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Naše zdravotnictví IV.
Jsem velmi potěšen, že po dlouhé době Vám mohu poskytnout
velmi pozitivní informace a zprávy.
Praktická obvodní lékařka: Ke konci měsíce května jsme se
stali plnohodnotnými vlastníky části budovy zdravotního střediska, včetně bytu
a přilehlých pozemků, který jsme, jak jsem Vás dříve informoval, měli záměr
odkoupit od rodiny Smitkových. V současné době jsou připraveny k podpisu
nájemní smlouvy, kdy městys jako vlastník pronajímá ordinaci naší paní praktické
lékařce, stejně tak bytovou jednotku a ostatní prostory. Pronájem tohoto bytu je
vázán na výkon lékařské praxe praktického lékaře u nás v obci a přirozeně bude
hrazeno příslušné nájemné. Opět uvádím, že paní doktorka bude svou praxi
vykonávat nadále bez přerušení.
Zubní lékař: V druhé polovině měsíce května došlo k registraci u obchodního
rejstříkového soudu firmy našeho pana zubního lékaře. Společnost se nazývá
Dentální centrum Frymburk s.r.o. Předpokládám, že v měsíci červnu pan doktor již
začne pracovat na potřebných opravách a drobnostech v samotné ordinaci, které
jsou nutné pro provoz a výkon své praxe. Nájemní smlouvu mezi městysem a touto
společností uzavřeme nejspíš během následujících čtrnácti dní. Znovu sděluji,
že podmínkou nájemní smlouvy je poskytování lékařských služeb frymburským
občanům (tedy s trvalým pobytem ve Frymburku) a pan doktor musí respektovat
a mít smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Srozumitelně to znamená, že musí
akceptovat úkony, které jsou plně hrazeny pojišťovnami, to ale nevylučuje, že si
pacient, i tedy frymburský občan, bude muset připlatit – tomu snad každý rozumí.
Rodina pana doktora bude mít v pronájmu byt v č. p. 23 – bývalá mateřská škola.
Samozřejmě tato nájemní smlouva bude vázána opět na výkon praxe zubního
lékaře pro Frymburk – bude to tedy byt služební, za který bude pan doktor přirozeně
platit příslušný nájem.
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Palouček na křižovatce
Tak, jak neustále zvelebujeme náš Frymburk, byť i malými možná pro někoho
nenápadnými kroky (jako např. loni – oplocení a lavička mezi farní zdí a činžákem
č. p. 24–25), tak i letos jsme provedli úpravu paloučku na křižovatce. Společně se
správou a údržbou silnic jsme upravili tento prostor tak, aby byl pohledově hezký
a zároveň jsme dosáhli mírného rozšíření krajnice komunikace a tím zvýšili,
bezpečnost chodců. Dále jsme vyčistili kanalizační stoku pro dešťové vody a na
paloučku jsme osadili okrasné dřeviny. Ty jsme zvolili tak, aby postupně jejich doba
květenství na sebe navazovala a tvořila příjemnou a klidnou scenérii. Dokonalost
je vždy o detailech.

Příspěvky lze zasílat nejpozději
do 25. v měsíci
na zpravodaj@frymburk.info.
Redakce si vyhrazuje právo krácení
a neuveřejnění příspěvků
z důvodu naplnění kapacity.
Grafické zpracování a tisk:
Tiskárna Černý s.r.o. Černá v Pošumaví
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Tři nadstandartní byty v č. p. 23
Na základě výzvy v minulém zpravodaji se přihlásil potřebný počet zájemců a všechny tři byty s předplaceným nájemným,
ve výši minimálně 800 000,- Kč, se podařilo pronajmout. Pronájem je zřízen za účelem trvalého bydlení, získali jsme do městyse
opět nové občany. Tento projekt lze považovat jako úspěšný a může být i námětem pro budoucí výstavby či rekonstrukce
financované městysem za účelem získávání bytových jednotek.

Rekonstrukce střech panelových domů č. p. 137, 138 a 139
Pravděpodobně jste si všimli, že již byly zahájeny práce na rekonstrukci střech našich největších bytových domů. Zároveň
sděluji, že přirozeně, když máme již lešení kolem celých domů, tak jsme zajistili i opravu fasád, a to včetně nových nátěrů
s mírnou změnou v původním provedení. Do léta se můžeme těšit na další hezký kousek Frymburku.
Oto Řezáč – starosta městyse

SOCIÁLNÍ BYTY
Městys Frymburk pronajme čtyři
bytové jednotky 2+KK v objektu občanské vybavenosti č. p. 23 ve Frymburku
(1. nadzemní podlaží, obývací pokoj +
kuchyňský kout cca 30 m2, ložnice cca
15 m2, předsíň, komora, koupelna, WC,
terasa). Vytápění plynovým kotlem,
PENB – budova zařazena do energetické třídy D (méně úsporná).
Jedná se o byty sociální, na jejichž
výstavbu byla v rámci programu Výstavba pro obce poskytnuta dotace
Státního fondu podpory investic. Pronajímatel sociálních bytů, jakožto příjemce
dotace, je povinen ověřit a na vyžádání
doložit splnění podmínek u každého
žadatele o sociální byt dle podmínek pro
uzavírání nájemních smluv k sociálnímu
bydlení, stanovených v § 19 a 20 Nařízení vlády č.112/2019 o podmínkách
použití finančních prostředků SFRB
na pořízení sociálních a dostupných
bytů a sociálních, smíšených a dostup-

ných domů, ve znění nařízení vlády
č. 55/2020.
n Nájemní smlouvu lze uzavřít pouze
s fyzickou osobou ze způsobilé domácnosti (společně hospodařící domácnost
s nízkým příjmem a nevyhovujícím
bydlením).
n Nájemní smlouva bude uzavřena
nejvýše na 2 roky. Opětovně lze nájemní
smlouvu uzavřít až po posouzení, zda si
nájemce nemůže zajistit jiné vyhovující
bydlení na trhu.
n Žadatel bude vyzván k vyplnění
dotazníku pro ověření bytové situace
domácnosti, bude provedeno sociální
šetření v současné domácnosti žadatele.
n Žadatel bude vyzván k vyplnění dotazníku o všech příjmech za 12 měsíců
zpětně.
Po vyhodnocení dotazníku (nejpozději do 30 dnů) bude vybrán nejvhod-

nější (nejpotřebnější) uchazeč.
Stanovení výše nájemného v podpořených sociálních bytech v rámci programu Výstavba pro obce je regulováno
dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Aktuální mezní hodnota nájemného
činí 69,63 Kč za m2 podlahové plochy
sociálního bytu. Městys Frymburk
snižuje tuto hodnotu na 50,- Kč/m2.
Výše mezní hodnoty nájemného
bude zvýšena o procentuální nárůst
spotřebitelských cen za domácnosti
celkem, pokud dojde k nárůstu měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských
cen za domácnosti celkem, zjištěného
z údajů Českého statistického úřadu za
období od posledního stanovení mezní
hodnoty o více než 5 %.
Žádosti zasílejte nejpozději do 30. 6.
2022. Formulář žádosti k vyzvednutí
u p. Badáňové nebo na stránkách městyse Frymburk.

V měsíci červnu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 11. 6. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

1. a 15. 6. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin.
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 449, Infolinka 800 521 521
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21. FRYMBURSKÉ SLAVNOSTI
9.–11. ČERVNA 2022

PROGRAM SLAVNOSTÍ
Čtvrtek 9. 6. 2022
DIVADELNÍ PøEDSTAVENÍ – 19:00

NENÍ KORONA
JAKO CORONA
Černá komedie z pandemické současnosti. Pohled na
to, co udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpečí
způsobené čínským virem, karanténa a domácí vězení.
Humorný příběh obyčejné české rodiny a jejich úsilí
o naplnění hesla „Společně to zvládneme.“
Hrají: Petr Jablonský, Jana Galinová, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka,
Petr Erlitz a ze zvukového záznamu Klára Fořtová a Martin Dvořák.

Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Úřadu městyse Frymburk. Cena vstupenky je 150,- Kč.
Divadlo se koná 9. června 2022 od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Frymburku.

