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COVID očkování

Zprávy z radnice

Úřad městyse ve spolupráci s naší praktickou lékařkou
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MUDr. Smítkovou pečlivě sleduje vývoj a možnosti očkování

Dobíjecí stanice
pro elektromobily

proti nemoci COVID 19 pro naše frymburské občany. Až bude
strana 2

Domácí hospic sv. Víta
strana 3

mít paní doktorka k dispozici onu vakcínu, předá nám tuto informaci. Vytvoří
seznam občanů, které bude očkovat a sama je bude telefonicky kontaktovat. Poté
nám dá seznam a časový rozvrh a úřad městyse zajistí jednotlivě dopravu osobním
automobilem na tu stanovenou dobu do ordinace. Tento způsob se nám jeví jako

Otužilci na Lipensku
zapíší nový rekord

nejrozumnější. Pokud by někdo potřeboval jinou informaci či pomoc, jsme též
strana 6

Rekordní výstupy na Martu
v roce 2020
strana 7

připraveni tak učinit. Stačí nám zavolat na telefonní číslo 380 735 114. Já jsem
v neustálém spojení s vedením Nemocnice v Českém Krumlově a i s Jihočeským
krajským úřadem, kde se snažím předávat informace, že o očkování je i u nás jistý
zájem a městys má připravenou strategii, jak těmto našim lidem pomoci.
Oto Řezáč starosta městyse

Nabídka práce
strana 6–7

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Z historie
– Slavní rodáci

Společnost E.ON v závěru minulého týdne spustila další dvě veřejné dobíjecí
strana 8

stanice pro elektromobily. Jedná se o lokality v turisticky atraktivní destinaci
Lipenska. Obě stanice jsou AC s pozvolným dobíjením. První z nich najdou
elektromobilisté ve Frymburku na náměstí před budovou úřadu městyse. Druhá
se nachází v obci Hůrka mezi Horní Planou a Černou v Pošumaví poblíž vlakové
stanice. Dvě AC stanice tak doplňují v této oblasti wallbox v Lipně nad Vltavou
a partnerskou dobíječku v síti E.ON Drive v Amenity Resort v Lipně nad Vltavou.

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
– periodický tisk
územního samosprávného celku.
Vydává:
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na zpravodaj@frymburk.info.
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Na stanicích mohou registrovaní řidiči elektromobilů zaplatit kartou E.ON Drive
a ti neregistrovaní mohou využít online platební bránu. Dobíjet mohou nonstop
24 hodin denně.
Na jihu Čech tak má E.ON aktuálně 20 spuštěných veřejných dobíjecích stanic.
Z nich jsou tři rychlé (2x České Budějovice, Písek), deset AC stanic (4x Český
Krumlov, 2x České Budějovice, Frymburk, Lipno nad Vltavou, Hůrka, Slavonice)
a sedm partnerských stanic (3x Soběslav, 2x Malé Nepodřice, Kardašova Řečice,
Lipno nad Vltavou). Službu tzv. Partnerské dobíječky E.ON zavedl v letošním roce
na tuzemský trh a díky ní dokáže soukromou dobíjecí stanici jejímu majiteli otevřít
pro veřejnost a spravovat ji.
Roman Sperňák – tiskový mluvčí
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Domácí hospic sv. Víta v Českém Krumlově
Rádi bychom nabídli naše služby všem potřebným lidem, kteří pečují o svého příbuzného
v domácím prostředí. Působíme v Českém Krumlově a okolí s dojezdovou vzdáleností cca 25 km.

Domácí hospicová péče
l
l
l
l
l

Pomáháme nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí ŽÍT A DOŽÍT DOMA.
Poskytujeme komplexní zdravotně-sociální péči 24 HODIN DENNĚ v domácím prostředí.
Tato péče je poskytována, pokud byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a byla
doporučena léčba PALIATIVNÍ.
Přinášíme podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i zármutku.
Nabízíme možnost zapůjčení pomůcek usnadňující péči.

Terénní odlehčovací služby
l
l
l

Posláním terénní odlehčovací služby je POMÁHAT RODINĚ S PÉČÍ tam, kde je třeba zajistit neustálou péči o těžce
nemocného v domácím prostředí.
Péče je dostupná od 8:00 do 16.00 h a vykonávají ji ošetřovatelky.
Služba zahrnuje: – péči o osobní hygienu, pomoc při stravování, oblékání, přesuny, polohování
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti
– dle dohody i jiné činnosti

Žádost o přijetí do služby najdete na www.hospicvit.cz/zadost-o-prijeti
nebo na adrese Lipová 161, Český Krumlov.
Pro více informací volejte: Mgr. Michaela Vršníková, tel.: 739 130 330.

