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Stav je takový, že městys předal zrekonstruované, zkolaudované
vnitřní prostory našemu partnerovi Nemocnici Český Krumlov a ta projednala
zahájení provozu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). To je odsouhlaseno
s výsledkem bez závad. Nyní nemocnice realizuje zavádění internetových propojení
s jejich centrální lékárnou v ČK a instalaci veškerých hardware a software instalací
do naší lékárny. Poté bez otálení začne navážet léky a zahájí samotný provoz lékárny. Nemocnice Český Krumlov je jediný ochotný subjekt ze všech myslitelných
a oslovených z celé ČR, který vůbec vyslyšel naše prosby o pomoc. Zlobit se na ně
není vůbec na místě. Je pravdou, že městys všechno do koruny platí. Přesně mzdu
lékárníka, náklady na jeho dopravu, případně jsme nabízeli, že jej budeme vozit
služebním vozem městyse, vytápění, elektřinu, úklid a i jsme se zavázali garantovat
příslušný zisk z prodeje léků.
Co jsme dělali a děláme, aby lékárna byla. Nechali jsme vyprojektovat a po
získání všech povolení provést rekonstrukci prostor tak, abychom splnili všechny
legislativně závazné požadavky pro provoz lékárny. Provedla místní ﬁrma pana
Touška. Dále jsem osobně oslovil všechny velké lékárenské řetězce (MAX, BENU,
Pilulka). Z nich pouze jeden zareagoval ale s tím, že nemá zájem. Dále jsem jednal
s menšími subjekty, jež provozují v Jihočeském kraji lékárny. Dva sdělili, že by do
toho šli, ale měli podmínku sehnat jim lékárníka a toho bohužel nemáme (nejsou).
Oslovoval jsem osobně i jednotlivé magistry v lékárnách, zda by nechtěli k nám do
Frymburku jít pracovat a případně bydlet, hledal jsem mezi penzisty lékárníky s tím,
že by tu měli i byt (tedy pohodová penze v krásném prostředí s rybařením apod.),
ale ….. nic. O nedobré situaci jsem ve věci lékárny jednal s poslanci České republiky,
a to jak bývalými, tak i již novými a výsledek – nula, jednal jsem se senátory – výsledek nula, jednal jsem osobně s ministrem zdravotnictví – výsledek nula, jednal jsem
s prezidentem lékárnické komory – výsledek nula. Sice mi dávali naději, že lékový
zákon budou někdy novelizovat tak, aby byl v souladu s unijní legislativou, což by
nám dávalo jistou možnost zajištění léků pro naše občany. Všichni se jen vymlouvají
na předpisy, legislativu, lobbing farmaceutických ﬁrem i na až sektářský přístup
České lékárnické komory apod. Tím Vám všem chci pouze sdělit, že si musíme
pomoci sami. Máme představu jak. Budeme úzce spolupracovat s Nemocnicí ČK.
Budeme dál propagovat činnost naší lékárny formou inzerátů, které budeme platit.
Protože není zbytí, musíme se v tom osobně jako městys více angažovat a investovat tak, aby tu ta lékárna byla. Všemi způsoby znamená, tedy nejen mít dostatek
vlastních peněz na proﬁnancování jejího provozu, ale i třeba vhodným marketinkem
apod. Určitě svou roli můžete sehrát i vy občané tím, že budete naši lékárnu podporovat svými nákupy léků a i doplňků. Dále máme připravený byt a jednáme
s nemocnicí například i o příchodu kvaliﬁkované pracovní síly ze zahraničí. Ve věci
lékárny jsem optimista, jen vás prosím o trpělivost.
n n n

Zubní ordinace
Bohužel naše paní zubní lékařka ukončila praxi u nás ve Frymburku, kterou
vykonávala i pro obec Černou v Pošumaví a město Horní Planou i některé
pacienty z Loučovic. Pro upřesnění, zubní lékař není ani v Horní Plané, ani v Černé
2
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v Pošumaví, ani v Loučovicích a ten,
který je na Lipně bohužel naše frymburské občany vzít nemůže (nemá volnou
kapacitu).
Udělali jsme takové opatření, že už
tři měsíce pravidelně inzerujeme, že
dáváme k dispozici plně vybavenou
ordinaci za symbolickou cenu jednu
korunu. Máme připravený byt, vybudovali jsme ordinaci ve svých prostorách,
zakoupili jsme kompletní vybavení pro
nového zubaře a to vše dáme téměř
zdarma k dispozici. Zase jsem o tom
jednal s kde kým (myslím politiky), ale
výsledek je více méně takový, že

zubaři prostě nejsou a hotovo. Víc
nemám, co bych k této situaci sdělil
a jsem si plně vědom, že to není dobré.
Jednám i s okolními starosty, abychom
řešili tuto věc společně. Jednal jsem
s konkrétními zájemci (dvěma zubními
lékaři), kteří se zajímali a chtěli informace o frymburské ordinaci. Vedle
všeho, co jsem uvedl, že nabízíme, požadovali to, že nebudou brát ohled na
pojištěné pacienty, ale budou požadovat
úplně plnou úhradu za jakýkoliv výkon.
Jistě chápete, že pokud městys dává
zadarmo někomu ordinaci, tak aspoň
chce to minimum. To znamená, aby

péče byla poskytována v souladu se
zákonem o zdravotní péči, tedy aby
zákonem stanovené úkony byli hrazeny
pojišťovnou, kterou každý pacient má.
Chci Vás ubezpečit, že na tom dále
intenzivně pracuji. Jak se říká – denně
s tímto problémem usínám a denně se
s ním budím a není to nic příjemného.
Bohužel Vám nemohu slíbit žádný konkrétní den, termín, že do měsíce, do půl
roku do roka to bude vyřešeno. Prostě
věřím, že se to jednou povede, že se to
prostě jednoho dne potká a budeme mít
opět svého zubaře. Jistě Vás to neuspokojí, ale alespoň víte, jak na tom jsme.

n n n

Praktická obvodní lékařka
Zde je situace stabilizovaná. Naše
paní doktorka dále bude vykonávat svou
praxi, kterou možná, aniž byste věděli,
vykonává jak pro Frymburk, tak pro
Lipno i pro Černou v Pošumaví. Protože
má městys dlouhodobě s paní doktorkou dobré vztahy, tak když se v současné době paní doktorka rozhodla, že

prodá zdravotní středisko, byli jsme
první, kdo tuto informaci od ní získal.
Městys byl a je pro tyto případy vždy
ﬁnančně připraven. Na základě souhlasu zastupitelstva z ledna letošního
roku jsme uzavřeli kupní smlouvu. Tedy
zdravotní středisko, resp. tu spodní část
včetně bytu a pozemků, odkupujeme

do vlastnictví městyse. Ještě jednou
uvádím, že paní doktorka bude nadále
v nezměněném rozsahu vykonávat svou
praxi praktického lékaře pro Frymburk
a okolí. S městysem bude mít uzavřenou příslušnou nájemní smlouvu jak na
byt, tak na ordinaci a vše ostatní, co
bude užívat.

n n n

Praktická lékařka pro děti a dorost
Zde je situace zatím také stabilní.
Paní doktorka mě nekontaktovala s nějakou informací o případné změně své
praxe, kterou též po léta úspěšně vykonává i pro okolní obce. Samozřejmě paní
doktorka má též od nás informaci, že
v případě jejího zájmu jsme ochotni
a připraveni případně odkoupit její nemovitost, ve které provozuje ordinaci.
Její činnost samotnou by to stejně jako
i v ostatních případech vůbec nenarušilo
naopak, měla by o starost méně.
Celkově shrneme-li stav našeho
zdravotnictví, je to tak, jak to je. Generační výměně se bohužel prostě nelze
vyhnout a i na nás to čeká. Ale tak jak se
nám to podařilo v našem frymburském
školství, tak to musíme zvládnout i ve
zdravotnictví. Jak jsem již zmínil, nedělejme si iluze, že nám někdo pomůže, či
že to za nás někdo vyřeší, aniž bychom

se museli nějak snažit. Stačí si zapnout
televizi a sledovat „starosti“ našich politiků a musí Vám to být každému jasné.
Mě o to víc, protože s nimi osobně jednám a setkávám se. Řekl bych, že se
chytili do vlastních spletitých složitých
legislativních sítí zákonů, jejich novelizací, předpisů a různých metodik. Není
síly, která by to změnila. Jedna parta
nahradila druhou partu a okamžitě se
na ní vrhli, jako supi, naši mediální chytrolíni a svádí s nimi bitvu, stejně jako
s těmi předchozími. Poslancům, ministrům bych doporučil věnovat se svým
povinnostem a resortům a ne mediálnímu prostoru, nad kterým stejně nemohou zvítězit. Smutná je i skutečnost, že
politické body a hlasy přinášejí hlavně
velká města od 20 000 obyvatel výš.
Takže fakt, že dnes již ve městech kolem
už i 2500 obyvatel chybí občanská vybavenost (služby lékařů, lékáren, pošty,
3

