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VÁNOCE
Jedno jednoduché slovo, kolik se v něm skrývá energie, emocí, tajemství a …
Dá se vùbec ještě něco nového, jiného sdělit, øíct k tomuto svátku jednomu, ne-li nejvýznamnějšímu, v našem
køesťanském světě? Mám na mysli to, co nebylo kdy napsáno, co nebylo kdy vysloveno. Domnívám se, že ano,
a to hlavně v rovině toho, že je dùležité, kdo a komu o tomto svátku tedy o Vánocích pøeje, kdo a ke komu mluví.
Jinak budeme tento svátek ozøejmovat dětem, jinak jej budeme sdílet se svými vrstevníky
a jinak jej budeme hodnotit se svými sourozenci nebo rodiči.
S Vánoci se nejčastěji pojí slova o štěstí, spokojenosti, klidu, pohodě, darech i když v současné době všechno to,
co jsem uvedl jednoznačně pøedchází pøání zdraví jako základní hodnoty. Veškeré pøání má vždy stejného
adresáta – je to někdo blízký, někdo, koho máme rádi, někdo s kým žijeme ve stejném městě
či někdo s kým spolupracujeme. Vždy je to ale někdo, na koho myslíme,
když jsme postaveni pøed rozhodnutí, komu že to zdraví, štěstí a jiná dobra pøejeme.
Pokud takto Vánoce vnímáme a cítíme, tak je to jen výraz ušlechtilosti, duševní čistoty a dobroty,
jež by měl mít každý člověk ve své mysli, ve svém srdci zakódován.
Já Vám, mí spoluobčané, pøeji, abyste si vzpomněli na SVÉ blízké a nezapomněli jim sdělit Vaše pøání
k šťastnému, ve zdraví klidnému prožití vánočních svátkù stejně jako to tímto činím i já Vám.
V neposlední øadě pøeji šťastné vykročení do nového roku,
jak se øíká tou správnou nohou.
Oto Řezáč, starosta městyse
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ZPRÁVY

Z RADNICE

Byty v čp. 23
Listopadové jednání zastupitelstva
městyse projednalo a schválilo výsledek
výběrového řízení na dodavatele výstavby 4 sociálních a 3 komerčních
bytů v objektu č.p. 23 bývalé mateřské
školky. Veřejné soutěže realizované
dle zákona o veřejných zakázkách se
zúčastnily 4 stavební společnosti. Jediným rozhodujícím kritériem je sice
nejnižší cena, ale to neznamená, že

účastníci nemuseli splnit předepsaná
kritéria mezi něž patřilo doložení tzv.
referenční způsobilosti. Soutěž vyhrála
společnost PRADAST, s.r.o., která předložila nabídku ve výši 15 757 757,- Kč.
Zbývající 3 firmy se pohybovaly okolo
17 700 000 Kč, tedy jejich nabídky
byly o cca 2 mil. Kč vyšší, než ta vítězná. Na základě rozhodnutí zastupitelstva jsem tedy vyzval vítěznou firmu
k součinnosti na uzavření smlouvy

o dílo. Doufám, že k podpisu smlouvy
dojde v brzkých dnech a stavba bude
zahájena. Technický dozor na stavbě
bude pro městys vykonávat Ing. Jan
Grohmann, s kterým máme velmi dobré
zkušenosti, a již nám stavby podobného
rozsahu dozoroval.
Velmi rád konstatuji, že v poslední
době jsme v soutěžích velmi úspěšní,
a to hlavně z důvodu, že se nám do
soutěží hlásí více firem.

Návrh rozpočtu na rok 2021
Byl také jedním z bodů, jímž
se zastupitelstvo na svém jednání
zabývalo. Rozpočet zpracoval starosta
s tajemníkem, jak je u nás ve Frymburku standardní postup. Vycházelo se

hlavně z údajů plnění rozpočtu v letošním dosti komplikovaném roce a přirozeně i plánovaných akcí pro rok 2021.
Rozpočet sestavujeme zásadně
jako vyrovnaný, přičemž dle potřeb
zařazujeme – dorovnáváme výdaje

zařazením prostředků, které máme
v rezervním fondu, tj. úspory z let
minulých.
Zastupitelé, stejně jako veřejnost,
mají nyní dostatek času k připomínkování návrhu rozpočtu.

