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Jenže v té době – centrálního řízení a plánování bylo, dá se říct proti komu bojovat,
ale teď se musíme postarat úplně sami a ještě u toho balancovat na ostří nekonečné
a nepřehledné změti zákonů. Tento boj v podstatě naprosto nesmyslný je vždy jen
o tom, že systémově nejsou vytvořeny podmínky pro existenci a provoz malých
lékáren na městečkách a obcích do 2 000 obyvatel. V čem je problém?
No, problém je hlavně v legislativě. Totiž ona legislativa brání, resp. cíleně překáží. A to hlavně ve své zbytečné složitosti. Tzv. lékárny, jak je známe a vnímáme,
jsou rozděleny na tzv. výdejny a lékárny samotné. Nicméně u obou takto deﬁnovaných provozoven je neskutečně přísné nastavení v kvaliﬁkačních požadavcích na
obsluhu.
Tudíž hlavním problémem je nedostatek vysoce kvaliﬁkovaných pracovníků –
lékárníků. Takže my, pokud chceme naši lékárnu někomu zadarmo poskytnout,
případně mu přispět na provoz, tak vlastně nemáme komu, protože každý mi
odpoví: „Sežeň si lékárníka a my to zastřešíme“. Další problém je, že když už jsem
sehnal provozovatele lékárníka z blízkého okolí, který by chtěl naši lékárnu provozovat, tak mi řekl, že bohužel zákonné nařízení říká, že je možné mít pouze jednu
plnohodnotnou lékárnu a jen jednu výdejnu. I z tohoto důvodu se zastupitelé
rozhodli naši lékárnu-výdejnu zrekonstruovat a zkolaudovat jako plnohodnotnou
lékárnu. Čímž zvýšíme šance případným provozovatelům, protože dvě lékárny
a jednu výdejnu může provozovat, ale dvě výdejny a jednu lékárnu nemůže.
Nicméně, když chceme řešit celou situaci dále a zajistit provoz i po dobu,
kdy se naše milá a oblíbená paní magistra H. Černá bude věnovat mateřským
povinnostem, musíme hledat řešení. Jedním z nich se jevilo to, že jsem požádal
naši paní praktickou lékařku o to, zda by mohla léky, které předepisuje zároveň
vydávat. Byl jsem připraven s jistou nejmenovanou společností zajistit lékový box.
Paní doktorka mi odpověděla, že by byla ochotna takto udělat, ale bohužel SUKL
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(Státní úřad pro kontrolu léčiv) tuto
činnost zakazuje pod trestem dvoumilionové pokuty.
Boj o naši lékárnu nevzdáváme.
Jsem si zcela jist, že nějaké řešení v dohledné době najdeme. Že po rekonstrukci
na plnohodnotnou lékárnu, která by měla být hotová 1. 6. 2021, ji uvedeme do
nějakého provozu tak, abychom ve Frymburku měli šanci si vyzvednout léky.
Samozřejmě Vás všechny musí napadnout, komu takovýto přístup státu nebo
takto nastavená legislativy vyhovuje, nahrává. Stačí si zapnout televizi a nechat
si otravovat večerní čas hloupými reklamami, kde probíhá trapná komunikace
mezi krásným bělozubým lékárníkem
a pacientem, který si přišel vyzvednout
léky (nejlépe babičkou s vnoučetem).

(pokračování ze strany 2)

Samozřejmě mě tato situace nesmírně trápí. Poukázal jsem na tuto skutečnost i ministru zdravotnictví, který
nás navštívil v loňském roce. Bohužel
nebyl schopen mi nějak kvaliﬁkovaně
odpovědět či vůbec pomoci. Základ
vidím v tom, že naše legislativa je nastavena tak, že moc nepočítá se samosprávami (obce, města, kraje), ale všechno
se snaží mít vyřešené nějakým technokratickým nařízením, předpisem. A v žádném případě není stát ochoten se podělit
o moc s municipalitami (obec, města).
Že je to chybné, se ukazuje jednoznačně
i v dnešní době světové pandemie. Tedy
nikdy nespoléhejme a nevěřme na
spásu zákazů a pravidel. Existují výjimky (hejtman Kuba, primátor Hřib),
kteří na tento centralisticky nefunkční

systém již tvrdě poukazují a dožadují se
dělby nejen odpovědnosti, ale i práv mít
možnost něco řešit. Neberte to prosím
tak, že si nějak stěžuji, abych se vymanil
z odpovědnosti se postarat, jen Vás
informuji.
V současné době tedy prostřednictvím inzerátů či nabídkových sdělení
oslovuji všechny provozovatele lékáren
v jižních Čechách, zda by někdo neměl
zájem provozovat naši krásnou novou
moderní lékárnu a třeba se stát i občanem Frymburku.
Jsem bytostně přesvědčen, že to
není o prosperitě, že si naše lékárna na
sebe dokáže vydělat, stejně tak jako
naše tři prodejny s potravinami, to znamená, že máme potřebnou kupní sílu.

