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Jak jsem v listopadovém zpravodaji zmínil, tak předkládám
i ﬁnanční náročnost celkové rekonstrukce povrchu našeho náměstí. Jednalo se
nejen o nový asfaltový povrch, ale i o rekonstrukci spodních vrstev těchto
komunikací, vybudování ochranného valu – zídky u přívozu včetně vodorovného
konečného značení, dále opravy obrubníků a chodníků, které byly touto rekonstrukcí
zasaženy, výměna a revize kanalizačních vpustí, kanalizačních deklů a vodovodních
cylindrů.
Náklady na veškeré tyto práce činily 7,2 mil. Kč, z toho městys Frymburk se
podílel částkou 1 mil. Kč. Vše je zaokrouhleno na statisíce. Jak je patrno, jedná se
o velmi dobrou ﬁnanční bilanci pro městys, kterou lze hodnotit jako velmi
úspěšnou investici s nezanedbatelným významem pro naše městečko Frymburk.
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Rozpočet na rok 2022
V čase, kdy tento příspěvek tvoříme, je již patrno, že rok 2021, co se týká
rozpočtu, bude pro nás ﬁnančně příznivý. To znamená, že jsme obdrželi veškeré
přislíbené a získané dotační prostředky (sociální byty v čp. 23) a provedli jsme i řadu
jak plánovaných, tak i neplánovaných investic. Například rekonstrukce náměstí, tři
nadstandardní byty v čp. 23, vlastně celková přestavba volnočasových prostor
včetně zázemí pro FČAS, zakoupení nového strojního vybavení pro naše technické
služby, apod. Konkrétní vyjádření v číslech Vám bude doloženo během února či
března tohoto roku. Nicméně stav ﬁnancí je vždy dán pouze jejich faktickým stavem
na účtech městyse, a to je nejprůkaznější parametr hospodaření, lidově řečeno
buď tam peníze jsou, nebo ne. Z této skutečnosti lze potom docela přesně, a zcela
konkrétně naplánovat a přijmout rozpočet na rok 2022. Tímto krokem se zabývalo
zastupitelstvo na jednáních jak v listopadu, tak i v prosinci, kdy navržený a sestavený rozpočet byl schválen.
Rozpočet je nastavený jako vždy vyrovnaný s tím, že jak je u nás zvykem,
zapojujeme do jeho konstrukce i část z uspořených ﬁnančních rezerv z let minulých.
Dá se předpokládat, že rozpočet 2022 přesáhne magickou částku 100 mil. Kč.

Úřad městyse Frymburk 1x za měsíc.
Počet výtisků 600.
Reg. číslo: MK ČR E 11575
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Řídí redakční rada:
O. Řezáč, Mgr. R. Bravenec.

Očkování Covid

Zodpovědná redaktorka:
N. Vrátilová, tel. 380 735 114.

Sdělujeme tímto občanům, kteří si vyjednají očkování proti nemoci Covid
u naší paní praktické lékařky, že jim nabízíme asistenci. Jedná se o dopravu
z místa bydliště v katastru obce Frymburk na samotné očkování a samozřejmě
i následný odvoz zpět domů. Tato asistenční pomoc platí pro všechny občany
Frymburku, kteří se rozhodli absolvovat nejen očkování třetí posilující dávkou, ale
jakoukoliv fázi této ochrany.
Zájemci, prosím, kontaktujte přímo technika našich služeb pana Janáčka
na telefonním čísle +420 724 383 678 nebo pracovnice úřadu městyse.

Příspěvky lze zasílat nejpozději
do 25. v měsíci
na zpravodaj@frymburk.info.
Redakce si vyhrazuje právo krácení
a neuveřejnění příspěvků
z důvodu naplnění kapacity.
Grafické zpracování a tisk:
Tiskárna Černý s.r.o. Černá v Pošumaví

Oto Řezáč, starosta městyse
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NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc
s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika
spojená s dopravou a osobní přítomností na ﬁnančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „UP“).
ÚP v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, České Budějovice
ÚP v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, Český Krumlov

387 723 239
380 760 358

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo pobytu nenachází
v Jihočeském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující, volejte FÚ pro Jihočeský kraj,
Mánesova 1803/3a, České Budějovice, tel.: 387 722 205.
Pracovníci FÚ se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, ve
dnech od 3. ledna do 7. února 2022, vždy minimálně v době: Po, St 8:00 – 16:30, Út, Čt 8:00 – 14:30 a Pá 8:00 – 13:30.
Ing. Martin Janeček, ředitel ﬁnančního úřad

Zprávy z frymburské knihovny
V měsíci listopadu jsme s paní
Troupovou z českokrumlovské knihovny provedly revizi všech knih, odstranily
jsme prach z polic i knih a znovu krásně
poskládaly knihy do polic. Bohužel
stále jsou některé (a není jich málo)
knihy dlouhodobě půjčené a věřte, že
samy se k nám nevrátí. Zkuste se
v rámci novoročních předsevzetí podívat do Vašich knihoven, zda se tam
někde nekrčí ztracená kniha s razítkem,

číslem a kódem knihovny městyse
Frymburk. My i kniha budeme rády za
její návrat mezi nás.
Jako v jiných letech i letos jsme
nakupovaly knihy z fondu, který máme
od městyse Frymburk i z Vašich příspěvků, kterými nám někteří z vás přispíváte do „žluté hlavičky“. Děkujeme.
Děkujeme samozřejmě i za Vaše
návštěvy a podněty, kterými nás inspirujete nejen při nákupech knih.

