslu zákona na ochranu osobních dat automaticky
rozesílali zápisy po jejich vytvoření na konkrétní email
adresy zájemcům. Pokud se nám podaří najít nějaké rozumné, jednoduše dostupné řešení, budeme o tom informovat.
Lékárna a její provoz
V červenci na jednání zastupitelstva byl zastupiteli
schválen finanční příspěvek na provoz naší lékárny.
Provozovatelem lékárny je Nemocnice Český
Krumlov. I přes poměrně značnou a opodstatněnou kritiku stále převažuje spokojenost s tím, že vůbec lékárnu
máme, to je smutná realita. Vycházíme ze skutečnosti,
že zlepšit se dá pouze to, co existuje, ale tomu asi rozumíte. Onen příspěvek byl letos vyšší, jelikož se v něm
promítlo vyučtování za delší období cca 2 let. Jedná se
o rozdíl mezi náklady a výnosy, tedy klasická ztráta. Ta
je do jisté míry i způsobena naším požadavkem mít
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ceny léků pro naše občany za stejnou cenu jako jsou
dostupné i v lékárně samotné nemocnice Český
Krumlov.
Komplexní pozemková úprava
Přesněji její druhá etapa (první máme úspěšně za sebou) se týká druhé části našeho katastrálního území od
Vřesné přes Blatnou, Svatoninu Lhotu, Náhlov až po
hranici katastru s Malšínem a Lipnem nad Vltavou.
V tomto procesu pozemkové úpravy se hlavně řeší
přístup farmářům k polím a lukám, na kterých hospodaří, dále pak přístup k nemovitostem jejich majitelům
po veřejných komunikacích (tzv. cestní síť). Pozemkovou úpravu hradí a organizuje český stát prostřednictvím Státního pozemkového úřadu ČR, v našem
případě Český Krumlov. Ten na základě výběrového
řízení si vybral odbornou dodavatelskou firmu, v našem
případě̌ je to sdružení firem Geod kancelář Plavec - Michalec a Ing. Josef Honz s.r.o. Zastupitelé na základě
předložených dokumentů schválili vytvořenou cestní
síť. Do této sítě se nám podařilo zakomponovat i plánovanou trasu z Frymburka podél hájíčka a potoka až
do Svatoniny Lhoty. Tato cesta by měla být spojena
i s centrem městyse podchodem pod hlavní komunikací v oblasti pod starou školkou (tato úprava se nedotkne našich zahrádek, povede nad nimi). Bude se jednat
o procházkovou cestu, která si najde své uživatele jak
v zimě tak i v létě a bude jakousi klidnou, přírodní turistickou alternativou naší výtížené cyklostezky na
Lipno.
Výstavba rodinných domů
Zastupitelé odsouhlasili výsledek výběrového řízení
na dodavatele vybudování základní technické infrastruktury (ZTV) pro oblast bývalé mateřinky. Zde
vznikne soubor 4 rodinných domků, pod nimi bude stát
další pátý, který si vystaví současný vlastník pozemku.
Právě přístup k tomuto pátému rodinnému domu bude
současně sloužit i jako ona trasa směrem k podchodu
a pak dále na Svatoninu Lhotu jak jsem popisoval
v předchozím článku. Stavba ZTV by měla být dokončena do konce tohoto roku. Stavebníky rodinných
domů jsou pouze místní mladé páry, z čehož máme
přirozeně radost. Měli jsme i štěstí, že jsme v soutěži
obdrželi tři nabídky na dodavatele ZTV (zvolili jsme tu
nejpříznivější co se ceny týká). Cena byla nižší než
předpokádal stanovený rozpočet.
Lesy městyse
V květnu jsme obdrželi požadavek - návrh dlouholetého dodavatele lesních prací a odběratele našeho
dřeva pana Radka M. na ukončení našeho smluvního
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obchodního vztahu. Důvody ukončení netřeba detailně
rozebírat, je jich více a jsou i dosti pochopitelné, někdy
i smutné. Před zastupiteli vedle řešení ukončení tohoto
obchodního vztahu stála i otázka, jak řádně zajistit péči
o les v případě nahodilých událostí. Co se týká samotných těžeb, zde jsme se rozhodli pozastavit plánované
těžby stanovené hospodářským plánem. Přesto jsme
potřebovali mít smluvně zajištěného partnera pro tzv.
nahodilou těžbu a pěstební činnost z toho vyplývající.
Jelikož se jedná o finanční objem prací v režimu malé
zakázky cca 200 tisíc Kč, využili jsme nabídku pomoci
firmy Bernardinum. Tato firma obhospodařuje lesy cisterciáckého řádu (s našimi lesními porosty často sousedícími) a vykonává pro nás činnost odborného lesního
hospodáře (OLH), tedy naše lesy zná. Uzavřeli jsme
s touto firmou obchodní smlouvu na dobu určitou do
konce tohoto roku. Ceny, jež jsme stanovili pro tento
rok, jsou i pro tuto firmu závazné, a to i přes celkový
pokles cen dřeva na trhu. Jak bude probíhat hospodařská, či přesněji obchodní činnost s naším dřevem,
rozhodne až nové zastupitelstvo. Oblast hospodaření
s naším lesním majetkem se těší velké pozornosti
místní veřejnosti (což považuji za správné). Na základě
podnětů (bohužel anonymních) byla vícekrát prověřena
orgány činnými v trestním řízení (jednoduše policií).
Pokud má někdo znalost či zkušenost, jak efektivněji
při zachování všech zákonů, nařízení, předpisů,
směrnic a vyhlášek hospodařit s našimi lesy, je
příhodné zastupitelům poradit (to myslím vážně).
Dvůr technických služeb
Téměř tři roky jednáme a hledáme řešení se Státním
pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj na vypořádání
skutečnosti, že část pozemků v našem areálu technických služeb vlastní stále stát. Jednalo se o důsledek procesu tranformace bývalého státního podniku KZSP
a ten měl svá pravidla. Stavbu jsme dokázali získat,
nicméně drobné části pozemků vedené v systému PK
(původní evidence) parcel nebylo možno řešit, jelikož
na ně probíhal proces vypořádání restitucí. Nyní, kdy
už jsme (městys jako samosprávný místněpříslušný celek) na řadě, vstupujeme do závěrečné fáze – tj. odkoupení pozemků do vlastnictví městyse. Toto též řešilo
a schválilo zastupitelstvo.
Oto Řezáč, starosta