Základní technická vybavenost Blatenská – poslední etapa
Zastupitelé městyse Frymburk na
svém březnovém jednání rozhodli,
schválili veřejnou soutěž, resp. vítěze
této veřejné soutěže, na zakázku základní technické vybavenosti (ZTV). Do
soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 12
ﬁrem. Všechno dnes probíhá pouze
elektronicky. Není možné do ní v průběhu či po uzavření žádným způsobem

zasahovat. Vítěznou ﬁrmou se stala
společnost IRO stavební s.r.o. Český
Krumlov s cenou 3 639 602 Kč bez DPH,
která pro nás již provádí předposlední
etapu. Musím říct, že jsme s touto ﬁrmou spokojeni. Soutěže jsou vždy jen
na nejnižší cenu, takže bohužel též
můžou vygenerovat vítěze, který
úmyslně cenu tzv. podstřelí a je to pak

neskutečná peripetie. Městys Frymburk
byl zastoupen výběrovou komisí. Tu tvořili zastupitelé pan místostarosta Kučera, pan Labaj a pan Mrázik. Po
podpisu smlouvy o dílo dojde ke zveřejnění nabídky nových devíti stavebních
pozemků, které budou touto technickou
infrastrukturou zajištěny.

Oprava komunikací
Zastupitelé také odsouhlasili uzavření smlouvy o dílo na dodavatele opravy asfaltových povrchů komunikací. Bude se
jednat o úsek Střelnice – vodní zdroje Náhlov, chatová osada Kovářov a nová výstavba komunikace pod areálem bývalé
mateřské školy. Vítězem se stala společnost Swietelsky stavební s.r.o. s cenovou nabídkou 3 094 231 Kč vč. DPH.

V měsíci dubnu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 24. 4. 2021 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

7. 4. a 21. 4. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 449, Infolinka 800 521 521
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(pokračování ze strany 3)

Sbírka na opravu kostelní věže
Dále zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení veřejné sbírky, a tedy zřízení transparentního účtu, za účelem soustředění
ﬁnančních prostředků na opravu kostelní věže. Sbírku musíme vyhlásit, zřídit v souladu s příslušným zákonem (pro informaci
17 stran s metodickým nařízením ministerstva, 58 stran). Jinak se vystavujeme postihu až do výše 0,5 milionu korun. Způsob,
jakým přesně naložíme s prostředky této sbírky bude dojednán na jednání s Vikariátem Český Krumlov. Část prostředků
předpokládáme poskytnout jako koﬁnancování k získané dotaci od Jihočeského kraje. Další část bychom realizovali přímo
jako úhradu prací vybrané ﬁrmě a poté tuto hodnotu předali Římsko-katolické farnosti Frymburk prostřednictvím Biskupství
ČB či Vikariátu ČK. Možná někomu přijde zvláštní, že se městys angažuje v opravě našeho kostela, který je kulturní památkou,
ale řekl bych k tomu jednoduchou věc. Církev má tisíce kostelů a my „Frymburští“ pouze jeden, ten náš. To si myslím, že
vyjadřuje vše.
Oto Řezáč starosta městyse

ZÁPIS DO 1. TøÍDY

Vážení rodiče předškoláků,
vzhledem ke covidové situaci bude zápis do 1. třídy probíhat bez přítomnosti dětí ve škole. Bude se jednat pouze
o formální zápis. Žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Frymburk a další potřebné
dokumenty bude možno podat elektronicky na www.zsfrymburk.cz nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole.
n Kritérium pro přijetí je trvalý pobyt dítěte ve Frymburku
a osadách.
n Termín pro podávání žádostí: 6. 4.–30. 4. 2021.
Po obdržení Vaší žádosti budeme vydávat rozhodnutí
o přijetí, které Vám zašleme poštou nebo bude k vyzvednutí
v kanceláři školy.
n Škola NANEČISTO se zatím nekoná.
Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