Okresní knihovna nám pro rok
2022 nabízí kromě půjčování knih z fondu českokrumlovské knihovny a audionahrávek knih nově i zapůjčení stolních
společenských her pro dlouhé zimní
večery.
Dovolte, abychom Vám všem popřály do roku 2022 zdraví a spokojenost a těšíme se na Vaši návštěvu naší
knihovny.
M. Baldová, Š. Rillichová

Poděkování
Chtěli bychom velmi pěkně poděkovat panu tajemníkovi Romanu Bravencovi, že nám u Jihočeského
koordinátora dopravy zajistil posunutí autobusového spojení z Horní Plané do Frymburku. Jednalo
se o pár minut, kvůli kterým jsme nestíhali spoj z důvodu ukončení rehabilitace v téměř stejný čas
jako byl samotný odjezd tohoto autobusu. Velice nám to pomohlo. Děkujeme.
Marie Chmelařová

V měsíci lednu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 22. 1. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

5. 1. a 19. 1. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin.
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 449, Infolinka 800 521 521
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SROVNÁVACÍ VÝZKUM MÍSTO PRO ŽIVOT
Už jedenáctým rokem mapuje
kvalitu života obyvatel v jednotlivých
krajích České republiky. Výzkum Místo
pro život veřejnosti nabízí možnost
dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího
výzkumu motivují a inspirují státní
správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak
ke zlepšování podmínek ovlivňujících
kvalitu života. Mnohdy důležitější, než
hmotné statky je pro řadu lidí fungující
občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu
Místo pro život se snaží také na tyto
hodnoty poukázat a upozornit na jejich
důležitost.
Nejlepším místem pro život je Zlínský
kraj, Jihočeský kraj je pátý
Zlínský kraj má celkově výborné
podmínky pro život, a dokázal tak zazářit v jedenáctém ročníku srovnávacího
výzkumu Místo pro život. V něm analytická agentura Datank hodnotí data
získaná z nezávislých zdrojů a údaje
z průzkumu prováděného mezi 2 320
obyvateli. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Kraj Vysočina, bronz získává
Jihomoravský kraj.
Na Zlínsku je bezpečno, škol je ale
málo. Lidé jsou ve Zlínském kraji s prostředím, v němž žijí, velmi spokojeni.
Objektivně se zde mohou ve srovnání
s ostatními regiony cítit především bezpečně. Počty trestných činů v přepočtu
na 1 000 obyvatel jsou zde velmi nízké.
Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu
ukazují, že studenti rádi využívají místní
soukromé i veřejné vysoké školy. Atraktivita vysokých škol počítaná podílem
studentů studujících na vysokých školách ve svém kraji je v České republice
vůbec nejvyšší. Na Zlínsku je rovněž
velmi nízká nezaměstnanost. Skvělých
výsledků region dosahuje, také pokud
jde o počet lůžek v zařízeních sociálních služeb v přepočtu na 1 000 obyvatel či kapacitu zařízení pro seniory,

v tomto kraji je rovněž dostatek zubařů
i lékáren. Průměrných hodnot při celorepublikovém srovnání Zlínský kraj
dosahuje, pokud jde o produkci komunálního i podnikového odpadu v přepočtu na obyvatele. Obdobné je to se
sběrem papíru, plastu, skla nebo elektroodpadu, tedy s recyklací odpadu. Na
průměrné úrovni je dále i kapacita čističek odpadních vod nebo množství
pošt. Průměrná je na Zlínsku i naděje
na dožití žen i mužů.
Zlepšit by si zasloužila oblast školství, a to především ve smyslu navýšení
kapacit. Počet dětí ve třídách základních škol je zde vůbec nejvyšší. Na
chvostu kraj je, také pokud se jedná
o spolkovou činnost. Nejrůznějších
sdružení, nadací a obecně prospěšných
společností je tu opravdu málo. Počtem železnic, dálnic i rychlostních komunikací se kraj také příliš chlubit
nemůže.

„Cena patří všem, kteří pro Zlínský kraj
dělají a dělají v něm krásné věci. Je to
ocenění naší společné práce, nejenom
zástupců kraje, ale všech, kteří v kraji
žijí. Náš kraj je tak speciﬁcký, že každý,
kdo náš kraj trochu pozná, tak si ho musí
zamilovat,“ říká hejtman Zlínského kraje
Radim Holiš.

