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Ples sboru dobrovolných hasičů
Rok se s rokem sešel a opět se konal náš hasičský ples. Letos to byl již 9. ročník a konal se zpět v Penzionu
Stará škola. K tanci a poslechu hrálo pro někoho z nás známé DUO P+J (Pavel + Jarka Talířovi). Tancovalo se,
zpívalo se, ale také se losovalo o hodnotné ceny. Kdo neměl štěstí v losování, tak měl ještě šanci vyhrát nějaké ty
pěkné a praktické dárky v tombole. Sešlo se nás tam vcelku hodně, což nás velice potěšilo. Samozřejmě takovéto
akce by se nedaly dělat bez našich věrných sponzorů.
Partnerem plesu byl p. Jan Markovič s rodinou.
Sponzory našeho plesu byly HB Automateriál České
Budějovice, Amenity Resort Lipno, Hospůdka Frymburk - Karel Kalvoda, Hostinec Na Hřišti - Jan Šuník
ml., Penzion a Restaurace Pod Radnicí Č. K., MIDOSS
s.r.o., Ul services s.r.o., Penzion AXIOM Kovářov,
Rezidence CLUB CANADA, Happy Market s.r.o.,
FLOP FLOSMAN prodejna Frymburk, Půjčovna
a Sport Josef Řezáč, Bistro U Hastrmana - Miloš Boháč ml., Truhlářství SMOLEN, Martina Trávníčková,
Budějovický Budvar n. p., PROBO-NB Hasičské vybavení, PaintballCB, Penzion U Kostela, Restaurace
POHODA, Jiří Augustin, Autodoprava Bártů, Mrázik
Šanta s.r.o., Big Pub -František Píha, ATZ GLOBAL s.r.o., Penzion Markus, Hostinec Na Rynku - Pavel Vrba,
Květinka - Marta Feitlová, Obchůdek Petra Nekolová, Michal Toušek, Nikola Slámová, Lukáš Mrázik, Zuzka
Libertinová, Skipark Frymburk - Ing. Dlouhý, Michal Chovančík. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl.
Všem těmto sponzorům velice děkujeme. Poděkování patří i slečně Martině Barnetové za grafické zpracování
plakátu a vstupenek a Veronice Neubauerové za fotodokumentaci celého plesu. Děkuji hostům, kteří dorazili se
za námi pobavit. A v neposlední řadě i všem organizátorům celého plesu. Doufáme, že se všem líbilo a těšíme se
na další rok. Budeme také rádi za jakékoliv připomínky a nápady na další ročník našeho plesu.
Za SDH Frymburk Karel Malák
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Zprávy z radnice

