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MÁJOVÉ KOLO ANI DÉŠŤ NEZASTAVIL

Druhá květnová sobota tradičně patřila ve frymburském kalendáři akcí oblíbenému Májovému kolu, které někteří z Vás znají pod názvem Frymburská desítka. Letos děti soutěžily pouze v běhu na divácky atraktivním okruhu okolo našeho malebného náměstí, protože špatný stav silnice v dolní části náměstí by pro bruslaře byl příliš
velkým rizikem. Dorostenci a dospělí se tradičně vydali na tratě v délce 5 nebo 10 km po cyklostezce směrem na
Lipno a zpět. Letos nám bohužel počasí moc nepřálo, a tak jsme měli
obavy, aby vůbec někdo na start dorazil.
K naší velké úlevě se půlhodiny před startem závodů vytvořila
u prezentace dlouhá fronta dětí, které ani déšť a chlad neodradily od
sportu. Na startu stále oblíbenější pětikilometrové tratě nás velmi
potěšila hojná účast místních (i rodilých) Frymburáků. Celkově se
letošních závodů zúčastnilo 126 sportovců (80 dětí a 46 dospělých),
což je vzhledem k počasí úctyhodné číslo. Již tak slušnou účast doplnily desítky místních diváků z řad rodičů, babiček či příbuzných,
kteří přišli fandit a připravili závodníkům parádní atmosféru.
Hned vedle skvělých sportovních výkonů všech účastníků závodu chci ocenit vstřícnost a ochotu místních
i přespolních podnikatelů, kteří podpořili tuto akci jak finančně, tak prostřednictvím atraktivních a hodnotných
cen. A proto každé startující dítě obdrželo již při prezentaci krásný dárkový balíček od hlavního partnera, Parku
Frymburk (Ing. Martin Dlouhý), a po úspěšném zdolání závodu si mohlo plácnout s živým méďou Kubíkem. Tři
nejrychlejší borci si navíc užili slastný pocit z pobytu na stupních vítězů i medailový ceremoniál.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem partnerům za podporu Májového kola a závodníkům pogratulovali
k výborným sportovním výkonům. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE ZA ROK NA VIDĚNOU!!!
Výsledky i fotogalerie najdete na webových stránkách infocentra www.ifrymburk.info
Hlavní partneři akce: městys Frymburk, Park Frymburk
Finanční podpora akce: Lipenská realitní kancelář Ardo Reality s.r.o.
Hodnotné ceny věnovali: Restaurace a Hotel Maxant, Pivnice Na Rynku, Restaurace POHODA Frymburk,
Restaurace a pizzerie Big Pub, Restaurace a Penzion N.10., Restaurace a Pizzerie Markus, Restaurace
a Penzion U Kostela, Pizzerie Nautilus, Frymburská hospůdka, Prodejny potravin COOP JEDNOTA
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a FLOP FRYMBURK, Květinové studio Marty Feitlové, Obchůdek Petry Nekolové, Rosenberger Lipno
Line.
Zvláštní poděkování: Sdružení dobrovolných hasičů Frymburk – bezpečnost a organizace dopravy, p. Leoš
Ševčík – časomíra, Frymburské muzeum a Infocentrum (p. František Frantál) – zázemí pro pořadatele
i závodníky, spolky Zdraví Frymburk z.s. a FČAS Frymburk – prezentace, výdej cen, kolegyně a kolegové
z pořadatelského týmu za bezvadnou organizaci, dobrou náladu a týmovou práci!
Za pořádající spolek LYŽAŘI FRYMBURK, z.s. alias ATLETIKO FRYMBURK sportu zdar!
Ing. Martin Řezáč
Zprávy z radnice

