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Ve čtvrtek 18. 2. 2021 byli oceněni nejúspěšnější „Martolezci“.
Pan Miroslav Maurer se 650 výstupy, pan Karel Vetrák s 591
výstupy, paní Anna Petrášová s 366 výstupy, pan Miroslav Alt
s 356 výstupy a pan Jaroslav Salzer s 322 výstupy. Tímto počinem dáváme
občanům šanci jiného pohledu na svět, který nás v současnosti obklopuje. Mám
tím na mysli ten nešťastný Covid. Pustíte si televizi kouká na Vás Covid, pustíte
rádio slyšíte Covid, otevřete noviny „civí“ na Vás Covid. Tohle přeci není možné,
takhle se do nekonečna strašit. Musíme podporovat i tu fázi života, která je o tento
strach oproštěná. A proto si myslím, že je správné vytahovat z toho našeho života
ty činnosti, které jsou ještě lidské a přirozené. Tato činnost, která vznikla naprosto
spontánně, neorganizovaně, je úžasnou věcí, kdy lidé sami něco dělají a dělají to
pro své zdraví. Zároveň každým krokem, který na tu Martu realizují stále zvyšují
sepjetí občana a jeho Frymburku. Takže to má v sobě spousty provázaností,
vzájemností, které jsou pak takové, že se člověk opravdu cítí být ve Frymburku
doma a to území mu tak nějak patří, zná ho a je s ním spjat. To vyloženě vyvolává
pozitivní pocity v člověku pro jeho život, pro jeho každodenní činnost. Při tomto
setkání zaznělo z úst „Martolezců“ spoustu zajímavých příhod, co zažili, co viděli,
co je oslovilo, co bylo veselé. A je neuvěřitelné, kolik jednotlivostí se prezentovalo.
Při povídání zazněly i nebezpečné situace, uklouznutí apod. Zavzpomínali jsme na
to, jak se vyvíjel stav objektu kapličky. Někdo si pamatoval, že tam byly ještě lavice,
jiný zase, že tam nebylo vůbec nic, pouze díra vpředu a díra vzadu. Samozřejmě si
„Martolezci“ postěžovali na neukázněnost motoristů, kteří nemají problém tam vyjet
osobními vozy, pokochat se pohledem a zase odjet. Ale bylo to velmi příjemné,
klidné, skoro hodinové setkání a v tomto duchu budeme pokračovat dál. Pokud má
někdo z občanů tip na někoho nebo na nějakou činnost, kterou bychom měli
zvýraznit, ocenit jako záslužnou nebo zajímavou, tak budeme rádi, když nám Vaše
tipy budete dodávat do naší redakce.
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Věž kostela
Zastupitelstvo městyse Frymburk se na svém 25. zasedání dne 1. 2. 2021
mimo jiné zabývalo stavem věže našeho kostela sv. Bartoloměje. Předložil jsem
zastupitelům snímky pořízené dronem, na kterých bylo jednoznačně patrné, že naše
věž kostela není v příliš dobrém stavu. Zastupitelé souhlasili se zapojením městyse
do nelehkého řešení této situace. Městys je připraven uvolnit jistou ﬁnanční částku
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na záchranu této věže, na opravu střešní
krytiny. Toto podpořili zastupitelé jednohlasně. V souvislosti s tímto bodem se

(pokračování ze strany 2)

též projednávalo provedení kontroly
stavu zvonů a uchycení zvonů zástupci
společnosti Perner České Budějovice.

S tímto návrhem vystoupil občan Emil
Krol a zastupitelé odsouhlasili provedení
odborné prohlídky.

