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Rybářské závody Milná, aneb nechytají dědové, ani tatínci, ale děti!
Dne 1.6.2019, na Den dětí, pořádalo rybářské sdružení Milná již tradiční dětské rybářské závody na místním rybníku. Celkem 12 dětí se v doprovodu svých nejbližších zúčastnilo a v dopoledni od 9:00 do 11:30 změřilo své rybářské
schopnosti a dovednosti. Jak už tomu na rybářských závodech bývá, hlavní soutěž tkvěla v chytání ryb. Každá ulovená
ryba byla řádně změřena a její délka zapsána číslovkou do karty závodníka. Po skončení závodu bylo již jednoduchým
součtem zapsaných délek vypočítáno celkové pořadí závodníků.
Závody probíhaly v pohodovém tempu a hned první nahození se neslo v zábavném přehození rybářského vlasce
místního kabelu telefonního vedení nad rybníkem. Tento zážitek byl okamžitě nahrazen novým, a to 1. chycenou rybou,
o kterou se postaral Václav Schneider jr. z Frymburku, který na svém háčku vytáhl kapra v celkové délce 14 cm.
Nicméně 1. ryba je první ryba, a tak si Václav při celkovém vyhlašování vítězů převzal za tuto prémii znamenitou cenu.
Dopoledne postupovalo a bylo třeba závodníky zavodňovat a občerstvovat. O tuto kvalitní službu se starali místní
rybáři v čele s Vlastimilem a Michalem Touškovými, kteří převzali záštitu nad pořádáním celé akce. Společně, otec se
synem, nabízeli k pití dětem limo, dospělým točené 10° pivo, vodu, dále libové párečky, či možnost napíchnout si
špekáček a nad ohněm jej opéci. Občerstvení měli účastníci zdarma,
za což děkujeme zejména vedení městyse Frymburk, kteří při sestavování rozpočtů pamatují i na tyto tradiční akce. Když jsem zmínil
špekáčky, pamatovali organizátoři i na variantu „co když nebudou
brát“ a vyhlásili soutěž dětí o nejlépe vypadající opečený špekáček.
Tuto vedlejší soutěž vyhráli společně Emma a Adam Paulovi
z Milné. Výše zmíněná varianta však neplatila, ryby braly a celkový
počet 24 kusů ryb je toho důkazem.
Závody skončily a celkové pořadí na Bedně bylo následující. Na
1. místě se umístila Štěpánka Rysová se 131 cm. 2. místo obsadil
Pavel Vostřez se 120 cm. Na 3. místě skončil Oliver Schick s 91 cm. V neposlední řadě musíme zmínit i 2. prémii,
tedy největší úlovek, kterým se v roce 2019 stal kapr délky 62 cm chycený Terezou Sládkovou, za kterého si i Tereza
odnesla hodnotnou cenu. A když už jsme u těch cen, kterých bylo mnoho a na každého jednoho závodníka se pamatovalo, je na místě poděkovat všem sponzorům. Tedy: Farma Milná, městys Frymburk, Rybářství Big Fish Lipno s.r.o.,
UL Services s.r.o. Dále děkujeme všem pracovníkům technických služeb městyse Frymburk v čele s p. Milanem Janáčkem za přípravu okolí rybníka. Největší dík však patří za iniciativu, organizaci a soudcovství závodu panu Vlastimilu Touškovi, Michalu Touškovi a Miroslavu Šerbanovi. Bez těchto a jim podobných, rybářů, dobrovolníků,
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sportovců, nadšenců, fandů, zkrátka dobrých lidí, bychom se nemohli těchto akcí, které zde ve Frymburku a v Milné
pořádají, účastnit a život by byl o něco méně plný. A co napsat závěrem? Těšíme se na příští ročník a budeme velmi
rádi, když se zase všichni za rok ve zdraví na Milné u rybníka na dětských rybářských závodech sejdeme.
Petrův Zdar! Lukáš Toušek
Zprávy z radnice

