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ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Ve středu 11. prosince jsme si před kulturním domem u vánočního stromu opět spolu s celou Českou republikou
a krajany za hranicemi zazpívali koledy v rámci akce Česko zpívá koledy, kterou pořádá Deník spolu s Českým
rozhlasem. U nás ve Frymburku jsme se zúčastnili již po páté!
Letos jsme začínali smutně. Minutou ticha jsme vyjádřili úctu obětem tragédie z ostravské nemocnice. Koledy
jsme zpívali pro ně a jejich rodiny. K úžasu mě přivedly malé děti, které vycítily vážnost situace a dokázaly mlčet
spolu s námi. Prožili jsme duchovně laděný adventní podvečer.
Ráda bych poděkovala městysi Frymburk za finanční příspěvek, Evě Boháčové za pomoc při organizaci, Václavu
Tomkovi za uvaření voňavého punče a nealko nápoje, Hance a Vaškovi Lakomým za podávání teplých nápojů
s čerstvým ovocem, SDH za zajištění bezpečnosti, osvětlení a ozvučení prostoru a samozřejmě milovníkům koled,
kteří opustili pohodlí domova a přišli si zazpívat.
Budeme se na Vás těšit zase příští rok 9. 12. 2020 v 18:00 hod.

Za spolek FČAS, s přáním krásných Vánoc a PF 2020 Marcela Frajová
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ZPRÁVY Z RADNICE
Místní poplatky
Zastupitelstvo městyse Frymburk se na svém zasedání
dne 18. 11. 2019 usneslo vydat obecně závazné vyhlášky
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, č. 2/2019 o místním
poplatku z pobytu a č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Tyto vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020.
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je splatný do 30. června příslušného
kalendářního roku ve výši 1000,- Kč pro majitele
nemovitostí v katastrálním území městyse Frymburk
a 400,- Kč pro osoby s trvalým pobytem v katastru městyse
Frymburk.
Nedílnou součástí systému nakládání s komunálními
odpady je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat
i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů.
Na území městyse je rozmístěn dostatečný počet kontejnerů
na tříděný odpad. Odložením Vašeho odpadu do správné
nádoby umožníte jeho recyklaci nebo jeho další využití
(např. energetické).
Ostatní odpad (směsný), který již nelze vytřídit a nevejde
se do běžných nádob, mohou občané městyse zdarma odložit
do připravených kontejnerů v areálu technických služeb
v době:
Pondělí a středa 13:00 – 16:00 hodin
Pátek
12:00 – 14:30 hodin
Sobota
10:00 – 14:00 hodin (v období od 1. 4. do
31. 10. kalendářního roku)
Podnikatelé mají možnost též využívat našeho sběrného
dvora, podmínkou je uzavřená smlouva s městysem
Frymburk.
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Předmětem místního poplatku z pobytu je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Poplatníkem je osoba, která není v obci přihlášená
a plátcem poplatku je poskytovatel pobytu. Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka. Plátce je povinen vést
v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za
každé zařízení, kde poskytuje úplatný pobyt.
Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den
pobytu s výjimkou dne jeho počátku. Plátce odvede poplatek
správci poplatku nejpozději do patnáctého dne měsíce
následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí
(do 15. dubna, do 15. července, do 15. října, do 15. ledna).
 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatník je povinen
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do
třiceti dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo
ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
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Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) 200,- Kč za jednoho psa
b) za druhého a dalšího psa téhož majitele 300,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč
d) za druhého a dalšího psa téhož majitele, kterým je
osoba starší 65 let 150,- Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného
kalendářního roku.
Obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu
městyse Frymburk či na webových stránkách
www.frymburk.info. V případě dotazů jsme Vám plně
k dispozici.
Za Úřad městyse Frymburk Miroslava Šuníková

V měsíci lednu se zasedání ZM bude
konat v pondělí 20. 1. 2020 od 17:00
hodin v obřadní síni ÚM Frymburk.