Podpora dobrovolné spolkové činnosti
Stejné jednání zastupitelstva projednávalo uvolnění ﬁnančních prostředků na činnost volnočasových spolků. V současné
době to děláme tak, že postupně vyhodnocujeme žádosti, kdy zastupitelé požadují přesné doložení hospodaření s ﬁnančními
prostředky za uplynulý rok. Jelikož situace v roce 2020 a 2021 je atypická, činnost spolků doznává zásadních změn, kdy je
činnost omezena hlavně vládními nařízeními vyplývajícími z ochrany obyvatel proti šíření onemocnění Covid. Řada činností
byla výrazně omezena, proto postupujeme jednotlivě případ od případu. Zatím jsme všechny požadavky spolků na jejich
činnost vždy splnili v maximálním možném rozsahu s tím, že se jedná o ﬁnanční prostředky většinou na samotnou činnost.
Nejsou to tedy investiční prostředky. V případě investičních prostředků zastupitelstvo jejich opodstatněnost nejprve projedná
a samotnou realizaci těchto investic přenáší na úřad městyse, který poté tuto investici ve své režii a pod svou kontrolou
případně zrealizuje.

Naše škola
Jedním z dalších projednávaných
bodů bylo i schválení odpisů majetku
Základní školy a mateřské školy ve
Frymburku. V tomto bodě zastupitelé
neshledali žádných rozporů a předložený odpisový návrh všemi hlasy odsouhlasili. Zároveň stojí za zmínku, že
zastupitelé odsouhlasili přijetí daru ve

výši 70 000,- Kč pro základní školu.
Jedná se o dovybavení učebních
pomůcek. Naše škola je velmi úspěšná
v získávání drobných dotací a darů na
svou činnost. Zastupitelé kladně hodnotili úspěšnost v získávání ﬁnančních
prostředků na tzv. „Obědy pro děti“. Toto
považujeme za velmi záslužnou spon-

zorskou činnost, která dá šanci dětem,
které nemají možnost zaplatit si obědy.
Jejich rodiče, byť se nejedená o velkou
částku, bohužel nenajdou ve svém rodinném rozpočtu ﬁnanční prostředky.
Což je v dnešní době až neuvěřitelné. Na
druhou stranu jsem rád, že naše školní
kuchyně je takto plně využitá.

Rozpočtové opatření
Neméně důležitým bodem bylo schválení rozpočtového opatření. Jednalo se o závěrečné rozpočtové opatření
hospodaření v roce 2020, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jednalo se o 5. rozpočtové opatření. To,
že máme „pouze“ 5 rozpočtových opatření za rok ukazuje na poměrně slušně zpracovaný rozpočet, který má dostatek
rozpočtových položek a zastupitelstvu se daří při jeho sestavování velmi dobře odhadnout daný vývoj. Celkové vyúčtování
roku 2020 budou zastupitelé projednávat na dalších zasedání.

V měsíci březnu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 13. 3. 2021 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

3. 3. a 17. 3. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 449, Infolinka 800 521 521
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(pokračování ze strany 3)

Nákup respirátorů
Zastupitelé městyse rozhodli zakoupit 2 000 kusů respirátorů stanovené kategorie. Tyto respirátory budou určeny pro
obyvatele městyse Frymburk ve věku 65 let a více a pro sociálně potřebné. Respirátory budou vydávány ve vestibulu budovy
radnice ve dnech 8., 9. a 10. března 2021 v čase od 9 do 11 hodin, vždy po 5 kusech na osobu. Vydávat je bude naše paní
kronikářka Nikola Vrátilová.
Chci upozornit na skutečnost, že se nejedná o žádné zadlužování městyse, ale využívání ﬁnančních rezerv, které si
městys za minulá léta naspořil. Tento způsob uvolnění prostředků považují zastupitelé za smysluplný. Chtěl bych ubezpečit
ty občany, kteří mají dostatečnou ﬁnanční jistotu a nebudou tento dar městyse potřebovat, že tyto „jejich“ respirátory budou
dány k dispozici ostatním potřebným našim spoluobčanům.

