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Občané se mě často ptají, kde máme uložené finanční
prostředky a podobné záležitosti týkající se smluvních vztahů
s dodavateli energií. Na to odpovídám následovně:
městys Frymburk nemá, ani nikdy neměl, uložené žádné finanční prostředky
v rizikových komerčních bankách, tedy například Sberbank a podobně.
Městys Frymburk má většinu svých hotovostních finančních prostředků
uložených v ČNB. Sice tyto uložené prostředky negenerují téměř žádné
výnosy, ale jistota mít v bezpečí naše finance je z mého pohledu přednější.
Od roku 2013 musí mít povinně ze zákona všechna města i obce zřízený
účet u ČNB a samozřejmě z něj si mohou dle potřeb pro běžný platební styk
převádět potřebné množství na účty provozní, v našem případě u KB a i ČSOB.
městys Frymburk neměl nikdy uzavřenou odchodní smlouvu s jiným
dodavatelem energií než je společnost E-ON. Také zde se jednoznačně
orientujeme na jistotu, než na nějaké pofidérní nabídky různých osob
zprostředkujících „zaručeně“ levné energie. A že jich bylo. Tento konzervativní
přístup se nám též vyplatil, zvláště v současné době tzv. energetické krize,
kdy spousta i velkých obchodníků s energiemi zkrachovala.
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Jak Frymburští pomáhali a pomáhají
lidem z Ukrajiny, kteří byli nuceni uprchnout
ze své země z důvodu válečného konfliktu
Na úvod je třeba říct, že městys Frymburk neorganizoval žádné masivní
svážení těchto uprchlíků do našeho městečka. Nicméně se jich tady ale velké
množství hned zkraje března začalo objevovat v různých ubytovacích zařízení.
My jsme se postavili k tomu naprosto srozumitelně a odpovědně. Tedy zahájili
jsme komunikaci se styčnými osobami těchto ubytovacích zařízení, kdy jsme začali
mapovat počty osob, jejich potřeby a i případně možnost zapojení do pracovního
procesu. V první fázi jsme zajistili dostatek nádob na odpad, a to i separovaný do
míst, kde to bylo třeba (vývoz platí městys). Další fází bylo zajistit jednotlivě pomoc
s vybavením těchto občanů hygienickými prostředky a ošacením, které nám bylo
poskytnuto občany (zde městys zastupoval zastupitel Antonín Labaj). Společně
s paní ředitelkou základní školy jsme zmapovali možnosti poskytnutí prostor
družiny v dopoledních hodinách pro účely vzájemného se setkávání dětí
ukrajinských občanů a možnost odreagovat se hraním a hračkami. V naší školní
jídelně jsme nabídli těmto dětem možnost stravování. Vždy bylo a je podmínkou,
že maminky zapůjčené a užívané prostory jak družinu, tak jídelnu, vždy uvedou
do původního stavu. Prostě nám musí být nápomocny. Měli jsme docela štěstí,
že jedna z maminek hovoří slušně česky a je ještě učitelkou. Také jsme zřídili
transparentní účet při městysu Frymburk, kam mohou jednotlivci i organizace
zasílat finanční prostředky. O vynakládání, užití těchto peněz budou rozhodovat
zastupitelé městyse v čele se zastupitelem Lukášem Mrázikem. Koordinátorkou
pomoci úřadu městyse je naše paní kronikářka Nikola Vrátilová, která je denně ve
spojení s panem starostou, ale i zároveň s ubytovacími místy, kde se tito obyvatelé
nachází. V současné době máme cca 90 až 100 oficiálně registrovaných občanů
prchajících před válkou na desíti různých místech v celém katastru městyse.
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Chci ubezpečit frymburské spoluobčany, že námi poskytovaná pomoc je
plně pod naší kontrolou a v únosné míře.
Nijak neohrozí standartní život našich
občanů, na který jsou zvyklí. Stejně tak
platí, že nově vybudované byty ve staré
školce, tedy č. p. 23, budou po svém
dokončení a kolaudaci přidělené v režimu jak bylo zastupitelstvem, potažmo
dotačním titulem zřízení sociálního
bydlení stanoveno. V současné době
musíme v první řadě zajistit bydlení
v obecním bytě pro naši pracovnici do
lékárny a dále mít jeden byt připravený
v rezervě pro zubního lékaře. Paní do
lékárny jsme ve společném projektu
s Nemocnicí ČK zajistili z Ukrajiny
a současný válečný stav v této zemi

jen o nějaký měsíc vše urychlil. Takže
tato paní lékárnice Alina S. se svou
dcerkou žijí již měsíc ve Frymburku
u soukromého subjektu, jenž jim poskytl
obydlí, byt. Dcera dochází do naší základní školy. Paní již pracuje v lékárně
v nemocnici v ČK, kam denně dojíždí
a seznamuje se s naším lékárenským
systémem. Zároveň se řeší splnění všech
potřebných dokumentů a zkoušek k získání plnohodnotné odbornosti dle našich českých standardů stanovených
pro výkon funkce pracovníka lékárny.
Závěrem bych chtěl ocenit pomoc
všech, z kterých bych si dovolil jmenovat hlavně Bc. Jaroslavu Höhlovou, roz.
Račákovou. Jako vždy nezklamali naši
dobrovolní hasiči v čele s ochotným

velitelem panem Karlem Malákem. Na
profesionální úrovni zajištuje pomoc
též náš zastupitel pan Antonín Labaj
s týmem lidí ze sdružení Fit aktiv.
Tato námi Frymburskými poskytovaná pomoc a množství lidí, kterým
pomáháme, je maximum možného.
Proto prosím další zájemce o poskytování ubytování, aby byli zodpovědní
a vnímali svou pomoc ne v řádech
týdnů, ale spíše měsíců možná i roků.
Jakou roli zaujal náš stát prostřednictvím Jihočeského krajského úřadu
si raději nechám pro sebe, nebylo by to
příliš povzbudivé čtení.