školy apod.) je vlastně všem jedno.
Proto prosím zvažte to, že budete
svých služeb maximálně využívat. To
znamená, pokud můžete, utrácejte své
peníze u nás v lékárně, čerpejte u naší
benzínové stanice, využívejte maximálně služeb naší pošty, nakupujte v našich
obchodech, posílejte své děti do našich
školských zařízení apod. Prostě podporujte všechny myslitelné služby, které
u nás v našem městečku máme. Tím
si zachováme šanci na udržení těchto
všech služeb, které nazýváme obecně
občanskou vybaveností. Dále je třeba
Frymburk stále rozvíjet v krásné, čisté,
příjemné městečko, které samo o sobě
osloví někoho, kdo se zde rozhodne
bydlet a žít s námi. Tak jako tomu bylo
dříve, když se k nám přistěhovali lékaři,
lékárníci, učitelé, podnikatelé apod.
a zvolili si Frymburk jako svůj domov.
Oto Řezáč – starosta městyse
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ICOS ČESKÝ KRUMLOV
získal prestižní značku spolehlivosti
Na sklonku roku 2021 rozhodla odborná Rada pro hodnocení spolehlivosti při Asociaci veřejně
prospěšných organizací ČR o přidělení Značky Spolehlivosti obecně prospěšné společnosti ICOS Český
Krumlov. ICOS se tak zařadil ke 24 organizacím v ČR, které prošly nezávislým hodnocením a mohou se
pyšnit titulem „Prověřená veřejně prospěšná organizace”.
Značka potvrzuje dárcům i veřejnosti spolehlivost organizace i z hlediska hospodaření s ﬁnancemi.
„Udělení značky spolehlivosti si velmi
ceníme a vnímáme ji i jako ocenění
našeho více než dvacetiletého úsilí
zaměřeného na zajišťování a rozvoj sociálních služeb v příhraničních regionech jižních Čech,” sděluje Tomáš
Zunt, ředitel ICOSu a dodává: „Značka
spolehlivosti je udělována organizacím,
které projdou zevrubným nezávislým
odborným hodnocením a je mj. i potvrzením pro dárce, podporovatele i širší veřejnost, že prověřená organizace
je spolehlivá i z hlediska hospodaření
s ﬁnancemi”.
Nezávislé hodnocení se zaměřuje
na řídící procesy v organizaci, naplňování
poslání a cílů organizace, hospodaření
s ﬁnančními prostředky i třeba transparentnost zveřejňovaných infomací.
„Systém hodnocení v rámci značky spolehlivosti umožňuje i získat
zpětnou vazbu od nezávislých expertů,
což vždy pokládáme za přínosné. Jsme
rádi, že jsme v hodnocení uspěli a za-

řadili jsme se ke dvěma desítkám
prověřených organizací v ČR,“ uvádí
Ingrid Jílková, která je výkonnou ředitelkou a předsedkyní správní rady ICOSu.
A společně s Tomášem Zuntem děkují
všem zaměstnancům a spolupracovníkům: „Značka spolehlivosti je bezesporu
oceněním společné práce všech našich
zaměstnanců a spolupracovníků.“
V listopadu 2021 navíc získalo Rodinné centrum při ICOS Certiﬁkát
značky kvality. „Certiﬁkát značky kvality
Ministererstva práce a sociálních věcí
jsme obdrželi po auditu, jehož cílem je
zvyšování kvality služeb, které poskytují
dětské skupiny. Hodnotí se skutečně
všechny oblasti péče o děti – od bezpečnosti a hygieny, přes metody práce
s dětmi a komunikaci s rodiči, až po
ﬁlozoﬁi a hodnoty konkrétní dětské
skupiny. Těší nás, že jsme hloubkovým
auditem úspěšně prošli”, shrnuje
radost ze získání Značky kvality pro
Rodinné centrum Květa Škrabalová
vedoucí Rodinného centra, které ICOS
provozuje v Českém Krumlově od roku
2011.

4

ICOS Český Krumlov o. p. s. je již
22 let fungující neziskovou organizací,
která dlouhodobě poskytuje a rozvíjí
sociální a na ně navazující služby.
Prioritně se zaměřuje na příhraniční
regiony jižních Čech s důrazem na
Českokrumlovsko. Mezi hlavní služby
ICOS patří Osobní asistence pro seniory i děti se zdravotním postižením,
Bezplatná právní poradna pro lidi v krizi,
Dobrovolnické centrum, pod nímž pomáhají desítky vyškolených dobrovolníků například v domovech pro seniory,
nemocnici i lidem s postižením, Podpora rodin s komplexním souborem
služeb pro rodiny s dětmi v krizi, Rodinné centrum Krumlík včetně provozu
dětské skupiny, preventivní programy
Spirála pro školy či spoluprovoz chráněné dílny.
ICOS je držitelem několika dalších
prestižních ocenění – například Neziskovka roku ČR v roce 2016 – 2. místo,
Cena hejtmanky Jihočeského kraje za
společenskou odpovědnost v roce
2020 – taktéž 2. místo.
Hana Šustrová
PR a fundraiser ICOS
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DOBROVOLNÍ HASIČI
VE FRYMBURKU
slaví 150 let od svého vzniku
Vážení spoluobčané,
náš sbor si dovoluje společně s Vámi v rámci frymburských slavností a dalších
vlastních plánovaných akcí během letošního roku oslavit 150. výročí založení
dobrovolného hasičstva ve Frymburku. Při této příležitosti bychom Vám chtěli
připomenout trochu historie, co předcházelo vzniku dobrovolných hasičů
Když se podíváme hluboko do historie zjišťujeme, že první konkrétní nařízení týkající se požární ochrany, bylo vydáno
v červnu 1278 za vlády Přemysla Otakara II. V důsledku velkých požárů, jak v tehdejších městech i ve vesnických sídlech,
byla vydávána různá nařízení té, které vrchnosti nebo majitelů panství, jak požár likvidovat. Hlavní povinností bylo chránit
svůj domácí nebo pracovní oheň. Když se podíváme na region, který je nám blízký a ve kterém žijeme zjišťujeme, že jedno
z nejstarších známých protipožárních nařízení pro Český Krumlov vydal Jan z Rožmberka v dubnu 1388. V červenci 1443
jej potvrdil i Oldřich z Rožmberka. Zde už byla zařazena i prevence proti vzniku ohně. Dávat pozor na vznik požáru již měli
městští strážníci, strážní na věžích a na venkově tuto povinnost plnili ponocní. Také rychtář a konšelé měli za povinnost
každého čtvrt roku kontrolovat komíny a otevřené topeniště a zacházení s ohněm. Kontroly se týkaly i povinného vybavení
každého obydlí, kde musel být dostatečně dlouhý žebřík, velký hák s podporami a minimálně čtyři kožené korbele (vědra).
Podle kroniky zjišťujeme, že rožmberské panstvo na protipožární bezpečnost dbalo a hasebníkům bylo nakloněno. Vladař
Petr Vok z Rožmberka vydal v roce 1560 instrukci se zvláštním odstavcem tzv. „Ze strany ohně opatrování“. Rychtářům
a poddaným na panstvích rožmberských se ukládalo „…aby každý hospodář a hospodyně se před ohněm opatrovali
a sobě, ani sousedům vypalováním stavení nebo lesů škody nedělali.“
To dokládá i skutečnost, že když v roce 1575 byla bleskem zapálena zámecká věž, hasiči, jimiž byli členové různých
cechů, byli odměněni sudem piva a požáru přítomný vladař Petr Vok z Rožmberka sám ty nejaktivnější obdaroval prstýnky.
Císař Maxmilián II. řešil požární ochranu v roce 1570 celostátním nařízením, ve kterém se mimo jiné píše „…aby
nepozorní hosté a sluhové, jichž vinnou oheň vzplál, ztratili hrdlo.“
Tehdejší požární řády byly přizpůsobovány konkrétním podmínkám měst a vesnic, kde byly určeny způsoby hašení.
Kdo se nedostavil k hašení, byl přísně pokutován. K ohňům byli lidé svoláváni troubením na kravské rohy, zvoněním na
zvony, tlučením na hranu zvonu (tzv. šturmování) a voláním „Hoří nebo Oheň“. Kdo při ohni raboval nebo kradl a byl přistižen,
byl ztrestán smrtí nebo vhozen přímo do ohně. Kdo oheň úmyslně zapálil (žhář), byl upálen.
Dne 21. srpna 1751 vydala Císařovna a královna česká Marie Terezie Habsburská „Řád k hašení ohně pro města zemská,
městečka a dědiny.“ Byly v něm zakotveny povinnosti, jak vyhlašovat poplach, jak a kdo musel pomáhat hasit požár, kdo
má řídit záchranné práce, stanovil i tresty a pokuty. Byl kladen důraz nato, aby bylo v každém městě a obci hasící nářadí
řádně uložené. Byl dán i důraz nato, aby lidé byli školeni, jak s tímto nářadím zacházet. Mezi nářadí patřilo: různé nádoby
na vodu, kožené vaky, později nahrazené plátěnými koši, krátké a dlouhé žebříky a háky na dlouhých násadách určené
ke strhávání střech atd.
Václav Liebl /pokračování v příštím čísle/

