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Existují dotazy, na které je dobré reagovat nejen vysvětlením tomu,
kdo se mě zeptá, ale i poskytnout danou informaci širší veřejnosti.
Tentokrát se dotazy týkaly naší pláže.
Dotaz č. 1 – Frymburku nikdy nehrozilo, že by nám bylo nebo mělo být ukradeno
koupaliště. Zhruba před dvaceti lety na území, které snad od dob napuštění
přehrady frymburští považují za své koupaliště, proběhly jisté majetkové změny.
Změny související hlavně se změnou společenského systému, tedy změny
vlastnických vztahů z všelidového státního na soukromé (ale i obecní) vlastnictví.
Dříve před rokem 1989 nikdo neřešil, čí jsou, resp. čí snad historicky pozemky na
našem koupališti byly. To se změnilo a o své majetky, tedy i pozemky, se v rámci
zákona č. 229/1991 Sb. mohli přihlásit původní vlastníci. To se dělo i v naší obci,
koupaliště nevyjímaje. Velká část pozemků, které tvoří naše koupaliště, přináleželo
dvěma rodinám a ty se o ně ucházely. Tehdejší obec Frymburk se tomu přirozeně
bránila s odůvodněním, že se zde nachází koupaliště, tedy dle našeho názoru
občanská vybavenost. Chtěli jsme, aby z toho procesu tyto pozemky tedy byly
vyňaty stejně jako např. školní hřiště, sportoviště, komunikace, bytové domy apod.
S tím nesouhlasili právní zástupci restituentů a tlačili na vydání těchto pozemků.
Situace byla tak 50 na 50. Bylo to velmi složité, náročné vyjednávání. V té době
jsme byly svědky toho, že se vydávaly pozemky, kde měly obce např. vodní zdroje
(i nás se to týkalo). Nakonec jsme dokázali vyjednat cenu, za kterou nám byly
rozhodující pozemky hned po jejich vydání prodány, a o tom jsme uzavřeli smlouvy
a odblokovali tak cestu k tomu, aby koupaliště zůstalo koupalištěm. Nikdy se
v tomto území nejednalo o tzv. restituční náhrady, což byl proces, kdy vlastníci
dostávali za nevydatelný majetek tzv. restituční pohledávky a ty pak mohli
uplatňovat na státní majetek. Jednalo se o přímé restituce, kdy byl znám původní
vlastník, a obec byla tzv. osobou povinnou. Takže jsme nikdy nemohli o nějaké
náhradní restituce žádat či vůbec jinak na státu žádat, abychom koupaliště získali.
Prosím, jestli někdo tvrdí něco jiného, tak je to buď z důvodů neznalosti či účelově
zkresluje a lže z důvodů vyvolat nějakou senzaci.
Dotaz č. 2 – Městys nikdy neplánoval ani neplánuje prodat restauraci na koupališti,
a to ani stávajícímu nájemci, který má tuto restauraci v nájmu do roku, myslím, 2027.
Dotaz č. 3 – Ano, městys plánuje opravu, resp. modernizaci dětského hřiště na
koupališti.
Dotaz č. 4 – Ne, městys nemá informace, že by se na pozemcích v blízkosti našeho
koupaliště měl snad stavět hotel či nějaké podobné zařízení. Městys, ani nikdo jiný,
nepodal podnět ke změně územního plánu ve smyslu výstavby nějakého hotelu.
Jediný záměr větší výstavby měl Wellness Hotel Frymburk na svých pozemcích,
ale ten zastupitelé odmítli.
Dotaz č. 5 – Úřad městyse Frymburk nevydal žádné kladné stanovisko k vybudování
objektu občerstvení v blízkosti pláže ve Frymburku. Městys usiluje o uzavření tohoto
tedy nepovoleného provozu.
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Naši mravenci
V souvislosti s budováním chodníku
naproti budově Záchranného integrovaného systému muselo dojít k přemístění
malého mraveniště, které se v těchto
místech nacházelo. Na červnové pracovní poradě jsem zadal pokyn našemu
lesnímu hospodáři Ing. Zdechovanovi
a panu tajemníkovi Mgr. Bravencovi, aby
se zahájily úkony potřebné k přemístění
mravenců. Tedy trošku úsměvné – pověřil jsem pana lesního inženýra, aby
pod dozorem tajemníka Bravence pře-

stěhoval naše mravence, do některého
z obecních lesů. Bohužel i přesto, že jak
je téměř každému známo, mravenci
mají mraveniště jak nad povrchem, tak
i pod povrchem v téměř totožném
objemu komplex sítí. Tedy dá se říct, že
se jedná o jakýsi ovál a není tak jednoduché přestěhování zrealizovat. Pan
inženýr Zdechovan celou záležitost přesunu mraveniště konzultoval s CHKO
Šumava a dozvěděl se, že mravence
může stěhovat dle zákona pouze od-

borná firma s potřebnou certifikací. No
a kde takovou odbornou firmu najít?,
no ano nemýlíte se ….. v Praze. To nemá
chybu. Nicméně jsme tuto firmu kontaktovali a společně v průběhu měsíce
června mraveniště přestěhovali do našeho lesního porostu převážně borovicových lesů, který máme za Blatnou.
K dnešnímu dni lze konstatovat, že
mravenci se úspěšně adaptovali a tvoří
nedílnou součást našeho lesa.
n

n

n

Palivové dřevo
Chtěl bych ubezpečit místní občany, že děláme všechno proto, abychom vykryli všechny poptávky našich místních občanů
po palivovém dřevu. Pro naplnění toho jsme dokonce uzavřeli příslušné dohody s ostatními vlastníky lesů v katastru městyse
Frymburk. Tedy budeme jako městys i v jejich porostech provádět samovýrobu, či od nich vykupovat palivové dřevo, abychom
plně uspokojili potřeby našich frymburských občanů.