Frymburk je přeci jedna velká rodina, všichni se známe a umíme si přeci pomoci.
Oto Řezáč starosta městyse

Turistická trhací mapa Frymburku a okolí

Městys Frymburk připravuje
pro místní podnikatele, jejich
zákazníky i návštěvníky městyse
oblíbenou trhací turistickou mapu Lipenska
s plánkem městyse znázorňující služby,
občanskou vybavenost a tipy na výlety.
Stejně jako v minulých letech nabízíme inzertní pole pro propagaci podnikatelských subjektů s provozovnou
na území městyse Frymburk. Poplatek za inzertní pole činí 500 Kč vč. DPH a platba hrazená městysi bude použita
na výrobu této mapy. Inzertní pole je možné rezervovat do 20. 3. 2021 na emailu: zpravodaj@frymburk.info.
Vzhledem k omezenému počtu inzertních polí budou upřednostněny subjekty, které si pole rezervují dříve.

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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Zimní období si děti maximálně užily, sněhu bylo
dost. Hrátky se sněhem venku i uvnitř školky, stavby iglú
i sněhuláků, chůze na sněžnicích, jízda z kopce na kluzáku,
výroba vloček z čehokoliv – fantazii se meze nekladou,
výtvarné činnosti, vycházky po okolí, pozorování zimní krajiny.
Začátek února byl věnován předškolákům a jejich rodičům
– v naší školce probíhaly individuální schůzky nově i s dětmi,
které si vyslechly z dopisu, co vše zvládají, v čem se posunuly
a co je ještě zapotřebí procvičovat. S rodiči jsme následně
prodiskutovali vše potřebné pro pohodový nástup do školy.

Předškolácké chvilky.

Hrátky s němčinou.

Probíhají ve školce 1x týdně a dětem je tak zajištěn individuální rozvoj.

Děti ze třídy „Sluníček“ si je užívají s paní učitelkou Jitkou Kubíkovou.

Masopust ve školce.
Na konci února jsme si trochu zaskotačili v kostýmech. Dopoledne plné tance, zpěvu, her a radosti. Děkujeme maminkám za výborné mlsání ☺!

Děkujeme rodině Zaurových za sponzorský dar v podobě pastelek, modelín a papírů pro děti do MŠ.
KRÁSNÉ JARO VŠEM!
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ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTORŮ
V BYTOVÝCH DOMECH
Vážení nájemníci,
společné prostory v bytovém domě
jsou vstupní bránou do Vašich domovů.
Čistota a pořádek přispívá ke spokojenosti obyvatel domu. Bohužel jsou nájemníci nebo jiní uživatelé, kteří svým
chováním znepříjemňují soužití v domě.
Jedná se o odkládání vysloužilého nábytku na chodbách domů, vysloužilých
elektrospotřebičů ve sklepních prosto-

rech, ukládání skříní, botníků a jiných
předmětů v blízkosti schodišť a v neposlední řadě i různé druhy odpadu ke
vstupům do objektu.
Je nutné upozornit, že společné
prostory slouží kromě jiného i jako evakuační nebo únikové východy, a je povinností tyto „cesty“ ponechat prázdné
a udržovat je volně přístupné. Umísťování jakýchkoliv předmětů (květináče,

nádoby, skříně, televize, kola, lednice,
mrazáky, bedny apod.), které nepatří
k vybavení domu a nejsou k tomuto
účelu stavebně určeny, není dovoleno.
Vyzýváme tedy původce (nájemníky)
těchto odpadů, aby v nejbližší době
odstranili tyto věci a chovali se vůči
ostatním nájemníkům zodpovědně.
Roman Bravenec
tajemník úřadu městyse

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN – MDŽ
Mezinárodní den žen, připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1908. Velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku.
Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909. Na první mezinárodní ženské konferenci v Kodani v srpnu 1910
prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku od roku 1911. Mezi jeho
cíle patřilo volební právo žen. Pevné datum 8. března se ustálilo až po první světové válce.
Od roku 1975 je svátek oﬁciálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán
jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Dneska slaví všechny dámy,
to zaslouží si jistě přání.
A tak Vám přejem, milé ženy,
aby Vaše tužby byly vyslyšeny
a svět se Vaším rájem stal
a vše k lepšímu spělo dál.
redakce Frymburského zpravodaje