Parkomat
Je již více jak 30 letou tradicí, že na našem náměstí
jsme vybírali poplatek za parkování za pomoci studentů
brigádníků. Pro letošní rok se nám již žádného brigádníka – studenta na tuto činnost sehnat nepodařilo, což
bylo poprvé v novodobé historii. Na jedné straně to je
tím, že nabídka na trhu práce je značná a jistě i atraktivnější, a na straně druhé i naše stále a stále bující
a zbytňující byrokracie. Tak jsme hledali jiné řešení
a vrátili jsme se k už minulosti navrhovaným automatům – parkomatům. Vhod nám přišla i skutečnost, že
ceny takovýchto strojů, zařízení jsou již pro městys přijatelné. Tedy jsme se začátkem června rozhodli, že parkovné na náměstí budeme vybírat moderně, tedy za
pomoci parkomatu. Vyžaduje to jisté změny v organizaci, ale jsem přesvědčen, že je to krok správným směrem. Chceme mít přístupné a volné náměstí pro
návštěvníky i samozřejmě také pro všechny, kdo si přijedu nakoupit do našich obchodů. Ceny parkovného
jsou spíše symbolické a hlavně plní funkci regulační.
Našim občanům bydlícím na náměstí jsme vybudovali za bytovými domy pohodlné bezpečné parkování
pro jejich osobní automobily. Firmy a provozovny sídlící na náměstí mají možnost si zakoupit parkovací
kartu v ceně 1000 Kč na dva měsíce. Kontrolní činnost
zaplacení parkovného bude provádět úřad městyse prostřednictvím k tomu proškolených pracovníků.
Inspekční zpráva
Ke konci školního roku obdržel městys Frymburk
jako zřizovatel místní Základní a mateřské školy Frymburk výslednou komplexní zprávu o inspekci, která
proběhla v měsíci květnu tohoto roku. Tuto zprávu obdrželi též všichni zastupitelé městyse. Velmi pozitivně
byla zprávou hodnocena činnost naší paní ředitelky.
Zvláště kladně byl hodnocen její přístup ve zvyšování kvality výuky a zároveň i získávání finančních
zdrojů z řad projektů na podporu vzdělávání a modernizaci školy. Velmi pozitivně byla hodnocena úzká
součinnost mezi městysem a samotnou školou, a to
hlavně v oblasti vybudování materiálního zázemí, které
přirozeně přímo ovlivňuje průběh poskytovaného vzdělávání. Díky výrazné modernizaci a rozsáhlé rekonstrukci školního areálu spolu s celkovým dispozičním
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a technickým vybavením naší školy bylo toto inspekcí
hodnoceno jako výborné a nadstandartní. Naše škola
se tak v posledních letech stala velmi oblíbenou
i rodiči z blízkého okolí. Jak jsme měli před nějakými
8 lety žáků nedostatek a bojovali jsme s tzv. podlimitní
školou, dnes je tomu právě naopak a konstatuji i s jistou
pýchou, že dnes žáky z okolí odmítáme z kapacitních
důvodů přijmout. Nicméně jsme se s paní ředitelkou
domluvili, že pro tento nový školní rok vyzkoušíme
rozšíření jedné třídy na druhém stupni na dvě paralelní
třídy tedy A a B, jak jsme to někteří znali z minulosti.
Tímto krokem chceme vyjít vstříc značnému množství
uchazečů a také si chceme vyzkoušet provoz na plnou
kapacitu. V nedávné době jste měli možnost sem tam
někde registrovat kritiku vedení školy (ředitelky)
a městyse (starosty), že nedostatečně chráníme zájmy
některých místních zasloužilých zaměstnanců ve škole.
Nebylo to tak, a ani nikdy to tak nebude, vždy budeme
primárně sledovat jen a pouze to, aby naše škola byla
kvalitní ve všech směrech a rodiče spokojení. Koneckonců ani tento ukončený školní rok neproběhl bez potřebných personálních změn v zájmu zachování kvality
chodu školy.
Závěrem chci jen konstatovat, že základem všeho je
vždy promyšlená strategie a její důsledné naplňování,
ale je to velmi těžké a věřte, že to vyžaduje i značnou
osobní statečnost.
Oto Řezáč, starosta

