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V letních měsících jsem absolvoval celkem tři jednání
s ředitelem Nemocnice Český Krumlov a.s. ohledně otevření
naší lékárny ve Frymburku, kde v současné době byla dokončena celková
rekonstrukce prostor. Rekonstrukce proběhla z důvodu modernizace, zkvalitnění
a hlavně splnění podmínek pro provoz plnohodnotné lékárny a ne pouze výdejny
léků. To už jsem vícekrát uváděl. V současné době čekáme na kolaudační
rozhodnutí a jak to bohužel tak někdy bývá, došlo zde ke zdržení, a to z důvodu
vyšší moci. Při geometrickém zaměřování nové části přístavby objektu lékárny
byl zjištěn nesoulad v graﬁckém plánu celé budovy. Tudíž muselo dojít k celkovému zaměření a opravě tohoto našeho majetku provedením nového zákresu,
včetně zápisu do katastru nemovitostí. Jsme domluveni s naším partnerem
Nemocnicí Český Krumlov, že po získání kolaudačního rozhodnutí dojde
k vybavení nábytkem a léky a otevření v režimu 2–3 dny v týdnu pracovníky
Nemocnice Český Krumlov. Tento krok by se měl odehrát v podzimních měsících
letošního roku. Též stále pracujeme na získání naší obsluhy lékárny, která by
zajistila provoz po všechny pracovní dny. Dá se říct, že jsme na dobré cestě,
nicméně je to proces, který bude trvat ještě tak půl roku a nechci předbíhat.

Dětské rybářské závody

Byty č. p. 23 – výstavba
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Probíhá dle harmonogramu, i když velmi slibný začátek této stavební akce
byl přirozeně zbrzděn situací, která nastala v oblasti stavebnictví a stavebních
materiálů, tzn. zvýšení cen stavebního materiálu, nedostatek pracovních sil.
Nicméně předpokládané ukončení akce začátkem příštího roku je stále platné.
Současně s výstavbou těchto bytů probíhá i kompletní rekonstrukce prostor pro
volnočasové centrum FČAS. To by mělo být zdárně dokončeno do konce tohoto
roku. Zde jsme prováděli celkovou změnu dispozice vnitřních prostor tak, jak
ukázal zkušební více jak roční provoz. Vybudování toalet, klubových prostor, šatny,
kuchyňka, sklady apod. K tomu všemu jsme museli nově položit vnitřní kanalizaci
v tomto prostoru, která zároveň řeší odpady z bytů, které již existují v prostorách
nad FČASem.

Základní technická vybavenost Blatenská
Probíhá bez jakéhokoli zpoždění dle harmonogramu a smlouvy se společností IRO s.r.o. Český Krumlov. To znamená, že do jara příštího roku bychom měli
mít i tuto technickou vybavenost dokončenou, snad včetně veškerých kolaudací
tj. plyn, voda, kanalizace, el. rozvody, veřejné osvětlení, chodníky apod. Jak jsem
již informoval, v této lokalitě pozastavilo Zastupitelstvo městyse Frymburk prodej
stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů k trvalému bydlení. Je pouze
na zastupitelích, jak se rozhodnou postupovat. Zda ještě v letošním roce, či až
v příštím, budeme nabízet zbylé stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů
k trvalému bydlení k prodeji. Žádostí evidujeme velké množství.

Grafické zpracování a tisk:
Tiskárna Černý s.r.o. Černá v Pošumaví

2

Frymbursky zpravodaj_září_2021_Sestava 1 30.08.2021 16:25 Stránka 3

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

Dešťová kanalizace
V letních měsících jsem se též
zabýval skutečností, že do naší čistírny
odpadních vod vtéká značné množství
vod povrchových, tzv. dešťových. Je to
dáno tím, že ne v celém městečku máme
oddílnou kanalizaci. Tím se i výrazně
snižuje celková kapacita čištění, která
je v současnosti 5000 ekv. obyvatel.
Za účasti naší partnerské společnosti

ČEVAK a.s. došlo k prověření, zda v oblasti, kde kanalizace oddílná vybudována
byla – konkrétně v místech Tábora míru,
skutečně tato dešťová kanalizace odchází mimo systém čističky odpadních
vod. Tato kontrola vedení kanalizace
potvrdila, že jsou dešťové vody odváděny tak, jak mají tedy mimo ČOV přímo
do jezera. Bohužel jsme zjistili, že ně-

které domy mají kanalizaci napojenou
špatně, tedy že nám vyvádí naopak
splaškové odpady do kanalizace dešťové. Bude dost obtížné v tak rozsáhlé
oblasti najít původce, ale dá se to.
Informace o plnění opatření k této
zprávě ze strany městyse je k dispozici
v plném znění na internetových stránkách městyse Frymburk.

Lesy městyse – těžba
V měsících červenci a srpnu proběhla těžba a následný prodej dřeva
v lokalitě Loupačka. Těžba byla plánovaná v souladu se schváleným lesním
plánem pro náš lesní majetek. Jednalo
se o porosty nad 100 let, které jsou již
velmi slušně zalesněné přirozeným
zmlazením. Městys Frymburk na základě výběrového řízení pověřil vítěznou

ﬁrmu touto těžbou. Při této těžbě jsme
získali dřevo, které jsme též postoupili
veřejné soutěži, do které se nám přihlásily celkem čtyři dřevařské ﬁrmy.
Dosažené, respektive nabídnuté, ceny
za dřevo byly velmi podobné, a tak bylo
rozhodnuto výběrovou komisí, podělit
všechny čtyři ﬁrmy jistým množstvím
dřeva. A to konkrétně vítězi se prodalo

40 procent a zbylým třem ﬁrmám po
20 procentech z nabízeného množství.
Samozřejmě jsme měli smluvně ošetřené tzv. potěžební úpravy, které byly
víc jak potřeba vzhledem k velmi deštivému létu. Jelikož jsou ceny dřeva na
již velmi slušné úrovni, tak jsme samozřejmě dosáhli značného zisku.

Nešťastné parkování
Celý červenec a srpen jsem měl
vícero schůzek s majitelem Wellness
Hotel Frymburk, a to ohledně nečekané
změny parkování v samotném areálu
Wellness Hotelu Frymburk. Změny,
které se tam odehrály, se částečně projevily i zvýšeným tlakem na parkovací
místa v oblasti Bažin. Osobně jsem
tuto situaci řešil na místě dvakrát a pan
tajemník též minimálně dvakrát. Snažili
jsme se na tento nešvar upozornit i policii, kde docházelo k porušování předpisů. Nicméně nemám z toho dobrý

pocit, a proto jsem rád, že výsledkem
jednání mezi wellnessem a městysem
bylo sepsání dohody. Jedním z bodů je
závazek wellnessu, že do příštího léta
na svých pozemcích vybuduje dalších
minimálně 50 parkovacích míst pro
návštěvníky atrakcí wellnessu. Městys
Frymburk projednává s příslušnými
právními orgány umístění takového
dopravního značení, které by ochránilo
parkování našich místních, kteří trvale
bydlí v této oblasti. Závěrem je třeba
poukázat na skutečnost, že osobních

automobilů přibývá i v rodinách našich
obyvatel. Je zcela běžné, že má rodina
dva i tři automobily. Tlak na parkovací
místa se neustále zvyšuje, ale stále
jsme připraveni to řešit a pomáhat tato
parkovací místa budovat, kde jen to lze.
Také jsme narazili na bezohledné parkování a odstavování vozidel některých
našich občanů. Bojujeme s vraky, které
jsou nevhodně odstavovány a není to
vůbec jednoduché. Žijeme v právním
státě, kde je práv daleko víc než povinností.