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Městys Frymburk prodává palivové dřevo – smrk.
Cena za 1 prm. včetně DPH činí 470,- Kč.
Doprava v rámci katastru obce je zdarma.
Dřevo se prodává ve dvoumetrových délkách a není štípané.
Zájemci si mohou objednávat pouze v pracovní dny
na telefonním čísle: 724 383 678.
technik městyse Milan Janáček
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ATLETIKO FRYMBURK A ZIMNÍ SPORTY

Po loňské bídné zimě se na nás
letos svatý Petr usmál a alespoň na
konci roku a po celý leden nám nadělil
pravé zimní počasí. Co čert nechtěl,
v souvislosti s pandemií koronaviru pro
změnu zaúřadovala naše „best in Covid“
vláda a kvůli zákazu provozu lyžařských středisek jsme si mohli užít zimní
radovánky pouze na běžkách, saních
a na pár dní i na bruslích. Díky bohu
aspoň za to!
Sněhové podmínky konečně umožnily ukázat přednosti naší rolby se
speciálními gumovými pásy. Přestože
napadlo maximálně do 20 cm sněhu,
podařilo se díky umu našich rolbařů na
loukách okolo Svatoniny Lhoty a Moravice upravit 18 km okruh se dvěma
stopami pro klasický styl a premiérově
i 5 m širokou trať pro bruslařskou techniku, což se pozitivně projevilo na návštěvnosti a pověsti frymburských tratí.

Běžecké stopy, které jsme kvůli
častým sněhovým přeháňkám a větrnému počasí upravovali několikrát
týdně, byly s krátkou pauzou v provozu
od 26. prosince do 1. února a během
letošní zimy zažily návštěvnický rekord.
Jelikož skiareály musely být zavřené,
běžkování zažilo nevídaný boom. Podle
hrubých odhadů se víkendová návštěvnost během ledna pohybovala okolo
2 500 lidí a zaplněné parkovací plochy
toho byly důkazem. Mrzí nás, že místní
podnikatelé nemohli kvůli vládním zákazům z davů běžkařů proﬁtovat, tak
snad příští zimu to klapne….
16. ledna jsme jako jedni z mála
dokázali uspořádat oblíbenou Frymburskou stopu v individuálním pojetí
(každý si čas změřil sám). I tak se závodu zúčastnilo 60 běžkařů a někteří
poprvé v historii Frymburské stopy
zdolali i maratónskou distanci 50 km.

Ale vůbec největší radost nám
udělalo, kolik místních jsme tuto zimu
v bílé stopě potkávali. Děti, seniory
i celé rodiny, téměř vždy s úsměvem na
tváři. To je pro naši činnost ta správná
motivace!
Ve spolupráci s Turistickým spolkem
Lipenska proběhlo na našich stopách
natáčení populárního pořadu Běžkotouky, které budou premiérově vysílány na
programu ČT Sport v sobotu 6. března.
Na závěr bych rád kolegiálně ocenil
úsilí a snahu Skiparku Frymburk (Ing.
Dlouhý a jeho tým), kteří letos dokázali
skvěle zasněžit a připravit sjezdovku
i dětský park a do posledních dnů živili
naději, že si letošní zimu alespoň na pár
dní zalyžujeme.
S pozdravem SKOL!
Ing. Martin Řezáč
Atletiko Frymburk