V měsíci únoru bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 19. 2. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

9. 2. a 23. 2. 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
5
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LYŽAŘSKÉ KURZY V ZŠ FRYMBURK

V tomto školním roce jsme zatím
uskutečnili čtyři lyžařské kurzy. V týdnu
od 10. do 14. ledna vyrazili žáci 3. a 4.
třídy do Skiareálu Lipno, další týden pak
žáci obou pátých tříd lyžovali na Martě
ve Skiparku Frymburk a v týdnu od 24. 1.
do 28. 1. proběhl kurz 7. třídy na Lipně.
Všechny kurzy proběhly za ideálních
sněhových podmínek, někteří si užívali
i sluníčko. Ještě plánujeme lyžařský kurz
8. tříd na Lipně jako náhradu za loňský
rok, kdy kvůli Covidu nemohl jejich kurz
proběhnout.
Chtěla bych za žáky 3., 4. i 7. třídy
a jejich rodiče poděkovat ﬁrmě Lipno

Servis za výhodné ceny skipasů (20,- Kč
za 5 dnů), za přátelské ceny půjčovného
lyžařského vybavení (155,- Kč/1den)
a zvýhodněné ceny za služby lyžařských
instruktorů. Paní Černé, Kubátové a panu
Schenkovi děkujeme za odvoz lyžařského vybavení na Lipno, panu Nohavovi
a ostatním lyžařským instruktorům pak
za trpělivé a laskavé vedení – hlavně díky
Vám lyžování naše děti velmi bavilo.
Za žáky 5. tříd bych ráda poděkovala
ﬁrmě Skipark Frymburk a panu Dlouhému, který zdarma poskytl skipasy pro
žáky i pedagogy a každodenní výborné
svačinky, panu Urbanovi za zvýhodněné

6

ceny lyžařských instruktorů, půjčovně
Lipno Centrum za více než přátelské
ceny půjčovného pro děti (50,- Kč/1den),
panu učiteli Vopátkovi za práci lyžařského instruktora, panu Wilzingovi za
odvoz lyžařského vybavení.
Děkuji všem rodičům za součinnost
a spolupráci, všem zúčastněným pedagogům a asistentům za nadšení a podporu dětí. Všichni jsme moc rádi, že
v této nepřehledné a nejisté době jsme
kurzy mohli a dokázali uskutečnit a děti
tak dostaly dobrý základ pro jejich další
lyžování.
Mgr. Milada Minaříková, ředitelka školy
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Lyžařský kurz 3. a 4. třídy
V týdnu od 10. do 14. ledna se třeťáci a čtvrťáci zúčastnili lyžařského kurzu
ve skiareálu Lipno. Milí instruktoři si děti rozdělili do čtyř skupin. Ve dvou
skupinách byly děti, které už někdy lyžovaly. Ve dvou dalších skupinách zase
děti, které nikdy na lyžích nestály. Instruktoři i paní učitelky se dětem pilně
věnovali, a tak na konci kurzu všechny děti sjely kopec ☺. Dokonce na ně čekalo
překvapení ve formě diplomů a hledání pokladu. Moc jsme si to všichni užili!!
Markéta Moravcová, Michaela Jahnová, Eva Vajliková

n n n

Lyžařský kurz žáků pátých tříd
V termínu od 17. do 21. ledna 2012 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz
pro žáky 5. ročníku. Celkem 26 žáků a 3 instruktoři měli svou lyžařskou základnu
ve Skiparku Frymburk na kopci Marta. Díky štědrosti provozovatelů obdrželi
žáci i učitelé skipas zdarma a k tomu na ně ještě každý den čekalo výborné
občerstvení v „Ranči U Tří Anč“. Sněhové podmínky byly velmi dobré, a tak si
všichni žáci užili lyžování naplno. Byli rozděleni do tří skupin. Každá ze skupin
si mohla vyzkoušet nová cvičení, způsoby lyžování a zdokonalit se tak ve svých
lyžařských dovednostech. Jak už to bývá, největší pokrok udělali „lyžaři-nelyžaři“,
kteří se na svah tak často nedostanou. Pochvalu si zaslouží především ti, kteří
stáli na lyžích úplně poprvé. Na konci kurzu své lyže ovládali, jakoby vyráželi na
hory pravidelně. Předposlední den kurzu se naši žáci zúčastnili závodu v obřím
slalomu, který si patřičně i přes nepřízeň počasí užili. Žáci si z lyžařského kurzu
odnesli spoustu zážitků, upevnili vztahy se svými spolužáky, zdokonalili se
v lyžování a v neposlední řadě strávili příjemných pět dní v krásném prostředí zimní
přírody na Martě.
Velké poděkování patří lyžařské škole pana Urbana za ochotu a vstřícnost,
panu Dlouhému za organizaci závodu, panu učiteli Vopátkovi, instruktoru Petrovi,
a instruktorce paní Martě za trpělivost a cenné rady žákům, a především našemu
vedení za umožnění celé této nezapomenutelné akce.
Děkujeme.
Za 5.A a B Lenka Lapšanská, Libuše Krauskopfová a Blanka Jarošová

Upozornění
Upozorňujeme občany, že od 1. února 2022 budou rozmístěné uzavíratelné červené popelnice,
které budou sloužit ke sběru upotřebených olejů z domácností. Oleje ukládejte do popelnic
v uzavřených nádobách (pet lahve, kanystry atd.). Popelnice budou průběžně vyváženy.
Rozmístěny budou: n pod Jednotou
n u domu č. p. 30 (Rafanda)
n Blatenská ulice
Ostatní můžete odevzdávat upotřebené oleje na sběrném dovře. Děkuji.
Milan Janáček – vedoucí technik
7
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ŠKOLA NANEČISTO
Chystá se Vaše dítě do první třídy? Můžete si to spolu zkusit tzv. Nanečisto
Pokud využijete příležitosti zúčastnit se tohoto projektu:
n poskytnete Vašemu dítěti delší čas na to, aby si zvyklo na nové prostředí, budoucí paní učitelku a spolužáky,
n ověříte si, zda je Vaše dítě na školu dostatečně zralé,
n dostanete soubor pracovních listů, který svým charakterem podporuje a rozvíjí některé činnosti potřebné pro
úspěšnou školní činnost,
n získáte návody k domácí přípravě, seznámíte se s osvědčenými výchovnými postupy a především lépe
porozumíte vlastnímu dítěti,
n v neformální atmosféře navážete spolupráci s budoucí paní učitelkou Vašeho dítěte – spojením Vašeho a jejího
pohledu na dítě a výměnou zkušeností připravíte dítěti příjemný vstup do školy.
Projekt se skládá ze 7 setkání, která se budou realizovat v období

od 10. února do 31. března 2022,
vždy ve čtvrtek v čase od 16.30 do 18.00 hodin.
Účastnický poplatek: 200,- Kč (za kopírování pracovních listů). Nutná je účast alespoň jednoho z rodičů.
První setkání NANEČISTO se uskuteční ve čtvrtek 10. 2. 2022.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vaším nastávajícím prvňáčkem.
Základní škola a Mateřská škola Frymburk

Zápis do 1. třídy proběhne ve středu 6. dubna 2022.