Oprava věže kostela
V měsíci srpnu jsem obdržel dobrou
zprávu, že ministerstvo kultury uvolnilo
částku 500 000 Kč na opravu naší kostelní věže. Ve spolupráci s vikariátem

Český Krumlov, jak jsem již informoval,
městys Frymburk se bude na této akci
též výrazně podílet. V této souvislosti
připomínám, že probíhá veřejná sbírka,

kde již máme k 25. 8. 2021cca 300 tis.
Kč. Všem, kteří se podílejí, moc děkujeme. Práce na opravě by měly probíhat
v podzimních měsících tohoto roku.

Nový asfaltový povrch na náměstí
V letních měsících proběhla jednání
se správou silnic, kdy jsme se dohodli, že
od křižovatky až k převozu,bude položen
nový asfaltový povrch v měsíci září. Po-

vrch bude v celé šíři tedy i na pozemcích,
jež vlastní městys. Druhá strana náměstí
je též ve vlastnictví městyse, proto si necháme udělat cenovou nabídku a pak se
3

rozhodneme. Žádáme všechny obyvatele a uživatele těchto komunikací, aby
byli od 20. září cca 14 dní trpěliví při komlikacích, které budou s touto akcí spojeny.
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Chodník podél hlavní komunikace
Na základě naší žádosti jsme obdrželi od Státního fondu dopravní infrastruktury závazné sdělení o rozhodnutí
schválení dotace převyšující 5 milionů
korun na vybudování chodníku podél
hlavní komunikace č. 163. Jedná se
o směr z Černé, v oblasti od křižovatky

na Bažinách k hlavní křižovatce. Nyní
musíme provést všechny změny, které
nám v projektu fond nařídil, stejně tak
musíme naplnit veškeré zákonem stanovené úkony související s touto dotací.
Předpokládaná realizace bude v příštím
roce. Chodník po pravé straně zvýší bez-

pečnost chodců a bude vytvořen tlak
na projíždějící řidiče k snížení rychlosti.
Dojde k celkové úpravě pravé strany
podél komunikace – tzn. gabiony, nové
veřejné osvětlení, nové dopravní značky,
celkové zkulturnění a odstínění hospodářských staveb za okály pod benzinou.

Úpravy v areálu základní školy
Přes prázdniny se nám podařilo
jednodušší stavební úpravou v areálu
základní školy v pavilonu, kde je mateřská škola získat navýšení kapacity
školky o devět dětí. Cíl je samozřejmě
jasný, aby byl zachován našim místním
občanům standard, na který byli a jsou
zvyklí. To znamená, že dítě, které dosáhne tří let věku v daném roce, bude
možno přijmout do naší mateřské školy.

Že to obnášelo spousty práce a hlavně
byrokratické Vám nemusím ani sdělovat. Je paradox, že školka je naše
zařízení, budova je naším majetkem,
ﬁnancujeme si to z našim zdrojů, provádíme to na základě platných předpisů a stejně je na nás vyžadována
spousta zbytečností. Jako například
doložení demograﬁckého vývoje pro
dalších pět let, a to z důvodu, aby mohli

příslušní úředníci posoudit opodstatněnost tohoto kroku. To se vždycky
nestačím divit, jak je ta samospráva
stále svazována. Jak ani v této drobnosti se nenechá obcím a městům
prostor pro samostatné odpovědné
rozhodnutí.

Oto Řezáč, starosta

Vážení spoluobčané,
existují úžasné momenty ze života našich obyvatel zde
ve Frymburku, kdy se stejní lidé fotí po mnoha letech na
stejném místě. První fotograﬁe, kterou fotila paní
Junková je z července roku 1961 a druhá fotograﬁe
focená Jiřinkou Černockou je z července 2021. Tedy
stejní lidé, na stejném místě ve Frymburku v parku
přesně po 60 letech.
Tímto bychom Vás chtěli vyzvat, zda nemáte nějaké
podobné srovnávací momentky z dřívější a nynější doby.
Pokud ano a budete ochotni nám je půjčit (pouze do našeho archívu), prosím kontaktujte nás na telefonním
čísle +420 724 966 060. Nemusíte se bát, nebudeme je
nikde prezentovat, jen bychom chtěli doplnit náš
historický archív.
kronikářka Nikola Vrátilová

V měsíci září bude pracovnice ÚM přítomna dne 29. 9. 2021 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

22. 09. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin.
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 449, Infolinka 800 521 521
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OZNAMOVÁNÍ PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK ELEKTŘINY
BUDE PRO OBČANY RYCHLEJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ
Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalším jiným pracím na rozvoji
a modernizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území
způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.
Rozhodli jsme se sjednotit způsob,
jakým budeme ohlašovat plánované
odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu
nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím je elektronické
oznámení. Tato změna se od září bude
týkat celých jižních Čech. Právě v těchto
lokalitách se doteď kromě elektronických informací v datových schránkách
vylepovali i informační letáky.

Služba Distribuce24 je bezplatná
a poskytuje nejen informace o plánované
odstávce elektřiny. Po zaregistrování na
portále Distribuce24 zde zákazníci najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu
si nastaví kontaktní údaje, na které pak
budeme ještě zvlášť posílat informace
o odstávkách, poruchách nebo servisních pracích. Zaregistrovat do portálu
se dá jednoduše na www.egd.cz/d24,

5

stačí si vybrat možnosti, které jim nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak
stačí pouze několik základních údajů,
které najdete na faktuře za elektřinu.
Pro snadnější přístup k registraci
pomůže i letáček s QR kódem, který Vás
na danou stránku přímo navede.
Případné dotazy na info@egd.cz nebo
na 800 22 55 77.

