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Starosta městyse Oto Řezáč s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem.

O víkendu v neděli devatenáctého nás poctil návštěvou pan poslanec
sněmovny Ing. J. Bauer, který je místopředsedou výboru pro sociální politiku
a člen hospodářského výboru parlamentu ČR. Zajímal se o stav našeho projektu
přístavby domu čp. 86, kde plánujeme vybudovat 10 malometrážních bytů
převážně pro seniory. Projednali jsme možnosti, které nám pro tento druh
výstavby dávají jednotlivé výzvy podpor, dotací a grantů. Dále se i jako bývalý
starosta Prachatic zajímal o náš další rozvoj a náš projekt získání pro městys
statut lázeňského místa. Zajímal se též o vzájemné vztahy a projekty spolupráce
s našimi sousedy z Rakouska.

Úřad městyse Frymburk 1x za měsíc.
Počet výtisků 600.
Reg. číslo: MK ČR E 11575
Řídí redakční rada:
O. Řezáč, Mgr. R. Bravenec.
Zodpovědná redaktorka:
N. Vrátilová, tel. 380 735 114.
Příspěvky lze zasílat nejpozději
do 25. v měsíci
na zpravodaj@frymburk.info.
Redakce si vyhrazuje právo krácení
a neuveřejnění příspěvků
z důvodu naplnění kapacity.
Grafické zpracování a tisk:
Tiskárna Černý s.r.o. Černá v Pošumaví

Frymburk navštívil také poslanec sněmovny Ing. Jan Bauer.

Obě uvedená setkání byla vedená ve velmi přátelském duchu a s nabídkou
připravenosti nám pomoci. A jasně, že náš Frymburk se vzácným hostům líbil.
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Do třetice, aby se to dobře spojovalo ve smyslu všeho dobrého,
v úterý 21. 9. přijel vykonat seznamovací, či inspekční cestu do Frymburku
Mgr. Z. Třískala, vedoucí Českého
inspektorátu lázní a zřídel. Se svým
týmem provedl fyzickou obhlídku Frym-

burku, samozřejmě včetně těžebního
místa léčivého zdroje a zázemí ve
Wellness Hotelu Frymburk, které se
přestavuje pro provoz lázní. Bylo to
první setkání, které nás od administrace posunulo k reálnému stavu věcí naší
vize – stát se lázeňským místem.

Z této řekněme inspekce vyplynulo,
že Frymburk splňuje všechny základní
potřebné podmínky pro samotné naplnění tohoto projektu. Ale… práce
máme ještě jako na kostele, jelikož
v procesu jsou stovky jednotlivostí,
které musíme ještě doladit, splnit.

Zubní ordinace
Bohužel k problémům s lékárnou,
které snad již mají svá řešení s tím,
že lékárnu opravdu mít ve Frymburku
budeme resp., že jí zachráníme, tak nastala další nepříjemnost, a to tentokrát
s naší zubní ordinací.
V měsíci září nám naše paní zubní
lékařka oﬁciálně oznámila, že od
1. 1. 2022 už u nás nebude vykonávat
svou praxi. Jelikož ordinace je ve vlastnictví městyse, dohodli jsme s paní lékařkou i o odkoupení stomatologického
křesla a některých nezbytných zařízení

ordinace včetně nábytku. Touto investicí chceme přitáhnout zájemce o zřízení si zubní praxe u nás ve Frymburku.
Tedy tak, aby mohl potenciální zubní
lékař nastoupit a bez výrazných vlastních investic zahájit svou praxi.
Okamžitě jsme podali inzerát do
odborného tisku, jehož součástí je i nabídka nájemního bytu. S paní doktorkou
jsme domluveni i na možnosti zaučení
absolventa. Osobně jsem zatím jednal
s dvěma zájemci, tedy jsem spíše oslovil dva lékaře (z ČK,ČB), zda by nechtěli

jednat o naší nabídce a přesunuli se
do Frymburku. Samozřejmě základní
podmínkou všech jednání je, že se
musí takový zájemce – lékař postarat
o naše občany žijící trvale ve Frymburku.
Jak to tak v životě bývá, někdy
může mít někdo nějakého známého, či
příbuzného, který by třeba rád u nás
zubařinu dělal, proto se na občany
obracím, že pokud by někdo o někom
takovém věděl, nechť mi dá vědět.