Pracovnice ÚM bude tento měsíc přítomna 27. 2. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin.
Komerční banka a.s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

3. 2. a 17. 2. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Infolinka 800 521 521
3
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UPOZORNĚNÍ
SPRÁVCE MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Úřad městyse Frymburk upozorňuje na splatnost a sazby místních poplatků, za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (odpady),
dále za psy, dále z pobytu, vše na rok 2021.

Odpady
Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2021, je stanovena do 30. 6. 2021, na základě obecně závazné vyhlášky městyse
Frymburk číslo 1/2019.
K tomuto místnímu poplatku sdělujeme, že výše sazby je 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, přičemž úleva od poplatku se
poskytuje fyzické osobě uvedené v článku 2, odst. 1, písm. a) ve výši 60%, tedy fyzické osobě přihlášené v obci.

Psi
Splatnost místního poplatku za psy na rok 2021, je stanovena do 31. 3. 2021, na základě obecně závazné vyhlášky
městyse Frymburk číslo 3/2019.
l Za držení jednoho psa je výše sazby............................................................................................................ 200,- Kč
l Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je výše sazby............................................................ 300,- Kč
l Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je výše sazby...................................................................100,- Kč
l Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, je výše sazby..........150,- Kč

Poplatek z pobytu
Splatnost místního poplatku z pobytu na rok 2021, je stanovena na základě obecně závazné vyhlášky městyse
Frymburk číslo 2/2019. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do patnácti 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 šesti let ode dne provedení posledního zápisu.

Další informace
Obecně závazné vyhlášky všech místních poplatků jsou k dispozici v plném znění,
včetně osvobození a úlev, na internetových stránkách městyse Frymburk:

www.frymburk.info, v sekci radnice, obecně závazné vyhlášky.
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ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Místní poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Frymburk, bankovním převodem
na bankovní účet městyse Frymburk číslo: 1822241/0100, s identickým variabiním číslem každého
poplatníka. Při úhradě místních poplatků lze využít platebního terminálu umístěného v pokladně.
Variabilní symbol každého poplatníka sdělíme přímým dotazem na úřadě městyse, tel: 386 321 279 (V. Beran), nebo
380 735 074 – pokladna (M. Šuníková).
Místní poplatky lze uhradit bankovním převodem i s obecným variabilním číslem:
l
l
l

poplatek za komunální odpad:
poplatek za psy:
poplatek z pobytu:

variabilní symbol
variabilní symbol
variabilní symbol

1337
1341
1342

Do popisu pro příjemce uvádějte a identifikujte poplatníka: příjmení, místo a číslo nemovitosti.
Poplatníci, kteří mají vlastní nádobu na odpad a místní poplatek uhradí bankovním převodem, si musí samolepící
známku na rok 2021 osobně vyzvednout na pokladně úřadu městyse a tuto umístit viditelně na nádobu.
Václav Beran, správce místních poplatků

Přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 26. 03. 2021 od 08:00 do 16:00
Vypnutá oblast: Milná BPS, obec, Kovářov, Hruštice, Větrník
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku
oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny
je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde
najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.

Nabízím prodej toaletního papíru a drogerie domů
n
n
n
n

toaletní papír PALOMA – dvouvrstvý bílý
1 pytel/64 rolí – 325 Kč s DPH
toaletní papír TIMI – jednovrstvý šedý
1 pytel/64 rolí – 195 Kč s DPH
drogerie (prací prášek, Jar, saponáty do kuchyně, sáčky do košů atd.)
doprava do Frymburku zdarma

Píšková Petra (velkoobchod Č. Krumlov), e-mail: tk.agro@tiscali.cz, mob:724 043 906
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COVIDE, NEZLOB MĚ!
OTUŽILCI NA LIPENSKU ZAPÍŠÍ NOVÝ REKORD
DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ
Lipensko vyzývá všechny otužilce

agentury „Dobrý den“, proběhne na osmi

Čkyně, Vimperka, Volar až do Černé

v zemi, přijeďte s námi udělat rekord.

místech. V Nové Peci, Horní Plané, Černé

v Pošumaví (a zpět). Záštitu nad akcí

Otužování zvyšuje imunitu a ta je dnes

v Pošumaví, Frymburku, Lipně nad

převzal jihočeský hejtman Martin Kuba.

důležitá více, než kdy jindy. Covid sužuje

Vltavou, Loučovicích, Vyšším Brodě

Nad otužilci budou na každém z osmi

zemi, respektujeme ho, ale nebojíme se

a v Rožmberku nad Vltavou.

stanovišť bdít odborníci a záchranáři

ho. Jsme otužilí a jsme houževnatí.