VZPOMÍNKA
Je k neuvěření, že nás tak nečekaně opustil ing. Jan Neumann.
Vzpomínám na něj jako na nepostradatelného spolupracovníka, kdy byl zástupcem starosty Frymburka
v prvním porevolučním čtyřletém volebním období. Byla to doba překotných změn,
kdy Frymburk získal právní subjektivitu se všemi právy a povinnostmi.
Najednou jsme museli vytvářet vlastní rozpočet na straně příjmů i výdajů, stát se zaměstnavateli
s veškerou zodpovědností. Veškerou do té doby pouze papírovou agendu bylo potřeba převést
do smysluplného počítačového vybavení. Ve všech těchto oblastech byl Honza
se svým myšlením ekonoma výborný a bezchybný,
jím vybraný program KEO (komplexní evidence obcí)
je využíván i po 30 letech.

Zasloužil se o Frymburk.
Čest jeho památce.
František Frantál
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VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vedle toho jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara.
Velikonoce se vyznačují několika symboly jako je například beránek. V křesťanství je beránek Boží jedním ze symbolů
Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. Kříž je nejdůležitější
z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Bohoslužba velikonoční začíná zapálením
velikonočního ohně, jež symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se zapaluje velikonoční
svíce (paškál). Ta je chápána jako znamení života. Dalším ze symbolů je vajíčko, symbol nového života. Kočičky symbolizují
palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista.
S Velikonocemi je spojeno také mnoho tradic. Pojďme si nějaké připomenout. Řehtání – od čtvrtka do soboty chodili po
vsi chlapci školou povinní a nahrazovali zvony, které odletěly do Říma. U nás v Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka.
Na Velikonoční pondělí chodí muži a chlapci ráno po domácnostech svých známých a příbuzných a šlehají ženy a dívky ručně
vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Muži pronášejí naši
nejznámější říkanku: „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaným, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.“
Pověst praví, že dívky mají být vyšlehané, aby zůstaly
celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. Někdy mohou
ženy pomlázku odpoledne oplatit tím, že vylévají
na muže studenou vodu.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Michalu Chovančíkovi, vedoucímu „Frymburské hospůdky“ za nezištnou pomoc
při odklízení sněhu v letošní zimě na sníh velmi bohaté, jenž prováděl pravidelně a zcela zdarma.
Milan Janáček, technik městyse

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Městys Frymburk opět jako v loňském roce prodává
palivové dřevo – smrk.
Cena za 1 prm. včetně DPH činí 470,- Kč.
Doprava v rámci katastru obce je zdarma.
Dřevo se prodává ve dvoumetrových délkách a není štípané.
Zájemci si mohou objednávat pouze v pracovní dny
na telefonním čísle: 724 383 678.
technik městyse Milan Janáček
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LIPNOŽURNÁL
Televizní magazín o Lipensku a okolí právě slaví 6. výročí vzniku.
Na počátku byl projekt Cesty
krajem myšlen jako magazín pro hotely
a penziony v okolí Lipna. Původní představa byla, že si host pustí televizor
a uvítá jej informace o dění v jeho blízkosti, pozvánky na výlet do okolí, informace o půjčovnách a nejbližších akcích,
které se konají apod. Autoři magazínu
byli Ivo Brabec a Šárka Frenclová, tedy
matadoři z doby TV Gimi.
Projekt záhy začal přerůstat hranice Lipenska. Nejdříve byl postaven
vysílač na Vítkově hrádku. Následně se

začalo vysílat na Českobudějovicku. Netrvalo dlouho a od roku 2017 jej začala
přebírat satelitní televize Regionální
televize CZ. To už byl magazín pravidelně uváděn v celé České republice.
V listopadu loňského roku, kdy došlo
k propojení dvou televizních studií a kdy
vznikla Televize Jižní Čechy JČ1 a JČ2,
dostal magazín nový kabát a hlavně
novou tvář. Bára Šímová, která převzala
produkci a redaktorskou část výroby dala
pořadu lehkost a moderní pojetí. Sledovanost tak opět vzrostla o stovky diváků.