VÁNOČNÍ

AKCE V DOBĚ KORONAVIRU
Setkání seniorů

Bohužel komplikovanost nemocí
Covid, kterou jsme zasaženi od jarních
měsíců nám neumožní letošní uspořádání setkání seniorů. Tato dosti oblíbená
každoroční akce se letos konat nebude.
V této souvislosti uvolňuje městys
Frymburk, v rámci svého rozpočtu, jistou část finančních prostředků na tzv.
vánoční poukázky pro naše seniory.
Tyto poukázky i letos budeme poskytovat. A to i přes výrazné snížení daňových
výnosů státního rozpočtu, které jsou
podstatné pro náš rozpočet městyse, je-

likož se nám ve Frymburku daří i letos
hospodařit s přebytkem. Tato poukázka
je jakýsi symbol poděkování našim
občanům dříve narozeným za jejich
práci, kterou pro náš Frymburk v dobách svého „pracovního“ věku vykonali. Já jim jménem svým a jménem
všech frymburských občanů za to děkuji. Díky nim máme dnes náš Frymburk příjemný, klidný a krásný pro náš
život, a současně je i dobrou adresou
pro návštěvníky jak z Čech, tak z ciziny.
Distribuce oněch vánočních poukázek

na nákup zboží v hodnotě 300,- Kč
v některém z našich frymburských
obchodů, bude zajištěna následovně.
V týdnu od 7. 12. do 11. 12. každý
den od 9.00 hod. bude ve vestibulu
radnice paní Marie Boháčová, předsedkyně našeho Sboru pro občanské záležitosti, tyto poukázky osobně vydávat.
Tímto tedy vyzývám všechny naše
frymburské občany nad 60 let věku,
tedy těch, jichž se tento dar týká, nechť
se k vyzvednutí dostaví osobně, nebo ať
požádají své blízké o jeho vyzvednutí.

Vánoční adventní trhy
Loni se nám povedla krásná akce
na našem náměstí, kdy se na náměstí
vrátil adventní trh (nevím, kdy v historii byl, ale předpokládám, že někdy
byl). Tuto akci uspořádal náš spolek

FČAS, ale bohužel ani ta se letos
neuskuteční. Na uspořádání takovéto
akce je nutný poměrně značný časový
předstih pro zajištění všeho potřebného
a jedná se o akci poměrně organizačně

náročnou: no a my ten čas vzhledem
k složité covid situaci prostě nemáme.
Proto jsme se dohodli, že raději tuto
akci letos pořádat nebudeme.

Společné setkání představitelů sportovních a kulturních spolků
Toto je další z mnoha akcí, které si
musíme odříct. Prosím všechny představitele dobrovolných, jak kulturních
či sportovních organizací a spolků,
2

aby letošní vyúčtování finančního
příspěvku, který obdrželi od městyse
doručili správci rozpočtu panu tajemníkovi Mgr. Romanu Bravencovi.

Stejně tak, jelikož tvoříme rozpočet na rok 2021 by bylo dobré předložit
i požadavky, aby se s nimi mohlo
pracovat.
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Okénko z Přední Výtoně
Tak bych nějak nazval tu část zpravodaje, kde se budou prezentovat naši
sousedé z Přední Výtoně. Tuto vzájemnou spolupráci, toto rozšíření našeho

měsíčníku, schválili naši zastupitelé
už v říjnu. Již proběhla první jednání,
schůzky, jak to realizovat.
V tomto prosincovém čísle zpravo-

daje máte tedy možnost sdílet informace i s Výtoňskými.
Oto Řezáč, starosta městyse