MĚSTYS FRYMBURK
Náměstí 78, 382 79 Frymburk

Zveřejnění:
/dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, (obecní zřízení)
v platném znění/

ZÁMĚRU městyse Frymburk
prodat, směnit, darovat nebo pronajmout nemovitý majetek, nebo jej poskytnout jako výpůjčku.

1.
Městys Frymburk má záměr prodat tyto nemovité
věci – pozemky vše v k.ú. Frymburk, obec Frymburk




pozemek KN parc. č. 778/320 – travní porost o výměře
1018 m2 za kupní cenu 1.680.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/321 – travní porost o výměře
756 m2 za kupní cenu 1.250.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/295 – travní porost o výměře
616 m2 za kupní cenu 1.020.000,-Kč včetně DPH
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pozemek KN parc. č. 778/297 – travní porost o výměře
722 m2 za kupní cenu 1.200.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/323 – travní porost o výměře
611 m2 za kupní cenu 1.040.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/324 – travní porost o výměře
611 m2 za kupní cenu 1.040.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/300 – travní porost o výměře
568 m2 za kupní cenu 950.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/325 – travní porost o výměře
576 m2 za kupní cenu 980.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/326 – travní porost o výměře
631 m2 za kupní cenu 1.070.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/302 – travní porost o výměře
402 m2 za kupní cenu 725.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/301 – travní porost o výměře
551m2 za kupní cenu 920.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/327 – travní porost o výměře
708 m2 za kupní cenu 1.175.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/328 – travní porost o výměře
796m2 za kupní cenu 1.320.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/305 – travní porost o výměře
493 m2 za kupní cenu 890.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/306 – travní porost o výměře
629 m2 za kupní cenu 1.050.000,-Kč včetně DPH
pozemek KN parc. č. 778/307 – travní porost o výměře
894 m2 za kupní cenu 1.500.000,-Kč včetně DPH.

Všechny tyto pozemky, které hodlá městys Frymburk
prodat výlučně za účelem stavby rodinného domu pro trvalé
bydlení, jsou zakresleny na snímku pozemkové mapy, který
je součástí tohoto záměru městyse Frymburk.
Podmínky prodeje pozemků:
- pozemky jsou určeny výlučně pro stavbu rodinného domu k trvalému bydlení
- kupující bude povinen vybudovat na prodávaném
pozemku rodinný dům k trvalému bydlení ve lhůtě
nejpozději do sedmi let ode dne uzavření kupní
smlouvy
- k prodávanému pozemku bude zřízeno věcné předkupní právo městyse Frymburk na dobu 10-ti let
ode dne uzavření kupní smlouvy
2.
Městys Frymburk má záměr směnit tyto nemovité věci –
pozemky vše v k.ú. Frymburk, obec Frymburk
- pozemek KN parc. č. 778/299 – travní porost o výměře 405 m2
- pozemek KN parc. č. 778/322 – travní porost o výměře 704 m2
Oto Řezáč starosta městyse Frymburk

V měsíci srpnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 24.8. 2019 od 8:00 – 12:00 hod.