Po 6 letech jsme se rozhodli, že
zpřístupníme archiv všech 312 dílů
(celkem 52 hodin) tak, abyste se mohli
podívat do historie nejen Lipenska, ale
i do jeho okolí.
www.lipnozurnal.cz

DEN ZEMĚ
Významným dnem v měsíci dubnu
je Den Země, který připadá na 22. dubna
a je zaměřen na propagaci a podporu
ochrany životního prostředí. Poprvé byl
tento den slaven v roce 1970, kdy mírový aktivista John McConell navrhl na
konferenci UNESCO v San Franciscu,
aby byl stanoven den, který bude věnován Zemi a konceptu míru. Datum na-

vrhl 21. března, kdy je stejně dlouhý den
a noc. O měsíc později navrhl americký
senátor Gaylord Nelson, aby se 22. duben
nazýval „Den Země“, protože proběhla
celonárodní environmentální vzdělávací
akce právě s tímto názvem. Od roku
1990 slaví Den Země také Česká republika. Již spoustu let se u nás ve Frymburku podílí na oslavě tohoto svátku

především žáci ze základní a mateřské
školy. Ti si každý rok rozdělí náš městys
na několik částí a společnými silami ho
zbaví veškerých odpadků a věcí do přírody nepatřících. Uvidíme, jak to bude
letos kvůli koronavirové situaci, ale přesto bychom se mohli podílet na zvelebení
našeho Frymburku.
Nikola Vrátilová – redakce

inzerce

Firma Eco Farm CZ hledá zaměstnance.
Práce se zemědělskými stroji a se zvířaty, ve Frymburku a okolí.
Praxe výhodou. Nástup možný ihned.
Více informací na +420 734 448 337.
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OSOBNÍ ASISTENCE V DOBĚ PANDEMIE
Osobní asistence je v době pandemie ještě potřebnější. Osobní asistence
při neziskové organizaci ICOS Český
Krumlov pomáhá seniorům i dětem
a dospělým se zdravotním postižením,
kteří potřebují pomoc druhých. Nejčastěji v domácím prostředí, ale i například
při doprovodech k lékaři. Počet klientů
a zájemců o službu Osobní asistence,
která funguje již od roku 2008, roste
každý rok. V době pandemie ale počet
zájemců přibývá rychleji. Zvlášť u seniorů, kteří potřebují pomoc, ale mohou přes
svá omezení či onemocnění zůstávat
doma. S podporou. A tou je Osobní
asistence, která se jen loni pravidelně
starala o téměř 50 klientů.
„Stáří, nemoc či zdravotní postižení
nemusí ihned znamenat odchod do
ústavního zařízení, dotyčný může zůstat
doma, kde je zvyklý žít celý život, kde to
zná, cítí se tu dobře a kde je šťastný,“
upřesňuje Martina Bártová, vedoucí
služby Osobní asistence a pokračuje:
„Z naší strany jde o různou míru podpory
a pomoci – někdo potřebuje celodenní
dohled a podporu, jiný jen například
pomoc s hygienou a zajištěním stravy či
vařením, další potřebuje nákup, úklid,

odvoz k lékaři. Jednomu postačí naše
asistence 2x týdně, jiný ji potřebuje denně
i několikrát.“
Osobní asistence může pomáhat
každý den v týdnu
Osobní asistence funguje každý
den od 7 do 19 hodin včetně víkendů.
Tým osobních asistentek využívá šest
služebních vozů, jedno z aut je upravené k převozu imobilních osob. Díky
vozidlům dojede kamkoliv po celém
Lipensku. „Ke každému klientovi přistupujeme velmi individuálně, klient si sám
určí, jak častá a jak dlouhá bude asistence, s čím potřebuje pomoci. Na základě požadavků klienta je vždy sepsána
smlouva o poskytování osobní asistence.
V průběhu může klient smlouvu rozšířit
či upravit tak, aby mu co nejlépe vyhovovala,“ dodává Martina Bártová.
V pandemii potřebuje Osobní
asistenci čím dál více lidí
Ingrid Jílková, výkonná ředitelka
ICOS Český Krumlov upřesňuje aktuální situaci: „Tato doba prohlubuje již
dřívější sociální izolaci některých seniorů.
Dlouhodobé omezení kontaktů s rodinou,

známými a přáteli znamená často větší
potřebu osobní asistence. Zároveň pandemie komplikuje pomoc dosud pečujících
příbuzných, kteří jsou sami nemocní,
v karanténě nebo musí zajistit péči o děti.“
U některých klientů tak asistence pomáhá častěji než dříve, u některých
jinak. „Snažíme se ale navyšovat naše
kapacity tak, abychom vyšli vstříc novým
potřebám, i novým klientům. Jako tým
osobní asistence jsme od listopadu
pravidelně testovány a dodržujeme maximální možnou ochranu sebe a tím i našich klientů. I díku tomu zatím zvládáme
poskytovat asistenci bez toho, aniž by
se u nás nákaza objevila,“ uzavírá Ingrid
Jílková z neziskové organizace ICOS
Český Krumlov.
V případě, že Vy nebo člen Vaší
rodiny potřebuje pomoc Osobní asistence, neváhejte nás kontaktovat:
Martina Bártová
vedoucí osobní asistence
e-mail: bartova@latran.cz
tel.: 773 587 758
Informace naleznete na:
www.asistence.krumlov.cz
Hana Šustrová, ICOS Český Krumlov