Oto Řezáč – starosta městyse

Je 24. 3. 2022. Píšu příspěvek do Frymburského zpravodaje o tom, jak mě zasáhla válka na Ukrajině, která vypukla
(jak příhodně) přesně před měsícem. A tak mě napadá… Pamatujete si, co jste dělali, když jste se dozvěděli, co se tam děje?
Já si tu situaci vybavuji naprosto přesně. I pocity bych zvládla popsat, s čímž mám jindy celkem problém. Zasáhlo mě to,
jako asi každého, ale začalo se mě to i trochu osobně týkat, protože denně potkávám „sousedku“ z Ukrajiny. Jinak sebevědomá, rázná žena, nyní hromádka neštěstí, které nepřestává zvonit telefon. Volají jí známí a příbuzní, kteří jsou doma, na
Ukrajině. Rádi byste pomohli, ale nevíte jak. A tak se jí zeptáte… Tím to začalo, a jak to dopadlo, víme. Majitel penzionu
Mala Narnia poskytl zdarma ubytování pro utečence z Ukrajiny. Momentálně se tam nachází 13 žen a 12 dětí.
Bylo potřeba zajistit potraviny, hygienické potřeby, drogerii, někdo potřeboval doplnit šatník; svoz odpadu (penzion
nebyl od léta v provozu), školní docházku, případně volnočasové aktivity pro děti, dopravu na cizineckou policii a jiné
instituce, atd. To nejrychlejší a nejjednodušší bylo využití sociálních sítí (Facebook, Instagram). A tak jsem od 28. 2. žhavila
telefon a zprostředkovávala, co bylo v mých silách. Dosah sociálních sítí v místní komunitě byl pro mě neskutečný. Vlna
solidarity obrovská. Což se zpočátku dalo očekávat, ale tady „to jede dál“. Opakovaně mě lidé kontaktují a ptají se, s čím
ještě mohou pomoci. Ze strany městyse Frymburk byla spolupráce vždy rychlá, přívětivá. Cítila jsem snahu najít
minimálně kompromis, případně vyjít vstříc prosbě. Stejně tak tomu bylo ze strany paní Mgr. Minaříkové, ředitelky ZŠ a MŠ
Frymburk. Ukrajinská malotřídka zde vznikla tak rychle i díky tomu, že jedna z žen, které se sem dostaly, je učitelkou a mluví
i česky. Pan starosta i paní ředitelka byli tak flexibilní, že to dokonce „musela“ přijet zdokumentovat TV Nova. Školní pomůcky
pro všechny ukrajinské děti zajistila paní poslankyně Pavla Vaňková (STAN). Z řad místních i přespolních pomohla řada lidí
(konkrétně jsem je jmenovala v příspěvcích na mých soc. sítích, ale někteří jmenováni nebyli, protože si to nepřáli). Zapojily
se i místní spolky, např. dobrovolní hasiči nebo fotbalový klub a pozadu nezůstali ani podnikatelé. Hned zkraje bylo potřeba
využít i pomoci obou našich místních doktorek, které byly a jsou velmi vstřícné a nápomocné.
Ale tohle je jen jeden příběh z mnoha. Spousta z Vás pomohlo / pomáhá. A je v pořádku se do pomoci i nehrnout, když
to tak člověk necítí.
Kdybyste se chtěl někdo zapojit pouhou myšlenkou, zkuste se každý den v 16:00 hod. na minutu zastavit. A myslet na
mír. Síla myšlenky nic moc nestojí. Ale třeba něco zmůže?
Jedno arabské přísloví praví: „Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší
chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.“ A já nám všem přeji, abychom tu pokoru našli i bez války!
Jaroslava Höhlová (Račáková)
P. S.: Pokud jste si „na Pepíka“ (19. 3. 2022) užili lyžovačku v Parku Frymburk, měli byste vědět, že jste pomohli dát
dohromady 100.000,- Kč, které pan Ing. Dlouhý 23. 3. 2022 poslal Člověku v tísni – SOS Ukrajina 93209320/0300 .
Děkujeme.
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Od počátku vzniku války na Ukrajině
je náš spolek aktivně zapojen do událostí s pomocí. Podařilo se nám poslat
tři várky pomoci na Ukrajinu. Zajistilo
se dodat elektrocentrálu, materiální
vybavení, deky, zdravotnické vybavení
a komunikačního zařízení.
Jsme ve spojení a spolupracujeme
s naším městysem, Českým Červeným
Křížem, Člověkem v tísni, potravinovou
bankou a jinými organizátory. Umíme
zajistit dopravu pro 45 osob na asistenční centrum v Českých Budějovicích
a pracovní úřad v Českém Krumlově
pro příchozí Ukrajince.
Ve Frymburku máme dočasně
k dispozici skladovací prostory poskytnuté od vedoucí Jednoty, paní Jindřišky
Hammerové.
Válečným uprchlíkům poskytujeme
oblečení od miminek až po dospělé
osoby, základní hygienické potřeby, pitný režim, hračky, deky povlečení, základní potraviny, vybavení do domácností
a jiné potřeby vycházející z aktuálně
dané tíživé situace. Podařilo se obléct
17 dětí na sportovní aktivity.
Spolupracujeme na zajištění ubytování a vybavení základních potřeb.
Momentálně máme nedostatek chla-

peckého oblečení ve věku 7–10 let.
Dále potřebujeme zajistit lůžkoviny,
pračky a základní vybavení domácnosti
pro ubytované rodiny.
Pořádáme sbírku zdravotnického
materiálu (autolékárničky, obvazový
materiál, desinfekce a jiné). Dále nabíráme i další oblečení, lůžkoviny, deky,
drogerii aj.
Od pana Dlouhého jsme obdrželi
4 palety pití, které jsme rozvezli do ZŠ
a Wellness Hotelu Frymburk. Část si
převzala pani Höhlová pro penzion Mala
Narnia a další dostávají příchozí rodiny.
Částečně se nám daří organizovat
zařazení do volných pracovních pozic
ve Frymburku a okolí.
Moc děkujeme všem, kteří nám
pomáhali a pomáhají. Pokud bychom
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jmenovali všechny jednotlivě včetně
firem, podnikatelů a spolků, byl by to
soupis na dvě strany formátu A4.
V případě zájmu poskytnutí pomoci,
ale také vyžadující pomoc pro příchozí
válečné utečence nás můžete
kontaktovat na telefonních číslech
608 308 508 a 602 194 989.
Přejeme všem pevné zdraví a dobrou
náladu. Ať jsme FIT.
Za FIT AKTIV Antonín a Jitka Labajovi
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Jak se daří ukrajinským dětem u nás ve škole
Válka na Ukrajině zasáhla i do chodu
naší školy. Už v úterý 8. března jsme dali
na dopoledne k dispozici prostory školní
družiny pro skupinku prvních šesti ukrajinských dětí, které jsou se svými maminkami a babičkami ubytované v Malé
Narnii. Naštěstí měli s sebou paní učitelku Larysu, která mluví i česky a paní
Natálii, která se nyní stará o předškolní
děti. Zpočátku chodily i některé maminky, zvláště s malými dětmi. Ve čtvrtek
přišlo dalších 8 dětí a od té doby se hlásí
téměř každý den někdo další, takže ke
konci měsíce března už máme ve škole
35 dětí z Ukrajiny. Zájem mají i ukrajinské děti z okolních obcí, ty ale zatím
nepřijímáme. Postupně jsme dali naší
ukrajinské třídě k dispozici i druhé oddělení družiny a školní klub.
Výuka v ukrajinské třídě začíná
stejně jako ve škole v 7.55 hodin, a to
kurzem českého jazyka, který vede paní
učitelka Larysa a děti se každý den
naučí zhruba 20 českých slov, která si
pečlivě zapisují do sešitů a následující
den je zopakují a přidávají další. Pak za-

číná individuální výuka, a to buď online
z jednotlivých škol na Ukrajině, které
i navzdory válečnému stavu země stále
zajišťují dálkovou výuku nebo chodí
podle pevného rozvrhu do našich tříd na
hodiny matematiky, anglického jazyka,
výtvarné a tělesné výchovy. Někteří pracují pod vedením paní učitelky Larysy
v matematice, fyzice a dalších předmětech. Je třeba říct, že většina ukrajinských spolužáků je pro výuku našich
dětí velkým přínosem, protože ty starší
mluví velmi dobře anglicky a všichni jsou
velmi dobří počtáři, takže v matematice
opravdu vynikají. V poledne výuka končí
obědem v naší školní jídelně, které jim
financuje městys Frymburk, za což jsou
velmi vděční.
Vzhledem k vysokému počtu dětí
máme od dubna v úmyslu je rozdělit na
předškolní děti, žáky 1. stupně (z nichž
většina ještě nechce chodit do českých
tříd a raději se vyučují s paní učitelkou
Larysou) a žáky 2. stupně. Každá skupina by se tak mohla věnovat výuce
intenzivněji. Na pomoc jsme si povolali

paní učitelku Mgr. M. Baldovou (pro
výuku češtiny) a Mgr. H. Sládkovou (pro
péči o předškolní děti).
Jsme velmi hrdí na to, že jsme se
v této těžké době i my mohli připojit
k pomoci lidem z Ukrajiny!
Společně s učitelkami z mateřské
školy Vás zveme na velikonoční odpoledne, kde si můžete vyrobit nebo zakoupit velikonoční dekorace, a tak podpořit
naše ukrajinské děti.
Za celý tým ZŠ a MŠ Frymburk
Mgr. Milada Minaříková

V měsíci březnu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 23. 4. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

6. a 20. 4. 2022 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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VEŘEJNÉ SBÍRKY
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.
K datu 23. března 2022 je na transparentním účtu 372 802,- Kč.

Veřejná sbírka Ukrajina – Frymburk
Další veřejnou sbírku vyhlásil městys Frymburk na pomoc při zajištění základních životních potřeb občanům Ukrajiny
v tíživé životní situaci způsobené válečným konfliktem, kteří jsou přechodně ubytovaní ve Frymburku.
Příspěvky je možné poukázat na transparentní účet č. 123-6463290267/0100 vedený u Komerční banky, a. s.,
jehož aktuální stav si můžete prohlédnout na: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-6463290267 .
Všem velice děkujeme.
K datu 23. března 2022 je na transparentním účtu 17 000,- Kč.