Martolezci 2021
Hýbat se je zdravé, to asi nikdo nerozporuje. Ale často je problémem nebo
možná i výmluvou, že není čas, vybavení
je drahé, jsme unaveni.... Přitom existuje
velmi dostupný a přirozený pohyb, který
mnozí ani za sport nepovažujeme, ale
který s naším tělem dokáže opravdové
zázraky. Ano, je to obyčejná chůze.
Chůze má hned několik výhod. Nepředstavuje většinou žádnou zdravotní zátěž,
a proto pozitiva převažují. Chůze posiluje
rovnoměrně celé tělo, začít s ní můžeme
okamžitě a to i proto, že nepotřebujeme
žádné drahé vybavení, neb nejzdravější
je chodit bos. To všechno stálí chodci
na Martu vědí a ti, co chodit začínají, na
to s radostí přicházejí. Chůze není o soutěžení, ale i tak je fajn, když si člověk
může porovnat, jak byl který rok aktivní,

a jak často chodí ostatní sousedé. K tomu už jedenáctý rok slouží na Martě
vedle kaple Bolestné Panny Marie naše
kniha výstupů. Rád si v knize, která je
zároveň kronikou tohoto místa, vyhledám ty, kteří si chození na tuto vyhlídku
oblíbili natolik (loni 13.100 zápisů), že se
pro ně stalo skoro nutností, se tam každý
den podívat. Letos opět nevynechala ani
jediný den Anna Petrášová a Karel Vetrák
- 365x. Karel Vetrák některý den i vícekrát, a tak celkem 575 výstupů. Celkem
nejvíc výstupů za rok měl jeden z nováčků – Štěpán Ondrovič. Rovnou pěkných 828 výstupů. I ostatní se pěkně
procházeli. M. Maurer vynechal pouze
12 dní a stihl to nahoru 526x, M. Alt vynechal jen 67 dní (Mirku, všichni přejeme
brzké uzdravení) a vystoupal 298x. Ráda
8

s ním chodila S. Altová – 245x. Za Milnou
chodila rodina Kozojedova. P. Kozojed
559x a M. Kozojedová 101x. Další borci
a borkyně měli přes 100 výstupů.
M. Hrášek Toušek 238x, J. Kiťák Illner
171x, J. Salzer (náš nestor lezení) 155x,
D. Tomášek 147x, M. Nekola 136x,
K. Mihalovičová 117x, R. Mičan 111x,
M. Kourová 110x, M. Barnetová Toušková 108x, I. Jandová 106x, D. Nekolová
105x, P. Nekolová 104x a L. Koura 101x.
Smekám a nejenom jim, ale i všem,
kteří si najdou čas podívat se na náš
městys z nadhledu, přeji v letošním roce
co nejvíce krásných chvil na naší jedinečné vyhlídce.
Za spolek Zdraví Frymburk také děkuji všem, kteří pomáhají o knihu pečovat.
Martin Nekola

Frymbursky zpravodaj_únor_2022_Sestava 1 27.01.2022 18:57 Stránka 9

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

9

Frymbursky zpravodaj_únor_2022_Sestava 1 27.01.2022 18:57 Stránka 10

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

KAM KRÁČÍŠ, LIPENSKO
aneb krádež krajiny v přímém přenosu
To, co se dnes odehrává téměř na
celém Lipensku, a v ještě větší míře to,
co se připravuje v nejbližší budoucnosti,
není nic menšího než krádež krajiny
v přímém přenosu. Celá oblast je pod
intenzivním tlakem developerů, kteří se
aktuálně snaží prosadit realizaci zhruba
deseti dalších obřích rekreačních komplexů po celém levém břehu, od Lipna
nad Vltavou až po Novou Pec, s celkovou zastavěnou plochou přesahující
200 hektarů a s vytvořením dalších
4 500 rekreačních lůžek. Realizace
všech těchto dílčích projektů bude mít
za následek konec Lipna, jak jsme jej
znali, tedy jako vodní nádrže obklopené
relativně nenarušenou krajinou, kde si
lze vychutnat pobyt v přírodě, bez omezení sejít až k vodní hladině, vykoupat
se, projet se na lodi nebo v klidu chytat
ryby. Umíte si představit, že by v nepříliš vzdálené budoucnosti celý levý břeh
vypadal jako v současnosti úsek od
přehradní hráze až ke Kobylnici? Pokud
Vám to připadá nereálné, uvědomte si,
jak vypadala obec Lipno nad Vltavou

před pouhými 30 lety, a jak vypadá dnes.
Developeři chtějí na Lipně ve velkém měřítku podnikat. My zde máme
domov a chceme zde žít. Další z nás
zde již v turistice v rozumné míře podnikají, nebo sem celá léta jezdí na chaty
a chalupy a užívají si poklidného venkovského rázu kraje. Venkov není kvalitativně horší než město, je prostě jen
jiný – a právě v tom spočívá jeho
kouzlo, jeho hodnota, jeho přitažlivost
a také jeho budoucnost. To vše developeři bezohledně ničí. Jejich představy
a naše se vzájemně vylučují. My, kteří
tu žijeme, nebo sem celá léta jezdíme
za odpočinkem, máme právo rozhodovat o tom, jak bude náš domov vypadat. Budeme-li nadále pouze přihlížet
a tolerovat jejich útoky zabalené do
krásných slov a planých slibů nových
pracovních příležitostí, stáváme se spolupachateli této krádeže krajiny.
Ztráta krajiny je nevratná. Jednou
zastavěná krajina nevyroste znovu jako
tráva na jaře. Až se dnes oslavované
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rekreační komplexy v nedaleké budoucnosti pro nezájem návštěvníků vylidní
a stanou se „městy duchů", budou ti,
kteří v současnosti prosazují další rozvoj turistické infrastruktury ve jménu
„pokroku", odhaleni jako bezohlední
ničitelé. Ale to už bude pozdě. Zodpovědnost leží na každém z nás, především ale na zastupitelích, kteří rozhodují o podobě územních plánů obcí.
Funkcí obecních zastupitelstev je zajistit, aby se občanům v dané lokalitě
dobře žilo, nikoli vytvářet prostřednictvím územních plánů prostor pro spekulativní investice lidí žijících jinde.
Nejsme bezmocní. Zkušenosti ukazují, že tlaku developerů lze odolat,
mají-li zastupitelé dobrou vůli, opravdovou snahu a zejména podporu občanů,
které zastupují. Neudržitelnost stávajícího trendu vývoje si navíc začínají uvědomovat i některé orgány státní správy.
V roce 2021 vznikla Územní studie
krajiny Jihočeského kraje F (gov.cz),
závazná od 1. 9. 2021, která stanoví
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územní podmínky pro zachování nebo
dosažení cílových kvalit krajiny v hornolipenské a dolnolipenské krajinné oblasti (oddíl 5.2.9 – 5.2.10, str. 150-158).
Ta, mimo jiné, uvádí, že je třeba „chránit
stávající lesní komplexy a rozsáhlé
mokřadní a rašelinné plochy i mimo
území CHKO, … při respektování stávajících prvků volné krajiny, důraz klást
především na nepobytové rekreační
aktivity bez areálových zařízení a staveb s negativními vlivy na přírodu
a krajinu,“ a výslovně uvádí, že „tyto
podmínky byly stanoveny z důvodu
ochrany krajiny v okolí vodní nádrže
Lipno před expanzí výstavby velkoplošných rekreačních areálů. Současně je
akcentována ochrana krajiny a charakter zástavby s důrazem na využívání
stávajících objektů, čímž se vytváří podmínky pro snížení rizika rozrůstání sídel
do krajiny novou výstavbou.“
Z tohoto úhlu pohledu je podstatná
část územních plánů polipenských
obcí, včetně Frymburka, s touto studií
v příkrém rozporu, a nastal tedy čas na
jejich revizi. Je na nás, abychom přesvědčili zastupitele našeho městyse
i dalších obcí, že odmítnutí průmyslové
turistiky a příklon k měkké turistice je
krokem k lepší a trvalejší budoucnosti
celého regionu. Blíží se komunální
volby. Pojďme tedy učinit zlepšení