Frymbursky zpravodaj_září_2021_Sestava 1 30.08.2021 16:25 Stránka 6

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

HASIČSKÁ SOUTĚŽ TFA 2021 VE FRYMBURKU
V sobotu 14. 8. 2021 dopoledne proběhl II. ročník soutěže TFA 2021
pod patronací starosty městyse pana Oto Řezáče a I. ročník soutěže krajského kola
pod patronací starosty Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje pana Žižky.
Celkem se na startu sešlo 24 mužů a 3 ženy. Soutěž se opět konala na umělém hřišti pod naší základní školou. Počasí
nám přálo (až moc) a i o diváky nebyla nouze.
Dosažené výsledky:
Kategorie ŽENY
1. Jana Reifová, SDH Frymburk, čas 5.02,58
2. Pavla Reichová, SDH Praha-Braník, TFA team Praha, čas 6.36,88
3. Zuzana Tomková, SDH Velešín, TFA team Praha, čas 7.09,59
Kategorie MUŽI
1. Jiří Melecký, SDH Drunče, čas 3.25,55
2. Jakub Semrád, SDH Vožice, čas 3.41,75
3. Michal Mareš, SDH Běleč, čas 3.46,89
4. Vojtěch Houdek, SDH Sudoměřice u Bechyně, čas 3.50,57
5. Pavel Hauer, SDH Čižice, čas 4.07,65
6. Martin Mrzena, SDH Bechyně, čas 4.32,06
7. Thomas Bogovits, FCC team z Rakouska, čas 4.37,92
8. Zdeněk Podzimek, SDH Bezno, čas 4.42,55
9. Jakub Dudák, HZS Český Krumlov, čas 4.44,51
10. Thomas Schragner, FCC team z Rakouska, čas 4.56,07
11. František Perník, HZS Český Krumlov, čas 5.04,63
12. Michal Kusák, SDH Horní Stropnice, čas 5.11,25
13. Oldřich Pecka, SDH Volyně, čas 5.12,83
14. Jan Koudelka, HZS Český Krumlov, čas 5.18,02
15. Stefan Dannbauer, FCC team z Rakouska, čas 5.27,21
16. Peter Schmidmaier, FCC team z Rakouska, čas 5.39,32
17. David Čimek, SDH Volyně, čas 6.38,88
18. Michal Chovančík, soukromá osoba Frymburk, čas 6.42,96
19. Lukáš Outrata, SDH Omlenice, čas 7.36,89
20. Ondřej Malák, SDH Frymburk, čas 7.42,68
21. Markus Krichbaum, FCC team z Rakouska, čas 8.08,39
22. Lukáš Růžička, SDH Mydlovary, čas 8.29,76
23. Jakub Prachař, SDH Bechyně, čas 10.32,61
24. Tomáš Křivský, SDH Omlenice, čas 10.37,37
První tři závodníci získali medaile, poháry a věcné dárky. Všichni ostatní obdrželi upomínkovou medaili, diplom a tašku
s drobnostmi pro vzpomínku na Frymburk.
Celé soutěži přihlíželi a kontrolu, zda je vše podle pravidel, provedli oﬁciální hosté, kterými byli: Boukalová Jaroslava,
starostka Okresního sdružení hasičů okresu Strakonice a náměstkyně starosty Krajského sdružení hasičů Jihočeského
kraje, Jiří Heinrich, starosta Okresního sdružení hasičů okresu Písek a náměstek starosty Krajského sdružení hasičů
Jihočeského kraje, Alfréd Krenauer, starosta Okresního sdružení hasičů okresu Český Krumlov, Václav Boukal, člen komise
hasičského sportu při Krajském sdružení hasičů Jihočeského kraje a Jaromír Marek, bývalý dlouholetý starosta Okresního
sdružení hasičů v Českém Krumlově.
6
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Naše poděkování patří občanům i návštěvníkům městyse, kteří se přišli podívat, ale i povzbuzovat soutěžící a nejen
potleskem. Velké poděkování patří hlavnímu partnerovi soutěže panu Miloši Boháčovi ml. a personálu celého bistra
U Hastrmana na pláži za sponzorské občerstvení všech soutěžících a jejich realizačních týmů.
Dále děkujeme sponzorům: Městysi Frymburk, Základní a mateřské škole ve Frymburku, PROBO-NB prodejně
hasičského vybavení v Novém Boru, Amenity Resortu v Lipně nad Vltavou, fa. UL SERVICES s.r.o. – panu Lukášovi Touškovi,
fa. ŠANTA s.r.o. – panu Lukáši Mrázikovi, fa. MIDOSS s.r.o. – Ing. Janu Grohmanovi, Park Frymburk – Ing. Martinu
Dlouhému, Převoz Frymburk – Mgr. Antonínu Labajovi, panu Jiřímu Augustinovi – jako soukromé osobě a panu Michalu
Chovančíkovi – taktéž soukromé osobě.
Nesmíme zapomenout ani na překladatelky a poděkovat paní učitelce z naší mateřinky Jitce Kubíkové a paní Anně
Kafkové, bez kterých by domluva s rakouskými kolegy byla složitější. Nebyl to pro ně lehký úkol, když tlumočily takovouto
soutěž vůbec poprvé a byly nuceny si osvětlit některé odborné i neodborné hasičské termíny a názvy. Své činnosti se
zhostily na jedničku s hvězdičkou.
Další informace můžete získat a fotograﬁe si pohlédnout na naších stránkách www.hasicifrymburk.cz.
Václav Liebl – starosta SDH, Karel Malák – velitel soutěže

VÍKEND ORIENTAČNÍHO BĚHU VE FRYMBURKU

Druhý zářijový víkend 11. a 12. září
se ve Frymburku uskuteční víkend orientační ho běhu. Celkem dva závody, které
pořádají orientační běžci z českobudějovického oddílu, se musely z původně
plánovaného květnového termínu přesunout na září. V sobotu se poběží městský sprint a v neděli krátká trať v lese
Na Martě. Na oba dny jsou připraveny
i jednodušší tratě, které mohou využít
nezkušení jednotlivci i rodinné skupinky.
Pro lesní závod bude trať pro začáteč-

níky fáborkovaná. Sobotní akce má zázemí v Bistru u Hastrmana, prezentovat
se zde bude v 10 hodin, nedělní na Ranči
U tří Anč a prezentace bude možná už
od 9:30. Bližší informace je možno získat
na stránkách pořadatele www.tjobcb.cz.
Příchozí se mohou předem hlásit e-mailem na adresu vlhej@seznam.cz.
Těšíme se na vaši účast.
Upozornění: V průběhu závodu budou
v prostoru akce umístěny přenosné sto-

jany s krabičkou pro označení průchodu
závodníka, prosíme, neničte je ani je
nepřemísťujte. Ihned po skončení akce
bude vše sklizeno.
V sobotu mezi 11:30 a 13:00 můžete v ulicích a parcích městyse potkat
soutěžící běžce, někteří budou přebíhat
i těsně podél břehů lipenského jezera.
Prosíme o pochopení.
Pořadatelé děkují sponzorům –
Jihočeskému kraji a statutárnímu městu
České Budějovice.