Ceník palivového a užitkového dřeva od 1. 1. 2022 na lokalitě
,,Sklad technických služeb Frymburk“

•

Palivo, délka 2 m

Cena za prm (včetně 15 % DPH)
550 Kč/prm

jehličnaté

650 Kč/prm

listnaté tvrdé (BK, DB, BR)

520 Kč/prm
800 Kč/prm

Poznámka
občan s trvalým pobytem, odvoz v ceně
občan bez trvalého pobytu – odvoz
v ceně v rámci správního území městyse
odvoz vlastní
základní cena, odvoz vlastní

Palivové dřevo se bude prodávat přednostně trvale žijícím občanům v městysu Frymburk.

Ceník samovýroby palivového dřeva včetně DPH 21 % platný od 1. 1. 2022
Palivo – hmotnatost
Palivo jehličnaté – 0,29
Palivo jehličnaté – 0,69
Palivo jehličnaté – 0,69+
Palivo listnaté měkké (OS, VR, LP)
Palivo listnaté ostatní (BK, DB, BR, OL ….)
Nehroubí
Zbytky po těžbě – hroubí
Tyče jehličnaté

Cena za m3 – prm (včetně 21 % DPH)
120 Kč/m3 – 77 Kč/prm
180 Kč/m3 – 116 Kč/prm
240 Kč/m3 – 155 Kč/prm
120 Kč/m3 – 65 Kč/prm
300 Kč/m3 – 163 Kč/prm
60 Kč/m3 – 39 Kč/prm
120 Kč/m3 – 77 Kč/prm
120 Kč/m3

Poznámka:
•
Maximálně 15 m3 pro jednoho zájemce.
•
Samovýroba bude přednostně zadávána občanům trvale žijícím v městysu Frymburk.
Ing. Jan Zdechovan
odborný lesní hospodář
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DOBROVOLNÍ HASIČI VE FRYMBURKU
slaví 150 let od svého vzniku
/pokračování z minulého čísla/
Pro Frymburk a jeho okolí, byl významný rok 1872, kdy dne 21. dubna byl v obci ustaven
hasičský spolek. Stalo se tak v obecní kanceláři za účasti 53 budoucích členů spolku. Stojí za zmínku,
že před zřízením hasičského spolku předcházelo několik velkých požárů, jak v obci, tak i v širším okolí. To byla také jedna z
hlavních příčin pro vznik hasičského spolku ve Frymburku.
Rok 1721 – dne 25. ledna v noci byl podpálen zlovolným člověkem dům ve Svatonině Lhotě, který celý vyhořel až na
2 místnosti tzv. výměnku. Mimo stavení shořelo 130 korců obilí (1 korec = dutá míra = 93,36 litru), dále velké množství krmení,
uhořelo 19 ks skotu a další hospodářské zařízení. Dobrosrdečností fFrymburských a i obyvatel okolních osad a obcí si hospodář
mohl následujícího roku postavit dvůr nový. Jeho hraběcí milost z Rožmberka, hrabě Buguoi daroval nařezaná prkna ze
40 kmenů za levnou cenu 20 zlotých. Pomohl také s potřebným listnatým dřevem i s úlevou na odvodech.
Rok 1724 – dne 14. května v noci udeřil blesk do domu ve Frymburku a vyhořelo 9 domů od pivovaru (dnes prodejna
COOP) až po Greiplův dům.
Rok 1731 – dne 29. června uhodil blesk do domu ve Svatonině Lhotě, kde shořely dvě půdy s krmením. Škoda odhadnuta
na 215 zlatých.
Rok 1842 – vyhořela koželužna zdejšího mistra Ondřeje Markuse, která stála v blízkosti mlýna. Příčinou byla nadměrná
vodní síla, kterou vypouštěl odtokem mlynář.
Rok 1856 – byl pro Frymburk velkým katastrofickým rokem. Dne 7. srpna dopoledne okolo 9 hodiny vypukl v domě č. 51
na půdě vedle komína oheň, který zachvátil uskladněné seno a rychle se rozšířil. Zvedal se silný vítr od západu a byl příčinou
rychlého rozšíření ohně na protější a okolní domy a tím zasáhl obě strany náměstí a během hodiny bylo celé náměstí v jednom
ohni. Na hašení již nebylo pomyšlení, všichni se jali zachraňovat co se dalo i životy své a svých blízkých. Plamenům podlehlo
celkem 54 domů. Ochráněn zůstal kostel, fara s dvorem, škola a domy za nimi stojící. Škody byly značné na majetku i uhořelých
a udušených zvířatech. O život přišli 3 lidé.
Rok 1866 – Ještě nebyly zaceleny všechny rány a obnoveny všechny domy a již 7. října o půl 3 hodině odpolední vyšlehly
plameny mezi domy 81 a 82. Protože vál severovýchodní vítr, tak se oheň rozšířil i na zadní budovy. Byla zasažena pravá
strana náměstí a další domy směrem k Vltavě. Oheň vlivem silného větru zasáhl i levou stranu sousední obce Frýdava. Celkem
shořelo ve Frymburku 47 domů, mezi nimi obecní pivovar, obecní dům, měšťanský špitál, farní dvůr i věž kostela. Ve Frýdavě
vyhořelo 17 domů. Při požáru pomáhaly stříkačky z Dolní Vltavice, Černé v Pošumaví, Horní Plané, Vyššího Brodu a Hořic na
Šumavě se svými mužstvy. V 5 hodin bylo slyšet poslední bití zvonu v kostelní věži, který se začal tavit a vše se zřítilo do
hloubky vyhořelé věže. Kostel naštěstí nebyl ohněm zasažen, jen popraskala skla v oknech. Tentokráte nedošlo k obětem na
lidských životech. Uhořelo, nebo se udusilo kouřem však mnoho skotu a dalších zvířat.
Rok 1867 – dne 15. července vyhořelo 5 domů. Příčina požáru neznámá, jenom se šířila všeobecná domněnka, že Adalbert
Proschko založil oheň mezi svým domem a domem starosty Fr. Pernsteinera.
Rok 1872 – dne 5. února vyhořelo 7 domů. Oheň vypukl ve stodole domu č. 7 o půl šesté ráno. Toto byl poslední větší
požár před založením hasičského spolku ve Frymburku.
Po ustavující schůzi v dubnu t.r. byli do vedení spolku schváleni: předseda Gustav Greipl, tehdejší starosta obce;
místostarosta Josef Hofman; strojní hlídku vedl Franz Grill; oddělení hasičských žebříků vedl Güntr Hofman; oddělení stříkaček
vedl Rudolf Greipl; vodní oddělení vedl Ignátz Prantner; záchranný sbor vedl Josef Toussaint.
Křest ohněm získal spolek při požáru selského domu ve Frymburku – Pufru. V témže roce ještě zasahoval ve Vyšším
Brodě, kde vyhořelo 21 domů. Další zásah byl v Přední Výtoni v nočních hodinách při požáru selského stavení, kdy zdrojem
ohně byl úder blesku. Dále spolek zasahoval hned dvakrát při požáru Blatenského mlýna. Při prvním zásahu v létě nebyla
škoda veliká, zato při druhém ohni, ač voda byla v těsné blízkosti, vyhořel mlýn hodinu před půlnocí do základu a mlynářova
rodina přišla o veškerý majetek. Mimo jiné i o 13 kusů dobytka, 6 prasat a jednoho koně.
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Jak uvedeno v kronice, musel čerstvě založený hasičský spolek od počátku bojovat s mnoha potížemi ze strany měšťáků.
Zpočátku byl při nácvicích terčem různých narážek a posměšků. Když se však při několika dalších požárech doma i mimo
obec začal svou cílenou pomocí a prací prosazovat a přesvědčovat svou horlivostí, začala být uznávána užitečnost
i účelnost tohoto spolku.
/pokračování v příštím čísle zpravodaje/