Oprava kostelní věže
I přesto, že jsou prázdniny, probíhá
intenzivní jednání mezi dodavatelem
opravy střešní krytiny věže našeho kostela, městysem Frymburk a vikariátem
Český Krumlov. K naší smůle se bohužel
projektantovi z vikariátu Ing. Ježkovi při
důsledné obhlídce věže podařilo najít
skutečnost, že bednění na věži je instalováno obráceně. Tedy to znamená, že
voda, která se dostane pod krytinu kostelní břidlice, bohužel jednoduše zatéká
do celé konstrukce, místo aby po tom

bednění stékala do koncového žlábku.
Je to neuvěřitelné, ale bohužel je to tak.
To tedy znamená, že oprava se dosti výrazně časově prodloužila a i prodražila.
Celé bednění se musí sundat a znovu
správně instalovat, případně poškozené
díly vyměnit. Stále tedy ale trvá, že úsilí
městyse Frymburk a jeho občanů bude
naplněno a věž frymburského kostela,
naší ikonické dominanty, dozná potřebných oprav. O dalším vývoji Vás budu
přirozeně informovat. V současné době

děláme na výpočtu a zpracování statistického posudku pro umístění lešení
kolem věže. V tuto chvíli nelze přesně
říct, zda práce budou zahájeny ještě
v letošním roce či celou opravu necháme na příští rok. Co je ale pozitivní, je
skutečnost, že máme pohromadě
kompletně celou skupinu zkušených,
odborně zdatných a kompetentních lidí
potřebných pro provedení takové složité
akce.
Oto Řezáč – starosta městyse

Pronájem bytové jednotky
Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 4+kk

v objektu občanské vybavenosti č. p. 23 ve Frymburku (2. nadzemní podlaží, obývací pokoj
+ kuchyňský kout 39 m2, pokoje cca 12 m2, 19 m2, 24 m2, předsíň, komora, koupelna, WC).
Centrální plynové vytápění. Nájemné cca 9 500,-Kč + služby.
Žádosti zasílejte nejpozději 19. 08. 2022.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové
nebo na stránkách městyse Frymburk.
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Informační centrum a Muzeum Frymburk
Chtěla bych Vás pozvat do našeho frymburského informačního
centra a muzea. Nejen, že tu máme krásnou výstavu starých,
zde v našem katastru nalezených předmětů, velice zajímavou
výstavu všech frymburských kronik a historických fotografií,
výstavu Sboru dobrovolných hasičů ve Frymburku k příležitosti
oslav 150 let existence. Nově tu máme také vystřihovánku,
z níž můžete sestavit krásnou maketu našeho kostela. Jak
píše pan starosta, oprava bude náročná i finančně a my
„Frymburáci“ máme možnost alespoň trochu se na ní podílet.
Maketa stojí pouze 50,- Kč a veškerý výdělek jde právě na
opravu našeho kostela.
Tak neváhejte a přijďte. Budu se na Vás těšit.
Nikola Vrátilová – vedoucí informačního centra a kronikářka

Náš kostel sv. Bartoloměje
Městys Frymburk vyhlásil dne 1. 5. 2021

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

K datu 22. července 2022 je na transparentním účtu 473 264,- Kč.
Knihovna městyse Frymburk
Vážení čtenáři, upozorňujeme, že knihovna je otevřena i v letních měsících ve dnech úterý a čtvrtek
od 15:00 do 17:00 hodin.
Vaše knihovnice

LÁZEŇSKÉ OPLATKY Frymburk, Lipno v nabídce Obchůdku u kostela
velkoobchodní rozvoz – oplatkyfrymburk@email.cz, tel: +420 730 930 015

www.oplatkyfrymburk.cz
V měsíci srpnu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 27. 8. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

3. 8. a 8. 8. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin.
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 449, Infolinka 800 521 521
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ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
A je to tady. Sice to nebyla procházka růžovým sadem, ale vše se stihlo právě včas a FČAS
mohl přivítat své první návštěvníky na příměstském táboře. Do krásných nových prostor se nyní
na dva týdny nastěhovaly místní děti a testují, co všechno komunitní centrum nabízí a vydrží :).
Obrovské díky patří hlavně Veronice Račákové, která celý tábor každoročně připravuje
a zajišťuje vše, co je potřeba, takže hlavně díky její iniciativě jsme se aktivní členové FČASu
mobilizovali a podíleli na úklidu a úpravě prostor a veškerého vybavení.
Další velké díky patří Lukášovi Touškovi a jeho týmu UL Services za technickou pomoc při instalaci všech doplňků
nutných k provozu, za poskytnutí a instalaci kuchyňské linky a zalikvidaci a vyvezení veškerého odpadu.
A největší díky panu starostovi a městysu Frymburk, že dokázal podpořit tuto rozsáhlou rekonstrukci a zajistit pro
Frymburk kvalitní komunitní centrum, které bude sloužit všem občanům bez rozdílu věku, kteří mají rádi společné setkávání,
cvičení a zajímavé akce.
Těšíme se na Vás v nových prostorách.
Za klub FČAS, Jana Toušková
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JAK TŘÍDIT ODPAD
Papír
l do kontejneru patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka,
karton, nevadí papír s kancelářskými
sponkami, není nutné odstraňovat
fóliové okénko obálek
l do kontejneru nepatří: mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, uhlový
a voskovaný papír, použité pleny
a hygienické potřeby, ubrousky, papírové kapesníčky
Plasty
l do kontejneru patří: sešlápnuté PET
lahve, plastové obaly, fólie – čisté,
prázdné kelímky od jogurtů, polystyren, plastové obaly, ostatní plastové předměty (hračky, květináče, aj.)
l do kontejneru nepatří: linolea, gumy, textilie z umělých vláken, molitan,
nádoby od léčiv, výrobky z PVC,
plasty znečištěné oleji a chemickými látkami, plasty s příměsí jiných
materiálů, hygienické potřeby (zubní
kartáček, vatové tyčinky apod.)
Sklo
l do kontejneru patří: lahve od nápojů, skleněné střepy, tabulové sklo,
skleněné předměty, zavařovací sklenice prázdné
l do kontejneru nepatří: keramika,
porcelán, autosklo, drátěné sklo,
zrcadla, žárovky, zářivky