Pátek 10. 6. 2022
Pivní stan na náměstí
18:00

Slavnostní zahájení starostou městyse Frymburk
Úctyhodná jednadvacátá promluva a přání dobré chuti starosty Oty Řezáče. Číslo je bez záruky, protože
se neví, nehovořil-li někde starosta v čase neuskutečněných dvou ročníků. Ale to vzhledem k protiepidemickým opatřením nemohlo být k davům, takže … po jednadvacáté.
Bezprostředně následuje: Slavnostní nástup sboru dobrovolných hasičů ke 150. výročí jejich založení. Hasičky,
hasiči i hasiččata v parádních uniformách.
18:30

Vystoupení frekventantek uznávané Frymburské baletní školy.
A hned nato ještě vystoupení studentů neméně uznávané Základní školy a Mateřské školy. A kdo ví, třeba
díky činům vůdce jedné podivné země na východě, vzdálené od Frymburka 103 hodin jízdy na velbloudu,
uslyšíme nebo uvidíme také něco z ukrajinské kultury.

19:30

Jonáš Ledecký s kapelou Cold Licks. Zbrusu nově sestavené power trio.

21:00

Pirates of the Pubs. Českobudějovické pohoupání na vlnách celtic-punku. Rockové nástroje doplní
housle, irská flétna, mandolína, akordeon a veliké nasazení.

22:45

Flám. Folkrocková kapela s vlastní i převzatou tvorbou plynule naváže na piráty a veselící se masa si ani
neuvědomí, že se s Flámem protančila do soboty.
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Sobota 11. 6. 2022
Farní zahrada
10:00

Otevření farní zahrady – divadla pro děti, středověké hry i kolotoč mistra Plamínka, kejkle mistra Půpy,
soutěže atd.

13:00

Divadlo Koňmo se vrací s Vodnickou pohádkou. Mnoho frymburských generací již vyrostlo na tomto díle.
A ještě vyroste, protože divadlo Koňmo se stále baví. A hlavně baví diváky.

Muzeum
10:00–14:00

Výstava 150 let hasičů ve Frymburku

Hasičská zbrojnice a okolí
10:00

Spanilá jízda Sboru dobrovolných hasičů. Pochod. Zatímco na Rudém náměstí pochodují poslední zbytky
poražené ruské armády, ve Frymburku je to jinačí podívaná. Hasiči živí, zdraví, neočouzení, usměvaví.

10:30–15:00
11:00

Den otevřených dveří. Atrakce pro děti, prohlídka hasičské techniky. V případě požáru pak bude
hlavní atrakcí samotný požár a jeho zdolávání, po čemž by následovalo provolávání slávy.

Slavnostní nástup

Pivní stan na náměstí
14:00

Leťáci. Parta, pojmenovaná po kapelníkovi Jiřím Letovském vyhrává hlavně svatebčanům, myslivcům,
hasičům a všemožným oslavencům. V repertoáru mají songy od moravských lidovek přes hity Michala
Tučného, Čechomoru až po Divokého Billa. Věrně dokážou napodobit i kremelského mopslíka Jarka, ale
na toho snad nedojde.

15:30

Musikverein Vorderweissenbach. Hornorakouská krojovaná dechovka, letos s dalším nástupem
frymburských dobrovolných hasičů.

19:00

Karel Gott revival. Originální božský Kája nazpíval za svoji kariéru kolem 2 500 písní. Tolik jich asi revival
nedá, kdyby totiž dal, moc bychom si mezi 21. a 22. Frymburskými slavnostmi neodpočinuli. Ocení jistě
nejen pamětníci.

20:30

Circus Problem. Parta punkových klaunů s divokou „balkánskou“ dechovkou a českými i anglickými texty.

22:15

Světelná show na kostele. Dotančit a udiveně zírat na kostel. Frymburští už vědí.

22:30

Black Tower. Taneční orchestr s repertoárem dlouhým, širokým a možná …. i bystrozrakým. Jukebox,
který se nezasekne.
Pátečním programem provede s mikrofonem v ruce Pepa Dirby Dirbák.

Ve stanu bude na čepu Krumlov 12 % a Weizen z pivovaru Solnice, který uvařil frymburský rodák Aleš Boubelík.
Tak chválit! Představí se také Kynšperský pivovar s desetistupňovým Zajícem a krnovský pivovar Nachmelená
opice s vymazlenými IPAmi a ALEmi.
Aby byla dobře slyšet všechna tělesa, která byla objednána, zařídí mistr zvuku Martin Procházka.
Jo a Sparta, ačkoli hrála celou sezónu nekoukatelnou tužku, v závěru i v deseti porazila Slavii a získala tak klíče od Prahy!
Pokud jste dočetli až sem, víte skoro všechno. Pěkně se bavte, jezte a pijte. A rada pro kairofobiky, což jsou nešťastníci
trpící panickým strachem ze zmeškání správné příležitosti. V pátek a v sobotu se nehněte z náměstí. Pak nic nezmeškáte.