Úřední hodiny Úřadu městyse Frymburk v měsíci prosinci
l

2. 12., 7. 12. a 9. 12. 2020 od 12:00 do 17:00 hodin (po dobu trvání nouzového stavu do 12. 12. 2020)

l

14. 12. a 16. 12. 2020 od 08:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin (mimo nouzový stav, může být upraveno
podle aktuálních nařízení vlády)

l

18. 12. 2020 od 08:00 do 11:30 hodin (mimo nouzový stav, může být upraveno podle aktuálních nařízení vlády)

l

21. 12., 23. 12., 28. 12. a 30. 12. 2020 od 08:00 do 12:00 hodin

Na úřadu městyse jsou v souvislosti s krizovými opatřeními (po dobu trvání nouzového stavu) zavedena
následující opatření spočívající v omezení osobního kontaktu zaměstnanců a úředních osob s adresáty veřejné
správy takto:
1. Upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu.
2. Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny
(paní Miroslava Badáňová).
3. Veškeré úkony se provádí za zvýšených hygienických opatření.
V případě změny (v případě prodloužení nouzového stavu) budete o aktuálních úředních hodinách pro veřejnost
informování na webových stránkách městyse www.frymburk.info.
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LET

Letos uplynulo 10 let od otevření
našeho muzea v čp. 5 na náměstí.
Původní středověká budova byla
významně přebudována za finanční
podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho samotná existence
navazuje historicky na původní prvorepublikové muzeum, které se nacházelo v přízemí dnes již neexistující

FRYMBURSKÉHO

původní frymburské radnice v čp. 83
(dnes na původním pozemku stojí
nákupní středisko COOP).
Při realizaci výstavních prostor
svými znalostmi, umem, nadšením
a zanícením byl velmi nápomocen
frymburský rodák, univerzitní profesor
na fakultě architektury ve Vídni a Mnichově, diplomovaný inženýr architekt,

Starosta Oto Řezáč a prof. Othmar Sackmauer během slavnostního
otvírání muzejní budovy 2. 4. 2010.

MUZEA
Dr. Othmar Sackmauer. Zlobil by se na
mě, že zde uvádím většinu jeho titulů.
Byl velice skromný. Ten minulý čas je
na místě. Bohužel 1. listopadu 2020
nás opustil ve věku 91 let. Bude mi
velmi chybět.
Čest jeho památce!
František Frantál,
ředitel muzea

Společná práce na koncepci muzea
v zimě 2010.
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ZPRÁVY
NOVÝ

Z KLUBU

FČAS

PROSTOR PRO STOLNÍ TENIS A JINÉ

Loni se nám podařil krásný projekt,
a to se zapojením veřejnosti a dobrovolníků, připravit ve FČASu nové
zázemí pro „pinčesárnu“ a třeba i jiné
sporty. Vše je pro Vás připraveno.
Pokud byste rádi využívali toto
nové zázemí, tak se stačí informovat
u Jany Touškové, na tel.: 603 478 117
a dostanete více informací o provozu
a možnostech využití této SPORTOVNY.

SVATOMIKULÁŠSKÁ
Letos bude družina svatého Mikuláše putovat křížem krážem Frymburkem a celý průvod se ponese v duchu
původní svatomikulášské obchůzky.
Nově vzniklý Hlídací PES nám
neumožňuje setkávání většího počtu
lidí a už vůbec ne pořádání velkých
akcí. Jelikož jsme však nechtěli zane-

VÝPRAVA

vřít na krásnou tradici, rozhodli jsme
se připravit průvod andělů, čertů a sv.
Mikuláše, který můžete zahlédnout
a potkat v ulicích.
Začátek výpravy bude v 17 hodin
na cyklostezce u dřevěných soch
a půjde ulicí ke škole, dále na Bažiny
a zpět kolem hasičárny a pošty. Pu-

tovat bude kolem celého náměstí,
hlavní silnicí nahoru k Frymburské
hospůdce a zpět na náměstí zadem
kolem bytovek.
Těšíme se na setkání se všemi kolemjdoucími, kteří najdou v nůších
andělů lecjakou laskominu a zlobilové
v metlách čertů potrestání.

PODĚKOVÁNÍ
Provoz klubu FČAS stojí na práci
mnoha frymburských nadšenců a podpoře místních podnikatelů i občanů.
Sice se nám letos nepodařilo zrealizovat všechny plánované akce, ale i tak
jich nebylo málo: Karneval pro děti,
Den otců, Stezka odvahy, Mikulášská
výprava, příměstské tábory, provoz
komunitního centra a bazárku pro
děti.