Studny „Na Martě“ – posouzení vlivu
umělého zasněžování na kvalitu vody

Je tomu právě jeden rok, kdy během pouhých 5 dní
náš spolek ŠUMAVANENAPRODEJ podpořila svým
souhlasným podpisem rozhodující část dospělých spoluobčanů v boji za vyřazení záměru vybudovat na svazích Kaliště – Marta v katastru našeho městyse
sjezdové areály nutně spojené s odlesněním v rozsahu
téměř 40 hektarů z našeho projednávaného územního
plánu. V případě realizace tohoto podnikatelského záměru rozšíření lipenského areálu Kramolín by došlo
k nevratnému poškození zde se vyskytujících našich
zdrojů pitné vody.
Vaše podpora byla pro nás závazkem tak velkým, že
jsme se tehdy rozhodli prosadit vyřazení popsaného záměru v případě nutnosti i soudní cestou. Na právní
služby při zastupování u případného soudního řízení se
nám podařilo v srpnu loňského roku získat od nadace
VIA dotaci s tím, že pokud k takovému soudnímu
sporu nakonec nebude muset dojít, budeme moci využít
získanou finanční částku na další práce v ochraně našich zdrojů pitné vody.
Jak je známo z předchozích příspěvků ve Zpravodaji, všichni nově zvolení zastupitelé v loňských podzimních volbách a zejména pan starosta Řezáč se
zasadili o to, že v nově přijatém územním plánu jsou
sjezdové areály v lesním komplexu Kaliště – Marta vyloučeny. V souladu s podmínkami přijaté dotace jsme
proto objednali u uznávaného hydrogeologa RNDr. Libora Paštyky z firmy ČEVAK posouzení vlivu umělého zasněžování na vodu ve studnách na Martě (dále
jen Posouzení). Ze tří studní, které se vyskytují v ploše
sjezdovek, je od začátku 80. let minulého století zásobována kašna a historický zavlažovací kanál na náměstí. Přivaděč byl tehdejším představitelem obce
panem Šustou vybudován proto, že středověké zásobování náměstí vodou po vybudování levobřežní komunikace Frymburk – Lipno přirozeně zaniklo a stromy na
náměstí začaly usychat.
Přebytek vody ze studní je v současné době využíván k doplňování našeho vodojemu. Jedná se o nezanedbatelné množství surové vody pokrývající téměř
10% naší roční potřeby. ČEVAK - náš provozovatel vodárenského systému - se tohoto množství nechce vzdát,
protože v případě havárie na dalších zdrojích jsou
studny na Martě schopny předejít nutnosti zásobovat
obyvatelstvo náhradním způsobem cisternami z Českých Budějovic. Ze všech těchto uvedených důvodů
jsme usoudili, že pro strategické rozhodování zastupitelstva o tom, zda má být sjezdový areál na Martě uměle
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zasněžován či nikoli, je odborné
posouzení více než potřebné. Na
přelomu března a dubna byly
odebrány vzorky umělého sněhu
ze 4 míst sjezdovky nad studnami a vzorky vody ze studní
a z jezera a byly provedeny laboratorní rozbory, jejichž výsledkem je 6 protokolů
o celkovém rozsahu 15 stran.
Z těchto a dalších poznatků a informací bylo provedeno Posouzení. Od samého počátku prací se provozovatel
skiareálu Ing. Dlouhý choval velmi vstřícně a poskytl
veškeré požadované informace o počtu provozních hodin, počtu přepravených osob, typu zasněžování, technických parametrech strojů pro úpravu sjezdovek
a množství pro ně spotřebovaných pohonných hmot.
Stručné závěry jsou následující: „Kvalita vody ze
sněhu odebraného v blízkosti studní nevykazuje žádné
podstatné zatížení antropogenními polutanty. Byl zjiš-
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infiltrace vody do podloží, změnu rostlinných společenstev a zvýšení zranitelnosti oblasti infiltrace i oběhu
mělkých podzemních vod jímaných předmětnými studnami. Nelze vyloučit náhodnou událost (havárii rolby
spojenou s únikem pohonných hmot, kontaminaci vod
v důsledku nekázně zákazníků Skiparku apod.).“ Tady
by pro běžného čtenáře asi stálo za vysvětlení, co jednotlivé body znamenají, např. něco jako: Překvapivým
zjištěním tedy je, že ačkoli umělý sníh leží na svahu
déle, vsakuje se kvůli jeho struktuře do podloží méně
vody než v případě sněhu přírodního.
K předcházení kontaminace zdrojů navrhuje v kapitole č. 10 Posouzení zpracovatel konkrétní provozní
opatření a monitoring sněhu i zdrojů dodávané vody
k zasněžování. Současný stav popsaný v Posouzení, je
tedy z našeho pohledu přijatelný, a to zejména proto, že
provozovatel do umělého sněhu nepřidává žádné cizorodé látky (např. aditiva) a chová se zodpovědně. Věříme, že představitelé městyse i provozovatel areálu
zachovají svým konáním i do budoucna rovnováhu
mezi rozvojem lyžování a potřebou zásobování vodou
z Marty.
Předmětné získané Posouzení jsme předali zastupitelům i provozovateli areálu Ing. Dlouhému. Děkujeme
nadaci VIA za poskytnutou dotaci na více než potřebnou ochranu vodních zdrojů.
Za spolek ŠUMAVANENAPRODEJ Monika Krolová,
Vladislav Smolka, František Frantál
Výlet školního klubu FČAS