Oprava náměstí
V termínu od 4. do 8. 10. 2021 bude probíhat kompletní oprava asfaltového povrchu komunikace na levé straně náměstí.
Děkujeme za pochopení.
Oto Řezáč, starosta městyse Frymburk

NÁŠ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
Městys Frymburk vyhlásil dne 1. 5. 2021 veřejnou sbírku
na opravu našeho kostela.
Příspěvky je možné poukázat na transparentní účet č. 123-3884820277/0100,
založený u Komerční banky, a.s., jehož transakce si můžete prohlédnout
na internetových stránkách
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-38848420277.
Pro jednodušší kontrolu naleznete tento odkaz na úvodní straně
frymburských internetových stránek.

Děkujeme všem, kteří na nás myslí.
K datu 24. září 2021 je na transparentním účtu 358 969 Kč.

redakce

Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

6. 10. a 20. 10. 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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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky,
konané dne 8. a 9. října 2021
Starosta městyse Frymburk ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že volby do Parlamentu České republiky se budou konat

dne 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin a 9. října 2021 v době od 08:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb je obřadní místnost v budově Úřadu městyse Frymburk, Frymburk č. p. 78.

INFORMACE PRO VOLIČE
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

n Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran,
politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá
politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou
číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku těch politických stran,
politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím
lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému
hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem
razítka krajského úřadu. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021). Vzorové hlasovací
lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

n Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

n Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise
vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak
mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do
prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič
hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

n Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad (tel. 380 735 040 nebo 380 735 114)
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi (mobilní telefon 724 966 060) o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.
Oto Řezáč, starosta městyse Frymburk
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VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA
Úřad městyse Frymburk vyzývá ve smyslu ustanovení § 105 odst. 1 z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o výrobcích s ukončenou životností“), vlastníky odstavených vozidel:
tov. značky Škoda Octavia, combi, zelené barvy,
tov. značky JEEP GRAND CHEROKEE, modré barvy, RZ 5J2 0052,
tov. značky VOLVO, zelené barvy, RZ 5C3 4644,
tov. značky OPEL CORSA, bílé barvy, RZ 6C2 2402,
která jsou umístěna na pozemku p. č. 202/1 v k. ú. Frymburk (odstavná plocha u areálu Wellness Hotelu Frymburk), mají
propadlou státní technickou kontrolu a jsou zjevně technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích, čímž
naplňují deﬁnici odstavených vozidel podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o výrobcích s ukončenou životností, k odstranění
opuštěných vozidel.
Poučení: Po marném uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění této výzvy k odstranění odstavených vozidel zajistí úřad
městyse předání odstavených vozidel osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností. Náklady spojené s tímto
postupem je povinen uhradit městysu vlastník odstaveného vozidla (poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru
motorových vozidel v souladu s ust. § 105 odst. 5 zákona o výrobcích s ukončenou životností).
Současně upozorňujeme, že umístěním vozidla v rozporu s § 104 odst. 2 zákona o výrobcích s ukončenou životností,
se vlastník odstaveného vozidla dopustil přestupku podle § 121 odst. 1 písm. c) zákona o výrobcích s ukončenou životností
a v takovém případě je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Nedílnou přílohou této výzvy je fotodokumentace odstavených vozidel.
Mgr. Roman Bravenec, tajemník úřadu městyse