LYŽAŘSKÝ KURZ 8. TŘÍD
Lyžařský kurz 8. tříd proběhl ve
Skiareálu Lipno nad Vltavou od 7. do
11. března 2022. Ani by nás nenapadlo,
že nejlepší lyžování bude zrovna
v březnu. Počkat s lyžařským výcvikem
se vyplatilo, protože počasí nám
opravdu velice přálo. Každý den sluníčko a modrá obloha zajistily pohodu
na celém kurzu. Hned v pondělí jsme
se rozdělili do tří skupin podle toho,
jak umíme lyžovat a vyrazili jsme na
svah. Doprovázely nás třídní učitelky
a 3 instruktoři. Během kurzu bylo několik vtipných pádů, ale také bohužel
jedno zranění kotníku. V odpolední
pauze jsme se dobře najedli a pokračovali jsme v lyžování až do půl třetí. Někteří z nás stáli na lyžích úplně poprvé

a naučili se na kurzu lyžovat, jiní si
vylepšili techniku, hráli jsme i různé hry
– tancování na lyžích, honičky, podjíždění a sjíždění slalomu na čas.
Děkujeme za trpělivost instruktorům
Aničce, Jakubovi a Michalovi. Půjčovně
lyží za vstřícnost a velkou ochotu, společnosti Lipnoservis za výhodné ceny
skipasů a půjčovného, hotelu Admirál
za výborné obědy. A také panu řidiči
autobusu, že nám ušetřil pár kroků
a jezdil pro nás až do areálu.
• „Všichni instruktoři byli moc fajn
a byla s nimi sranda. Pokud by to šlo,
chtěl bych si to zopakovat.“
• „I přesto, že byla spousta pádů, tak
jsme si to všichni užili!“

• „Po tomto týdnu jsem změnil názor
na lyžování, dokonce možná půjdu
lyžovat i sám.“
• „V pátek jsme měli k obědu super
řízky a odpoledne jsme si dali s instruktory ještě lívance na rozloučenou.“
• „Když jsme se všichni potkali před
půjčovnou, začala teprve legrace. Někteří totiž zjistili, že jim část vybavení chybí
nebo dokonce, že mají obě boty levé.“
• „Lyžák jsme si opravdu užili se skvělou náladou a super instruktory.“
• „Škoda, že jsme tam nemohli spát.“
• „Jídlo bylo výtečné, ale vždycky
jsme se přejedli.“
Mgr. Eliška Rolníková,
Mgr. Barbora Plačková
a žáci 8.tříd

PŘIJMEME ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE BETONU
A KONTEJNEROVÝCH AUT
NÁKLADNÍ DOPRAVA NAD 7,5 t, PLATNÝ PROFESNÍ PRŮKAZ ŘIDIČE NUTNÝ,
PRACOVIŠTĚ FRYMBURK, K DOJÍŽDĚNÍ SLUŽEBNÍ AUTO NEBO PHM DO VAŠEHO VOZU.
ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DLE VÝKONU 25-35 000 Kč, NÁSTUP DUBEN 2022 NEBO DLE DOHODY.
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR NEBO NA DOHODU. VHODNÉ I PRO DŮCHODCE V KONDICI.
DALŠÍ INFO PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ..KONTAKT: 732 368 345, 603 357 459
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ATLETIKO FRYMBURK V ZIMNÍ SEZÓNĚ 2021/22
sickém i bruslařském stylu na rychlé zledovatělé trati, po které někteří doslova letěli. Nakonec všem uletěl absolutní vítěz
hlavního závodu na 30 km Filip Bloch,
který se minimálně do příštího roku
může honosit titulem frymburské jedničky.
Náš nejlepší laufař na dlouhé distance Luboš Krejza pro změnu stanovil
absolutní rekord, když na našich tratích
od brzkého rána do oběda obkroužil
úctyhodných 100 km!!! Kvůli Omikronu
a karanténám v naší škole jsme bohužel
nesměli uspořádat oblíbené školní závody a doufáme, že příští rok už to vyjde.
S pořádáním Frymburské stopy nám ohněm nováček Karel Kalvoda, který
jako každý rok ochotně pomohli naši ještě s Markem Grohmanem a Pepou
burk začíná závidět čím dál více měst partneři a sponzoři, kterým velice dě- Řezáčem reprezentovali Frymburk náa obcí. Návštěvnost našich stop byla cel- kujeme. Jmenovitě Dušan Račák, Jan sledně i na šumavském maratonu.
kově velmi dobrá a zejména o lednových Markovič, Petra Nekolová, Jan Šuník ml.,
Na závěr bych chtěl poděkovat měsvíkendech se na frymburských loukách Richard Fraj, sportovní půjčovny Lipno tysi Frymburk za dlouhodobou podporu
proháněly stovky nadšených běžkařů, Centrum a Sport Řezáč a spolek Zdraví místních spolků, našim partnerům, sponmístních i těch přespolních.
Frymburk z.s..
zorům i spoluobčanům, kteří běžecké
5. února se nám navzdory nejistému
Naladěni skvělými výkony na Frym- stopy využívají ke zdravému pohybu
počasí podařilo uspořádat tradiční Frym- burské stopě jsme o týden později v přírodě.
burskou stopu, které se zúčastnilo okolo v počtu 10 závodníků potvrdili formu na
S pozdravem SKOL!
80 závodníků jak z Frymburku, tak z růz- slavné Jizerské padesátce. Vedle tradičIng. Martin Řezáč
ných částí republiky. Závodilo se v kla- ních účastníků výborně zvládl na křest
– předseda spolku Atletiko Frymburk

Zimní běžkařská sezóna 2021/22
se ve Frymburku, alespoň očima spolku
Atletiko Frymburk i mnohých návštěvníků z různých koutů republiky, vydařila.
Naši rolbařští kouzelníci Kygen a Mireček
najeli stopy poprvé už 28. listopadu!!!
a kromě tradiční vánoční oblevy se na
Frymburských loukách i hřebínku okolo
Alpské dalo běžkovat až do poloviny
února. Za jejich činnost jim patří velký
dík, protože většinou museli stopy upravovat pozdě v noci nebo naopak brzy
ráno, kdy většina z nás ještě „zařezává“
pod peřinou. Zde musím zdůraznit, že
úprava stop byla i při nižší sněhové pokrývce možná jen díky speciální rolbě
s gumovými pásy, kterou městysu Frym-

Květinářství a zahrada Frymburk
Oznamujeme zákazníkům,
že byl letos již zahájen prodej zahrádkářského zboží
ve skleníku za objektem (na spodní cyklostezce).
V jarní nabídce na stolech kvetou petrklíče, macešky,
sedmikrásky, pomněnky, pryskyřníky, narcisy...
Dále sadba salát, kedlubny, pórek, petržel...
Bylinky a mnoho dalšího bude následovat
včetně balkonových květin a trvalek.
Koupíte u nás i semínka k výsevu, příslušenství
– hnojiva, postřiky, pracovní pomůcky a nářadí – i dětské

Těšíme se na Vás s jarní náladou.
Kolektiv vašich květinek... Marta a spol.
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COVIDE, KONČÍME!
Pod tímto názvem se uskutečnila
akce otužilců v sobotu 5. března v deseti
obcích pod záštitou Turistického spolu
Lipenska. Ponor do ledové vody, která
měla příjemné 2 ºC, se letos za účasti
komisařů pelhřimovské agentury Dobrý

den konal na 10 místech. V Nové Peci,
Horní Plané, Černé v Pošumaví, Dolní Vltavici, Přední Výtoni, Frymburku, Lipně
nad Vltavou, Loučovicích, Vyšším Brodě
a v Rožm-berku nad Vltavou, a to od
třinácti do čtrnácti hodin.