Sobotní závod bude podpořen z prostředků Jihočeského kraje a nedělní je spoluﬁnancován statutárním městem České Budějovice.
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ZASTAVENÍ V OSADĚ PASEČNÁ
Tentokrát se zastavíme v obci Pasečná německy Reiterschlag, která
vznikla již ve 13. století na obchodní
cestě z Čech do Rakouska. První písemnost o osadě je dochována z roku 1379
v Rosenberger Urbar. Na konci 15. století byl Reiterschlag spolu s celou vládou
Wittingshausenu pány z Rožmberka
začleněn pod vládu Krumlova . Od roku
1622 patřila osada knížatům z Eggenbergu. Schwarzenberkové byli majiteli
od roku 1719 .
V roce 1840 se Reiterschlag skládal z 22 domů s 201 německy mluvícími
obyvateli. Farnost byla německy Reichenau. Do poloviny 19. století zůstával
Reiterschlag podřízen alodiální vládě,
což je pozemek, který nepodléhá feudálním povinnostem nebo břemenům, plně
svobodný statek bez lenního závazku

(feudální právo) Krumlov.
Později po zrušení dědictví Reiterschlag vytvořil obec v okrese Hohenfurth a od roku 1849 s okresy Asang,
Bernek, Deutsch Reichenau, Linden,
Muckenschlag, Multerberg, Morau,
Obermarkschlag, Oberuresch, Ottenschlag, Rosenau, Rosenhügel, St. Thomas. Velká komunita, která byla rozdělena na dvě katastrální společenství
Asang a Reiterschlag, zahrnovala Lindner a Multerberger Waldhäuser a další
místa bývalého německého soudu
Deutsch Reichenau. Od roku 1868
patřila obec do okresu Kaplitz. V roce
1872 žilo v 29 domech ve vesnici
Reiterschlag 314 lidí. Na rozdíl od trendu k nezávislosti lokalit, který v té době
začal, v údolí Deutsch Reichenauer
nebyly žádné farnosti. V následujících

letech se Reiterschlag rozrostl. V roce
1893 se Reiterschlag skládal ze 41
domů a měl 292 obyvatel. V té době
byl v provozu u potoka kladivový mlýn.
V roce 1900 žilo ve 42 domech Reiterschlag 280 lidí, o deset let později se
obec skládala ze 41 domů a měla 258
obyvatel. V roce 1921 měla obec 236
obyvatel. Komunita Reiterschlag se
svými 15 okrsky byla v té době druhým
největším v soudním okrese. Ve vesnici
Reiterschlag byla kaple, obchod se smíšeným zbožím, obchodník se zeleným
zbožím, obchod s potravinami, řezník,
kovář a hostinský, včetně 1822 Němců,
150 cizinců a 19 Čechů. V 43 domech
v centru města žilo 226 lidí a kromě zemědělství se věnovali také domácímu
tkaní. V říjnu 1938 byla v důsledku
Mnichovské dohody obec připojena

Horní (severní ) část Pasečné s domy soustředěnými kolem hlavní cesty (zdoj: www.zanikleobce.cz).
8
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Reiterschlag v zimě 1914
(zdoj: www.zanikleobce.cz)
k Německé říši. V roce 1939 byl Reiterschlag přidělen do čtvrti Rohrbach. Po
skončení války v roce 1945 se Reiterschlag vrátil do Československa a byl
převelen k Okresu Kaplice. V té době
v komunitě žilo 1696 Němců a asi 400
německých válečných uprchlíků. Od
roku 1946 bylo německy mluvící obyvatelstvo přesídleno. Komunita byla
osídlena Čechy jen v malé míře. V roce
1947 žilo ve 360 domech v komunitě
Reiter-schlag pouze 276 Němců a 60
Čechů. S úplným vyloučením německého obyvatelstva vymřelo v německém
údolí Reichenauer tradiční tkaní. V roce
1949 byl název změněn na Pasečná.
V bývalých školách ve Svatém Tomáši
a Dolním Markschlagu byly zřízeny
domovy důchodců. V roce 1950 byla
obec zrušena v průběhu zřizování pohraničního pásma a začleněna do
Frymburku. Po postavení železné opony
byla v letech 1956 až 1958 Pasečná
srovnána se zemí stejně jako všechny
vesnice v údolí poblíž hranic. Po zrušení
Okresu Kaplice se Pasečná v roce 1961
stala součástí okresu Český Krumlov .
Z původní zástavby zůstal jen jeden
dům. Poté, co se československá vláda
rozhodla postavit v opuštěném údolí
agrokombinát, byly v Pasečné postaveny domy pro jeho zaměstnance,
které však byly obydleny pouze v letních
měsících. V roce 1963 byl zemědělský
podnik včetně sídliště Pasečná přidělen

Pasečná – současná zástavba
(zdoj: www.zanikleobce.cz)

strojírenské společnosti ČKD. Následně
byly v Pasečné postaveny další obytné
budovy a prodejní místo. 29. dubna
1967 československý prezident Antonín
Novotný ocenil kolektivy podílející se
na rekonstrukci Pasečné Řádem za zásluhy o rekonstrukci . Oblast se později
stala obcí Přední Výtoň. Do roku 1990
Pasečnou obývali výlučně zaměstnanci
šumavského agrokombinátu a ve vesnici byla také kasárna pohraniční stráže.
Rota Pasečná byla vybudována
v roce 1951 na jižním okraji obce, hned
po přijetí zákona o OSH. Datum uvedení
roty do provozu je pak 15. 10. 1951.
Stará rota byla využívána PS do konce
roku 1971, kdy byla postavena rota
nová, na kterou se jednotka přestěhovala 1. 1. 1972. Německý název roty
Reiterschlag se používal zhruba do roku
1962. Stará rota, která byla vzdálená jen
několik desítek metrů východně od roty
nové, pak byla zlikvidována. V té době
stále ještě spadala pod Budějovickou
brigádu.
Velitelé roty na jednotce Reiterschlag-Pasečná: 1951–1956 ppor. mjr.
Miroslav Březina, 1956–1958 npor. Jiří
Novotný, 1962–1963 npor. Evžen Půltr,
1963–1965 kpt. Ladislav Michalík,
1965–1979 mjr. Oldřich Piterka, odešel
na 3. pr. PS Lipno nad Vltavou na funkci
staršího důstojníka pro pohraniční
službu.
Jan Bittner, starosta
9

Zde padly první výstřely během vyhrocujícího se nacistického šílenství dne
21. 8. 1938. Ze zálohy byl zde příslušníky
Freikorpsu zákeřně zastřelen Antonín
Měsíček, četnický velitel z Rychnůvku.
Zemřel o dva dny později.