Cena vody ve Frymburku pro nastávající období
Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání dne
25.3.2019 projednalo a schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2019. Cena vody se stanovuje na tzv. hospodářský rok, který je vždy od 4. měsíce daného roku
do 3. měsíce roku příštího. Tedy v našem případě se
změna ceny stanovila pro období od 4/2019 do 3/2020.
Cenu zastupitelé schválili na základě předloženého
a odůvodněného materiálu zpracovaného naší provozovatelskou firmou ČEVAK a.s., a to takto: 1m3 (1 000 l)
= vodné zůstává na 23,71 Kč (meziroční navýšení
0,- Kč) a k tomu stočné 42,50 Kč (meziroční navýšení
0,63 Kč – 1,5 %). Tato cena je stanovena bez příslušné
DPH. Cenová politika je stanovena na základě zákonné
povinnosti mít tzv. “Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“, který jsme odsouhlasili v roce
2016. Z toho tedy vyplývá, že zisk, který vytvoříme
prodejem vody, používáme na provádění oprav a modernizaci vodohospodářského majetku. Dalšími důvody drobné cenové úpravy jsou navýšení ceny
elektrické energie a mzdové náklady. I v ukončeném
hospodářském roku jsme dokázali přebytek naší pitné
vody (cca 20 tisíc m3) úspěšně dodávat (prodávat za regulovanou cenu 6,55 Kč/m3) do sousedního Lipna nad
Vltavou. Pro úplnost dodávám, že vodohospodářský
majetek je v našem vlastnictví a společnost ČEVAK je
subjekt, jež nám provádí odbornou správu tohoto majetku.
Výběrové řízení na obsazení pozice – tajemník
Úřadu městyse Frymburk
Na základě zadání se do tohoto výběrového řízení
přihlásili dva zájemci (bohužel žádný místní). Posoudil
jsem společně s paní Mgr. Smejkalovou, jež nám (městysi) pomáhá spravovat právní agendu, obě žádosti
a došel jsem k závěru, že vhodným novým tajemníkem
Úřadu městyse Frymburk bude pan Mgr. Roman Bravenec z Lipna nad Vltavou. Má s touto prací prokazatelné zkušenosti, jelikož léta působil v pozici tajemníka
úřadu v obci Loučovice. Věřím, že pan Mgr. Roman
Bravenec bude důstojným nástupcem našeho pana tajemníka Ing. Miroslava Flígra, který odchází
k 1. 7. 2019 do důchodu. Panu tajemníkovi
Ing. M. Flígrovi chci tímto poděkovat a vyjádřit velké
uznání za jeho práci, jež pro nás odváděl.
Pokácení 152 let starého dubu v našem parku na náměstí
Strom se nacházel poblíž středu parku a byl nakloněn
jednou částí na objekty čp. 10 a 11. Kmen stromu byl
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tak ve výšce 6 m nad zemí rozdvojen a bohužel vlivem
poslední silné vichřice se v tomto rozdvojení začal nebezpečně rozevírat a reálně
hrozilo nebezpečí pádu jedné
části stromu na zmíněné objekty. Stav stromu jsem nechal
okamžitě prohlédnout odbornou firmou a teprve na základě
jejího doporučení jsme přistoupili ke kácení. Myslím, že za
dvacet let svého starostování
mě nikdo nebude obviňovat k přílišné náklonnosti zbytečného kácení stromů a v parku zvlášť. Odpovědnost
za majetek a zdraví občanů v tomto případě též leží na
bedrech radnice a je třeba čas od času nějaký takovýto
zásah provést. A to bez ohledu, zda se mi to i případně
někomu jinému líbí či nelíbí. Na místě onoho dubu vysadíme nový strom pravděpodobně lípu. V této souvislosti chci sdělit, že samotný jednoduchý monitoring
zdraví stromů či zeleně provádějí pravidelně při své
práci naši hoši z technických služeb. Zároveň žádám
občany o informování, pokud se jim nebude nějaký ten
strom zdát zdravý, což se dá vypozorovat i na stavu
jeho listoví v koruně (např. úbytku listů oproti letům
minulým).
Oto Řezáč, starosta
V měsíci dubnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 6. 4. 2019 od 8:00 – 12:00 hod.

V měsíci dubnu se zasedání ZM bude
konat v pondělí 29. 4. 2019 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Infocentrum Frymburk přijme brigádníka
na pozici pracovníka infocentra
v měsících červenec, srpen.
Požadujeme: příjemné vystupování, vstřícný přístup,
komunikativnost, aktivní znalost alespoň jednoho
cizího jazyka (NJ, AJ), znalost Lipenska výhodou.
Bližší informace: info@ifrymburk.info,
tel.. 724 966 060

Městys Frymburk přijme brigádníka
na pozici obsluhy parkoviště
na náměstí městyse Frymburk v měsících červenec
a srpen. Bližší informace: info@frymburk.info,
osobně na ÚM Frymburk nebo
na tel.: 380 735 114
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SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů městyse Frymburk
provede

v sobotu dne 13. 4. 2019 sběr železného
šrotu v obci, osadách a rekreačních
oblastech.
Žádáme občany, aby železný šrot připravili k odvozu
před své domy v uvedeném termínu. Majitelé
rekreačních zařízení a chatm, pokud chtějí využít
nabízené služby, je nutné, aby zavolali p. Karlu
Malákovi na tel. 721 112 632.
Pokud máte velmi těžký nebo velmi objemný šrot,
který se nedá naložit ručně, zavolejte taktéž na
uvedené číslo, abychom mohli zajistit potřebnou
techniku.