Samostatná účetní / Senior účetní
Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti byste měli mít?
SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru • praxe na obdobné pozici min. 2 roky • znalost účetní a daňové legislativy
uživatelská znalost MS Office (Excel, Word) • znalost anglického nebo německého jazyka na komunikativní úrovni výhodou
samostatnost, pečlivost a organizační schopnosti • znalost ekonomického SW Premier výhodou
Vaše náplň práce
samostatné komplexní vedení účetnictví dvou společností včetně mzdové agendy • zpracování DPH, KH, silniční daně, DPPO
komunikace se státními orgány, zejména FÚ • zpracování účetních závěrek • pravidelné analýzy účtů, reportingy ČSÚ
zpracování měsíčních reportů pro management

Nabízíme práci na plný úvazek na IČ i HPP, flexibilní pracovní dobu,
možnost občasné práce z domova, možnost seberealizace, odborného
a profesního růstu a přátelskou atmosféru. Nástup ihned nebo dohodou.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte zaslat svůj životopis. Budeme se těšit.
Kontakt: office@marinalipno.cz , tel. 702 283 037
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APLIKACE VOS health
O Vaši duševní pohodu se postará aplikace VOS.health. Pomůže Vám cítit se dobře doma i v kanceláři.
Jak se Vám pracuje se současnými kolegy? Naplňuje Vás vaše práce? Pokud
máte v tomto směru rezervy, možná by
je mohla vyřešit aplikace VOS.health.
Ta totiž za pomoci nejnovějších technologií a umělé inteligence pomáhá
s mentální pohodou a vylepšuje tak
Vaši celkovou spokojenost. A potažmo
i produktivitu a pocit smysluplnosti Vašeho zaměstnání. Na tyto aspekty a na
mnoho dalších se zaměřuje právě aplikace VOS.health, kterou už používají
desítky tisíc lidí na celém světě.
„Péče o psychické zdraví je v aktuální
situaci, způsobené pandemií koronaviru,
ještě důležitější než kdy dřív. Lidé často
pracují na home ofﬁce a ﬁrmy donedávna
neměly potřebné nástroje pro to, aby
mohly efektivně pečovat o duševní zdraví
svých lidí. Psychika je v tuto chvíli mnohem
důležitější než nějaké ﬁremní beneﬁty či
ﬁnanční odměna – a právě na duševní
zdraví a preventivní péči o něj cílíme,” říká
Jiří Diblík, CEO VOS.health.
Spokojený zaměstnanec,
spokojená firma
Duševní pohoda jednotlivce má
navíc prokazatelně přímý vliv i na spokojenost celého týmu. S tím VOS.health
také pracuje, samozřejmě za pomoci
předních psychologů a odborníků na
duševní zdraví.
„Jsem ráda, že aplikace VOS.health

šíří povědomí o důležitosti duševního
zdraví na pracovišti. Společně s dalšími
psychology navrhujeme prvky aplikace tak,
aby byly v souladu s nejnovějším výzkumem. Já mimo jiné pracuji na zabudování
prvku behaviorální aktivace, což je prokázaná metoda na léčbu deprese. K aplikaci
připravujeme i samostatnou vědeckou
studii, díky které budeme její funkce nadále ověřovat a zdokonalovat. Doufám, že
i díky VOSu se usnadní konverzace na
pracovišti o tom, jak si udržet psychickou
pohodu a sníží se stigma, které v této
oblasti bohužel stále existuje,” dodává
Tereza Růžičková, vědkyně a psycholožka z Univerzity v Oxfordu, která spolupracuje na vývoji VOS.health.
Co VOS.health umí a s čím Vám
dokáže pomoci?
Aplikace je v první řadě digitální
deník. Na základě jednoduchých otázek
dokáže určit náladu uživatele a následně mu dá personalizované rady co dělat,
aby se cítil lépe. Podstatnou funkcionalitou appky je i propojení s HealthKit,
Google Fit, počasím, časem stráveným
u obrazovky a dalšími reprezentativními
datovými zdroji. Tato data mohou hrát
velkou roli pro rozpoznání příčin změn