Nápojové kartony
do kontejneru patří: krabice od
džusů, vína, mléka a mléčných výrobků
l do kontejneru nepatří: „měkké“
sáčky (od kávy a různých potravin
v prášku), nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin
l

Kovy
l do kontejneru patří: plechovky od
nápojů a potravin, drobné kovové
předměty
l do kontejneru nepatří: znečištěné
plechovky od konzerv se zbytky
jídla, plechovky od barev, olejů – nebezpečný odpad a patří do sběrného
dvora, dále velké kovové předměty
Textil
l do kontejneru patří: použité čisté
oblečení, obuv, hračky, kabelky,
pásky
l do kontejneru nepatří: znečištěné
a mokré oděvy a obuv
Elektro
l do kontejneru patří: mobily, tablety,
žehličky, kulmy, fény, monočlánky
a baterie
l do kontejneru nepatří: žárovky a zářivky, veškeré předměty jako televize,
monitory, počítače a domácí spotřebiče, které neprojdou vhazovacím
otvorem
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Jedlé oleje
l do červené popelnice patří: uzavřené plastové lahve s jedlým olejem
l do červené popelnice nepatří: použitý automobilový olej a jakékoli
jiné odpady
Bioodpad
l do bioodpadu patří: neznečištěná
zemina, rostlinný odpad ze zahrady
(tráva, plevel, listí a větve), odpad
rostlinného původu (zelenina, slupky, ovoce, …)
l do bioodpadu nepatří: živočišné
zbytky (maso, kosti,…), jakékoli jiné
odpady (vařené potraviny, olej, …),
exkrementy masožravých zvířat
Sběrný dvůr
l odpady ANO: veškeré odpady, které
nepatří do popelnice nebo se tam
nevejdou, odpad, u kterého nevíte,
co s ním
To je například: nebezpečný odpad
– obaly od sprejů, rozpouštědel,
kyseliny, …, objemný odpad – nábytek, matrace, …, kovy, plasty – velké
kusy, papír – velké kusy, nápojové
kartony, použitý textil, apod.
l odpady NE: léčiva – odevzdáváme
do lékáren, autovraky, části automobilů, konfiskáty živočišného původu
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LETNÍ ŠKOLA PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

V době letních prázdnin probíhá v budově základní školy letní škola pro starší ukrajinské děti pod vedením paní učitelky
Larysy Podolské. Předškolní ukrajinské děti jsou pod vedením Hanky Sládkové včleněny do běžného provozu naší mateřské školky.
Před obědem se starší děti učí český jazyk s učebnicí Levou zadní, čtou a poslouchají
jednoduché příběhy v češtině, sledují filmy a pořady pro děti v českém jazyce.
Odpoledne mají účastníci letní školy různé aktivity. Pokud to počasí dovolí, tak
většinou venku. Zde jen příklad některých našich akcí:
– vyrazili jsme na exkurzi na Martu, kde si na ohýnku opekli buřty,
– měli jsme vyhlídkovou plavbu lodí po Lipenském jezeře,
– šli jsme do lesa, kde jsme si postavili stan z větví,
– prošli jsme Kubíkovu naučnou stezku u parku Frymburk,
– šli jsme na výlet k Lipenské panně,
– plavali jsme v Lipenském jezeře na paddleboardech a opalovali se,
– vařili jsme ve školní kuchyňce ukrajinské vareniky, pekli pizzu a croissanty,
– chodili na procházky do okolí Frymburku.
Děkujeme paní Petře Nekolové, která pro děti připravila keramickou dílnu, kde jsme
si vyzkoušeli práci s hlínou.
Děkujeme všem za podporu a za to, že jste dětem připravili hezké léto!
Za všechny ukrajinské děti sepsala Larysa Podolska
Od září bude zůstávat ve škole a školce přibližně deset ukrajinských dětí. Bohužel se již nebudeme moci spolehnout
na pomoc paní učitelky Larysy Podolské, která se svými třemi dětmi odchází z Frymburku za manželem. Moc jí za celý
tým naší školy děkuji za její práci. Velmi nám pomohla při začlenění dětí z Ukrajiny mezi jejich zdejší spolužáky. Byla
důležitou styčnou osobou pro ukrajinské děti, jejich rodiče, pro naše pedagogy i vedení školy.
Všichni jí přejeme, ať se jí na novém místě dobře daří!
Mgr. Milada Minaříková
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TENISOVÝ TURNAJ 2022
Dne 25. června 2022 se konal letní
tenisový turnaj čtyřher. Za velmi pěkného počasí se hrálo na hřišti s umělým povrchem a na antukovém hřišti.
Za účasti čtrnácti hráčů se na prvním
místě umístili Řezáč Martin a Šulc Marek, druhé místo obsadili Micák Josef
a Zámek Miroslav a bronz patřil dvojici
Řezáč Tomáš a Lučan Pavel.
Sponzoři tohoto turnaje, kterým
patří naše veliké poděkování, byli: Ardo
Reality, s.r.o., Václav Beran, FLOP TOP
Frymburk, David Hondlík, Martin Řezáč,
Josef Řezáč, Karel Kalvoda, Marek Šulc,
Pavel Lučan, Martin Novák, Blanka Václavíková, Iva Žižková, rodina Micákova,
Ferdinand Totter.
Za SK TENIS FRYMBURK Tomáš Řezáč
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DOPROVODNÝ PROGRAM
HASIČSKÁ SOUTĚŽ – TFA – PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 15 LET
Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku v rámci soutěže TFA pro dorostence a dospělé pořádá i soutěž pro děti
a mládež ve třech kategoriích v sobotu dne 13. srpna 2022 od 10 hodin.
Soutěž se uskuteční pod Základní školou ve Frymburku v areálu školního hřiště u pláže a zahrnuje:

n 1. Kategorie děti do 6 let věku

Roztažení a smotání hasičské hadice, následuje 10 úderů do hammerboxu, přenesení dvou kusů závaží na vzdálenost
5 metrů, překonání dřevěné překážky, uchopení a odtažení figuríny na vzdálenost 5 metrů, běh do cíle

n 2. Kategorie děti od 7 do 10 let věku

Roztažení a smotání hasičské hadice, následuje 25 úderů do hammerboxu, přenesení dvou kusů závaží na vzdálenost
10 metrů, překonání dřevěné překážky, uchopení a odtažení figuríny na vzdálenost 10 metrů, běh do cíle

n 3. Kategorie mládež od 11 do 15 let věku

Roztažení a smotání hasičské hadice, následuje 25 úderů do hammerboxu, přenesení dvou kusů závaží na vzdálenost
10 metrů, překonání dřevěné překážky, uchopení a odtažení figuríny na vzdálenost 10 metrů, běh do cíle
Soutěž je měřena časomírou.
Všichni soutěžící obdrží diplom s vyznačením jeho dosaženého času a umístění v soutěži.
Start prvního soutěžícího bude v 10:50 hodin.
Městys Frymburk a dobrovolní hasiči srdečně zvou všechny frymburské občany, ale i návštěvníky naší obce.
Přijďte se podívat na dětskou hasičskou soutěž TFA a přiveďte své děti. Vstup je volný.
Václav Liebl – starosta SDH, Karel Malák – velitel soutěže
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Kdy?
Neděle 14. 8. 2022 od 13:00 hodin
Program: živá hudba (dechovka), vystoupení tanečního
kroužku Frymballet, místní regionální jídlo a pivo
Zájemci o dopravu autobusem zdarma
(hradí městys Frymburk) se musí závazně přihlásit
u Nikoly Vrátilové na telefonním čísle +420 724 966 060
nejpozději do pondělí 8. srpna.
Odjezd autobusu je ve 12:30 z autobusového nádraží.

SRPNOVÉ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY
2. srpen – Den suchého zipu
Některé vynálezy se mohou zdát obyčejnými, ale i takový
suchý zip musel někdo vymyslet a od té doby nám
v mnoha ohledech usnadňuje život. Vděčíme za něj Georgi
de Mestralovi, respektive jeho čtyřnohému příteli. Když se
při procházce jeho pes prodíral křovím a byl pak celý obalený
semínky s háčky rostlin, George to doslova fascinovalo. Začal
zkoumat, jakým způsobem semínko na srsti drží. A jelikož
na to přišel, můžeme od roku 1941 používat „suchý zip”.

9. srpen – Mezinárodní den původního obyvatelstva
12. srpen – Mezinárodní den mládeže
Starší děti nerady slyší, že jsou děti, tak se jim říká mládež.
Ale kdy to vlastně je ještě dítě a kdy mládež? Tak mládež
jsou lidské bytosti od patnácti do osmnácti let. A hned je
jasno, kdo má v tento den mezinárodní den.
13. srpen – Den leváků
Tento den se slaví po celém světě formou různých setkání,
her či soutěží. Není to jen záležitost samotných leváků, ale
také praváků, které mají příležitost si vyzkoušet, jaké to je,
dělat běžné věci pro změnu druhou rukou, tedy tou levou.

3. srpen – Den vodního melounu
Kdo by neměl rád meloun...
6. srpen – Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
– Mezinárodní den boje lékařů za mír

19. srpen – Světový den humanitárních pracovníků
Konečně zas jednou „den”, který dává trochu smysl. Tedy
pokud jde o humanitární pracovníky, kteří dělají smysluplnou práci. Někteří totiž ve snaze pomáhat tahají evropské
móresy a představy o světě kamsi do džungle a nechápou,
že vůbec není nutné někoho učit našim zvykům.

7. srpen – Den odpuštění
Zkuste odpustit každému, ke komu cítíte cokoliv negativního
a uvidíte, jak se budete cítit skvěle! Ne nadarmo se říká, že
hlupáci se mstí, zatímco chytří odpouští.
10
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SRPNOVÉ PRANOSTIKY
Celý měsíc
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr
ze strnišť fouká.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane pěkné počasí.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda
a množství deště jest k doufání.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

l

l

l

l

l
l

l
l
l
l

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce
vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách –
to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé
počasí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek,
tuhou zimu a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem
skvěje.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.

