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Z historie

se uskutečnilo dne 17. 10. 2022 za účasti necelých 20 hostů
z řad občanů Frymburku. Zastupitelé zvolili na další volební
období starostu pana Oto Řezáče, místostarostu pana Antonína
Labaje. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Miroslav Flígr a předsedou
kontrolního výboru byl zvolen pan Lukáš Mrázik. Touto volbou nově sestavené
zastupitelstvo v maximální možné míře respektovalo výsledky voleb, a tedy vůli
voličů Frymburku. Samotná povolební vyjednávání probíhala ve věcné rovině
a i když nedošlo vždy ke shodě, věřím, že samotná práce zastupitelů bude probíhat
na široké spolupráci všech zvolených zastupitelů. Děkuji těm, kteří mi dali důvěru
a chci všechny ubezpečit v tom, že městys budu řídit zodpovědně s důrazem na
zdravé finance, zdravý rozum bez nějakých rizikových projektů. Budu usilovat
o završení dlouhodobého cíle, kterým je získání statutu lázeňského místa. Práce
zastupitelů bude rozdělena do dvou rovin, jedna bude důkladná příprava, seznámení
se s projednávanými tématy a problémy v rovině pracovních zastupitelstev. Ta
druhá bude rozhodovací v rovině finálního projednání zmiňovaných bodů na jednáních veřejných. Tento způsob je zavedený a osvědčený více jak dvacetiletou praxí.
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Po detailním posouzení stavu naší věže, byl rozsah prací rozšířen i o výměnu
bednění a opravy částí dřevěné konstrukce věže. Jsem velmi rád, že se do našeho
úsilí aktivně zapojil Vikariát Český Krumlov v osobě Ing. arch. Frantové. Naše
iniciativa a nadšení dostali tedy profesionální přístup a koordinaci s ostatní opravou
střech na tzv. lodích našeho kostela. Z tohoto důvodu se tedy nechala zpracovat
i samotná projektová dokumentace (Ing. Ježkem) na opravu věže. Součástí této
dokumentace je statickým posudek pro lešení. Nyní tedy známe celkové náklady
a provedeme výběrové řízení dodavatele prací. Ukončením výběrového řízení
budeme znát i termín kdy, resp. do kdy, bude věž kostela opravená.
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Zubní lékař
Jsem velmi rád, že náš pan zubní lékař zahájil činnost ordinace. Na poslední
schůzce jsme se spolu domluvili, že své služby rozšíří ještě o jednoho zubního
lékaře, který bude pracovat v ordinaci ve stejném domě č.p. 5, ale o patro výš. To
znamená, že pan doktor si vybuduje ještě jednu zubní ordinaci, ale již ve své
režii. Hlavní důvod je ten, že pan doktor chce v plné míře vyhovět našim (svým)
pacientům hlavně s přihlédnutím na skutečnost, že ne každý má možnost si
připlácet za speciální úkony či materiály. Aby tedy byly plně pokryty tyto požadavky
pacientů „jen na pojišťovnu“ dohodli jsme se panem doktorem, že tedy vznikne ještě
jedna ordinace. Městys tedy poskytne prostory bývalé klubovny a pan doktor si vše
na své náklady vybuduje. Tuto místnost jsme stejně původně plánovali pro rozšíření
služeb našeho dentálního centra o dentální hygienu.