nálad, což umělá inteligence aplikace
vyhodnotí a dokáže na to reagovat.
VOS také nabídne širokou škálu intervenčních metod jako jsou dechová cvičení, aﬁrmace, behaviorální aktivace,
ASMR, přímé propojení s terapeutem či
s krizovou linkou. Nadstavbou je pak
vzdělávání v oblasti duševního zdraví.
About VOS.health
VOS.health je mobilní aplikace, která pomáhá lidem překonávat psychicky
náročné situace, udržovat přehled o jejich náladě a pracovat na dlouhodobém
zvýšení spokojenosti. Jde o digitální
prostor, kde si každý může zaznamenávat náladu, pocity a emoce a pracovat
na jejich zlepšení. Ty pak s využitím
intuitivní umělé inteligence a strojového
učení analyzovat a díky tomu lépe porozumět sám sobě. Pro dosažení pozitivních výsledků učí VOS uživatele sebereflexi a využívá intervenčních metod.
Aplikace spolupracuje s Apple Health
či Google Fit a na jejich základě dává
uživateli personalizovaná doporučení.
VOS je ale i komunita lidí, které spojuje
zájem o duševní zdraví, komunita. Má
ambice časem komplexně obstarat mentální zdraví svých členů a pečovat o něj.
Za pomoci fundovaných odborníků
vyvinulo VOS.health české digitální
studio Qusion. Vývoj aplikace ﬁnančně
podpořila skupina Miton.

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou. Chystáme projekt, který se bude týkat historie Lipenska.
Chtěli bychom oslovit občany starší 75 let, zda by byli ochotni povyprávět nám svůj životní příběh.
Všechno Vám rádi osobně vysvětlíme. Prosím, pokud se rozhodnete nám pomoci,
kontaktujte nás na e-mail: zpravodaj@frymburk.info nebo na telefonním čísle +420 724 966 060.
Předem děkujeme za ochotu. Nikola Vrátilová a Eliška Rolníková, učitelka ZŠ
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ZÁPIS Z LEDOVÉ KNIHY: rok 2021 – severojižní cesta
Pavel Kyslík | povídka
27. únor 2021 se probouzí do poklidného a slunného dne za úděsného
rachotu pukajících ledů, což děsí opozdilé lední medvědy při jejich zběsilé
cestě na jižní břeh. Dva odvážní muži
(Petr K. a Jan P.) v primitivních neoprénech vyrobených narychlo z kožek
místních hranostajů dopravili své plavidlo „Nepotopitelný“ do praskliny mezi
ledovými krami. S rozběhem, okem
téměř nepostřehnutelným, hbitě naskočili na palubu a mocnými rozmachy
pádel hnaných pažemi s ocelovými
svaly se pokusili razit si cestu přes nekonečnou ledovou pláň. Kdesi v dálce
zavýskla sněžná kavka, ale na přítomnost Vinetoua na blízku a jeho pomoc
se nemohli spoléhat. Vršící se ledová
tříšť pod přídí zpomalovala pohyb ledokola, až došlo k jeho úplnému zastavení
nárazem do 4 cm silného ledu tvořícímu nepřekonatelnou překážku. S malým časovým odstupem se členové
expedice pokusili dosáhnout jižního
břehu znovu, tentokráte jednotlivě.

I když volili odlišné techniky průrazu
ledu (vysoká rychlost nebo postupné
odkrajování srpovitých ker), opět je ledová hráz zastavila a jen stěží unikli
neblahému osudu driftovat sevřeni nemilosrdným ledem po dobu následujících šesti neděl. Naprosto vyčerpaní se
po 57 minutách vrátili na základnu ke
svým nedopitým rumům (Devil’s Share,
ročník 1971), které svítily jako velké rubíny v bledém svitu slunce stojícího
nízko nad obzorem. Jedinou, ale o to
cennější trofejí z odvážné výpravy, jim
byl nález 18 prázdných lahví od likéru
Jelzin Power Gold, které zřejmě zanechali na ledu předchozí neúspěšné
expedice teenagerů. Jejich těla patrně
spočívají v hloubce 15 m, kde jsou potravou slepých tvorů obývajících temné,
nehostinné vody těchto bohem zapomenutých končin.
Den poté, 28. 2., s ranním rozbřeskem provedl „Nepotopitelný“ další
pokusy o otevření severojižní cesty.
Nejprve Petr K. prorazil cestu do vol-