Akci podporují České dráhy, které

Nejvíce otužilců, kteří se v jeden den

v sobotu 27. 2. zdarma přivezou otu-

(27. února 2021 od 13:00 do 14:00)

žilce i jejich fanoušky z Českých Budě-

ponoří do ledové vody Vltavy a Lipna

jovic až do Lipna nad Vltavou (a zpět)

na celém Lipensku bude zapsáno do

a společnost GW Train, která zdarma

Konkrétní místa a kontaktní osoby

České knihy rekordů. Ponor do ledové

přiveze otužilce a jejich fanoušky z Če-

na jednotlivých stanovištích budou ještě

vody za účasti komisařů pelhřimovské

ského Krumlova a ze Strakonic, Volyně,

zveřejněna.

z Vodní záchranné služby Lipno a Českého červeného kříže.
To tu ještě nebylo a Vy musíte být
u toho.

Naši frymburští otužilci si dne 22. ledna 2021 nainstalovali ke břehu Lipna nedaleko Ledové magistrály speciální wellness relaxační zařízení, které
přes zimu výborně poslouží otužilcům a v létě může být k dispozici podvodnímu pozorování lipenských sumců. Denně ji využívá mnoho otužilců.

Hotel Maxant ve Frymburku přijme recepční.
Nutná znalost němčiny.
Základní znalost angličtiny a recepčního programu Previo výhodou.
Nástup od dubna, dobré ﬁnanční ohodnocení,
možnost služebního bytu 2+kk.
Více informací na tel. 602 290 722 nebo sales@hotelmaxant.cz.
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Rekordní rok na Martě
Chůze je skvělá pohybová aktivita, která lidem dokáže prodloužit život a ochránit je před vznikem mnoha chorob,
jak tělesných, tak psychických. Pravidelné procházky jsou přitom bezpečné, úrazy či poranění zde prakticky nehrozí.
Jedno lidové pořekadlo říká:
„Mám dva lékaře, jsou to moje
pravá a levá noha.“ Všichni, kdo
pravidelně chodí, to samozřejmě
vědí, a i proto využívají k další
motivaci naši knihu výstupů. Kniha
je už desátým rokem umístěna ve
schránce na Martě vedle kaple
Bolestné Panny Marie.
Loňský rok, pro obavy z onemocnění, nepřál mnoha volnočasovým aktivitám. Naštěstí chůze bude
snad až to poslední, co nebudeme
moci dělat. Minimální omezení chůze (až na zákaz nočního vycházení)
se projevilo i na zápisech v naší
knize. Celkem se zapsalo 12.200
lidí, což je cca o 5.300 více než loni.
Při tomto množství zápisů se kniha
stala už trochu nepřehlednou, ale
i tak nejde přehlédnout pár výjimečných výkonů.
Každý den se nahoru vypravila

Anna Petrášová – 366x a Karel
Vetrák, ten některý den šel i vícekrát
a celkem vystoupal ke knize 591x.
I další borci stojí za zmínku. Miroslav Maurer vynechal pouze šest
dní, ale celkem měl nejvíce výstupů
za loňský rok – 650. M. Alt vynechal
jen desetkrát a byl nahoře 356x.
I náš dlouhodobý rekordman mezi
muži, jak počtem výstupů, tak
věkem, J. Salzer, zdolal vrchol 332x.
A rádi jsme ho nahoře uvítali i v den
jeho 80. narozenin.
Další, koho jsem si v nekonečném zástupu jmen všiml, je věkem
předškolák J. O. Kotlaba, ten se
přišel podívat na Frymburk z vrchu
157x. To chtěl ocenit další z martolezců a členů spolku Ivan Rillich,
který mu věnoval tři dětské knihy,
které sám napsal a vydal, vč. horké
novinky o rytíři Houbelesovi.
Když jsem u mužů, tak zmíním

ještě ty, kteří byli více jak stokrát:
Hrášek – 296x, D. Tomášek – 207x,
Kiťák – 204x, M. Nekola – 145x,
L. Koura – 129x, R. Pivoňka – 101x.
U žen se za paní Petrášovou
objevila nejčastěji Iveta Jandová,
která ve 264 dnech vystoupala 366x,
K. Mihalovičová 221x, S. Altová
166x, M. Jahnová 163x, M. Kourová
159x, P. Nekolová 110x, D. Nekolová
108x a B. Kolářová103x.
Jsem moc rád, že chodí nejenom ti stálí, ale že přibylo i mnoho
nových usměvavých tváří.
Věřím, že i v roce 2021 se
budeme potkávat s nezahaleným
úsměvem a čerpat energii z pohybu
i tohoto místa.
Za spolek Zdraví Frymburk
děkuji všem, kdo o knihu pečují,
a i všem, kdo ji neničí.
Martin Nekola

