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Komunální volby 5. - 6. října 2018
Na základě § 29 zákona č.491/2001 Sb. Úřad městyse ve Frymburku oznamuje, že ve dnech 5. - 6. října 2018
proběhnou volby do Zastupitelstva městyse Frymburk. Volby se uskuteční v obřadní síni úřadu městyse dne 5. října
2018 od 14,00hodin do 22,00hodin a dne 6. října 2018 od 08,00hodin do 14,00hodin.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva městyse Frymburk hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Zastupitelstva městyse Frymburk může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Je možné využít i hlasování do přenosné schránky, a to především pro starší občany se sníženou pohyblivostí. Tuto
žádost buď někdo oznámí přímo na místě volební komisi, nebo ve dnech a hodinách voleb zavolá na tel.: 380 735 196
a požádá o tento způsob hlasování. Předseda okrskové volební komise
potom zařídí dopravu přenosné schránky za žadatelem a dva členové
okrskové komise umožní tento způsob hlasování.
Vzhledem k tomu, že se jedná o druh voleb, které jsou sice nejjednodušší pro okrskovou volební komisi co do průběhu (nejsou žádné
voličské průkazy), naopak jsou tyto volby nejsložitější pro samotného
voliče. A to především v tom, jak může naložit se svými voličskými
hlasy. Při volbách do našeho zastupitelstva má každý volič 9 hlasů =
počet volených zastupitelů. Jak jsem již uvedl, způsob, jak s nimi naloží, není nejjednodušší a nejpřehlednější, i když si volič přečte poučení, které je součástí volebního lístku. Proto vyzývám všechny voliče,
aby využili možnosti, pokud si nebudou jisti, přímo ve volební místnosti požádali o radu členy okrskové volební komise. Členky a členové
okrskové volební komise byli řádně poučeni o způsobech hlasování a
navíc většina členů komise má bohaté zkušenosti přímo s volbami do
Zastupitelstva městyse Frymburk. Tady platí jednoduchá zásada: je
lepší se raději zeptat, než odevzdat neplatný hlas, nebo nevyužít všech
svých 9 hlasů.
Oto Řezáč, starosta
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Zprávy z radnice