V měsíci srpnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 11. 8. 2018 od 8:00 – 12:00 hod.
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Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku
0+1 v č. p. 86 ve Frymburku (1. patro, kuchyň
19m2, předsíň, koupelna, WC, balkon, sklep),
vytápění přímotopy, nájem 950,- Kč, služby cca
500,- Kč. Žádosti zasílejte nejpozději do 24. 08.
2018.
Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku
1+1 v č. p. 86 ve Frymburku (1. patro, kuchyň
18m2, pokoj 12m2, předsíň, koupelna, WC, balkon,
sklep), vytápění přímotopy, nájem 1500,- Kč,
služby cca 500,-Kč. Žádosti zasílejte nejpozději do
24. 08. 2018.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové. Došlé
žádosti budou vyhodnoceny bytovou komisí (předseda
p. A. Labaj), dle pravidel schválených zastupitelstvem
městyse. Na základě jejího doporučení uzavře starosta
městyse s vybraným žadatelem nájemní smlouvu.

Odpověď na příspěvek pana Rillicha
v červencovém Frymburském zpravodaji

Chtěla bych reagovat na příspěvek pana Rillicha
v minulém zpravodaji o královi a jeho šaškovi a pochopitelně červených trenýrkách. Stalo se již u nás folklórem, že různí rádoby umělci, po kterých už pes
neštěkne, se snaží narovnat si nějak své ego a pokoušejí
se o to dehonestací našeho prezidenta a prezidentského
úřadu. Mají za to, že jsou vtipní a zábavní, ovšem výsledek je pouze ten, že jsou trapní a směšní. Myslela
jsem, že se to týká pouze odepsaných herců, ovšem, jak
se ukazuje, chytají se toho i spisovatelé. Jestli si pan
Rillich myslí, že mu to zvýší počet čtenářů jeho děl, tak
to je podle mě dost optimistický odhad. Ovšem nevylučuji, že někomu se podobné výlevy líbí a souhlasí
s nimi. I o tom je demokracie. A právě v duchu demokracie byl náš prezident zvolen většinou a na tom nic
nezmění ani pan Rillich.
Blanka Köhlerová

Prodám byt 3+1 ve Frymburku
Rozloha bytu 80,4m2, balkon 4,5m. 2 sklepy, pozemek
na dřevo, topení lokální dřevem + přímotopy
+ možnost přípojky na plyn.
Více informací na tel.: 774 284 803, N. Sojková
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ZŠ a MŠ Frymburk
TISKOVÁ ZPRÁVA – 20. 7. 2018
Pokud v těchto dnech budete procházet kolem areálu naší základní a mateřské školy, určitě zaregistrujete, že v zahradě roste nová „pergola“ - venkovní
učebna. Je to jen jedna z aktivit, které jsou financovány
v projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Frymburk“
z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) prostřednictvím MAS Rozkvět.
Díky této významné finanční podpoře, která činí
95% rozpočtu projektu, budou moci žáci školy už od
září využívat také nově vybavenou učebnu cizích jazyků
nebo řadu moderních pomůcek pro výuku fyziky a přírodopisu.
Cílem těchto investic je zvýšení kvality výuky komunikace v cizích jazycích a výuky přírodních věd a také
modernizace výuky pracovních činností, za účelem rozvoje manuální zručnosti žáků prostřednictvím technických a řemeslných oborů.
„Chtěli jsme získat především moderní výukové pomůcky, proto jsme využili nabídku MAS Rozkvět a možnost získání dotace na nákup nového vybavení“,
uvedla Mgr. Milada Minaříková, ředitelka školy.
„Díky dotaci místním školám prostřednictvím strategie MAS Rozkvět se žákům i na venkově dostane
srovnatelných podmínek, jaké mají obyvatelé ve velkých městech“, dodal ing. Petr Leber, předseda MAS
Rozkvět, z.s., která ve své strategii (SCLLD MAS) vyčlenila na podporu rozvoje školství téměř 11 milionů korun.
Více informací o SCLLD MAS Rozkvět naleznete na
www.masrozkvet.cz .
Kontakt:Monika Hůrská, vedoucí pracovník SCLLD
MAS Rozkvět, kancelar@masrozkvet.cz
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc.
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Šuníková.
Zodpovědná redaktorka: N. Märtlová, tel.: 724 966 060
Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu
naplnění kapacity. Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor.
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Příspěvky lze zasílat nejpozději do 25. v měsíci.
info@ifrymburk.info
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Sabtours – hornorakouská soukromá autobusová doprava hledá řidiče / řidičku
pro okres Rohrbach / Freistadt
Nabízíme:

 moderní autopark
 pracovní uniformu
 možnost dalšího vzdělávání se
 výdělek 1.800 až 2.000 € netto na měsíc
 diety a příplatky
 13. a 14. plat
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Kontakt:
písemně či osobně v Sabtours Touristik GmbH, pan
Ing. Robert Stöbich
email: r.stoebich@sabtours.at
adresa: Stadtplatz 3, 4150 Rohrbach
Tel.: +43 7289 8510, www.sabtours.at
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