HASIČI MĚSTYSE FRYMBURK
Dne 19. 9. 2021 došlo k uctění památky dvou zesnulých
hasičů jednotky SDH obce Koryčany, kteří zemřeli při výbuchu
rodinného domu. V tento den vyjela technika jednotek požární
ochrany před stanice se zapnutými výstražnými světelnými
zařízeními (bez zvukových signálů) a osádky vozidel nastoupily
v zásahovém stejnokroji k uctění památky minutou ticha od
12:00 do 12:01 hod.
Dále všechny hasičské stanice a budovy vyvěsily na tento den
černý prapor. Tohoto pietního aktu se samozřejmě účastnila i naše
jednotka. To, co se stalo, je velice smutné.
Přejeme všem, aby se vraceli ze všech výjezdu v pořádku
domů za svými rodinami.
Karel Malák, velitel JSDH
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BYLO NEBYLO U PRVŇÁČKŮ

BYLO – NEBYLO, dva týdny tomu, co … do naší školy přišlo 16 nováčků, šikovných prvňáčků. Od prvního dne se pilně
činili – zabydlovali se ve své třídě, kreslili a vytvářeli, poznávali školu a její okolí, prošli si cestičkou Z POHÁDKY DO
POHÁDKY, kde pomohli posbírat korále princezničce, co ztratila je na pláži, projít klikatou cestičkou slepému pocestnému,
nazdobit perníčky ježibabě, postavit domeček lesním skřítkům, zachránit co nejvíce živé vody. A vedli si věru skvěle, zvláště,
když si uvědomili, že více hlav více ví, že s kamarády jde vše lépe, že i málo darovat, znamená hodně získat, že často se
vyplatí dvakrát změřit … inu, bylo jim spolu moooc dobře. Držme jim palce, ať jim to dloooooouho vydrží.
třídní učitelka Mgr. Marcela Jonášová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Pravidelný pohyb nám zlepšuje náladu, dodává pocit větší energie a životní síly. Proto jsme se rozhodly vytvořit pro děti
každého věku – zábavný chodník u školky. Skutečnost je taková, že nejen školkáčci a školáci tuto pohybovou zábavičku
využívají, ale také rodiče, turisté i kolemjdoucí ☺.
Za MŠ Bc. Veronika Račáková

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych moc poděkovat městysi Frymburk za gratulaci k mým 75. narozeninám.
Byl jsem velice mile překvapen a potěšen. Tedy děkuji velmi pěkně.
Soukup Petr
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DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě
delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem
protirakouského zahraničního odboje
Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého
státu. Mimo jiné dospěli k dohodě, že
nový stát bude republikou (byla uvažována i monarchie), prezidentem se stane
Masaryk, Kramář bude předsedou vlády.
Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se
vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít
Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí na frontu, a nechali zaměstnance ústavu přísahat věrnost nově
vznikajícímu státu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem.
Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které
si lid vyložil jako uznání nezávislosti.
Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal
v ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na Václavském náměstí u pomníku
svatého Václava promluvil k davům
kněz Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát.
Večer 28. října vydal Národní výbor
první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého, a poté

bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj
odvěký sen se stal skutkem…“. Pod oběma dokumenty byli podepsáni Antonín
Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro
Šrobár a František Soukup – později
zvaní „Muži 28. října“. Tentýž den byli do
Národního výboru přibráni 4 zástupci;
zástupci Němců a Maďarů nebyli přizváni.
Během nacistické okupace českých
zemí byl statní svátek zrušen, přesto
došlo na výročí vzniku Československa
28. října 1939 k rozsáhlým protestům
proti nacistické okupaci. Během demonstrace byli dva lidé zabiti a patnáct
zraněno. Mezi mrtvými byl i student
medicíny Jan Opletal, jehož pohřeb,
uskutečněný 15. listopadu, se stal záminkou pro další protesty proti okupaci,
na něž Němci reagovali 17. listopadu
1939 uzavřením českých vysokých škol.
Po druhé světové válce byl státní
svátek slaven do roku 1951, kdy byl jeho
název změněn na Den znárodnění s tím,
že státním svátkem zůstával tento den
i nadále. Slavení vzniku Československa
bylo obnoveno v roce 1988.
Oslavy svátku probíhají na mnoha
místech České republiky. Významným
místem oslav je Národní památník na
Vítkově v Praze, u nějž tradičně probíhá