Jednotlivé dny
4.
7.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
15.
15.
16.
16.
16.
18.

23.
24.
24.
24.
24.

Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
Svatý Vavřinec - první podzimec.
Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
Do svatého Vavřince nechval pšenice.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.
Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnos
vína se nadíti.
Je-li o Nanebevzetí Panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.
Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den
trochu.
Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.
Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

24.
24.
24.
28.
28.
29.
29.
29.
29.

inzerce
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Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomali,
fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku
s oráním pospěš!
Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více.
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý
podzim.
Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.
O svatém Augustinu léto opouští krajinu.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.
Stětí svatého Jana, přestávají již parna.
Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

PSALO SE VE ZPRAVODAJI V LÉTĚ ROKU ….
Červenec
1987

Petr Nevod – Děravé vzpomínky 1. (Z memoárů dědy Špilajta)

Už to bude pomalu třicet let, co zastavila hráz lipenské přehrady vody Vltavy. Našinec kouká jako ten slepej jenerál
s vystřeleným okem, jak ten čas letí. Už jen pamětníci dosvědčí, že vlakové nádraží na Lipně či v Horní Plané stálo někde
docela jinde (můžete hádat kde). Jen náš Frymburk nevzal v tomhle punktu žádnou úhonu, protože tu žádné vlakové nádraží
nebylo. Jen silnice, samá jáma, štěrk a kamení, samá zatáčka a uzoučká tak, že potkat se v ní dva bycikly, prosím. Ale
potkat se bycikl s autobusem, to už šlo o přežití toho byciklu i cyklisty. Na vlastní oči jsem viděl, jak autobus předjížděl
koňský potah, kůň se splašil, vyhodil zadníma, až pořádně orazítkoval tu plechovou příšeru, co se mu řítila za zadkem.
Možná, že Martin Job by si na to vzpomněl. Ani dnes tu nemáme vlakové nádraží, ale zato autobusové, aspoň na tabuli
napsaný. Z tohoto nádraží se sice nedostaneme v sobotu a v neděli autobusem ani do Světlíka, ale zato si můžeme vyjet
denně přes Rožmberk až do Děčína a zastavit se v Písku, Temelíně, v Příbrami a jinde.
Děda Špilajt Václav v.r.
1988

Petr Nevod – Štičí ráj na Lipně

Hotové báje se nesly od Horní Plané přes Černou a Frymburk až k lipenské hrázi a po Vltavě k Labi, do Čech, do Moravy.
Přemílala se zkazka, jak byla v Německu před 200 lety ulovena neuvěřitelně veliká štika o váze 275 kg. Císař dal její kostru
zavěsit v jedné z říšských katedrál. Později se přišlo na to, že jde o dvě šikovně spojené štičí kostry s nefalšovanou hlavou
a ocasem. Faktem zůstává, že na Sibiři se ještě v nedávných letech lovily šedesátikilové kusy. Proč, ptali se rybáři, by na
Lipně nemohla skočit právě na moji udici štika alespoň dvacet třicet kilo? Stalo se pouze výjimečně, do 20 kg/kus. Příroda
sama si vytváří regulující činitele, byť často krutá. Nejdříve postihla štiky infekční skvrnitost, koncem šedesátých let začal
fungovat mechanismus abroze: vyplavování břehů. Hydroelektrárna hltá sto kubíků vody za sekundu, nepravidelně. Pobřeží
nemá čas zarůst vodními porosty, břehy se mění zvolna působením vlnění v písečné pláže. Dílo zkázy štičích trdlišť rychle
postupovalo, zbylo jen málo míst v zátokách. A tam se o štičí jikry a potomstvo postarali draví okouni, ježdíci, a ostatní rybí
lupiči. Číhali kolem těch ostrůvků pod vodou a vyřizovali si svoje účty s královským dravcem, který je soustavně požíral,
štičí potomstvo se daří odchovat uměle jen zřídka. Je znám strašlivý štičí kanibalismus. Štičky odchované v rybníčcích se
požerou navzájem. A tak míst na místo štičího ráje vystoupilo do popředí nebezpečí přemnožení nehodnotných plevelných
rybiček. Jak to bylo dál o tom zase jindy. Ale až chytíte štiku, neboť i dnes se dá chytit, uvědomte si, že jste ulovili královského
dravce a regulátora rybí obsádky. Rybáři ji vysazují do rybníků, aby hubila nehodnotné plodné ryby, ujídající ostatním rybám,
hlavně kaprům, potravu.
1989

Stránky z historie – Lipno – práce na stavbě

komunikace na břehu
gravitační blok
převedení vody
kesony
rozvody
rozvody částečně v provozu
tlačné šachty započato
proražena prvá šachta /10. 6. 1959/
proražena druhá šachta /15. 8. 1959/
odpadní tunel
proražení odpadního tunelu
plný výlom odpadního tunelu
šikmý tunel
výtah šikmého tunelu

3/50 – 12/59
52 – 12/58
12/55
3/53 – 8/56
10/53 – 12/59
12/57
53
10/54 – 6/59
11/54 – 8/59
5/53 – 6/59
10. 1. 56
12/57
3/54– 9/58
20. 1. 57

vyrovnávací hráz Lipno II
54 – 12/58
turbína Lipno II v provozu
1. 5. 57
zemní hráz /28. 8. 1957/
56 – 8/57
Podzemní hydrocentrála:
započato s výlomy
1. 1. 1955
dokončení výlomů
10. 1. 1958
zahájení montáže
15. 1. 1958
ukončení montáže
31. 8. 1958
zahájení montáže turbín
1. 9. 1958
dokončení montáže 1. turbíny
15. 6. 1959
proud do sítě 1. turbíny
10. 8. 1959
zkušební provoz 2. turbíny
25. 10. 1959
proud do sítě 2. turbíny
20. 12. 1959
Z diplomové práce M. Musilové – 1979
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Nákupní středisko otevřeno