Dobrou zábavu a dobrou chuť.
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DOBROVOLNÍ HASIČI VE FRYMBURKU
slaví 150 let od svého vzniku
/pokračování z minulého čísla/
Roky 1914 až 1918 – v období I. světové války nejsou v kronikách žádné podstatné záznamy
o hasičském spolku ve Frymburku pouze to, že většina členstva narukovala ke svým regimentům
a odešla do války. Na jejich místo nastoupily ženy a dívky. Mnozí členové se z války nevrátili. Spolek se postupně konsolidoval
a během poměrně krátké doby byl zase akceschopný.
Všestrannost hasičského výcviku, zejména soustavné samaritánské služby přineslo své ovoce i v průběhu I. svět. války.
Během ní bylo vytvořeno v Čechách 864 dopravních čet, a to hlavně v místech, kde byly veřejné nemocnice, nebo pomocné
nemocnice Červeného kříže. Tyto čety dopravovaly nemocné a raněné vojáky z nádraží do nemocnic a poskytovaly jim první
pomoc, prováděly převazy a poskytovaly jim občerstvení. Tato humanitární služba zabránila rozpuštění hasičské organizace
i její persekuci.
Vznik samostatného státu zasáhl i do vývoje hasičstva. Sdružení dobrovolného hasičstva československého bylo
rozpuštěno a jednotlivé zemské hasičské jednoty byly vyzvány, aby každá zvolila po třech zástupcích do přípravného výboru
Svazu dobrovolného hasičstva československého (SDHČ), který byl ustaven 21. 12. 1919 v Brně. Na valné hromadě v červnu
1919 byly tehdejší Zemská ústřední hasičská jednota království českého, přejmenována na „Českou zemskou hasičskou
jednotu“, která čítala v roce 1919 celkem 140 žup, 4 271 sborů a 118 891 členů. V tomto období byly sbory ponechány státem
i obcemi bez dostatečné finanční podpory. Sbory byly nuceny získávat peníze nejrůznějšími způsoby jako pořádání přednášek,
besed, plesů a zábav a veřejných vystoupení a podobně. Po roce 1925 začalo pronikat do vybavení sborů technické zlepšení
v podobě motorových a automobilních stříkaček. Tato technika byla na tehdejší dobu výkonná, ale také finančně málo
dostupná. Mnohé obce na její pořízení neměly dostatek prostředků a příspěvky od pojišťoven byly příliš nízké.
Po vzniku Československa byla 1. dubna 1921 ustavena německá jednota pro hasičství a službu záchrannou ČSR.
V roce 1931, a to 19. července, se konalo ve Frymburku vysvěcení nové hasičské motorové stříkačky. Patronkou stříkačky
byla paní velkoprůmyslníková Poráková z Loučovic.
V roce 1937 v červenci se konalo slavnostní svěcení motorové stříkačky dobrovolných hasičů ve Frýdavě. Tam byl sbor
založen v roce 1930.
Roky 1938 až 1945 – tehdejší politická situace vyvolávala nároky pohraničních Němců a vítězstvím Henleinovy sudetoněmecké strany ve volbách se situace značně zhoršila a promítla se také do hasičské činnosti. Hlavní úsilí, mimo hasičské
poslání, bylo věnováno organizování civilní ochrany. Nařízením říšského ministerstva vnitra byl na území Sudet uveden
v platnost německý zákon o požární ochraně z roku 1938 a který se během války často měnil. Od roku 1940 byli hasiči
připravováni a školeni hlavně pro záchranné práce, ochranu civilního obyvatelstva i pro případ leteckých náletů. Mnoho českých
sborů na území zabraném Němci, za protektorátu zanikly a veškeré vybavení a technika musely být předány Němcům.
Již během roku 1945 po osvobození naší obce americkou armádou, začali přicházet první dosídlenci z Čech, Slovenska,
Rumunska, Polska, Maďarska i Ruska. V prosinci 1945 se schází pár dosídlenců, pánové Klimeš, Pešek, Sklenička, Chromý,
Lískovec, bratři Linhové a další a zakládají nový český dobrovolný hasičský sbor ve Frymburku. Přebírají od odcházejících,
nebo odsunutých německých obyvatel do své péče hasičskou zbrojnici s velmi chudým vybavením. Pár hadic, přenosnou
motorovou stříkačku DKW 8, několik opasků a sekyrek. Protože nejsou žádné zkušenosti z veřejné práce ve sboru, ale i pro
malý počet členů, nebyl zvolen výbor hasičů, pouze velitelem byl ustaven pan Klimeš, který byl pověřen Místní správní komisí
pracovat jako zajišťovací referent, který zajistil režné plátno a nechal u místního krejčího ušít nové pracovní uniformy.
Na jaře roku 1946 zasahují u prvého požáru. Byla to zemědělská usedlost za obcí Přední Výtoň u státní hranice. V pozdější
době na tom místě byl postaven útvar pohraniční stráže s názvem Spáleniště, který se dochoval do současnosti, dnes již je
značně zchátralý. Během roku 1946 přicházejí další dosídlenci a tím i vzrůstá členská základna dobrovolného hasičstva. Proto
bylo rozhodnuto na podzim r. 1946 svolat členskou schůzi a zvolit řádné vedení. Starostou sboru se stal truhlář Jan Koclíř,
jednatelem Jan Linha, strojmistrem byl zvolen Jaroslav Pešek – zaměstnanec elektrických rozvodných závodů, hospodářem
Josef Linha a členy výboru byli Václav Vencl, Karel Hondlík, místní pekař, a pan Telátko, který byl vedoucím pošty.
6
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Během období let 1946 až 1948 měli hasiči za sebou několik úspěšných zásahů při požárech obytných a hospodářských
budov, při lesních požárech i rozsáhlé požáry rašelinišť v Černé v Pošumaví a u Světlíku. Hašení těchto požárů bylo vždy velmi
náročné a trvalo i několik dnů než byly zdolány.
Velkou pomoc prokázali hasiči (nejen frymburští) v průběhu roku 1947 při přírodních pohromách. Na jaře došlo v republice
k nečekaným povodním, které napáchaly značné materiální a hmotné škody. Stejně tak i katastrofální sucho, které zapříčinilo
velikou neúrodu a vyvolalo značné zásobovací potíže. Došlo k mnohem většímu počtu požárů, které ohrožovaly i to málo, co
se na polích urodilo. Tehdejší statistika říká, že v roce 1946 vzniklo na polích celkem 4 708 požárů, se škodou přes půl miliardy
korun. V roce 1947 vzrostl počet požárů s ohledem na rozsáhlé sucho na 7 498 požárů a škody se vyšplhaly na více jak jednu
miliardu tehdejších korun.
V roce 1947 byly frymburští hasiči pověřeni ustavit požární družstvo v osadě Frýdava. Družstvo bylo ustaveno a vybaveno
hadicemi a stříkačkou PPS 8 dovezené z obce Blatná. Družstvo vedl Jan Vávře, Jan Šisler a František Lebeda.
V listopadu 1948 došlo ke změnám ve složení výboru. Předsedou se stává Jan Linha, místopředsedou Jakub Klimeš,
Ladislav Kalina strojníkem a Jaroslav Pešek pomocným strojníkem. Velitelem byl nově zvolen František Bártík, který tuto
funkci vykonával dalších 23 let.
V této době byla velká snaha zakoupit jakýkoliv automobil, který by odpovídal potřebám hasičů. Kupuje se auto
zn. Chevrolet. To bylo ale v takovém stavu, že do Frymburku ani nedojelo a bylo vráceno zpět majiteli. Jezdilo se koňským
povozem a malým autobusem pana Talafouse, který byl místním dopravcem. Po vzniku Komunálního podniku ve Frymburku,
který vlastnil malý nákladní automobil, se situace zlepšila. V roce 1951, kdy již naplno běžela výstavba přehrady Lipno, byl
požárnímu sboru přidělen skříňový vůz zn. Horch. Bylo to trofejní vozidlo po německé armádě, částečně upravené pro hasičské
účely. Toto vozidlo sloužilo až do roku 1962. Po tomto vozidlu dostává sbor vozidlo zn. Mercedes, vyrobené již pro potřeby
hasičů. Meďák, jak mu hasiči přezdívali, plnil svůj účel až do roku 1974, kdy byl nahrazen novým vozidlem AVIA A30, které
zasahovalo až do roku 1992, kdy bylo předáno tvořící se detašované stanici profesionálních hasičů ve Frymburku. Mimo
uvedenou techniku byla v roce 1964 naší jednotce přidělena Praga V3S cisterna, která sloužila až do roku 1980, kdy byla
nahrazena novou cisternou Škoda Liaz CAS 25. Taktéž i toto vozidlo bylo předáno profesionální jednotce v roce 1992.
V lednu 1946 vzniká v tehdejším okrese Kaplice Okresní hasičská jednota č. 83, která je pro územní rozlehlost rozdělena
do tří obvodů. Frymburk byl spolu s obcemi Vyšší Brod, Horní Dvořiště, Loučovice, Studánky, Frýdava, Rožmberk nad Vltavou,
Suchdol, Herbertov, Horní Jílovice, Kovářov, Jenín, Bludov, Sejfy, Přední Výtoň, Přibrání, Mlýnce, Malšín a Rychnůvek začleněn
do III. obvodu. Zde jsou uvedena všechna místa III.obvodu, kde hasičské sbory vznikaly. Některé názvy dnes představují jen
místopisný pojem, neboť osada nebo obec již zanikla. V pamětní knize z ustavující schůze 83. Okresní hasičské jednoty
v Kaplici se píše: „Prvně v dějinách okresu Kaplice je zde česká hasičská jednota. Zahajuje se tím postup českého hasičstva až
na historickou hranici naší vlasti, nový rozmach a nový krok života v pohraničí.“
Rozhodujícími mezníky v činnosti dobrovolných hasičů byly okresní sjezdy. První se konal 17. srpna 1947 v Kaplici.
V slavnostním průvodu šlo více jak tisíc různě uniformovaných mužů i žen a kde i frymburští hasiči měli své zastoupení. Při
této příležitosti byl předán Okresní hasičské jednotě prapor, na který tam přísahaly všechny přítomné sbory.
Ze slavnostního zápisu vyjímáme: „Budiž naším heslem. Jednomu jen žáru – ohni, bratři dejme svobodu, a to žáru lásky,
věrnosti a oddanosti k vlasti, k národu.“ Podobné heslo je vetkáno i do našeho hasičském praporu, kde se praví: „Sobě ku cti,
bližnímu ku pomoci. Věrni oddáni národu a vlasti.“
/pokračování v příštím čísle/
inzerce

CYKLO PŮJČOVNA SPORT ŘEZÁČ
Náměstí 12, Frymburk
Nabízíme široký výprodej jízdních kol (horská, crossová, elektrokola)
značky Leader Fox, Kellys, Rock Machine a in-line bruslí.
Kola jsou v dobrém technickém stavu, pravidelně servisovaná.
Cena již od 3 900,- Kč.
Nově zajišťujeme prodej elektrokol Crussis a Leader Fox se záručním a pozáručním servisem.
Více informací na tel.: +420 774 302 508.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 13. 5. 2022 naši předškoláci potěšili říkankami
nově narozená miminka v našem městečku. Pro mnohé
to byla nová zkušenost, ale zvládli to bravurně.
n
ENVIROMENTÁLNÍ PROGRAM – RYBY
Již několik let spolupracujeme s Wendy – od oveček
z Chlumečku. Tentokrát za námi přijela ve středu 18. 5.
s projektem „Ryby“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o rybách, při aktivitkách si vyzkoušely ryby chytat,
párovat – pexeso, rozeznávat modely ryb, prošívat, skládat puzzle. Letos se nám podařilo uplatnit na tento program dotaci z MAS – BLANSKÝ LES. Program se nám
opět líbil a těšíme se na další spolupráci s Wendy.
n
HRÁTKY S NĚMČINOU
Na zájmovém kroužku s němčinou děti nacvičily písničky
s tanečkem – „Regenbogen“ a „Klatsch und platsch“.
Nahrávka těchto tanečků byla společně s přáním
k Velikonocům zaslána partnerské mateřské škole ve
Vorderweissenbachu.
n
VÝSELDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022/2023
K zápisu do mateřské školy na školní rok 2022–23 jsme
obdrželi 31 žádostí. Přijato bylo 18 dětí. Všechny přijaté
děti mají trvalý pobyt ve Frymburku a zároveň dovrší
věku 3 let do konce roku 2022.
Z kapacitních důvodů jsme nepřijali žádné dítě s jiným
trvalým pobytem.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

