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Počasí ve Frymburku v roce 2015
O roce 2014 jsem napsal, že byl celkově nejteplejším od počátku pravidelných
celorepublikových měření, prováděných od roku 1961. Nyní se lze na nejrůznějších
webových stránkách věnovaných počasí dočíst, že následující rok jej teplotně ještě předčil
a rekord byl pokořen. Realita je ovšem taková, že rok 2015 byl teplý zhruba stejně, jelikož
teplotní odchylka, zaokrouhlovaná Českým hydrometeorologickým ústavem na celé desetiny
stupně, nedovoluje přesně stanovit, který z roků byl v celorepublikovém měřítku teplejším.
Rekord z roku 2014 byl vyrovnán na stanici Praha-Klementinum, která měří už od roku 1775,
ale v různých regionech naší země se našly oblasti, kde byl rekord překonán, ale také místa,
kde zůstává nejteplejším stále rok minulý. Platí však, že průměrná teplota obou
předcházejících let (2014 a 2015) je stále 2 stupně Celsia nad dlouhodobým průměrem.
S ohledem na posledních 50 let měření je evidentní, že k oteplování v České republice
dochází a to dokonce rychleji než v globálním měřítku. Zatímco celosvětově se za poslední
půlstoletí teplota zvýšila o 0,8 °C, u nás to je přibližně o 1,5 °C.
U nás ve Frymburku máme detailní meteorologická data z meteostanice pana Ing. Bedřicha
Kučery, kterou má umístěnou na svém domě ve Frymburku čp. 73. Nejvyšší teplota zde byla
naměřena dne 31. srpna 2015, a to 35, 8 °C, což je zároveň nejvyšší teplota naměřená od
počátku provozu stanice v roce 2012. Zimní mrazy nebyly nikterak extrémní, takže nejnižší
teplotu Frymburští pocítili 4. února 2015 kolem půl osmé ráno, kdy bylo naměřeno – 13,6 °C.
Nejvíc u nás foukalo 31. března, kdy vítr dosáhl rychlosti 23,2 m/s a nejvyšší srážky byly
zaznamenány 20.listopadu, a to 33,2 mm. Voda v Lipenské přehradě byla příjemně prohřátá
již počátkem července, maximální teplota byla naměřena 6. 7., a to 25, 5 °C.
Tabulky s detailními daty pro jednotlivé měsíce jsou součástí příloh kroniky.

Demografické údaje:
K 31. 12. 2015 měl Frymburk celkem 1295 obyvatel. Narodilo se 15 nových občánků, tj.
stejně, jako minulý rok a zemřel výrazně vyšší počet našich spoluobčanů, oproti loňskému
roku celkem 11 osob. Přistěhovalo se k nám 35 osob a odešlo 23, máme tedy stále pozitivní
migrační saldo, letos celkem 12 obyvatel.
Struktura populace v městečku je následující:
Z celkového počtu obyvatel je u nás 14,7 % dětí ve věku 0 až 14 let (celkem 190) a seniorů ve
věku nad 65 let je 15,7 % (celkem 203) a osob ve věku 15 až 65 let je celkem 902.
Průměrný věk je ve Frymburku 41,4 let.
Nezaměstnanost se v roce 2015 držela tradičně poměrně vysoko, a to na 8,5 %. Je to dáno
jak naší polohou v rámci jižních Čech, tak samozřejmě sezónností některých zaměstnání,
především v turistickém ruchu, ale i lesnictví a stavebnictví. Je to jasně vidět mimo jiné na
tom, že bylo ze 76 osob, evidovaných v roce 2015 na úřadu práce, pouze 19 dlouhodobě
nezaměstnaných a zaměstnání na úřadě hledali také pouze 3 absolventi.
Ze statistik vyplývá ještě ta zajímavá informace, že bylo u nás vybudováno celkem 12 nových
bytů a z tohoto počtu celkem 11 v rodinných domech. Úředně bylo v městysi registrováno 24
hromadných ubytovacích zařízení.

Leden
Od počátku roku 2015 nastoupili zaměstnání v rámci úřadu městyse tři noví pracovníci,
vzešlí z výběrových řízení konaných koncem roku minulého. Provoz našeho infocentra
povede paní Ing. Nikola Märtlová, o čistotu v úřadu městyse, infocentru a muzeu, se bude
nově starat paní Šarlota Lombartová a po odchodu obětavého a oblíbeného technika úřadu
pana Václava Šislera se této odpovědné funkce ujme pan Milan Janáček.
8. ročník frymburského plesu, se konal 24. 1. jako již tradičně v prostorách Wellness Hotelu
Frymburk. Na pořádání plesu se letos podílelo rekordních 27 sponzorů a i návštěvnost byla
rekordní, takže bylo třeba ještě vytvořit dodatečná místa v hotelovém lobby baru.
Pořadatelskou službu na plese zajišťovali frymburští dobrovolní hasiči a úlohu hlavní
organizátorky na sebe vzala paní Jiřka Černocká. Hlavní cenou bohaté tomboly byl stejně
jako minulý rok skútr Kentoya, dodaný sponzorem ČSAD Jihotrans a.s. Ku překvapení
mnohých zúčastněných naši tombolu vyhlašoval populární moderátor Zbyněk Merunka.
Večer zpestřila kromě hudebních vystoupení také atraktivní ukázka barmanského umění
v provedení profesionálů z koktejlbaru Žlutá ponorka v Českých Budějovicích.
Velikého úspěchu dosáhly hned z kraje roku dívky z florbalového oddílu naší školy pod
vedením pana učitele Leoše Ševčíka. Po loňském 6. místě se přes okresní kolo opět
suverénně probojovaly do krajského finále, které se hrálo ve Strakonicích. Zde po sérii výher
podlehly až domácímu celku a skončily tak na krásném druhém místě, přičemž třetí příčku
obsadily hráčky Českých Budějovic. Jak je vidět, nejde o velikost města, ale především o to
jak škola, resp. trenér, dokáže nacházet a motivovat mladé talenty ☺.
Na lednové schůzi zastupitelstva městyse, se zajímavě posunula situace ohledně změny
územního plánu městyse č. 6, která mimo jiné řeší případný rozvoj lyžování na Martě a na
svahu Kaliště směrem k Náhlovu. Kromě křídla odpůrců extenzivního využití stávajících
lesních pozemků a propojení Frymburku s kramolínským areálem, které bylo opět
nejvýrazněji zastoupeno Dr. Vladislavem Smolkou, zde vystoupil P. Procházka, který
odprezentoval petici části podnikatelů v turistickém ruchu, jejichž pohled na celou
problematiku je diametrálně odlišný. Oproti „křídlu environmentalistů“, vidí petenti cestu
k uchování pracovních míst a zachování konkurenceschopnosti našeho městečka v mnohem
masivnější podpoře turistické infrastruktury a snaze se Kramolínu co nejvíce přiblížit.
Samozřejmě následovala bouřlivá diskuze obou táborů i ostatních přítomných. Podle mého
názoru je správné o těchto základních věcech důsledně debatovat, nebát se stát za svými
názory, avšak zároveň akceptovat právo na existenci názorů odlišných. Nejde totiž o to,
který z názorů je ten „správný“. Oba mají právo na existenci, tak jako jejich nositelé, coby
občané, mají právo toto své přesvědčení veřejně manifestovat. Jedině slušně vedenou
diskuzí bez osobních útoků, lze dosáhnout konsenzu bez toho, aby se v našem městečku
vytvořily takřka zbytečné příkopy, které se ovšem velice těžce zasypávají…

Únor
V sobotu 7. února 2015 prošel naším městečkem již čtvrtý Masopustní průvod. Slavnostní
zahájení proběhlo v 10 hod. před radnicí a poté se průvod klasických masek Smrťáka, Gardy,
zvířat a jiných vydal koledou na křižovatku do Frymburské hospůdky, kde byl zabitím
medvěda zakončen. Organizace se jako každoročně ujal masopustní spolek Frymburského
svazu žen.
Nádherný slunečný den 13. 2. uspořádal oddíl SK Lyžaři – Běžci Frymburk tradiční závody v
klasickém běhu na lyžích - Frymburská stopa. V rámci Školního poháru Lipenska se na trať
na fotbalovém hřišti postavilo celkem 103 dětí z Frymburka, Lipna nad Vltavou a Loučovic.
Zajímavostí je, že naprostá většina závodníků neměla vlastní vybavení, ale za pomoci škol a
především obou frymburských půjčoven sportovních potřeb se podařilo závodníky vystrojit.
Následujícího dne v sobotu pokračovala Frymburská stopa závody dospělých, ženy závodily
na vzdálenost 4 km a muži 10 km.
21. 2. se konal tradiční Hasičský ples, organizovaný frymburským Sborem dobrovolných
hasičů. V sále penzionu Stará škola vyhrávalo Duo P+J a naši hasiči jako každoročně úspěšně
ohlídali svou tradiční bohatou tombolu před zcizením, aby byla následně losem rozdělena
šťastným účastníkům plesu.