Ochrana našich vodních zdrojů a územní plán
Územní plán městyse Frymburk, o kterém jsem poměrně detailně psal v předchozích měsících, byl nyní
postoupen na dotčené orgány, aby se dle zákonem stanovené lhůty vyjádřily k závěrečnému vypořádání námitek a připomínek, jež vzešly z veřejného projednání
v červenci tohoto roku.
K jedné, a to dosti pro nás Frymburské zásadní námitce, jsme si od Krajského úřadu JČ kraje vyžádali
metodickou pomoc. Z odpovědi, kterou náš úřad městyse obdržel, jsme (zastupitelé) usoudili, že kladné vypořádání námitky sdružení Šumava Ne Na Prodej
nebude kolidovat s nám nadřazenou územně plánovací
dokumentací tzv. Zásadami územního rozvoje JČ kraje.
Tedy tímto neohrozíme zákonné schválení územního plánu městyse Frymburk. Rozhodli jsme se tedy
plně akceptovat tuto námitku a v území našich vodních
zdrojů neumožnit případnou výstavbu lanovek a sjezdovek přímo opatřením v územním plánu. Toto si myslím je velmi dobrá zpráva pro všechny zvláště pro
organizátory této akce členy sdružení Šumava Ne Na
Prodej. Velké pozitivum ve společném řešení této námitky je možné spatřovat v tom, že zastupitelé včetně
starosty pracují s vůlí svých občanů. Hledali jsme takové řešení, jež by bylo v souladu se zákony ale i s požadavky svých občanů. Takto má fungovat ona, tolikrát
diskutovaná, demokracie. Nic z tohoto procesu není
třeba vnímat negativně, ba naopak. Jen je třeba se nad
tím trochu zamyslet, mít k sobě respekt a vždy si zachovávat vzájemnou úctu i důvěru. Nadále bude povinností zastupitelů hledat možnosti a cesty, které jsou
nám dány pro trvale udržitelný a kvalitní rozvoj našeho
společného domova, městečka Frymburk.
Voda pitná – voda splašková – voda dešťová
Voda, která k nám do domácnosti přiteče, též musí
po jejím využití odtéct a být vyčištěna, to je, dnes již
každému jasné a srozumitelné. Máme veškerá zařízení,
jež nám toto kvalitně umožňují. Tím mám na mysli naši
čistírnu odpadních vod, která má třístupňové čistění
mechanické, biologické a chemické. Bohužel ale toto
nestačí, jak je patrno na vzniku stále velkého množství
sinic v jezeře. Velkou roli v tomto procesu čištění odpadních hraje dešťová voda, jež se nám při deštích dostává do kanalizace a způsobuje její tzv. propláchnutí.
Takto zahlcená kanalizace je poté pomocí odlehčovacích per s celým svým obsahem vypuštěna přímo do jezera a tím nakrmíme ony sinice. Všechny nové lokality
výstavby již od roku 1987 (Rybízárna jako první, Bla-
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tenská, Tábor míru) jsou vybaveny oddělenou kanalizací. Nicméně ještě větší část Frymburka takto řešena
není a i voda, kterou vídáte, jak se při deštích valí po
silnicích a náměstí, nám bohužel vyplachuje kanalizaci
splaškovou. Možná si z Vás někdo pamatuje horké léto
bez deště v roce 2015, kdy paradoxně ony sinice nebyly, ale v momentě příchodu dešťů se vše obrátilo
a plocha jezera se začala pomalu zelenat pod návalem
jejich růstu. Způsoby, jak tuto dešťovku neznečištěnou
dostat přímo do jezera či do půdy, je spousty a budeme
se tím muset v brzké době zabývat. Je to jen jedna (dle
mého významná) z příčin výskytu sinic v jezeře, ale je
v našich silách zkusit tuto příčinu řešit.
GDPR a zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva
V minulých vydání zpravodaje jsem informoval
o potížích, které nám způsobilo zavedení nové právní
normy tzv. GDPR (anglická zkratka) – ochrana osobních údajů ve zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva. Na tuto skutečnost jsme byli upozorněni naším
pověřencem pro tuto oblast. Tohoto pověřence jsme
museli též ze zákona angažovat, tedy mít ho a přirozeně
ho i platit. Když ho tedy platíme, tak chceme, aby hledal řešení jak ano a ne jen proč ne, jelikož považujeme
zveřejňování zápisů za správné na rozdíl od tisíce jiných povinností. Dojednali jsme tedy, že po vyhotovení
zápisu jej postoupíme našemu pověřenci, ten jej tzv.
anonymizuje a poté jej zveřejníme na našich stránkách.
Už vidím Váš úžas a slyším ono „jak krásné je žít
v době byrokratické byť svobodné“.
Dluhová služba aneb stav finančního zdraví Frymburka
Dluhová služba je výraz, který vyjadřuje v číselné
hodnotě, jak na tom je hospodaření konkrétního subjektu. Lidově řečeno kolik městys komu dluží a naopak
kolik peněz jiné subjekty dluží městysu. Naše dluhová
služba má hodnotu nulovou.
Stav peněz na účtech městyse cca je 20 milionů Kč,
z toho 10 milionů vnímáme jako rezervu na tzv. horší
časy. Zbylá část peněz je víc než dostatečná pro běžný
život městyse, včetně financování investic, které jsme
si pro letošek stanovili. Také nám tato částka dostatečně
kryje potřeby tzv. koofinacování grantových a dotačních programů. Finance máme uložené v podobě peněz, nevlastníme tedy žádné cenné papíry, obligace,
dluhopisy apod. Tento přístup je velmi konzervativní,
ale jistě nejvíce bezpečný a odpovídá způsobu správy
veřejných financí, jak jej vnímám nejen já, ale většina
kolegů zastupitelů, s kterými jsem měl za dvacet let starostování možnost spolupracovat.
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Co se týká majetku, tak žádný nemáme v zástavě
a nevedeme žádný majetkový soudní spor. Za dobu
mého starostování se podařilo získat přes 200 milionů
korun na investice do zvelebení, zkvalitnění našeho
městečka (rekonstrukce školy, výstavba centrálního integrovaného systému, vodovody, cyklostezky, komunikace, čistírna odpadních vod, plynofikace apod.).
Pro úplnost uvedu v tomto příspěvku o hospodaření
i několik faktů týkajících se přímo mě jako starosty. Za
20 let ve funkci starosty jsem nikdy nezatěžoval městys
potřebou služebního vozu. Používám výhradně svůj dopravní prostředek bez nároku na náhradu cestovného,
jedná se zhruba o 10 000 km ročně. Nikdy jsem nepobíral než základní plat stanovený příslušným platovým
nařízením, a to vždy za 12 měsíců v roce, tedy žádné
jiné odměny, žádný 13. plat apod. Používám výhradně
svůj vlastní telefon i notebook. Nekoupil jsem já a ani
nikdo z mých blízkých příbuzných z vlastnictví městyse žádný byt, parcelu pro výstavbu rodinného domu,
či nějaký movitý majetek. Ze zákona celou svou dobu
starostování zveřejňuji své majetkové poměry.