ných vod u jižního břehu, zakreslil ji do
mapy a šťastně se vrátil. Poté následovala druhá společná výprava obou
výzkumníků Petra K. a Jana P., která
dosáhla úspěšně břehu a celý jej prozkoumala. Tímto pionýrským činem se
oba průzkumníci natrvalo zapsali do
historie dobývání jižního břehu, divoké
a drsné země ledních medvědů a polárních kavek. Neznámé území pojmenovali indiánským názvem Frýdava.
Toho dne roku 2021 byla poprvé
proražena ledem severojižní cesta
a „Nepotopitelný“ získal šedě-khaki
tečkovanou stuhu pro tento rok. Tato
stuha není přenosná a uděluje se každý
rok plavidlu, které nese ty nejodvážnější
z odvážných.
Účastníci expedice mají právo
duplikát této stužky (nesoucí jméno
lodi a účastníka) vystavit na čestném
místě nebo nosit na vycházkovém
oděvu (na hrudi na pravé polovině
saka/rubášky) u příležitosti významných akcí.

Dovětek:
Tato povídka popisuje skutečnou událost, kdy Petr K. a Jan P. vyjeli na lodi vylovit a posbírat z ledu desítky lahví Jelzina, které
na jedno místo do jezera naházeli během ledna „výborně se bavící“... netušíme bohužel, kdo. Jestli se majitelé lahví poznají,
tak Petr K. a Jan P. očekávají alespoň jednu láhev plnou za to, že po nich uklidili. Povídku sepsal frymburský spisovatel
dobrodružných románů Pavel Kyslík, který celou akci se zájmem sledoval. A ten první letošní průjezd ledem na kanoi, tak to je
pravda a máme stužku!
Petr K. a Jan P.
9
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CO SE PSALO VE ZPRAVODAJI V DUBNU 1987
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CERTIFIKOVANÝ
PORADCE PRO VÝŽIVU
l diagnostika na váze Tanita
l výživové plány na míru
l konzultace
Pomoci Vám mohu s redukcí nebo udržením váhy, se sestavením
racionálního, dlouhodobě udržitelného jídelníčku bez diet, hladovění a různých kokteilů.
Na veškeré mé služby je nutné
se předem objednat.
Více informací na
www.zdrave1duse.cz
telefonní číslo: 777 788 636

Těším se na Vás,
i když zatím jen online.
Miroslava Petrášová, Frymburk

TRADIČNÍ RECEPT NA VELIKONOČNÍ STŮL
n
n
n
n
n
n
n
n

7 včerejších rohlíků, nakrájených na kostičky
200 ml mléka
6 vajec, žloutky a bílky zvlášť
400 g vařeného uzeného masa, nakrájeného na kostičky
30 g rozpuštěného másla + na vymazání formy
2 hrsti nasekaných mladých kopřiv
1 lžíce nasekané petrželky, 1 lžíce nasekané pažitky
půl lžičky prášku do pečiva, sůl, pepř

Postup: Do větší mísy nasypeme rohlíky, zalijeme je mlékem a necháme nasáknout. Pak je zlehka vymačkáme, zbylé mléko
vylijeme, a rohlíky pečlivě promícháme s prošlehanými žloutky, uzeným masem, rozpuštěným máslem, kopřivami, pažitkou,
petrželkou a práškem do pečiva. Směs ochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Troubu předehřejeme na 200 °C.
Pekáček nebo zapékací mísu vymažeme máslem. Z bílků ušlehám tuhý sníh a opatrně ho přimícháme do směsi. Směs
nalijeme do pekáčku a pečeme asi půl hodiny dozlatova.

KRÁSNÉ VELIKONOCE A DOBROU CHUŤ!
14
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KDO JE AUTOREM ČLÁNKŮ Z HISTORIE?
Kdo je autorem článků na poslední
stránce několika posledních čísel
Frymburského zpravodaje? Dá se těm
textům věřit?
Takové otázky si nejspíše pokládal
zvídavý čtenář. Na první otázku je celkem jednoduchá odpověď. Autorem je
frymburský rodák Jordán Kajetán Markus, jemuž ctihodní občané nechali ve
Frymburku zhotovit v roce 1894 pamětní desku – pouhý jeden rok po jeho
smrti. Takže to nebyl jen tak někdo. Při
hledání informací o jeho osobě na internetu však zjistíme, že údaje jsou
mnohdy protichůdné a zavádějící.
Nyní k druhé otázce. Obce měly na
základě právních norem povinnost vést
pamětní knihu (dnes bychom řekli kroniku) dle presidiálního dekretu z roku
1835 a dále dle úředního nařízení z roku
1836. Jistě to pro představené obce
nebylo nic jednoduchého. Obrátili se
proto na zaníceného místního učitele