Ve Frymburku bylo stanoviště u přívozu zpestřeno hudbou, drobným občerstvením a možností opékání špekáčků.
Účast místních promíchali také otužilci
z různých měst a obcí ČR.
Antonín Labaj

Frymburské ženy pořádají ve dnech 25. a 26. 4. 2022

JARNÍ A LETNÍ BURZU,

která se uskuteční v obřadní síni městyse Frymburk.
VÝKUP: 25. 4. od 15:00 do 18:00 hodin | PRODEJ: 26. 4. od 14:30 do 17:00 hodin
Výdej neprodaného zboží: 26. 4. od 17:00 do 18:00 hodin.
Věci, které nebudou vyzvednuty, budou předány Červenému kříži v Českém Krumlově.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 5. 3. 2022 se v sále Restaurace Stará škola konal již tradiční
dětský karneval. Masek bylo hodně a výběr byl opravdu slušný. Bylo možné spatřit čarodějnice, kovboje, ale i superhrdiny.
K vidění byly ale i tradičnější převleky,
jako například mušketýr, indián či princezny. Program byl pestrý – nechyběla
bohatá tombola, občerstvení, mnoho

soutěží, spousta tanečních kreací…
Věříme, že se karneval líbil a všichni se
dobře pobavili a strávili příjemné sobotní
odpoledne.
Velké DÍKY!!! patří Honzovi Markovičovi za skvělé pohoštění a poskytnutí
prostoru, dále zúčastněným členkám
FČASu za veškeré přípravy při organizaci
akce i během n... Dále pak DJ Martinovi
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Procházkovi a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na sponzory, kteří jakkoliv přispěli k uskutečnění této akce:
Wellness Hotel Frymburk, Lipno Lake
Resort, městys Frymburk, Park Frymburk
a Zmrzlina U Převozu.
Za sdružení FČAS
Simona Flöringová
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI V DUBNU ROKU …
1987 Z činnosti PS VB
ve Frymburku
Jednotka PS VB ve Frymburku je zařazena u OO VB ve Vyšším Brodě. V současné době má 13 aktivních a 1 čestného člena. Jednotka odslouží ročně
v průměru 2 300 hodin. Podílí se na zajišťování veškerých politických, kulturních a branně sportovních akcí během
roku po stránce dodržování veřejného
pořádku nebo při zajišťování plynulosti
silniční dopravy. Na úseku práce s mladou generací pracuje od roku 1976
oddíl Mladých ochránců veřejného pořádku, který vede s. nadpor. Marek a při
této práci mu pomáhá většina členů
PS VB. Jednotka aktivně spolupracuje
s komisí Ochrany veřejného pořádku
při MNV ve Frymburku.
vybráno z diskusního příspěvku

1988 Apríl (z notesu dědy Špilajta)
Když jsem ještě navštěvoval Vyšší dívčí
s maturitou, učili jsme se „různí jazykové“, jak říkával můj dědeček pastejř.
V tom jednom říkali prvnímu dubnu „all
fools day“, což si dodnes pamatuju,
neboť to znamená „den všech bláznů“.
V onen den se dělají všelijaké šprťouchlata a bláznoviny. U nás se tomu říká
odjakživa „vyvádět aprílem“. Zrovna
onehda jsem slyšel, že ve Frymburku
bude zrušený převoz. Za rok za dva vyroste místo něj tunel do Frýdavy, jako
už vyhrabávaj tunel pod mořem z Francie do Anglie. Výhodička to bude a jak
to pomůže našemu národnímu hospodářství. A co prý bych řekl těm jezdícím
schodům, jako mají Pražáci v podsvětí
nebo Prior v Budějovicích. Pokoušeli se
o ně i v Krumlově, ale nějak brzy tam ty
schody přestaly fungovat. Zato prý u nás
budou na autobusovém nádraží. Napřed se musí samosebou udělat nějaký
podchod, nástupiště a tak podobně, ale
tabule s nápisem Autobusové nádraží

už tam je, takže teď už to může jít
fofrem.
Ondyno jsem četl veliký plakát. KUŘTE:
Pohřební služba neplní plán a bude
Vám vděčna. Podpoříte tím i národní
hospodářství, když zakoupilo licenci na
výrobu zahraničních cigaret MARLBORRO. Ale Marsky vás do pohřební
síně dostanou taky bezpečně.
Taky mi říkal jeden nedoštudovaný
právník na můj četný dotaz, že v rámci
PNS nemá nikdo nárok číst pravidelně
svůj časopis. Občan je povinen vystát
si frontu a vzít časopis, jaký mu dají.
Proslýchá se ale v dobře informovaných kruzích, že kdo nedostane svůj
časopis, obdrží zato vstupenku do videosíně umístěné v restauraci čtyřka
za rohem. Tam, co zase bude blízko oblíbená zmrzlina. Což jedině není apríl.
Ta zmrzlina myslím.
S přátelským APRÍL, Váš Špilajt.
napsal Petr Nevod

Náznaky toho se ukázaly již v r. 1988
(Kanada, USA aj.). U nás ve Frymburku
MO ČSOP podporuje snahy o zlepšení
životního prostředí podle svých sil a možností. Prvním z úspěchů bylo schválení
chráněné části toku Černého potoka,
seznamování občanů s ekologickou
problematikou prostřednictvím Frymburského zpravodaje, některé akce MO
ČSOP (viz přednáška OV SOP s diapozitivy), ve vývěsní skříňce na náměstí.
Dále jsou to zamýšlené nebo již rozpracované akce a opatření obsažená na
jiném místě tohoto zpravodaje. Prosíme
občany, zejména mládež, aby upozornili na ničení a znečišťování přírody,
pokud mu sami nemohou zabránit i na
tzv. divoké skládky (pohazování obalů,
ale i celých sporáků, přístrojů, nářadí
apod.) kolem příkopů, na pokraji lesů,
v potocích atd. Takovéto činy nelze
označit jinak než jako vandalství.
napsal ed – vp

1989 Rok ochrany přírody

1989 Práce jednotky PS VB

a životního prostředí
Celostátním problémem je znečištění
životního prostředí v našem státě
i u států sousedních, jmenovitě NDR,

ve Frymburku v roce 1988
Členové jednotky provedli celkem 16
přednášek a besed s mládeží v základní
škole, mateřské škole a v některých

Polsko a NSR. Stěžejním úkolem je
zřizovat odsiřovací zařízená (mnohé se
již zanedbalo), snížení oxidu siřičitého
v ovzduší nejméně o 2/3. Tyto otázky
společně s čistotou vod projednat se
sousedními státy a učinit okamžité
kroky k nápravě. Jde o odvrácení ekologické katastrofy, která střední Evropě
vskutku hrozí. Celosvětovou záležitostí
je i kritický stav ozonové vrstvy ovzduší
Země, o čemž byla již svolána celosvětová naléhavá konference. Urychleně se
vyvíjí snaha nahrazovat freon ve sprayích
jinými látkami, které ozonový obal
Země nenarušují. Jinak hrozí vysychání
celých oblastí i kontinentů, půdní eroze,
změny klimatu, katastrofální sucha.

oddílech PO SSM převážně se zaměřením na dopravní výchovu a chování
mládeže na veřejnosti. Soudružka H. K.,
členka PS VB s pprap. V. K. vedou úspěšně pionýrský oddíl mladých ochránců
veřejného pořádku, který čítá 14 pionýrů. Oddíl dosahuje velmi dobrých výsledků i v rámci okresu a v současné
době se připravuje na celookresní soutěž oddílů MOVP, která se uskuteční
v měsíci květnu v Horní Plané.
Členové jednotky již tradičně zabezpečují všechny významné akce probíhající v obci během kalendářního roku,
např. májové kolo, MDD, oheň vítězství,
hra Plamen atd. Během služby se mimo jiné zaměřují na ochranu majetku

12
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v socialistickém osobním vlastnictví,
na dodržování zákona o boji proti alkoholismu a toxikománii zejména u mládeže, na dodržování vyhlášky Chráněné
oblasti Šumava a statutu Lipna a to zejména v době letní turistické sezony.
Na úseku brigádnické činnosti pro
zvelebení obce odpracovali členové
PS VB celkem 139 brigádnických hodin.
5 členů daruje pravidelně bezplatně
krev. Členové jednotky již tradičně každoročně uskuteční pro manželky společenský večer. Jsou zapojeni do
veřejného života v obci, někteří pracují
jako poslanci NV, členové komisí, občanského výboru v Milné a jsou zapojeni v dalších organizacích NF v obci
a osadě. V roce 1988 odsloužili při přímém výkonu služby celkem více než
2 300 hodin. 1. 4. 1989 čítá jednotka
celkem 12 členů, z toho 1 žena. V letošním roce odešel z našich řad dlouholetý aktivní člen s. Drahoslav Beneš
z Milné. Jednotka Frymburk je nositelkou titulu Vzorná jednotka PS VB a medaile „Za budování okresu Č. Krumlov“.
V okresní soutěži se umísťuje vždy na
předních místech, o čemž svědčí četná
čestná uznání a věcné dary od ONV
i OS SNB v Č. Krumlově.
Vedoucí jednotky PS VB