Jak pracujeme s energetickou krizí
Městys Frymburk vždy ctil a upřednostňoval konzervativní přístup. Nejinak tomu
je a bylo s dodavateli elektrické energie a plynu. Nikdy jsme se nenechali zlákat
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„super“ výhodnými nabídkami ze strany prodejců, různých překupníků energií (a že jich bylo). Zůstali jsme věrni našemu
tradičnímu partnerovi společnosti E-ON a.s. Již v nedávné minulosti se nám to vyplatilo, kdy společnost E-ON investovala
desítky milionů do plynofikace našeho městečka. Sice se to v současné době může jevit jako vyhozené peníze. Není
tomu tak, jistě se po čase opět vše vrátí do nějakého vyváženého stavu a tato zmíněná plynofikace bude vždy jen
přínosem. Problém není v tom, že by plyn celosvětově nebyl. Problém je v logistice, že cesty, plynovody kudy jsme po
desetiletí plyn do naší republiky dostávali jsou nyní mimo provoz. To jistě také ale nebude trvat věčně. Takže naším
konzervativním opatrným přístupem, tedy desítky let trvajícím partnerstvím se společností E-ON, jsme si zajistili klidné přežití
současné krize. Dodávku elektrické energie, resp. ceny na tuto dobu má městys garantované na naše odběry do konce roku
2024. Máme tedy dost času na to hledat řešení, která nám přinesou úsporu ve spotřebě elektrické energie. Přesto na nic
nečekáme a již jsme učinili tato opatření:
1. veřejné osvětlení na Milné – výměna svítidel za úsporné LED, tím jsme dosáhli pětinásobné úspory,
2. veřejné osvětlení Blatná – i zde proběhne v brzké době výměna svítidel za LED úsporné,
3. osvětlení našeho kostela – jsme ponechali pouze do 22 hodin a poté jej vypínáme.
Existuje spousta ještě dalších možností, jako například vypínání části veřejného osvětlení, či různé kombinace časového
nastavení konkrétních světel apod.
U plynu to je o něco složitější. Zde musíme počítat zhruba o 30 až 40 % navýšení. Jedná se o plyn, který užíváme
k vytápění třech bytů a volnočasového centra FČAS v č.p. 23, dále pak naši lékárnu. Co se týká plynu, kterým se vytápí
bytové domy č.p. 137, 138 a 139, zde je situace taková, že nenakupujeme přímo plyn, ale teplo od provozovatele kotelen.
V současné době vedu se společností FARM THERM jednání, kdy společně řešíme, jak pro nás získat rozumné podmínky
v získávání tepla i teplé vody pro naše občany v uvedených bytovkách. Zkoušíme hledat možnosti, zda i tento způsob
vytápění má oporu v nějaké pomoci poskytnuté vládou. Dále propočítáváme možnosti získávání tepla připojením mobilních
kotelen na dřevoštěpku, kterou jsme schopni získat z našich lesů, i když to se jeví jako velmi komplikované a drahé řešení.
Množství štěpky z našich lesů by nám pokrylo pouze 3 % potřebného množství energie na vytápění uvedených domů. Reálněji
se jeví projekt instalace solárních systémů na střechy těchto bytovek, jelikož vždy polovina střechy má ideální jižní polohu.
Tato investice by mohla být dokonce podpořena příslušným dotačním titulem zelená úsporám.
Pro úplnou představu Vám uvádím pár rozhodujících čísel ve vývoji spotřeby a ceny tepla:
– v roce 2019 jsme na bytové domy potřebovali 2 012 GJ, za něž jsme platili 1 200 tis. Kč, zásobování probíhalo z centrální
kotelny hotelu wellness, což jsme považovali za nedobré,
– v roce 2020 jsme měli spotřebu 1 647 GJ, za něž jsme platili 970 tis. Kč, zde se projevila opatření, která spočívala
v uvedení do provozu kotelen v každém jednotlivém domě a jistě i dobré smluvní nastavení ceny s dodavatelem, kterým
se stal investor kotelen, tedy společnost FARM THERM,
– v roce 2021 jsme měli spotřebu 1 546 GJ, za které jsme zaplatili 900 tis. Kč toto, byl první celý rok, kdy jsme měli teplo
a teplou vodu pouze z kotelen v jednotlivých domech, plně se prokázalo, že cesta autonomních kotelen byla správná
a dosáhlo se velkých úspor i úpravami na topném systému,
– v roce 2022 předpokládáme odběr 1 400 GJ a platbu cca 1 000 tis. Kč, zde už se projevuje zvýšená cena plynu
způsobená krizí v energetice,
– v roce 2023 je předpoklad odběru 1 300 GJ za cca 1 800 tis. Kč, zde by se měla v množství potřebného tepla projevit
rekonstrukce střech na bytovkách provedená v letošním roce, cena za 1 GJ by měla být v rozmezí 1 370 Kč – 1 400 Kč,
průměrná v ČR je nějakých 1 800 Kč za 1 GJ. Z uvedených údajů si nájemníci mohou přibližně spočítat, o kolik se zvedne
cena vytápění a teplé vody v jednotlivých bytech. V současné době nám nájemníci platí zálohy, v drtivé většině se jedná
vzhledem k úsporám, kterých jsme dosáhly o výrazné přeplatky. Vyúčtování za tento rok bude prováděno v březnu
příštího roku a podle toho, jak budeme znát cenu tepla a plynu, dojde tedy i k úpravě příslušných záloh.