Firma Eco Farm CZ hledá zaměstnance.
Práce se zemědělskými stroji a se zvířaty, ve Frymburku a okolí.
Praxe výhodou. Nástup možný ihned.
Více informací na +420 734 448 337.
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Okénko z Přední Výtoně
NOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Vážení spoluobčané, v tomto příspěvku bych Vás chtěl seznámit s rozhodnutím Zastupitelstva
obce Přední Výtoň o připravované realizaci stavby nové čistírny odpadních vod (ČOV), protože
to považuji za zásadní rozhodnutí pro rozpočet obce.
Jak pracuje stávající ČOV. Jednotnou kanalizací je přiváděna odpadní splašková voda, případně balastní voda z drenáží.
Z toho důvodu je před ČOV umístěna odlehčovací komora, která v případě deště oddělí část odpadních vod, které není z kapacitních důvodů možné odvést na ČOV. Tyto odpadní vody jsou bez čištění odvedeny do rybníku za ČOV. Na začátku ČOV je
mechanické předčištění, tj. štěrbinový lapák písku, ruční česle a štěrbinová nádrž. Ve štěrbinovém lapáku písku se usadí štěrky
a písky, které jsou následně samostatně likvidovány. Odpadní vody přitékají na hrubé česle, kde dochází k zachycení shrabků.
Shrabky musí obsluha ČOV čistit ručně, odstraňovat do popelnice a odvážet. V případě zanesení česlí dochází ke zpětnému
vzdutí a odpadní vody odtékají přes ČOV bez čištění do nádrže.
Za hrubým předčištěním následuje biologické čištění odpadních vod. Za štěrbinovou nádrží se nachází čerpací jímka, ze
které jsou předčištěné vody čerpány do aktivační nádrže. Ta je vybavena jemno bublinovým aeračním systémem, který je zásobován vzduchem z dmychadla. Dále je dosazovací a kalová nádrž na přebytečný kal. Na ČOV se dávkuje síran železitý ke
srážení fosforu a poté z nádrže odtéká voda do Lipenské nádrže. ČOV je projektována na 400 připojených ekvivalentních obyvatel
a na 122 m3 za 1 den přitékajících odpadních vod. Maximální nátok je 7,6 m3.
Stávající ČOV je v provozu od roku 1967, kterou nechal jako první postavit tehdejší starosta obce pan Stoiber Jan. Technologie
na čištění vod odpovídala požadavkům v té době platných. ČOV je nepřetržitě v provozu 43 let a tato doba se také projevila na
stavební a technologické části stavby tak, že dnes je po posouzení odborníků neopravitelná. V krátkodobém horizontu je potřeba
vyřešit stavbu nové ČOV. Stávající ČOV již několik let nesplňuje základní parametry čistoty vod, což se projevuje i na špatném
stavu vody v retenčním rybníku, který je trvale ředěn Výtoňským potokem.
S ohledem na rozsáhlé vymezení zastavitelných pozemků v územním plánu z roku 2005 je patrný nárůst požadavků na
výstavbu rodinných domů. Obec registruje k dnešnímu dni cca 20–25 požadavků na připojení k veřejné kanalizaci a ČOV, která
zejména v letních měsících není schopna zajistit čištění splaškových vody. Obec má ze zákona povinnost žadatele připojovat
na veřejnou sít. S ohledem na tuto okolnost zastupitelstvo rozhodlo připojovat nové objekty za předpokladu dohody se stavebníkem o ﬁnančním příspěvku na novou ČOV. Dobře fungující infrastruktura obce je základní předpoklad pro plnění základních
pravidel ochrany životního prostředí, proto zastupitelstvo rozhodlo na lednovém zasedání zadat projektovou dokumentaci na
novou ČOV, získat stavební povolení a získat případný dotační titul.
Jan Bittner starosta obce Přední Výtoň

HASIČSKÁ ZBROJNICE MÁ NOVÉ TOPENÍ
Hasičská zbrojnice v Přední Výtoni,
postavená před padesáti léty, již nyní
potřebuje řadu stavebních úprav. Nejbolestivější je vytápění, které bylo řešeno akumulačními kamny, která mají
vysokou spotřebu elektrické energie
a v zásadě neposkytují potřebné teplo
tak, aby zásahová technika byla udržena v provozuschopném stavu. Zastupitelstvem obce Přední Výtoň bylo
rozhodnuto vyřešit problém s vytápěním tepelným čerpadlem od ﬁrmy
Stiebel Eltron. Prostory zbrojnice byly
osazeny 15 výkonnými radiátory. Realizace trvala pouze tři týdny a nyní se
čeká na zkušební provoz a zejména na
osazení elektroměru pro tepelné čerpadlo. Náklady na tepelné čerpadlo,

