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Křest: Kniha o frymburském fotbale a nejen o něm
V rámci konání letních sportovních slavností se dne 5.8.2017 uskutečnila velmi významná akce, a tou byl křest
knihy, encyklopedie, kroniky sedmdesáti let frymburské kopané. Nevzpomínám si, a to jsem již také trochu pamětník,
že bychom ve Frymburku něco podobného zažili. Vzpomínám, že se zde točil film Markéta Lazarová, hrála se zde
divadla s čistě místním obsazením všech rolí, ale kniha o frymburských lidech, to ne. Samozřejmě, že vím dobře
o letos na trh uvedené knize Lipno krajina pod hladinou od Fotoateliéru Seidl z Č. Krumlova, kde Frymburk, resp. jeho
fotografie, hrají též významnou, ne-li ústřední roli, což dokazuje i titulní strana knihy. Také kniha frymburského spisovatele Petra Nevoda (Vladimíra Potměšila) někdy z roku tuším 1982 Duhové blesky částečně popisovala i život
u nás ve Frymburku. Ale kniha o frymburské kopané je opravdu jiné kafe ve všech ohledech, za tím si stojím. Mám
tím hlavně na mysli rozsah, šíři záběru pro ty obyvatele, jež zde žili a žijí, tedy pro ty „ své“, pro ty skutečně Frymburské. Skutečně je tu něco, kde každá místní rodina, něco, či někoho ze svých členů najde.
Každé dílo, film, obraz, hra, či kniha má vždy dvě základní
roviny a těmi jsou příběh (námět) a autor. Ne jinak to je i u Naší
knihy o kopané, my jsme sedmdesátiletou historií místního fotbalu poskytli námět na příběh. No jo, ale takových městeček, kde
se hraje fotbal, je jen u nás v ČR na cca 6400. Nicméně my jsme
měli to obrovské štěstí, že se mezi námi našel člověk obdařen
schopností z této historie udělat příběh a vytvořit knihu. Je úžasné,
jak originálně se s tím autor Ivan Rillich vypořádal, jak za základ
této tvrdé faktografie založené na desetitisících číslech srovnaných do přehledných tabulek dokázal vhodně zpracovanou fotodokumentací s doplňujícími texty vytvořit tak záživné dílo.
V němž si každý Frymburák najde to své, najde to, nad čím mu
zaplesá srdce při krásných milých vzpomínkách na své časy mládí, veselí, na své kamarády. Pan Ivan Rillich dokázal
naprosto brilantně zakomponovat do knihy i informace zdánlivě nesouvisící s kopanou. Právě v tom vidím jeho úžasnou schopnost oslovit, zaujmout a vtáhnout do děje všechny. Za práci, kterou pan Ivan Rillich pro nás touto knihou
odvedl, mu právem náleží naše uznání a velké poděkování.
Jak jsem zmínil při křtu knihy, nelze jí jen než popřát, aby každý, kdo ji vezme do ruky a upře na ni své oči a smysly,
prožíval jen ty nejlepší pocity radosti a štěstí. Děkujeme!
Oto Řezáč starosta
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Zprávy z radnice
V měsíci září bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 23. 9. 2017 od 8:00 – 12:00 hod.
V měsíci září se zasedání ZM bude
konat ve středu 20. 9. 2017 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově Úřadu
městyse Frymburk ve dnech:

20.09.2017

od 10.00 do 11.00 hodin

Veterinární praxe MVDr. Jiřího Bicka je ve
Frymburku ukončena k 31. 8. 2017.
Poděkování

Touto cestou bychom chtěli veřejně poděkovat
panu Vánikovi za jeho přístup k rekonstrukci havarijního stavu výměníku v č.p. 139. Každodenní
skutečně vysoké pracovní nasazení (včetně víkendu) znamenalo, že teplá voda byla k dispozici
již v pátek 11.8.2017. Tedy o 4 dny dříve, než bylo
původně avizováno.
Děkujeme! Manželé Doubravovi
Tradiční 24hodinové rybářské závody v Milné