Myslivost v našem městysi
Městys Frymburk je vlastníkem něco přes 500 ha lesů a 100 ha polností, včetně jiných pozemků. Všechny tyto naše pozemky
jsou rozděleny, resp. spoluvytváří tzv. honební společenstva vlastníků pozemků. Honební společenstvo má svůj řídící tříčlenný
výbor, který má vždy ve svém čele starostu honebního společenstva. Dále je řádnou účetní jednotkou, má tedy svůj účet
u peněžního ústavu a vede tedy zákonem stanovenou agendu. V našem případě se jedná o čtyři honební společenstva,
kde je městys členem. Jedná se o honební společenstva Vřesná (starosta Ing. Kordač), Frymburk (starosta Ing. Šnobr),
Hrdoňov a Kozlí vrch (v obou starosta J. Valter). Dle počtů hektarů je stanoven počet hlasů, a to v poměru 1 ha = 1 hlas. Tato

3

Frymbursky zpravodaj_listopad_2022_Sestava 1 01.11.2022 7:20 Stránka 4

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
společenstva pronajímají, dávají svá území sdružená v honebních společenstvech k dispozici mysliveckým sdružením
za účelem výkonu práva myslivosti. Nájem se sjednává vždy na dobu 10 let, cena pronájmů se v našem případě pohybuje
od 70 Kč do 115 Kč za 1 ha a rok. Myslivecká sdružení též odpovídají za případné škody způsobená lesní zvěří na majetku
jednotlivých členů honebního společenstva. V měsíci říjnu se u všech našich honebních společenstev konala jednání valných
hromad, kdy se upravily poměry na další období, tedy na roky 2023 až 2033. Co se týká našich výše uvedených honebních
společenstev, tak pouze v honebním společenství Frymburk došlo k změně nájemce. Tedy mysliveckého sdružení, jež může
vykonávat na území tohoto honebního společenstva Frymburk právo myslivosti. Nový nájemce, který nabídl nejvyšší nabídku
za pronájem a měl na valné hromadě většinu hlasů pro získání tohoto práva, ale vyhověl požadavku městyse Frymburk.
Požadavek zněl začlenit deset frymburských myslivců z původního nového mysliveckého sdružení. Tímto naši frymburští
myslivci neztrácí právo vykonávat svou mysliveckou činnos. Ta je jim tedy zachována, stejně jako tomu bylo doposud, pouze
pod hlavičkou nového mysliveckého sdružení. Nové myslivecké sdružení chce více propojit myslivost a zemědělskou činnost
na pozemcích, což dává smysl, stejně tomu tak je i v případě Hrdoňova a Kozlího vrchu. Závěrem chci moc poděkovat za
práci panu Václavu Lieblovi, který v předchozích deseti letech vykonával za městys Frymburk ve všech uvedených honebních
společenstvech starostu honebního společenstva.

Med od našich včel pro naše děti
Koncem měsíce září jsme obdrželi dar od našich frymburských včelařů. Naše děti v mateřské škole budou mít v rámci prevence
k dispozici med od frymburských včel, který je zaručeně ochrání před podzimními neduhy. Celkem se jednalo o 10 kg medu,
a to jak již z letošního jara, tak ještě i z minulého podzimu. Samozřejmě naše paní kuchařky a učitelky budou myslet i na ty
dětičky, které jsou bohužel na med alergické.
Oto Řezáč – starosta městyse

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

9. a 23. 11. 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
inzerce

Hledám paní na pravidelný úklid RD ve Frymburku 1x týdně (všední den dopoledne)
cca 3–3,5hod. – 600 Kč/úklid = 200 Kč/hod. Tel.: 606 637 700
Děkuji. Suntych Petr
4

Frymbursky zpravodaj_listopad_2022_Sestava 1 01.11.2022 7:20 Stránka 5

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

TECHNICKÝ SEDMIBOJ
Vážení sportovní přátelé, příznivci sedmiboje!
Po dvou letech „povinné“ odmlky minulý měsíc opět zasedla sedmibojařská „jury“ a rozhodla, že se pokusíme navázat
na předchozí ročníky a zkusíme zorganizovat další, v pořadí již 24. ročník technického sedmiboje dvojic s tím, že uvidíme,
jaký bude zájem ze strany sedmibojařů po vynucené covidové pauze. V případě malého zájmu celou akci zrušíme, v případě,
že se přihlásí alespoň určitý počet dvojic, tak to, letos, resp. příští rok, ještě jednou „oprášíme“.
Nezbývá nám nic jiného než věřit, že v případě opravdového zájmu nám to epidemiologická situace nepřekazí. Pokud
by nebylo možné z těchto příčin akci uspořádat, tak ji samozřejmě zrušíme. Proto bychom chtěli požádat všechny dvojice,
aby při přihlášení uvedly jak svoje TFČ, tak i pokud možno mailovou adresu.
Pravidla jsou stejná, jako vždy. Minimální věková hranice pro účast v soutěži je 18 let, maximální není omezená. Soutěže
se může zúčastnit libovolná (tzn. i smíšená dvojice) z Frymburku. Je povolen jeden náhradník (náhradnice), ale pouze pro
případ onemocnění nebo úrazu apod. Po zahájení soutěže není již možné střídat.
Přihlášky je možné zavolat na TFČ 606 100 110 nebo zaslat na mail Mir.Fligr@seznam.cz.
Přihlášky zašlete do 5. 12. 2022. Losování proběhne dne 6. 12. 2022.