ZVEME VÁS LETOS JIŽ V ŘÍJNU

19. - 21 . 10. 2018
www.andelskaprani.net
Nově se můžete těšit na různorodé výtvarné dílny pro
všechny věkové kategorie, dražbu, hliněného anděla
s křídly splněných přání. Už podruhé zahraje a zazpívá
kapela Shivers folk-celtic music. Ve frymburském přístavišti na parníku Adalbert Stifter můžete vidět např.:
Kytarový virtuóz Lukáš Sommer, Andělský tým
Violoncellistka Michaela Stehlíková, Živé příběhy
v kruhu v doprovodu drumbenů, Kouzelník, Barokní
flétny, 5. třída ZŠ Frymburk

Oto Řezáč, starosta

Mobilní sběrový dvůr
Dne 27. 10. 2018 proběhne mobilní sběrový dvůr dle
následujícího časového harmonogramu:
Frymburk autobusové nádraží
12,30 – 14,00 hodin
Blatná
14,15 – 14,45 hodin
Milná
15,00 – 15,30 hodin
Na uvedená místa v uvedenou dobu je možné zdarma
odevzdat nebezpečný odpad (např. ledničky, pračky,
sporáky, baterie, pneumatiky, koberce, nábytek atd.).
Oto Řezáč, starosta
Frymburské ženy pořádají

ve dnech 22. – 23. 10. 2018
PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZU,
která se uskuteční v obřadní síni městyse Frymburk.
VÝKUP: 22. 10. 15:00 – 18:00 hodin
PRODEJ: 23. 10. 14:30 – 17:00 hodin
Výdej neprodaného zboží:
23.10. 17:00 – 18:00 hodin
Věci, které nebudou vyzvednuty, budou použity
k charitativním účelům.
Frymburský svaz žen zve své členky dne

12. 10. 2018 v 17.00 hod.
do Bistra Na Pláži
na výroční schůzi
spojenou s ochutnávkou místní kuchyně.
(P. S. zájezd do Bad Füssingu se letos uskuteční až
1. 12. 2018, upřesnění bude v listopadovém zpravodaji)

Vás zve v sobotu 13. 10. 2017 od 16:00 na třetí Frymburský turnaj v Texas Holdem Poker. Buy-in 200,- Kč
+ 50,- Kč Rebuy povolen první hodinu max. 2x + 1x
add-on. Počáteční stack bude 10.000 chips. Prizepool
bude stanoven podle celkového počtu hráčů. Pro hráče
bude připraveno malé občerstvení. Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace na čísle 608 777 187.
¨

Frymburk přijme obsluhu čerpací stanice

Požadujeme – zkušenosti s prodejem a prací s hotovostí případně možnost seberealizace
Nabízíme – pracovní doba dle dohody, motivační
program Flexi pass spolupracujících dodavatelů, HPP,
mzda od 17.000,- brutto, náborový příspěvek 5000,-,
spropitné.
Pro více informací kontakt – p. Jirka tel. 777 199 260
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Knihovna Frymburk

Zprávy z klubu FČAS

Vážení čtenáři a návštěvníci naší knihovny, v červenci jsme spočítaly Vaše dobrovolné příspěvky do
naší knihovnické kasičky a za 2 922,- Kč, které tam
byly, jsme zakoupily nové knihy. Doufáme, že se Vám
knihy budou líbit a těšíme se na Vaši návštěvu v naší
knihovně.
 Conn Iggulden: Válka růží, Trojice, II. díl
 Frederick Forsyth: Spis Odessa
 Hendrik Groen:
Nový tajný deník Hendrika Groena 85 let
 Miroslav Macek:
Saturnin se vrací (oficiální pokračování )
 Tracy Brogan: Něco jako láska
 Abbi Waxman: Zahrada nových začátků
 Sarah Jio: Láska jako z deníku
 Camilla Läckberg: Čarodějnice
 Tove Alsterdal: Zapomenutí mrtví