Kamenný kříž na rozcestí východně od
centra obce – vlevo odbočuje cesta do
někdejšího Multerbergu.
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„O POHÁR OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ“
Již po 45. se druhou sobotu měsíce
srpna v naší obci konala od 14 hodin
sportovní hasičská soutěž „O pohár
obce Přední Výtoň“. Nekolegiální přístup
SDH Benešov nad Černou nám opět
snížil účast okolních sportovních družstev sborů tím, že souběžně s námi
uspořádal svojí akci. Sportovního klání
v Areálu letních sportů se zúčastnily

celkem 3 české a 3 rakouské sbory.
Zvláště oceňujeme přístup příslušníků
SDH Slatina ze západních Čech, kteří
přicestovali na 5 malých motocyklech
Babeta a osobním automobilem. Urazili
k nám vzdálenost 130 km dlouhou.
Velmi dobře si také vedli i při soutěži.
Zvítězilo družstvo z Prostředních Svinců. Zápolení přihlíželo asi 150 diváků,

mezi nimi byli bývalý starosta OSH
Jaromír Marek a starosta rakouské
obce Vorderweissenbach Leopold
Gartner.
Naši hasiči, přestože se jim nevedlo,
připravili vše potřebné pro bezproblémový průběh závodu a za přípravu děkujeme všem, kteří se na něm podíleli.
/KS/

Výsledková listina hasičské soutěže „O pohár obce Přední Výtoň“
Přední Výtoň
Prostřední Svince
Schönegg
Slatina
Piberschlag
Vorderweissenbach

diskv.
37,38
64,67
32,55
39,77
43,23

53,71
27,29
45,09
33,57
38,44
35,69

6. místo
1. místo
5. místo
2. místo
4. místo
3. místo

PLÁŽ PŘÁTELSTVÍ
Hasičské soutěži předcházela malá slavnost – odhalení pamětní desky k 20. výročí otevření pláže a Areálu letních sportů.
Při této příležitosti předali starostové partnerských obcí Přední Výtoně a Vorderweissenbachu Jan Bittner a Leopold Gartner
pamětní medaile exstarostům Janu Stoiberovi a Johanu Grünzweilovi. V projevech současných starostů zaznělo mimo jiné ocenění a uznání zásluh o vybudování tohoto sportovního stánku. Při slavnosti zahrála hudba Hudební školy z Vorderweissenbachu.
/K. Stix/

10

Frymbursky zpravodaj_září_2021_Sestava 1 30.08.2021 16:25 Stránka 11

OKÉNKO Z PŘEDNÍ VÝTONĚ

SENIOŘI NA CESTÁCH
Klatovy a Domažlice
Poslední rok a půl prožíváme v podivném období. Pandemie coronaviru nás omezuje ve všech činnostech,
cestování nevyjímaje. Rádi jsme přivítali částečné zrušení vládních nařízení a zákazů. Díky poskytnutým ﬁnančním
příspěvkům zastupitelstva starosty obce jsme mohli uspořádat dva zájezdy a poznat další lokality naší
krásné země.
První kroky nás zavedly 25. června
2021 do města Klatovy, které leží v západních Čechách v Pošumaví. Založil
ho r. 1260 Přemysl Otakar II. Navštívili
jsme klatovské katakomby. Tyto prostory byly určené k pohřbívání jezuitů
i významných osob, které nebyly členy
řádu. Mumie vznikly pouhým odvětráním prostor a přidáním chmele do rakví.
Po obědě jsme pokračovali do pohraničního a kdysi též královského města Do-

mažlice, které se sousedním Chodskem
patří k turisticky nejatraktivnějším místům západních Čech a Českého lesa.
V jeho středu stojí kostel Narození
Panny Marie s nejznámější dominantou
města, štíhlou válcovou věží, která je
od svislé osy vychýlena o celých 60 cm.
Z jejího ochozu, který se nachází 56 m
nad náměstím, si mohou návštěvníci
prohlédnout Domažlice i jejich okolí,
včetně pohraničních pásem Českého

lesa a Šumavy. Druhá válcová věž, dnes
rovněž veřejnosti přístupná, patří Chodskému hradu, v němž je umístěno Muzeum Chodska. Následovala prohlídka
muzea a procházka po městě. Cesta za
Strakonicemi byla komplikovaná častými objížďkami, které nás zavedly na
úzké šumavské silnice, což někteří
účastníci nelibě nesli, ale zato mohli
pozorovat, jak se pomalu zacelují
mýtiny po kůrovci novým porostem.

Blatná a Hoslovický vodní mlýn
23. července 2021 jsme se vydali
do Blatné na zámek a starý mlýn v Hoslovicích. Zámek je jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel v České
republice. Během svého vývoje se nacházel převážně v držení významných
šlechtických rodů. Blatná byla místem,
kde se rodily a přetvářely dějiny střední
Evropy. Po roce 1991 se panství vrátilo
do rukou rodiny Hildprandtových, konkrétně manželky Bedřicha Hildprandta .

Procházku po historické části města
jsme spojili s obědem. Odpoledne
pokračoval výlet do vodního mlýna
Hoslovice. Je považován za nejstarší
zachovalý vodní mlýn na území České
republiky. Mlýn je tvořen původní mlýnicí spojenou s obytnou částí, kde se
nachází i černá kuchyně. Střecha mlýna
je pokrytá došky. Obvodové zdivo je
kamenné. V areálu mlýna je dále kolna
a chlévy se stodolou. V zadní části

11

areálu se nachází rybníček s vodním
náhonem pro mlýn, délka náhonu je
přibližně 150 metrů. Často je využíván
ﬁlmaři k natáčení pohádek. Bohužel se
nachází z parkoviště asi 2 km pěšky.
Cesta k mlýnu strmě klesá a zpět
stoupá, takže někteří účastníci návštěvu
raději vzdali. Na obou zájezdech nás
bezpečně vezl řidič autobusu Bronislav
Mikšovský z ﬁrmy Pavelec.
/K.Stix/
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Vědomostní kvíz
Přestože jsou prázdniny a děti školou povinné si užívají dnů volna, senioři se sešli 16. července 2021, aby se
dobrovolně podrobili zkoušce svých znalostí při velice oblíbeném vědomostním kvízu. Pan Pavel Kroneisl pro ně připravil
40 skutečně zapeklitých otázek se 3 možnostmi. Vybrat tu správnou možnost nebylo opravdu jednoduché. Tentokrát se
v něm objevily nejen otázky z všeobecných oblastí, ale i znalostí z míst, které jsme navštívili při uspořádaných autobusových
zájezdech. Všichni si ověřili, že spoustu věcí nezapomněli, a to je dobře. K pokročilejšímu věku patří zapomínání, a proto je
důležité mozek neustále procvičovat. Děkujeme manželům Kroneislovým za jejich přístup a čas, který věnují nelehké
přípravě kvalitního kvízu.
/K. Stix/
A tady jsou výsledky:
Jméno a příjmení

Počet bodů

Místo

Poznámka

Ivan Daševský
Marcela Hudecová
Eva Kantorová

31

2.

rozstřel

Jan Bittner
Karel Stix
Jiří Libertin

31

1.

rozstřel

Alena Štiková
Jana Ptáčková
František Mácha

29

3.

POMOC POSTIŽENÉ MORAVĚ
Příspěvek na obnovu postižených sídel tornádem na jižní Moravě poskytl SDH částku 10 000 Kč
a Seniorklub z.s. 5 000 Kč.