těn pouze vyšší obsah železa v koncentraci odpovídající lipenské vodě (či mírně vyšší) a ve vzorku ze dne
3.4.2019 i hliník, což zpracovatel přikládá antropogennímu vnosu přímo na sjezdovce. Voda ze studní nebyla
aplikací umělého sněhu negativně ovlivněna tak, aby se
to projevilo ve sledovaných kvalitativních parametrech.
Zasněžování má vliv na prodloužení sezóny, omezení
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Školní rok utekl jako
voda a já i letos pevně věřím, že nám všem zůstane
v paměti spousta milých
vzpomínek na společně
strávený čas.
Na rozloučenou jsme
v pátek 21.6.19 opět podnikli výpravu na Lipno,
kde jsme se lanovkou vypravili do Království lesa.
Počasí nám letos vyšlo na
jedničku, a proto jsme si užili prima odpoledne se
spoustou zábavy.
Největší úspěch u dětí měla nejprve lanovka
a následně pak lanová sestava, trampolíny a výběh
s kozičkami. V pozdějším odpoledni jsme se přesunuli
do herny FČASu, kde jsme si odpočinuli při hrách
a stolním tenisu, nachystali si věci na přenocování.
K večeři jsme si ugrilovali výborné špekáčky. Na závěr
dne nás čekal filmový večer s promítáním animáků
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a spousta dobrot, které ke kinu neodmyslitelně patří.
Poslední vytrvalci usnuli těsně před půlnocí. Druhý den
ráno nás čekala luxusní snídaně v podobě domácího
perníku od Gabči Krejzové a pak méně populární úklid
a loučení.
Moji milí „Klubáci“, byl to s Vámi krásně prožitý
čas, byli jste naprosto skvělí! Přeji vám ty nejúžasnější
prázdniny a v září šťastný vstup na druhý stupeň ZŠ.
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SAIL & SKI KIDS FRYMBURK LIPNO

Již druhou sezónu se pravidelně schází parta dětí
v jachtařském klubu Loděnice Lipno a vyráží brázdit lipenské vody na plachetnicích. Pod vedením zkušeného
jachtaře a trenéra Jana Myslíka se sportovnímu jachtingu věnují nejen děti, ale s chutí se zapojují i někteří
rodiče. Mladým jachtařům, kteří se sjíždějí do jachtařského klubu z Lipna, Frymburka, Vyššího Brodu
i Černé v Pošumaví je k dispozici početná flotila sportovních plachetnic a katamaranů RS. Děti se učí nejen
praktickým, ale také teoretickým dovednostem. Někteří
již nasbírali tolik zkušeností, že se již letos postaví na
start některého z místních závodů.
Jachtaři nezahálí ani v zimě, kdy se v loňské zimě
scházeli na pravidelných lyžařských trénincích na
frymburském ledovci pod vedením Tomáše Václavíka.