rozvody, radiátory a také ostatní stavební a elektrické úpravy, provedené
v souvislosti s topením, byly vykalkulovány na částku 1 258 000,- Kč.
Současně bylo rozhodnuto rozšířit
zázemí pro zásahovou jednotku SDH,
což znamená vybudovat novou šatnu
pro hasiče tak, aby měli dostatečný
prostor na převlékaní před výjezdem
k případu. Pro tyto účely byl využit prostor části zbrojnice a za spolupráce
obce Přední Výtoň a hasičů vznikla
nová šatna, která již odpovídá současným prostorovým i hygienickým
požadavkům. Náklady na materiál nepřesáhnou částku 80 000,- Kč, protože
stavební práce si provádí hasiči svépomocí. Rád bych vyzdvihl zejména
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přístup Pavla Zvonaře, který se aktivně
podílel největším počtem odpracovaných hodin na samotné stavební
realizaci.
Společenská činnost v obci je vlivem vládních opatření nulová, ale
přesto se obci Přední Výtoň ve spolupráci se SDH podařilo vylepšit prostředí
pro nás všechny potřebné.
Jan Bittner
starosta obce Přední Výtoň

POŽÁR KOMÍNA
V pátek 5. 2. 2021 narušila ve večerních hodinách poklid v obci blikající modrá
a červená varovná světla vozidel našeho SDH. Z jednoho komína na bytovce šlehaly
plameny od vznícených sazí. Naše výjezdová jednotka se šesti hasiči poprvé zasahovala s vozidlem Tatra CAS. Na pomoc přispěchali i profesionální hasiči z Frymburku.
Přispěli cennými radami při likvidaci požáru, takže požár byl v krátké době uhašen. Nevyplácí se podceňovat povinnost nechat nejméně 1 x za rok svěřit odborné vyčištění
komína kominické ﬁrmě. Navíc, když dojde ke škodě, pojišťovna jí nehradí.
ks

OBDIVUHODNÝ VÝKON
Příslušníci zásahové jednotky našeho SDH, kteří jsou školení v používání dýchacích přístrojů, dosáhli při cvičení
27. ledna 2021 výkonu, který si zaslouží naše uznání. Za použití přístroje překonali výstup od kostela ve Svatém Tomáši na
sněhové pokrývce do nádvoří hradu Vítkův hrádek za 6,20 min. Gratulujeme!
ks

METANÁ
Již přes rok nás omezuje pandemie Covidu 19 a opatření vyhlášená vládou
země nám znepříjemňují život. Postrádáme společenský styk a mladší část
populace i možnost sportovního vyžití. Několik členů SDH a oddílu Metané
využilo mrazivých dnů letošní zimy, která přikryla vodní plochu retenčního
rybníka pod ČOV ledem, k uspořádání turnaje v metané. Nešlo ani tak
o sportovní výsledky, ale o možnost smysluplně využít volný čas a protáhnout
tělo. Hra v metané tuto možnost bohatě poskytuje. Není jednoduché odhodit
několikakilový kotouč na kluzkém povrchu. Stává se, že pokud se závodník
„zapře“ a soustředí se na hod, často skončí natažený na ledě. O tento jev při
turnaji nebyla nouze. Tentokrát se ale musel turnaj v metané obejít bez
diváků. Příjemně unavení, s veselou myslí a se zlepšenou náladou se účastníci
turnaje po skončení rozešli do svých domovů.
ks

