OSLAVA DNE
V neděli 21.6.2020 jsme si připomněli Den otců, a jak se již stalo
tradicí, připravili jsme pro tatínky
a celou jejich rodinu oslavu.
Vše začalo u klubu FČAS, kde si
rodiny vyzvedly mapu a legendu ke
stezce, ozdobily se květinou a vyrazily
na trasu. Připraveno bylo 10 zajímavých stanovišť s plněním záludných
úkolů. Tatínci si mohli zavzpomínat na
mladá léta a zahrát hru skákající panák,
složit puzzle, lovit kamenný poklad ve

OTCŮ

vodě, vázat uzly, chytat rybky nebo
poznávat záludná zákoutí Frymburku
a odpovídat na kvízové otázky. Na
konci stezky dostali za splnění úkolů
a na posilnění pivo a klobásku, děti
spoustu odměn za pomoc tatínkům.
Pak si všichni mohli posedět
u příjemné hudby v podání kapely
Hastroš.
Společně jsme tak strávili krásný
nedělní den a užili si příjemnou zábavu.
K této akci patří i každoroční připome-

nutí založení našeho klubu FČAS,
který letos oslavil 5 let. Moc děkujeme
všem, kteří nám pomáhají, abychom
zde pro Vás mohli i dále fungovat.
Za přípravu akce děkujeme členkám klubu FČAS, našim mladým pomocníkům, restauraci Nautilus, SDH
Frymburk a místnímu převozníkovi.
Budeme se s Vámi těšit na další
společná setkání.
Za Spolek FČAS
Jana Toušková a Veronika Račáková
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SPRÁVCE MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Úřad městyse Frymburk, jako správce místních poplatků za komunální odpad, psy a místní poplatky z pobytu, jenž je
příslušný k jejich vyměření, vybírání a případnému vymáhání, touto cestou upozorňuje na úhrady místních poplatků.

Odpady
Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za rok 2020, byla podle obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk číslo 1/2019, stanovena do 30. 6. 2020.
K tomuto poplatku sdělujeme, že s účinností od 1. 1. 2020 došlo ke změně výše sazby poplatku na částku ve výši 1.000,- Kč
pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Psi
Splatnost místního poplatku za psy, za rok 2020, byla podle obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk číslo 3/2019,
stanovena do 31. 3. 2020. K tomuto poplatku sdělujeme, že s účinností od 1. 1. 2020 došlo ke změně, kdy sazba
poplatku za kalendářní rok je za jednoho psa částka ve výši 200,- Kč, dále za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je
poplatek ve výši 300,- Kč, dále za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je poplatek ve výši 100,- Kč a dále za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, je poplatek ve výši 150,- Kč.

Ubytovací poplatek
Splatnost místního poplatku z pobytu je stanoven na základě obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk číslo 2/2019.
K tomuto poplatku sdělujeme, že plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování úplatného pobytu a ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů, kdy
předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu. Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátcem poplatku je
poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka, kdy poplatníkem poplatku je osoba, která v obci
není přihlášená, a plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po ukončení
kalendářního čtvrtletí (do 15. 4., do 15. 7., do 15. 10., do 15. 1.). Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě
evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, a zápisy do evidenční knihy musí být vedeny
správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska, přičemž plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Další informace
Obecně závazné vyhlášky týkající se všech shora uvedených místních poplatků nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2020 a jsou
k dispozici v plném znění, včetně osvobození a úlev, na internetových stránkách městyse Frymburk: www.frymburk.info,
v sekci radnice, obecně závazné vyhlášky, formuláře a žádosti. S platností zákona upravujícího správu daní a poplatků, zákona
č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zároveň není povinností zasílat poštovní poukázky k uhrazení
místních poplatků a tyto již nebudou z důvodu ekonomičnosti zasílány.
Žádáme proto všechny poplatníky, kteří dosud neuhradili místní poplatky za rok 2020 i předešlé roky, nebo plátce,
kteří neohlásili poskytování úplatného pobytu, aby tak učinili, neboť správce poplatku může za řádně neuhrazené
poplatky tyto navýšit až na trojnásobek a následně vymáhat.
Informace k platbám převodem na bankovní účet:
Poplatky lze uhradit:
l bankovním převodem na bankovní účet městyse
Frymburk číslo: 1822241/0100
l v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Frymburk
ve dnech pondělí, středa v době od 7:30-11:30,
12:00-17:00, v pátek od 7:30-11:30 a úterý, čtvrtek
po telefonické domluvě na tel. čísle 380 735 114,
GSM: 725 585 716 (V. Beran) nebo 380 735 074
– pokladna (M. Šuníková).