Markuse, který od ledna 1855 do dubna
1856 sepsal zpětně od roku 1277 dějiny Frymburka na základě studia frymburského obecního archivu, rodinné
knihy Leutgebů ze Sv. Lhoty, některých
dílů kroniky z Nových Hradů a zejména
z ústních podání občanů (touto optikou
se musíme na uvedené informace dívat).
Pak kroniku předal starostovi s tímto
přáním: „Nechť potomci toto s námahou sesbírané vděčně přijmou a ať nezanedbají nikdy vedení této knihy.“
Jordán Kajetán Markus nade vše
miloval Frymburk a nezapomínal na něj
ani poté, co se stal ředitelem průmyslové školy ve Vídni. Sepsal řadu vlastivědných místopisných prací a také psal
o významných osobnostech. Byl iniciátorem stavby Stifterova obelisku nad
Plešným jezerem, umístění tří pamětních
desek našim významným občanům na
jejich rodných domech a obecní škole.
Přes veškerou zaslouženou úctu

k Markusově osobě je však potřeba se
dívat na jeho texty reálně v kontextu
druhé poloviny 19. století, tedy 150 let
zpět. Neměl takový přístup k informacím, jako máme dnes. Některé informace nejsou a ani v jeho době nemohly
být přesnější. Je třeba je brát s určitou
rezervou, podrobit je kritickému čtení.

Hledá do HOTELU VLTAVA

RECEPČNÍ.
Práce na HPP nebo na brigádu.
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: info@hotelvltava.cz
nebo mobilní telefon: 739 054 313.
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Slavní „Frymburčané“
Ondřej Baumgartner
Narodil se 23. listopadu 1793 ve Frymburku jako syn

továrny na tabák, kde získal významné zásluhy. V roce 1846

pekaře a hostinského Floriána Baumgartnera z domu č.p. 8.

byl pověřen výstavbou elektrických telegrafů. Koncem roku

Od učitele Maxandta obdržel základní, národní a hudební

1847 byl ustanoven dvorním radou všeobecné dvorní ko-

výuku a bylo mu určeno stát se učitelem na německé škole.

mory a pověřen řízením budování železnic. Po březnových

V 11 letech odešel do latinské školy v Linci a už zde se vě-

událostech roku 1848 (revoluce) převzal za Pillersdorfa mi-

noval matematickým a přírodovědným vědám. Od roku 1810

nisterstvo hornictví a veřejných prací. Po nástupu Dobblhofa

studoval na univerzitě ve Vídni. Po získání doktorátu se roku

na ministerstvo se svého úřadu vzdal a pracoval poté jako

1815 stal asistentem na katedře ﬁlozoﬁe. Roku 1816 na ka-

šéf jednoho z oddělení na ministerstvu ﬁnancí. Když von

tedře mechaniky a fyziky. V roce 1817 byl povolán jako pro-

Bruck roku 1851 složil úřad ministra obchodu, byl Baum-

fesor fyziky na lyceum v Olomouci a ve stejné hodnosti byl

gartner považován za vhodného nástupce. Současně byl

začátkem roku 1823 vyslán na univerzitu ve Vídni, kde měl

ustanoven říšským radou, jakož i prezidentem císařské

také populární přednášky z mechaniky pro umělce a řemesl-

Akademie věd. V roce 1855 odešel ze státních služeb.

níky, které měly velký úspěch. Kromě toho se staral o jejich

Zemžel 30. července 1865 při svém letním pobytu

další vzdělávání časopisem „Fyzika a mechanika“, jenž vydá-

v Hietzingu u Vídně. Vědecký svět ho ocenil všemi vyzname-

val zpočátku s Ettinghausenem, pak sám a později ve spo-

náními, které má k dispozici.
pokračování příště

lupráci s Folgerem. Tvrdošíjná nemoc hrtanu Baumgartnera
přiměla vzdát se učitelského úřadu. Byl jmenován ředitelem

zdroj: Historicko-místopisná a životopisná líčení,

c.k. továrny na porcelán, litá zrcadla a smalt, později šéfem

Jordán Kajetán Markus

Historická fotograﬁe Frymburka
od krumlovského fotografa Josefa Wolfa
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