SPORTU ZDAR A SEDMIBOJI ZVLÁŠŤ !!!
inzerce

FC Šumava Frymburk vyhlašuje výběrové řízení na

PRONÁJEM RESTAURACE HOSTINEC NA HŘIŠTI.
Více informací u předsedy oddílu Václava Čábely, tel.: +420 777 461 479
a Františka Fatury, tel.: +420 725 843 922, případně na e-mailu fcfrymburk@seznam.cz
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3. ŠUMAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY

Ve čtvrtek 29. 9. se konal 3. ročník
Šumavských sportovních her, které letos
zorganizovala naše škola. Disciplíny byly
zvoleny opravdu netradiční, a hlavně
s cílem využít polohu školy na břehu lipenské přehrady. Na pláži se závodilo
v hodu „žabkou“, plnění kýble vodou
z Lipna a na hřišti na plážový volejbal se
odehrával míčový souboj o „čisté území“.
Překvapením byl letos štafetový závod
v pádlování na pramici okolo bójky, kde
excelovalo naše „B“ družstvo z druhého
stupně. Na atletickém hřišti se skákalo
do dálky a své dovednosti předvedli

Za naši školu závodily letos tři týmy.
1. stupeň reprezentovali Míša Lombart,
Rozárka Poláková, Zuzka Jinochová,
Míša Jahn, Kamilka Hamousová, Fanda
Motyčák, Lucka Hamburgová a Dan
Valeš. Za 2. stupeň byly vyslány týmy
dva. Družstvo „A“ tvořili Terezka Labajová, Matěj Polák, Adélka Václavíková,
Víťa Henzelín, Sofie Bambasová, Kryštof
Valášek, Evelína Krejzová a Adam Fatur.
Za družstvo „B“ závodili Tereza Fencová,
Dan Račák, Deniska Greňová, Marek
Šulc, Olha Illina, Karel Matějka, Laura Gladišová a Matěj Zinek.
Počasí nám přálo a závodníci bojohlavně fotbalisti z FC Frymburk na fotbalové překážkové dráze.
vali s velkým nasazením a nadšením.

Srdečně Vás zveme na pravidelné

předvánoční setkání seniorů
městyse Frymburk,
které se uskuteční dne 5. 12. 2022 ve 14:00 hodin
ve Wellness Hotelu Frymburk.
Čeká Vás bohatý kulturní program
– balet, živá muzika, vystoupení našich dětí a pěveckého sboru Harmonie
a opět výživné občerstvení.
Toto setkání se uskuteční, pouze pokud nám situace dovolí, tak doufejme.
Městys zajistí rozvoz panem Milanem Janáčkem.
Objednávejte se prosím na telefonním čísle +420 724 966 060.

Velice se těšíme na shledání.
Za SPOZ Madla Boháčová

7

Tým prvního stupně vyhrál 4 disciplíny
ze 6, obhájil loňské vítězství a putovní
pohár tak zůstává na naší škole.
Družstvo „A“ druhého stupně muselo
bojovat o 1. místo v závěrečném finálovém souboji v přetahování lanem s Vyšším Brodem a putovní pohár nakonec
vyhrálo. Tým „B“ skončil na čtvrtém
místě.
Zvláštní poděkování patří žákům
z 9. A, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích, a fanouškům, kteří nás přišli
povzbudit.
Za MŠ a ZŠ Frymburk
Michaela Jahnová, Roman Rozmánek
a Eva Zajícová
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ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
Adventní trhy ve Frymburku – Výzva prodejcům
Letos pro Vás adventní trhy na frymburském náměstí chystáme na sobotu 3. 12. a hned v pondělí 4. 12. za touto událostí
následuje tradiční mikulášská nadílka s pekelnou show. Obě tradiční akce jsou určeny hlavně Vám frymburským rodinám,
přátelům a občanů, tak si je přijďte řádně užít, když už snad nebudeme omezeni žádnými restrikcemi. My organizátoři se
moc těšíme a uvítáme i nabídku pomoci, pokud byste se do příprav chtěli zapojit. Přípravy začínají již nyní a jejich součástí je
rovněž zajistit zajímavý sortiment výrobků, které budou tvořit nabídku na prodejních stáncích. Chceme, aby byly výrobky
hlavně z lokálních a domácích zdrojů a mohli jsme v nabídce představit šikovné, místní občany. Pokud byste chtěli na trzích
prezentovat nějaké své domácí výrobky nebo nabídku svých krámků, můžete nás kontaktovat a domluvit si stanoviště
v prodejních stáncích.
Za spolek FČAS je kontaktní osoba pro koordinaci a přehled zájemců o prodej Jiřina Černocká na telefonu 728 502 373
nebo na emailu fcas@centrum.cz.
Budeme se těšit na setkání s Vámi.
Za Spolek FČAS Jana Toušková, www.fcas.cz
inzerce