Březen
Bytová komise městyse již pracuje podle nových metodických pokynů, schválených na
lednovém zasedání zastupitelstva. Cílem změny v přidělování obecních bytů byla zejména
větší transparentnost. O přidělení obecního bytu rozhoduje bytová komise na základě jasně
stanovených kritérií a starosta městyse schvaluje nájemní smlouvu podle návrhu komise.
Pokud by starosta s rozhodnutím komise nesouhlasil, rozhoduje následně o nájemní smlouvě
zastupitelstvo městyse.
I přes nepříznivé klimatické podmínky se podařilo díky našim dobrovolným hasičům
zprovoznit alespoň částečně naší bruslařskou trať, pro kterou se vžil název Ledová
magistrála. Ta má ve frymburské části dvě hlavní nástupní místa – u převozu a na pláži pod
základní školou. V ideálních podmínkách sestává z několika rozměrnějších ploch
s navazujícími ovály, které jsou propojeny směrem na Přední Výtoň a Lipno nad Vltavou.
Plochy jsou při dobrých podmínkách ošetřovány prohrnováním a kartáčováním a především
je pravidelně na vybraných místech sledována síla ledu. Tyto údaje, upozornění na
nebezpečná místa a jiné užitečné informace jsou pravidelně aktualizovány na
specializovaném webu www.ledovamagistrala.cz. Naši dobrovolní hasiči za letošní zimu na
údržbě Ledové magistrály odpracovali 180 hodin.
Ve 44 městech po celé republice probíhal v měsíci březnu 14. ročník festivalu PROTIBET na
podporu Tibetu a tibetských uprchlíků. U nás ve Frymburku se odehrál poprvé ve dnech 13.
a 14. 3. Autor těchto řádků spolu se svou partnerkou Věrou Potměšilovou připravili
v prostorách a s podporou Frymburského muzea dvoudenní promítání hraných

i dokumentárních filmů pro školu i zájemce z řad veřejnosti. Byly podávány himálajské
speciality a návštěvníci si mohli prohlédnout také výstavu fotografií z uprchlického tábora
Tibeťanů v Indii, kterou připravil Ivan Rillich. Na přímou podporu 30 tibetských dětí, které žijí
v Pákistánu, bylo vybráno celkem 9.567,- Kč, z čehož 5 505,- Kč vydělal prodej upomínkových
předmětů a 4 062,- Kč vyneslo dobrovolné vstupné. Osobně jsem moc rád, že se i v našem
městečku nachází dostatek lidí, kteří nezapomněli, že i my jsme byli v područí
komunistického impéria, kteří nejsou neteční k porušování lidských práv kdekoli na světě
a nesou dál odkaz prezidenta Václava Havla.
V neděli 15. 3. se definitivně uzavřela dlouhá popřevratová historie obchodu potravinami
Miloše a Marie Boháčových (SPAR) a obchod v obecním domě čp. 3 v horní části náměstí
přešel do pronájmu firmě Flossmann, která zde otevře pobočku své samoobsluhy Flop.
Naše dominanta – kopec Marta, před 70. a více lety Hohe Matrer, Marterberg a nebo prostě
Kaplička, jak kdo chce, byla letos jedním z cca 250 kopců v celé naší vlasti, na kterých si mezi
sebou 21. 3.lidé předávali světelný signál v rámci „Keltského telegrafu“. Na kapličce se sešlo
asi 50 nadšenců, kteří napjatě očekávali, kdy k nim zasvitne přes Kleť a Bližnou signál, vyslaný
v 19.30 hodin z Velké Javoriny na moravskoslovenském pomezí. Stalo se tak ve 20:32, načež
byla mystická zpráva poslána na Vyklestilku, kde signál z této větve telegrafu končil.
25. března byl třemi zakládajícími členkami, M. Frajovou, J. Touškovou a V. Račákovou,
představen zastupitelům městyse záměr na zřízení komunitního centra v části bývalé
mateřské školky. Bylo vysvětleno, jaké funkce by mělo takové centrum v městečku zastávat
a byl předložen i architektonický záměr jednoduché adaptace bývalé kuchyně, jídelny a
toalet na prostor určený k setkávání dětí i dospělých. Všichni zastupitelé návrh podpořili a
pan starosta velkoryse přislíbil poskytnutí prostor a energií na zkušební provoz centra. Tím
byl položen základní kámen klubu a spolku FČAS – volnočasovému centru, místu konání
workshopů, dětských diskoték, nejrůznějších kondičních cvičení i setkávání seniorů.

Na počátku března se konala valná hromada oddílu kopané FC ŠUMAVA Frymburk, kde byl
zvolen nový výbor na další funkční období. Valná hromada rozhodla takto: předseda oddílu Václav Svoboda, manažer a místopředseda oddílu - Jan Berit, sekretář a trenér A týmu Vlastimil Mertl, zástupce oddílové mládeže - Stanislav Matuš, úsek hřiště, pořadatelská
služba a další důležité funkce mimo fotbalový výbor - Jan Turcovský, finance klubu -Miroslava
Šuníková, zajišťování reklam a sponzorů - Václav Tomka.

Pro naše fotbalisty začaly jarní zápasy, v tuto chvíli však uvádím výsledky přípravných zápasů
v zimní přípravě:
Frymburk - Nová Ves u Č. B.
2:3 Kaňa, Koršala, as: Micák
Frymburk - České Velenice
3:3 Koršala 2, Micák,
Český Krumlov B - Frymburk
3:5 Koršala 2, Rillich, Skipala,
Ribár.
Čtyři Dvory - Frymburk
4:2 Micák 2,
Nová Ves – Frymburk
1:4 Koršala 2, Mertl 2,
Frymburk B - Větřní B
7:2 Vágner 2, Juhaňák, Nekola,
Rillich, Žák, Vinecký.

Duben
V dubnu vyvrcholil v prostorách radnice tříměsíční vzdělávací kurz projektu „Mám pod
čepicí“. Kurz, kterého se zúčastnilo 17 žen a 8 mužů, pořádala českobudějovická nezisková
organizace Attavena o.p.s. ve spolupráci se starostou našeho městyse Oto Řezáčem. Kurz byl
zaměřen především na starší občany, kterým poskytl základní počítačovou gramotnost, ale
také praktické spotřebitelské, finanční a právní informace. V rámci počítačového kurzu si
účastníci osvojili práci s elektronickou poštou, vyhledávání na internetu, internetové služby a
sociální sítě, stahování a úpravu fotografií i základy editace textu a tabulek v MS Office.
Velkou změnou, na kterou si budeme muset zvyknout nejen my, ale i turisté a v neposlední
řadě také složky záchranného systému, je nová vyhláška, povolující na Lipně jízdu
motorových člunů do 5 HP. Je jisté, že se zvýší hlučnost, hrozí úrazy plavců, ale je zde též
nebezpečí toho, že budou lidé provozovat technicky nezpůsobilé motory, čímž může dojít ke
znečištění vody v přehradě nebo budou silnější motory vykazovat jako slabší a tím budou
vyhlášku obcházet. Na podobné incidenty by mělo být připraveno obvodní oddělení policie
ČR, které bude na vodě provádět namátkové i cílené kontroly a v případě porušení předpisů
může plavidlo z hladiny vykázat a krom jiného dát podnět k šetření odboru životního
prostředí.

Jako každoročně byla za aktivní účasti dobrovolných hasičů vztyčena 30. 4. na hřišti májka.
Frymburské maminy se postaraly o čarodějnický rej a pan J. Šuník z Hospody Na Hřišti
obstaral špekáčky pro malé i velké.