V Jihočeském kraji jsou nízké náklady
na bydlení, horší je to s bezpečností
na silnicích
Na jihu Čech jsou jedny z nejnižších nákladů na bydlení v celé České
republice. Vysoce podprůměrné jsou
ceny bytů, ale také náklady na nájemní
bydlení. Vydaných stavebních povolení
v přepočtu na 10 tisíc obyvatel je naopak hodně, takže i do budoucnosti je
v tomto ohledu výhled optimistický. Dojezdová doba do práce je zde v rámci
celé republiky třetí nejkratší, silnice nejsou přeplněné. Jasným pozitivem je
velmi nízká dlouhodobá nezaměstna4

nost, rovněž vysoké školy jsou pro
místní studenty atraktivnější, než je
tomu ve většině ostatních regionů.
Velmi rozvinutá je spolková činnost.
V celorepublikovém průměru se
Jihočeský kraj drží, pokud jde o počty
policistů, hrubý domácí produkt nebo
podíl dlouhodobě nezaměstnaných.
Průměrná je také volební účast, stejně
jako zájem lidí do 40 let veřejně se
angažovat.
Ani v oblasti zdravotnictví nevybočuje region z průměru, alespoň o tom
svědčí počty lékařů, zubařů, lůžek
v nemocnicích i kapacity zařízení pro
seniory.
Výrazně špatně je na tom kraj,
pokud jde o bezpečnost na silnicích.
Nehod je sice málo, počet zraněných
ale vysoký. V přepočtu na 100 kilometrů silnic je také počet usmrcených
vysoce nadprůměrný.
Dobře si region nestojí ani v produkci komunálního i podnikového odpadu
v přepočtu na obyvatele.
Výsledky studentů u maturitních
zkoušek rovněž nedosahují ani celorepublikového průměru.
VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ
ZA ROK 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zlínský kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Karlovarský kraj
Hlavní město Praha
Ústecký kraj
Zdroj: www.lipensko.cz
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ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
Adventní trhy
a výstava obrazů dětí z dětského domova Horní Planá
Vyčkávali jsme do poslední chvíle, zdali se epidemická situace změní v náš
prospěch a my tak budeme moci uspořádat adventní trhy v plné kráse. Adventní
trhy začínáme plánovat během září, kdy zajišťujeme prodejce, stánky a vybavení,
hudbu nebo doprovodný program. Když vláda na poslední chvíli zakázala konání adventních
trhů, byli jsme zklamaní, protože se celá práce zdála být zbytečná. Ale my jsme to nevzdali.
Prohlídky a výstavy bylo možné uspořádat, stejně jako prodej vybraného sortimentu. Program adventních trhů se zúžil na
minimum, ale alespoň se ve Frymburku něco dělo, a tak kdo se šel v neděli podívat do muzea na výstavu frymburských
kronik, mohl si na náměstí v pár prodejních stáncích koupit například jmelí, chvojí nebo rybí produkty.
V programu zůstala také výstava ručně malovaných obrazů od dětí z dětského domova v Horní Plané. Každý rok zveme
děti z dětského domova k nám na trhy, aby si zde otevřely stánek s vlastnoručně vyrobenými výrobky. Děti se k nám velice
těší, protože zde potkají nové tváře, získají další zážitky a prohlédnou si Frymburk. Jelikož nemohly tento rok přijet, vystavili
jsme aspoň jejich práci. Daly si opravdu záležet a byla to skoro až mistrovská díla. Někdo maloval obrazy sám a někdo ve
skupině, a tak vznikla i společná práce až čtyř dětí na jednom obrazu. Obrazy bylo možné zakoupit prostřednictvím tiché
aukce a přispět tak dětem na Ježíška. Všechny obrazy se prodaly.
Snad i tím málem, co jsme mohli udělat, jsme pomohli navodit adventní atmosféru a zpříjemnit nedělní odpoledne,
které se protáhlo až k večerní navazující Mikulášské nadílce.
Doufáme, že příští rok již budeme moci udělat adventní trhy v plné kráse a hlavně za Vaší účasti.
Za Spolek FČAS Jiřina Černocká a Jana Toušková

Mikulášská nadílka
V neděli 5. 12. 2021 se na frymburském náměstí mohla opět uskutečnit
naše tradiční pekelná a andělská show.
Průvod všech rohatých, táhnoucí pekelný povoz s Luciferem, byl podbarven
ďábelskými zvuky. Na tóny písní „Anděl“
a „Haleluja“, které zazpíval živý sbor, se
z kostelní věže frymburského kostela
snesl anděl. Z kostelních bran k nám

zavítal Mikuláš se svou andělskou
družinou, kteří následně obdarovávali
všechny děti, které byly odvážné a přišly
mezi nás.
Poděkování patří: p. Procházkovi
za vše ohledně ozvučení; sboru dobrovolných hasičů; za věcné dary v podobě
ovoce prodejnám Flop a Happy Market;
Heleně Račákové za upečení perníčků;