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP,
pozice

HLAVNÍ RECEPČNÍ
Práce v Lipně nad Vltavou.
Kontakt:
jitka@lipnolakeresort.cz , mob.: 774 609 240
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Slavní „Frymburčané“
Místa, jež byla svědky skvělých činů, se u všech národů a ve všech dobách těšila zvláštní pozornosti
a láskyplné úctě. Mezi těmito pozoruhodnými místy zaujímá naše malé městečko jedno z předních míst.
Zde byla kolébka vynikajících umělců a učenců, zde se nachází místo odpočinku muže, jenž se tolik
zasloužil o blaho lidstva. Budiž nám tedy dopřáno blíže poznat tyto muže. Jejich jména se po vzoru
našich německých předků vryla do nezničitelného kamene, aby se zachovala pozdějším generacím.
Heinrich von Friberk

opět rozvíjet a na začátku 18. století již opět sloužilo svému
dobročinnému účelu. Speciálně v jižních Čechách byla dvě

Mezi zpěváky patřil „Jindřich z Friberku“, který žil kolem roku

místa, odkud se šířila obecná vzdělanost. Městečko Kaplice,

1300 na dvoře Václava II. (1278–1305). Napsal pokračování

kde farář Kindermann založil tamní národní školu a průmys-

k „Tristanovi“ a ukázal se jako nejumírněnější a nejducha-

lovku a městečko Frymburk, kde působil zasloužilý kantor

plnější ze všech autorů pozdních děl. Druhou samostatnou

Jan Nepomuk Maxandt, jenž se staral nejen o vzdělání

báseň napsal pod názvem „Rytířská jízda českého rytíře

mládeže, ale i budoucích učitelů. Byl také proslulý hudebník.

Jana z Michlšperka ve Francii“, kde v přitažlivém a zevrub-

Narodil se v Divicích 22. března 1750 a svojí první výuku měl

ném líčení skutečné rytířské jízdy pravděpodobně opěvuje

u varhaníka Rokoše. Poté chtěl své štěstí vyzkoušet ve světě,

svého pána, českého krále.

tak odešel do Horních a Dolních Rakous, kde sloužil jako
muzikus (hudebník) v několika klášterech. Kolem roku 1733

Jiří Bachmann

přišel do kláštera Drkolná, který opustil po třech letech, aby

Narodil se ve Frymburku a byl vynikajícím portrétistou

se mohl stát rektorem školy a ředitelem kůru (vedoucí

a malířem. Byl pověřen pracemi pro nejpřednější rakouské

chrámového sboru) na faře Frymburk. Maxandt se činil i jako

kostely. Deska hlavního oltáře v českobudějovické katedrále

skladatel chrámové hudby. Z jeho skladeb jsou známé:

(1648) a několik oltářních desek ve vídeňských kostelech je

„Mše pro linecké akademiky“. Jeho hra na housle a varhany

jeho dílem. Zemřel ve Vídni roku 1651.

byla mistrovská a do Frymburku přijížděli mnozí cizinci,
aby naslouchali jeho tónům. Za své zásluhy o školu a chrá-

Jan Nepomuk Maxandt

movou hudbu byl Maxandt vyznamenán Zlatou medailí za

Historie školství je poměrně rozsáhlá a nejasná. Buď upadalo,

občanské zásluhy. Zemřel ve Frymburku 19. prosince 1838.

nebo kvetlo, a to všechno podle období, která přicházela.

Jeho hrob před farním kostelem ve Frymburku zdobí železný

S touhou po vzdělání je to však podobné jako s plevelem:

kříž, který tam z piety vsadil jeden z jeho žáků a pozdější

zdánlivě může být z povrchu odstraněn, za krátkou dobu

ministr Ondřej Baumgartner.

však jeho výhonky znovu vyraší. Pozvolna se tedy začalo

pokračování příště

Břehy původní Vltavy ve Frymburku.
V pozadí kostel, který je dnes ze tří stran obklopen Lipenskou přehradou.
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