Všem zúčastněným velice děkujeme za pomoc, ať už našim dobrovolníkům nebo finančním přispívatelům.
Děkujeme městysi Frymburk za spolupráci a finanční podporu, děkujeme
firmě UL services za technickou podporu a pomoc při úpravách a zútulnění
našeho nového zázemí – toalet a sportovny. Děkujeme SDH Frymburk za
jejich obětavou pomoc a spolupráci.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
VÁM VŠEM,
frymburským občanům.
Jsme rádi, že pro Vás můžeme
pořádat krásné akce a doufáme, že to
v příštím roce rozjedeme zase naplno.
Za Spolek FČAS, Jana Toušková
www.fcas.cz

Důležité upozornění – Výzva občanům
Žádáme majitele osobních automobilů, aby v zimním období omezili parkování aut před
domy a plně využívali vyhrazených parkovacích míst z důvodu zimní údržby silnic. Jedná se
hlavně o lokalitu „Rybízárna“, „Bažiny – paneláky“, ulice pod Jednotou – „řadovky“.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Za technické služby městyse Frymburk M. Janáček
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ZE

ŠKOLNÍCH LAVIC

VRACÍME
Po více než měsíční výuce na
dálku se dne 18. 11. 2020 vrátili do školy žáci 1. a 2. třídy. Stále zůstala v platnosti všechna protiepidemiologická
opatření a přibyla některá nová, např.:
n roušky jsou povinné po dobu celého
pobytu dětí ve škole (i ve třídách)
n větrá se 5 minut během každé přestávky a 5 minut nově i během
hodiny
n třídy se nesmí míchat, z toho
důvodu jsme museli upravit časy
příchodů do školy a časy obědů,
aby nedocházelo k prolínání žáků
různých tříd
n pobyt venku – minimálně 1 hodinu
za každého počasí
n nadále platí zákaz zpěvu a zákaz
hodin tělesné výchovy.

SE DO ŠKOLY…

Žáci i zaměstnanci školy mají
povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu ve škole (včetně školní družiny
a školního klubu). Štíty jsou povoleny
pouze ze zdravotních důvodů.
Pro žáky vyšších ročníků byly od
18. 11. možné individuální konzultace, které jsme využili pro uskutečnění třídních schůzek ve třech – tj.
setkání dítěte, rodiče a třídního učitele. Od 30. 11. 2020 se vrátili do
školy ostatní žáci 1. stupně a 9. třídy,
žáci 6. – 8. třídy jsou v režimu tzv.
rotační výuky – střídání celých tříd po
týdnu. Jeden týden chodí do školy
žáci 6.A, 7.A a 8. třídy, zároveň třídy
6.B a 7.B jsou na distanční výuce;
další týden se režim výuky prohodí
(třídy 6.B a 7.B chodí do školy, třídy

6.A, 7.A a 8. jsou na distanční výuce).
Všichni jsme velice rádi, že se
výuka opět pomalu vrací do normálního režimu, a tak bych moc ráda
poděkovala Vám všem – rodičům,
dětem i učitelům, že jsme vše společně zvládli a můžeme si užít
adventní čas a těšit na vánoční svátky.
Přeji Vám všem
krásný a poklidný vánoční čas,
v novém roce hlavně pevné zdraví,
mnoho štěstí
a ať dokážeme přijmout
tuto nelehkou dobu jako výzvu
k hlubší a otevřenější spolupráci.
Mgr. Milada Minaříková,
ředitelka školy

Žáci 1. a 2, třídy opět zasedli do školních lavic.