5

Simoně Flöringové a jejím pomocnicím
za zdobení perníčků; květince Marty
Feitlové za balící služby; L. Novotnému
za fotodokumentaci a za úplatky z pekla,
H. Markovičovi za zázemí, všem účastníkům a dobrovolníkům, kteří se na celé
akci podíleli.
Těšíme se na příští ročník.
Za spolek FČAS Veronika Račáková
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ENERGOŠMEJDI
Krach některých energetických
společností pravděpodobně potěšil
jednu skupinu lidí: podvodníky, kteří
se z lidí snaží vylákat podpis na plnou
moc. Na jejím základě jim pak uzavřou
smlouvu s jiným dodavatelem energie.
Jde o poměrně jednoduchý vzorec.
K takovému člověku domů přijde osoba
s tím, že jde řešit něco ohledně energií.
Schůzku si nezřídka domluví předem
přes telefon, nikde však nepadne ani
zmínka o tom, že výsledkem setkání
by měl být jakýkoliv závazek. Ve skutečnosti ale jde o jedinou věc – podpis
na plnou moc.
Cíl – senioři. Zábrany – žádné
Desítky podvedených mluví o prakticky identickém scénáři. U nich, jejich
rodičů nebo prarodičů se objevil člověk,
jenž chtěl probírat otázku energií. Někdy
se představil, že je od dosavadního dodavatele. Tito „poradci“ někdy dokonce
věděli, že potenciální oběti končí smlouva, a tuto informaci zneužili ve svůj
prospěch. Jejich cílovou skupinou jsou
obvykle senioři, kteří v pandemii patří
mezi nejohroženější, ale nejsou jediní.
Často ani nebrali ohledy na to, že země
je v epidemické krizi. Při svém jednání
se uchylovali i k psychickému nátlaku,
poškozeným vyhrožovali například pokutami.
Z výpovědí poškozených
„Řekl, že mamka musí podepsat nějakou
smlouvu, že Centropol posílal před týdnem dopis. Maminka je psychiatrický
pacient, a ještě na ni tímhle způsobem tlačil. Že když to nepodepíše, tak přijdou
sankce. Šlo o velice nepříjemné tlačení na
člověka, který je důvěřivý, hodný.“
„Podepsala jsem nějaké prodloužení.
A tím jsem podepsala i plnou moc.“

„Nějaký pán si přišel sednout k němu do
kuchyně a děda dokonce podepsal čtyři
smlouvy. I na dům naší prababičky, kterého on vůbec nebyl majitelem.“
Právě podpis je to, co si chtějí „poradci“
z takovéto schůzky odnést. Mezi papíry,
které poškozený podepíše, totiž bývá
skryta plná moc. Oběti může být podstrčena, poškozený může být k podpisu
manipulován naučenými frázemi nebo
již zmíněnými výhrůžkami. Jakmile
podvodník podpis získá, má vyhráno
a může schůzku ukončit. Oběť ani netuší, že byla oklamána, do té doby, než
přijde první faktura. A často chybí i
důkaz o návštěvě.
Výhodný dodavatel? Jak pro koho
Člověk, který odchází s podepsanými dokumenty, často pracuje pro
zprostředkovatele, jehož oﬁciálním
úkolem je najít výhodného dodavatele.
Alespoň teoreticky. Jménem podvedeného ukončí smlouvu s dosavadním
dodavatelem a podepíše smlouvu s dodavatelem novým. Lidem tak zpravidla
přijde pokuta za předčasné ukončení
původní spolupráce a v případech obětí,
se kterými redaktoři mluvili, je energie
vyšly dráž než u předchozího dodavatele. Pokud se podvedený rozhodne
vrátit k původnímu dodavateli, bude
muset rovněž zaplatit smluvní pokutu.
Podvodník navíc dále disponuje jeho
plnou mocí, takže jej může opět přehlásit a tento cyklus opakovat prakticky
donekonečna.
Jak se bránit „energošmejdům“
Energetický regulační úřad doporučuje několik zásad, jak předejít podvodu.
Jejich kompletní desatero obrany je:
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit.
Vaše cesta za levnější elektřinou či
8

plynem by měla začít vlastní aktivitou,
nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže
se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu
o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden
nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo
s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro
každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách
pro odstoupení od uzavřených smluv.
Dodavatel vlastní licenci na dodávky
energií, zprostředkovatel jen nabízí
(přeprodává) nabídky jednoho nebo
více dodavatelů. Zprostředkovatel také
může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu
dodavatele po předem sjednanou dobu
pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře
a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ
nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže.
Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod.
Stejné je to se zástupci distributorů,
kteří sice kontrolují měřidla, energii
ale neprodávají. Říká vám podomní
prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké
dodavatele vydávají – osobně i po
telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený
vyhláškou a podomní prodejce
zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na
mail? Ptejte se, odkud má kontakt
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a zda disponuje vaším souhlasem pro
zasílání obchodního sdělení. Jestliže
souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních
údajů (http://www.uoou.cz/). Během
telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte služby
„za určitých podmínek zdarma".
Známým příkladem zneužití „dárků"
jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve
lhůtě, kdy vám to energetický zákon
umožňuje bez sankce, ale prodejce či
zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte
k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano", protože smlouvu
lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou,
která umožňuje ﬁnální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).

8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu,
plnou moc, přihlášku atp.), co jste
si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte,
ptejte se. Teprve až všemu porozumíte,
rozhodněte se, zda podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory
s dodavatelem neodkládejte, řešte
je hned zpočátku. Jestliže dodavatel
nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ.
Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní
inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud
nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na
jeden z obou úřadů, podnět si předají.
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli
mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit
do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět
nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.
Mezi prevenci řadí například to, aby
lidé nepouštěli nikoho do domácnosti,
nic nepodepisovali a přes telefon neří-

kali ANO. Pokud člověk něco podepíše,
musí si nechat kopii dokumentu a okamžitě řešit možné zrušení smlouvy.
Česká obchodní inspekce (ČOI) přidává
možnost pro lidi ve svízelné situaci:
Mohou řešit svůj problém přes mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
při ČOI zdarma. Většina podvedených
lidí, v této souvislosti zmiňovala společnost „ENERGY asociace energetických
poradců“, která za nového dodavatele
energií nejčastěji vybírá společnost
Františkovy Energie. Pokud si někdo
podpis na plné moci rozmyslí, má
smůlu. ENERGY asociace je fakticky
nedosažitelná. Telefony nezvedají a na
e-mail neodpovídají. Při osobní konfrontaci v jejich sídle v Hradci Králové ale
odkazují právě na tyto nefunkční kanály. Asociace je v hledáčku České
obchodní inspekce (ČOI). Mluvčí ČOI
Jiří Fröhlich potvrdil, že k minulému
týdnu zahájili celkem 19 kontrol, u všech
dokončených shledali porušení zákona.
Firma zatím od kontrolního orgánu
dostala dvě pravomocné pokuty, jednu
20 tisíc a druhou ve výši 1,5 milionu.
zdroj: erú.cz, novinky.cz