/KS/

inzerce

Recepční
Co budeš dělat:
ubytování hostů

•

poskytování informací o ubytování, službách a o okolí Lipenska • rezervace pobytů
účtování služeb, práce na pokladně • komunikace slovem i písmem
prodej suvenýrů

Co od Tebe budeme požadovat:
komunikativnost, vstřícnost a ochotu • časovou flexibilitu, čeká tě práce na směny i o víkendech, za to máš volno jiné dny
v týdnu • komunikace alespoň jedním cizím jazykem, např. německy nebo anglicky • pečlivost a zodpovědnost
Pokud už máš nějaké zkušenosti z této oblasti, super, ale jinak tě všechno naučíme.

Práce na HPP i DPČ, příplatky za svátky, víkendy a za pohotovost
na telefonu, stravenky, příspěvek na dopravu, nepravidelnou pracovní
dobu s možností přenocování.
Nástupní plat 25.000,- Kč za měsíc hrubého + příplatky.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte zaslat svůj životopis. Budeme se těšit.
Kontakt: office@marinalipno.cz , tel. 702 283 037
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POHÁDKOVO-HOROROVÁ STEZKA ODVAHY
Ve středu 18. 8. 2021 proběhl již sedmý ročník
úspěšné akce stezka odvahy.
Letošní stezka byla hodně pove- Letošní ročník byl navíc doplněn o temadená a všem organizátorům, strašidlům, tickou animační dílnu v režii týmu Park
pomocníkům i účastníkům zvedáme Frymburk.
palec nahoru.
Všichni účastníci vycházeli od klubu
Opět byla pokořena hranice 150ti FČAS, přes zátoku a menší děti si mohly
dětí plus jejich doprovod, který jsme ani vybrat pohádkovou trasu, která se stonestihli spočítat☺. Bylo připraveno 10 čila za rybníkem, přímo na stezku do
stanovišť, na kterých jste mohli potkat Parku Frymburk. Odvážlivci pokračovali
Vodněnu, Čerta, Avatara, Teletabies, na hororovou trasu za rybníkem přímo
Klauna, Jeptišku, Strašáka, Kostlivce, do lesa, kde na ně po setmění čekaly
Mrtvou nevěstu, Hejkala, Zbrojnoše kreatury pozemské i ze záhrobí.
a Čarodějnice. Příprav se zúčastnilo 12
Za organizaci stezky děkujeme
osob a v průběhu akce dopomohli pořadatelům z klubu FČAS, všem úžas3 hasiči při plynulém řízení dopravy. ným strašidlům, dobrovolným hasičům
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Frymburk, ﬁrmě UL services a animačnímu týmu Parku Frymburk.
Za sponzorské dary děkujeme
Městysi Frymburk, Wellness Hotelu
Frymburk a Restauraci Nautilus.
Zvláštní poděkování patří Petře Nekolové za krásné dotvoření kostýmů
malováním na obličej a panu Ing. Dlouhému za poskytnutí zázemí v Parku
Frymburk pro účastníky i soukromí pro
organizátory.
Těšíme se na příští strašidelný ročník.
Za Spolek FČAS
Veronika Račáková a Jana Toušková
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MEMORIÁL OTAKARA MERTLA A JOSEFA NOVÁKA
V sobotu 7. 8. 2021 byl jako každý rok uspořádán fotbalový turnaj
– Memoriál Otakara Mertla a Josefa Nováka.
V dopoledním programu jsme se
kvůli neúčasti pozvaných žákovských
mužstev rozhodli uspořádat hry pro
frymburské rodiny s dětmi. Pro velkou
účast dětí a rodičů bylo sestaveno sedm
rodinných týmů. Každý tým v počtu pěti
fotbalistů, celkem 35 fotbalistů, se skládal z rodičů a 3 dětí hrajících za frymburskou přípravku. Gól platil pouze od
dětí mladších 11 let. V samotném turnaji probíhaly velké bitvy, kde bylo vidět
mnoho malých bojovníků. Už se těším
na příští rok a věřím, že rodiče i děti opět

přijdou v takovém množství jako letos.
Všem děkuji za účast.
Ve 13 hodin byl zahájen hlavní turnaj Memoriálu. Toho se zúčastnily týmy
FC Šumava Frymburk, Horní Planá, Branice a Nové Hrady. Turnaj zahájil předseda fotbalového oddílu Václav Svoboda
a Vlastimil Mertl. V prvním zápase jsme
bez svých tří opor zvítězili po velkém
boji s Branicemi a postoupili tak do
ﬁnále. Ve druhém utkání prohráli hráči
z Horní Plané smolně na penalty a do
ﬁnále tak postoupili hráči z Nových

Hradů. V utkání o třetí místo porazila
Horní Planá Branice. Ve ﬁnálovém
utkání jsme zvítězili nad Novými Hrady.
Po delší době jsme opět vyhráli Memoriál Otakara Mertla a Josefa Nováka –
funkcionářských legend frymburského
fotbalu. Čest jejich památce
Musím pochválit naše mladé hráče,
kteří přecházejí do dorostu a v utkáních
byli vidět. Jmenovitě Pavel Juhaňák,
Matěj Malina, Lukáš Řepa, Miloš Králík,
Kryštof Procházka a Jan Salzer. Toto je
budoucnost frymburského fotbalu.
Za fotbalový klub Matuš Stanislav

A teď už výsledky fotbalových klání:
Turnaj „01 hemžení“ – turnaj frymburských žáků a přípravek společně s rodiči
1. místo Micáci
5. místo
Čendovci
2. místo Janáčkovci
6. místo
Sparťani
3. místo Pompíci
7. místo
Juhaňáci
4. místo Slávisti
Nejmladší hráč: Majkl a Tomík (6 let), nejlepší střelec: Svoboda Viktor, nejlepší střelkyně: Lála Janáčků
Turnaj mužů
Frymburk – Branice 2:1 (0:1)
Horní Planá – Nové Hrady 3:3 (2:2), na penalty 1:4
o 3. místo: Branice – Horní Planá 0:12 (0:5)
finále:

Góly: Brůha, Mertl Filip z penalty – Wachlin
Góly: Růžička, Bednář, Kocián – Pavel 2, Šedivý
Góly: Bednář 5, Kordík 3, Weiss, Komžák, Kostínek,
Blumtritt
Frymburk – Nové Hrady 4:1 (2:1)
Góly: Račák Milan, Malina Matěj, Brůha Lukáš,
Šisler Jan – Silmbrod Martin ml.
Nejlepší hráč: Fatura František (Frymburk), nejlepší střelec: Bednář (Horní Planá),
nejlepší brankář: Drbout Milan (Nové Hrady), nejmladší hráč: Wachlin Tom 21/11/2007
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LETNÍ SEDMIBOJ
Nultý ročník letního sedmiboje se konal 31. 7. 2021 za
účasti pěti dvojic. Oproti zimnímu sedmiboji nebyly stálé
dvojice, ale každý si vylosoval v ten den svého spoluhráče.
Takže nikdo nevěděl dopředu, s kým bude hrát. Všechny
disciplíny se odehrály na školním hřišti a na pláži.
Umístění dvojic:
1. Jan Šisler, Míra Zámek
2. Josef Micák, Dušan Račák
3. Jan Ribár, Katka Micáková
4. Marek Micák, Lukáš Matuš
5. Tomáš Kaňa, Standa Budík
Všem děkujeme za hezký den a hlavně ZŠ a MŠ Frymburk
za půjčení hřiště.
Rodina Micákova