kvality vody v Lipně a ochranu okolní
krajiny před necitlivou devastací zásadními volebními tématy, které se týkají
každého z nás.
Důležitou roli přitom může sehrát
aktivizace občanské společnosti. Ve
Frymburku už řadu let působí spolek
Šumava Ne Na Prodej a na celém
Lipensku vznikají další spolky, jejichž
cílem je chránit současné krajinné hodnoty oblasti před necitlivými zásahy,
například Lipensko pro život v Horní
Plané, Šumava domovem, Příroda pro
Mokrou, Spolek Srdce Vltavy, Spolek
chatařů a majitelů loděnic Radslavská
zátoka a Spolek chatařů Radslav.
Tyto spolky společně oslovily všechny zastupitele obcí v oblasti Lipna
formou otevřeného dopisu, v němž
formulují své výhrady k dosavadnímu
trendu vývoje turismu na Lipensku
a navrhují alternativní přístup k rozvoji
oblasti, jehož podstatou jsou následující priority:
l zastavení projektů velkoplošných
rekreačních komplexů v okolí Lipna,
l omezení výstavby, která neslouží
k trvalému bydlení,
l úsilí o udržitelnou budoucnost
a promyšlené plánování dalšího
rozvoje v dlouhodobém horizontu,
l

aktualizace územních plánů obcí
tak, aby byly v souladu s výše uvedenou studií,

vyhlášení stavební uzávěry na objekty plánované na zemědělské a lesní
půdě,
l cílevědomé úsilí o zlepšení kvality
vody v Lipně,
l systematická ochrana okolní krajiny a
l zahájení otevřené debaty s občany
o možnostech dalšího vývoje. Úplný
text otevřeného dopisu je dostupný na
webových stránkách spolku Lipensko
pro život (viz odkaz níže).
l

Cítíte-li tedy, že nesouhlasíte
s další výstavbou velkoplošných turistických komplexů na Lipensku, že se
ztotožňujete s výše uvedenými zásadami dalšího rozvoje, a nechcete-li,
aby Váš hlas zanikl, podepište prosím
petici vzniklou z iniciativy zmíněných
spolků. Nejjednodušeji tak můžete
učinit elektronicky na webových stránkách spolku www.lipenskoprozivot.cz,
Záleží na tom. V sázce je hodnota
a krása Lipenska, jak jsme je znali,
i jeho budoucnost nejen za dalších
třicet, ale i za sto let.
Za spolky Šumava Ne Na Prodej, z.s.
a Lipensko pro život, z.s.
RNDr. Monika Krolová, Ph.D.
Ing. Pavla Setničková, předsedkyně spolku
Mgr. František Frantál
PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

ČRS MO Loučovice MS Frymburk
S VA Z

Oznamujeme, že dne

SK

Ý

12. 02. 2022 v 10.00 hodin

ČESKÝ RYBÁ

Ř

v Restauraci Na Hřišti v městysi Frymburk
se bude konat

členská schůze MS Frymburk.
Tímto zveme všechny rybářky a rybáře MS Frymburk.
Petrův Zdar!
Za ČRS MO Loučovice MS Frymburk Václav Schneider
11
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Oznámení o konání konkurzu
Od 1. 8. 2022 dojde na ZŠ a MŠ Loučovice ke změně na pozici ředitele školy z důvodu odchodu
Mgr. Františka Frantála do důchodu. Proto vypsal zřizovatel školy výběrové řízení.

Přihlášku zájemci doručí do 15. 2. 2022.
Bližší informace na https://www.loucovice.info/urad-2/uredni-deska/obec-loucovice-vyhlaseni-konkursniho-rizeni-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-ky-zs-a-ms-1694.html?kshow=5

PŘIJMEME ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE BETONU
A KONTEJNEROVÝCH AUT
NÁKLADNÍ DOPRAVA NAD 7,5 t, PLATNÝ PROFESNÍ PRŮKAZ ŘIDIČE NUTNÝ,
PRACOVIŠTĚ FRYMBURK, K DOJÍŽDĚNÍ SLUŽEBNÍ AUTO NEBO PHM DO VAŠEHO VOZU.
ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DLE VÝKONU 25-35 000 Kč, NÁSTUP BŘEZEN 2022 NEBO DLE DOHODY.
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR NEBO NA DOHODU. VHODNÉ I PRO DŮCHODCE V KONDICI.
DALŠÍ INFO PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ.

KONTAKT: 732 368 345, 603 357 459
12
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SILVESTROVSKÉ UTKÁNÍ
Jako každý rok se odehrálo silvestrovské fotbalové utkání týmů „Staří“ versus „Mladí“. Pro špatný terén jsme museli
toto utkání odehrát na školním hřišti. Sešlo se nás celkem 24 hráčů. Utkání po velkém boji vyhráli „Staří“, a to krásných
23:13. Zápas se hrál tvrdě, ale ne zákeřně. Musím pochválit nasazení obou mužstev, hrály opravdu velmi dobře a samozřejmě
rozhodčího, který podal excelentní výkon.
Za fotbalový oddíl Matuš Stanislav

PENĚŽNÍ DAR FOTBALISTŮ NA OPRAVU KOSTELA
Fotbalový výbor společně s hráči a diváky uspořádali sbírku na opravu frymburského kostela. Vybraná částka 6.400,- Kč
byla zaslána na konto k tomu určené. Všem, kteří se podíleli na této sbírce, děkuji.
Za fotbalový oddíl Matuš Stanislav
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Tajenka: houslový klíč
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI V ÚNORU ROKU …
1988 Minuty z požární ochrany
V loňském roce vzniklo v kraji
celkem 502 požárů se škodou 5 369 600
Kčs. Při nich bylo pět osob usmrceno
a 41 zraněno. Nejvíce požárů, celkem
202, vzniklo v obytných a veřejných budovách, kde byla způsobena také největší
škoda. Dále na úseku dopravy 90 požárů,
v průmyslu 84, v zemědělství 48 a podobně. Nejčastějšími příčinami bylo samovznícení briket, celkem 102, různé
technické závady – 174 případů, nedbalost a neopatrnost – 94 případů, požáry
způsobené dětmi – 50 případů.
psal: p. Dojčan

1991 Víte, že …
…Na prvním lednovém zasedání zastupitelstva byla schválena nová
vyhláška o ochraně životního prostředí?
Jelikož k návrhu nepřišla jediná připomínka z řad občanů, schválilo obecní
zastupitelstvo jednohlasně tuto novou
vyhlášku, ze které vyjímáme:
V katastru obce se zakazuje:
– odhazovat smetí, papíry, obaly,
zbytky jídel apod. na jiná než k tomu
určená místa,
– znečišťovat toto území škvárou,
popelem, železným odpadem, stavebním materiálem, sutí, odpadem ze zahrádek, chlévskou mrvou, ropnými
produkty, splaškovými vodami nebo
jinými škodlivými látkami uvedenými
v čl. III. písm. a) této vyhlášky,
– spalovat materiály, které ohrožují
zdraví (plastické hmoty, epoxidové pryskyřice, výrobky a odpady, které tyto
látky obsahují apod.),
Povinnost občanů a návštěvníků obce je:
– udržovat chodníky v čistotě a v bezpečně schůdném stavu,
– udržování okolí přiléhající nemovitostem, jiným objektům a zařízením,
veřejným prostranstvím pro účely této
vyhlášky se rozumí náměstí, ulice, parky,