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

10. 04. 2019 od 10.00 do 11.00 hodin
24. 04. 2019 od 14.00 do 15.00 hodin
ZŠ a MŠ Frymburk

Základní škola a Mateřská škola Frymburk oznamuje všem rodičům budoucích prvňáčků, že zápis
do 1. třídy na školní rok 2019/2020 proběhne ve
středu 10. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin. Při zápisu
rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče!
Mgr. M. Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk
Frymburské ženy pořádají

ve dnech 23. – 24. 4. 2019
JARNÍ A LETNÍ BURZU,
která se uskuteční v obřadní síni městyse Frymburk.

VÝKUP: 23. 4. od 15:00 – 18:00 hodin
PRODEJ: 24. 4. od 14:30 – 17:00 hodin
Výdej neprodaného zboží: 24. 4. 17:00 – 18:00 hod.
Do komise se bude brát max. 100 ks věcí na prodej od
jednotlivce. Věci, které nebudou vyzvednuty, budou
použity k charitativním účelům.

Hotel Maxant přijme pokojskou,
cca. od května do září.
Více informací na tel. 380 735 229
nebo info@hotelmaxant.cz

HOSPŮDKA FRYMBURK
Přijme pro celoroční práci na hlavní pracovní poměr
nebo brigádně - SERVÍRKU
- POMOCNOU KUCHAŘKU
Nástup možný ihned nebo po domluvě.
Dále hledáme brigádníky pro letní sezónu (červenec,
srpen) na pozice:
- OBSLUHA RESTAURACE
- OBSLUHA TOČENÉ ZMRZLINY
- POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI
Více informací v Hospůdce Frymburk
nebo na tel: 724 027 077
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Jakou sílu má voda