Květen
V měsíci květnu dostalo jasnější obrysy budoucí využití budovy bývalé školky. Na základě
představené studie a následné debaty zastupitelé rozhodli, že českokrumlovská
architektonická kancelář SP studio vypracuje projekt na přestavbu objektu. Ten by měl ve
finále obsahovat kromě prostor volnočasového centra a rezervních prostor pro případné
lékařské ordinace také šest malých a dva velké byty.
V souvislosti se změnou zákona o nakládání s odpady má obec nově povinnost zajistit
kompostování bioodpadu. Byla uzavřena smlouva s firmou Eco Farm CZ s.r.o. Firma zbuduje
kompostárnu na Moravici a městys tam bude bioodpad svážet. V rámci městyse tak bylo
vybudováno 18 stanovišť, kam je možno uložit odpad ze zahrádek a pracovníci obce odpad
z těchto míst průběžně svážejí. Jak jsem si všiml, tak se v posekané trávě neválejí vyřazené
televize, ani pytle s plasty, což je dobře a systém by mohl úspěšně fungovat.
22. 5. Proběhla ustavující schůze spolku FČAS. Organizátorky vymyslely dvě alternativní
formy členství ve spolku. Aktivní členství vyžaduje podílet se na plnění cílů spolku a přispívat
svým volným casem v rozsahu cca 10 hod. měsíčně. Pasivní člen potom platí příspěvek
čtvrtletně 250 Kč. Myslím si, že takový spolek s otevřenou hernou pro maminky s dětmi,
výtvarnými a jinými kurzy pro děti i dospělé, seniorklubem a pohybovými aktivitami by byl
příjemným místem nejen pro místní, ale i pro některé z turistů, třeba v případě špatného
počasí. Určitě je to zajímavá vize a držíme palce, aby se ji podařilo naplnit ke spokojenosti
zakladatelek spolku.
30. 5. 2015 od 14 hodin probíhal na fotbalovém hřišti dětský den. Spoluorganizovaly jej
Frymburské maminy s obchodem Na křižovatce a Frymburskou hospůdkou. Hasiči přivezli
svou techniku a děti si krom jiného mohly vyzkoušet stříkání ruční stříkačkou na terč nebo
lezení po laně, byl zde i skákací hrad, diskotéka, koníci, opékání buřtíků a nechyběly
nejrůznější drobné soutěže, samo sebou za sladkou odměnu.
Májové kolo - V sobotu 23. května ožilo frymburské náměstí loni obnoveným závodem
Májové kolo a Frymburská „wellness“ desítka. Děti během dopoledne absolvovali tradiční
běh okolo náměstí, tentokrát podporovány maskotem podniku méďou Kubíkem.
Následovala ta samá trasa na kolečkových bruslích či koloběžkách. Dětí se na start postavilo
105 a byli mezi nimi i borci od pohledu ostřílení, kteří k nám s rodiči a trenéry zavítali jen
kvůli této události z mnoha míst jižních Čech. Dospělí odpoledne proběhli nenáročnou trasu
po cyklostezce směrem na Lipno, v celkové délce 10 km.

Červen
Měsíc červen byl opravdu nabitý událostmi. Kromě pozoruhodného a málo vídaného ostrého
zásahu hasičů z Frymburku a Českého Krumlova, kteří devátého června odpoledne přibližně
1,5 hodiny tahali z vody u převozu tatrovku naloženou pískem, se odbýval již 15. ročník
frymburských slavností, hned z kraje měsíce byl u nás uvítán prezident Miloš Zeman
a v závěru června byl zastupitelstvem městyse schválen jeden důležitý dokument Střednědobý strategický plán rozvoje městyse Frymburk na léta 2015 – 2020.
Prezident České republiky Miloš Zeman ve Frymburku
Hned druhý červnový den hostilo naše městečko návštěvu, která k nám nezavítá často.
V rámci své cesty po jižních Čechách se u nás zastavil na krátkou návštěvu spojenou
s obědem prezident republiky M. Zeman se svým doprovodem. Průběh návštěvy nejvyššího
představitele našeho státu zaznamenal pro červencové vydání Frymburského zpravodaje
hlavní hostitel, starosta městyse pan Oto Řezáč, a tak si dovolím jeho popis památné události
i pocitů z ní ocitovat:
Dne 2. 6. 2015 přesně v 12:08 se při vystupování z prezidentské limuzíny dotkla pravá noha
prezidenta naší republiky frymburského náměstí. Tolik asi pro historické záznamy a kroniky
☺.
Prezident v doprovodu hejtmana se ve Frymburku zastavil v rámci své cesty po jižních
Čechách. Zastavil se u nás, aby zde poobědval v našem Hotelu Maxant. Je to velmi velká
pocta jak pro celý Frymburk, tak přirozeně pro hotel manželů Semšových a celé jejich rodiny,
která nyní hotel provozuje. Prezident si na oběd přizval i hosty, jednalo se o starosty okolních
obcí a některé významné podnikatele a osobnosti z různých oblastí hospodářské činnosti naší
oblasti. Prezidentské menu, spolu s jeho podpisem, máme uchováno v Pamětní knize, kterou
pro podobné významné akce máme vytvořenou.
Prezidentovi jsem předal dar od frymburských občanů – jednalo se o dvě číše vyrobené u nás
ve sklárně na Milné. Na jedné číši je vybroušeno – Obyvatelé Frymburka svému prezidentovi
a na druhé znak městyse. Role hostitelů jsme se zhostili velmi důstojně, tak, jak si hlava státu
zaslouží. To není jen mé hodnocení, ale dokládají to slova chvály, jak ze strany zástupce
protokolu prezidenta, tak vedení zúčastněných jednotek Policie ČR, tak představitelů
Jihočeského kraje. Děkuji všem, kteří pomáhali tento nelehký úkol zvládnout, v prvé řadě
jistě Hotelu Maxant v čele s jeho manažery Petrem Procházkou a Martinou Semšovou,
perfektním, usměvavým, milým a profesionálním servírkám a skvělou sestavou kuchyně
hotelu. Stejně tak děkuji naší vždy stoprocentní pracovní skupině při úřadu městyse. Dále
chci moc poděkovat všem těm, kteří přišli pana prezidenta pozdravit, přivítat a vytvořili velmi
přátelskou atmosféru.
Ve 13:47 dne 2. 6. 2015 se uzavřely dveře prezidentské limuzíny a prezident České republiky
odjel z Frymburku dál, směrem na Loučovice, kde jeho program pokračoval. Tolik zas pro
historické záznamy. ☺
Oto Řezáč, starosta městyse

Počátek června se jako tradičně nesl také v duchu příprav a těšení na Frymburské slavnosti.
Jako „předskokan“ slavností se v pátek před oficiálním zahájením odehrál již potřetí turnaj v
boccii - Boccia Borec 2015. Letos se turnaje zúčastnilo 12 týmů, které byly rozděleny do dvou
skupin po šesti. Celkem se na hřištích u základní školy objevilo 44 hráčů, z toho 3 týmy
frymburských. Organizátorem turnaje byl frymburský fotbalový oddíl a jeho duší jako
každoročně manželé Hartmanovi.
Ani letos nemohu připravit ctěné čtenáře frymburské kroniky o oficiální program z pera
Ivana Rillicha:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. FRYMBURSKÉ SLAVNOSTI
12. - 14. června 2015
A je to zase tady! Tady ve Frymburku! Třídenní slavnostní mumraj plný kultury. Ale také jídla
a … piva! Klidně tolik, co hrdlo ráčí. Vždycky tomu tak ale nebylo. Babylónský král
Chamurappi například zákonem přesně stanovil, kolik piva na osobu každý dostane podle
svého sociálního postavení. To my máme naštěstí jinačí zákony! I když zákon, který hovořil o
tom, že ženy, podávající špatné pivo, budou potrestány utopením, také nebyl špatný.
Rozumné užívání piva je rozumné. Ale i nerozumné užívání je někdy rozumné. V kolébce
piva, tedy ve starověké Mezopotámii, se pivem například léčilo uštknutí škorpiónem. Jenže
chybí statistiky úspešnosti léčby. V Egypte se pivo používalo jako antikoncepční prostředek
proti početí. Kolik asi džbánků musela dotyčná vypít, než se stala neschopnou početí? A z
Egypta také máme dokonce první zaznamenanou, dva tisíce let starou dopravní nehodu,
spojenou s nadměrným popíjením piva. Opilý vozataj tam přejel vestálskou kněžku bohyně
Hathor. Byl ukřižován na dveřích hospody, kde mu předtím nalévali pivo a zůstal tam
pověšený, dokud ho nesežrali mrchožrouti. Než ho však sežrali, musely jít dveře o hodně hůř
otvírat... Přestože se tomu nechce ani věřit, jsou s pitím piva spojeny také možné zdravotní
komplikace. Třeba taková cenosillicafóbie. Projevuje se nekontrolovaným třesem, suchem v
ústech, potížemi s dýcháním, bolestmi na hrudníku, vířením v břiše, závratí, točením hlavy,
návaly horka nebo chladu a pocity znecitlivení nebo mravenčení. To všechno jsou příznaky
cenosillicafóbie, chorobného strachu z prázdného půllitru. Z jiného soudku je „syndrom
automatického pivovarnictví“, diagnostikovaný lékaři v Japonsku. U této nemoci se ve
střevech vytvářejí kvasinky alkoholu a mohou způsobit opilost osoby ačkoli ta nic nepila.
Takže dobrou zábavu a dobrou chuť při ochutnávání nějakého méně známého piva. Ona
europiva z mamutích pivovaru také nejsou zdraví škodlivá, ale jsou všechna stejná. Asi jako
jsou všude stejné europalety, eurobanány nebo europoslanci. A nemusí to být samozřejmě
za každou cenu taková originalita jako kambodžské rýžové pivo Tarantula Brandy, které pro
lepší chuť obsahuje mrtvou tarantuli.
Pátek 12. 6. 2015
Pivní stan na náměstí
17:45 – 18:00
Slavnostní zahájení starostou městyse Frymburk – loni měl starosta za úkol povzbudit
paraskavedekatriafobiky, aby se nebáli pátku třináctého. Letos by mel vysvětlit občanům, že
ještě méně opodstatněná je ve Frymburku cenosillicafóbie, tedy chorobný strach z
prázdného půllitru.
18:00 – 20:00