CO NOVÉHO NA VÍTKOVĚ HRÁDKU
Spolek přátel Vítkova hrádku i v této době krajně nepříznivé pro přijímání návštěvníků,
kterých se zde každoročně vystřídá přes 30 000, nezahálel a provedl v roce 2020 nejrůznější
stavební opravy a úpravy. Kromě zaměstnanců a ﬁrem přiložili ruku k dílu i brigádníci. Drsné
klima na této unikátní historické památce zanechává své stopy. V těchto podmínkách
především nejvíce trpí vše, co je ze dřeva. Bylo nutné nakoupit řezivo na výměnu horní podlahy
i s nosnými trámy a poškozených trámů s nášlapy na schodištích. Dále bylo potřeba zajistit
dřevo na opravu palisád, které utrpěly nejvíce vichřicemi, které se během uplynulých let přehnaly
krajinou. Všechny dřevěné konstrukce se musely opatřit ochrannými nátěry. U vchodu došlo
k výměně polykarbonátových desek. Byla provedena instalace rozvodů elektřiny od rozvaděče
ke spotřebičům a zavedena elektronická pokladna. Na přístupové cestě k hradu byl vyřezány
diamantovou pilou vystouplé kameny, které znesnadňovaly přístup a byly příčinou úrazů. Dále
se pokračovalo ve spárování a zpevňování zdiva.
K dřevěné soše rytíře před vchodem přibyla rovněž dřevěná socha paní Perchty. Nezapomnělo se ani na zemřelého nadšeného organizátora vzkříšení hradu, kterému hrozilo stát
se ruinou, lesníka Petra Ziegrossera instalací pamětní desky. Provedené opravy byly hrazeny
z prostředků spolku. Tím však práce nekončí, v objektu je stále co dělat a návštěvníci se mohou
těšit, čím je v budoucnu Přátelé spolku překvapí.
Turista si může zakoupit jako vzpomínku na navštívený hrad Vítkův hrádek dvě CD, kde
na prvním najde naučnou publikaci o historii a na druhém pověsti, které se k němu vážou.
V současné době je hrad a Spolek přátel připraven a těší se na další návštěvníky.
ks
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OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3.
2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické
situaci připravil Český statistický úřad
v součinnosti s Českou poštou a hlavní
hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých
dojde k výraznému omezení fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel
(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se
můžete obrátit na infolinku 840 304 050.

Vyplněné formuláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma. Kontaktní místa budou
provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst
se musí každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za
osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České
pošty a všech krajských správách Če-
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ského statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání
a jsou také místy, na kterých lze získat
nebo odevzdat listinné formuláře.
Seznam kontaktních míst České
pošty, s. p. a Českého statistického
úřadu včetně aktuální otevírací doby
a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve
webové prezentaci České pošty na
stránce https://scitani.ceska posta. cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení,
rozvoji infrastruktury nebo plánování
lepší dostupnosti služeb. Informace
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry
i směřování výzkumných či vědeckých
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete
na webu www.scitani.cz.

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

PRACOVNÍ NABÍDKA
PENZION VÝTOŇ
Penzion Výtoň (Přední Výtoň 32) s restaurací a 4 pokoji pro hosty přijme od
1. 5. 2021 na HPP nebo i případně DPP (dle časových možností) pracovníka na pozici
POMOCNÝ KUCHAŘ / POKOJSKÁ. Práce může být dlouhodobá, ale i sezónní, vše
je na domluvě.
Zájemci se mohou ozvat na telefon 730 845 731 nebo na email
penzionvyton@gmail.com

Firma zabývající se nakládáním s odpady se sídlem
v Českých Budějovicích, Dolní 1
přijme pro svozovou oblast: Lipensko

ŘIDIČE na SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Požadujeme:
■ řidičský průkaz sk. C ■ platný profesní průkaz, kartu řidiče
■ platné dopravně psychologické vyšetření ■ praxe na obdobné pozici výhodou
■ nástup: ihned/dohodou
Nabízíme:
■ průměrný měsíční plat z ročního výdělku 25.000 Kč čistého
■ zázemí stabilní společnosti ■ stravenky plně hrazeny firmou (80 Kč/den)
■ systém firemních benefitů (13. plat, 5 týdnů dovolené, dárkové poukazy)
Kontakt: p. Procházka
(vedoucí nákladového střediska)
tel: +420 602 109 120
www.fcc-group.cz
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PŘIJMEME