Adventní trhy ve Frymburku – Výzva prodejcům
Adventní trhy ve Frymburku začínají mít tradici příjemné akce, kde se místní občané mají možnost potkat
s rodinou a přáteli, a v poklidu strávit společný čas.
Letos vychází termín na pátek 7. 12. 2018 a bude se
konat opět před prostory volnočasového centra FČAS.
Příprava začíná už nyní a její součástí je zajistit zajímavý sortiment výrobků, který bude tvořit nabídku
v prodejních stáncích. Chceme, aby byly výrobky
hlavně z lokálních a domácích zdrojů a mohli jsme
v nabídce představit šikovné místní občany. Pokud
byste chtěli přinést na trhy nějaké své domácí výrobky
nebo nabídku svých krámků, můžete nás kontaktovat
a domluvit se na zařazení sortimentu do prodejních
stánků. Buď můžete prodávat sami, nebo zařadíme výrobky k některému z prodejců, které tvoří členové
FČASu nebo Frymburský svaz žen.
Za spolek FČAS je kontaktní osoba pro koordinaci
a přehled zájemců o prodej Jana Toušková na telefonu
603 478 117 nebo na emailu fcas@centrum.cz.
Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Knihovnice M. Baldová a Š. Rillichová
Frymburská brambora 2018

Pěstování čehokoliv je odnepaměti základní a důležitá činnost lidstva. Proto se i ve Frymburku dne
19. 9. 2018 sešli v Hospodě Na Rynku místní pěstitelé
brambor, aby poměřili své největší letos vypěstované
brambory. Přišlo celkem 7 pěstitelů.
Největší bramboru o váze 555 g přinesl p. Jiří Feitl
a tím získal pro letošek titul ,,nejhloupějšího sedláka"
dle lidového rčení ,,čím hloupější sedlák, tím větší
brambory"....tímto mu gratulujeme. Druhá byla brambora o váze 425 g pana Richarda Fraje ze Svatoniny
Lhoty a třetí byl pan Miroslav Maurer s bramborou
405 g. Další v pořadí M. Nekola, I. Rillich, M. Nekolová, L. Mrázik
Důležitější
však
bylo, že se všichni při
soutěži dobře bavili
a slibovali na příští rok
určitě ještě větší bramboru. A protože je ve
Frymburku
stále
hodně lidí, kteří se rádi
věnují svým políčkům
či zahrádkám, tak věříme, že příští rok proběhne soutěž s ještě
větší účastí.
Za Zdraví Frymburk Nekola Martin
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Stezka odvahy – poděkování
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali
o pořádání oblíbené stezky odvahy. Tato akce se stala
tak oblíbenou, že se i na jejím pořádání sešlo spousta
osob a partnerů a bohužel jsme nestihli všechny připomenout. Tímto posíláme velké poděkování Wellness
Hotelu Frymburk za poskytnutí plného koše sladkostí
pro všechny děti, které úspěšně prošli stezkou a také
děkujeme Marii Golasové za pomoc s organizací při
vypouštění dětí na stezku v pravidelných intervalech.
Program pro seniory
Klub FČAS funguje ve Frymburku od roku 2015
a nyní již můžeme tvrdit, že má pevné místo mezi místními občany a většinou již všichni víte, kde toto volnočasové komunitní centrum je, aniž bychom museli
zmiňovat prostory staré mateřské školky.
Rádi pořádáme programy, o které mají lidé zájem
a využijí příležitost se pobavit, setkat s přáteli nebo se
zúčastnit nějaké zajímavé přednášky. Záleží nám, aby
čas, který do realizace vložíme, byl zhodnocen účastí
na těchto programech.
Nyní vede Marcela Frajová velice úspěšné cvičení
pro seniory, které se koná každou středu od 9:00 hod.
a pak si můžete společně posedět a popovídat.
Ale, rádi bychom věděli, co by Vás ještě zajímalo
a co bychom mohli pro naše starší spoluobčany uspořádat, aby Vás program zaujal a zúčastnili jste se.
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Případně, že máte nápady, o které byste se s námi
chtěli podělit a co byste chtěli ve Frymburku zažít, tak
nás neváhejte oslovit. Budeme rádi za Vaše tipy.
Kontakt: fcas@centrum.cz nebo tel: 603 478 117.
Školní klub, školní autobus a příměstský tábor
i díky dotaci
Již druhým rokem se nám daří pořádat a kompletně
financovat odpolední školní klub FČAS pro děti 5.
(možno i 4.) třídy a částečně financovat (společně
s městysem Frymburk) školní autobus svážející děti
každé ráno ze Světlíku. V létě se k tomu zároveň přidalo částečné financování (s doplatkem rodičů) obou
turnusů příměstského tábora.
Realizace těchto programů, případně jejich zvýhodněná cena pro účastníky na projektu s vyplněnými přihláškami a monitorovacími listy, je díky dotaci
z Evropských sociálních fondů a Operačního programu
Zaměstnanost. Tento fond přispívá na mzdy zaměstnanců, kteří zmíněné aktivity zajišťují. Název našeho
projektu je „Sladění potřebnosti mimoškolních aktivit
dětí s potřebami rodičů žijících a pracujících v cestovním ruchu“ a dotaci budeme čerpat do srpna roku 2020.
Tedy ještě dva školní roky můžete využít stejné podmínky při účasti na těchto programech. A kdo ví, třeba
i déle….
Budu se těšit na setkání s Vámi a děkuji všem zúčastněným za velkou pomoc při realizaci fungování
klubu FČAS.
Jana Toušková
Pokračujeme, můžete se přidat!!!