Dne 15. 3. 2019 nabyl účinnosti nový územní plán
schválený zastupitelstvem městyse na zasedání 27. 2.
2019. Po mnoha letech jednání a po několika
předešlých dílčích změnách lze nyní konečně říci, že
tento územní plán zaručuje dlouhodobou ochranu
zdrojů pitné vody pro městys na severních svazích
Kaliště. Je totiž poprvé formulován tak, že výslovně
zakazuje výstavbu lanových a sjezdových tratí v této
pramenné oblasti, zatímco všechny předchozí varianty
možnost vybudování rozsáhlého lyžařského areálu
v této lokalitě umožňovaly.
Cesta k tomuto výsledku ovšem byla dlouhá
a klikatá. Když zhruba před 10 lety firma Lipno Servis
začala prosazovat myšlenku propojení lyžařského
areálu Kramolín se sjezdovkou na Martě, byl postoj
frymburské veřejnosti poměrně nejednoznačný:
potenciální investor tehdy zdůrazňoval pouze
předpokládané ekonomické přínosy a zároveň
bagatelizoval nepříznivé důsledky, a to až do té míry,
že například v návrhu Změny územního plánu
č. 3 nebyla existence zdrojů pitné vody přímo v trasách
sjezdových tratí vůbec zohledněna.
V průběhu dalších let se začalo veřejné mínění
v této otázce pozvolna posouvat. Ukázalo se, že
existence lyžařského areálu neznamená automaticky
blahobyt pro celou oblast, ale je spojena i s řadou
negativních jevů, a série suchých let upozornila na to,
že dostatek pitné vody není samozřejmostí, a že vodní
zdroje je tedy nutno chránit. Velká část občanů
opakovaně podpořila tento postoj ve dvou peticích
uspořádaných spolkem Šumava Ne Na Prodej, který
díky tomu mohl proti výstavbě lyžařského areálu podat
námitky. Takto průkazně vyjádřená podpora veřejnosti
posléze přiměla i zastupitele městyse, aby učinili
ochranu vodních zdrojů prioritou územního plánování
a aby vyvinuli tlak na pořizovatele územního plánu ing.
arch. Bočka v plné míře vyhovět námitce předložené
spolkem Šumava Ne Na Prodej - a tedy možnost
výstavby areálu zcela vyloučit.
Konec dobrý, všechno dobré. Nezbývá tedy než
poděkovat všem, kteří svým dílem k tomuto výsledku
přispěli: starostovi a zastupitelům městyse, kteří
v poslední fázi jednomyslně podpořili návrh územního
plánu bez sjezdovek, České televizi, která o problému
natočila a odvysílala dokument „Pitná voda nebo
lyže“ (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913
550-nedej-se/218562248410027-pitna-voda-nebolyze), prof. RNDr. Jaroslavu Vrbovi, CSc.
z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity za
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odbornou i lidskou podporu, nadaci Via, která spolku
Šumava Ne Na Prodej poskytla rychlý grant na výdaje
spojené s případným soudním sporem, a především
všem občanům Frymburka, kteří svým podpisem ve
dvou peticích podpořili ochranu pitné vody na úkor
podnikatelských záměrů soukromého subjektu, všem,
kteří pomáhali se sběrem podpisů, a samozřejmě všem,
kteří i v době letní dovolené obětovali svůj čas účasti
na klíčových jednáních během procesu veřejného
projednávání návrhu územního plánu.
Závěrem dovolte jeden drobný postřeh. Při sběru
podpisů na petice jsme se setkávali s několika postoji:
s vděčností za to, že se zasazujeme o věc, s níž oslovení
občané sami vnitřně souhlasí, ale zároveň nemají sílu
prakticky ji prosazovat; s rezignací ve smyslu „ačkoli
sami s požadavky petice souhlasíme, je celá petice
zbytečně vynaloženým úsilím, protože o všem je už
přece dávno rozhodnuto a normální člověk to nemůže
změnit.“ A konečně třetí postoj by se dal shrnout jako
strach: „Nepodepíšu, protože mám obavy z případných
následků.“
Ve zpětném pohledu bylo úžasné sledovat, jak
názor, který byl ještě před několika lety menšinový
a mnohými dokonce považovaný za zpátečnický,
postupně ve veřejném mínění převážil natolik, že
v posledním období občané i zastupitelé ve věci
ochrany vodních zdrojů dospěli k jindy nevídané shodě.
Snad si lze tedy do budoucnosti přát, aby se do
povědomí obyvatel vtisklo, že věci kolem nás lze měnit
k lepšímu, a že stojí za to vytrvat, i když se situace
nevyvíjí, jak bychom si přáli.
Za spolek Šumava Ne Na Prodej
RNDr. Monika Krolová Ph.D., Mgr. František Frantál,
PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

Prodejna rybářských
a chovatelských potřeb BIG FISH
ve Frymburku přijme PRODAVAČKU
Požadujeme:
 komunikativnost
 spolehlivost
 bezúhonnost
 částečná znalost NJ
Bližší informace nejlépe na provozovně
Frymburk č. p. 74 nebo na tel.: 775 955 643
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Hledá spolupracovníky na pozice:

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. 777199260

Číšník/servírka

PENZION MARKUS
HLEDÁME / PŘIJMEME na letní sezónu (červenec, srpen) brigádníky na tyto
pozice: - číšník / servírka obsluha hostů, znalost NJ nebo AJ
- pomocný číšník mytí skla na baru, úklid stolů, příprava nápojů
Plat dle domluvy a šikovnosti k platu spropitné a strava zdarma, možné i ubytování. V případě zájmu možné i víkendy květen, červen, září, říjen.
Více informací David Krol tel. 777 654 014 email: d.krol@lipno-markus.cz nebo
osobně na provozovně.