vojenská přehlídka, je držena minuta
ticha a položen věnec k hrobu Neznámého vojína. Na Hradčanském náměstí
probíhá slavnostní přísaha příslušníků
Armády České republiky. Na Pražském
hradě také Prezident České republiky,
který je ex ofﬁcio vrchním velitelem
českých ozbrojených sil, jmenuje do generálské hodnosti schválené důstojníky
bezpečnostních sborů.
28. říjen je rovněž řádovým dnem
České republiky. Jde tedy o den, kdy
jsou ve Vladislavském sále Pražského
hradu prezidentem České republiky tradičně udělována Státní vyznamenání
České republiky vybraným osobnostem.
Konkrétně jde o Řád Bílého lva, který
je nejvyšším státním vyznamenáním
České republiky, Řád Tomáše Garriqua
Masaryka, Medaili Za hrdinství a Medaili
Za zásluhy.
Den vzniku samostatného československého státu také spadá pod Zákon o prodejní době v maloobchodě
a velkoobchodě. To znamená, že obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních
musí mít 28. října ze zákona zavřeno,
a to po celý den.
Zdroj: wikipedie
Nikola Vrátilová

Výcvik dětí a mládeže v bazénu začne
v sobotu 2. 10. 2021.
Bazén máme objednaný v Českém Krumlově každou sobotu,
vždy od 9:00 do 11:00. Odjezd z Frymburku 8:15 z autobusové zastávky.
Zájemci volejte na 777 788 630.
Miloš Boháč
inzerce

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP, pozice HLAVNÍ RECEPČNÍ.
Práce v Lipně nad Vltavou.
Kontakt: jitka@lipnolakeresort.cz , mob.: 774 609 240
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MILNÁ 2021
Dne 5. září 2021 se v obci Milná na zdejším rybníku uskutečnily dětské závody v lovu ryb. Závodů se zúčastnilo 12 dětí
z Frymburku a okolí. Po zkušenostech z minulých let jsme tradiční závody z pláže v obci Frymburk přesunuli na rybník
v obci Milná, kde nám vyšli vstříc zdejší rybáři a zapůjčili nám k užívání i jejich rybářský domek, čímž jsme měli zajištěno
komfortní zázemí. Počasí nám přálo, ale ryb se závodníkům moc nepodařilo ulovit. Po úporném boji a ulovení ryb v opravdu
poslední minutě závodu bylo pořadí závodníků takto:
1. místo – Matyáš Märtl (a zároveň největší ulovená ryba)
2. místo – Jan Kotlaba
3. místo – Marek Šulc

V průběhu celého závodu bylo zajištěno pro děti i jejich doprovod občerstvení. Vzhledem k menší účasti závodníků
jsme mohli každé ze zúčastněných dětí obdarovat hodnotnou cenou v podobě navijáku nebo prutu a balíčkem se
sponzorskými dary. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům, bez kterých bychom tyto závody nemohli pořádat
a to: městys Frymburk, hotel a restaurace Maxant, Penzion U Kostela, cestovní agentura Otre, p. Tomáš Václavík, Roman
Šugi Šuhaj, Camping Resort Frymburk, Sport Řezáč, Restaurace Bib Pub, p. Drahoslav Hadač, Restaurace Na Hřišti,
Restaurace Pohoda, Penzion Markus, rybářské potřeby Big Fish.
Doufám, že se všem zúčastněným závody líbily a že v roce 2022 se opět sejdeme na tomto krásném místě. Děkuji
tímto všem závodníkům, doprovodu závodníků, rozhodčím a sponzorům.
Petrův zdar!
Za MO Loučovice MS Frymburk Václav Schneider, předseda MS Frymburk