Zábavné pásmo z vystoupení žáků Základní školy ve Frymburku
20:30 – 22:30
Jiří Schelinger Memory Band – českobudějovicko-velešínsko-vyšebrodské uskupení přiveze
mimo jiné Jahody mražený, což se může v červnu hodit.
Tento koncert bychom chtěli věnovat Vášovi Mertlovi, který nás nedávno opustil a který by si
tyhle pecky určitě nenechal ujít.
22:45 – 23:00
Slavnostní ohňostroj – Fárjů Special Effects opět v akci. Jó, bydlet tak u muničního skladu ve
Vrběticích, nemuseli bychom za ohňostroje platit. Ale snad je to takhle lepší a koneckonců
Fárjů je mistr svého řemesla a strčí celé Vrbětice do kapsy.
23:00
Chlapi v sobě - ač jsou chlapi v sobě, na pódiu se neperou. Ani pod pódiem. Ani nikde. Jedná
se tak trochu o reinkarnaci Papouškových sirotků, která je vylepšená o něco mladšího a
neopotřebovanějšího, něžným pohlavím vyhledávaného. Hrají převážně československý poprock, ale klid, randál to je.
Školní hřiště
(v případě slejváku školní tělocvična)
10:00
Boccia Borec 2015 – 3. ročník v boccii za účasti trojnásobného mistra republiky Honzy
Urbana z Frymburka jako malý předkrm slavností
Sobota 13. 6. 2015
Pivní stan na náměstí
11:00 – 13:00
Blackout a Fusion of the Ruins - rockový oběd naservírují dvě mladé rockové kapely z Vyššího
Brodu
14:00 – 16:00
Netolička – trocha jihočeské dechovky k odpolední pohodě. Dechovka být musí, o tom
žádná. Kolem 13. hodiny provede kulturní komise úřadu městyse kontrolu, zda posluchači
dostatečně tančí.
16:00 – 17:00
Frymburský jedlík – soutěž v pojídání něčeho na čas. Čeho, to pořadatelé důsledně drží pod
pokličkou, aby nebylo možno trénovat a soutěž tak byla zajímavější. Nelze vyloučit hodnotné
ceny.
17:00 – 19:00
Musikverein Vorderweissenbach – hornorakouská krojovaná dechovka s více než stoletou
historií.
20:00 – 22:00
Navostro – keltská muzika v podání mělnicko – skotsko – americké kapely v kiltech. A navíc
za doprovodu tanečnic Navostro Dancers.
22:30
Corso beat – beat či nebýt? Hrají opravdu všechno, Všechno s hodně velkým V. Kaťáky,
Bartošku (ne Jiřího, ten toho kromě pár duetů moc nenazpíval, ale Ivetu), Kluse, Kabáty...
Farní zahrada

11:00 – 16:00
Divoký západ na divokém jihu - western a country odpoledne
Pro děti, ale nejen pro ně, možná zlatý hřeb slavností!
Martin Žák a jeho Stará almara - program pro celou rodinu. Písničky prvních bílých osadníků,
vypravování a stylové hudební nástroje od banja, kytary a autoharfy až po luk, lžíce nebo
papírový pytlík.
Opravdový potulný medicinman a jeho krám - originální obchodní artikl - zázračná léčivá
tinktura za jedinečnou akční cenu a neopakovatelná výstava obestřená tajemstvím
FRYMBURSKÁ NEJ
Farmářův dvorek - zvířátka na pokoukání, pohlazení i projetí - ovečky, kozy, kůzlata, poníci,
koníci…
Již tradiční indiánská lukostřelnice - střelba na 3D terče.
Kurz lasování, aneb chyť si své tele
Chlapi od černého řemesla - westernová kovárna a podkovárna
Řemenář - vyrobte si svůj vlastní opasek nebo pouzdro na kolt (kdo nemá kolt, tak na mobil)
Řezbář - vlastnoručně vyrobená plně funkční lžíce z voňavého lipového dřeva během deseti
minut
Sklárna - vyrobte si originální skleněnou perlu
Košíkářka - výroba košíků a misek z proutí i z pedigu
Zlatá horečka - opravdové rýžování zlata ze zlatonosného písku. V případě mimořádného
úspěchu je možné zlato směnit v kterékoli restauraci v poměru 1 unce : 1.200 piv. To už se
pak při té příležitosti vyplatí oslavit narozeniny nebo provdat dceru.
A pozor… jízda na elektrickém býkovi – kdo se udrží déle? Pokud někde ve Frymburku uvidíte
frontu, neváhejte se zařadit, protože se určitě vine až k této nevšední atrakci.
A to není zdaleka všechno, zajděte se podívat!
Hladina Lipna
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 – okružní plavby osobním převozem. Vždy pro 12
účastníků, nástup je na přístavišti převozu, trasa je kolem frymburského poloostrova a to
zdarma. Ještě pro přesnost - jedná se o plavby polookružní, jinak to poloostrov ani
neumožňuje. Možná však vizionář Miloš Zeman přijde po realizaci ambiciózního průplavu
Dunaj-Odra-Labe s neméně ambiciózním projektem průplavu Lukavický potok-Černý potokPodhořský potok a to se to potom bude s Barkasou kolem Frymburka kroužit!
Alternativní scéna v restauraci Markus
16:00 – 23:00 (zhruba tak nějak)
16:00 - Kašpárkův hrobeček dává divadelní kus Chlupáči – muzikál o putování zvířátek za
domovem pro děti i dospělé
19:00 – další kus tohoto tělesa - Velká S-bankovní loupež – autorská hra z prostředí nekalých
živlů.
21:00 - Mons Pubis – lehce alternativní rockové těleso.

Neděle 14. 6. 2015
Zátoka Vřesná
10:00 Procházka po vřesenské zátoce se zasvěceným ornitologicko – ichtyologicko –
botanickým výkladem o zdejším biotopu v podání hydrobioložky Moniky Krolové. Sraz na
odpočívadle nad kempem Vřesná.
Náměstí
10:30 – 11:30
Divadlo KOŇMO - Jak šlo vejce na vandr Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů,
loupežníky v životní velikosti, jejichž ukrutnost je nezměrná a velmi dramatickou hudbou.
V podstatě se hraje o tom, kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René, osel
Otokar a užovka Věra putovali tam a zase zpátky. Protože putovat zpátky a tam je blbost.
Pivní stan
11:30 – 13:30
Black Bottom – ragtime, traditional, dixieland a … swing. Melodie, které nás přenesou do
dvacátých a třicátých let do Spojených států. Možná se objeví i Alphonse Gabriel Capone,
kdo ví. Mimochodem, věděli jste, že Black Bottom je tanec? Ještě je čas se připravit.
14:30 – 16:00 Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý – rockově-bluesové pohlazení na
závěr. Představovat toto trio by bylo urážkou posluchačů. Blues o spolykaných slovech, ale
i Bitva o Karlův most. Bitva vyhraná pomocí dvou kytar a houslí. Obdivuhodné!
Divadlo
17:00 – 19:00
Divadlo Palace Theatre – Rodina je základ státu
Tato komedie se odehrává v londýnské nemocnici svatého Ondřeje pár dnů před Štědrým
dnem. Těsně před důležitou přednáškou oznámí doktoru Davidu Mortimorovi jeho bývalá
milenka Jane, že s ním má (nyní již dospělého) syna Leslieho. Davidova snaha vyhnout se
přiznání k otcovství vede k improvizovaným výmluvám vytvářejícím stále nové
a komplikovanější zápletky. Když už vše vypadá naprosto nerozpletitelně, následuje
nečekaný happyend.
Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Sabina Laurinová, Richard Trsťan,
Miloš Kopečný, Martina Hudečková / Marika Procházková, Jiří Havel, Jakub Slach / Vojtěch
Záveský, Zdeněk Piškula / Mirek Sabadin.
Provázet třídenním veselím bude Pepa Dirbi Dirbák.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autobusové nádraží obsadili v době konání slavností kolotoče a autodrom, což jsou sice
zábavy s na můj vkus extrémně hlučným popovým doprovodem, ale ke koloritu slavností bez
debat patří. V horní části náměstí stálo několik mobilních barů, vesměs detašovaných
pracovišť našich frymburských hospodských a celé náměstí bylo lemováno stánky s teplými