EA Hotel Na Jezeře ***u Horní
Plané , hledá od 1.4.2019 na HPP
spolehlivého a pracovitého
zaměstnance s praxí , případně
absolventa s vyučením.
Základní znalost NJ, nebo AJ.
Příjemné pracovní prostředí na
břehu Lipenského jezera. Výhody
českého hotelového řetězce. Stálý
příjem ve fixním termínu.
Hrubá mzda 22.000-23.000.-Kč
Dobrý kolektiv.
Možnost ubytování.
Nabízíme také práci pro studenty,
důchodkyně, i maminky na
mateřské dovolené o víkendech
( již od 18.4. do 30.9.2019 )
a v celém sezónním období.

Údržbář hotelového areálu brigáda
EA Hotel Na Jezeře ***u Horní
Plané , hledá od 1.4. do 31.10.2019
šikovného údržbáře ( může být i
důchodce ) na běžnou údržbu
areálu. Mzda 120-130.-/btto/hod.
Kontakt : 380738338,
380738065,724983942
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PENZION DAJA A BISTRO-CAFÉ DAJA
hledá spolupracovníky do svého týmu.
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JEZERNÍ PENZION,
Hůrka 52,Horní Planá, přijme
zaměstnance / brigádníky na
pozice :

Nabídka práce:
Kuchař/ka - hledáme brigádnice/ky popř. pracovníky na hlavní
nebo vedlejší prac. poměr do kuchyně v Bistro-Café DaJa.
Požadujeme: spolehlivost, příjemné vystupování, samostatnost
Recepční - hledáme brigádnice/ky popř. pracovníky na hlavní nebo
vedlejší prac. poměr do recepce pro kemp u Kukačků
a penzionu DaJa.
Požadujeme: spolehlivost, příjemné vystupování, znalost cizích
jazyků
Obsluha v bistru – hledáme brigádnice/ky popř. pracovníky na
hlavní nebo vedlejší prac. poměr do Bistro-Café DaJa.
Požadujeme: spolehlivost, příjemné vystupování, částečná znalost
cizích jazyků
Úklid – hledáme brigádnice/ky, popř. pracovníky na hlavní nebo
vedlejší prac. poměr
Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, flexibilitu, příjemné
vystupování.
Údržbář – hledáme spolupracovníky na hlavní nebo vedlejší prac.
poměr, popřípadě brigádníky. Požadujeme: pracovitost, zručnost,
samostatnost, flexibilitu, řidičský průkaz sk. T. výhodou
Nabízíme: 90,-Kč – 120,-Kč/hod. + stravenky, osobní ohodnocení,
dopravu z H.P., zvýhodněné stravování, příjemný kolektiv
Více info: p. Marešová: tel.: +420 724 317 529
p. Mareš:
tel.: +420 774 401 888
Životopisy zasílejte na email: dajalipno@gmail.com

POKOJSKÁ – nástup IHNED.
Servírka/číšník, pomocná síla
úklid/kuchyň, údržbář.
Možno i páry.
Nástup od března 2019.
Zájemci volejte na tel.:
602 159 506, 601 386 929

Rekreační areál
Landal Marina Lipno
hledá brigádníky
pro letní sezónu
a i na celoroční spolupráci
na pozici RECEPČNÍ
Náplň práce:
 práce na recepci
 komunikace s lidmi
 administrativa spojená s prací

na recepci

Požadujeme:
 znalost NJ a AJ slovem i pís-

mem podmínkou, holandština
vítaná
 dobrá znalost MS Office
(Excel, Word)
 komunikační schopnosti
a profesionální vystupování

Nabízíme:
 zaměstnanecké výhody
 možnost dlouhodobé spolu-

práce
 v případě potřeby ubytování
 110,- Kč / hod

Termín nástupu: ihned
Kontakt: Strukturovaný
životopis můžete zasílat na
frontoffice@landal.cz nebo na
adresu Marina Lipno Resort
s.r.o., 382 78
Lipno nad Vltavou 310
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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. Krolová 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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