ŘIDIČE
DOMÍCHÁVAČE BETONU
NÁKLADNÍ DOPRAVA NAD 7,5 t
n PLATNÝ PROFESNÍ PRŮKAZ ŘIDIČE NUTNÝ
n PRACOVIŠTĚ FRYMBURK
n K DOJÍŽDĚNÍ SLUŽEBNÍ VŮZ
n ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DLE VÝKONU
2032 000 Kč
n NÁSTUP DLE DOHODY
n HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
n DALŠÍ INFO PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ

Kontakt: 732 368 345, 603 357 459

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

První vydání Frymburského zpravodaje
Letos v březnu je to 34 let od vydání prvního čísla Frymburského zpravodaje. Takto toto číslo vypadalo.
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Slavní „Frymburčané“
Šimon Sechter
Zde v klidné obci s názvem Frymburk spatřil 11. října

80 Sechterových děl, které již byly vydány, tvoří jen

1788 světlo světa jako syn váženého občana a bednářského

malou část z celkového množství, jež zkomponoval.

mistra. Ve svých 11 letech se mu od místního učitele Jana

Epochální bylo jeho teoretické dílo pod názvem: „Základy

N. Maxandta dostalo první hudební výuky, a sice ve zpěvu,

hudební kompozice“, jímž si udělal jméno.

hře na housle a na flétnu, později na klavír. Čím větší získával

Sechter byl i po 10 letech klavírním učitelem c. k. dvorních

technickou zručnost ve hře, tím více ho to táhlo k samotné

zpěváčků a od roku 1850 až do vysokého věku vyučoval

tvorbě. Ve svých 13 letech napsal mši takt za taktem pro jed-

na Vídeňské konzervatoři a dalších soukromých školách

notlivé hlasy. Povzbuzován svým učitelem, složil několik

generální bas a kontrapunkt (zásadní skladební technika

skladeb. Ve svých 14 letech se stal školním pomocníkem ve

renesance a baroka). Vévoda Karel Lukka mu v roce 1851

Pfarrkirchenu v Horních Rakousích. Přes obchodní dům

udělil řád za zásluhy a jeho výsost císař František Josef I.

Greipl ve Frymburku se seznámil s obchodním ředitelem

16. února 1863 za jeho mnohaletou, úspěšnou činnost

dvorním radou Kovářem, který si ho roku 1804 vzal s sebou

v oblasti hudebního umění Zlatý kříž s korunou za zásluhy.

do Vídně jako korepetitora (hudebník, zpravidla klavírista)

Tohoto dne odešel Sechter na jistě zasloužený odpočinek,

pro své děti.

na kterém ovšem neodpočíval. Rozmnožoval počet svých
skladeb.

Nejvyššího vzdělání ve hře na klavír se mu dostalo od
Leopolda Koželuha. Po nějaké době dával Sechter hodiny

Nemoc, která ho již delší dobu sužovala, ho v létě roku

klavíru i mimo dům svého mecenáše a vydělal si tímto

1867 připoutala na lůžko, z něhož už neměl nikdy vstát.

způsobem tolik, že mohl opustit dům svého dosavadního

10. září téhož roku vypustil osmdesátiletý stařec v náručí

dobrodince. V roce 1820 se seznámil s abbé Stadlerem,

milosrdné sestry svoji vzácnou duši.
Se Sechtrem tak byl pochován nejslavnější kontrapunk-

díky kterému obdržel místo u dvora a představil se císaři

tista naší doby a věrný strážce přísné věty.

Františkovi.
V této době napsal Sechter tři větší mše a jednu menší,

pokračování příště

které byly uvedeny v c.k. dvorní kapli. Od této doby psal
výhradně v přísném stylu. V roce 1824 obdržel druhé místo

zdroj: Historicko-místopisná a životopisná líčení,

dvorního varhaníka, následujícího roku však byl po Voříškově

Jordán Kajetán Markus

smrti povýšen na prvního dvorního varhaníka.

Historická pohlednice Frymburka
s dominantou kostela a kapličkou na Martě.
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