i studenými pochutinami a nejrůznějším pouťovým zbožím od šperků, přes dětské hračky
a pletené koše až po asijský textil.
I když jsou Frymburské slavnosti pro městys dosti finančně náročné a pro organizátory
a pořadatele rok od roku stále více vyčerpávající, je to jistě nejneobyčejnější víkend v rámci
celého roku, kdy před ostrým startem letní sezóny městečko ožije zábavou místních a i lidé,
které jinak není přes celý rok téměř vidět, korzují se známými po zaplněném náměstí,
vzájemně se zastavují, aby prohodili pár slov, nebo konzumují klobásky a pečená selátka
u venkovních posezení. Každý sice máme jiný vkus a komu to za to stojí, vždy může na
programu nebo jeho realizaci leccos zkritizovat, ale myslím si, že nejdůležitější poselství je
jasné – že Frymburské slavnosti jsou „naše“ – není to žádná show pro turisty, ale jeden
z důležitých tmelících prvků, tvořících „polis“ - pestrobarevnou komunitu spoluobčanů.
Dne 24. června byl na 8.zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk hlasy všech osmi
přítomných zastupitelů schválen dokument s názvem „Strategie udržitelného rozvoje
městyse Frymburk. Rozsáhlý elaborát na 110 stranách pojednává současný stav i koncepci
rozvoje našeho městyse ve střednědobém horizontu. Snaží se odhalit slabá místa, stanovuje
priority a cíle a bude nám sloužit i při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.
Vizi trvale udržitelného rozvoje městyse Frymburk se snaží uvést v soulad nejen s přáními
frymburských občanů a radnice, ale také s podobnými dokumenty vypracovanými na úrovni
Jihočeského kraje, České republiky i Evropského společenství jako celku. Dokument
vypracovala firma Novi Solutions, s.r.o. z Českých Budějovic pod vedením Ondřejky
Harvalíkové. Jeden exemplář dokumentu v tištěné podobě se nachází v přílohách kroniky.

Červenec
5. července pořádal v našem kostele svůj letní koncert frymburský pěvecký sbor Harmonie,
pod vedení manželů Rolčíkových. Od 17:30 hodin se naším krásným chrámem rozezněly
písně světské i duchovní od A. Dvořáka, B. Martinů, P. I. Čajkovského, W. A. Mozarta
a dalších slavných skladatelů.
11. července 2015 se konal tradiční tenisový turnaj čtyřher, který je hlavní akcí místního
tenisového klubu SK Tenis Frymburk. Na hřišti pod základní školou a na klubovém
antukovém hřišti na Rybízárně hrálo za krásného počasí osm dvojic. Zvítězit se podařilo
dvojici Pavel Lučan a Zdeněk Novotný, která ve finále porazila dvojici František Žižka a Václav
Beran. Na třetím místě skončili Jan Berit a Zdeněk Skipala.
Sponzory turnaje byli: Ardo Reality s.r.o., Totter Ferdinand, FLOP Frymburk, Skipala Zdeněk,
Restaurace Pohoda a Sport Řezáč.
Předposlední červencový víkend se odehrál 24 hodinový závod v chytání ryb na rybníku v
Milné. Souboje v rybářské dovednosti při líčení na kapry se zúčastnilo celkem 25 soutěžících.
Ti z rybníka vytahali 75 kaprů. Vítězem celé soutěže se stal místní rybář Jan Stašák, kterému
ke zlatu dopomohlo mimo jiné chycení macka, měřícího úctyhodných 74 cm. Na druhém
místě skončil přespolní Eduard Čech a třetí místo obsadil Frymburák Václav Schneider.
Po vyhlášení výsledků proběhlo ještě losování bohaté tomboly. Mezi cenami se letos objevil
například televizor, samozřejmě nejrůznější rybářské náčiní, gril a mnoho dalších cen.

Sponzory závodů i tomboly byli: Carthamus, sklárna Tasta Milná, Farma Milná, Antoni,
rybářství Big Fish V. Schneidera, Soňa Frnková, Restaurace Pohoda, Bistro U Hastrmana,
Restaurace Grobián, Restaurace Na Hřišti, Restaurace Na Rynku, Hlíza Gas a Milan Němec.
Po šesti měsících příprav a závěrečném velkém stěhování a gruntování mohla naše veřejnost
21. 7. 2015 poprvé navštívit volnočasové centrum FČAS v budově bývalé mateřské školy.
První den přišlo do klubu na program „tvořivá dílna“ 15 dětí.
„Hlavní managerkou“ FČASu je Jana Toušková, Marcela Frajová má na starosti programovou
náplň sálu a Veronika Račáková programy pro děti. O grafiku programových plakátků
a dalších tisků se stará Monika Trinkbauerová a nebezpečné funkce účetní se s odvahou
zhostila Antonie Frnková. O inventář klubu pečuje Barbora Perfollová. Příprava prostoru dala
nejvíce zabrat Lukášovi a Michalovi Touškovým a Věrce Potměšilové a Janě Švarcové. Dále se
na zprovoznění centra podíleli Monika Frnková, Marcela Hrušková, Veronika Jinochová,
Hanka Reifová, Marek Rozvald, Gabriela Schicková, Gesche Wischmannová, Nikola Vrátilová
a svou trochou do mlýna přispěl také autor těchto řádků. Finance na rozjezd částečně dodali
formou členských příspěvků tzv. pasivní členové – Miroslava Kourová, Karolína Tomášková,
Helena Toušková, Jiřina Černocká, Lenka Peroutková, Simona Račáková, Luděk Koura, Eva
Andrýsková, Ludmila Viková, Miroslava Petrášová a Jaroslava Schneiderová.
Jelikož se jedná o první měsíc provozu, následuje program aktivit centra, jehož základní
obsahová kostra – aktivity pro děti, otevřená herna, seniorklub, cvičení - by měla být každý
měsíc přibližně stejná:
Červencový program klubu FČAS od 20. 7. 2015
Tvořivá dílna
-každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod.
-program: výroba masek, deníků z prázdnin, náhrdelníků, fotorámečků aj.
Dětská herna
-každou středu od 9:00 do 12:00 hod.
-k dispozici jsou hračky, houpačka, bazének s míčky nebo žebřiny
Dětská diskotéka
-každý čtvrtek od 19:00 do 21:00 hod.
-program: tanec, zábavné hry, karaoke
Senior klub
-každou středu od 13:00 do 15:00 hod.
-program: společenské hry, přátelské posezení, cvičení
Cvičení
-Hatha jóga pro dospělé každé úterý 18:30 -20:00, pořádá Marcela Frajová, rezervace na
tel: 737 255 472
-Power jóga každou neděli 19:00 – 20:00, pořádá Jana Toušková
Dále připravujeme na srpen:
-workshop výroba domácího krému s Veronikou, 11. a 14. 8. rezervace na
veronikaracak@seznam.cz
-breakdance s Martinem
-příměstský tábor 3. - 9. 8. 2015