veřejné zahrady, parkoviště, prostranství, břehy jezera a vodotečí a ostatní
místa v majetku nebo ve správě obce,
– veřejné prostranství je možno užívat bez povolení jen k účelu, ke kterému
bylo zřízeno, jinému užívání je třeba
předchozí souhlas obecního úřadu,
který stanoví konkrétní podmínky užívání a výši poplatku za toto užívání,
– za užívání veřejného prostranství
se považuje i zde prováděné nebo organizované příležitostné nebo krátkodobé
poskytování služeb a prodej zboží,
– umisťování propagačních, reklamních a jiných poutačů, značek a šipek na
veřejných prostranstvích (Zimmer frei)
je dovoleno jen se souhlasem obecního
úřadu, vylepování plakátů je povoleno
jen na místech k tomu určených,
– zakazuje se umisťování nádob na
domovní odpad (popelnice, kontejnery,
apod.) na silnicích, ulicích a chodníku,
– ukládání palivového dřeva na veřejném prostranství je považováno za jeho
užívání, to neplatí v případech, kdy je uloženo na místech a způsobem určeným
obecním úřadem,
– ukládání stavebního materiálu na
veřejném prostranství je považováno za
jeho používání,
– stání nákladních vozidel, traktorů,
autobusů a pracovních strojů je povoleno pouze na vyhrazených místech…

1993 Víte, čím a jak krmit ptáčky?
Pro někoho je zima zdrojem
radostí, jinému přináší strádání. Mezi ty
strádající patří naši opeření přátelé. Protože jim ve stále větší míře bereme jejich
přirozený zdroj potravy chemickými postřiky, odstraňováním křovin a podobně,
je naší povinností ptáčky krmit. V prvé
řadě, čím se přikrmovat nesmí! Jsou to
slané potraviny, chleba, těstoviny a kynuté výrobky. Posledně jmenované proto,
že ve volátku ptáčka kvasí a mohou mu
14

pak přivodit i smrt. Je vhodné pořídit si
stříškou kryté krmítko. Nejvhodnějším
krmivem je zadina, mák, obiloviny a veškerá další nejedovatá semena. To pro
zrnozobé. Kosy, kvíčaly a brkoslavy pohostíte nejlépe strouhanou mrkví, ovocem (jablka, hrušky apod.) a různými
bobulemi. Všechny sýkory mají rády
nepřepálený, neplesnivý loj, čerstvý
nebo roztavený, nalitý do kelímku nebo
malého květináče, který pak zavěsíme
na provázek na větev dnem vzhůru.
A vůbec nejlepší jsou natlučené ořechy
a kusy kokosových ořechů zavěšené
provázkem na větvičku. Krmítko vám
mohou navštívit i vrány, havrani, straky
či vrabci. Nezahánějte je, patří také
k přírodě, a hlavně havranovití nás zbavují spousty leklých ryb kolem jezera,
čímž jsou velmi užiteční. Krmítka dávejte tak, aby k nim nemohly kočky.
napsal L L M

1996 Poděkování duchovní správy
Charakteristickou budovu a také
nejpamátnější hodnotu naší obce představuje bezesporu kostel sv. Bartoloměje.
Věž svojí impozantní výškou jakoby
vévodila celému poloostrovu lipenského
jezera. Není to rozhodně symbol pýchy
a domýšlivosti, ale jakoby vztyčená ruka
a prst, ukazující na hodnoty, které přesahují každého člověka. Ale budova domu
Božího v současné době nepůsobí právě
tím nejpřitažlivějším dojmem. Šumavská nepřízeň počasí, zejména západní
větry, ošlehaly tento maják nad obcí
a také fasáda, sice opravená v r. 1972
bere rychle za své. Duchovní správa ve
Frymburku se ujala této záležitosti již
v loňském roce, přestože její materiální
možnosti neodpovídají tak rozsáhlé akci.
Projekt celého stavebního objemu prací
byl zpracován ﬁrmou Ing. Mikeš, Velešín
a byl ohodnocen na 2 100 000,- Kč.
pokračování na straně 16
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pokračování ze strany 14
Loňského roku provedla tato ﬁrma
opravu střechy presbytáře, kde byl použit
měděný plech nad oratoří. Na této akci
bylo prostavěno 486 853,- Kč.
Převážná část dalších prací je plánována na tento rok. K zajištění ﬁnancí vyzvala duchovní správa různé sponzory
domai v zahraničí a také se obrátila
s výzvou na frymburské občany jak věřící,
tak i nevěřící s prosbou o přispění a pomoc. Ke konci ledna 1996 je stav této
pomoci z Frymburku ve výši 26 319,- Kč
a odjinud 10 267,- Kč. Za všechny dary
Duchovní správa upřímně děkuje.
napsal Michal Tkáč

1998 Oprava farního kostela
ve Frymburku
Během roku 1997 proběhla druhá etapa opravy kostela: byla provedena
kompletní oprava věže (střešní krytina,
oprava krovu, fasáda, ciferníky hodin)
v celkovém nákladu 1 102 000,- Kč.
Část vazby krovu napadla dřevomorka,
a tak musela být vyměněna. To znamenalo zvýšení nákladů. Tato skutečnost
zapříčinila, že jsme stavební ﬁrmě zůstali dlužní přibližně 100 000,- Kč. Rozpočet na poslední etapu oprav (fasáda
a střecha lodě) činí přes 1 200 000,- Kč.
Tuto částku pro rok 1998 budeme
muset opatřit z různých zdrojů.
napsal Michal Tkáč

2005 Cyklostezka
Frymburk – Lipno nad Vltavou
Projekt této akce se v současné
době nachází v závěrečné etapě. Na
tuto jistě velmi atraktivní stavbu je již
dokonce vydáno územní rozhodnutí.
Nyní připravujeme veškeré náležitosti
k žádosti o vydání stavebního povolení.
Vedle této agendy paralelně dáváme
dohromady projekt k podání žádosti
o získání peněz ze strukturálních fondů
Evropské unie. Jak jsem již mnohokrát
zmínil, jedná se o velmi složitou proce-

duru, skládající se z mnoha a mnoha
dokumentů, potřebných pro posouzení
celkového projektu. Jelikož se stavba
rozkládá na katastru dvou sousedních
obcí, musí být i přesně stanovené podmínky o spoluﬁnancování a jistě je
nutné myslet i na budoucí údržbu, resp.
nutné opravy. Financování, jak je v případě prostředků z Evropské unie standardní, je poskytováno až po provedení
a řádném ukončení (zkolaudování) celé
stavby. Znamená to tedy, že projekt je
ﬁnancován na základě příslibu peněz
z krátkodobého úvěru. Celkem žádáme
prostřednictvím strukturálních fondů
o 75 % celkových nákladů a o dalších 10
% je možné dále jednat s Krajským úřadem. Celkové náklady stavby cyklostezky se pohybují okolo cca 27 mil Kč.
Novou trasu cyklostezky chceme využít
k umístnění vodovodu, který by měl
propojit vodní zdroje obcí Frymburk
a Lipno, zároveň by byl tento vodovodní
řad kapacitně připraven na celkové
propojení tzv. polipenským vodovodem.
napsal Oto Řezáč – starosta