2006 Co se píše o Frymburku…
Bosý muž věštil sousedům
budoucnost
Jedním z prvních osídlených míst na
horním toku Vltavy se stal Frymburk,
založený ve 13. století Rožmberky při
obchodní stezce z Čech do Rakouska
na levém břehu Vltavy. Původní osada
se rychle rozrůstala a v 15. století byla
povýšena na město. V šedesátých letech minulého století zatopila spodní
část města voda přehradního jezera po
dostavbě hráze Lipenské přehrady. Do
protilehlé Frýdavy na jižní straně jezera
od té doby jezdí přívoz. Ve Frymburku,
který je dnes jedním z největších rek-

reačních středisek na Lipensku, se
dochovala řada historických staveb.
Zejména na náměstí je řada starobylých domů a také pranýř z roku 1651,
kašna z roku 1676, morový sloup z roku
1735, pomník připomínající spisovatele
Adalberta Stiftera a také jeden z nejstarších sošných trpaslíků u nás. V parčíku na náměstí sedí s dýmkou u úst
údajně od 19. století. Nejcennější historickou památkou ve Frymburku je původně raně gotický kostel svatého
Bartoloměje. Velmi fotogenický kostel
se štíhlou věží byl postaven v roce 1277
a později se dočkal několika přestaveb.
Uvnitř je pozoruhodná členitá síťová
klenba presbytáře, gotická křtitelnice,
rokoková kazatelna, empírový svatostánek na oltáři z poloviny 17. století
a další zajímavý interiér a sochy. Na
vrchu nad Frymburkem je poutní kaple.
Jedna z místních pověstí vypráví
o muži, který tady seděl a náhle zmizel.
Zůstaly po něm jen boty. Po třiceti
letech se náhle objevil. Byl oblečený
úplně tak, jak ho ti, co ho znali, viděli
naposledy. Jen boty, co zůstaly na stráni,
neměl. Přišel bosý. Z jeho vrstevníků už
byli starci, avšak on byl mladý jako když
se ztratil. Řekl, že nesmí povědět, kde
celý ten dlouhý čas byl, ale může jen
prozradit, že tam viděl hořet svíce označené jmény. Podle délky, která zbývá
jednotlivým svícím k dohoření, nyní prý
o každém ví, jak dlouho ještě bude živ.
Nevěřili mu, až když jednomu z bývalých kamarádů poradil, aby co nejdřív
napsal závěť. Dotyčný se mu vysmál
a neuposlechl ho, ale do večera zemřel.
Pak už sousedé o jeho schopnosti přestali pochybovat. Ti, kteří se ale chtěli
dozvědět, kolik života jim ještě zbývá,
pak ovšem až do jeho konce byli nešťastní, jak se nemilosrdně blíží určené
datum. Přítrž tomu udělal až farář, který
si na věštci vynutil slib, že nikomu už
neprozradí, kdy se navrší jeho čas.
Přesně o oněch třicet let, kdy byl ne13

zvěstný, pak záhadný muž přežil
posledního ze svých vrstevníků.

1991 Velikonoce
Ještě nám, křesťanům doznívá v myslích smutek pašijového týdne. Často si
klademe otázku: proč Kristus musel
trpět a zemřít vlastně v rozkvětu svých
sil? Co by ještě mohl vytvořit, čemu naučit, komu pomoci, kdyby prožil celý
lidský život! Ale to je „bláznovství kříže“
a jeho odpověď zní: Obilné zrno musí
zemřít, aby z něho povstal nový vyšší
život. A tak po každém Velkém pátku
přichází vždy Vzkříšení. V posledních
40ti letech byl význam Velikonoc „vědecky a pokrokově“ prezentován jako
oslava příchodu jara a nové životní síly
s motivy z pohanské doby a prostředí.
Byla to deformace. Křesťanský rok je
naplněn hlubokou symbolikou. Izraelité
v době jejich egyptského zajetí dostali
výzvu od Hospodina k návratu do své
vlasti. Ve „Veliké noci“ (hebr. Pascha)
přejde celou zemi, aby všechna pohanská božstva postihl svým soudem. Na
tuto noc se měli připravit, když před
vyjitím označili krví zabitého beránka
veřeje svých domů. Pak následovala
chvatná večeře v cestovním úboru těsně před exódem. V druhé knize Mojžíšově čteme: „Na domech, kde uvidím
znamení krve, nedolehne na Vás
zhoubný úder. Ten den Vám bude dnem
pamětním po všechna pokolení. To je
provždy platné nařízení. Já jsem Hospodin. (Ex. 12, 12 – 14).“ Nový život, který
zahajuje vítězství Ježíše nad smrtí
a tak symbolizuje zabitého beránka je
ústředním motivem křesťanské víry.
Jeho nepochopitelná láska k nám
hříšníkům dala lidstvu novou dimenzi
naděje na věčný život. Duchovní správa
ve Frymburku přeje všem občanům
věřícím i nevěřícím nejen duchovně
bohaté prožití těchto jarních svátků, ale
i načerpání radosti z jejich obsahu.
P. Michal Tkáč
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1996 Velikonoce – dar života
S příchodem těchto jarních svátků si
opět v našem povědomí připomínáme
události, které ovlivnily značnou část
lidstva. V nepatrné provincii římské říše,
kde byl toho času místodržitelem císaře Pontius Pilatus, se udál soudní
proces, který byl výsměchem veškerému právu. Potulný učitel židovského
zákona Ježíš z Nazaretu byl odsouzen
v Jeruzalémě k trestu smrti, přes odpor
potvrzující rozsudek, který neshledal
v něm žádnou vinu. Nápis na kříži
hlásal formální důvod jeho popravy:
Prohlásil o sobě, že je král. Třetího dne
po jeho pohřbu se však stalo něco
zvláštního. Hrobka byla prázdná, přes
přísnou stráž a nemožnost odvalení
hrobního kamene jedním člověkem.
Ukřižovaný se zjevil a dal se poznat
mnoha lidem, dokonce s nimi jedl
s jizvami ran na končetinách a boku.
Jádrem velikonoční zvěsti je to, že
jedinečný Ježíšův život a Ježíšovo působení nepatří minulosti. Jeho evangelium
stále platí a vyžaduje v kostce to, že
když se já setkám se svým blízkým, t. j.
s druhým člověkem, mám v něm vidět
samotného Krista. Založil společenství,

které je otevřeno všem lidem. Jeho církev je společenstvím naděje. Svým
zmrtvýchvstáním přemohl moc zkázy.
Kdo nemiluje – zůstává ve smrti: Kristus
přemohl smrt, a proto když milujeme
své bratry, přešli jsme ze smrti do života. Kterákoliv společnost během
dějin, která se minula nebo odmítla Ježíšovo učení života, podporovala tzv.
„kulturu smrti“ i ve fyzickém smyslu.
I naše současnost nepřerušila v tomto
kontextu tuto linii, ani změnou politického systému a neodlišila se tím od
minulého režimu. Nadále se zamlžují
hodnoty života a stále se provádí útok
na jeho počátek i konec. Tím jsou
myšleny potraty lidských plodů a nyní
se dokonce koketuje i s možností
euthanasie. Zákonodárství přešlapuje
na místě, neboť je obrazem morálního
stavu naší společnosti, a tak zločin
nabývá charakteru „práva“. Sdělovací
prostředky jsou zapojeny do tohoto
spiknutí proti životu. Nejen že se předvádí brutalita a násilí jako legální forma
kultury, ale pojetí svobody se ujalo v tom
smyslu, že se nerespektuje základní
spojení s pravdou. Právo je podrobeno
vůli silnějšího. Život se dnes nepova-