2

Typ platby

Specifický symbol

Poplatek ze psů

1341

Poplatek za pobyt

1342

Poplatek za komunální odpad

1337

Variabilní symbol zjistí poplatník přímým dotazem na úřadě
městyse.
Václav Beran v.r., správce místních poplatků
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ZPRÁVY

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

Ukončení školního roku 2019-2020
Také na školní život dopadla mimořádná koronavirová opatření. Dne
10. března byl vydán zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole a výuka probíhala více než 2 měsíce na dálku. Děti
nemohly být ve škole a zároveň neměly
prázdniny. Byla to pro všechny zúčastněné nová a neznámá situace. Začali
jsme intenzivně používat týdenní plány
na webových stránkách školy, na které
už byli žáci i rodiče zvyklí. Zároveň
jsme hledali nové způsoby, jak zůstat se
svými žáky v kontaktu. Naučili jsme se
pracovat s elektronickou tabulí, komunikovat a vyučovat na dálku přes videokonference. Někteří vyučující natáčeli
výklad nové látky a videa zpřístupňovali svým žákům. Pro žáky 2. stupně
jsme zprovoznili systém TEAMS pro
odevzdávání vypracovaných úkolů
a vkládání komentářů jak vyučujících,
tak žáků. Velké poděkování patří všem
dětem, vyučujícím i rodičům, kteří byli

STŘEDOVĚK
Znáte to. Vidíte, jak pes vykoná
svoji potřebu. Běžný majitel psa kromě
toho, že svého psa miluje, je také
zodpovědný a exkrementy uklidí.
Bezohledný pejskař končí u lásky
a odpovědnosti se vyhýbá. A tak dělá
jakoby nic a sune si to pryč. Otevře se
Vám kudla v kapse. Před očima máte
červenou a chcete dotyčného lapnout
za flígr a …
Procházíte se dál a zakopáváte
o zbytky jídla, kostí, vyhozené přímo
pod okny bytů. Tam asi bydlí potomci
nějakých šlechticů, říkáte si. Jen zapomněli, že žijí v jiné době. Nebo je to
„poznávací“ znamení? Hromádka
popela a nedopalků pod jinými okny
prozradí, kde sídlí aktivní kuřák.

nezbytnou součástí výuky na dálku
a podporou pro své děti. Bez jejich pomoci by to zvláště u dětí na 1. stupni
nešlo. Děkujeme!
Od 25. května byla povolena přítomnost žáků 1.–5.třídy ve škole, a to
v 15ti členných neměnných skupinách
a za podmínky dodržovat zvláštní hygienická opatření. Tuto možnost využila
většina žáků 1. stupně. Od stejného termínu byly povoleny konzultace žáků
9. třídy, kteří se připravovali na přijímací zkoušky na střední školy, které
byly posunuty na červen.
V předposledním červnovém týdnu
jsme uskutečnili ve všech třídách
jednodenní pěší a cyklistické výlety,
vodní kurzy a další společné aktivity
v blízkém okolí. Účast žáků byla
dobrovolná a velmi nás potěšilo, že
poměrně vysoká. Snažili jsme se alespoň takto dětem vynahradit zrušenou
akademii a všechny vícedenní třídní

JE PRYČ, ŽIJEME V
Pak vidíte „týpka“ vynášejícího
odpadky. Otevře první popelnici z řady.
Jako naschvál je plná. To nečekal, další
nezkouší a pytlík s klidným svědomím
odkládá do boxu mimo popelnice.
Naštěstí dnes zavázaný, minule se to
„trochu“ vysypalo. Ale samo neposbíralo (díky kluci, že to vždycky uklidíte).
Jsme malá obec, kde se všichni
známe a hlavně se navzájem neustále
vidíme.
Neznečišťujte obec odhazováním
odpadků mimo koše, odkládáním pytlů
s odpadky vedle kontejnerů, venčením
pejsků bez následného úklidu na veřejných prostorech či na soukromých
zahradách (jasně nemají plot – jejich
problém, ale přesto je to jejich majetek).

akce, které letos nemohly proběhnout.
Na závěr bych chtěla poděkovat
paním učitelkám, které většinu své
profesionální dráhy strávily na naší
škole, tento školní rok odcházejí na
zasloužený odpočinek a my si jen těžko
dovedeme představit naši školu bez
nich. Jedná se o paní učitelku Hanu
Janáčkovou, která působila 42 let
v mateřské škole, o paní učitelku Miloslavu Baldovou, která 35 let vyučovala
především český jazyk a dějepis na
2. stupni a dlouhá léta byla výchovnou
poradkyní a paní učitelku Zuzanu
Frantálovou, která vyučovala 38 let
především matematiku a přírodopis na
2. stupni a byla také zástupkyní ředitele.
Přejeme jim mnoho zdraví, radosti
a spokojenosti a nám všem krásné
prázdniny!
Mgr. Milada Minaříková,
ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

21.