Prodej vánočních stromků
Prodej objednaných vánočních stromků se koná
od 7. do 11. 12. 2020 vždy od 13:00 do 16:00 hodin
v areálu technických služeb městyse Frymburk.
Za technické služby městyse Frymburk M. Janáček
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Okénko z Přední Výtoně
Vážení spoluobčané,
možná, že Vás překvapí, že se Vám do ruky dostal Frymburský zpravodaj. Považuji proto
za správné zmínit se několika větami, proč je naše příloha součástí Frymburského zpravodaje.
Jak jste jistě zaznamenali, poslední čísla Vyšebrodského zpravodaje obsahovala texty, které
byly v rozporu se smyslem a účelem této tiskoviny. Považoval jsem za nutné projednat tuto situaci v redakční radě
Vyšebrodského zpravodaje. Bylo dohodnuto, že podobné kontroverzní texty, které tam vkládali někteří občané Přední
Výtoně, nebudou na naše stránky otiskovány. Přesto se opakovaně takové texty znovu objevily v podobě tzv. placené
inzerce, což bylo v rozporu s dohodou s redakční radou. Naše příloha Vyšebrodského zpravodaje je určena především
k informování občanů, co se v Přední Výtoni aktuálně děje, zejména ve spolcích a veřejném dění.
Z těchto důvodů jsem ukončil smlouvu s Vyšebrodským zpravodajem a požádal starostu Oto Řezáče o možnost být
součástí Frymburského zpravodaje. Zastupitelstvo městyse i zastupitelstvo obce tuto změnu schválilo.
Vážení občané, od tohoto čísla budete dostávat čtvrtletně Frymburský zpravodaj a očekávám, že plnohodnotně
nahradí předchozí Vyšebrodský zpravodaj, kterému děkuji za dosavadní spolupráci.
Blížící se vánoční svátky budou letos ochuzeny o naše tradiční setkání u vánočního stromku, se zpíváním
vánočních koled a popíjením vánočního punče, které zajišťovali vždy naši dobrovolní hasiči a přispěním obce. Bohužel
epidemiologická situace nám nedovoluje taková setkání uskutečnit.

PF 2021
Chtěl bych Vám všem touto cestou k vánočním svátkům
z celého srdce popřát vánoční pohodu s Vašimi blízkými
a příjemné prožití Štědrého dne se spoustou dárků.
Do nového roku pevné zdraví, dobrou práci
i dobré podmínky k podnikání.
Příští rok nás bude všechny překvapovat,
tak se na to připravme pevnými nervy.
Váš starosta obce Přední Výtoň Jan Bittner

Pro občany, kteří dosáhli věku nad 65 let a trvale pobývají v Přední Výtoni a osadách je připraven

VÁNOČNÍ POUKAZ,
který si můžete vyzvednout na obecním úřadě.

Ukončení fotbalové sezóny 2020
Fotbalisté z řad členů Sboru dobrovolných hasičů Přední Výtoň uspořádali
v sobotu 19. září 2020 na hřišti u hasičské
zbrojnice dokopnou. Od 13:00 hodin proběhlo v Areálu letních sportů utkání v malé
kopané, které se zúčastnily i naše děti.
Dokopná pokračovala v Hasičském
klubu, kde se pekla uzená kýta a točilo
výborné pivo. K poslechu nám hrála naše
úžasná kapela Výtoňanka.
J. Řechtáček
6
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Poslední výlet v roce 2020
Seniorklubu za poznáním
Poslední akce našich seniorů se
uskutečnila v pátek 4. září 2020. Senioři využili období, ve kterém ještě platila rozvolněná opatření „stavu nouze“
z první vlny Covidu 19 k uspořádání
zájezdu do Třeboně. Zde si naplánovali
návštěvu státního třeboňského zámku,
domu jednoho z nejznámějších stavitelů jihočeských rybníků Štěpánka Netolického a Schwarzenberské hrobky.
Dopravu autobusem poskytla osvědčená firma Pavelec z Vyššího Brodu.
Příjemné teplé počasí posledních dnů
léta navodilo cestovatelům dobrou náladu a očekávání nových nevšedních
zážitků. Po půldruhé hodině jízdy jsme
vystoupili v Třeboni u zámeckého
parku a po krátké procházce dorazili
na nádvoří zámku. Prohlídka prostor
a v nich vystavených exponátů zabrala
asi hodinu. Odtud jsme pokračovali na
náměstí a navštívili dům stavitele jihočeských rybníků Štěpánka Netolického. Přehledně uspořádaná muzejní
sbírka přiblížila seniorům nelehký
život a těžkou práci rybníkářů. Původně lesní adjunkt ve službách
Rožmberků později stavitel a rybníkář
na třeboňském panství přispěl ke zvelebení třeboňské rybniční soustavy.
Jeho rybníky neoslňovaly velikostí
a mohutností hrází, ale kvalitami. Věhlasu dosáhl stavbou vodního kanálu
Zlatá stoka. Jedná se o 45 km dlouhý
tok s výškovým rozdílem 30 m Zlaté
stoky. Nedokončený zbytek díla po
jeho smrti dokončil jeho nástupce,