JÓGA a MINDFULNESS
(VŠÍMAVOST)
PRO SENIORY
Kdy: 10. 10. 2018 od 9:00 do 10:00
pravidelně každou středu
Kde: Klub FČAS, Frymburk 23
Lektor: Marcela Frajová
Cena: 20 Kč
S sebou: pohodlné oblečení, teplejší ponožky
a mikinu/svetr
Nevadí, že nemáte předchozí zkušenost s jógou.
Budeme cvičit především na karimatkách,
židlích i vestoje – každý dle svých možností.
Po skončení možnost posezení a sdílení u čaje nebo
kávy v rámci seniorklubu.
Pořádá Spolek FČAS ve spolupráci s Nadačním
fondem pro rozvoj plného vědomí.
Info o nadačním fondu: www.plnevedomi.cz
Těším se na Vás! Marcela Frajová

Sjezdovky na Kališti v územním plánu:
potřetí – a snad naposled...

V horizontu několika týdnů budou zastupitelé městyse schvalovat návrh nového celkového územního
plánu. Završí se tak proces, který trval několik let a prošel tolika peripetiemi, že je dnes s odstupem času těžké
orientovat se v něm. Dovolte tedy rekapitulaci nejpodstatnějších bodů a připomínku toho, co bylo společné
všem dílčím návrhům změn: všechny obsahovaly možnost vybudovat na severozápadním úbočí Kaliště rozsáhlý sjezdařský areál, který by fakticky Frymburk
propojil s Kramolínem.
Poprvé se tato myšlenka objevila v konkrétní podobě v návrhu změny územního plánu (dále ÚP) č. 3
v r. 2012. Pod tlakem části občanů, kteří považovali
tento zásah do krajiny za nepřiměřený, někteří zastupitelé podmínili schválení změny ÚP č. 3 (včetně možnosti vybudovat na Kališti sjezdovky) bezprostředním
zadáním následné změny ÚP č. 6, která měla řešit
pouze rozvoj lyžování v okolí Frymburka. Dne
9.11.2012 proběhla ve Frymburském muzeu veřejná
beseda o rozvoji lyžování ve Frymburku a v témže měsíci vzniklo občanské sdružení Šumava Ne Na Prodej.
Dne 11.10.2013 byl zástupcům městyse Frymburk, dotčeným orgánům státní správy a okolním obcím představen návrh změny ÚP č. 6. Ukázalo se však, že ve
srovnání se změnou ÚP č. 3 nedošlo téměř k žádnému
posunu (rozsah plochy vyhrazené sjezdovkám a lanovkám byl dokonce větší než ve změně ÚP č. 3). Občanské sdružení předložilo připomínku k předkládané
podobě změny ÚP č. 6 obsahující 2 body: podporu rozvoje lyžování na Martě, avšak naprosté odmítnutí výstavby sjezdovek na Kališti z důvodu existence vodních
zdrojů v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že jejich existenci návrhy ÚP, včetně souvisejících ekologických posudků, ignorovaly, členové občanského sdružení
všechny zdroje v terénu vyhledali, zaměřili, zanesli do
mapy a 18.11.2013 poskytli veškeré informace zpracovateli ÚP. Dne 29.11.2013 proběhla další veřejná beseda o rozvoji lyžování. V prosinci 2014 byla z podnětu
obcí Lipno nad Vltavou a Loučovice provedena 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
(ZUR), v níž byla oblast SR22, do níž spadá celý vrch
Kaliště a jeho přilehlé okolí, překlasifikována z původně široce turisticky využitelného území na prostor
pro rozšíření lyžařského areálu Kramolín. Jak se později ukázalo, tato účelová změna posloužila firmě
Lipno Servis provozující areál na Kramolíně jako argument, proč musejí být sjezdovky v návrhu ÚP zachovány.
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V únoru 2015 navrhl starosta zastavit projednávání
změny ÚP č. 6 z důvodu, že do roku 2020 musí být pořízen zcela nový celkový územní plán celého katastru
Frymburka, a dokončení změny č. 6 by tedy bylo neekonomické. Vzhledem k tomu, že by zastavení změny
ÚP č. 6 znamenalo zbrzdění rozvoje areálu na Martě,
k zastavení prací na změně č. 6 nedošlo a v červnu 2015
byl její návrh projednán na veřejném zasedání. Protože
návrh sjezdovek na Kališti vypuštěn nebyl, podalo občanské sdružení Šumava Ne Na Prodej námitku opírající se o petici, kterou podepsalo 259 frymburských
obyvatel. Přes takto zřetelně projevený nesouhlas zastupitelé 7.10.2015 změnu ÚP č. 6 schválili, přičemž
záměr vybudovat na Kališti sjezdový areál byl zachován v pouze mírně redukované podobě. V souladu se
změnou legislativy se na konci r. 2015 občanské sdružení Šumava Ne Na Prodej změnilo na spolek stejného
názvu.
Dne 29.1.2016 byl na společném jednání zástupců
městyse s dotčenými orgány představen návrh nového