2006 Sněhová nadílka
Letošní zima, která spolu se
sněhovou nadílkou přišla již v druhé
půlce měsíce listopadu, nás v žádném
ohledu nešetří. Sněhu je, že tomu tak
naposledy bylo někdy před 35 lety
a mráz, který nastoupil 23. ledna, také
dosahuje rekordních hodnot převyšujících – 25 °C. Tím, že jsme se na zimu
připravovali, tedy nejsme nijak zásadně
překvapeni. Myslím, že i přes téměř
třímetrové haldy sněhu v parku, na
parkovištích a kolem komunikací, je
dopravní situace uspokojivá. Nové přívaly sněhu komplikují dopravu hlavně
v tom, že při prohrnování se již vyjeté
koleje zanášejí novým sněhem, který se
chová jako písek, a tak se paradoxně
stalo, že na náměstí uvízly zásobovací
vozy. Snažíme se tedy ujetou vrstvu
sněhu loupat jako perník z perníkové
16

chaloupky, ale ne vždy nám to mráz
a omezené možnosti naší techniky
dovolí.
Nevhodné parkování aut nám opět
způsobilo mnoho zbytečných problémů
hlavně s vývozem komunálního odpadu. Pro zajištění parkování jsme upravovali i plochu sportovního hřiště na
Bažinách, kde je situace nejsložitější.
Letos jsme přímo vlastníky osobních
automobilů vyzývali letáky k vhodnému parkování, jež by nebránilo vývozu
komunálního odpadu. Tento způsob komunikace se osvědčil. I přesto se zcela
samozřejmě vyskytli jednotlivci, kteří
tento krok radnice pochopili jako útok
na jejich „svobodu“ a právo si zaparkovat, kde chtějí. I přesto, že nejsem v práci
pro radnici žádným nováčkem, stále
mě překvapuje, jak někdo dokáže chápat radnici jako svého nepřítele a instituci, jež mu neustále komplikuje život.
Ujišťuji Vás, že tomu tak není, jen je
nutné zachovávat jednotná pravidla
tak, abychom tu mohli společně žít
a vzájemně se neomezovat i v době,
kdy je obec „pod“ sněhem. To znamená,
že výjimečná situace si vyžaduje výjimečná řešení.
Množství sněhu, které leží na střechách domů, je nutné neustále sledovat
a díky pomoci našich hasičů se nám
zatím daří zajistit bezpečnost chodců.
Přesto prosím všechny občany, aby
dbali zvýšené opatrnosti při chůzi pod
sněhovými převisy.
Největší vrásky nám způsobil pohřeb, který se bohužel uskutečnil v lednu
těsně po přívalech sněhu. V ten okamžik
jsem si opět uvědomil nesmyslnost
jakéhosi přežitého nařízení, které nedovoluje v naší oblasti použití chemického
posypu. Asi nemusím nikoho přesvědčovat, že by se nám tu žilo podstatně
lépe.
napsal Oto Řezáč - starosta

n n n
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VÝZNAMNÉ DNY – ÚNOR
2. neděle v únoru – Světový den manželství
2. února – Hromnice
V křesťanské tradici se připomíná událost z Lukášova
evangelia, kdy Ježíšova matka přinesla čtyřicátý den po
narození svého syna do jeruzalémského chrámu, aby jej
jako prvorozeného zasvětila Bohu. Spravedlivý Simeon
chlapce nazval Světlem k osvícení národů a od 11. století
se z proroctví odvinul zvyk světit tento den svíčky zvané
hromničky, které měly během bouřek společně s modlitbami chránit stavení.

myšlenka, že se člověk vyvinul z opice. To samozřejmě
církev se svým Adamem a Evou měla problém zkousnout...
13. února – Světový den rádia
14. února – Světový den léčby zvukem
14. února – Svatý Valentýn – Svátek zamilovaných

15. února – Mezinárodní visegrádský den
Slaví se na základě iniciativy Mezinárodního visegrádského fondu a veřejnoprávních médií zemí Visegrádské
skupiny (Česká televize, Český rozhlas, Rozhlas a televize
2. února – Světový den mokřadů
Slovenska, Polská televize, Polské rádio a maďarské
Slaví se na památku podepsání Ramsarské úmluvy
Media Service Support and Asset Management Fund –
(celý názvem Úmluva o mokřadech majících mezináMTVA).
rodní význam především jako biotopy vodního ptactva)
o mokřadech 2. února 1971, kdy malá skupina environ- 20. února – Světový den sociální spravedlnosti
mentalistů podepsala mezinárodní smlouvu na Ram- 21. února – Mezinárodní den boje proti kolonialismu
sarském kongresu v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, 21. února – Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva.
21. února – Mezinárodní den mateřského jazyka
Mokřadům, kterých se smlouva týká, se říká ramsarské.
Zavedla ho UNESCO v roce 1999 jako připomínku toho,
3. února – Světový den modliteb
že na světě existuje něco mezi šesti a sedmi tisíci jazyky,
4. února – Světový den boje proti rakovině
z nichž více než polovina je ohrožena zánikem, k němuž
může dojít do konce 21. století. Mateřský jazyk je
4. února – Mezinárodní den lidského bratrství
důležitou součástí identity každého člověka a diverzita
6. února – Mezinárodní den nulové tolerance ženské
jazyků představuje kulturní dědictví lidstva, o jehož
obřízce
zachování je nutno pečovat.
10. února – Mezinárodní den luštěnin
22. února – Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
11. února – Světový den nemocných
22. února – Den sesterství
11. února – Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
22. února – Den zamyšlení
Valné shromáždění Organizace spojených národů jej
Je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skautky
vyhlásilo v prosinci 2015. Svátek má připomenout
a skauti celého světa 22. února. Toho dne se narodili
zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich
zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. února
zapojení do výzkumné činnosti.
1857) a jeho žena Olave Baden-Powell (22. února 1889).
12. února – Den červené ruky
Proto toho dne skauti přemýšlí o sobě, vzájemně si přejí,
Slouží jako připomínka dětí zatažených do ozbrojených
organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů.
konfliktů a porušování jejich základních lidských práv.
Některé skautské organizace tento den využívají ke
Červené ruce se staly symbolem solidarity s dětmi
sbírce peněz na nějaký charitativní účel, např. pro nemocunesenými z domovů a naverbovanými do armády,
nici či dětský domov v místě svého působiště. Svátek
kterých je na světě podle odhadů nejméně 300 000.
má skautům připomínat, že je jich na celém světě hodně
12. února – Darwinův den
a že všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu
Tento den roku 1809 se narodil Charles Darwin – britský
kůže, národnost či věk.
přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Jeho dílo 29. února – Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám
O vzniku druhů přírodním výběrem způsobilo doslova
poprask. Mimo jiné proto, že v něm poprvé zazněla
zdroj: www.wikipedie.cz, internet
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Radnice a obecní pivovar
Tento dům i s nemovitostmi kdysi
patřil občanu jménem Klampfl, a proto
se i přilehlé louce říkalo Klampflova
louka. Jakým způsobem ho městečko
získalo do vlastnictví, zdali majitel zemřel nebo odtud odtáhl a vše zde nechal
ležet, jak se tenkrát často dělo, se nepodařilo zjistit. Pozemky byly až na
zmíněnou louku prodány, dům zbořen
a v roce 1636 nově postaven a upraven
na radnici a pivovar. Oprávnění vařit pivo
bylo městečkem vydáváno jednotlivým
měšťanům ve prospěch obecního pivovaru.
Kromě zmíněné louky se ve vlastnictví obce nacházejí ještě četné pozemky, konkrétně vlastnila přes 300 jiter
lesa, v poslední době byla značná část
těchto obecních lesů rozdělena mezi
majitele domů, takže v současné době
zůstává ve vlastnictví obce už jen 136
jiter a 255 sáhů.
Farní kostel sv. Bartoloměje
Tato značně impozantní budova
byla vystavěna ve dvou různých obdobích. Přední, starší díl, takzvaný presbytář je postaven v gotickém slohu, zadní,
větší a novější díl, takzvaná chrámová
loď v římském slohu.
Zdá se, že dnešní fara je značně
stará, neboť již v roce 1277 je zmínka
o faráři z Frymburku, řečeném Přebyslav. V roce 1305 přešla pod patronát
drkolenského kláštera.
V době reformace se Frymburk přiklonil k evangelické víře a pouze vesnice
Hruštice, Hrdoňov a Lipno zůstal katolické a přifařily se ke Svatému Tomáši,
proto slaví zmíněné vesnice posvícení