od 25. 7. 2022 do 7. 8. 2022
PROVOZ BUDE OPĚT ZAHÁJEN
8. 8. 2022
V letošním roce u nás budou v červenci také děti i učitelky z MŠ Lipno nad Vltavou, kterým
poskytujeme zázemí ve třídě „Sluníček“, neboť v jejich školce probíhá rozsáhlá rekonstrukce
Za kolektiv MŠ Bc. Veronika Račáková
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NA KOLE OKOLO TŘEBONĚ
Výlet na kolech okolo Třeboně se vydařil, a to i díky našim partnerům. Půjčovna Lipno centrum (pan L. Krejza) zajistila
bezplatně odvoz kol dodávkou s vlekem a autobus vypravil za rozumný peníz Surfsport z Č. Krumlova.
A i díky finančnímu příspěvku od městyse Frymburk a našeho spolku jsme tak mohli vybírat pouze 100 Kč na účastníka.
Tak vám všem moc děkujeme a zase někdy někam.
Za Zdraví Frymburk Martin Nekola

inzerce
Nově otevíráme moderní, dentální centrum ve Frymburku
a hledáme do svého týmu posilu na HPP na pozici

ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKY/ASISTENTKY.
Nástup od září. Náplní práce je především asistence
u stomatologického křesla a příprava ordinace.
Nabízíme stabilní práci v příjemném prostředí, výborné
platové ohodnocení, pravidelné zvyšování platu a odměny.
Praxe vítána, ale není podmínkou.
Pozice je vhodná i pro absolventy škol, rádi Vás zaučíme.
Podrobnější informace probereme při osobním setkání.
V případě zájmu zašlete prosím svůj životopis
na e-mail: frymburkdent@seznam.cz
nebo kontaktujte Úřad městyse Frymburk.
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ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
Slet čarodějnic a stavění májky
Po dvouleté přestávce se nám podařilo navázat na tradici Frymburských
mamin a opět ve Frymburku obnovit slet
čarodějnic, jak si ho všichni pamatujeme
– s tancem, zábavou pro děti, stavěním
májky, lampionovým průvodem i opékáním špekáčků.
V podvečer 30. 4. ožila frymburská
čarodějnická elita a naše čarodějky ukázaly, že se z nich, po dvouletém spánku,
zombie opravdu nestanou. V tanečních
kreacích provětraly svá košťata, jak se
patří a pořádně to s nimi rozjely.
Ani pak nezahálely, pro děti měly
nachystaná zajímavá stanoviště se záludnými úkoly, kde si místní mladí čarodějové a čarodějky mohli vyzkoušet své
dovednosti. Nechybělo lovení havěti, prolézání pavoučí sítí, krysí závody, let na
koštěti, tajemný tunel, skoky do dálky, čarodějnické kuželky, ale také tvořivá dílna,
kde si děti mohly vyrobit čarodějnické
košťátko nebo pavouka. Po průvodu náměstím si každý mohl opéct špekáček
a užít si večer u vatry a táboráku nebo si
zatančit s čarodějkami v tanečním stanu
až do brzkého prvního máje.
Za tuto povedenou akci moc děkujeme našim skvělým čarodějkám a všem
pomocníkům na stanovištích, chválíme
naše dobrovolné hasiče za přípravu
a úspěšné postavení májky a za zázemí
pro večerní oslavy u ohně, městysi
Frymburk za zajištění taneční zábavy,
Honzovi Zdechovanovi za pomoc a dovoz dřeva a májky na tuto akci, Martinovi
Procházkovi za přípravu čarodějnické
hudby, Petře Nekolové a jejímu týmu za
nalíčení čarodějnic a Honzovi Markovičovi za zázemí během tanečních příprav.
Těšíme se na další setkání.
Spolek FČAS
10
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FRYMBURSKÁ ŠLAPKA 2022
Krásné slunečné odpoledne v neděli
15. května bylo ideálním termínem pro
zorganizování druhého ročníku dětských
cyklistických závodů Frymburská šlapka,
kterou pro Vás uspořádal sportovní klub
ATLETIKO FRYMBURK. Akce se vydařila
díky hojné účasti závodících dětí i početnému doprovodu fanoušků. Úplně nejmenší cyklističtí nadšenci poměřili své
síly na odrážedlech, zatímco mladí bajkeři a bajkerky svedli napínavé, avšak

férové souboje na atraktivní technické
trati v areálu veřejné pláže. Skvělou
atmosféru závodu umocnilo hlasité
povzbuzování početného publika, krásné
počasí i atraktivní ceny od našich partnerů.
Pořádající oddíl ATLETIKO FRYMBURK tímto děkuje všem účastníkům,
divákům a především našim partnerům:
Park Frymburk (Ing. Martin Dlouhý),
Bistro u Hastrmana (Miloš Boháč ml.),

Rosenberger Lipno Line, Jiří Fajtl, Karel
Semš, Pizzeria Nautilus, Big Pub, obchůdek Petry Nekolové, půjčovny Lipno
Centrum a Sport Řezáč, spolek Zdraví
Frymburk.
Jsme rádi, že se tato sportovní akce
těší hojné účasti jak místních, tak přespolních cyklistických nadějí a těšíme se
za rok na viděnou!
Za pořádající ATLETIKO FRYMBURK
Martin Řezáč (předseda)

GIN F# PRO DAVÍDKA
Děkujeme kapele Gin F#, která v sobotu 21. 5. 2022 zahrála ve Staré škole. Záměrem akce (mimo kulturního dění,
pobavení a setkání) bylo darovat vybrané dobrovolné vstupné obětem ruské invaze na Ukrajinu. Díky kontaktům Marcely
Frajové ze Svatoniny Lhoty kapela našla vhodného kandidáta na finanční dar. Je jím paní Věra, maminka dvouletého
chlapečka Davídka, se kterým nyní žije v Českých Budějovicích.
Zde je jejich příběh:
Davidovi jsou 2 roky a strávil celý svůj život v nemocnicích, kde podstoupil celkem 14 operací. Hlavní diagnózou je
hydrocefalus. Další diagnózy: neurologické poruchy, ztráta zraku (po devíti operacích), problémy s gastrointestinálním
traktem. Chlapeček neumí chodit po čtyřech, sedět ani stát. Jí pouze dětskou výživu určitého druhu (pojišťovna tento druh
dětské výživy neproplácí, ale organismus chlapečka jiné jídlo nemůže strávit).
Davidova rodina – máma Věra, která dělá všechno pro syna, desetiletá sestra a starý dědeček (který se účastnil likvidace
požáru elektrárny v Černobylu). Babička zůstala na Ukrajině, protože má problémy s nohama a nedokázala si představit
transport tak daleko. Manžela Věra nemá. Věra se narodila ve Vinnycké oblasti, vyučila se jako sekretářka. Od narození
Davida celou dobu žila v nemocnicích v Kyjevě, starší dcera žila u kamarádů, kteří jí pomáhali. Z nemocnice Davida propustili
jako beznadějný případ. Věra šla do podnájmu v Kyjevě, ale za tři měsíce začala válka. Věra s dětmi a dědečkem dojeli
k hranicím s Polskem a dobrovolníci jim pomohli dostat se do Česka. Českou republiku Věra zvolila kvůli podobnosti jazyků.
V Česku má David šanci na kvalitní péči, ale jsou zapotřebí nemalé peníze na konzultace se specialisty, neustálý odborný
dohled a dlouhodobou rehabilitaci.