územního plánu znovu obsahující sjezdovky na Kališti.
Dne 24.2.2016 zastupitelstvo městyse svým usnesením
č. 20/2016 prohlásilo severní svah Kaliště za území
strategicky důležité z hlediska zásobování obyvatelstva
pitnou vodou, což předznamenalo zásadní obrat v postoji vedení obce. K návrhu nového ÚP spolek Šumava
Ne Na Prodej uplatnil 25.2.2016 připomínku směřující
k vyloučení sjezdovek z návrhu. Připomínka bohužel
znovu nebyla zohledněna, a ačkoliv v mapových podkladech návrhu ÚP prezentovaných při projednání s veřejností nebyly konkrétní sjezdovky zakresleny,
textová část nadále obsahovala možnost postavit na
svazích Kaliště areál pro sjezdové lyžování v celkové
maximální výměře cca 36,8 ha s povinností předchozího pořízení územní studie. Když bylo po dlouhé prodlevě stanoveno datum projednání návrhu nového ÚP
s veřejností (10.7.2018), zorganizoval spolek novou
petici, při níž svůj nesouhlas s možností vzniku sjezdařského areálu vyjádřilo 304 obyvatel Frymburka (tedy
více než v r. 2015), a ve stanovené lhůtě dne 16.7.2018
podal proti začlenění areálu do ÚP námitku. Při jejím
vypořádávání pořizovatel ÚP ing. arch. Radek Boček
trval na zachování možnosti vybudování sjezdovek
s odvoláním na nutnost respektovat nadřazenou
územně plánovací dokumentaci, tedy onu aktualizovanou verzi ZUR z konce roku 2014. Vzhledem k tomu,
že se stále větší část obyvatel Frymburka, včetně zastupitelů, začala přiklánět k prioritě ochrany zdrojů pitné
vody, starosta městyse, jakožto pověřený zástupce městyse rozhodující spolu s ing. arch. Bočkem o vypořádání připomínek a námitek, navrhl variantu úplného
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vypuštění sjezdovek z ÚP a vyžádal si stanovisko krajského úřadu k otázce, zda se tím městys dostává do rozporu s výše zmíněnou regionální dokumentací a zda je
tedy argument ing. arch. Bočka relevantní.
Pokud krajský úřad shledá, že se městys do rozporu
s nadřazenou dokumentací nedostává, nebude již nic
bránit budoucím zastupitelům, aby odhlasovali návrh
nového ÚP, z něhož bude možnost vybudovat na Kališti sjezdovky zcela vyloučena. Pohled na programy
jednotlivých kandidátek pro nadcházející komunální
volby nás může naplňovat optimismem - ve většině
z nich figurují ochrana vodních zdrojů a rozvoj Frymburka jako klidové turistické destinace na předních
místech. A pro případ, že by krajský úřad potvrdil rozpor s nadřazenou územně plánovací dokumentací, jsme
připraveni napadnout takové rozhodnutí soudní cestou,
protože jsme přesvědčeni, že ochrana vodních zdrojů
životně důležitých pro místní obyvatelstvo i budoucnost regionu je nadřazena ochraně podnikatelských zájmů firmy Lipno Servis. Několik posledních suchých
roků a rostoucí problémy se zajištěním pitné vody v celostátním či spíše celoevropském měřítku nám v tom
dávají za pravdu. O tom, že jde o skutečně závažnou
záležitost, svědčí i zájem České televize, která počátkem září natočila o celém problému pořad, v němž vystupují všichni aktéři sporu, kteří s natáčením
souhlasili. Měl by být vysílán 7. 10. 2018 na ČT2
v cyklu Nedej se.
Zdá se tedy, že dlouhý proces kontroverzí, který by
bylo možno ve zkratce označit jako „sjezdovky versus
voda“, se blíží ke konci. Většina obyvatel by samozřejmě byla ráda, kdyby se vše odehrálo první, tedy smírnou cestou. Pokud by však nakonec mělo dojít na
soudní rozuzlení, získal spolek Šumava Ne Na Prodej
finanční grant použitelný na právní služby, soudní výlohy a odbornou pomoc expertů, kteří by našemu městysi pomohli domoci se práva rozhodovat si ve vlastním
katastru o svých záležitostech bez nátlaku zvenčí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám
po celá ta léta vyjadřovali podporu svou aktivní účastí
na besedách a na jednání zastupitelstva, a zejména těm,
kteří nám svým podpisem v obou peticích dali svou důvěru, propůjčili legitimitu a vlili nám novou energii pokračovat v tomto často velmi nerovném zápase.
Za spolek Šumava Ne Na Prodej
Monika Krolová, František Frantál, Vladislav Smolka
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Zázračné dřevo!