Programová nabídka je podle mého názoru velmi pestrá a nezbývá než doufat, že obyvatele
Frymburka a případně i naše hosty zaujme a FČAS se stane jednou z trvalých a stabilních
značek v naší obci, jako je třeba FC Šumava Frymburk, Aqualungclub, Lipno -Dunaj a další.
Jarní fotbalová sezóna našich fotbalistů, jak ji shrnuje sekretář klubu Vlastimil Mertl:
Náš fotbalový oddíl úspěšně dohrál všechny soutěže. Všechny týmy splnily své předpoklady
a cíle, které si daly před začátkem soutěže!
A tým mužů skončil na konečném 6. místě se ziskem 46 bodů. Mužstvo uhrálo 14 vítězství 4
remízy a 8 proher. Celkové skóre 54:35. Mužstvo mělo ještě 4 kola před koncem šanci
okupovat první příčky v tabulce, avšak i díky velké marodce v posledních kolech přišly
zbytečné prohry a konečná šestá příčka je vzhledem k velkému zisku bodů velmi dobrá.
Nejlepšími střelci v sezoně byli shodně Erik Koršala a Standa Budík, kteří vsítili 14 gólů. Za
nimi skončil Jan Rillich, který dal gólů 8. Nejlepším nahrávačem byl Milan Račák
s 9 asistencemi. Zajímavostí je, že Honza Grohman odehrál všech 26 zápasů a strávil na hřišti
2 360 minut. Za ním skončil Dušan Račák, který odehrál 2 242 minut, a za ním skončil brankář
Marek Vítek, který odchytal 2 070 minut. Celkem v zápasech za A tým v této sezoně
nastoupilo 39 hráčů.
B tým mužů skončil na 8. místě, což je vzhledem k postupnému omlazování týmu přijatelné
místo, i když ke konci musely vypomoci i některé opory z A týmu. Vzhledem ke třem výhrám
v závěru nakonec „Benfika“ uhrála pěkné umístění. Nejlepšími střelci byli Martin Juhaňák
8 gólů, Honza Rillich 7 gólů a Honza Salzer 5 gólů. V průběhu soutěže se týmu ujali noví
trenéři Lukáš Matuš a Pepa Micák a jejich spolupráce výrazně prospěla. Do další sezony
budou mít hodně důležitý úkol, a to zabudovat do týmu dalších 5 nováčků, kteří právě končí
v žácích!
Žáci se nakonec z pohledu umístění ukázali jako nejúspěšnější tým Frymburka. Jejich 4. místo
v konečné tabulce je vzhledem k jejich velmi úzkému kádru hodně potěšující a na jejich
výkonech je vidět, že se ve Frymburku stále rodí talentovaní fotbalisté. Jejich suverénně
největším tahounem se stal Tomáš Pavlík, který v soutěži vstřelil neuvěřitelných 85 góĺů, což
je nejvíc v celém okresním přeboru žáků! S velkým odstupem za ním skončil mezi střelci
Václav Tomka se 14 góly. V této kategorii máme velké rezervy a je smutné, že fotbalových
žáků je neustále míň a míň. Počítače a různé jiné aktivity odvádí mnoho talentů od fotbalu,
a to je z naší pozice velmi smutné.
Přípravky skončily v konečné tabulce na 8. místě a i tady je hodně vidět, že nám schází
v některých ročnících plno hráčů! Nicméně kluci, kteří hrají za přípravky, se snaží a dělají nám
radost. Jejich zápasy jsou hodně navštěvovány diváky především z řad rodičů a panuje zde
vždy výborná atmosféra. Nejlepším střelcem v této kategorii je Matěj Malina se 61 góly. Za
ním se seřadili Marek Micák se 40 góly a Pavlík Juhaňák, který dal gólů 17. Přípravkám se
velmi dobře věnují trenéři Franta Malina a Standa Matuš a jejich práce je na hráčích hodně
vidět.
V další sezóně se musíme zaměřit především na mládežnické oddíly a pokusit se do mužstva
přivést další adepty pro fotbal. Připravujeme projekt, který by nám k tomu mohl pomoci,
a který chceme představit od září pod názvem „Fandíme frymburské mládeži – pojďte hrát
fotbal za Frymburk“.

Srpen
O víkendu 1. a 2. srpna se konaly v areálu fotbalového hřiště Frymburské sportovní slavnosti
2015. Pod záštitou městyse Frymburk je pořádá FC Šumava Frymburk a nohejbalový klub.
V sobotu prvního srpna zahájil slavnosti tradiční nohejbalový turnaj trojic, kterého se letos
zúčastnilo celkem šest družstev z našeho okresu. Ve finálovém utkání proti Velešínské trojce
zvítězil frymburský all star tým ve složení F. Malina, D. Račák a J. Novák.
Na fotbalovém hřišti mezitím probíhal turnaj přípravek, následovaný turnajem mužů. Po jeho
skončení byli vtaženi na trávník i diváci, kteří se měli možnost zúčastnit soutěže ve střílení
penalt o láhve šampaňského. Následovala sportovně-hudební veselice v Hostinci Na hřišti
a přilehlém pivním stanu. Neděle tedy odstartovala až v bezpečných 11:45 zápasem dvou
frymburských ženských týmů mezi sebou a následně zakončil slavnosti fotbalový turnaj
starých pánů.
V sobotu 1. 8. 2015 byl od 10:00 hod. zahájen historicky poprvé letní provoz na Martě. Ne
tedy, že by byla Kaplička v parném létě zasněžována, anebo opatřena umělým povrchem, ale
vznikla zde letní alternativa Skiareálu – Activity park médi Kubíka, v režii majitele areálu
p. Ing. Dlouhého. Vstup do areálu, který je poměrně citlivě umístěn ve spodní části kopce
pod vlekem, je z parkoviště vedle Hotelu Kupec. Areál obsahuje Kubíkovu naučnou stezku
pro děti, zoo koutek, SNAG golf, jízdu terénními trojkolkami z vrchu kopce, vodní lyžování na
mobilním vleku umístěném v zátoce, samozřejmě také občerstvení a další aktivity, jejichž
nabídka se má dále rozšiřovat a zkvalitňovat.
Park médi Kubíka je atrakce, která neovlivňuje negativně životní prostředí, většina prvků je
poměrně jednoduše odstranitelná, aktivity jsou určeny pro rodiny s dětmi a areál není
nikterak necitlivě umístěný. Je to tedy atrakce, která má velký potenciál přilákat turisty
i místní rodiny a přitom nenaštvat lidi s konzervativním přístupem k rozvoji turismu ve
Frymburku. Jen doufám, že se podaří park kvalitně řídit, směrovat a rozvíjet a zároveň
propagovat, aby byl v dlouhodobém horizontu a v konkurenci nejrůznějších „supermega
atrakcí“ životaschopný.
Od 5. do 7. 8. proběhl další ročník multižánrového charitativního festivalu FRYMBURKFEST.
Festival letos netrval tak dlouho jako loni (což mnoho Frymburáků potěšilo), ale stejně jako
v roce 2014 nabídl špičku tuzemské populární hudby a zajímavý doprovodný program.
Na pódiu na frymburské pláži vystoupila folková legenda folku František Nedvěd, legendární
rocková skupina Olympic a rockový matador Aleš Brichta se svým Triem. Dále Wabi Daněk,
skupina Blue Rocket a Zdeněk Podhůrský se svou kapelou Underhill.
Na pláži se odehrály tři dvojkoncerty spojené s předáváním formálních šeků s vybranou
částkou (50,- Kč z prodané vstupenky) rodinám a dětem z projektu Číslo na Boha.
Program doplnila dětská divadélka, interaktivní expozice ve spolupráci s Vojenskými lesy,
stejně jako loni také ukázky dřevosochání. Sochy doplní frymburskou promenádu pod starou
školou a Hotelem Vltava. Byl připraven také „dětský svět“ se skákacím hradem,
trampolínami, malováním na obličej a dalšími atrakcemi.
Frymburský potápěč a mořeplavec Jozef Boháč, který na minulý ročník připravil tradiční říční
vázaný vor, nyní představil svůj nový projekt – veliký dřevěný vor s kajutou a oplachtěním, na
kterém se chystá podniknout cestu přes Atlantik. Akci ve spolupráci s městysem Frymburk
a pod záštitou našeho starosty pana Oto Řezáče pořádalo občanské sdružení Umění je radost

s agenturami RURagency a Adventure Agency, hlavním leaderem byl jako loni pan Zdeněk
Podhůrský.
28. 8. 2015 ožil opět náš málo využívaný sál Kulturního domu, jinak též kino. Od 19.30 hodin
se konalo zábavné představení Karla Šípa a Josefa A. Náhlovského „MINIPÁRTY“. Zábavná
talkshow jako tradičně přilákala do kulturního domu značný počet návštěvníků a já jsem si
zase vzpomněl na dlouhé fronty na lístky do kina nebo na divadelní představení před 25 lety.
Říkám si, jaká je to škoda, že je tento objekt už dlouho v tak špatném stavebně technickém
stavu, že se sál běžně využívá 2x do roka – na akademii naší základní školy a divadelní
představení v rámci Frymburských slavností. Poté, co se záchranná služba přestěhovala ze
zadní části budovy do nových prostor Integrovaného záchranného systému a skončil druhý
pokus o provozování bazaru vpředu budovy, jsou v provozu pouze dvě kanceláře místních
firem, ordinace veterináře, který jezdí jednou týdně, byt správce, asi ještě také zkušebna
taneční skupiny a naše kvalitně vedená knihovna, která je ovšem v dosti bezútěšných
a studených prostorách. Těžko říci, zda by se rekonstrukce sálu jako takového vyplatila, ale
každopádně by si tento omšelý předimenzovaný svědek „budování lepších zítřků“ nějaký svůj
„lepší zítřek“ ve formě rekonstrukce nebo demolice určitě zasloužil…