3. července za účasti stranické delegace a zástupců okresního národního výboru místopředsedy s. Nováčka a vedoucí
odboru MH dr. Novákové přestřižením pásky bylo předáno do užívání nákupní středisko ve Frymburku. Tato stavba byla
součástí volebního programu obce Frymburk, byla vybudována v akci Z nákladem 4,294 tisíc Kčs, představuje hodnotu díla
5,5 miliónu Kčs a s vnitřním zařízením 6 miliónů korun. Na této stavbě bylo odpracováno 6.750 bezplatných brigádnických
hodin. Hlavním dodavatelem stavby byly Drobné provozovny MNV Frymburk – stavební četa a subdodavatelé Pozemní
stavby České Budějovice, Okresní stavební podnik Český Krumlov a Prachatice. Řízením stavby nákupního střediska byl
pověřen vedoucí Drobných provozoven MNV s. Muroň. Vydatně pomohli VÚ Svatý Tomáš, PS-útvar Kyselov, Pasečná
a Spáleniště. Dále BSP STM Agrokombinátu Frymburk a také spol. organizace Národní fronty v obci – především Svazarm
a SPO a další. Všem, kteří se podíleli na výstavbě nákupního střediska děkuje rada národního výboru.
Bedřich Šusta – předseda
2000

Svěcení Křížové cesty

Dne 24. 6. 2000 v odpoledních hodinách byla slavnostně vysvěcena znovu obnovená
Křížová cesta na kopec Marta. Slavnostního setkání se zúčastnilo na 300 účastníků, přičemž
z velké části se jednalo o bývalé farníky farnosti Frymburk. Náklady spojené s obnovou
Křížové cesty nesla obec a činily celkem 300 000,- Kč uvolněných z rozpočtů roku 1999
a 2000. K tomu je nutné započíst také výnos ze sbírky, který činil téměř 25 000,- Kč.
Samotnou rekonstrukci prováděli naši přátelé a rodáci z Frymburku a okolí, kteří dnes žijí
v Německu, pod vedením pana Herberta Foissnera, a kterým zdárně sekundovali zaměstnanci obecního úřadu pod vedením tajemníka Ing. Šustera. Tato obnova prokázala, že dnes
je již možné bez problémů spolupracovat s našimi západními sousedy na jakékoliv úrovni.
Křížová cesta znovu zvýrazní a podtrhne význam našeho městečka Frymburk, dále pak
samozřejmě rozšíří infrastrukturu, tzn. nabídku pro volný čas. Přál bych si, aby se Křížová
cesta stala symbolem duchovní a kulturní integrace Frymburku jako součásti České země
při vstupu do Evropské unie.
Oto Řezáč – starosta obce
2001 Frymburská pramenná žába pruhovaná
Novým objektem – atrakcí frymburského parku se od středy 6. 6. 2001 stala kamenná žába. Na základě dobrých
zkušeností s firmou Kamenictví Urban z Brloha, které jsme získali při rekonstrukci Křížové cesty v letech 1999 a 2000, jsem
se rozhodl znovu využít její služby. Objednávka výroby kamenného objektu do našeho parku na náměstí byla zadána již
v zimních měsících. Původní objednávka nezněla na žábu, ale na rybu. Po předložení návrhů různých námětů s rybou jsme
stále měli pocit, že to není to, co bychom si představovali, až jsme dospěli ke změně a na svět přišla žába. Proč žába a proč
ryba? Hledali jsme nějaký symbol, který by vyjadřoval to, co je po staletí Frymburku vlastní. V první řadě je to voda potom
lesy, louky atd. – k tomu symbol žáby. Není to možná úplně to nejpřesnější, ale má to hlavu a patu. Jednu starší žábu máme
ještě u převozu, je to žába, která se vyskytovala též v Táboře míru. Na ni si z té doby dobře pamatuje i pan Hraběta, herec
pražského divadla Járy Cimrmana, když před 55 lety byl společně s panem Zdeňkem Svěrákem na sokolském táboře právě
ve Frymburku. Věřím, že znalci historie Frymburku lépe a podrobněji zmapují výskyt kamenných objektů v našem katastru
a přinesou další, nám zajímavé informace. Naše nová žába je vytesána z jednoho bloku kamene (dioritu), který pochází
zlomu Křišťanov poblíž Prachatic. Pruh, který zdobí napříč zadní část žáby, není spoj dvou dílů, ale je to las, který byl
v kameni přírodně vytvořen. Samotné práce na tomto díle trvaly 5 týdnů od vytěžení kamenného bloku v lomu. Práce
provedla firma Kamenictví Urban na základě výtvarného zpracování pana Miroslava Švihly. Celou tuto dobu máme
zdokumentovánu na fotografiích, které budou umístěny na některém z panelů v obřadní síni naší radnice. Velmi důležitým
momentem v existenci naší žáby je ta skutečnost, že na rozdíl od žab, které „sedí na prameni“, ta naše je opakem a vodu
dává. Je to tedy tzv. žába pramenná. Voda, která z žáby vytéká je přivedena z Marty a je stejná jako v kašně a v zavlažovacím
kanálu v parku. Zázračné účinky naší žáby zatím prozrazovat nebudu, ale jistě se brzy samy objeví.
Oto Řezáč – starosta obce
13