Říká se: zima se tě zeptá, co jsi dělal v létě. Je sice
podzim, ale já jsem si koupil dřevo. Několik let jsem
byl věrný jednomu dodavateli. Byl jsem s ním spokojen
a tak nechápu, proč jsem to udělal. Změnil jsem dodavatele. Neměl jsem to dělat.
Tento dodavatel prodává zázračné dřevo. Objednáte
břízu a ono se téměř polovina svévolně , samo ode sebe,
změní na olši. Objednáte 3 plm a když ho rozřežete na
špalky, tak Vám z toho vnikne hromádka / viz foto/ cca
2 plm. No není to zázračné dřevo? Já se nyní bojím, že
jeho rozštípáním na polínka toho bude opět polovina.
Nechci ani domyslet co se stane, až si z tohoto dřeva
nadělám nějaké třísky na podpal. To toho bude jenom
deset koleček a 2 banánové krabice. To vše za cenu cca
3300,- Kč.
Když jsem se ozval a ohradil proti dodávce, tak mně
nějaký dobrý muž sdělil, že jsem dřevo neměl rozřezat
na špalky. Na otázku, jak jsem mohl zjistit, kolik dřeva
mne bylo dodáno, když bylo dřevo složeno do kopřiv
na délku cca 7 m, mne neodpověděl, jenom že reklamaci neuznává. Poznámka, že byla dodána směs břízy
a olše a ne bříza, jak jsem objednal, se ho nedotkla. To,
že bříze hoří jinak, než nacucaná olše, ví ve Frymburku
každý kluk nad 10 let. Ne tak tento odborník.
Když jsem se tohoto dobrého muže zeptal, jestli jako
čestný muž je ochoten uznat, že evidentně nebyla splněna objednávka 3 plm. Tak tento čestný muž odpověděl, že to se ctí nemá co dělat.
Nuže proto varuji občany Frymburska, aby toto zázračné dřevo nikdo nekupoval. Dle sdělení tohoto odborníka je vše v pořádku. Evidentně dává přednost
kšeftu před ctí. Neobchoduje dle zásady za dobré zboží
dobrou cenu, ale dle zásady trh je odvozen od slova trhnout za každou cenu.
V této souvislosti musím uvést, že před časem jsem
u nějakého Ostraváka koupil TV anténu. Nefungovala,
tak jsem ji reklamoval. Reklamaci neuznal s odůvodněním, že byla krabice otevřená. Za pomocí ČOI, soudního znalce, a tak, mu byl vnucen názor na to, co je

morálka. Dost ho to stálo peněz. Já jsem nicméně v jistém směru smířen s myšlenkou, že jsem přispěl tisícikorunou na zvýšení životní úrovně tohoto muže.
Na mysl se mi neustále vrací asociace o nějakých
šmejdech, ale oni okrádali důchodce, kteří nakupovali
předražené hrnce. Při prodeji dřeva ovšem nemůžou
existovat. Nemůžou? Mne je 72 let. Pokud se jedná
o fotografie tak mohu sdělit, že jsou kolem toho svědci.
Ta vodorovná lať je 3m dlouhá vodováha. Přeji čtenáři,
při nákupu dřeva, hodně rozvahy a opatrnosti.
V Blatné, Ing. Zifčák František
Baletky z Frymballetu tančily
na slavnostech v Rakousku