V půlce července se již tradičně uskutečnily 24hodinové rybářské závody v Milné. I přes nepřízeň počasí
byla účast hojná, sešlo se celkem 28 závodníků. Body
se opět připisovaly pouze za ulovené kapry, kterých se
vytáhlo dohromady 56. Největší rybou se mohl pochlubit světlický Jan Vandas, jenž se popral se 64 cm dlouhým kaprem.
V celkovém umístění se na třetím místě umístil Vávra, na druhém Anna Kovariková ze Světlíka a první
místo si suverénně vybojoval budějovický Milan
Walda, který sám vylovil čtvrtinu z celkového počtu
ulovených ryb!
Veliké poděkování patří všem sponzorům, díky kterým se mohli z bohatých cen radovat nejen všichni
úspěšní rybáři, ale také spousta dalších účastníků a pozorovatelů, kteří si počkali na tombolu. Mezi sponzory,
kterým tedy chceme moc a moc poděkovat patří: Farma
Milná, Restaurace Pohoda ve Frymburku, Carthamus,
Antoni, Restaurace Grobián v Lenoře, sklářská huť
Tasta v Milné, Ing. Soňa Frnková a manželé Rysovi.
Věřím, že všichni zachovají svou přízeň i do dalších
let, a tudíž příští rok na viděnou a Petrův zdar!
Za RS Milná Martina Ostrýžová
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Za paní Hedvikou Klementovou
Asi jste zaznamenali, že z Frymburka v půli srpna
odešla. Už se nebude šourat se svým chodítkem do obchodu na náměstí, na poštu nebo v neděli do kostela,
už nebude sedět na lavičce v parku, klábosit s kolemjdoucími, kárat zlobivé děti, vzpomínat na starý
Frymburk a filozofovat o životě.
Byla vždy velmi zásadová zastánkyně pravdy a spravedlnosti a nikdy se nebála říci svůj názor. Ale neměla
ráda rozmíšky a spory a snažila se je urovnávat. A až
do posledních dnů si chtěla udržet svou nezávislost –
ti všichni, kdo jí nabízeli svou pomoc,
vědí, o čem mluvím.
Patřila k těm několika posledním pamětníkům celého
poválečného vývoje Frymburka. Přišla sem v roce
1956 za svým manželem, učitelem Vladimírem Klementem a prožila tu s ním celý svůj další život, dlouhých 61 let. A stejně jako on, i ona se velmi zajímala
o historii kraje, se kterým spojila svůj život. Po smrti
manžela po něm naplno převzala štafetu „odborníka“
na frymburské dějiny. A teď se i ona sama
stala jejich součástí.
Vzpomínek na ni je moc. Napadají mě teď třeba její
téměř stále kvetoucí pelargónie v oknech, její úžasný
jablečný štrúdl, její nekompromisní NE, když mi něco
zakázala a nebylo možno ji zlomit žádným škemráním, její modré služební montérky, když ještě pracovala u benzinové pumpy, její klapající šicí stroj...
Vy si ji samozřejmě budete pamatovat trochu jinak.
Za 60 let se člověk přece jen nějak zapíše do mysli
druhých. Vzpomínejte na ni v dobrém.
Helena Klementová, dcera

PRODEJ RYB
Na frymburském náměstí před Hospodou Na Rynku
se ve dnech 2.9., 16.9.2017 v době 10:00 - 12:00
hod. uskuteční prodej živých pstruhů chovaných
v nedaleké pstruží farmě Pod Svérázem. Zde si můžete
zakoupit sivena amerického nebo pstruha lososového
Srdečně Vás zve Ing. Jonáš Knížek. 722 952 955
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc. Řídí redakční rada:
O. Řezáč, M. Šuníková. Zodpovědná redaktorka: N. Märtlová,
tel.: 724 966 060 Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění
příspěvků z důvodu naplnění kapacity. Za původnost a obsahovou
správnost příspěvku ručí autor. Titulní foto: D. Selucký
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září 2017