V měsíci lednu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 18. 1. 2020 od 8:00 – 12:00 hod.

Výzva občanům
Žádáme majitele osobních automobilů, aby v zimním
období omezili parkování aut před domy a plně využívali
vyhrazených parkovacích míst z důvodu zimní údržby
silnic. Jedná se hlavně o lokalitu “Rybízárna“, “Bažiny –
paneláky“, ulice pod Jednotou – “řadovky“.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Za technické služby městyse Frymburk M. Janáček

PRODEJ MULTICAR M30-FUMO CARRIER
Městys Frymburk prodá nákladní automobil Multicar
M30 – Fumo Carrier, rok výroby 2009, bez výměnných nástaveb, platnost osvědčení o technické způsobilosti
do 24. 9. 2019.
Popis vozidla:
Karoserie třístranná sklápěcí, zelená barva, výkon motoru
107 kW/3500ot/min, vybaveno závěsem na čep se sedmikolíkovým adapterem, palivo NM, počet najetých km 68 000.
Vozidlo je ve velmi dobrém technickém stavu, pravidelný
servis v autorizovaném servisu.
Prohlídka vozidla:
Vozidlo je možné prohlédnout v areálu Technických služeb
městyse Frymburk po předchozí‚ telefonické dohodě s technikem Milanem Janáčkem, tel. č. 724 386 678 v termínu do
10. ledna 2020. Obvyklá cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 6082-77-2019, do kterého lze nahlédnout při prohlídce vozidla v areálu Technických služeb městyse
Frymburk.
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Zájemce o koupi vozidla:
Předloží písemnou žádost na adresu Úřadu městyse Frymburk, 382 79 Frymburk 78, v termínu do 15. ledna 2020,
která bude obsahovat identifikaci zájemce a navrhovanou
kupní cenu pro případ, že bude více zájemců o koupi vozidla
(po vyhodnocení došlých žádostí bude prodáno zájemci,
který předloží nejvyšší kupní cenu, navrhovaná kupní cena
se musí rovnat nebo být vyšší než cena obvyklá stanovena
shora uvedeným znaleckým posudkem).

OZNÁMENÍ
Komerční banka a.s.
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:
8. 1. 2020 od 10:00 do 12:00 hodin
Tel: +420 955 581 550, +420 602 640 586

Členská schůze ČRS MO Frymburk
ČRS MO Frymburk zve členy dne 25. 1. 2020
v 10:00 hod. do Hostince Na Hřišti na členskou schůzi.
Upozorňujeme na vrácení úlovkových lístků
do 15. 1. 2020 a přejeme všem členům MO Frymburk
šťastný nový rok a hodně rybářských
i osobních úspěchů v roce 2020.
Za MO Frymburk V. Schneider
TECHNICKÝ

SEDMIBOJ

Vážení sportovní přátelé!
Dne 10. 12. 2019 bylo provedeno rozlosování dvojic
přihlášených do Technického sedmiboje dvojic. Do
23. ročníku se nakonec přihlásilo krásných 18 dvojic. Při
losování byly použity výkonnostní koše, dle výsledků
v předchozích ročnících sedmiboje. K těmto dvojicím pak
byly nalosovány další. Složení jednotlivých skupin vypadá
tedy následovně:

1. skupina – 11. 1. 2020
Šuník J. ml., Mertl F.; Micák J., Micáková K.; Šisler V.
ml., Černý A.; Kaňa T., Petričák J.
a Kalvoda K., Salzer J.
2. skupina – 12. 1. 2020
Šisler V. st., Šisler J.; Štěpán J., Šulc M.; Malina F. ml.,
Antl D. a Matuš L., Koršala E.
3. skupina – 25. 1. 2020
Tomka V., Račák D.; Ribár J. ml., Liebl V. nejml.; Grohman J., Janáček M.; Juhaňák J., Juhaňáková K. a Šislerová J., Račáková J.
4. skupina – 26. 1. 2020
Pezold J., Kuthejl I.; Berit J., Schneider P.; Zámek M.,
Vágner B. a Novák M., Budík S.
Utkání se konají v tělocvičně ZŠ v uvedené dny od
08:00 hodin. Vítězná dvojice z každé skupiny postoupí do
finálové skupiny. Dvojice z druhých míst postoupí do baráže. Barážová skupina se uskuteční dne 8. 2. 2020. Vítěz
této baráže doplní finálovou skupinu. Utkání finálové skupiny jsou na programu 22. 2. 2020. Všechny skupiny začínají v TV ZŠ od 08:00 hodin.
Sportu zdar! M. Flígr