Přechod pro chodce pod Martou
V měsíci květnu jsme převzali dokončené dílo – silniční přechod pro chodce pod Martou. Tento přechod
se nám podařilo udělat na naše poměry v krátké době –
tedy celý proces trval čtyři roky. To ale není konec,
nyní nastává tzv. doba udržitelnosti projektu 5 let, dále
lhůta 10 až 15 let, kdy nás může navštívit finanční úřad
s kontrolou, zda bylo dobře naloženo s dotačními prostředky a zda jsme umístili správně razítko a podpis na
příslušný doklad. K pláči? Nevím, asi už jsem natolik
otupělý, že to tak neberu a smířil jsem se s tím. Tedy,
že procesy rozhodování, povolení a 100 dalších administrativních procedur již mnohonásobně v rozměru
času překračují samotnou realizaci díla – stavby, kolikrát i délky života příjemce dotace. Zajímavé též bylo,
že součástí předávání bylo asi 10 certifikačních osvědčení – tu na použitou barvu, tu na sloupek k značce, tu
na zálivku spojů, tu na použitou dlažbu, na použité
osvícení apod. Pro toho, kdo se tím nezabývá, pro něj
je to nepředstavitelné a mohu všechny ubezpečit, že
vždy je vše tak trochu víc jinak, než se zdá. Poloha přechodu – jeho umístnění to je opět dáno, ne rozumem,
citem, či potřebou, ale předpisy, takže je tam, kde je.
Pouze v tom místě jsou tzv. rozhledové úhly a vzdálenosti v souladu s příslušným předpisem. Další věc,
která s přechodem souvisela, je zbudování pruhu pro
slepce přes celou šíři cyklostezky. Tím tedy došlo k výraznému narušení povrchu cyklostezky, což nepotěšilo
inline bruslaře (cca 100 denně), ale zase správně dle
předpisu navede slepce na přechod (cca 1 za 100 let).
No není nám krásně  ?! Nicméně jsme přirozeně rádi,
že máme nový bezpečný přechod pro chodce. Tento
přechod ale má též i jiný a dost podstatný přínos, a tím
je snížení rychlosti projíždějících vozidel v této části
komunikace. Je třeba ve všem najít i to pozitivní.
Lékárna
Jako rána z čistého nebe na nás dopadla návštěva
vedení Nemocnice ČK s informací, že dočasně přeru-
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šují provoz naší lékárny z důvodů nedostatku zaměstnanců. A aby tomu nebylo dost, ještě nám vyčíslili
ztrátu provozu za předchozí rok 2018, a to částkou přes
500 tisíc, tedy půl milionu. No a na tom už jsem neshledal vůbec nic, co by mě přimělo být pozitivní. Zastupitelé rozhodli, že ztrátu budou akceptovat pouze ve výši
jako v letech předchozích, tedy cca 239 tisíc korun.
Jednu položku z předloženého vyúčtování považujeme za zmatečnou a ke všemu námi již uhrazenou v letech minulých. Zároveň ale pověřilo starostu, aby se
hledalo řešení a nebylo nutné přispívat na ztrátový provoz tak vysokou částkou.
Návštěva ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha
ve Frymburku
Jak jste měli možnost zaznamenat v minulém čísle
našeho zpravodaje byla zveřejněna pozvánka na besedu
s ministrem zdravotnictví ČR. Tato návštěva a setkání
ještě za účasti paní poslankyně Parlamentu ČR Radky
Maxové se uskutečnila dne 17.5.2019. Vážení hosté se
u nás zdrželi celkem tři hodiny. Nosným programem
jednání bylo představení projektu „Lázně Frymburk“,
s prohlídkou budoucích prostorů lázní ve Wellness Hotelu Frymburk. Z dalších neméně důležitých témat
bych vyzdvihl hlavně bod o složitém systému provozu
lékáren, a tedy i naší ve Frymburku, která i přes výrazné
roční dotace městyse spíše skomírá než žije (a nyní už
ani to ne). Dále jsme s paní poslankyní řešili systém‚
a jednotlivosti tzv. výstavby sociálních bytů. Pro
všechna uvedená témata jsme získali příslib aktivní pomoci při řešení. A aby nezůstalo jen u slibů, tak Vám
mohu sdělit, že naši hosté nemluvili do prázdna
a opravdu se z nich stali aktivní spoluhráči v řešení našich frymburských potížích a i plánech.
Kronika
Od letošního roku máme nového kronikáře, přesněji
novou paní kronikářku. Tou je paní Nikola Vrátilová.
Nejen, že zvládla bravurně vytvořit zápis hlavních událostí roku 2018, ale statečně se pere i s dotvořením zápisů za léta 2016 a 2017. Tyto zápisy nemáme, jelikož
předchozí nejmenovaný kronikář (pokus - omyl) ve své
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pravděpodobně nesmírné vytíženosti i přes veškeré
sliby nám nikdy zpracované zápisy nepředložil.
Samovýroba dřeva z lesů městyse
Zastupitelstvo na svém květnovém zasedání odsouhlasilo návrh zástupce odborného lesního hospodáře
k prodeji dřeva z lesů městyse. Jelikož je situace na trhu
s dřevem velmi nepříznivá, je vhodné řešit odbyt prodej
dřeva i formou tzv. samovýroby. Tato možnost bude
nabídnuta místním občanům. Zájemci mohou v pracovní době kontaktovat zástupce firmy Bernardinum
s.r.o., který vykonává pro městys odbornou správu lesů,
pana lesníka P. Řepu tel.: 724 524 600
Volby do Evropského parlamentu
Tak, jako v celé republice a EU, i v našem městečku, proběhly ve dnech 24.5. - 25. 5. 2019 volby do
Evropského parlamentu. Účast včetně voličů s voličským průkazem byla 34,01 %. Výsledky hlasování
jsou následující: ANO 2011 81, Česká pirátská strana
59, ODS 56, STAN+TOP 09 45, SPD 38, KSČM 23,
KDU-ČSL 15 a ČSSD 8.
Chtěl bych tímto článkem poděkovat celé volební
komisi za obětavou práci při organizaci celé činnosti,
při celkovém zabezpečení a i při samotném sčítání výsledků voleb a jejich dalším zpracování. Celá komise,
v čele s předsedkyní Ing. Jiřinou Černockou, se této
úlohy zhostila velmi dobře, a tedy ještě jednou díky.
Den Země
Již několik let se nám ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Frymburk daří zlepšovat vzhled našeho Frymburka
před letní sezonou, tzn. na jaře. Letos se to opět podařilo, ale až na druhý pokus. První pokus 30. 4. 2019 nám
počasí znemožnilo, a tak až dne 6. 5. 2019 se to podařilo. Jako již každý rok byly naše děti se svými učiteli
připraveni vyrazit do „terénu“. Po celé dopoledne se
všichni aktivně zapojili do práce a hlavně do sběru nepořádku v různých částech našeho městečka. Počasí
nám to nakonec nezkazilo, i když po ránu to až tak
dobře nevypadalo, ale nakonec je možné říci, že společné dílo se podařilo a zase máme ten náš Frymburk
trochu lépe připraven na léto.
Dovolte mi poděkovat všem dětem ze ZŠ Frymburk,
pedagogům v čele s paní ředitelkou a všem, kteří se na
této akci podíleli.
Poděkování
Děkuji tímto panu Ing Miroslavu Flígrovi za mnoholetou práci v pozici tajemníka úřadu městyse, kterou
pro nás vykonával. Byl skutečným tajemníkem všech a
pro všechny a věřte, že je to velké umění, to musí mít
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člověk částečně v sobě, to se nedá naučit. Pan M. Flígr
tento dar měl a my Frymburští jsme měli to velké štěstí,
že byl zrovna naším panem Tajemníkem. Ano, byl tajemníkem s velkým T a titul emeritní si jistě zaslouží.
Přeji panu M. Flígrovi hodně zdraví, štěstí a i onoho
klidu v jeho dalším životě.
Oto Řezáč, starosta
Tajemnický epilog