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů
s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít
pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně
tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
l žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako nový
zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
l stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy a majetek, zohledňují se
náklady na bydlení)
l je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na
bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má
Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě neprodleně. Podrobnější informace k této dávce
jsou k dispozici na webových stránkách MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
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Pomoc s úhradou nákladů na bydlení,
zahrnujících náklady na energie, je
možné realizovat také prostřednictvím
opakujících se nepojistných sociálních
dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní
sociální podpory, přičemž nárok se
hodnotí v závislosti na příjmech rodiny
a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro
nárok na příspěvek na bydlení je třeba
splnit tři zásadní podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na
základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva,
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %)
osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je

nižších než tzv. normativní náklady na
bydlení.
Normativní náklady na bydlení jsou
zákonem deﬁnovány a reprezentují ty
výše nákladů, které stát pro výpočet
příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady na bydlení podle velikosti obce
a počtu členů domácnosti – https:
//www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za
kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným
koeﬁcientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeﬁcientem 0,35. Pokud
ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě
/rodině málo peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí
v některém z nestandardních smluv-
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ních vztahů k bydlení (podnájem,
ubytovna), je možné Úřad práce ČR
požádat o doplatek na bydlení https:
//www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby,
týká se tedy především lidí bez příjmů
nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na
všechny shora uvedené dávky dle
konkrétní situace sdělí zaměstnanci
Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která
je místně příslušná. Tedy ta dle místa
bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR,
včetně kontaktních údajů je k dispozici
na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce
ČR, www.uradprace.cz.
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VÝZNAMNÉ DNY – LEDEN
Nový rok
Nový rok je svátek začátku nového roku. Podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na
1. ledna. V noci z 31. prosince na 1. leden svět slaví konec roku a tak i začátek nového – Silvestrovské oslavy. Nový rok je
v ČR, ale i v dalších zemích světa státní svátek.
Datum Nového roku v českém království
Staří Slované používali lunisolární kalendář, ve kterém se délka roku určovala podle Slunce, zatímco délka měsíců podle
fází Měsíce. Měsíční kruh začínali novoluním připadajícím na 24. prosinec předchozího roku. Nový rok se slavil 25. prosince,
tedy ve dnech zimního slunovratu. I po příchodu křesťanských misionářů byl českou panovnickou kanceláří používán vánoční
datovací systém, tj. systém, kdy nový rok připadl na 25. prosinec. S přestávkou ve druhé polovině 13. a na počátku 14. století
byl tento systém používán až do doby vlády Václava IV. Kancelář pražských arcibiskupů ho používala důsledně až do roku
1365, a proto byl také nazýván stilus Pragensis. Přes všechno, jeho používání přežívalo až do 16. století, jak je možno
poznat z panovnických a soukromých písemností. 1. leden se jako Nový rok objevil v českých zemích za Přemysla Otakara II.
a Václava II. v diplomatických pramenech. V narativních (na příběhy orientovaných) pramenech však s tímto počátkem r
oku ve své kronice počítá již Kosmas. Následující kronikáři se ho však většinou nedrželi. Českými zeměmi se začal více šířit
až v 15. století a ve století následujícím se 1. leden ujal nejspíše vlivem římského práva a díky tisku kalendářů. Nový rok jako
církevní svátek byl s konečnou platností v římskoněmecké říši zaveden za Ferdinanda II. Tím byl vlastně s konečnou platností
oddělen občanský rok od roku církevního.

Tři králové
Mudrci z Východu, tradičně nepřesně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které
navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Až později vznikla tradice,
že byli tři, že to byli králové a jejich jména – Kašpar, Melichar a Baltazar, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. V západní
liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento
svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí.
Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat
jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka.