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

Srpen
1987

Petr Nevod – Děravé vzpomínky 2. (Z memoárů dědy Špilajta)

V padesátýmosmým přišla nečekaně velká voda. Pořádně Frymburáky vyšplouchla, honem honem se museli stěhovat
ze zátopy. Ale všechna čest, nová výstavba byla už skoro hotová. A koukněte dnes. Ty domky, tehda frymburská pýcha,
jsou jako Popelky proti těm novým, co tu vyrostly. Ono by těch vzpomínek bylo, ale hlava už je děravá. Ale něco přece jen
v ní zbylo. Pietní vzpomínka na dnes už léta zbouranou hospodu, kde jsme říkali U Nováků. Stála přibližně na místě dnešní
samoobsluhy. Pane drahej, jak tam se vařilo! Jako doma a možná, že v některejch případech i líp. To vařila panička, ale
Novák taky. A ty rvačky, to už se dneska nedá vidět. Když toho bylo moc a rušilo to hosty při mariáši, hostinský Novák do
toho vlít, a že je ho kus, bylo hned vidět. Jeden Ostravák, co tu hostoval, mu málem ukous palec, když ty rváče trhal od
sebe. Náš pan doktor Smolka, blahý paměti, mu ho musel sešívat. Pak se povídalo, že ten palec Novákovi dočista ukousli
a že ho má doma naloženej v lihu. Jenže to je JPP, jedna paní povídala, a já předstírám jenom fakta.
Dnes už se na to všechno jenom vzpomíná a protože tu máme zas dobrýho hostinskýho, ale už ne v hospodě, ale čtvrt
století v hotelu, co bejval tenkrát jako novej, ale dnes už volá po modernizaci a zvětšení, jí se tu zase dobře a hlavně, je tu
něco nového. ZMRZLINA, pane zlatej, zmrzlina na terase hotelu, a jak dobrá! Tak vidíte, co všechno dělá dobrej vedoucí.
Kdysi Novák, teď Baník, Kritika i pochvala mají být adresné.
Děda Špilajt Václav v.r.
1988

Vandalismus ve Frymburku?

Po přečtení titulku se každý zděsí – o co asi jde? Ale v podstatě o nic. „Jenom“ o naši starobylou kašnu na náměstí.
V neděli 10. července za bílého dne se zhlédla ve stojatých vodách naší kašny parta nezjištěných osob a usmyslila si, co
by se koupali v jezeře, když se mohou koupat v kašně a ještě si přilepšit drobnými na desetistupňové pivo… Protože to byly
patrně osoby činu a ne slova, houfně se začaly v kašně čvachtat. Aby byly drobné mince dostupnější, vytrhli výtržníci
výpustnou trubku, ani závit jim nečinil velké problémy. Protože voda odtékala poměrně pomalu, neunikl jejich pozornosti
přepadový systém trubek, které ústí do vodní stoky procházející parkem. S nadšenými výkřiky „vole, vole“ vyrvali i tuto
trubku. Když uspokojili své potřeby zchlazením svého krevního oběhu a naplnili si kapsy u trenýrek drobnými mincemi,
odvrávorali známým směrem k zdroji jiné tekutiny. Ano, takto nějak vypadala situace, která se za bílého dne odehrála před
zraky za jiných okolností možná velmi kritických občanů. Ale bohužel, kde není žalobce, není soudce. A tak tedy počkáme,
až to „někdo“ spraví. A doufejme, že to bude brzy, jinak by mohla padat slova kritiky na národní výbor.
– sup –
1990