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
30 let od sametové revoluce
Po debatách o frymburské polistopadové historii mě napadlo, že i naše sdružení Lipno - Dunaj (před 4 lety ze zákona přejmenované na spolek Zdraví Frymburk) bylo
zaregistrováno na ministerstvu vnitra dne 23. 11. 1999.
Takže v těchto dnech je to už 20 let. Toto sdružení vyrostlo
na základech, které tu byly po naší partě z mládí - Vaťák
klub Frymburk. Ten sice nebyl nikde zaregistrován (možná
tak na krajské správě SNB), ale jeho vznik si datujeme na
rok 1984, takže taky výročí.
Za tu dobu jsme udělali hromadu akcí, na které rádi
vzpomínáme (ruské boby, stavění máje, dětské dny, maškarní bál pro děti, čerty, ukázkové zabijačky, drakiády,
plesy, rockové střelnice) a některé pořádáme do dneška - 20.
ročník Frymburských slavností, 20. ročník o Frymburského

pindíka (šachy), dvacetileté vánoční zpívání u trpaslíka, naučné pěší výlety. Další jsou o něco málo mladší - prvomájové cyklovýlety do Třeboně, Keltský telegraf, divadélka
pro děti, kniha výstupů na Martě, houbobraní, o největší
frymburskou bramboru. Pomáháme i ostatním spolkům při
větších akcích (Frymburská stopa, Májové kolo, Frymburská 10).
Toto vše se mohlo uskutečnit hlavně díky Vám všem,
kdo jste nám celá ta léta pomáhali a pomáháte. Moc si toho
vážíme a děkujeme, že jste nám nikdy neodmítli pomoci.
Všechny jmenovat nebudu, neboť ani nevím, zda by o to
všichni stáli, ale rádi poděkujeme městysu Frymburk za
dlouholetou podporu.
Za Zdraví Frymburk - Martin Nekola

www.frymburk.info
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Spolek Zdraví Frymburk z.s.
Po podzimním hromadném výletu na kolech z Nového
údolí do Frymburka a pěším výstupu na vrchol hory Luzný
v Německu, nás čekala další podzimní událost, a tou byla
soutěž o největší bramboru vypěstovanou v katastru Frymburka.
Letošního druhého ročníku se opět nezúčastnili největší
frymburští sedláci, a tak si to rozdali převážně místní domkáři a záhumenkáři. Celkem se přineslo 9 kusů brambor
o celkové váze 2930 g (loni 8 kusů o váze 3020 g). Z 9 pěstitelů přinesl největší bramboru V. Pospíšil. Váha s platným

puncem přesnosti ukázala 707 g (loňský vítěz J. Faitl měl
gramů 555). Druhá byla brambora L. Mrázika - 462 g a třetí
byla moje - 410 g. I ostatní brambory byly důstojné. Teda
až na bramboru J. Pikarta o váze necelých 14 g, ale je to
nový frymburský pěstitel, který se zde teprve rozkoukává.
Věříme, že příští rok se budou rozkoukávat další frymburští bramboráři.
A protože je tu konec roku, přejeme všem občanům
Frymburka a i světa, šťastný nový rok, ve kterém se určitě
potkáme na některých z našich akcích.
Za spolek Zdraví Frymburk - Martin Nekola

ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
Poslední měsíc roku je vždy nabitý spoustou úžasných
akcí a stejně tomu bylo i letos. Přímo v klubovně se konala
andělská nadílka a na poslední dětskou hernu v tomto roce
přišel i Ježíšek. Na náměstí jste mohli zažít frymburské peklo, adventní trh nebo společné setkání u rozsvíceného
stromu při akci Česko zpívá koledy.
Výčet celoročních akcí pořádaných Spolkem FČAS je
bohatý, stejně jako počet osob a organizací, které nám s těmito akcemi pomáhají, ať už osobně, finančně nebo technicky…

Poděkování sponzorům a všem
zapojeným lidem
…proto s blížícím se koncem roku bilancujeme. Sledujeme,
jak se nám daří hospodařit s rozpočtem neziskové organizace. Zjišťujeme, kolik práce a financí je nutné pro zajištění
celoročního provozu volnočasového centra (programy pro
děti, tvořivé dílny, cvičení…), ale i na pořádání mnoha akcí
pro frymburskou veřejnost (Dětský karneval, Rej čarodějnic, Den otců, Stezka odvahy, Čertovský rej a andělská družina, Adventní trh, Česko zpívá koledy).
Na zajištění těchto akcí nám finančně přispívá z 50 %
městys Frymburk a 50 % financí nám poskytli místní podnikatelé. Jmenovitě: rodina Feitlova, Restaurace Maxant,
Penzion U Kostela, Penzion Markus, Penzion No. 10, Restaurace Big Pub, Restaurace Nautilus, Wellness Hotel
Frymburk, Camping Frymburk, Hostinec Na Hřišti, Lamidesk s.r.o., Farma Náhlov.
Neobešli bychom se ani bez materiální a technické pomoci Lukáše Touška a jeho firmy UL services s.r.o., neuvěřitelné ochoty a skvělé spolupráce s SDH Frymburk, Jiřího
Augustina, Restaurace Pohoda, Rybářského sdružení
Milná, spolku Zdraví Frymburk, Parku Frymburk a zvukové
aparatury PROSMYER Sound and Light.
Nicméně, i přes všechnu finanční a materiální pomoc,
na prvním místě stojí nedocenitelná pomoc dobrovolníků,
skutečných aktérů, bez kterých by tyto akce vůbec nebylo
možné pořádat a realizovat.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VÁM VŠEM.
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Frymburské peklo a andělská
družina
Každoroční 5. prosinec patří Mikulášské tradici, která je
tu s námi již několik století. Naše městečko se pyšní velkolepou událostí ve spodní části náměstí, kdy Mikuláš s andělskou družinou mezi nás přichází z kostela svatého
Bartoloměje (za jeho zpřístupnění děkujeme Markétě Baldové). Za ztvárnění svatých postav děkujeme Václavu
Zoubkovi, vlídným andělkám Martině Pivcové a Kateřině
Petričákové, dále pak Pavlínce, Barunce, Elišce, Karolínce,
Jessice a Anet).
Úvodní část, tzv. vtáhnutí do děje, byla letos pojata tak
trochu divadelně, a to s hranou pohádkovou písničkou
„O Káče a čertovi“ v podání mladých talentovaných herců
Julie Bandurové a Matyáše Pavlíka, neposlušné děti ztvárnily Natálka, Laurinka, Emička a Terezka, vypravěčské role
pohádkové babičky se bravurně zhostila Pavla Boubelíková.
O děsivě pekelnou část se postarali čerti, se kterými určitě nebyly žádné žerty, a to v čele s Luciferem. Čertovská
cházka jistě dostatečně zapůsobila na nezbedníky a neposluchy a čertice se postaraly o zábavu odvážných dětí, které
si mohly s čertem zahrát karty, kostky, prolézt pekelným tunelem nebo porovnat čertovská polínka. (díky patří Lukášovi Touškovi, Michalovi Touškovi, Honzovi
Grohmanovi, Petrovi Čechovi, st. a ml. Jiřímu Nachtmannovi, Jakubovi Tomkovi., Petrovi Knöselovi, Martě Feitlové, Lucce Ohmannové, Lence Černé, Marušce Golasové).
Za splněné úkoly i básničku pro Mikuláše byly, doufáme
všechny děti, odměněny dobrotami (perníčky pro nás
upekla Pavlína Zabilková a nazdobil je spolek ochotných
žen, všem patří nemalé díky).
O občerstvení dospělých se postarala Ivana Grohmanová, u které byla pro zahřátí připravena pekelně dobrá polévka i svařáček.
O organizaci, techniku, bezpečí, světla, ozvučení apod.
se postarali SDH Frymburk a Martin Procházka, všem také
patří díky.
Naším dvorním fotografem je již několik ročníků skvělý
Ludvík Novotný, děkujeme za úžasné fotografie, které budou již třetím rokem založeny do pekelné kroniky, kterou