Frymburský zpravodaj

Tenisový turnaj čtyřher - 2017

Zprávy z klubu FČAS – Stezka odvahy

Dne 17. června 2017 se konal 1. tenisový turnaj
čtyřher - FERDACUP. Za velmi pěkného počasí se
hrálo na hřišti s umělým povrchem a na antuce. Za
účasti osmi dvojic se na prvním místě umístili Řezáč
Tomáš + Žižka František, druhé místo obsadili Řezáč
Martin + Kalvoda Karel a bronz patřil dvojici Tötter
Ferdinand a Zámek Miroslav.
Dne 2. července proběhl 2. tenisový turnaj čtyřher,
kde se na prvním místě umístili Žižka František + Micák Josef, druhé místo obsadili Řezáč Tomáš + Lučan
Pavel a bronz patřil dvojici Töter Ferdinand + Beran
Václav.
Dne 17. července 2017 se konal 3. tenisový turnaj
čtyřher – HLAVNÍ TURNAJ. Za pěkného počasí se
hrálo na hřišti s umělým povrchem a na antuce. Za
účasti osmi dvojic se na prvním místě umístili Šisler
Václav + Žižka František, druhé místo obsadili Řezáč
Martin + Beran Václav a bronz patřil dvojici Šulc Marek + Kalvoda Karel.
Sponzoři těchto akcí, kterým patří naše veliké poděkování byli: Ardo Reality s.r.o., Řezáč Martin, Žižka
František, Tötter Ferdinand, Restaurace Pohoda, Karel
Kalvoda, Zámek Miroslav, Šulc Marek, FLOSMAN
a.s., Nedoma Antonín a Josef Řezáč.

Další ročník stezky odvahy se opravdu povedl. Třetího opakování se zúčastnilo 54 dětí a cca 30 dospělých,
což předčilo očekávání a jsme za zájem o tuto akci velice rádi. Stezka vedla od FČASu přes háječek do Activity parku Médi Kubíka, kde byla zakončena
špekáčkiádou.
Strašidla se letos opravdu vydařila, děti mohly potkat mumie, sfingu, čerta, strašlivého zlobra Šreka, květinku, vodníka, poustevníka nebo válečníka Avatara.
Stezku uváděly a zakončovaly čarodějnice z frymburského pralesa. Každý odvážný účastník dostal za překonání strašidelné stezky diplom a sladkou odměnu.
Velice děkujeme Parku Médi Kubíka za spolupráci
a poskytnutí zázemí. Velké díky za pomoc patří firmě
Ulkashek services s.r.o. – „my jsme údržba“, která celou stezku připravila a zajistila strašidla, jmenovitě: Michal Toušek, Lukáš Toušek, Martin Andrýsek, Jolana
Pyszková, Štefan Malák, a dále nezávislá strašidla Jiří
Nachtmann, Michal Černocký, Vojta Navrátil, Samuel
Mihalovič, Tomáš Králík, Martina Barnet a Hana Gerhártová a za FČAS J. Toušková, V. Račáková. Díky
patří i Kláře Řepové a Miroslavě Kozojedové za pomoc
při organizaci a za bezpečné převádění dětí přes cestu.
Už teď se těšíme na další ročník!
Jana Toušková, www.fcas.cz

Za SK TENIS FRYMBURK, TOMÁŠ ŘEZÁČ

Hra na klávesy pro děti i dospělé
a výuka skupinového zpěvu v Klubu FČAS.
V klubu FČAS otevíráme nové kurzy:
Hra na klávesy pro děti i dospělé a skupinový zpěv
Informační schůzka a zápis se bude konat v pondělí
11.9. 2017 od 16:00 do 17:30 v Klubu FČAS, Frymburk č.p. 23. S výukou začínáme již 18. 9.2017.
Bližší info na tel: 723 721 256,
email: bieblova.petra@gmail.com nebo
na fb stránkách: Keyboard & Piano Class
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Lipenský KOLO-toč 28.9.2017
Nenechte si ujít 6. ročník akce Lipenský KOLO-toč, která se bude konat 28. září 2017. Akce je ideální pro
všechny, kteří mají rádi jízdu na kole,
či in-line bruslích – malé i velké, rodiny s dětmi, aktivní i rekreační sportovce… prostě všechny, kteří si chtějí
užít den a načerpat energii díky nádherným scenériím okolí Lipenského
jezera.
Akce začne v 10 hodin v Lipně
nad Vltavou v přístavu u budovy Kapitanátu. V té se nachází i půjčovna
kol a bruslí, takže mohou přijet i ti,
kteří nemají potřebné sportovní vybavení, či ho jen nechtějí vozit s sebou.
Pojede se po Jezerní cyklo- a in-line
trase směrem na Frymburk, následně
přívozem na Frýdavu a odtud přes
Přední Výtoň zpět do Lipna nad Vltavou.