Září
Skončila letní turistická sezóna a turistů kvapem ubývá. Letos je začátek školního roku znát
o to markantněji, že díky tropickým letním teplotám Frymburk místy praskal ve švech,
a zaparkovat na náměstí, aby člověk cestou z práce něco nakoupil, bylo víceméně nemožné.
Je samozřejmě paráda, že Frymburk tolik lidí nalákal, jsme přeci turistická destinace, a tak je
to dobře, ale zároveň jsem si občas při pozorování toho cvrkotu na cyklostezkách i jinde říkal,
jestli už tohle není ten limit – jestli má cenu se snažit lákat další a další hosty na letní sezónu
a kde je hranice, kdy budou z tohoto náporu otrávení jak místní, tak i turisté, které sem
nalákala reklama na klidnou a pohodovou dovolenou v čisté přírodě. Ale zatím to, nejen já,
pociťuji jako občerstvující závan života oproti chmurnému předjaří, kdy tu není téměř ani
noha… Nápor turistů má ale i své stinné stránky – kromě rušení nočního klidu a krádeží,
kterých letos v létě markantně přibylo, je to i zvýšené množství odpadků, které se objevují
podél cest, ale i přeplněné kontejnery a s tím související nápor na obecní kasu, která musí
sanovat nepoctivé podnikatele, kteří místo aby vyprodukovaný odpad legálně a hlavně za své
zlikvidovali, přeplňují obecní kontejnery, nebo strčí svůj odpad do privátního kontejneru
k nejbližší bytovce.
Od prvního září máme ve farnosti nového kněze. Vzhledem k tomu že P. Ivan M. Záleha
opustil nečekaně kněžskou službu, aby mohl založit rodinu, byla naše farnost půl roku bez
duchovního správce. Od 1. září ustanovil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil pro
lipenské farnosti a tudíž i pro Frymburk jako administrátora P. Mgr. Ing. Jana Špačka, dr. h. c.,
rodáka z Třebíče. Zajímavé je, že tento muž se vydal na kněžskou dráhu až ve věku 39 let,
přičemž jeho rozhodnutí pro duchovní službu ovlivnil mimo jiné náš dlouholetý pan farář P.
Michal Tkáč, s kterým se potkával během svých dovolených na Lipně. P. Jan působí jako
velmi milý člověk, věřící jsou velmi rádi, že mají takového sympatického a srdečného kněze,
ale je nám samozřejmě líto, že po dočasném pobytu na světlické faře se přestěhuje natrvalo
do Horní Plané, takže naše fara bude dál chátrat. Je to obrovská škoda, jelikož od roku 2008,
kdy zemřel P. Tkáč, se na faře nebydlí, víceméně se netopí, vodovod je kompletně
popraskaný a tato, po našem kostele jistě nejvýznamnější památková stavba v městečku,

neuvěřitelně rychle chátrá. Téměř před očima se drolí „šumavský špric“ – hrubá omítka
provedená v poslední stavební fázi kolem poloviny 19. století a odhaluje překvapivý rozsah
gotických omítkových vrstev, které lze vysledovat po celé délce budovy a přecházejí i do
prvního patra. Tato smutná devastace nám tedy zároveň umožňuje „nahlédnout“ do
středověkého stavu frymburské fary a představit si, jak ji tehdejší Frymburáci vídali. V hrubé,
dřevem hlazené omítce bez nátěrových vrstev, jsou patrné poměrně malé pravoúhlé okenní
otvory s kamenným tesaným ostěním, stejného charakteru jako kamenické prvky na sakristii
kostela. Okna jsou zvýrazněna hlazenými paspartovými rámy s bílým nátěrem, nároží zdobí
jednoduché ryté kvádrování a patro je odděleno dvojitou rytou linií, naznačující římsu.
Iluzivní okno s malovanou vitrážovou výplní, pocházející patrně z barokního období,
situované v prvním patře severní zdi, je čím dál tím méně zřetelné. Je zvláštní, jak některé
domy ohromně rychle chátrají, když z nich odejde život…
XII. ročník Jihočeské hasičské ligy 2015
Dne 19. září se uskutečnil tradiční, hojně navštěvovaný a divácky atraktivní závod
v hasičském sportu, který pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku pod záštitou
starosty městyse Frymburk v rámci Jihočeské hasičské ligy a Velké ceny Českokrumlovska.
Opět se soutěžilo večer (vlastně až do hluboké noci) a opět na pravé straně náměstí od
Hotelu Vltava ke kostelu. Návštěvníků bylo tolik, že jsem se svými synky těžko hledal místo,
abychom alespoň trochu viděli a soutěž byla tradičně pojatá ve velkém stylu, s hodnotnými
cenami a dokonce s účastí spřátelené hasičské delegace z Rakouska.
Nejlépe však jistě průběh závodu popíše jeden z jeho hlavních organizátorů a leader našich
hasičů pan Bc. Antonín Labaj, takže vybírám z jeho článku ve Frymburském zpravodaji:
O týden dříve letos proběhla populární noční soutěž Jihočeské hasičské ligy a Velké ceny
Českokrumlovska na frymburském náměstí. Letos dorazilo třiadvacet ženských
a čtyřiačtyřicet mužských týmů, což je zvýšení návštěvnického rekordu ligy, tedy
sedmašedesát družstev v soutěži. Namísto finále nejlepších družstev proběhlo na nástupu
atraktivní losování o ceny.
Soutěž v požárním útoku proběhla na sklopné terče a příprava na základně byla zkrácena na
tři minuty. Podle pravidel JČHL byl na pokus družstva limit 1 minuta a voda se do kádě během
útoku nedoplňovala. Věcné a finanční dary od sponzorů byly připraveny pro všechna
družstva. Počasí bylo rekordně přející, teploty kolem 12°C jsme na naší noční soutěži ještě
neměli. Soutěž jako jedinou v seriálu odstartovala ženská kategorie a viděli jsme jediný čas
pod dvacet vteřin. Po dvou hodinách vypukla mužská soutěž, v níž potlesk sklidily dva útoky
dokončené v sedmnácté vteřině, a šestkrát se časomíra zastavila na čase začínajícím
osmnáctkou. Tradičně došlo několikrát i na vypláchnutí obecenstva. Celou soutěž bylo možné
večer sledovat online na webu, kde také zůstal sestřih z příjemného soutěžního prostředí. Po
dlouhé odmlce se také na sportovní scénu vrátila naše děvčata. Jejich premiéra měla jasný cíl,
jít technicky na jistotu a útok dokončit, což se také podařilo a za jejich výkon sklidila velké
ovace od publika.
Vzhledem k počtu týmů je tištěná výsledková listina a jména sponzorů uložena v přílohách
kroniky. Jen ještě poznamenám, že kromě tří hlavních partnerů, měla soutěž celkem 47
sponzorů, podílejících se na finančních a věcných darech.

4. sezónu odstartovali dne 19. září frymburští florbalisté, kteří již druhým rokem hrají
Jihočeskou ligu, do níž postoupili z Jihočeského přeboru. Naši FBC Frymburk přehráli
FK Slovan Jindřichův Hradec B 8:5 a nad soběslavskými florbalisty vyhráli 10:9.