Ráda bych pozvala všechny příznivce zdravého pohybu do FRYMBURKA, kde nabízím tanečně
pohybové kurzy pro děti, mládež i dospělé. Kurzy jsou vhodné pro úplné začátečníky. Nutná rezervace
místa. Při volných místech, možné přihlášení do konce října.
Kurzy pro děti začínají 5. a 6. října
Pohybová přípravka 4–7 let, Taneční kurzy Současného a Kreativního tance 6–8 let, 9–12 let, 12+
Kurzy pro dospělé začínají 12. a 13.října
n PILATES – aby záda nebolela (cvičení na protažení a posílení středu těla),
n SOMA WORK A VĚDOMÝ POHYB (vědomá práce se svým tělem v klidové fázi i pohybu),
n DANCE FLOW (vedená improvizace v kontinuálním plynutí těla),
n SOUČASNÝ TANEC (zdravý pohyb, technika, taneční fráze, floor work).
Na Vaši účast se těší lektorka
Lenka Červená
Více info: tanchi.cervena@gmail.com / tel.: 737 580 003

WWW.TANCHI.CZ
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KRUMLOVSKÁ 11
- SVATOMARTINSKÝ DOBROČINNÝ BĚH
SPUŠTĚNA REGISTRACE NA III. ROČNÍK
V neděli 7. listopadu 2021 proběhne v Českém Krumlově 3. oficiální ročník běžeckého klání pod názvem

KRUMLOVSKÁ 11.
K 11 je sportovní dobročinná akce pro běžce i neběžce a jejich rodiny.
K 11 i letos nabízí trasy a program pro děti, rodiny i dospělé, pro mladší i starší, pro zdatné i méně zdatné běžce.
Registrace na hlavní běh online
Hlavní běh (11 km) v krásné přírodě se startem, cílem a zázemím u hornobránského rybníku v Českém Krumlově čeká
na účastníky 7. 11. ve 12.11 hod. Tato trasa je určena jednotlivcům, štafetě dvojic (v libovolném složení – muži, ženy či
smíšená štafeta) a nově i ﬁremním štafetám. Letos organizátoři přistoupili k navýšení kapacity na 150 běžců.
Registrace na hlavní běh je nezbytná on-line na webu www.krumlovska11.cz. Registrace byla spuštěna dne 13. 9. 2021
a bude ukončena nejpozději 30. 10. 2021. „Počet registrací jsme sice navýšili, ale je stále omezen. V minulosti byly registrace
vyprodány poměrně brzy. Doporučujeme tedy všem zájemcům registrovat se co nejdříve“, upozorňuje Magdaléna Zronková
z obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov, která je hlavním organizátorem celé akce.
I letos bude dopoledne vyhrazeno Rodinnému běhu
Dopoledne je pro děti a mládež připraven Rodinný běh, který nabídne kratší trasy na Horní Bráně pro běžce
od 2 do 17 let. Běh bude rozdělen na tři věkové kategorie. Start rodinného běhu je plánován na 10. hodinu. Rodiny s dětmi
se mohou těšit podobně jako loni i na nejrůznější atrakce jako aquazorbing, jízda na poníkovi či ukázku hasičské techniky.
U Rodinného běhu je možná registrace i přímo na místě v den konání akce, ale při on-line rezervaci je cena snížena
o polovinu na 50 Kč za dítě.
Výtěžek z akce podpoří Osobní asistenci
„K11 vznikla z popudu několika krumlovských přátel, kteří pravidelně běhají a zároveň chtějí svým během podporovat
druhé. Minulé ročníky nadchly nejen nás, ale dle reakcí i většinu z velkého množství účastníků. Loni kvůli pandemii se musela
K11 uskutečnit v omezeném formátu, letos si ale akci užijeme zase společně,“ láká na účast Magdaléna Zronková.
Výtěžek z 3. ročníku je určen na podporu Osobní asistence, která v regionu již 13 let pravidelně pomáhá seniorům se
sníženou soběstačností i dětem a dospělým se zdravotním postižením. Minulé ročníky přinesly díky startovnému a podpoře
řady dárců a místních ﬁrem několik desítek tisíc korun, které umožnily zajistit téměř 100 hodin Osobní asistence. Kdo
nechce nebo nemůže běžet, může i letos na webu Krumlovska11 využít virtuální startovné.
K 11 je tak trochu jiný závod, s možností koupání i martinskou husou
Při hlavním běhu čeká na běžce jako obvykle osvěžující listopadová koupel v hornobranském rybníku či lahodné
jedenáctistupňové pivo z dílny Historického pivovaru Český Krumlov, který je generálním partnerem K11. Hlavním partnerem
Rodinného běhu je pak společnost Linde Pohony. „Díky těmto a dalším partnerům se mohou nejen vítězové, ale i všichni
účastníci Rodinného běhu těšit na zajímavé ceny,“ vysvětluje jednu z rolí partnerů Tomáš Zunt, ředitel obecně prospěšné
společnosti ICOS.
A protože nejde jen o běžecké klání, na zájemce z řad účastníků čeká i letos posezení s martinskou husou, tu je však
nutné si zamluvit již při registraci.
Hana Šustrová, PR a fundrasing ICOS Český Krumlov, o.p.s
Kontakt na více info: Hana Šustrová, ICOS Český Krumlov, organizace K11, tel.: 739 010 444, mail: sustrova@latran.cz