Nábor nových fotbalistů
Klub FC Šumava Frymburk pořádá dne

7. 9. 2021 a 10. 9. 2021 fotbalový výběr pro děti
(ročníky 2013, 2014 a 2015),
který se uskuteční na fotbalovém hřišti ve Frymburku od 17 hodin.
Vážení rodiče, budeme rádi, když své chlapce a děvčata přivedete, a ke sportu povedete.
Za fotbalový klub Matuš Stanislav

AUTOMOBILOVÁ ORIENTAČNÍ SOUTĚŽ VĚTŘNÍ 2021
Naše organizace ÚAMK-AMK Větřní
pořádá dne 17. a 18. 9. 2021 automobilovou orientační soutěž zařazenou do
poháru v AOS. Trasa soutěže vede i vaší
obcí. Jedná se o průjezd přibližně 30
automobilů v časech přibližně 10:00 –
19:00. Automobily mohou projíždět po
místních či vedlejších komunikacích.
Prosíme tedy, aby nikdo neodstraňoval

případné značky okolo komunikací,
potřebné pro bezproblémový a rychlý
průběh soutěže.
Soutěže AOS jsou založeny na
striktním dodržování pravidel silničního
provozu a soutěžící budou zvláště
instruováni na dodržování předepsané
rychlosti v obcích a zvýšené opatrnosti.
Cílem této soutěže je přispět k lepší

orientaci řidičů a spolujezdců v neznámém terénu, ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu a nenásilnou výchovou k dodržování pravidel silničního
provozu. V průběhu soutěže soutěžící
projíždí mnoha obcemi, a to nejen tou
Vaší.
Jan Fazekaš,
předseda ÚAMK-AMK Větřní

ČRS MO Loučovice MS Frymburk pořádá dne

5. 9. 2021 v době od 08.00 do 12.00 hodin

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY.
Místo konání: rybník v obci Milná
Závodů se mohou zúčastnit děti do 15-ti let i bez rybářské povolenky.
Občerstvení pro děti zajištěno. Petrův Zdar!
Za ČRS MO Loučovice MS Frymburk – Václav Schneider, předseda MS Frymburk
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DATOVÉ SCHRÁNKY
Co jsou datové schránky?
Datové schránky jsou státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy
a slouží hlavně ke komunikaci s orgány
veřejné moci. Všechny úřady mají povinnost komunikovat prostřednictvím
datových schránek s každým, kdo ji má
zřízenou.
Výhodou je, že:
l Ušetříte na poštovném! Zřízení i používání datové schránky je pro komunikaci s úřady zdarma.
l Nejste omezeni úřední dobou úřadu
ani otvírací dobou a vzdáleností od pošty.
Můžete komunikovat s úřady přes internet z domova nebo z jakéhokoli místa
na světě.

l Elektronická komunikace je rychlejší než tradiční postupy. Zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou již
v okamžiku dodání do datové schránky
orgánu veřejné moci – tedy prakticky
hned, kdy jí odešlete.
Zřízení datové schránky
Datovou schránku si můžete zdarma
nechat zřídit na kterékoliv pobočce
CzechPOINTu, tedy i na Úřadu městyse
Frymburk. Stačí vám pouze doklad totožnosti. Domů si odnesete potvrzení
o zřízení datové schránky, které obsahuje
její ID. Držitel „eObčanky” si o zřízení
datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby rovněž můžete požádat online v prostředí klientského
portálu datových schránek. O zřízení

inzerce

JÓGA – začínáme 18. října 2021
Podzim se blíží a my se těšíme na přivítání všech zájemců o jógu
v nově vybudovaných prostorách v Penzionu Frymburk. Kurzy jógy
budou probíhat 2x týdně (90 min/lekce) po dobu 6–8 týdnů.
n

Kurz jógy pro začátečníky – seznámíte se se základními
jógovými pozicemi a dechovými technikami, každá lekce je
navržena tak, aby navodila úplnou rovnováhu a probudila
energii v těle, mysli a duši. Jak název napovídá, tato hodina
je vhodná pro začátečníky, ale i pro ty, kdo si chtějí prohloubit
svou praxi – vždy se nabízí různé varianty pokročilosti.

n

Kurz jógy pro zdravé záda s Elen – naučíte se, jak správně
zapojovat hluboký stabilizační systém. Postupným rozehřátím jednotlivých částí těla a se správným dechem pomůžete
nejen pohyblivosti a stabilitě páteře. Důraz je kladen na vysvětlení postavení těla, pochopení jeho limitů v pozicích
a lekce se nese v pomalejším tempu.

n

Kurz jógy v dopoledních hodinách s Mischou – ranní praxe
určena pro všechny, co chtějí rozproudit energii v těle a nechat se vést dechem s důrazem na momentální potřeby
Vašeho těla. Je vhodná pro všechny úrovně pokročilosti.

Pro rezervace a více informací (jóga pro sportovce, privátní
lekce), prosím kontaktujte Mischu na 734 641 596, nebo napište
email na info@penzionfrymburk.cz
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datové schránky lze dále požádat
písemně zasláním vytištěného formuláře žádosti opatřené úředně ověřeným
podpisem na Ministerstvo vnitra.
Přístupové údaje, které vám přijdou
poštou nebo emailem s aktivačním linkem, použijete k přihlášení na přístupový
portál www.mojedatovaschranka.cz.
Své heslo si můžete následně kdykoliv změnit. K lepšímu zabezpečení
přístupu do datové schránky si můžete
vybrat několik různých způsobů – certiﬁkát, jednorázové heslo zasílané SMS
nebo generovaný speciální software
jako vyšší forma autentizace.
Zdroj: www.mvcr.cz,
www.mojedatovaschranka.cz
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ZÁŘIJOVÉ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY
28. září – Den české státnosti – Státní svátek

3. úterý v září – Mezinárodní den míru
1. nebo 2. víkend v září – Světový den první pomoci
poslední neděle v září – Mezinárodní den modliteb
za pronásledované křesťany, Světový den srdce
poslední týden v září – Světový námořní den
(Světový den moře, Světový den námořnictva)
5. září – Mezinárodní den charity
7. září – Den otevřených dveří památek v ČR
– Řada památek bývá tento den zpřístupněna zdarma.
8. září – Mezinárodní den gramotnosti
9. září – Evropský den recyklace baterií
10. září – Světový den prevence sebevražd
12. září – Mezinárodní den OSN spolupráce jih-jih
14. září – Evropský den židovské kultury
15. září – Mezinárodní den demokracie,
Den církevního školství
16. září – Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
od 16. září – Evropský týden mobility
20. září – Den malování mandal
21. září – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby,
Mezinárodní den míru,
Evropský den bez aut
21. září 2021 v 01:54 hodin – úplněk
22. září – Mezinárodní den bez aut
22. září 2021 v 21:20:30 hodin končí astronomické léto
a začíná podzim
23. září – Mezinárodní den neslyšících
26. září – Evropský den jazyků,
Mezinárodní den antikoncepce,
Mezinárodní den kulturního dialogu
27. září – Světový den cestovního ruchu
(Světový den turismu)