stále ještě se Svatým Tomášem. Protestanství se ve Frymburku však dlouho
neudrželo a již v roce 1652 probíhala
protireformace. V tomto roce vybudoval
opat Martin Greising z Drkolné věž
a oltáře. Nápis nad dveřmi do kostela
oznamuje: F. Martinus Greising praepositus Plagensis collator huius ecclesiae
hoc corpus aras er urrim e fundamento
surgere fecit anno domini MDCLII.
V roce 1711 daroval opat Siard
zdejší farní kostel s nynějším hlavním
oltářem (ten ztratil nevkusným pozlacením provedeným v roce 1860 mnoho ze
svého mocného účinku a své původní
smysluplné podoby) spolu s dvěma
stejnými postranními oltáři, kazatelnou
a stoličkami z kostelního kůru drkolenskému klášteru.
15. července 1843 udeřil do kostela
blesk, aniž by ho zapálil. Roztříštil však
kříž na střeše a částečně zničil varhany.
4. dubna 1857 věnoval opat Dominik
Lepší farnímu kostelu ve Frymburku
nové zvony.V září roku 1858 byla kvůli
vnitřnímu poškození odstraněna věžní
báň a zdivo prozatím pokryto nouzovým
stropem, na ten pak byla posazena
jehlancová střecha.
Velkému požáru 7. října 1866 padl
za oběť rovněž kostel a věž, požár kostela se však omezil pouze na střechu.
Kostel i věž jsou nyní nádherně opravené, střecha kostela, věž a věžičky pokryté břidlicí, vše podle plánu obecního
inženýra Karla v příjemné gotické podobě, v roce 1867 bylo pořízeno devět
zvonů, v roce 1870 dokončena velká věž.
Farní dvůr
Velká, přívětivá, jednopatrová obytná
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budova a rozlehlé hospodářské budovy
se zahradami v roce 1866 rovněž shořely a v současné době jsou pěkně opravené. Mohutná 200-letá lípa, která při
požáru zahynula, byla nahrazena novým
stromem.
Škola
Dnešní školní budova byla postavena na místě staré školy v letech 1847
a 1848 a zahrnuje tři učebny a byt učitele spolu s hospodářskou budovou,
dřívější první školní budovou, kde žil
a působil slavný hudebník a učitel Jan
Nepomuk Maxandt a která byla postavena v roce 1739 a měla jednu učebnu
s komorou, jednu obývací místnost s komorou, dva sklepy a prostornou půdu.
O tom, že zde již dříve stála školní budova, která dala jméno přilehlé louce,
nás spravuje listina z roku 1521, kde se
vyskytuje označení „školní louka“.
Škola byla založena učitelem Václavem Romersdorfem v roce 1847, oba
topoly před vchodem do školy byly zasazeny v den sňatku Jeho výsosti císaře
Josefa s Alžbětou Bavorskou v roce 1854.
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Obecní špitál
Původně malá, později z odkazu
Kryštofa Krattera přestavěná a rozšířená budova pro zchudlé občany. Kratterovo obročí činí 6 400 zl.
Dopravní cesty
Na horním konci náměstí končí tři
cesty, které městečko spojují s Horními
Rakousy; dvě z nich vedou na sever,
jedna přes Černou v Pošumaví a Hůrku
do Horní Plané, druhá přes Světlík do
Českého Krumlova atd.; další nabírá
východní směr a rozděluje se na jednu
stranu do Rožmberku, na druhou stranu
do Vyššího Brodu. Po proudu Vltavy
vede celkem dobrá cesta přes Hruštice
do Dolní Vltavice. Z Frýdavy vede jedna
cesta do Hažle (Haslachu) a další do
Svatého Tomáše.
Jižně vede stará rušná silnice do
Výtoně k hornorakouské hranici do
Weissenbachu (zde vedlejší cesta do
Helfenberu), Leonfeldenu a Lince; ve
Výtoni také končí nová okresní silnice,
která vede podél Vltavy přes Loučovice
a Čertovu stěnu do Vyššího Brodu.
Další sjízdné cesty spojují farní obce
s Frymburkem.
Vltava
Nejvýznamnější řekou jižních Čech
je Vltava, laskavá dcera Šumavy. Pramení jako Černý potok ve výšce 3 729
víd. stop nad mořem pod Černou horou,
úpatím Vogelsteinu; vyvěrá z rašelinné
půdy, u Kvildy, osady s 68 domy a 600
obyvateli, pohání první mlýn a ještě než
dorazí do Borové Lady, přijímá šest malých potoků; zde se slučuje s tak zvaným
Vltavským potokem. Ten pramení v Judenau, 3 622 stop vysoko na úbočí
Vysokého stolce u vesničky Bučina,
těsně u bavorských hranic; spojený
potok se nyní jmenuje Teplá Vltava a má
zde nadmořskou výšku 2 753 stop.
V mrtvém luhu u Chlumu (už v českobudějovickém kraji) se k ní přidává

U Horní Plané vytvářely vltavské zátočiny „Srdce Vltavy”,
dnes skryté pod hladinou jezera.

Studená Vltava, která pramení v Bavorsku, asi dvě hodiny od hranic, a do země
vtéká již jako 2 až 3 sáhy široký splavný
potok. Své přítoky dostává přímo z nejvyššího zalesněného hřebene Šumavy
a teplotu má znatelně nižší něž její
první rameno, odtud také její jméno.
Řeka je nyní zcela splavná.
Vltava má stejně jako všechny šumavské vody i přes svoji čistotu tmavou
(hnědou) barvu a od svého pramene
až přibližně k Výtoni protéká mnohými
zátočinami v poklidném tempu jihovýchodním směrem. Zde se stáčí k východu, vytváří mnoho významných oblouků
a značným spádem a s divokým hučením se prodírá úžlabinou u Čertovy
stěny k Vyššímu Brodu. Před Rožmberkem se obrací na sever, kterýžto směr
s většími či menšími odchylkami na východ nebo západ sleduje až do konce
svého putování.
Na své pouti potkává hrad Rožmberk (1 566 stop) se starobylým městečkem, ležícím na jeho úpátí, mohutný
hrad Český Krumlov se svým výstavným a zvláštním městem (1 438 stop),
důstojně vyhlížející cisterciácký klášter
Zlatá Koruna (1 334 stop), zříceninu
hradu Dívčí Kámen (1 252 stop), stejně
23

jako mnoho vesniček malebně položených buď v údolí, nebo vysoko nad ním,
než se u Boršova a Poříčí z úzkého skalního údolí vleje do krásné Českobudějovické pánve.
Její spád činí:
z Dobré (v prácheňském kraji) do
Frymburku: 31,5 víd. sáhů,
l z Frymburku do Vyššího Brodu:
75,9 víd. sáhů,
l z Vyššího Brodu do Českého Krumlova: 32,0 víd. sáhů,
l z Českého Krumlova do Českých
Budějovic: 32,0 víd. sáhů.
Vltava je stejně jako její přítoky
velmi bohatá na ryby; nacházejí se v ní
dokonce i perlorodky, zejména v oblasti
Rožmber-ka, které často obsahují velice
krásné perly. Ve vyšebrodském klášteře
je k vidění háv, vyšívaný perlami z Vltavy.
Ve své horní části je využívána k plavení
dřeva a voraření a z Vyššího Brodu je
sjízdná i na větších lodích.
V Českých Budějovicích je zcela
splavná a odtud se táhne líbezným údolím do hlavního města země, pak dále na
sever, aby se u Mělníka spojila s Labem,
ženoucím se z Krkonoš, jenž svoji vodu
přivádí do německého moře.
l
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KŘÍŽOVKA PRO POBAVENÍ
Přísloví

Kód
Beninu

Karetní
výraz

Žák
osmé třídy
(ob.)

Český
dirigent

Chuchvalec

Nosovka

Výsledek
počítání

Viset

Ústní
voda

Věda

Již

Sójový
sýr

Plod
broskvoně

3. díl
tajenky

1. díl
tajenky
nápověda:
ARICH,
BJ, SITT,
TUAN

Přísloví

Pcháč

Sovět.
gymnasta

Budapešť.
fotbal.
klub

Vůz
tažený
koňmi

Sloven.
město

Odraz
reality

Gunter
(dom.)

Podpořit

Snovat

Slapy
Předložka

Kvantum

Iniciály
pěvce
Mařáka

Část
žaludku
přežvýkavců

2. díl
tajenky

Proud

Likérník

Iniciály
pěvce
Mařáka

Čistidlo
motorů
Autor.
Arch
(zkr.)

Klít

Einstein.
iniciály
Sbírka
písemností

Tmavovlasý
člověk

Lerausovy
iniciály

Osobní
zájmeno

4. díl
tajenky

Ven
(sloven.)

Náš
herec

Hvězda
v
souhvězdí
Panna

Africké přísloví: Krokodýl … dokončení v tajence.
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Severský
obr

Svazek
slámy