žuje za úžasný Boží dar, ale za výlučné
vlastnictví člověka. Hodnoty ve smyslu
„být“ se nahrazují hodnotami ve smyslu
„mít“. Že se toto vše projevuje v mezilidských vztazích je nabíledni! Proč
najednou tolik pesimismu? Demografický vývoj v Čechách bohužel není
příliš optimistický, ale naštěstí máme
i pozitivní jevy. Existuje řada hnutí pro
život a ochranu nenarozených, angažovaných dobrovolníků i ekologických
iniciativ. A jakou to má souvislost s velikonočními svátky? Z doby nedávno
minulé jsme byli zvyklí říkat, že jsou to
svátky jara, kdy se rodí mnoho mláďat
apod. Historicky by to měl být pohled,
jak je uvedeno vpředu na Krista vzkříšeného. Pán Ježíš řekl: „Přišel jsem,
abyste měli život a měli ho v hojnosti“,
tj. v plnosti, stále a věčně, neboť každý
člověk je jedinečným originálem. Proto
má člověk mít v úctě a lásce život
všech. Úkol svěřený Bohem je tedy
chránit, rozvíjet, ctít a milovat život od
samého počátku až do konce. Kategorický příkaz Desatera: „Nezabiješ“, činí
lidský život posvátným a nedotknutelným.
Aug. Jarolímek

VELIKONOČNÍ POHODA NA LIPNĚ
Přemýšlíte, kde strávit letošní velikonočních svátky? Vydejte se k nám
do Rodinného areálu na Lipně! Čeká tu na vás spoustu možností, jak
si volné dny a prodloužený víkend pořádně užít. Širokou síť cyklostezek
v okolí lipenského jezera lze využít pro více i méně náročný výlet na kole.
Záleží jen na vás, kterou trasu si vyberete. Cyklostezka okolo jezera je
skvělá i pro projížďky na inline bruslích nebo jen tak na procházku, a to
třeba i s kočárkem.
Kočárky tedy nemáme, ale kola, inline brusle, a dokonce i koloběžky si
u nás můžete zapůjčit. Půjčovna sportovního vybavení Intersport Rent
se nachází hned vedle hlavního parkoviště a čtyřhvězdičkového hotelu
Element. Tady se můžete celý víkend ubytovat a mít to tak jen kousek ke
Stezce korunami stromů. Právě tam bude na Bílou sobotu připraven
velikonoční program s tvořivou dílnou, pletením pomlázek i divadelním
představením. V neděli pak u hotelu v restauraci Stodola vyzkoušíte
zdobení velikonočních vajíček i další zvyky a tradice.
14
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VÝZNAMNÉ DNY V DUBNU
1. dubna – Apríl
Zvyk aprílových žertíků k nám přišel ze zahraničí a nejstarší
zmínka o tomto vtipkování se datuje do roku 1690. Je Vám asi
jasné, že vtipkování tehdy a nyní bylo na zcela odlišné úrovni
a jsem upřímně zvědava, jaké budou žertíky v budoucnosti,
neboť hranice toho, co si k druhým dovolíme, se neustále
posouvají a nemusí jít nutně jen o první dubnový den.
– Mezinárodní den ptactva
Slaví se již od roku 1906 na počest podepsání mezinárodní
Konvence o ochraně užitečného ptactva.
2. dubna – Mezinárodní den dětské knihy
– Světový den zvýšení povědomí o autismu

11. dubna – Mezinárodní den solidarity osvobození
politických vězňů
– Světový den Parkinsonovy choroby
12. dubna – Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
18. dubna – Mezinárodní den památek a sídel
19. dubna – Světový den investičních fondů
20. dubna – Mezinárodní den svobody tisku
– Světový den marihuany
21. dubna – Mezinárodní den proti hluku

3. dubna – Mezinárodní den spodního prádla

22. dubna – Mezinárodní den Země
Ekologicky motivovaný svátek, upozorňující na dopady ničení
životního prostředí.

4. dubna – Mezinárodní den proti nášlapným minám

23. dubna – Světový den knihy a autorského práva

6. dubna – Mezinárodní den sportu za rozvoj a mír

24. dubna – Mezinárodní den skautů a skautek
– Světový den laboratorních zvířat

7. dubna – Den vzdělanosti
Jeden z nemnoha Parlamentem schválených Významných 25. dubna – Světový den boje proti malárii
dnů České republiky, který připomíná vydání zakládací listiny
Univerzity Karlovy v Praze 7. dubna 1348. Vznikla tak první 26. dubna – Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
– Světový den duševního vlastnictví
vysoká škola tohoto druhu ve střední Evropě. Tato událost
nepochybně výrazně přispěla k rozvoji vzdělanosti, a proto byl 29. dubna – Mezinárodní den tance
pro tento významný den zvolen právě 7. duben.
– Mezinárodní den obětí chemických válek
– Světový den zdraví
30. dubna – Mezinárodní den jazzu
8. dubna – Mezinárodní den Romů
– Pálení čarodějnic a stavění májek

Krásné prožití
svátků jara

15
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PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si poděkovat vedení městyse Frymburk, především panu starostovi
Oto Řezáčovi, za letitou podporu prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna. Bez
finanční podpory obcí a měst bychom mohli našim pacientům pomáhat jen velmi
obtížně, neboť úhrady zdravotních pojišťoven pokryjí sotva polovinu potřebných nákladů.
Finanční pomoc městyse využíváme ve prospěch vašich obyvatel. Za poslední
roky jsme v lůžkovém hospici doprovodili některé Vaše sousedy. Dalším jsme pomohli
prostřednictvím domácího hospice. Nejen u nich jsme naplnili slib, který dáváme
přicházejícím pacientům – totiž, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za každých
okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou
sami. Svět se díky Vám stal hezčím. Děkujeme!
Robert Huneš, ředitel hospice

sobota
30. dubna 2022
Zveme na jihočeské mariánské poutní místo
LOMEC u Vodňan – pouť za Boží pomoc,
ochranu a požehnání pro hospice v ČR.
Podpořte hospicové dílo svojí účastí!
hlavní celebrant:
mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.,
pomocný biskup pražský
11:30 – přednáška
Poslání hospiců v dnešním světě
(MUDr. M. Svatošová, PhDr. Mgr. R. Huneš, MBA)

13:00 – poutní mše svatá
stánky s publikacemi a výrobky
s hospicovou tématikou

III. NÁRODNÍ POUŤ ZA HOSPICE
16
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Výzva pro všechny malé i velké čarodějky – Slet čarodějnic
Vyzýváme všechny místní čarodějnice ke společnému setkání. Je to už nějaká doba, co jsme se
neviděly, tak se budeme muset na náš letošní slet pořádně připravit. Pro všechny kolegyně, které by
se k nám chtěly přidat a rozhýbat svá těla, chystáme pár tréninkových setkání v sále penzionu Stará
škola. Od 10. 4. každou dubnovou neděli od sedmnácti hodin.

Přidejte se k nám, ať to stojí za to.

17

Čarodějky z klubu FČAS
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Z HISTORIE OBCE SVATONINA LHOTA
Poprvé je Svatonina Lhota uvedena
v urbáři rožmberského panství z r. 1379.
Přívlastek Svatonina je odvozen od
osobního jména Svatoňa. Již v 15. stol.
se ves poněmčila. Její německé jméno
Wadetschlag /Wattenschlag/ vzniklo
zkomolením původního českého názvu.
Později se někdy používalo pro Svatoninu Lhotu uměle vytvořeného názvu,
odvozeného od něm. jména – Vodeň.
Lhota je nejčastějším názvem obcí
na našem území. Na Frymbursku máme
Lhotu Svatoninu, což není název náhodný. Lhoty byly zakládány ve 13. a 14.
století při osidlování méně úrodných
a klimaticky drsnějších oblastí. Osadníci
těchto nových osad měli určitou lhůtu,
zpravidla 10 až 18 let, osvobozenou od
placení feudálních dávek a poddans-

kých povinností. Jednotlivé Lhoty se rozlišovaly přidáváním přívlastků: Prvním
typem přívlastků bylo jméno zakladatele
či majitele osady (Šárovcova Lhota), to
je případ Svatoniny Lhoty, kdy lokátorem
byl Svatoňa, druhým typem přívlastku je
velikost (Malá Lhota), dalším typem
může být pojmenování podle okolní
půdy (Písková Lhota). Německé jméno
Wadetschlag vzniklo nejspíše ze slov
wald – les a schlag – mýtina, v překladu
tedy lesní mýtina nebo jako zkomolenina původního českého názvu.
Svatonina Lhota náležela ve středověku k frymburské rychtě. V roce 1555
obdržely všechny vesnice frymburské
rychty a 4 mlýny právo odúmrti, tzn.
právo svobodného rozhodování o majetku obyvatel. Vrchnost se tímto práv-

Svatonina Lhota

ním aktem vzdala práva disponovat
s majetkem poddaných. Podle urbáře
(tj. soupisu všech povinností a majetku
poddaných určitého panství) z r. 1598
robotovali poddaní ze Svatoniny Lhoty
ročně potahem 9 dní, osobně 27 dní.
Kromě poplatků odváděných vrchnosti
na sv. Jiří a sv. Havla odevzdávali také
vrchnosti 26 slepic. V té době bylo usazeno ve Svatonině Lhotě 9 hospodářů.
23. ledna 1721 byl v noci podpálen dům
Kryštofa Leutgöba ve Svatonině Lhotě,
shořel celý selský dvůr, 130 korců obilí,
19 kusů skotu a další. V polovině 18. století žilo ve vesnici 80 obyvatel (ve Frymburku v té době 512), nadále zde
hospodařilo 9 sedláků, z řemeslníků je
zmínka pouze o 1 tkalci. Ke Svatonině
Lhotě patřily dva mlýny po 1 kole.