Svátek sv. Václava byl do 31. prosince 1951 památným
dnem. V roce 1929 vyvrcholily oslavy Svatováclavského
milénia za účasti prezidenta T. G. Masaryka. Tomáš Garrigue
Masaryk byl hlavním řečníkem v předvečer svátku 27. září
1929 na Václavském náměstí v Praze, kde předal čestnou
standartu Svatováclavskému jezdeckému pluku.
Čestný štít protektorátu Čechy a Morava s orlicí
sv. Václava, krátce zvaný „Svatováclavská orlice“ bylo jediné
vyznamenání Protektorátu Čechy a Morava, založené
4. června 1944, tedy v den druhého výročí smrti Reinharda
Heydricha, a založil jej německý státní ministr pro Čechy
a Moravu Karl Hermann Frank.
Po sametové revoluci vznikla iniciativa usilující o zařazení svátku sv. Václava mezi státní svátky. Prvním politickým
subjektem, který to už na začátku 90. let 20. století navrhl,
byla Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy
a Slezska). Vyhlášení dne státním svátkem bylo navrženo
na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky z 24. března 2000. Výbor zvolil pro státní
svátek označení „Den české státnosti – Svatý Václav“. Při
druhém čtení návrhu zákona se k tomuto dni vyjádřil
nejprve tehdejší premiér Miloš Zeman, který svátek s ohledem na historický kontext nepřímo označil za symbol
servility a kolaborace. Poslanec Vojtěch Filip poté navrhl
vypuštění tohoto dne ze seznamu státních svátků uvedených v návrhu zákona. Nakonec navrhl poslanec Vlastimil
Tlustý, aby svátek nesl označení „Den české státnosti“.
28. září – Světový den boje proti vzteklině
29. září – Den bílého heterosexuálního muže
30. září – Mezinárodní den překladatelů

CYKLO PŮJČOVNA
SPORT ŘEZÁČ
Náměstí 12, Frymburk
Nabízíme široký výprodej jízdních kol (horská, crossová, elektrokola)
značky Leader Fox, Kellys, Rock Machine a in-line bruslí.
Kola jsou v dobrém technickém stavu, pravidelně servisovaná.
Cena již od 3 900,- Kč.
Více informací na tel.: +420 774 302 508.
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Z námi známých listin, nalezených
ve frymburském obecním archívu nebo
vztahujících se k Frymburku, vybíráme
následující:
Listina páně Vítka z Krumlova (rožmberského) z roku 1277. (viz Kniha listin
vyšebrodského kláštera, s. 29, č. 23.)
Touto listinou daruje Vítek klášteru
Vyšší Brod tři své statky, a sice obec
„Gywowiz“, dále obec „Rolomich“, které
se později říkalo U rybářů a obec
„Xradowi“, která pak dostala název
Vítkův Dvůr. Za svědky této listiny jsou
jmenovitě uvedeni: Přebyslav (Prebizlaus), farář z „Friedberchu”, a Christan,
farář od sv. Osvalda a Řehoře, který byl
pravděpodobně služebníkem dárce.
Na této listině stojí za povšimnutí
ještě následující:
1. vystavovatel listiny říká, že tento
dar provádí na úmrtním loži (positus in
extremes)
2. jelikož svědky jsou faráři z Frymburku a sv. Osvalda, je pravděpodobné,
že Vítek se poblíž těchto míst nacházel
a musel proto nejprve pomýšlet na hrad
Vítkův hrádek, kterýžto hrad, nebyl-li ten
nejstarší, dozajista patřil k nejstaršímu
majetku pánů z Rožmberka
3. že pan Vítek učinil tento dar podle
víry své doby pro spásu své duše.

* Petr z Rožmberka, zemský hejtman
v Čechách, potvrzuje koupi „petterpawrn
wiss“ za „platnmul“ přinesených bratrstvem „zu vnnser Frawen Zech zu Fridburg“. Dat. Krumbnaw (Český Krumlov),
v pátek po sv. Jiljí roku 1445.
* Vok z Rožmberka uděluje městečku
„Fridbergk“ městské právo a osvobozuje
jeho obyvatele od odúmrti. Zemře-li
obyvatel Frymburku bez závěti, má jeho
majetek připadnout příbuzným, nebo
když už žádné nemá, tak obci. Dále Vok
z R. určuje odvolacím místem pro Frymburk své město „Krumbnaw“. Dáno v
Krumbnaw, v sobotu před sv. Urbanem
(19. května) roku 1492.
Listina městečka Frymburk z roku 1495
(Kniha listin vyšebrodského kláštera,
s. 364, č. 289).
V sobotu po sv. Matyáši (1. března)
roku 1495 prohlašují Petr Pesserholcz,
rychtář, rada a celá náboženská obec
městečka „Fridburg“, že došlo ke shodě
s opatem Tomášem a konventem vyšebrodského kláštera mezi nimi a zmíněným klášterem ve věci sporné pastviny

Listina Jindřicha z Rožmberka, originál
v Drkolné.
29. května 1305 daruje Jindřich
z Rožmberka frymburskou faru drkolenskému klášteru.
Následující listiny, označené hvězdičkou,
se všechny nacházejí ve frymburském
obecním archívu.
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pod Frymburkem a Studeným poblíž
Vltavy (Wuldag) a sice, že oni (Frymburčané) „mohou tuto pastvinu užívat
a využívat dle své libosti, a to až ke staré
hranici území obce a ohradě a též až
k Vltavě. Dále měl být postaven dřevěný
plot a v místech, kudy vedla cesta, měli
(Frymburčané a lidé studentského opata) nechat cestu volnou, aby lidé pana
opata neutrpěli žádnou újmu. Jeho milost pan opat měl užívat lesní cesty,
nejen pod, ale i nad ohradou, aniž by
mu v tom bylo bráněno ze strany
Frymburčanů, kteří tam neměli co pohledávat bez vědomí a svolení opata
a jeho hajného.“ Frymburčané se rovněž
zavázali, že do lesa nebudou žádným
způsobem „zasahovat“ ani kácením,
sekáním nebo pálením dřeva, směli
však pokácet a odklidit křoví a mlází
před velkým lesem, aby pastvina nespustla! Dále se zavázali každoročně
odvádět ze sporné pastviny klášteru
Vyšší Brod poplatek ve výši 80 feniků,
a sice na sv. Havla (16. října). Lidem ze
studenského kláštera byl rovněž umožněn volný přístup ze Studené k Vltavě.
pokračování příště