Dlouho jsem přemýšlel, jestli mám tento článek vůbec napsat, nebo ne, a nakonec jsem se rozhodl, že ano.
Ale jen pár řádků, snad na vysvětlení, snad na rozloučení a snad i proto, abych vyloučil případné spekulace o tom, že už s tím starostou nemohu dělat. Na úvod
musím říci, že jsem si nikdy nemyslel, že v této funkci
vydržím až tak dlouho, a to téměř 14 let. Ale ten čas letí
opravdu rychle a já jsem nakonec strávil na úřadu více
než 15 let. Komunální volby v minulém roce dopadly
z mého pohledu přímo výtečně, a tak vlastně nebyl
žádný viditelný důvod pro skončení na úřadu.
Ale z mého pohledu jeden, a to naprosto základní,
byl a je. A není to opravdu žádná neshoda mezi mnou
a starostou. Ba naopak, ten mě velmi přemlouval, abych
ještě zůstal. Ale hlavním důvodem, jak jsem to sám nazval, tzv. “ztráta spolehlivosti“. Je to přece jen zapříčiněno tím, že začínám zapomínat a mám velké obavy, že
bych mohl zapomenout něco důležitého, co by mohlo
uškodit nejen starostovi, ale celému Frymburku.
Dalším, neméně důležitým důvodem, je neúměrně
narůstající byrokracie, především „shora“ (krajský
úřad, ministerstva a spousta dalších institucí, které si
myslí, že ten jejich „rank“ je ten nejdůležitější)
a posledním důvodem, jak se říká, tím posledním hřebíčkem do rakve bylo nařízení EU o ochraně osobních
údajů, tzv. GDPR. Nemohu přijmout něco, s čím naprosto zásadně nesouhlasím nejenom já, ale snad
všichni, se kterými jsem se setkal. Ale je to nařízení
a všichni ho musí plnit a hlavně platit. A s tím se již
nedokážu vyrovnat. To jsou tedy hlavní důvody, proč
končím a k 30. červnu odcházím.
Dovolte mi závěrem poděkovat především starostovi za naši letitou výtečnou spolupráci, dále všem zaměstnancům našeho úřadu, ať již úřednicím nebo
i našim klukům v technických službách a také všem
Frymburským za spolupráci a zároveň se omluvit, pokud jsem nevyšel vstříc všem, ale opravdu to vždy
možné nebylo.
Ing. Miroslav Flígr, od 1. 7. 2019, emeritní tajemník
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PRODEJ DŘEVA NA PALIVO
JEHLIČNATÁ VLÁKNINA V DÉLCE 2M
CENA 465,- KČ ZA PRM vč. DPH
MAXIMÁLNÍ ODBĚR CCA 12M3
Kontakt: Pavel Řepa, tel.: 724 524 600