www.krumlovska11.cz
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PODZIM ZNAMENÁ VÝLET S VNOUČATY NA LIPNO!
„Babi, dědo, pojeďme na Lipno.“ Udělejte svým vnoučatům radost a vezměte je po škole nebo rovnou
na celý víkend do Rodinného areálu na Lipně, kde na Vás čeká spousta zábavy a dobrodružství.
Blížící se babí léto patří k nejkrásnějším obdobím celého roku. Trávit chvilky na Lipně si užije opravdu každý a rádi
u nás přivítáme také všechny aktivní seniory, kteří hledají, kam by se mohli vydat se svými vnoučaty na výlet. Při návštěvě
Stezky korunami stromů si užijí krásné výhledy na podzimní šumavskou krajinu a naučí se mnoho zajímavého z ptačí říše,
v Království lesa, pak zažijí dobrodružství na trampolínách a prolézačkách, odnesou si nejen skvělý pocit z celého aktivního
dne v lese, ale také třeba vlastní výrobek z lesních dílniček.
Na pátek 1. října je navíc pro všechny seniory připravena výhodná akce. Při nákupu vstupenky na Stezku korunami
stromů nebo do Království lesa má každý senior dopravu lanovou dráhou nebo Stezkabusem zdarma!

Vás zve v sobotu 9. 10. 2020 od 17:00 na již

5. Frymburský turnaj
v Texas Holdem Poker.
Buy-in 400,- Kč + 100 (bounty) + 100,- Kč (občerstvení).
První hodinu povolen re-buy max 3x + 1x addon.
Počáteční stack bude 15.000 chips.
Prizepool bude stanoven podle celkového počtu hráčů.
Pro hráče bude připraveno malé občerstvení. Při včasné
registraci do 16:00 bude 2000 bonus chips pro hráče.
Počet míst je omezen, proto je nutná
rezervace na čísle 608 777 187.
Dle nařízení MZČR se bude muset každý prokázat očkováním,
negativním testem-metodou PCR/Antigen, potvrzením o prodělání
nemoci nebo vlastním samotestem provedeném na místě.
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Na této listině, vyhotovené zmiňovaného 1. března 1495 ve „Fridburchku“,
(podrobněji jsme o ní psali v minulém
čísle Frymburského zpravodaje – pozn.
redakce) visí dvě pečetě, z nichž ta
první patří městečku. Je poměrně
velká, trojúhelníková a bílá, s pětilistou
růží uprostřed. Nápis, který leží na
základně trojúhelníku, zní:
„S. Fridvrch“
Trojúhelníkový tvar pečetě, který odpovídá starému znaku, dává tušit, že pečetidlo bylo zhotoveno již ve 13. století.
Pečetě obcí a sdružení vůbec se používaly velice dlouho, protože stálost
sdružení vylučovala častější výměnu
pečetidel. (Městečko tedy podle toho
existovalo již ve 13. století.)
Druhá pečeť je šlechtice „Jindřicha
Sudka z Dlouhé Vsi“, který patřil k těm
několika rytířským rodinám, které v této
době žili vedle mocných Rožmberků.
(Dlouhá Ves u Sušice?) – Listina vyšebrodského kláštera.
(Kniha listin vyšebrodského kláštera,
s. 365, č. 290)
***
Ten samý den odeslal opat vyšebrodského konventu Frymburčanům list
stejného obsahu.