rybníkář, rožmberský regent Jakub
Krčín z Jelčan, který vybudoval největší rybník v Čechách, Rožmberk, za
který si vysloužil podezření za spolčení s čertem. Zlatá stoka přinesla
Rožmberkům velké bohatství. Zvýšila výnosy z rybníků, poháněla pily,
mlýny, koželužny a plavilo se po ní
palivové dřevo. Dnes je využívána
především k napájení rybníků okysličenou vodou z řeky Lužnice a tlumení
záplav. Dalším významným rybníkářem byl Mikuláš Rutard. Ten stavěl
rybníky spíše na Chlumecku, kde vybudoval další rybniční síť. V muzeu je
umístěna kromě exponátů věnované
rybníkářskému cechu, výstavka kreseb, na kterých autoři zachytili okolní
překrásnou krajinu. Po krátké procházce po náměstí jsme vyhledávali
vhodné stravovací zařízení. Bylo sice

z čeho vybírat, ale zároveň také
přihlížet k cenovým relacím přijatelné
seniorským peněženkám. Po dobrém
obědě nás autobus dovezl okolo rybníka Svět k parku, ve kterém stojí
výstavná budova kaple s kryptou, ve
které jsou uloženy ostatky majitelů
třeboňského panství a významných
církevních hodnostářů. Stavba a park
patří původním majitelům. Závěrem
prohlídky přišlo vhod malé občerstvení
v kiosku u vstupu do parku. Poté
jsme se rozloučili s příjemným městem
a obohaceni o nové poznatky z našich
nádherných jižních Čech se vraceli
domů.
Poděkování patří řidiči autobusu
za bezpečnou jízdu a panu Pavlu
Kroneislovi za bezchybnou organizaci
celého zájezdu
ks

Za Pepou Štěpánkem
Při akcích Seniorklubu nás velmi často provází
kapela Výtoňanka. Mezi její členy se řadil bubeník
Pepa, který ačkoliv bydlel ve Velešíně, obětavě přijížděl, pokud mu to čas dovoloval, mezi nás a přispíval svou hrou k příjemné náladě a k obveselení našich
seniorů bez nároku na odměnu. Svým kamarádským
vystupováním si získal v našem kolektivu řadu přátel.
Hluboce nás zasáhla a zarmoutila smutná zpráva
o jeho odchodu do nebeské kapely.
Čest Tvojí památce!

7
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Hasiči pro děti
V sobotu 29. srpna 2020 uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů Přední
Výtoň pro nejmladší občany obce akci
s názvem „Loučení s prázdninami
2020“. Na úvod byla připravená hra
Šipkovaná, při které děti na připravené
trase hledaly šipky a značky, které jim

ukazovaly směr ke stanovištím, kde
plnily podle zadání úkoly. Po splnění
pokračovaly k dalšímu stanovišti.
U zbrojnice byl připraven stánek s malováním na obličej a ve stanech tři
stanoviště s počítačovými hrami a karaoke. K občerstvení byly připraveny

špekáčky k opékání na ohništi, pečené
sele, pikadory, k pití čaj a limonády. Po
setmění čekalo děti i dospělé malé
překvapení v podobě ohňostroje. I přes
nepřízeň počasí se rozloučení s prázdninami vydařilo.
JŘ

Soutěž SDH v Loučovicích
V sobotu 12. září 2020 se konala v Loučovicích hasičská sportovní soutěž o pohár Štefana Ďurči.
Naši hasiči v ní obsadili 3. místo. Za ženy soutěžily naše ženy jediné. Všichni dobře reprezentovali náš hasičský sbor.

8
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ZPRÁVIČKY
Září
Začátek školního roku byl tak
trochu podbarven vůní dezinfekce ,

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

ale i přes všechna epidemiologická
opatření (která jsme měli z jara dobře
natrénována) jsme se začali setkávat
celkem v hojném počtu. V září mezi

nás přicházejí nové děti a proto se to
i letos neobešlo bez malých pláčů
a nářků, avšak všichni už mezi nás
chodí (doufáme) rádi .