Matoušovo evangelium
„Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili
v Jeruzalémě a ptali se:
„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
V evangeliu podle Matouše se dále vypráví, jak se jich král Herodes vyptával na hvězdu a poslal je do Betléma, aby
mu pak oznámili, kde se dítě nachází. Hvězda jim pak ukazovala cestu až k domu, kde byl Ježíš s Marií, poklonili se mu
a předali dary. Mudrci (či mágové, řecky μάγοι) pak na pokyn ve snu odcestovali a místo Herodovi neoznámili. Herodes se
rozlítil a protože se obával o své postavení po narození Mesiáše – krále židů, nechal usmrtit všechny chlapce do věku dvou
let. Josef však předtím na pokyn ve snu vzal Ježíše a Marii a utekli do Egypta.
K † M † B † a příslušný rok
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka
K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B) jako formule požehnání. Tři křížky symbolizují Nejsvětější
Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.
V první polovině 20. století vznikla myšlenka, že KMB je zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať
obydlí žehná. Byť toto latinské požehnání vypadá starobyle, není doložitelné ze starší literatury.
zdroj: Wikipedie
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI V LEDNU ROKU …
1989 Počet obyvatel ve Frymburku
Jihočeská pravda ze dne 4. 11. 1988
v článku „České Budějovice jsou v čele
již od 17. století“ uvádí pořadí měst
v závislosti na počtu jejich obyvatel.
Pro nás Frymburčany je historicky
zajímavé pořadí měst z roku 1850.
1. České Budějovice 10 592 obyvatel,
2. Jindřichův Hradec 6 986, 3. Písek
6 559, 4. Český Krumlov 6 474, 5. Třeboň 4 610, 6. Humpolec 4 589, 7. Strakonice 4 543, 8. Tábor 4 485, 9. Týn nad
Vltavou 4 277 a 10. Frymburk 4 181.
Dále se uvádí, že více než 3 tisíce
obyvatel měly Prachatice, Pelhřimov,
Soběslav, Kamenice n. Lipou, Volary
a Vodňany. Autor čerpal zřejmě z publikace Retrospektivní lexikon obcí ČSSR
1850–1970, díl I., svazek 1. Podle údajů
zde uvedených nás na území našeho
dnešního okresu předstihly v daném
roce ještě Boletice s 5 438 obyvateli.
Horní Planá měla 2 484 obyvatel, Černá
261, Lipno má údaj až k roku 1869 – 62
obyvatel, Loučovice 2 302, Vyšší Brod
1 208, Světlík 1 327, Svéráz 1844. Kaplice měla 1992 obyvatel a Velešín 745.
Největší počet obyvatel ve sledovaném
období měl Frymburk v roce 1880 –
4 325 obyvatel, Blatná toho roku měla
243, Kovářov 109, Milná 91, Moravice
81, Posudov 209, Frýdava 196, Svatonina Lhota 92 a Svatý Tomáš 185 obyvatel. Zajímavý je také uvádění počet
domů. V roce 1880 měl Frymburk 588,
Blatná 33, Kovářov 15, Milná a Moravice 12, Posudov, Frýdava a Svatý
Tomáš 30, Svatonina Lhota 16 domů.
V jednom frymburském domě tedy
bydlelo v průměru 8 lidí.
- fr -

1990 Autor reliéfu A. Stiftera
na frymburském pomníku
Díky péči Ing. Tejmara z odboru
kultury v Českém Krumlově jsme se

dozvěděli některé další zajímavé
skutečnosti o Hansu Rathauském,
autorovi reliéfu A. Stiftera. Hans Rathausky se narodil 23. 11. 1858 ve Vídní
a zemřel 17. 7. 1912 tamtéž. Byl nejlepším žákem mistra Kundmanna. Jeho
nejznámějšími díly jsou kašna Heliova
a Selenova v Opatii, pomník císařovny
Alžběty v Linci, pomník A. Stiftera v Linci,
pomník Karla Wurmba v Salzburku.
Dále se zabýval portrétním uměním
(plastiky). Do této oblasti tvorby patří
nejen medaile, která je součástí památníků A. Stiftera v Horní Plané, ale i náš
reliéf z roku 1902.
- fr –

1991 In diesem Sinne wünsch ich
allen Bürgerinnen und Bürgern
und allen Freunden der Stadt Friedberg
ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel
Glück und Frieden im neuen Jahr.
Im Dezember 1990
Albert Kling 1. Bürgermeister
Toto přání spokojených vánočních
svátků a mnoho štěstí v novém roce
všem občanům a občankám Frymburku zaslal 1. starosta města Friedberg (Frymburk) u Augsburgu v SRN
pan Albert Kling , který v letošním roce
(1990) Frymburk navštívil a nabídl
vzájemné rozšíření kontaktů mezi našimi stejnojmennými městečky.

nadvlády v Čechách. Pro podstavec se
našlo nové využití – byl na něj přemístěn reliéf A. Stiftera spolu s úryvkem
jeho básně o Frymburku, okolí bylo
vkusně upraveno. Původně s 90%
pravděpodobností byl reliéf A. Stiftera
umístěn na skalce ve spodní části
náměstí, kde se opět od roku 1989
nachází. Z historických podkladů mám
doloženo, že v minulém století z iniciativy frymburského rodáka J. K. Markuse
byl vystavěn A. Stifterovi v parku památník. Skalka nebyla dlouho osiřelá.
Byl na ní umístěn bronzový reliéf historické osobnosti „Thurnvatera Jahna“.
Údaje v Ottově slovníku naučném
kromě jiného říkají, že byl české národnosti a za napoleonských válek organizoval dobrovolné německé vojenské
sbory proti napoleonským vojskům,
povzbuzoval tehdy roztříštěné německé
sebevědomí a nacionalismus.
Po II. světové válce byly sneseny
všechny reliéfy a pamětní desky bez
rozdílu, bez znalosti historie a osobností, ke kterým se vázaly. Na prázdný
podstavec byla umístěna deska se
znakem Československé republiky a datem 9. 5. 1945, který se váže k historii
našeho státu, ale vůbec ne k historii
obce.
- fr –