Vilém z Rožmberka potvrzuje za
sebe a svého bratra Petra Voka městečku „Fridwurg“ jeho privilegium, vydané v roce 1492 Vokem z Rožmberka.
Dat. Khrumbnaw, ve čtvrtek po neděli
zvané oculi (21. března) roku 1555.
***
Vilém z Rožmberka osvobozuje
vesnice, příslušící k Frymburské rychtě:
Hrdoňov, Hruštice, Posudov, Náhlov,
Svatonina Lhota, Kovářov, Blatná, Milné
a čtyři mlýny od odúmrti, podle které
dříve po smrti hospodáře připadla
polovina jeho majetku vrchnosti
a druhá polovina toliko jeho vdově,
a v případě smrti jednoho z dětí patřil
jeho podíl rovněž vrchnosti; a uděluje
jim právo volného odkazu a nakládání
se svým majetkem, a vlastní správy
sirotčí pokladny, uschované na hradě
Rožmberk.
Dat. Český Khrummaw,
18. července 1573.
***
Vilém z Rožmberka uděluje občanům městečka Frymburk právo vařit
bílé a ječné pivo (jen) pro vlastní potřebu,
za což však musí odvádět vrchnosti

***
Nákupní a prodejní smlouva, podle
které „Michal Lang, mlynář z Fridburgku“, a jeho žena Dorota prodávají svůj
mlýn faráři Zikmundovi z Frymburku.
Svědkové: Hans Schuefter, toho času
rychtář, Kašpar Weber, Šimon Zimmermann, Waltr Fischer, Linhart Weber.
Dat. Frymburk, na sv. Jana a Pavla
(26. června) roku 1521.

16

60 kop míšeňských grošů ročně, a sice
15 kop každého čtvrt roku.
Dat. Třeboň, ve svatodušní úterý
(28. května) 1577.
***
Petr Vok z Rožmberka potvrzuje
městečku Frymburk všechna jeho privilegia, zejména právo volného nakládání
s movitým i nemovitým majetkem; dále
obnovuje právo vařit pivo, za což mu jsou
ovšem Frymburčané povinni odvádět
6 míšeňských grošů z každého džberu.
Dále ještě potvrzuje výroční a týdenní
trhy (za které však nic platit nemusí).
Dat. Zámek Český Krumlov, v pátek po
Obrácení sv. Pavla (30. ledna) 1596.
***
Petr Vok z Rožmberka potvrzuje
obyvatelům vesnic, příslušícím k Frymburské rychtě: Hruštice, Posudov, Náhlov, Svatonina Lhota, Kovářov, Blatná,
Milná a čtyřem mlýnům (Hainrychseed,
Woltosstifft, Stylorn, Nac hlas, Wottoslag, Ssmitoslog, Platrn, Mylneed unnd
dy vier Millenn) jejich privilegia, vydaná
Vilémem z Rožmberka.
Zámek Český Krumlov, na sv. Petra
v okovech, 1. srpna 1596.
pokračování příště