VÁNOČNÍ MINI FOCENÍ
Nabízím vánoční mini focení za 1 000,-Kč.
V ceně je 5 fotografií + vánoční přání
+ nově – magnetek na lednici + online galerie.
Focení je na 20 minut.
Termín focení: sobota 12. 11. a neděle 13. 11. 2022
Místo: Klub Fčas, Frymburk 23
Rezervace na tel.: 728 502 373
(volat nebo sms zprávy) nebo
FB „Jiřina Černocká – fotograf “
Více info: www.jirinafoto.cz
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ENERGAMO LIPNOLOPET
MČR v dálkových bězích a Ski Classics Challenger
Na Lipensku se uskutečnil historicky
první Challenger Ski Classics, který byl
zároveň mistrovstvím České republiky
v dálkových bězích. Velmi kvalitně obsazený závod měřil 55 km a jel se za krásného babího léta z Frýdavy na lipenskou
hráz, přes Přední Výtoň, Pasečnou, Korandu zpět do Přední Výtoňě a vrcholil
nahoře na Svatém Tomáši. Nejdelší
závod v Česku přilákal na start dohromady přes 100 závodníků z 8 zemí, které
čekalo celkem 800 nastoupaných metrů,
jedna sprinterská prémie, jedna vrchařská prémie a 3 občerstvovací stanice.
V mužské kategorii se jelo rychle
hned od startu a brzy se oddělila skupina
čtyř závodníků, ze které na vrchařské
prémii odpadl čtvrtý v pořadí Jiří Pliska
a zbylí tři závodníci si to rozdali až v posledním kilometru trati. Na sprinterské
a vrchařské prémii a i v celém závodě
byl nejrychlejší Jan Šrail, který stanovil
rekord trati na 2 hodiny, 14 minut a 49
vteřin. „Jelo se mi velmi dobře, závod mi
celkově sedl a je to opravdu moc krásná
trať, na prémii jsme šli se Standou do
trháku, pak jsme počkali na týmového
kolegu (Fabián Štoček) a věděl jsem, že
se rozhodne až v závěrečném tvrdém
stoupání, kde jsem měl naštěstí nejvíce
sil a jsem rád, že jsem vyhrál a získal
další mistrovský titul.”

Druhý dojel nestárnoucí Stanislav
Řezáč, který zaostal za Šrailem o šest
vteřin. „Snažil jsem se jet od začátku
tempo a roztrhat startovní pole, podařilo
se nám se Šrajlíkem odjet, ale on pak
nechtěl jet se mnou sám a bylo jasné, že
si to rozdáme s klukama až v závěru.
Párkrát jsem to zkusil, ale na Honzův
nástup jsem neměl. Závod to byl krásný,
moc hezká krajina a připadal jsem si jako
na laufu v zimě. Je super, že to bylo ve
Ski Classics a máme vyjeté nějaké body,
které se nám budou v zimě hodit.”
Třetí dojel Fabián Štoček, který na
vítěze ztratil 12 vteřin. „Díky za super
závod, jsem nadšený z té trasy i z profilu.
Měl jsem štěstí, že jsem se dokázal po
horské prémii připojit ke klukům, protože
zůstat na této trati sám by bylo osudné
a v závěru jsem na to v té klasice už
neměl.”
Čtvrtý dojel Jiří Pliska, na pátém
místě pak Václav Sedláček.
V ženské kategorii se také hned po
startu utvořila silná čtveřice, ze které na
prvním stoupání (wake up hill) z Přední
Výtoně odpadla Karolína Grohová. Zbývající trojice pokračovala zbytek trati
pospolu a rozhodlo se také až v závěrečném výjezdu na Svatý Tomáš. Sprinterskou prémii na 14. km vyhrála Sandra
Schützová, horskou prémii na Pasečné
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vyhrála Kateřina Janatová. Zatímco
mužský závod se rozhodl až jeden kilometr před cílem, ženy se roztrhaly hned
na začátku cílové stoupání na 45. kilometru. Zde svoji formu potvrdila současně
nejlepší česká reprezentantka Kateřina
Janatová, která tak během posledních
14 dní získala již 4. titul mistryně republiky. Trať zvládla za 2 hodiny, 36 minut
a 21 vteřin, což je nový rekord trati.
„Ještě nikdy v životě jsem nejela takto
dlouhý závod a vždy mě lákalo si nějaký
lauf zkusit. Je super, že se zde nějaký
takový závod v Čechách koná. Trať se mi
moc líbila, byla taková lyžařská. Na rovinách jsem dost trpěla, ale věděla jsem,
že jsem v kopcích nejsilnější, a tak jsem
se těšila na závěrečný výjezd, který se mi
moc líbil a vítězství mě povzbudilo před
startem nové sezóny. Také vím, že už se
dlouhých tratí nemusím bát.”
Druhá dojela Sandra Schützová, která na vítězsku ztratila 2 minuty a 23 vteřin.
„Chtěla jsem samozřejmě vyhrát a snažila se jet na soupažových částech tratě
co největší tempo, protože klasiku už
vůbec netrénuju, ale Kačka má super
formu a v cílovém stoupání jsem na ni
prostě neměla šanci. Závod se mi líbil,
trasa byla bezpečná a dobře značená
a příští rok přijedu určitě znovu.”
pokračování na další straně
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Třetí dojela finská závodnice Heli
Heiskanen, která se v závěru závodu
zranila a v cíli musela vyhledat lékařskou
pomoci. Na stupně vítězů tak dorazila
o berlích. „I arrived at the finish line in
a lot of pain and because of that
I couldn't ride the final climb, but until
then I really liked the race and the local
landscape is very beautiful, I like lakes
and forests.”
Na čtvrtém místě dojela Karolína
Grohová, která tak získala bronzovou
medaili z mistrovství republiky. Pátá
skončila Tereza Hujerová.
Juniorskou kategorii do 23 let vyhrál
Jakub Strouhal a Kateřina Strouhalová,
veterány vyhrál Jan Svoboda, veterány
nad 60 let Ladislav Knápek a nad 70 let
Zdeněk Stuchlík, veteránky Jára Votočková. Kategorii Open vyhrál polský
závodník Ireneusz Rabski a rakouská
závodnice Laura Groiss. Na trati 22 km
byl nejrychlejší Jan Maryška a Petra