Kapela GinF# vybrala krásných 10 040,- Kč.
Děkujeme všem zúčastněným…
12

Jája Höhlová (Račáková)
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI V ČERVNU ROKU …
1987 Původ jména Frymburk
Jméno naší obce se měnilo během
staletí. Tak v roce 1270 má první dochovanou podobu Friberch, 1277 Fridberch,
1305 Fridburch, 1310 Phrimburch, 1313
Fridburch, 1379 Frymburg, 1405 Frimberg, 1841 Friedberg. V místním jménu
naší obce vidíme v druhém členu kolísání
mezi -berg a -burg. Není to nic zvláštního.
Toto kolísání se občas objevuje v místních jménech. Prvotní tvar má v prvním
členu středohornoněmecké „vride“, t.j. mír,
bezpečnost, ochrana. Tak naše jméno
Frymburk znamenalo hrad k ochraně
nebo pro ochranu nebo ochranný hrad.
Již ve středohornoněmčině přecházelo
slovo „vride“ do slabé deklinace a podle
toho se naše místní jméno měnilo ve Fridešnburg a z něho stažením ve Frymburk.
Snad na území obce kdysi stála strážní
věž nebo malý hrad, který střežil brod na
Vltavě, součást staré stezky vedoucí z jižních Čech do Rakous. Bylo-li tomu tak,
pak s největší pravděpodobností stál
v místech za Holátovými. Zde dnes stojí
„vkusná“ řadovka rekreačních chat.
V Čechách existují ještě dva Frymburky. Jedním je samota u Nového Města
nad Metují ve Východočeském kraji
a druhým ves s hradem 14 km severovýchodně od Sušice.
Napsal F. Frantál
***
1988 Mír
Mír je jako písnička,
která letí světem,
nebo jako básnička,
která jde vstříc dětem.
Když v létě stromy rozkvetou
a venku to zavoní,
já se mé matičce Zemi ukloním.
Ach, lidé, lidé, proč jste slepí
a ve válkách chcete ničit muže,
ženy, děti?

Ty děti jsou naše ratolest,
ty nesmějí umírat,
ať zapomenou na bolest
a mohou si jen v míru hrát.
My jenom v míru žít už chceme
a ano válce nikdy neřekneme.
Napsal Zdeněk Pozdníček – 3. třída
***
2002

Vážení spoluobčané,
uživatelé kabelové televize
firmy Wendyho počítací stroje
Dovoluji si Vás oslovit nebo spíš varovat
před neuváženým si stěžováním na přístup při poskytování služeb p. Václavíka.
V březnu jsem si mu dovolil napsat a upozornil ho, že podle mě nejedná v souladu
se smlouvou, a zároveň jsem ho upozornil
na řadu nedostatků při přenosu televizního signálu. Výsledkem toho bylo, že mi
p. Václavík dal výpověď. Vzhledem k tomu, že mi nebyl jasný důvod výpovědi,
zašel jsem osobně za p. Václavíkem, který
mi vysvětlil, že dle smlouvy mi není povinen sdělit důvod výpovědi. Prostě se tak
rozhodl mimo jiné i proto, že jsem mu napsal, cituji „hnusný dopis“. Proto jsem se
svůj „hnusný dopis“ i s „pěknou“ odpovědí
rozhodl zveřejnit, abych případně odradil
další potenciální stěžovatele, protože
p. Václavík je bohužel jediný poskytovatel
kabelové televize v širokém okolí a může
si podle smlouvy, jak se vyjádřil, dělat, co
chce.
Vážený pane Václavíku!
Vzhledem k tomu, že jsem ve své poštovní schránce objevil červený letáček,
kde mi doporučujete, abych se dostavil ke
kontrole účtů za poskytování televizního
signálu TKR, spolu se smlouvou, rozhodl
jsem se, že Vám musím písemně sdělit,
co si o poskytování a následném zdražení
kabelové televize myslím. Hned v 1. bodě
smlouvy se poskytovatel zavazuje zabezpečit bezporuchový příjem 24 hodin
16

denně. Bohužel signál, který přijímám já
televizním přijímačem SONY-Trinitron, neodpovídá požadované kvalitě. Televizní
stanice Nova někdy kmitá a zrní, objevují
se „duchy“, Prima při větru mizí, hlavně při
večerních pořadech, na TV-3 pozorujeme
rozklad obrazu. V pondělí 12. 3. 2002
jsem chtěl ohlásit poruchu na mobilní telefon 0602272958, kde jsem si poslechl,
že stanice je dočasně nedostupná a Vy
se zavazujete odstraňovat poruchy v co
nejkratším možném termínu. Zavazujete
se poskytovat 15 kanálů, ale při výpadku
TV-3 v zimních měsících jste tento bod
ve smlouvě nezabezpečil. Jak mi bylo
sděleno p. Badáňovou z OÚ, kterému
platím za poskytování signálu ČT-1, ČT-2
a NOVA 15,- Kč a které podle jejího sdělení
poukazuje na Váš účet, jste poskytoval
jenom 14 kanálů. Podle bodu č. 11 se
sjednává poplatek ve výši 90,- Kč ke dni
uzavření smlouvy, tento poplatek lze
měnit pouze úměrně růstu inflace a při
změně obsazení kanálu. Já jsem Vás
o změnu kanálu nežádal, tak nechápu
nárůst cenové úrovně o 30,- Kč, což
neodpovídá ani koeficientu růstu inflace
v ČR. V bodě č. 13 jsou podmínky zrušení
smlouvy, kde se uvádí způsob výpovědi
a jak má být provedena. Docela mě překvapilo, cituji: „Nebudou neplatící zákazníci písemně upozorňováni před přerušením námi poskytovaných služeb“.
Vzhledem k tomu, že já jsem si pořizoval kabelovou televizi hlavně kvůli
programu Prima, který je z Vámi poskytovaných programů nejvíce poruchový,
myslím si, že 90,- Kč + 15,- Kč od OÚ je docela dostačující. Chci Vás upozornit, že
nejsem neplatící zákazník a svoje platby
za r. 2001 a 2002 Vám mohu kdykoli, po
vzájemné domluvě, prokázat. Věřím, že
zmíněné nedostatky určitě zvládnete
odstranit v co nejkratší době a že nám
také v co nejbližší době začnete poskytovat 16. kanál, např. HBO, za které jsem
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jsem ochoten připlatit po uzavření nové
smlouvy i více než 30,- Kč. Já Vám budu
nadále platit za poskytování patnácti kanálů 90,- Kč podle naší smlouvy ze dne
10. 10. 2000.
František Piskura
Vysvětlení, výpověď smlouvy
o užívání TKR
Vážený pane inženýre Piskuro:
Jsem rád, že jste mi sdělil, co si myslíte
o poskytování a následném zdražení
kabelové televize. Jsem upřímně potěšen
tím, že vlastníte televizor SONY-Trinitron.
Ke kvalitě signálu mohu poznamenat maximálně toto – žijeme v přírodě a ta bohužel ovlivňuje spoustu činností. Celkem
výrazně např. ovlivňuje šíření elektromagnetických vln a to je případ stanice NOVA.

Bohužel vysílá na druhém kanále, který
nejvíce postihují poruchy. V kabelovém
rozvodu bohužel mohu šířit pouze to, co
přijme anténa, nic jiného si bohužel z prstu
nevycucám. Současně si uvědomte, že
žijete na jediném obydleném poloostrově
v Čechách. Bohužel toto místo je celkem
větrné, a proto v některých případech
svým působením ovlivňuje příjem programů – zvláště pak těch, které jsou citlivé
na nasměrování (Prima a TV3 je přijímána
jedním zařízením a jednou parabolou,
takže Váš subjektivní pocit o nejporuchovější Primě je zřejmě falešný). Pakliže
se Vám rozkládá TV3 bude to zřejmě
stářím. Předpokládám, že Vaše „zimní
měsíce“ znamenají 20 dní. Není mi jasné,
kdo Vám poradil o odečtení tří programů
ze seznamu vysílaných. Z naší TV zásuvky bylo po celou dobu možno sledovat

slíbený počet. Současně Vám oznamuji,
že přerušení dodávky TV programů není
výpověď smlouvy a s bodem 13 nemá nic
společného a tudíž na tom nevidím nic
překvapivého. Souhlasím s tím, že jste
o změnu kanálů nežádal, podle smlouvy
mezi Vámi a WPS není totiž Vašeho
souhlasu třeba. Je mi velice líto, že nejste
s našimi službami spokojen. Připadá mi
hloupé, abyste platil za něco, co se Vám
nelíbí. Využívám tímto bod 13 o výpovědí
a vypovídám Vám tímto Smlouvu o poskytování televizního signálu TKR Frymburk
uzavřenou mezi p. Piskurou a společností
Wendyho počítací stroje, s.r.o. ze dne
10. 10. 2000. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc
a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.
S pozdravem Tomáš Václavík