Bartolomějská pouť 25. a 26. srpna 1990

Ať jsme věřící nebo atheisté, všichni, kteří v naší obci žijeme, si uvědomujeme určitou sounáležitost k areálu farního
kostela sv. Bartoloměje. Toto nejstarší seskupení budov, i když během více jak 700leté historie měnilo svoji tvář, činí dosud
Frymburk Frymburkem. Kostel se svojí 51 m vysokou věží se stal symbolem místa, kde v současné době pulsují naše životy.
Jsme svědky, že právě v této době bývá předmětem seriozního turistického zájmu příslušníků různých kulturních národů.
Je to stavební památka i architektonický skvost naší obce, ze které k nám mluví odkaz generací našich předků. Nemůžeme
si namlouvat, že většinou byli jiné národnosti, neboť toto dílo obohatilo českou zemi a my jsme přejali také odpovědnost
za jeho stav. Vlastní význam kostela spočíval však v historii naší obce ve funkci duchovního centra. Sem po staletí směřovaly
kroky věřících pro životní moudrost a posilu. Zde čerpali a byli nasyceni ze stolu božího slova a oběti mše svaté. Kostel je
zasvěcen k sv. apoštolu Bartoloměji, jehož svátek slaví církev 24. srpna. Byl jedním z dvanáctičlenné družiny Ježíšovy
a Janovo evangelium o něm říká, že pocházel z Kány Galilejské. Později hlásal Kristovo učení v Indii a Arménii, kde podstoupil
mučednickou smrt. Je zajímavé, že část ostatků tohoto světce získal také Karel IV. pro svatovítskou katedrálu v Praze.
Většina z nás si představuje pod pojmem pouť směsici atrakcí, stánků a zábavy. I tato část patří k životu. Ale v minulých
40 letech byl náboženský význam poutí zatlačen do pozadí a nahrazován pojmem mírová slavnost. Naši věřící, kteří chápou
význam pouti od přirovnání naší cesty životního putování, která zde na zemi bude mít jednou konec, oslaví tyto jmeniny
sv. Bartoloměje v neděli dne 26. srpna v 9.45 hod. slavnostní děkovnou bohoslužbou.
– AJ –
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Vítkův Hrádek – pokračování
Mnoho jejich příjmů bylo převedeno
na farní kostel sv. Václava v Německém
Rychnově (Vesnice, spojené do fary
Německý Rychnov – Rychnůvek – tvořily
dohromady rychtu – nyní obec –, kterou
Češi obvykle nazývali „německá rychta“
a Rakušané „česká rychta“), postavenou
v roce 1673.
Od jeho zániku ho zachránila Jeho
milost kníže Schwarzenberg, který mu
dal před několika lety novou střechu
a vnitřními úpravami mu pomohl k tomu, aby i nadále sloužil svému účelu.
Osada na jižním úbočí zámeckého
vrchu čítá 32, většinou rozptýlených
domků, obývaných tkalci a dřevorubci;
Majerův dvůr, dříve obývaný knížecím
polesným, má být nyní rozdělen na
parcely a pronajat nebo prodán, neboť
zaměstnancům polesí byly přiděleny
byty v nově postavené hájovně.
Pozemky tohoto území jsou rozděleny mezi 25 dřevorubců.
Přes Svatého Tomáše vede nejkratší
cesta z Frymburku do kláštera v Drkolné;
cesta lesem je označena knoflíky na větvích stromů.
Výtoň
Za Frymburkem se klidně tekoucí
Vltava stáčí k jihovýchodu. Po půlhodinové plavbě dorazí k sousední farní
obci Výtoň (dříve Hejrov, staročesky „na
wegtone“).
Jak důstojná babička mezi svými
vnoučaty zde stojí starý chrám Páně
uprostřed rozptýlených obytných domů.
Kdysi zde stál poustevnický klášter sv.
Antonína a Pavla, který byl založen v roce 1984 patronem pražské katedrály
Petrem a jeho bratrem Janem z Rožmberka, ale už v 16. století (ještě před
rokem 1584) byl znovu zrušen tím, že
Vilém z Rožmberka přesídlil poustevníky

v roce 1773) je majetkem města Český
Krumlov.
Hraniční fara Kapličky leží jihovýchodně od Výtoně na jednom z nejvyšších bodů Čech.

do kláštera Vyšší Brod a po jejich smrti
daroval příjmy zmíněného kláštera klášteru Vyšší Brod.
Vysoký gotický kostel ztratil v době,
kdy stál pustý a opuštěný, mnoho ze své
krásy a výšky; poškozená klenba musela být odstraněna a nahrazena dřevěným stropem.
Podle mandátu, vydaného v prosinci 1785 císařem Josefem II. prostřednictvím pražského gubernia, musel
klášter Vyšší Brod obsadit Výtoň vlastním duchovním pastýřem; předtím zde
byly slouženy mše vyšebrodským konventuálem jen na svátek sv. Antonína
poustevníka (17. ledna) a na svátek
patronů kostela sv. Filipa a Jakuba
(1. května). Obyvatelé této obce byli
příslušní k frymburské faře a až do nedávna měl výtoňský hostinský závazky
k frymburské faře a musel jí odvádět
poplatky.
Obec je rozdělena na Přední a Zadní
Výtoň. Přední Výtoň patřila k panství
Vítkův Hrádek (později Krumlov) a Zadní
Výtoň klášteru Vyšší Brod.
V blízkosti ležící Jezuitský les (někdejší majetek jezuitského řádu, zrušen
16

Loučovice (něm. Kienberg – ken, kön,
kien, kin znamená v keltštině vrchol
kopce, vrchol hory, cokoliv, co vyčnívá
nad okolí)
Vraťme se opět k Vltavě; po hodinové plavbě klikatým řečištěm přes
houštiny a háje, močály a lučiny nás přivede k zajímavé zvláštnosti: na obou
březích Vltavy tu stojí dva opuštěné
a osiřelé kostelíky a smutně se na sebe
dívají, oblečeny do prostého všedního
šatu. Opět pomníky zašlých časů!
Tato oblast se nazývá Loučovice
a pověst nám vypravuje: „Dva bratři,
rytíři z domu rožmberského zabloudili
v této divočině; nastala noc a zahalila je
svou tmou, neměli na výběr, museli zůstat na místě.Jak silně asi tloukla jejich
jindy tak statečná srdce ve společnosti
vyjících obyvatel temného pralesa? –
Jaké změny se asi tehdy odehrály v jejich
duších? Uvědomili si, jakou cenu život
má! Oba se zapřísáhli, spatří-li znovu
denní světlo, postaví kostelík na místě
svého přenocování.“ A tady stojí! Protože
byl zrovna den sv. Prokopa a Oldřicha,
byli tito svatí zvoleni za jejich patrony.
Příjmy ze sv. Oldřicha patří faře
Otov, ze sv. Prokopa klášteru Vyšší Brod.
Každoročně se zde na svátek sv. Prokopa koná slavnostní obřad a slaví se
takříkajíc malé posvícení (zlí mužští jazykové tvrdí, že mnohé dívky si zde vymodlí chlapce).
Vysvěcení těchto sobě si podobných kostelíčků spadá do doby vlády
Jodoka či Jošta I. z Rožmberka (1361),
jednoho z pěti synů Petra I. mnicha.
pokračování příště