Hynčicová. Nejkratší trať 9 km vyhrál kulisy pro špičkové české i zahraniční
Matěj Vocelka a Emma Mánková.
lyžaře.
Den před hlavním závodem se jel ve
Celkem se nás na uspořádání této
Frymburku na náměstí sprint o cenu akce podílelo 70 osob! Závodu se
Městyse Frymburk, kdy na závodníky zúčastnilo 140 lyžařů z 8 zemí a všichni
čekala nejdříve 3 kola v rámci kvalifikace, byli naprosto nadšeni jak ze závodní trati
ze které postoupili 4 nejrychlejší do v našem krásném přírodním prostředí,
finále, které se jelo také na tři okruhy. tak z organizačního zabezpečení a hodV mužích vyhrál Jan Šrail před Fabiánem notili tuto akci jako nejkrásnější a nejkvaŠtočkem a Adamem Matoušem, v že- litnější závod na kolečkových lyžích
nách kralovala Kateřina Janatová před v České republice a moc se těší na příští
Sandrou Schützovou a Terezou Hujero- ročník. Zkrátka jsme opět všem ukázali,
vou.
že Frymburští umí. Díky práci fototýmu
Děkuji za organizační výbor závodu složeného z Martiny Barnetové TouškoLipnolopet 2022 všem frymburským ka- vé s manželem, Tomáše Švece s manmarádům spoluorganizátorům, našim želkou, Jana a Míry Maurera a Petra
hasičům, pracovníkům frymburských Čecha juniora bude mít Frymburk celý
technických služeb, převozníkům, ubyto- závod kvalitně zdokumentovaný na
vatelům, restauraci Stará škola a mnohým fotografiích i videích, která budou sloužit
dalším. Děkuji i frymburským občanům zároveň jako propagace našeho měsza shovívavost při uzavření náměstí pro tečka.
páteční večerní sprinty a za vytvoření
krásné sportovní atmosféry a divácké
Za Atletiko Frymburk Luboš Krejza

VÁNOČNÍ STROMKY
Zájemci o vánoční stromky (smrčky), ať se přihlásí do 15. 11. 2022 osobně na technických službách,
na e-mail: technik@frymburk.info nebo telefonicky na čísle: +420 724 383 678 pouze v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin.
Na pozdější objednávky nebude brán zřetel.
Milan Janáček – technik
inzerce

Firma zabývající se nakládáním s odpady se sídlem v Českých Budějovicích, Dolní 1

přijme řidiče na svoz komunálního odpadu pro svozovou oblast Lipenska
(možnost parkování a výjezdu z místa bydliště: např. Černá v Pošumaví + Český Krumlov)
Požadujeme: n
n
n
n
n
Nabízíme:
n
n
n
n
n