DALŠÍ ŠANCE AŽ ZA ROK…
Loni touto dobou jsem Vás v našem Zpravodaji informoval o společném úsilí
řady našich občanů a firem k návratu hnízdění čápa bílého do Frymburku. Výsledkem
společného snažení bylo umístění hnízdní plošiny vedle rybníku nad zátokou za
mostem poblíž zamýšlené nové potoční cyklostezky. S napětím jsme všichni čekali
na letošní přílet čápů. Skutečně byl několika obyvateli pozorován od začátku dubna
jedinec, který přelétával nad lokalitou, testoval úživnost lokality, procházel se a lovil
na přilehlé louce, měl podle jednoho svědka i přistát na připravené hnízdní plošině. Tito
velcí ptáci zvládnou poměrně dobře ruch pod sebou a v okolí na zemi. Nevadí jim běžná
činnost lidí. Jsou však velmi citliví na ruch nad sebou. A to byl zřejmě stěžejní problémem, proč
nakonec nezahnízdili. Nízké přelety sportovních letadel i pod 150 m letovou hladinou nad lokalitou v dubnu a zejména
pak 26. 4. v odpoledních hodinách byly zřejmě posledním hřebíčkem. Od tohoto dne již nebyl výskyt čápa bílého v okolí
hnízda zaznamenán. Počínání pilotů je smutné a sobecké. A to nejen vůči čápům…
F. Frantál

Náš kostel sv. Bartoloměje
Městys Frymburk vyhlásil dne 1. 5. 2021 veřejnou sbírku na opravu našeho kostela.
Příspěvky je možné poukázat na transparentní účet č. 123-3884820277/0100
založený u Komerční banky, a.s., jehož transakce si můžete prohlédnout
na internetových stránkách https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-38848420277.
Pro jednodušší kontrolu naleznete tento odkaz na úvodní straně
frymburských internetových stránek.
K datu 23. května 2022 je na transparentním účtu 440 859,- Kč.
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VÝZNAMNÉ DNY V ČERVNU
2. června – Den pozemního vojska
2. sobota v červnu – Mezinárodní den žonglování
Málokterý významný den má tak velkolepou
Jestli se chcete naučit žonglovat, nemůžete si
vybrat lepší příležitost, kdy začít.
oslavu, jako právě Den pozemního vojska. V jeho
rámci se každý rok (pokud zrovna neřádí nějaký
3. neděle v červnu – Den otců
vir) koná jedna z největších prezentací Armády
1. června – Světový den rodičů
České republiky "Bahna".
Ustanoven teprve od roku 2012. Jelikož v květnu
je den matek a v červnu den otců, tak je tento den 3. června – Evropský den jízdních kol
Datum je ustanoveno od roku 1998, nicméně si
skoro už zbytečný, ale když je co slavit, tak proč
myslím, že kdo na kole moc nejezdí, ten to asi
neslavit každý den, že?
kvůli nějakému evropskému dni měnit nebude, co?
1. června – Světový den mléka
Od roku 1958 do roku 2017 se slavil v květnu, 4. června – Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese
Tento den má připomenout, že děti by měly mít
ovšem Světová zdravotnická organizace (WHO)
své
dětství a dětské hry a ne být obětí jakékoli
jej přesunula právě na první červen, jenž bývá
agrese. OSN k vyhlášení (v roce 1982) tohoto
spojen s Mezinárodním dnem dětí. Chce tak
mezinárodního dne inspirovaly oběti agrese při
utnout neustálé debaty a mýty o údajné škodliizraelském napadení Libanonu.
vosti mléka. Právě děti by měly denně zkonzumovat alespoň 1 000 miligramů vápníku, přičemž
4. června – Obejmi svou kočku
jeho hlavním dodavatelem do těla jsou zejména
Teď si asi myslíte, že jsem se dočista zbláznila,
mlékárenské výrobky.
když do výčtu významných dnů a svátků napíšu
2. června – Mezinárodní den prostitutek
Slaví se již od roku 1975.

takovou výzvu, ale já si to tedy nevymyslela.
Tak to prostě je.
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5. června – Světový den životního
prostředí
Tento mezinárodní den pořádá Organizace spojených
národů (OSN) s cílem zvýšit
povědomí o ochraně životního prostředí. Poprvé byl
pořádán v roce 1974, aby
upozornil na vzrůstající
problémy životního prostředí od znečišťování vod
a globální změny klimatu
po udržitelnou spotřebu
nebo i ilegální obchod se
zvířaty.
5. června – Den rozvoje a vzdělávání
dospělých
Spousta lidí si myslí, že
odchodem ze školy pro ně
otázka vzdělávání končí
a stávají se spíše pasivními
příjemci toho, co se na ně
valí z médií. Není proto od
věci si občas i třeba prostřednictvím Dne rozvoje
a vzdělávání dospělých připomenout, že bychom se
měli rozvíjet v každém věku.
7. června – Mezinárodní den
čokoládové zmrzliny
Čokoládová zmrzlina je
hned po vanilkové nejoblíbenějším druhem zmrzliny
a možná Vás překvapí, že to
vůbec není nějaký novodobý výdobytek, ale docela
stará záležitost. Jeden z prvních receptů na čokoládovou zmrzlinu totiž pochází
již z roku 1692 z italské
Neapole. Proč svůj mezinárodní den nemá právě nejoblíbenější vanilková zmrzlina, to opravdu netuším,
zřejmě nemá tak vlivné
přátele na důležitých místech jako její konkurentka.

8. června – Světový den oceánů
OSN jej vyhlásila roku
1992 a jeho smyslem je
připomínat si důležitost
oceánů a moří pro život
na této planetě. Slaví se
bohužel málo, takže lidé
vesele ničí ekosystém
oceánů a co tam končí
plastů, o tom snad raději
ani nebudu mluvit. Dvacet let připomíná nějaký
"den" a k čemu to vede?
Úředníci umí vyhlásit
Světový den oceánů, ale
tím jejich schopnosti
zjevně končí...
8. června – Den nejlepších přátel
Máte nějakého nejlepšího
přítele nebo přítelkyni?
Tak nezapomeňte oslavit
"Best Friends Day".
8. června – Světový den boje proti
nádorům mozku

17. června – Mezinárodní den boje
proti suchu a rozšiřování
pouští
17. června – Světový den sdělovacích
prostředků
18. června – Autistický den hrdosti
19. června – Mezinárodní den
rovnosti žen a mužů
Tento den podporuji všemi deseti. Myslím si, že
i muži by měli rodit děti,
pomoci ženám s kojením,
nosit podprsenky, lakovat
si nehty a spoustu dalších
věcí, abychom si byli rovni.
20. června – Světový den uprchlíků
20. června – První letní den
Pokud si myslíte, že jse
se o den spletla, tak vězte,
že nespletla.
21. června – Den hrdosti
21. června – Selfie day

9. června – Mezinárodní den archivů

21. června – Světový den hudby

9. června – Den kačera Donalda

22. června – Mezinárodní den bez
kalhotek

10. června – Vyhlazení obce Lidice
10. června – Den ledového čaje
11. června – Mezinárodní den pletení
na veřejnosti
12. června – Den červených růží
12. června – Mezinárodní den boje
proti dětské práci
14. června – Světový den dárců krve
15. června – Světový den větru
15. června – Světový den proti násilí
na seniorech

23. června – Mezinárodní den vdov
23. června – Mezinárodní olympijský
den
24. června – Mezinárodní den pralinek
25. června – Světový den námořníků
26. června – Mezinárodní den
podpory obětí mučen
26. června – Mezinárodní den boje
proti zneužívání drog
a obchodování s nimi
27. června – Den památky obětí
komunistického režimu