Náhlov, v popředí Náhlovský mlýn

Svatonina Lhota podle sčítání obyvatelstva v r. 1921 a 1930:
1930

1921

domů

obyvatel

domů

obyvatel

Blatná

33

202

37

215

Haidberg

8

58

9

46

Milná

9

86 /z toho 1 Čech/

10

83

Moravice

14

92

15

97

Náhlov

28

143

27

157

Wangetschlag

15

64

15

77

Svatonina Lhota

22

138

22

143

129 domů

783 obyvatel

135 domů

818 obyvatel

CELKEM

/z toho 1 čsl. nár./
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Svatoninská náves v 70. letech ještě s kapličkou

Před zánikem feudálního zřízení
v polovině 19. století měla vesnice 16
domů a 90 obyvatel. Děti ze Svatoniny
Lhoty docházely do školy ve Frymburku.
V r. 1790 tam byla škola jednotřídní
a ve třídě bylo přes 100 dětí. V r. 1842
byla otevřena škola ve Slupečné a do ní
začaly docházet děti z Moravice.
Po r. 1850 se stala Svatonina Lhota
samostatnou obcí. Spravovala osady
Blatnou (Platten), Svatoninu Lhotu,
Milnou (Mühlnöd), Moravici (Mörowitz),
Haidberg (Vřesnou), Náhlov (Nachles)
a Wangetschlag (Mýtinku). Dvě posledně jmenované osady neměly před 2. světovou válkou český název, ten získaly
až v 50. letech. V letech 1879–80 byla
postavena škola v Blatné pro děti z této
vsi a okolních samot. Na školní docház-

Interiér kapličky

ku se kladl stále větší důraz a v zimě
bylo téměř nemožné, aby děti docházely
do Frymburku. Ve škole v Blatné se začalo vyučovat /46 dětí/ v březnu 1881.
Ve škole se vyučovalo ještě po válce,
byla zrušena na konci 50. let.
V období mezi dvěma světovými
válkami uvádí kronikář v okolí Sv. Lhoty
6 mlýnů; u Svatoniny Lhoty: Kadimühle,
Wiestomermühle; u Náhlova: Náhlovský
mlýn, Gregorova pila, Reinerův Mlýn.
V německé kronice obce a adresáři
živností jsou v předválečné době uvedeny tyto živnosti: hostinec – Blatná
č. 27, Moravice č. 8, Náhlov č. 23, Svatonina Lhota č. 26. Ve Svatonině Lhotě
obchod dobytkem č. 6, výčep piva č. 10.
V Blatné: krejčí, švec, kovář, obchodník.
V Moravici: krejčí. V Náhlově obchodník.

Svatonina Lhota – císařské otisky 1826
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Blatná za 1. republiky

Po válce byla zřízena ve Svatonině
Lhotě místní správní komise, po volbách
v r. 1946 MNV. Asi do r. 1949 však
správu obce vykonávali pracovníci MNV
ve Frymburku – vedli odděleně agendu
této obce. Ještě na počátku r. 1946 žilo
ve Svatonině Lhotě 734 obyvatel, po odsunu Němců v průběhu roku zde zůstalo
31 obyvatel. MNV ve Svatonině Lhotě
zanikl k 1. 1. 1953.
Přímo ve Svatonině Lhotě byly
v průběhu komunistické totality zbořeny
dvě kaple, třetí stávala za obcí.
Dnes je Svatonina Lhota chalupářskou osadou s přístupem pouze po
polní cestě, v níž trvale žijí dva lidé.
V. Mašková
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Výšina „Marta“ ve Frymburku
Jižně od městečka Frymburk se v mírné pahorkatině zvedá kopec, s hrudí ozdobenou vydatně osetými poli, s hřbetem
pokrytým mohutnými jehličnany a na západ se svažujícím k Vltavě. Vrchol tohoto kopce krášlí kaplička zvaná „Vysoká muka“.
V ní se nachází Kristus na kříži a socha panny Marie s Ježíškem, která je věřícími hojně uctívána. Nedaleko vybudoval jeden
z občanů Jakub Sechter dřevěnou kapličku s „Ježíšem na Olivetské hoře“.
Na kapličku na „Martě“ ve Frymburku
Marta nazývá se cela,
jež na kopci sama stojí;
Marta nazývá se místo,
kam chce zbožný poutník dojít.

Marta nazývá se kaple,
jež do údolí klopí zrak;
Marta nazývá se půda,
na níž prosbou naději stav.

Marta nazývá se kámen,
kde často žal i nářek zní;
Marta nazývá se pramen,
jenž útěchou tě napojí.

Božské Matce, Marie Panně,
jež do milosti halí svět,
její velký syn na kříži,
vyplní každou prosbu hned.

Z výšiny „Marta“ je překrásný výhled na před námi rozprostřenou krajinu, lemovanou lesnatým pohořím. Ze severozápadu
se z tmavohnědých lesů vine přes šťavnaté louky jako stříbrná nit naše nejmilejší řeka Vltava, jenž obtéká malý vršek, na
kterém se rozprostírá Frymburk. Západně se louka a les zvedají do výše ke zřícenině „Vítkův Hrádek“; na sever a východ leží
do široka rozprostřené nivy a vesnice, a rovnou před námi – slovy vlasteneckého básníka „Adalberta Stiftera“ – na zelené
sametové podušce pěkné městečko Frymburk.
Buď ode mne pozdraven!
Pramen útěchy, jež mne milostivě pojí,
víska v údolí, jež život mi darovala,
zvon na věžičce kostela, jenž často jsem slýchal,
zelené louky i ty nivo, kudy jsem kráčel,
lesy, jejichž uklidňující vůni jsem sál,
řeka v údolí, jež mne houpala na svých vlnách,
zřícenina na kopci, jež shlíží do údolí,
celý obraze, jenž se odkrýváš před mým zrakem,
buď ode mne vřele, srdečně pozdraven!

Steinbüchel
Z polí, svažujících se k Vltavě směrem na západ od výšiny „Marta“, se zvedal skalnatý pahorek, na kterém se scházela
společnost mladých jedlí, smrků, borovic, bříz a všelijakých křovisek, aby svou zelení pokryla hrubé skalisko tak, že na
smaragdovém hávu, do něhož tuto oblast zahalila Matka příroda, nebyla vidět jediná trhlinka.
Tento malebný háj si zdejší „střelci“ zvolili ve třicátých a počátkem čtyřicátých let ke svým radovánkám a jeho vlastník,
hostinský Jakub Pernstein zde postavil sklípek a hostinec.
Do těchto míst vkročil i Adalbert Stifter, když zde o prázdninách navštívil své přátele ze studií a na „kamennou skálu“
a „dolní hospodu“ vzpomínal ve svých poetických výlevech.
Poslední větší zábava zde byla pořádána na podzim roku 1848 zdejšími studenty a tehdy existující národní gardou. Od
této doby pořádá „střelecké slavnosti“ bývalý buquoyův myslivec poblíž hamru. Na Steinbüchlu pak bylo vše, co postavila
lidská ruka, odstraněno a toto útulné místo opět navráceno přírodě.
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