Říjen
V říjnu jsme v naší školce pro předškolní děti
začali pořádat jedenkrát týdně zájmové kroužky,
vždy po obědě místo odpočinku.
Ve třídě „Sluníčka“ je to kroužek němčiny
s Jitkou Kubíkovou a kroužek badatelství s Evou
Nešvarovou.
Ve třídě „Hvězdičky“ kroužek „Sportíky“
s Lenkou Černou a kroužek čtenářství s Veronikou
Račákovou.
kroužek badatelství – zkoumání barev ►►

Listopad

V listopadu si děti užily zážitků při tradici svatého Martina, kdy obě třídy provoněly školku
svatomartinskými rohlíčky. I podzimní počasí nám přálo a tak jsme si ho náramně užili.

Prosinec

V prosinci nás čeká návštěva „Mikuláše, anděla i čertice“ a doufáme, že na nás nezapomene
ani ježíšek.

Krásné poklidné Vánoce všem
a do nového roku
hodně zdraví a nadhledu
Za kolektiv MŠ Veronika Račáková

9
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 4., 7. a 11. 12. 2020 od 8:00 do 16:00, vypnutá oblast: Frymburk čp. 138
Dne 8. 12. 2020 od 08:00 do 14:00, vypnutá oblast: Kovářov Hruštice čp. 13, 23, 25, 24, 28, 62, 22, 4, 21, 60, 8, atd.
dle vyvěšených plakátů.
Společnost E.ON Distribuce, 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 po-

chopení 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

Farmářské potraviny ve Frymburku
Pro ty, kteří nás v poslední době
poptávali a ukecávali, zda by u nás
v krámku nebylo možné prodávat
potraviny a výrobky od farmářů,
jsme našli možnost, jak Vám vyhovět. Zvolili jsme vyzkoušený
a osvědčený Scuk. Scuk vznikl
proto, aby sdružoval farmáře a zákazníky, kteří by rádi vyzkoušeli
produkty vznikající na malých rodinných farmách.
Abyste se mohli podívat na nabídku frymburského Scuku, je třeba
udělat pouze tyto kroky:
l najděte si stránku www.scuk.cz/frymburk
l klikněte na ikonku připojit se ke skupině a už se můžete zaregistrovat
do naší frymburské skupiny.
Pokud Vás z nabídky něco zaujme, stačí během týdne od pondělí do
neděle objednávat. A vždy ve středu od 16.00 do 18.00 hodin si můžete
svůj nákup vyzvednout v našem krámku na náměstí Frymburk 76
– Obchod s přírodními produkty. Nabídka se samozřejmě různě mění
a je dobré sledovat naší facebookovou skupinu – přihlásit se můžete na –
www.facebook.com/frymburk. Teď už to bude jenom na nás, jestli si čas
od času dopřejeme toto zpestření jídelníčku bez složitého cestování za
výrobci z celé republiky.
Těším se na společné nákupy, Petra Nekolová
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E.ON Distribuce a.s. Pro případné
další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon-distribuce.cz, kde najdete
další informace o přerušení dodávek
elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
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Park Frymburk
pro občany městyse Frymburk

30%

poskytuje slevu
na všechny skipasy,
vstup na bobovací kopec i tubing.
Slevu můžete využívat opakovaně pomocí aplikace frymburských občanů Frymburk
nebo se stačí jednoduše prokázat s platným dokladem (s trvalým bydlištěm ve Frymburku)
přímo na kase Parku Frymburk.
TIP: Pokud plánujete lyžovat na našem parku častěji, doporučujeme zakoupit sezonní skipas,
na který se frymburská sleva 30 % taktéž uplatňuje.