Říjen
Na přelomu září a října obdrželi frymburští dobrovolní hasiči nový zásahový automobil Ford
Tranzit se speciálním vybavením. Pořízení automobilu, na který obec doplatila 500 900,- Kč,
bylo financováno grantem od Jihočeského kraje, který úspěšně sehnal velitel hasičů
a zastupitel městyse Bc. Antonín Labaj. Slavnostní předání do služeb hasičům a požehnání
vozu by mělo proběhnout 7. listopadu.
7. října se konalo velmi důležité zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk s úkolem vydat
změnu územního plánu č. 6. Jedná se mimo jiné o tolik probíraný prostor Marty a Kaliště,
určený k lyžování. Tomu odpovídala i rekordní účast občanů, kteří sledovali výklad tohoto
složitého problému, táhnoucího se od roku 2012, z úst Arch. Bočka a Arch. Pospíšila. Celá
složitá stavebně – právní problematika, návaznosti našeho územního plánu na plány velkých
územních celků, oprávněná starost o dopad změny na životní prostředí a do toho všeho
snaha umožnit co nejdříve lyžování na Martě vedly k dlouhé diskuzi. Změna územního plánu
byla nakonec odsouhlasena s dodatkem, že v novém územním plánu bude maximálně
vyhověno Ing. Dlouhému, aby konečně bylo možno zprovoznit lyžování, a námitky sdružení
„Šumava Ne na prodej“, které aktivně zastupuje pan Dr. Smolka, byly řešeny takovouto
formulací: …takové řešení propojení lyžařských areálů Frymburk – Kramolín, které zajistí
zachování a ochranu stávajících lesních porostů a vodních zdrojů při respektování Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje (ve znění účinné aktualizace), kdy jakékoliv rozvojové
záměry budou podmíněny zpracováním územní studie pro celou lokalitu, která bude pořízena
úřadem městyse a kladně projednána zastupiteli. (citace ze zápisu ze zasedání ZM Frymburk)
Dne 16. 10. 2015 organizovalo občanské sdružení Lipno – Dunaj ve Frymburském muzeu
promítání dokumentárního filmu o Šumavě „Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste“. Součástí
programu byla i diskuse s režisérkou filmu Lenkou Ovčáčkovou. Dokument byl promítnut pro
více než 50 zájemců, takže se ani nedostávalo židlí. Dokument pojednával o osudech Čechů,
Němců a Rakušanů v našem kraji, zahrnoval vzpomínky pamětníků i současné situace, které
trefně doplňovaly citace z díla Ad. Stiftera, Johannese Urzidila, Karla Klostermanna a dalších
slavných šumavských literátů. Poetický, lehce mystický film o údělu lidí na Šumavě jistě
mluvil z duše nejen mně, ale i dalším, kteří jej v muzeu zhlédli.

Listopad
4. listopadu začal ve frymburské škole trénovat baletní soubor Frymballet, pod vedením
Terezy Wilzingové.
Frymburské muzeum připravilo k výročí konce 2.světové války výstavu s názvem „Období
druhé světové války ve Frymburku a jeho okolí v dokumentech a archeologických nálezech“.
Kromě kompletně vystrojené figuríny amerického vojáka, dobových dokumentů a pozůstatků
po německé a americké armádě i ruských vlasovcích, byla poprvé prezentována
profesionálně restaurovaná pamětní deska, kterou namalovali američtí vojáci na tzv. Táboře
míru a která nese jména jejich padlých spolubojovníků.

Další významná událost je také spojena s Frymburským muzeem, resp.se jménem jeho
ředitele pana Mgr. Františka Frantála. Poté, co se z lokality Tábor míru nad Wellness
Hotelem Frymburk stala vesnička novostaveb Sunny Hill, byl odsud odvezen také kamenný
památník, němý svědek pohnutých osudů tohoto místa za druhé světové války. Po
mnohaletém úsilí a práci se podařilo, zejména díky úsilí p. Frantála, vrátit původní název, ale
také znovu vztyčit kamenný monolit v rámci nově a moderně pojatého památníku
americkým osvoboditelům.
Slavnostní odhalení památníku na Táboře míru se konalo 17. 11. 2015 od 11.00 hodin
s následujícím programem:
10:00 – Sraz účastníků v recepci Wellness hotelu Frymburk
11:00 – Zahajovací ceremoniál u památníku
11:05 – Projev starosty městyse
11:10 – Projev zástupce velvyslanectví USA
11:15 – Projev zástupce Jihočeského kraje
11:20 - Odhalení památníku
11:25 – Historický kontext - Mgr. F. Frantál
11:30 – Závěrečný ceremoniál
V průběhu akce si návštěvníci mohli prohlédnout nadšence v dobových uniformách a jejich
vozidla – americké Jeepy a historické motocykly. Přišlo odhadem cca 100 návštěvníků, kteří
vytvořili důstojnou kulisu pietního aktu.
Na podzim připadla také řada aktivit Frymburského svazu žen. 19. a 20.října uspořádaly
ženy tradiční podzimní burzu oblečení v budově úřadu městyse. Také tradicí se stává zájezd
do lázní Bad Füssing na který se zájemci vydali autobusem 7. listopadu pod vedením paní M.
Čihákové. 30.listopadu si svaz odbyl členskou schůzi ve Wellness Hotelu Frymburk
a 4.prosince uspořádal prodej vlastních rukodělných výrobků v obřadní síni úřadu městyse.
21. 11. se v Hospodě Na Rynku konal již 16.ročník šachového turnaje Frymburský pindík pod
patronátem šachové sekce sdružení Lipno – Dunaj, vedené Ivanem Rillichem. Jestli se
nemýlím, tak předchozí ročníky se konaly v restauraci Nautilus ve Staré škole a tímto tahem
se příznivci hry králů vracejí na místo, kde turnajová tradice před 16. lety začala.

V pátek 27. 11. byl slavnostně rozsvícen vánoční strom. Tentokrát to nebyly smrky na
zeleném trojúhelníku před domem s pečovatelskou službou (i když jsou také osvětlené), ale
byl vybrán nejvyšší z jehličnanů před vstupem do budovy základní školy. Děti zatancovaly,
zazpívaly, dokonce se zpívalo dohromady s naším frymburským sborem Harmonie a nový
baletní kroužek Frymballet měl první příležitost ukázat, zda se ve Frymburku rodí nové
hvězdy klasického tance. Potom následoval na školních chodbách tradiční adventní jarmark.
Návštěva jarmarku byla obrovská, neboť jak máme školní chodby oproti jiným školám dosti
široké a školu rozlehlou, tak uvnitř byla hlava na hlavě a adventní věnce, zdobné svíčky,
svícny, andílci, plstěné ozdoby, perníčky a mnoho dalších výrobků rychle mizelo z lavic
jednotlivých prodávajících tříd.

Prosinec
Nastává doba Vánoc a s nimi všech tradičních událostí, které je i v našem městečku vždy
doprovázejí. 7. prosince organizoval Sbor pro občanské záležitosti v čele s M. Boháčovou
tradiční posezení seniorů ve Wellness Hotelu Frymburk. Pro naše důchodce si program
nacvičily děti z mateřské školy a školní družiny, vystoupil sbor Harmonie a nakonec byla
taneční zábava se skupinou Bud Band.
Pěvecký sbor Harmonie letos pořádá dokonce 2 vánoční koncerty, a to 15. prosince
netradičně ve vstupní hale základní školy a na druhý svátek vánoční 26. prosince tradičně
v kostele sv. Bartoloměje.
Ve dnech 12. a 13.prosince fotbalisté zorganizovali oblíbené Putování za Ježíškem na Martu,
kde ve vyzdobené kapli, ozvučené koledami, byla umístěna schránka na dopisy. Cestou
z kaple mohl každý zkusit rozeznít zvon ve věžičce a venku samozřejmě nechybělo
občerstvení pro velké i malé – punč, čaj, sladkosti i grilované klobásky.
Kdo nevyžaduje plantážový vánoční stromek za 500,- Kč, měl možnost si jako vždy dojít
vybrat od 11. do 20. 12. stromeček z prořezávek v obecních lesích za lidovou cenu od 40,- do
90,-Kč.
Na Štědrý den se za hojné účasti dětí i dospělých zpívaly koledy našemu „jedinému
bezdomovci“ – betonovému skřítkovi Essevielovi v parku na náměstí. Této pěkné, avšak
podle mého názoru dosti nenápadné tradice, si všiml dokonce i tisk a Frymburáci, zpívající
koledy, jsouce rozděleni kanálem v parku na mužský a ženský sbor, se dostali opět na stránky
regionálního tisku ☺.
A po Vánocích už jenom novoroční přípitek, salvy ohňostrojů od hotelů, penzionů
i soukromých domů a vzhůru psát svým životem další stránky dějin městečka Frymburku,
tentokrát s nadpisem 2016.