Dne 12.8. na slavnostech partnerského městyse
Vorderweissenbach v Horním Rakousku jsme úspěšně
reprezentovaly Frymburk. Zatančily jsme květinovou
scénu z baletu Korzár, ohnivou španělskou Carmen
a moderní scénický tanec
Nara. Naše vystoupení bylo
zlatým hřebem celých slavností a sklidilo velký potlesk
a ohlas od početného publika. „Tak kvalitní a profesionální baletní vystoupení
jsme zde ještě nikdy neměli,"
uvedla Kerstin Hartl z pořádajícího městského úřadu.
Za Frymballet Tereza Wilzingová
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Spolek FČAS ve spolupráci se spolkem Zvedni Zadek
Vás srdečně zvou na promítání filmu a workshop
Kdy: neděle 14. 10. 2018 od 14:00 do 16:00
(promítáme od 14:00 !!!)
Kde: Klub FČAS, Frymburk č.p. 23
Vstup zdarma

Dokumentární a dobrodružný film
Na sever od slunce (délka 46 min.).
Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování
za polární noci i „běžného“ pobývání na pláži spojuje
čirá radost ze života mimo civilizaci.
Hrdinové filmu si však musí zároveň zajistit základní
podmínky pro přežití…

Workshop s ekotématikou:
Výroba domácího deodorantu
bude probíhat v průběhu promítání i po skončení; budete mít příležitost vyrobit si domácí deodorant a případně prodiskutovat ekologická témata,
která Vás zajímají či tíží...
info o spolku Zvedni Zadek: zvedni-zadek.cz
ěšíme se na Vaši návštěvu! Za spolek FČAS srdečně
Marcela Frajová

Baletní kroužek

FRYMBALLE T
Pro baletky a tanečníky od 6 let.
Každou středu v ZŠ Frymburk - Baletní sál
Začínáme 10. 10. 2018!
1. skupina: 14 - 15 hod. (1. - 3. třída, začátečníci)
2. skupina: 15 – 16.30 hod. (4. – 9. třída)
Přihlášky na tel. 733 745 435
nebo e-mail: tereza.wilzing@seznam.cz
Těším se na Vás!
TEREZA WILZINGOVÁ
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc.
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Šuníková.
Zodpovědná redaktorka: N. Märtlová, tel.: 724 966 060
Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu
naplnění kapacity. Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor. Titulní foto: D. Selucký Tisk: Tiskárna Černý s.r.o., počet výtisků 550.
Reg. číslo: MK ČR E 11575
Příspěvky lze zasílat nejpozději do 25. v měsíci.

info@ifrymburk.info
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Pěší výlet do Novohradských hor
V neděli 28. října, jako již několik let, pořádá spolek Zdraví
Frymburk turistický výlet. Letos nenavštívíme naší oblíbenou
Šumavu, ale podíváme se do Novohradských hor. Trasy budou
letos dvě, ale se stejným cílem. Obě povedou na jeden
z nejvyšších vrcholů rakouské části Novohradských hor Nebelstein ( 1017 m). Delší okruh v délce 22 km povede od
restaurace Lesovna Žofín okolo Žofínského pralesa na vrchol
Nebelsteinu. Kratší trasa v délce 15 km povede od Lesovny
přímo na vrchol, kde je možnost občerstvení v turistické chatě.
Odjezd z autobusového nádraží v 7.30 h. Cena zájezdu 100 Kč.
Důchodci, studenti, děti a zvířata zdarma.
Na všechny turisty se těší Nekola Martin

Aktivity v Černé v Pošumaví
(tělocvična ZŠ ČvP)

Pondělí: Děti od 3 let věku.
17:00 - 17:55 kroužek tvoření
18:00 - 18:55 kroužek pohybový
Středa: (50,-/týden/os)
18:00 - 19:00 Jóga pro dospělé
19:00 - 20:00 Orientální břišní tanec pro dospělé
Info: Mgr. Anna Poláková, Ph.D.
+420 723 583 574, annapol.1@seznam.cz
Pozn.: Po domluvě možná i dlouhodobá
a komplexní příprava z M, F, Ch, B a Aj. Pro maturanty a
ty, co budou dělat přijímací zkoušky, budou dle zájmu
otevřeny hodiny doučka.