řidičský průkaz sk. C, platný profesní průkaz, kartu řidiče
platné dopravně psychologické vyšetření
praxi na obdobné pozici – výhodou
nástup: ihned / dohodou
náborový příspěvek po 3 měsících 10.000 Kč, po 6 měsících dalších 15.000 Kč
zázemí stabilní společnosti
pravidelnou pracovní dobu od Po-Pá
jistotu pravidelného příjmu, stravenky plně hrazeny firmou (90 Kč/den)
systém firemních benefitů (13. plat, 5 týdnů dovolené, karta Multisport)
dobré finanční ohodnocení

Kontakt: Martin Horejš, tel.: +420 602 109 120, e-mail: kariera@fcc-group.cz
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Pranostiky na měsíc listopad
Teplý říjen – studený listopad.
V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato
bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat
komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale
dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo
uchytí.
Studený listopad – zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více
než hnůj polím prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka
příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti
měsíce března roku budoucího.
Jaký listopad, takový březen.

1. Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech
svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná;
je-li vlhká, následuje zima mokrá.
2. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod
zimy to oznamuje.
8. Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
9. Svatý Teodor zasněží témě hor.
9. Na svatého Teodora sedlák ještě pilné orá.
11. Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude
nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima.
11. Půjde-li hus o Martině přes led, bude se ještě
dlouho koupati.
11. O Martině po ledu, o vánocích po blátě.
11. Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
16. Na svatého Otmara nevidět komára.
19. Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
21. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná,
čistá, krutá zima se v lednu chystá.
22. Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
25. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
25. Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý
Štěpán po blátě.
25. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
25. Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.
25. Svatá Kateřina strčí housle do komína.
30. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
30. Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
30. Svatý Ondřej tichý, nebude len lichý.
30. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

1. Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
1. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde
o svatém Martině se vší mocí.
1. Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima;
je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.
1. O Všech svatých větry-li jsou, znamenají
zimu proměnlivou; přijdou-li ale
s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
1. Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Rožmberk - pokračování
Po přístavku schodiště s vyřezávaným
zábradlím a vyzdobeného buquoyskými
erby se dostaneme do patra, kde se nachází mnoho podivuhodných komnat,
sálů a chodeb, jako například Rožmberská komnata s portrétem „Perchty,
bílé paní z Hradce“, která se zde prý
narodila; zbrojnice se sbírkou starých
zbraní; úzká barevná okna magicky
osvětlují Rytířský sál se starožitným
nábytkem a mytologickými malbami na
zdech, kdysi vyšperkovaných drahými
kameny, příborníkem zdobeným zlatem
a malbami, majícími vztah k rodině Buquoyů; komnaty Maxmiliána a Bonaventury a jiné; dále nádherná předsíň
s obrazy „hrdinů křižáckých výprav“
v životní velikosti.
A po opravdovém požitku z umění
umožňuje tento důstojně vyhlížející hrad
rovněž vzácný požitek z přírody výhledem na kouzelně krásnou krajinu, lemovanou kopci a lesy.
Kolem Dolního hradu dojdeme
k nyní o samotě stojící věži „Jakobínce“,
která kdysi pravděpodobně patřila
Hornímu hradu. Je kruhového půdorysu,
14 sáhů vysoká a stejně tak hluboko

Rožmberk nad Vltavou

v zemi, a zdi má tlusté 2 sáhy. Její vrchol
zdobí zelené ratolesti smrčků a jedliček.
Okolí Dolního hradu, který jako mladé
rostlinstvo vyhání z rozvalin pralesa,
krášlí líbezný anglický park s pískovými
cestami, záhony květin, skleníkem, fontánami, besídkami a pavilony.
Hraběcí stezka
I když je vozová cesta, vedoucí
z Frymburku přes Malšín do Vyššího
Brodu příjemná a po nové silnici podél
Vltavy se cestuje velice pohodlně, přesto

Vrchol hory Luč z Čertovy stěny

turistovi, který se chce kochat krásami
přírody a jejími zvláštnostmi, radíme
pěšinu přes Kaliště, Dvorečnou a Luč,
kde se seznámí s překrásnou Hraběcí
stezkou (tuto stezku nechal teprve nedávno vybudovat hrabě Buquoi, potomek vítěze v bitvě na Bílé hoře, syn
proslulého učence a vynálezce) a podél
pozoruhodných vltavských kaskád dospěje do Vyššího Brodu.
Už cesta přes Kaliště je potěšující
a povznášející širokým rozhledem,
který se nám naskýtá (vidíme odtud