leden 2020

Frymburský zpravodaj

vyrobil Václav Zoubek a o dokumentování se stará Veronika Račáková.

Za spolek FČAS Veronika Račáková

Frymburský adventní trh
Letošní ročník adventního trhu se konal na našem náměstí v neděli
8. 12. 2019. Byla to akce plná přátelské atmosféry a pohody za doprovodu koled. Sešlo se mnoho prodejců s lokálními produkty, občerstvením a hlavně vánočním punčem, kteří si své stánky krásně
ozdobili a přispěli tak k adventní atmosféře podtržené krásným počasím. Netroufám si odhadnout, kolik se na náměstí sešlo lidí místních
i přespolních, ale každý, kdo přišel, si jistě odnášel dobrou náladu
a možná i nějaké ty dárky pro své nejbližší.
V průběhu celého nedělního odpoledne jste si mohli prohlédnout
nový frymburský betlém, který ve své dílně vytvořili frymburští občané pan Jiří Nachtmann a Rudolf Vogel, a který bude dále v průběhu
vánočního času vystaven u náměstí. Svým dílem výrazně podpořili
myšlenku sounáležitosti a dobročinnosti v adventním čase.
Děti se mohly projet na poníkovi, vyrobit si vánoční dekorace
v adventní dílně nebo si při setmění zatančit se sněhulákem a stromečkem na vánoční koledy. Doprovodný program si pro Vás připravily
Lucie Ohmannová, Lenka Černá, Mirka Kozojedová, Marie Golasová, Kamila Vítková, Věra Potměšilová a Michaela Bártová. A kdo
se chtěl zahřát, tak si mohl prohlédnout obrazovou výstavu Petra
Knösela nebo zajít do muzea na prohlídku třicet let svobody ve Frymburku, kterou komentoval Mgr. František Frantál.
S přípravou pomáhali především SDH Frymburk pod vedením
pana Karla Maláka, dále Martin Řezáč, Samuel Mihalovič a pak silné
paže dobrovolníků, hlavně partnerů úžasných žen, členek FČASu –
Jiřiny Černocké, Martiny Pivcové Trinkbauerové a Gesche Illner, které byly do celé akce také zapojené při přípravách, prodeji
výrobků, organizaci či uklízení, stejně jako Veronika Račáková, Iveta Jandová a Alena Paulová. Maminky v dětské herně celý
měsíc vyráběly dekorace a Frymburský svaz žen zajistil prodej místních výrobků a dobrot od frymburských občanů.
Chci velice poděkovat všem pomocníkům a především svému manželovi Lukáši Touškovi, za trpělivost a velkou pomoc při
organizaci celé akce.
Za Spolek FČAS Jana Toušková