15. června – Mezinárodní den
odpůrců vojenské služby

27. června – Den politických vězňů

16. června – Den afrického dítěte

27. června – Světový den rybářství

16. června – Evropský den židovs
kultury

30. června – Den Armády ČR
zdroj: Wikipedie
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Vítkův Hrádek – pokračování z minulého čísla
Tento zůstal svobodný; Jindřich
z Rožmberka však nabyl velké moci
a zemřel jako královský nejvyšší komorník v Čechách. Jak mohl římského
krále Albrechta (prvního Habsburka
v Čechách) nazývat svým milým příbuzným (consanquineo meo carissimo –
quos sanquinis uxit indentitas), a tím
pádem být příbuzný s vysoce postaveným rodem Habsburků, neumíme vysvětlit.
Jindřichův syn, Petr z Rožmberka,
pojal v roce 1316 v prvním manželství
za choť vdovu po českém králi Violu
z Lešné a zemřel roku 1347. Zanechal
po sobě pět synů z druhého manželství
s Kateřinou z Vartenberka a sice Jindřicha, který padl roku 1346 v bitvě u Kresčaku, Petra, probošta pražské katedrály
(+1384), Jošta, českého nejvyššího komorníka (+1369), Oldřicha (+1390), otce
pozdějšího nejvyššího purkrabího Jindřicha (+1412) a Jana (+1389).
Třetí syn prvního Vítka (+1174) se
jmenoval Jindřich (1205–1234), byl stavitelem města Hradce, které se právě
jmenuje po něm Jindřichův Hradec.
Rovněž tak byl zakladatelem celého
rodu pánů z Hradce (de novo domo, von
Neuhaus), který zanikl až na počátku
17. století.
Již v roce 1224 se jeho starší syn
Vítek z Krumlova nalézá v listinách jako
světec a žil až do roku 1256; jeho mladší
bratr Sezima byl v letech 1234–1236
královským nižším dvorním číšníkem.
Synové Vítka z Krumlova byli: 1. Oldřich,
v letech 1262–1269 královský podkomoří Přemysla Otakara II., se oženil
s hraběnkou Marií z Hardecku, jeho rod

však zanikl s jeho syny Oldřichem
a Otem; 2. Jindřich, udržovatel rodu,
a 3. Dětřich, olomoucký biskup (+1302).
Čtvrtý syn prvního Vítka byl Vítek
z Klokot, (u Tábora) v roce 1220. Jeho
genealogické vztahy nám nejsou jasné;
nevíme, zdali tři bratři Vítek ze Skalice,
Ojíř z Lomnice a Pelhřim z Třeboně,
všechno synové jednoho Vítka, v něm
uctívali dědečka nebo prastrýce. Zdá se,
že nejstarší z těchto tří bratrů, Vítek ze
Skalice (+1265) zemřel bez potomků.
Pelhřim z Třeboně byl v roce 1261 již
mrtev a Třeboň po něm přešla do
vlastnictví jeho staršího syna Voka
(1261–1300), Landštejn pak do vlastnictví mladšího Sezimy (1265–1293).
Zdá se, že tato třeboňská linie zanikla
již v polovině 16. století.
Prostřední bratr Ojíř z Lomnice
(1261–1300) byl vedle Voka z Rožmberka a Záviše z Falkenštejna nejvýznamnějším mužem celého rodu Vítkovců ve
13. století. V letech 1284–1289 zastával
tehdejší nejvyšší místo v království, úřad
nejvyššího komorníka. Jeho nejstarší
syn Smil z Nových Hradů (1281–1303)
se proslavil jako hrdina; jeho další genealogické vztahy nám však známé
nejsou. Druhý syn, Vítek z Landštejna
(1300–1312), neméně proslulý svojí
chrabrostí, byl zakladatelem landštejnské linie, jež pokračovala jeho synem
Vilémem (1317 atd.), který též vlastnil
zámek Hluboká a jehož synové Vítek
a Ojíř rovněž vlastnili Nové Hrady
a Novou Bystřici.
Jak a kdy se větev z Ústí a ze Stráže
oddělila od rodu Vítkovců, nelze doposud dokumentárně dokázat. Sezima ze
20

Stráže je poprvé uváděn již roku 1284;
Sezima z Ústí a jeho bratr v roce 1317.
Jako Vítkovci vystupovali také ještě
pánové z Borotína a z Kosové hory.
Jako stavitel kostela je uváděn pan
Petr z Rožmberka, nejvyšší komorník
v Čechách, zesnulý v roce 1347 na sv.
Kalista (14. října), který kromě jiných
staveb také postavil kostel na Vítkově
kameni. Byl zasvěcen ke cti Těla božího
(in honore corpore Christi).
Jen by bylo ještě potřeba vypátrat,
zdali byl zasvěcen sv. Tomáši až někdy
později nebo zdali byl již tehdy, jak se
to běžně dělo, současně zasvěcen více
svatým a mezi nimi i tomu, po kterém
má dnes své jméno.
Oldřich z Rožmberka (1412–1462)
prodal tento hrad s českou rychtou
(Přední Výtoň a vesnice fary Německý
Rychnov) a vším, co k tomu patří, svému
švagru Reinprechtovi z Wallsee za 600
vídeňských grošů.
Reinprecht z Wallsee, syn předešlého, daroval v pondělí po sv. Urbanu roku
1464 „svůj hrad a panství Vítkův
Hrádek s příslušenstvím“ a městečko
Hažle (Haslach) svému příbuznému
Janu z Rožmberka. V roce 1483 vydal
král Vladislav Janovu synu potvrzení
stran v Čechách ležících statků, podle
něhož Vítkův Hrádek zůstal i nadále
součástí krumlovského panství.
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OSADA FRÝDAVA
V okénku z Přední Výtoně se zastavíme u osady Frýdava nedaleko městyse Frymburk. O této osadě by se dalo
napsat několik stránek, přestože je dnes
velmi malá, osídlená jen chalupáři,
ovšem v minulosti zde byl pestrý život.
Frýdava byla založena v roce 1305,
kdy Jindřich z Rožmberka dovolil frymburské faře založení nové vesnice
Frýdavy, k níž věnoval dvanáct lánů
pozemků - dvěstě hektarů lesa. Jindřich
z Rožmberka si při svém věnování

29. května 1305 stanovil podmínky:
„Probošt prelát kláštera ve Schläglu

uloženo místo, odkud bylo založeno
a druhý člen pochází ze středoněmec-

má vždy frymburskou faru obsazovat
schopným knězem ze svého kláštera
nebo také světskými kněžími a Frymburk, frymburská fara se vsí Frýdavou
vždy mají zůstat u země České, diecéze
pražské pod panstvím Rožmberků.“
Podmínky byly premonstráty ze Schläglu
vždy dodržovány. Jméno Fridaw bylo
utvořeno uměle podle vzoru vsi Fridburch (Frymburk). V prvním členu Frid je

kého označení ouwe, což znamená
„mokrá louka.“ Frýdava byla prapůvodně
bažinatá niva. V roce 1375 bylo ve
Frýdavě teprve vyklučeno 4,25 lánu,
tedy jen třetina věnování z roku 1305,
a tak Petr Vok z Rožmberka 12. září 1375
vyměnil zbývajících 7,75 lánu za vesnici
Mýtinka s malým lesem, „s podmínkou,
že bude frymburský plebán vydržovat
dalšího mnicha ze Schläglu.“ Výměnou

22
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dosáhl frymburský plebán Petrus vyšších příjmů. Ve frymburské farní kronice
lze nalézt údaje z konce 15. století týkající se Frýdavy. Poddaní frymburské fary
z Frýdavy měli za povinnost dopravit
k farnímu dvoru 24 sáhů dříví (asi 80 m3),
na pozemku „Grummelwiesse“ sklízet
seno. Při sklizni sena však „dostali jídlo.“
Museli sázet, sklízet a krouhat zelí a jako
poslední povinnost bylo sekání žita i ječmene na farních pozemcích. Dům čp. 1
ve Frýdavě byl nazýván „Drescher,“ tedy
mlátič. Jméno vzniklo z toho, že z tohoto
domu byl vždy „mlátič,“ který určoval
rytmus při mlácení obilí cepy.
Protože Frýdava patřila frymburské
faře, nebyla uváděna v rožmberských
urbářích, takže údaje o její historii a obyvatelích jsou pouze kusé. V roce 1592
stával na břehu Vltavy ve Frýdavě mlýn,