Výhled z Luče na Lipno nad Vltavou
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Malšín

farní kostel v Malšíně s horskou kapličkou). Za Dvorečnou nyní začíná Hraběcí
stezka, která se klikatí na skalnatou
Luča na nejzajímavějších místech je
opatřena lavičkami, jež lákají k odpočinku. Čím výše člověk stoupá, tím víc
se mu otevírá pohled do zalesněného
a loukami posetého údolí Vltavy, která
se na své pouti z Frymburku každou
chvíli skrývá a ukazuje v malebných zátočinách. Vzrušující pohled, který patří
k nejkrásnějším na Šumavě! Na nejvyšším kopci se člověk může pokochat
nejen pohledem na údolí Vltavy, ale také
na úžasnou, osadami protkanou, usmívající se vrchovinu.
Až se nabažíme nádherných půvabů přírody, sejdeme pohodlnou pěšinkou k hučící Vltavě, abychom si prohlédli
Loučovické kostelíky nebo naslouchali
hukotu vody u Čertovy stěny a poté se
odebereme do důstojně vyhlížejícího
kláštera. (Buď dál po levém břehu nebo
přes dřevěný most u hamru po pravém
břehu Vltavy podél nové silnice, od které
vede několik set metrů dlouhá cesta
k „Čertově kazatelně“.)

Klimatické podmínky
V okolí Frymburku je průměrná
roční teplota 6,2°, průměrná zimní teplota 1,8° a průměrná letní teplota 13,8°.
Bažinaté lesy, které nejenže napomáhají srážkám, ale svým nepřetržitým
silným vypařováním také podporují
tvorbu mraků, jsou příčinou zdejšího
množství srážek za rok, které zde činí
27,4 palců.
Charakter čtyř ročních období je
určován vysokou vlhkostí vzduchu
a značnou výškou nad hladinou moře.
Po obvykle jasném podzimu se horské
hřebeny a vrcholky hor pokrývají stále
silnější vrstvou sněhu a krůček po
krůčku pak sněhový a ledový muž
schází z hor dolů do pahorkatiny, až se
celá oblast, kam jen oko dohlédne, nachází pod bílým sněhovým příkrovem
paní Zimy. Hustá mlha a sněhové
vánice ještě zatemňují už tak dost
pochmurnou lesnatou krajinu. V soutěskách, údolích a na vysoko položených
místech se shromažďuje nesmírné
množství sněhu do výše tří až čtyř sáhů,
neboť mimořádné srážky náleží z největší části zimním měsícům. V prosinci
a lednu je všechna voda zkřehlá zimou
a po jejím ledovém pancíři se klouzají
brusle a „metací kotouče“ (Metaná patří
k nejoblíbenějším zimním radovánkám);
nejvyšší lesní partie jsou zcela zasněžené a celá krajina vypadá nesmírně
smutně a jednotvárně. Uprostřed tohoto

zimního spánku přírody je v našich
lesích neobyčejně živo; zdatní dělníci
nakládají v létě pokácené dřevo na saně,
aby se s ním svezli do údolí, dotáhli ho
domů a nakrmili jím obrovská kachlová
kamna, neboť zima je tuhá a trvá
dlouho.
Tvrdošíjně bojuje tento drsný brach
s jarem, přicházejícím na počátku dubna, a silné pozdní mrazíky ničí pučící
setbu. Sněhovou zátěž ze sebe nejdříve
setřesou lesy na jižní straně, lesy na severní straně zůstávají ještě dlouho pokryté sněhem, a stinné rokle a strže jsou
často ještě v květnu vyplněné zmrzlými
pruhy sněhu.
Za teplého dechu jara taje pozvolna
všechen sníh; z horských svahů proudí
tající voda do řečišť, kudy je spolu s kusy
ledu přiváděna do dmoucí se Vltavy.
Jak tichá a pustá byla v zimě, tak
hlučná a živá je na jaře. Příroda si znovu
oblékla smaragdový šat a začínají
práce na lukách a polích. Vltava pospíchá, aby rychle odplavila na ni naložené
dřevo, a pak se očistila od nánosů
bahna a třísek, aby se její vodní hladina
opět leskla ve své čistotě jako krásná
neposkvrněná dcera Šumavy.
Léto je mírné, přesto se občas
vyskytnou prudké bouřky. Nejkrásnější
počasí zde vládne v červnu, srpnu
a září.
pokračování příště

Výroční schůze SPOZ
Srdečně Vás zveme na výroční schůzi SPOZ dne 15. listopadu 2022
v Pensionu Stará škola od 18 hodin s ochutnávkou kuchyně.
Madla Boháčová

Upozornění: Za obsahovou i gramatickou správnost textů nesou odpovědnost autoři jednotlivých článků. Redakční rada si
pouze vymiňuje možnost zkrácení textu (bez vlivu na obsahové vyznění článku), pokud je celý text příliš dlouhý.
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