Školní Klub FČAS
I v letošním školním roce funguje náš školní klub FČAS, jenž nabyl mezi žáky a rodiči 4. a 5.
tříd na oblíbenosti a přilákal tak oproti loňskému roku opět vyšší počet přihlášených dětí. Kromě
spousty her nejen ve třídě, ale i v přírodě a dalších aktivit, si děti také oblíbily naší hernu ve
FČASu, kde se nemalou měrou zapojily do nejen vánoční a zimní výzdoby.
Ráda bych jim touto cestou poděkovala za jejich pomoc, za spoustu legrace, kterou jsme si při
tom užili, a těším se na další naše společné zážitky. Jste prostě skvělí!
Za FČAS Iveta Jandová
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Andělská nadílka v dětském klubíku
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 zavítala mezi naše děti v dětském klubíku
Andělská návštěva, která nejen jim, ale i maminkám nadělila mikulášské balíčky. Zato jim pak všichni společně zazpívali písničku o Mikuláši a Mikulášce. Ještě před jejich příchodem si děti mohly za
pomoci svých maminek nazdobit perníčky.
Celé dopoledne panovala v klubíku příjemná atmosféra. Rozzářená očka dětí a jejich radost byla pro nás tou největší odměnou. Mé
velké díky posílám dvěma andělkám Anet Hoborové a Adélce Frölichové.
Ráda bych touto cestou také poděkovala všem maminkám, nejen
za to, jak úžasně se zapojily do této akce (napečení perníčků, ušití
mikulášských punčoch, věnování ovoce a sladkostí, plyšových hraček, omalovánek a pastelek ….), ale velké díky jim patří i za to, v jak
úžasném počtu se každé úterý a čtvrtek scházíme, za pomoc s realizací aktivit pro děti a tak dále a tak dále. Mohla bych pokračovat ještě dlouho.
Mé velké díky patří i Janě Touškové a Veronice Račákové za to, že mi umožňují plnit si můj celoživotní sen, a to pracovat
s dětmi.
Za FČAS Iveta Jandová

Skiareál Lipno přeje všem hodně štěstí a zdraví v roce 2020. Snad se všichni potkáme na svahu.
Leden je ve Skiareálu Lipno plný akcí
Celkem 10 akcí si pro své návštěvníky připravil na leden
Skiareál Lipno. Chybět nebudou Tři králové, testovačka
a v závěru měsíce i oblíbený rodinný závod S ČT Sport na
vrchol. Na Tři krále se mohou těšit zejména ti nejmenší lyžaři. Tito koledníci se objeví ve Foxparku sobotu 4. ledna,
a to v čele s lišákem Foxem, který si pro děti připravil zábavný program spojený právě s touto tradicí.
O víkendu od 25. do 26. ledna si budete moci vyzkoušet
lyže značky Rossignol v rámci testovačky Rossignol Demo
Tour. Tato, již tradiční akce, nabídne kromě stovek lyží i doprovodný program.
31. ledna by si měli červeně zaškrtnout všichni jedničkáři, protože pokud ukáží vysvědčení se samými, tak budou
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lyžovat za 20 Kč. V tento den startuje také oblíbená lyžařská reality show S ČT Sport na vrchol. Závodit budete moci
do 2. února.
Těšit se budete moci také na rodinný závod MCDonalds
Winter Cup a na velblouda s lamou. Tyto dvě akce ještě nemáme termínově potvrzené, více na www.lipno.info
Kalendář akcí leden
1.1. Novoroční výstup na Stezku korunami stromů
4.1. Tři Králové na Lipně
4.1. Den s handicapem
10. – 12.1. Skicamp
11.1. Sobota s Lipno bez bariér
18.1. Sobota Lipno bez bariér
25. – 26.1. Rossignol Demo Tour
31.1. Jedničkáři lyžují za dvacku
31.1. – 2.2. S ČT Sport na vrchol

leden 2020
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INZERCE

Základní škola Vyšší Brod - školní jídelna
přijme na HPP vyučenou kuchařku s praxí, nástup možný dle dohody.
Perspektiva dlouhodobého zaměstnání a profesního růstu.
Práce v příjemném kolektivu i prostředí, prázdniny volné.
Kontakty:
ředitelka školy Vanda Kotálová: zsvb.kotalova@email.cz , 721 067 233
vedoucí jídelny Anna Reichensdörferová: jidelna.vb@seznam.cz , 721 120 707
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