Otevíráme v neděli 27. 12. 2020.
Těšíme se na Vás a přejeme Vám hlavně dobré zdraví, Vánoce s Vašimi nejbližšími
a veselý vstup do nového roku 2021.
Méďa Kubík a celý tým Parku Frymburk
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PRODEJ

VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Prodej vánočních kaprů před „Starou školou“

23. 12. 2020.
Objednávky pouze v prodejně FLOP!
Bližší informace o čase a ceně budou zveřejněny
na tabuli před obchodem.
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PAMĚTNÍ KNIHY MĚSTYSE

FRYMBURK …

Jordan Cajetan Markus, učitel ve Frymburku,
vyšel vstříc výzvě ctihodné správy obce ohledně sepsání pamětní knihy a dá si záležet na tom, aby objevil
prameny, z nichž se nechají čerpat pamětihodnosti dávných dob. Nejsou ale k disposici starší kroniky nebo jiná
privilegia a nebo akta, z nichž by se dala zviditelnit doba, druh a způsob vzniku naší domovské obce. Dá se však zjistit
mnoho důvěryhodného z tradice od zešedivělých mužů, z úst jejich prarodičů a očitých svědků.
Vzal jsem si nyní za povinnost, toto všechno podle jejich a mého nejlepšího vědomí a svědomí uvést v knize, abych
dostál výše uvedené výzvě a abych byl prospěšný našim potomkům v historických a ostatních několikanásobných vztazích.
Nechť potomci toto s námahou sesbírané vděčně přijmou a ať nezanedbají nikdy vedení této knihy!
Frymburk dne 22. ledna 1855 – J. K. Markus
V nejzazším jihu naší krásné vlasti
se na hornorakouské hranici zvedá mohutná Šumava. Na jejím drsném hřbetu
ční vážně do údolí vzhlížející hrad
Vítkův kámen. Jak se zdá, byl tento
hrad postaven Vítkem, praotcem rodu
Vítkovců, a protože byl nejvyšším
truksasem (nejvyšší stolník – staral se
o chod domácnosti, zdroj: Wikipedie)
na dvoře Vladislavově, byl tímto
pověřen, aby vyhnal na Vltavě žijící
pohany a aby tam následně založil
tvrz. Kostel sv. Tomáše dal později
lesu a osadě své jméno.
V údolí, východně od této tvrze, se
vine mírně tekoucí Vltava. Přes ní vedl
již v šeru dávných času se ztrácející,
u nynějšího městyse Frymburka most,
který umožňoval spojení s Horním
Rakouskem a od něhož má jméno, za
ním se nacházející vesnice „Zámostí”.
První osídlenci této krajiny byli

s největší pravděpodobností rybáři a jak
se hlavně při vyklučování (odstraňování
pařezů, zdroj: Wikipedie) lesů stávalo,
byli to také skláři. V nynějším Kraufsteinerově domě č. 31. za kostelem,
bylo vykopáno při stavbě sklepa mnoho
sklářského materiálu a střepů.
Zámostí (v českém kalendáři uvedeno u jména Frymburk) se jmenovala
vesnice až do roku 1352. Po následujících událostech došlo ke změně.
Šlechta na zemské hranici Čech
a Horního Rakouska vedla téměř neustálé hraniční spory, a tak došlo také
v roce 1351 ke krvavému boji.
Jindřich z Jindřichova Hradce, mocný český šlechtic z rodu Rožmberků,
táhl se svými spojenci Petrem ze Šternberka a Oldřichem z Landštejna proti
rakouským šlechticům z Wallsee
a Kierchheimu. Češi pronikli přes
Freistadt až do Helmonsöd a Ottens-

heimu a na zpětném tažení vypálili
všechny městyse a vesnice. Zemský
hejtman Eberhart z Wallsee se s nimi
utkal u Stelmondöd v nerozhodném
boji a podruhé se utkali u Freistadtu.
Češi chvátali se svými lidmi domů
a Rakušané táhli za nimi. U Hluboké
se spojili se zdejším vrchním pražským
purkrabím, a tak došlo u Zámostí
(v budějovickém kraji) dne 16. listopadu
1351 ke krvavému boji, v němž byl
Jindřich z Jindřichova Hradce poražen
a se svými spojenci byl zajat. Většinu
jejich vojáků stihl stejný osud a mnozí
z nich byli pro spáchané krutosti sťati.
Vedoucí museli putovat do Vídně
a Rotensteinu a museli se vykoupit za
těžké peníze.
Tato bitva, která přinesla na krátkou
dobu mír – nejméně pro tuto krajinu –
a dala místu jméno Zámostí.
Pokračování příště
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