1995 Ochrana přírody a životního
1992 Jak působí dějinné události
aneb Podoby památníků
na náměstí ve Frymburku
Dne 14. srpna 1904 byl slavnostně
odhalen památník císaři Josefu II. Podstavec zůstal zachován do dnešních
dnů. 1 300 kg těžká bronzová socha
byla v roce 1919 v souvislosti s osamostatněním Československa snesena.
Přes velice pozitivní úlohu v dějinách
Rakouska-Uherska Josef II. zřejmě
příliš připomínal 300 let habsburské
16

prostředí
Protože rok 1995 byl vyhlášen Radou Evropy rokem ochrany přírody, rozhodla se Liga lesní moudrosti, místní
kmen, přispívat každý měsíc do Frymburského zpravodaje článkem na toto
téma. Nemůže nám být lhostejno,
v jakém stavu je životní prostředí, a to
nejen v našem okolí, ale na celé planetě. Úvodem chceme pouze upozornit
na několik závažných faktů. A sice,
že činností člověka vyhyne DENNĚ až
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200 druhů živočichů a rostlin, každou
minutu ubývá deštného pralesa ve velikosti fotbalového hřiště, vznikají obrovské díry v ozonové vrstvě a mnoho
dalších negativ, která nás nemohou
nechat lhostejnými. To, v jakém prostředí budou žít naši potomci, musíme
řešit my, a to nejpozději ihned. Proto se
příště budeme zabývat již konkrétně
problémy našeho okolí.
L. L. M.

2000 Zakoupení nové techniky
pro obec
Jak si řada z Vás povšimla, zakoupila
obec koncem roku 1999 kolový traktor
JCB – 155 FASTRAC. Tomuto rozhodnutí předcházela důkladná jednoměsíční příprava, kdy se posuzovaly užitné
hodnoty stroje a jeho případné uplatnění pro naši obec. Došlo k porovnání
ceny, spotřeby, výkonu, kvality, servisních podmínek s dostupnými stroji na
našem trhu (ZETOR). Takto vytvořený
materiál byl předložen k diskuzi a rozhodnutí obecnímu zastupitelstvu, které
na svém jednání dne 15. 12. 1999 jednohlasně odsouhlasilo nákup. Traktor
již od začátku prokazuje užitečnost.
Zvláště v současné době, kdy je nutné
zprůjezdnit a zajistit dostupnost komunikací v k. ú. Frymburk. Podařilo se
nám uzavřít smlouvu i se Správou
a údržbou silnic Český Krumlov, která

nám za prohrnování dohodnutých
úseků v k. ú. Frymburk platí. To znamená, že na rozdíl od předchozích let
využíváme přesun traktoru k získávání
ﬁnancí. Prioritou je vždy zajistit průjezdnost komunikací v samotné obci
a potom v lokalitách, kde trvale bydlí
občané (Milná), či jsou v provozu hotelová zařízení (Kovářov, Hrdoňov, Lojzovy
Paseky, atd.). V jarních a letních měsících
bude traktor sloužit k svážení a likvidaci
tuhých odpadů (kontejnery). Zakoupením stroje jsme se opět stali samostatnějšími a dokážeme lépe řešit potřeby
obce.
starosta obce Oto Řezáč

2002 Sněhová nadílka v prosinci
Jistě nám všem udělala velkou radost. Konečně po dlouhé době byl opět
pravidelně v provozu lyžařský vlek na
Martě. Vánoce byly jak vystřižené z Ladových obrázků. Abychom udrželi
provoz po místních komunikacích
a zachovali též stálé spojení naší obce
s okolím, musela být dvakrát povolána
fréza, jelikož klasické nám dostupné
prostředky již na přívaly sněhu nestačily. Z náměstí jsme odklízeli sníh celkem pravidelně, což ve svém důsledku
znamená, že v parku máme třímetrové
bariéry sněhu. Hlavním úkolem bylo
zachování průjezdnosti komunikací
a též udržení dostatečného prostoru

pro parkování automobilů (náměstí,
u Ferdy, autobusové nádraží apod.).
Těm, kteří nám pomáhali zvládat kalamitní stav bez ohledu na to, že jsou
svátky a dny volna, děkuji. Zima není
ještě zdaleka za námi, tak si myslím, že
na nějaké zásadní hodnocení je velmi
brzy.
starosta obce Oto Řezáč

2005 Kalendář kulturních
a sportovních akcí
Kalendář kulturních a sportovních
akcí na rok 2005 bude doručen do
všech domácností ještě do poloviny
měsíce ledna. Tento nový způsob informování občanů je snahou obecního
úřadu o ucelenější informovanost
v této oblasti a dále pak i lepší propagaci jednotlivých akcí. Na podzim loňského roku zorganizoval obecní úřad
setkání všech představitelů dobrovolných spolků a sdružení a vedle zúřadování ﬁnančních dotací poskytovaných
obcí byl vznesen i požadavek na včasné
předložení plánovaných akcí v roce
2005. Sám jsem byl překvapen, kolik se
toho u nás děje a jak jsme činorodou
obcí i v oblasti využívání volného času.
Věřím, že všem občanům přinese tento
kalendář větší přehled a lepší možnost
si plánovat svůj volný čas jak pro sebe,
tak hlavně i pro své děti.
starosta Oto Řezáč