Malířství Bárta
L. Paseky - Frymburk
provádí malířské práce - malby,
nátěry, tapety a ostatní související práce, dále izolační zateplovací systém fasády a nátěry
fasád. Vše za příznivé ceny.
Tel. 606 865 039

Stomatologická ordinace
v Horní Plané
hledá zdravotní sestru,
asistentku, případně recepční,
a to na jeden den v týdnu.
Více informací na tel.:
721 113 082, 777 358 663.

SKUPINOVÁ VÝUKA
ANGLIČTINY V LIPNĚ NAD
VLTAVOU
Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem 9.9.2017

Přijďte si s námi užít další dětský den na Lipno, tentokrát s Integrovaným záchranným systémem. Na své si 9. září přijdou nejen děti, ale i dospělí. Těšit se můžete na ukázky a zásahy profesionálních hasičů, ale také policistů a záchranářů.
Budete si moci prohlídnout techniku policie, hasičů, záchranné služby, horské
služby, vodní záchranné služby nebo také šumavského národního parku. Vyzkoušet
si pak můžete simulátor převrácení a nárazu od BESIP nebo jejich dopravní hřiště.
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KURZ JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM,
„CHRONICKÝM“ ZAČÁTEČNÍKŮM
I MÍRNĚ POKROČILÝM.
VELIKOST SKUPINY 6 -10 OSOB, ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2017.
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466,
TĚŠÍM SE HANA KOTALÍKOVÁ
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MLADÍ HASIČI - ZÁCHRANÁŘI








Chceš se i Ty stát mladým hasičem?
Jsi ve 4. až 8. třídě? (8 až 14 let)
Tak neváhej a přihlaš se k nám do kroužku mladých hasičů – záchranářů
Bereme hasiče i hasičky.
Kroužek máme každý čtvrtek od 16°° do 18°° v budově IZS ve Frymburku
S námi zažiješ spousty zábavy.
Co jsme už zažili? Pobyt u moře v Chorvatsku, tábory v Rakousku, výlet do ZOO,
navštívili leteckou záchrannou službu, profesionální hasiče v jiných okresech,
vyhráli soutěže a máme spousty dalších aktivit.
 Tak neváhej a přidej se k nám!!!
Bližší informace:
Reifová Jana tel. 736 417 695
Labaj Antonín: tel. 608 308 508
Kolektiv mladých hasičů
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XIV. ROČNÍK
NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE 2017
Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku pořádá pod záštitou starosty
městyse Frymburk dne 23. září soutěž v požárním sportu v rámci Velké ceny
Českokrumlovska. Jedná se o tradiční večerní soutěž v požárním útoku družstev
mužů a žen nejen z Jihočeského kraje.
Soutěž proběhne již tradičně na pravé dolní straně náměstí od Hotelu
Vltava, směrem ke kostelu. V uvedený termín 23. 9. 2017 od 8,00 hodin do cca
02,00 hodiny ranní bude celá část náměstí uzavřena pro veškerý provoz, mimo
vozidel hasičského záchranného sboru a záchranné služby. Start prvního
soutěžního družstva v 19,30 hodin, po setmění.
Uzavření pravé strany náměstí na celý den nás nutí jednak řádná příprava
večerní soutěže, ale i ta skutečnost, že v dopoledních hodinách proběhne stavba
pivního stanu pro večerní taneční zábavu, která odstartuje v 19,00 hodin.
Pořadatelé proto žádají všechny, kteří parkují se svými vozidly na pravé
straně náměstí o přeparkování v uvedený den a dobu, aby nedošlo ke škodám na
majetku a k narušení celé soutěže. Zvláště žádáme majitele Hotelu Maxant
a Hotelu Vltava, aby s konáním této akce seznámili své hotelové hosty, kteří
budou v uvedenou dobu parkovat v uzavřeném prostoru.
Městys Frymburk a dobrovolní hasiči zvou Vás, občany i návštěvníky, na
tuto akci. Přijďte se podívat na soutěž při večerním osvětlení, pobavit se
do pivního stanu, a tím ukončit letošní letní sezónu.
Za SDH Frymburk Antonín Labaj a kolektiv hasičů

6