STOLETÍ

Apelujeme na Vaše ryze lidské
vlastnosti jako je stud, schopnost
prozření, zdravý rozum a ohleduplnost.
Věříme, že i ten nejvíce bezohledný
spoluobčan má někde v hloubi své duše
něco, za co nám stojí se k němu chovat
s úctou.
Redakční rada

V měsíci červenci bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 18. 7. 2020 od 8 – 12 hodin.
Informace praktické lékařky
Od 1. 7. 2020 stále platí nošení roušek nebo ústenek, při návštěvě zdravotnických zařízení.
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CYKLOBUSY 2020
Vážení, dovolujeme si Vás informovat o letošní turistické nabídce
Jihočeských letních linek – CYKLOBUSY – autobusové linky, umožňující přepravu jízdních kol.
Provoz spojů jsme pro letošní sezónu rozšířili o další turisticky zajímavé

linky. Novinkou je Jihočeská jízdenka,
která představuje možnost cestování
s jedním jízdním dokladem po celém
Jihočeském kraji, včetně přesahů do
sousedních krajů. Lze ji uplatnit u všech
dopravců v závazku veřejné služby JČ
kraje (autobus, vlak, MHD). V letní

sezóně došlo k rozšíření územní i časové platnosti. Bližší informace lze
nalézt na www.jikord.cz/cyklobusy
a na www.jihoceskajizdenka.cz.
Bc. Tomáš Medek
Odborný referent pro autobusovou
dopravu, JIKORD s.r.o.

Trasy Jihočeských letních linek s přepravou kol:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Modrá linka: České Budějovice – Prachatice – Vimperk - Kvilda
Šedá linka: České Budějovice – Prachatice – Volary - Kvilda
Červená linka: České Budějovice – Český Krumlov - Volary - Kvilda
Vltavská linka: České Budějovice – Lipno nad Vltavou – Horní Planá
Zelená linka: České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – Slavonice - Dačice
Žlutá linka: České Budějovice – Týn nad Vltavou – Písek – Orlík nad Vltavou
Novohradská linka: České Budějovice – Trhové Sviny – Nové Hrady – Hojná Voda
Novohradsko-kaplická linka: Nové Hrady – Hojná Voda – Pohorská Ves – Benešov nad Černou
– Kaplice - Kaplice nádraží
Tábor – Bernartice - Písek – Strakonice – Vimperk – Kvilda
Nová Pec – Jelení Vrchy
Třeboň – Majdalena – Chlum u Třeboně – Staňkov
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^ Z^>K<EWE,KKWhK:DE,KKWh
Ve dnech 7. ʹ 11. 7. 2020 ;ŽƚĞǀşƌĂĐşĚŽďĂƷƚĞƌǉ-ƉĄƚĞŬϭϯ͗ϬϬʹ 17:00 hodin, sobota 10:00 ʹ
16:00 hodin) ƉƌŽďĢŚŶĞ ǀ ĂƌĞĄůƵ dĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƐůƵǎĞď ŵĢƐƚǇƐĞ &ƌǇŵďƵƌŬ ƐďĢƌ ŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚ
ƐůŽǎĞŬŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽŽĚƉĂĚƵ͗
x
x
x

nĞďĞǌƉĞēŶǉodpad ʹ pouze v ƎĄĚŶĢuzĂǀƎĞŶǉĐŚŶĄĚŽďĄĐŚŶĞďŽŽďĂůĞĐŚ͕
ŽďũĞŵŶǉŽĚƉĂĚʹ odpad, ŬƚĞƌǉǀǌŚůĞĚĞŵŬĞƐǀǉŵƌŽǌŵĢƌƽŵŶĞŵƽǎĞďǉƚƵŵşƐƚĢŶĚŽ
ƐďĢƌŶǉĐŚŶĄĚŽď;ŶĂƉƎ͘ŬŽďĞƌĐĞ͕ŵĂƚƌĂĐĞ͕ŶĄďǇƚĞŬ͙),
ĞůĞŬƚƌŽǌĂƎşǌĞŶşʹ ƉŽƵǎŝƚĠĚŽŵĄĐşƐƉŽƚƎĞďŝēĞĂũŝŶĄĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĄ ǌĂƎşǌĞŶş͘

1. JARNÍ

TENISOVÝ TURNAJ

2020

Dne 6. června 2020 se konal 1. jarní tenisový turnaj čtyřher.
Za velmi pěkného počasí se hrálo na hřišti s umělým povrchem
a na antukovém hřišti. Za účasti sedmi dvojic se na prvním místě
umístili Šulc Marek + Žižka František, druhé místo obsadili
Micák Marek + Beran Václav a bronz patřil dvojici Micák Josef
+ Zámek Miroslav.
Sponzoři tohoto turnaje, kterým patří naše veliké poděkování
byli: Tötter Ferdinand, Micák Josef, Řezáčová Markéta,
Micáková Katka, Řezáč Oto.
Za SK TENIS FRYMBURK Tomáš Řezáč

KNIHOVNA
V červenci a srpnu bude knihovna opět otevřena
pouze v úterý od 14 – 18 hodin.

DIVADLO

NA PLÁŽI

V termínu zrušených frymburských slavností se nám
podařilo uskutečnit alespoň představení nejen pro děti, kdy
k nám zavítal známý divadelník Víťa Marčík. Na pláži
nám zahrál své představení pro malé i velké – „Robinson
Crusoe".
Početné publikum si dle reakcí představení užilo.
Scénu pomohl připravit spolek Zdraví Frymburk,
elektřinu poskytl Miloš Boháč a finančně vypomohl
městys Frymburk.
Za pořadatele Petra Nekolová
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