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že k 30. červnu 2019 končí
splatnost poplatku za odpad. Bez platné známky na
rok 2019 nebudou nádoby s odpadem vyvezeny.
M. Šuníková, správa poplatků ÚM Frymburk
V měsíci červnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 29. 6. 2019 od 8:00 – 12:00 hod.

V měsíci červnu se zasedání ZM bude
konat v pondělí 24. 6. 2019 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

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

05. 06. 2019
19. 06. 2019
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vzbuzení od našich učitelek a světe, div se, v třetí rozjížďce jsme se zlepšili o 10 sekund. Při čekání na výsledné umístění jsme volný čas vyplnili skákáním na
trampolíně, které jsme si též náramně užili. Nakonec
jsme obdrželi diplom za 12. místo. Nasedli jsme opět
na kola a pádili plni zážitků domů. Někteří odvážlivci
se zúčastnili těchto závodů ještě jednou v sobotu.
S pozdravem A h ó ó ó j! Elly Žižková
Zdravotnický kroužek
Každým rokem se členové zdravotnického kroužku
naší základní školy zúčastňují okresního kola Soutěže
mladých zdravotníků v Českém Krumlově. Ani letos
jsme nevynechali a pilně jsme se připravovali pod vedením p. uč. Z. Frantálové. V letošním roce slaví ČČK
100. výročí od svého založení. Měli jsme možnost vidět
i dobové oblečení členů ČČK z roku 1919.
Podmínky nebyly nejlepší, ale na to už jsme si
zvykli. Ošetřovali jsme různé druhy poranění, museli
jsme prokázat zručnost v obvazové technice a provést
transport raněného. Celoroční přípravu a několikaleté
zkušenosti z těchto soutěží jsme zúročili opět 1. místem (viz. foto nahoře) a 3. místem druhého družstva,
které bylo na soutěži poprvé (viz foto dole).

od 10.00 do 11.00 hodin
od 14.00 do 15.00 hodin

Tel: +420 955 581 550, +420 602 640 586

ZŠ a MŠ FRYMBURK

Závody Dračích lodí na Lipně
Letošního 6. ročníku závodu Dračích lodí na Lipně
se opět zúčastnili žáci 6. třídy. Vyzbrojeni dobrou náladou a odhodláním zvítězit jsme ráno v 8 hodin vyrazili na kole po cyklostezce směr Lipno. Počasí nám
přálo, nepršelo. Plni očekávání jsme se po příjezdu
rychle převlékli a nalodili, abychom si vyzkoušeli, zda
se zvládneme pádly nepomlátit, ale sjednotit. Každá
posádka měla 3 plavby a časy se sčítaly. Paní učitelky
Z. Frantálová a M. Rizáková nás povzbuzovaly ze
břehu a zdokumentovaly naše úsilí. Po druhé nezdařené
rozjížďce jsme se pohádali. Dostalo se nám rad a po-

Těšíme se na regionální kolo, které bude 30. 5. 2019
v Táboře. Přáli bychom si uspět a získat nové poznatky,
zkušenosti i kamarády. Držte nám palce.
Za členy kroužku Jakub Tomka

Srdečně zveme všechny
na Školní akademii ZŠ a MŠ Frymburk,
která se koná
v úterý 25.6.2019 od 17.00 hodin
v Kulturním domě ve Frymburku.
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Uzavření mateřské školy
v době letních prázdnin od 15.7. - 2.8.2019,
zahájení provozu 5.8.2019.
Provozní doba MŠ o letních prázdninách:
od 7.00 do 16.00 hodin.