Ve školním roce 2019/2020 se budu těšit na novou
partu „páťáků“. Věřím, že nás opět čeká skvělý rok
a mnoho úžasných zážitků! Mé velké díky patří Mirce
Kozojedové a Martině Schüeli za pomoc s organizací
výletu a odvoz dětí z Lipna nad Vlt. do Frymburku, Petru Kozojedovi za poskytnutí grilu a opečení špekáčků.
Iveta Jandová ŠK FČAS
Dětský klubík FČAS - PODĚKOVÁNÍ
V úterý 25.6.2019 čekalo na děti v našem dětském
klubíku velké překvapení v podobě dvou skákacích
hradů. Děti si tak mohly užít náramné dopoledne plné
hopsání a dovádění. Velkou odměnou nám byly jejich
rozesmáté tváře. Velké poděkování patří panu
Romanu Šuhajovi za bezplatné zapůjčení skákacích
hradů.
Za FČAS Iveta Jandová

Letní „turistická“ družina 2019

Tento rok jsme se v naší letní družině zaměřili na turistiku a poznávání okolí našeho krásného městečka.
Děti na začátku obdržely
turistické deníčky, do kterých si mimo jiné zapisovaly své zážitky z výprav,
lepily fotografie a plnily
různě úkoly (např. si vytvořily herbář). Každé ráno jsme
se seznámili s trasou na daný den a s činnostmi, které nás budou čekat. Trasy byly dlouhé asi
5 km a do oběda jsme je vždy zvládli ujít. Po obědě
měly děti připravený program v podobě her, soutěží,
koupání a dalších činností. Poslední den 12. července
jsme společně s Míšou, Laurinkou a Natálkou tradičně
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oslavili jejich narozeniny. Ráda bych poděkovala p. Labajovi, který nás svezl převozem, Obchodnímu domku
Rillich za slevu na ceny pro děti, mamince Kristýnky
a Elly za výborné koláče a muffiny a všem ostatním rodičům za spolupráci.

TFA Team Hasiči městyse Frymburk
TFA (nejtvrdší hasič přežije)

V sobotu 13. 7. 2019 se v obci Běleč konal VIII.
ročník soutěže Železný hasič Běleč a III. ročník soutěže
O pohár starosty Krajského sdružení SH ČMS Jihočeského kraje v disciplínách TFA pod záštitou senátora
a starosty města Mladá Vožice Mgr. Jaroslava Větrovského. V tomto závodu se jedná o roztažení dvou nezavodněných hadic na délku 60m, smotání 2 ks hadic B
a uložení do boxů, 80 úderů do Hammerbox, uchopení
20 kg závaží a pronesení tunelem, přeskočení bariéry,
přenesení 80 kg figuríny a nakonec výstup na věž hradu
Šelmberk, ve které na závodníky čeká 101 schodů.
Opět se účastnil náš zástupce Karel Malák. Ve své
kategorii se umístil na krásném druhém místě s výsledným časem 6:25,74. Také byl jediným zástupcem
okresu Český Krumlov.
SDH Frymburk

Krásné prázdniny
a spoustu sluníčka
a zážitků Vám přeje
Gábi Hartmanová

PRODEJ DŘEVA NA PALIVO
Jehličnatá vláknina v délce 2m.
Cena 399,-Kč za prm vč. DPH.
Doprava do 25km je zahrnuta v ceně.
Minimální odběr cca 40 prm.
(1 nákladní auto s hydraulickou rukou)
Akce platí do 31.8.2019
KONTAKT: Bc. Zouhar Pavel, tel. 607 117 150

Komerční banka a.s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici
na ÚM Frymburk ve dnech:

14. 08. 2019
28. 08. 2019
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