inzerce

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ VE SKIAREÁLU LIPNO ZDARMA
Zimní sezóna ve skiareálu na Lipně přinesla hned několik novinek.
Jednou z nejpodstatnějších a nejzajímavějších pro všechny co na Lipno
přijedou, je možnost večerního lyžování v ceně celodenního skipasu.
Letos se totiž na celodenní skipas lyžuje až do večera. Na svahu můžete
trávit tedy celý den. Denně už tradičně od 8.30 do 16 hodin a večer pak
od 18 do 21 hodin. Vzniklou pauzu jistě skvěle vyplní návštěva restaurace Stodola nebo cukrárny Povidloň, kde doplníte potřebnou energii
Skiareál Lipno
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Náměstí
Náměstí tvoří podlouhlý obdélník;
bylo regulováno v roce 1853 za starosty
Karla Sechtera. Průzračný potok, jehož
břehy jsou lemovány kaštanovou alejí,
ho podélně rozděluje na dvě poloviny,
ztrácí se na jižním konci mezi budovami,
kde nabízí svojí sílu tak zvanému Obecnímu mlýnu, pak se pojí s dalším potokem a po rozličných službách se vlévá
do Vltavy. Při výtoku z Pavlova mlýna
podél luk se tento spojený potok nazývá
„Eschbach“. „Esch“ se nám zachoval
v názvu řeky „Esch“. „Etsch“ jako název
míst označuje vůbec oblast bohatou na
vodu, jako: Eschau, Eschbach, Eschelbach, Eschborn, Eschelbaum, Eschelmoos, Eschenau atd. Jasan – něm.
Esche – roste rád u vody nebo tam, kde
je vlhko, a tedy i na vrcholcích kopců,
které přitahují oblačnost a mlhu.
Náměstí krášlí fontána, pranýř s požárním zvonkem a mariánský sloup.
Kašna
Kašna sestává z kamenné nádržky
na 451,25 kubíků vody, v jejímž středu
stojí jemně opracovaný žulový sloup
s reliéfními hlavičkami, přes které teče
do nádržky pitná voda. Tato kašna byla
postavena v roce 1676, později jako
vadná na čas zrušena; teprve při regulaci náměstí v roce 1853 byla restaurována a znovu postavena na opačné
straně. Tohoto úkolu se zhostil zasloužilý starosta Karel Sechter.
Pranýř
Pranýř, vysoký žulový sloup, na který
byl rovněž připevněn požární zvonek, byl
postaven v roce 1651. Pranýř nacházíme jen v místech, která měla vlastní

soudní pravomoc, a rozumí se tím kamenný pilíř nebo dřevěný kůl, na kterém
byli vystaveni zločinci po soudním
rozsudku a vydáni napospas veřejnému
zahanbení. Toto pranýřování mělo
mimoto rozličné stupně a místní podoby; jedna z nich byla zde, kdy
žvanivým ženám byl dán „náhubek“
a takto se pak vodily kolem pranýře.
(Toto znamení hanby, používané ve
Frymburku, je v současné době uloženo
na rožmberském zámku.) S postupující
civilizací bylo pranýřování, spolu s ještě
tehdy existujícím smyslem pro čest,
zcela odstraněno.
Mariánský sloup
Mariánský sloup je žulový sloup
v římském stylu s kamennou sochou
panny Marie a obklopuje ho dřevěný plot
a kaštany. Podle nápisu a chronogramu
zachovaného na podstavci ho nechal
postavit Jan František Latich (Člen konventu vyšebrodského kláštera a bratr
zdejšího občana Řehoře Laticha z domu
č. p. 74; darem věnoval růženec, který
se měl tamtéž každou neděli modlit
a částku 30 zl. na nutné opravy domu
svého bratra.) roku 1635: B. MarIae absq
Ve Labr ConCeptae eX Voto saCra VIt
Ioan franCIsCVs LatIch.
Pamětní desky
V roce 1869 byl na podnět autora
této knížečky založen spolek pod názvem „Němci z jižních Čechů, který si dal
za úkol umožnit Němcům z jižních
Čech, žijícím ve Vídni, aby se společenským stykem lépe poznali, a usilovat
o podporu domácích zájmů. V tomto
spolku přednesl jeho zakladatel a toho
času i předseda návrh okrášlit Plechý –

20

onu část Šumavy, kterou znamenitý,
přírodu milující prozaik „Adalbert Stifter“
učinil předmětem jedné ze svých nejkrásnějších novel „Hvozd“ – jménem
tohoto našeho vlasteneckého básníka,
a dále ozdobit rodný dům proslulého
kontrapunktisty „Šimona Sechtera“
v městečku Frymburk pamětní deskou.
Sbírkou získané peníze spolku umožnily,
aby již za rok přistoupil k vyhotovení
Sechterovy pamětní desky; rovněž tak
synovci známého, ve Frymburku narozeného fyzika a pozdějšího ministra
„Ondřeje Baumgartnera“ se vyslovili pro
umístění podobné desky na rodný dům
jejich velkého strýce; a několik Frymburčanů zřídilo fond na označení míst, kde
žil a působil slavný hudebník a učitel
„Jan Nepomuk Maxandt“, mramorovou
deskou.
Tak měl Frymburk v roce 1870 to
nevšední potěšení vidět, jak tři jeho
domy zdobí pamětní desky.

Mariánský sloup