Prázdninová družina
Od 1. - 4.7. a 8. - 12.7.2019
je v provozu prázdninová družina
pro žáky 1. - 3. třídy vždy od 8.00-15.00 hodin.
STAVĚNÍ MÁJKY 2019

Jako každý rok se i letos konalo u nás stavění májky. Celá tato akce se konala pod taktovkou našich dobrovolných hasičů. Ještě než
přišel ten pravý čas na očekávané stavění, tak přišel na
řadu opět čarodějnický tanec. Po pěkném tanečku si
mohly přítomné děti zasoutěžit o nějaké ty dobrůtky.
Během soutěžení si děti odbíhaly dozdobovat májku.
Když už si všechny děti přišly na své při soutěžích,
tak přišla chvíle pro dospělé chlapy . Byl čas na stavění té naší krásné májky. K žebříkům a kleštinám se
postavili samí svalnatí chlapci a začalo se stavět. Po přiblížení ke stojanu se zjistilo, že je třeba májku malinko
pootočit na druhou stranu a malinko seříznout, a proto
jsme poprvé v historii museli malinko s májkou zpět
dolů . Nakonec se vše povedlo a májka krásně zapadla do stojanu. Po postavení se vyrazilo na čarodějnický
průvod se zastávkou na náměstí, kde si čarodějnice zopakovali svůj tanec. Poté se pokračovalo zpět na hřiště.
Na hřišti se zažehla velká a malá vatra a na nich si děti
s rodiči mohli opékat buřty. Celou tuto krásnou
a tradiční akci bylo možné zakončit v Hostinci Na
Hřišti, kde hrála muzika.
Všem, kteří se podíleli na této naší krásné tradici,
bychom chtěli poděkovat městysi Frymburk, Pavlu Řepovi, Michalu Janáčkovi, Spolku FČAS společně
s Frymburskými maminami a široké veřejnosti .
Za SDH Frymburk Karel Malák ml.

Měření zraku spojené s prodejem brýlí
Prima Optika bude pro zájemce pořádat
dne 15.6. 2019 od 13:00 hod.
v budově Muzea Frymburk měření zraku
spojené s prodejem dioptrických brýlí.
Přijďte si vybrat nové dioptrické brýle, i podle
Vašeho předpisu na brýle nebo podle hodnot
Vašich stávajících brýlí. Z naší široké nabídky
brýlových obrub si vybere každý! Z časových důvodů nutné objednání zájemců!

Zájemci volejte pro objednání na tel.:
605 016 664, 602 395 385
nebo u paní E. Neumannové tel.: 602 464 292
www.prima-optika.cz
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Vedoucí směny
v Hopsáriu
Lipno n./Vlt.
Hopsárium Lipno hledá vedoucí
směny - pracovní úvazek
v průměru 34 h týdně,
práce na směny.
Nabízíme příjemnou práci v pozitivní
atmosféře dětského hřiště.
Požadujeme příjemné vystupování,
předchozí praxe je vítána. Mimo sezónu zkrácená pracovní doba.
Nástup je možný od 1. června.
V případě zájmu nám zašlete svůj
životopis na lojkova@hopsarium.cz
nebo zavolejte na tel.: 774 912 126.

FRYMBURK
Hledá spolupracovníky na pozici:
Obsluha čerpací stanice
 Náplň práce – zajištění chodu
provozu ve svěřené směně obnáší prodej pohonných hmot,
doplňkového zboží, základní
úklidové práce
 Požadujeme – pracovitost, zodpovědnost, zkušenosti s prodejem a prací s hotovostí,případně
možnost seberealizace
 Nabízíme – přátelský kolektiv,
pracovní doba dle dohody, motivační program Flexi pass spolupracujících dodavatelů, HPP
nebo DPP, mzda od 18.000,brutto, spropitné, náborový příspěvek 15.000, Pro více informací kontakt
– p. Jirka tel. 777 199 260
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Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity. Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor.
Titulní foto: D. Krolová Tisk: Tiskárna Černý s.r.o., počet výtisků 550. Reg. číslo: MK ČR E 11575
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8