V roce 1880 bylo prováděno sčítání,
při kterém bylo zjištěno, že ve Frýdavě
v třicetitřech domech bydlelo 196 obyvatel. Z tohoto bylo 97 mužů a 109 žen.
Z hospodářského zvířectva byl ve Frýdavě jeden kůň, 47 tažných volů, 64 krav
a 59 dalších kusů hovězího dobytka,

který patřil vyšebrodskému cisterciáckému klášteru. Za třicetileté války
obsadil frymburskou faru protestantský
pastor, který provdal jednu svou dceru
do Frýdavy do domu čp. 17, který byl
nazýván „Wertlfranthaus.“ Z privilegia
Ferdinanda Buquoye z 9. prosince 1681
se dovídáme, že se „povoluje výčep piva
ve vesnici Frýdava, protože sedm poddaných patří k Frymburku.“ Toto je první
historicky doložený počet osedlých, tedy
obytných domů v historii Frýdavy. Ve
Frýdavě patřil dům č.p. 15 zvaný Liedl
„rožmberským kavalírům“ a byl opatřen
pětilistou rožmberskou růží. Na konci
18. století bydlel ve Frýdavě domkář
Václav Pernstein, který si koupil dům
ve Frymburku.
V roce 1842 postavil vyšebrodský
klášter nový most mezi Frýdavou a Frymburkem. Původně tento dřevěný most
patřil ke klášteru v Přední Výtoni a po
zrušení kláštera přešel do majetku vyšebrodského cisterciáckého kláštera. V roce 1880 se ve Frýdavě konalo jednání
o založení nové pozemkové knihy za
účasti Josefa Lindla a Václava Hödla,
kteří měli ve Frýdavě hospodářství.

převážně telat, ale i dva býci. Dále zde
bylo 12 koz, 30 prasat a jen čtyři ovce.
V roce 1851 uvádí Zemské místodržitelství království Českého ve Frýdavě
o 21 obyvatel méně – jen 175. Důvodem
byla změna zemského zřízení.
Na počátku dvacátého století, kdy
bylo provedeno sčítání, měla Frýdava
33 domů a 267 obyvatel. Před první
světovou válkou v roce 1913 to bylo
35 domů a 271 obyvatel. V roce 1914
byli z Frýdavy odvedeni všichni muži
od ročníku 1875 až po padesátileté. Narukovali do války. Ve vsi zůstali jen starci,
ženy a chlapci, byl odváděn i dobytek,
odebrán tuk, obilí i brambory a nastala
tedy veliká bída. Byly také prováděny
sbírky barevných kovů a na frontu šly
všechny frymburské zvony mimo umíráček, lidé odevzdávali i hmoždíře a mosazné kliky. Na konci prvé světové války
byli ve Frýdavě sčítáni mrtví a ranění
na frontě, ale i oběti „španělské chřipky“.
V roce 1919 se konala „slavnost navrátilců z války“, při které se sbírali finance
na pomník padlých ve frymburské farnosti. Ten byl slavnostně vysvěcen před
frymburským kostelem 19. září 1920.
23

V obecním zastupitelstvu byl v letech 1919 až 1935 za Frýdavu volen
František Stoiber z domu č.p. 24.
Poslední sčítání před 2. světovou
válkou z 2. prosince 1930 uvádí ve Frýdavě opět 35 domů a 271 obyvatel. Mezi
lety 1930 až 1938 probýhala ve Frýdavě
poměrně značná výstavba nových domů, a tak v roce 1938 dostal domek
Josefa Grilla již číslo popisné 45. V roce
1932 bylo rozhodnuto, že nevyhovující
dřevěný most přes Vltavu mezi Frymburkem a Frýdavou bude nahrazen novým
betonovým. Na projektu pracoval inženýr a dva projektanti. V roce 1935 bylo
na Frýdavské straně Vltavy vybudováno
hřiště nejen pro školní děti, ale i pro německý tělocvičný spolek Jahn. Od roku
1937 se začala projevovat i ve Frýdavě
silná protičeská vystoupení zfanatizovaných členů Henleinovy strany SdP.
Při obsazení hranic československým
vojskem po 21. květnu 1938 obsadily
české jednotky most přes Vltavu, zabudovaly kulomety a most podminovaly
velkým množstvím výbušnin. Ve Frýdavě
se vytváří podle vzoru nacistického SA
„freikorps,“ který má za cíl trvale znepokojovat československé pohraniční
hlídky a vystupovat ve formě teroristických skupin. Dochovala se fotografie
frymburského freikorpsu, která má na
vyobrazení i těžký kulomet. V neděli
2. října 1938 přišla od Přední Výtoně
německá armáda a ve Frýdavě, vítána
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slavobránou, pivem a květinami, překročila po dřevěném mostě Vltavu do
Frymburka.
Během 2. světové války byla v obci
opět velká bída a zůstali zde pouze ženy,
děti a starci, stejně jako za války předchozí. Na konci druhé světové války
6. května 1945, píše německý kronikář:
„V půl desáté dopoledne bylo nám řečeno,
abychom šli do sklepů, že od Přední
Výtoně přijíždějí tanky. Jeden nadporučík
a jeden poručík stáli připraveni bránit most.
Jeden kulomet střílel na tanky, mohl být
umístěn venku u Sviňského rypáku na
levém břehu Vltavy. Američané jeli také
se samohybnými děly po silnici k prvním
domům. Dvě německá auta přijela po
mostě a vzala s sebou z mostu důstojníka.
Odjeli směrem k Malšínu. Byly vylomeny
dveře do věže a směrem k Výtoni byl vyvěšen bílý prapor, kulomet utichl. Americká
pěchota šla přes pole poněkud před
prvním tankem. Velitel Volkssturmu, místní
vedoucí NSDAP a starosta nesli vstříc přes
most bílý prapor. Američané vystoupili
a přijali viditelné předání obce. Američané
prozkoumali most, pokud jde o jeho nosnost. Jeden tank jel opatrně přes most, ale
probořil se před prvním pilířem.“
Přímo v těsné blízkosti Frýdavy
skončily druhou světovou válku hned
tři poražené armády: Byla zde poražená
německá armáda, pro kterou Američané
zřídili podél silnice z Frýdavy na Svatý
Tomáš „velký zajatecký tábor,“ kde bylo
asi pět tisíc německých zajatých vojáků,
dále maďarská sanitní jednotka s asi
400 vojáky a na levém břehu Vltavy
přímo ve Frymburku skončila i skupina
RONA (známá pod názvem Vlasovci),
složená ze sovětských válečných zajatců, kteří se na závěr druhé světové
války dali naverbovat na stranu fašistického Německa.
Počátkem června 1945 přišli příslušníci Sboru národní bezpečnosti
a 17. června 1945 rota prvého pěšího
pluku a 28. června 1945 byla ustano-

vena místní správní komise a postupně
i první čeští dosídlenci. Američtí vojáci
odešli z Frýdavy, kde hlídali most přes
Vltavu do Frymburka, 1. prosince 1945.
Do konce roku 1945 nebyl z Frýdavy
žádný hromadný odsun Němců, jen několik rodin uteklo za pomoci amerických
vojáků za hranice.
První odsun německého obyvatelstva byl uskutečněn 31. května 1946.
Z Frýdavy byli odvezeni nákladním
autem do sběrného střediska v Kaplici
a odtud vlakem do Allachu u Mnichova.
Další odsuny Němců byly od června
do září 1946. Celkem bylo v těchto pěti
transportech odsunuto z Frýdavy nejméně 77 německých občanů. Odsunem
Němců vznikl problém, jak zajistit
dobytek v prázdných usedlostech, aby
nedošlo k úhynům z hladu. Ošetřování
a dojení dobytka vykonávali Němci, kteří
ještě nebyli odsunuti. Mnoho dobytka
bylo posláno na Slovensko. Nejhorší
situace nastala po odsunu všech
Němců z Frýdavy, kdy už nebyl nikdo,
kdo by krmil. Noví čeští dosídlenci šli
pracovat do papírny v Loučovicích a zemědělství se věnoval jen málokdo, takže
pomáhali vojáci Pohotovostního pluku
národní bezpečnosti. Velké potíže byly
i se sklizní obilí a zejména brambor, část
úrody tak byla zcela zničena. V létě 1946
se kolem Vltavy ve Frýdavě objevily skupiny zeměměřičů a údajně zaměřovaly
plochy na stavbu přehrady, která měla
být vybudována v okolí Lipna.
Frýdava po odsunu Němců již
nikdy nebyla plně dosídlena a řada kamenných stavení u Vltavy i podél cesty
k Přední Výtoni zůstala neobydlena.
Obyvatelé dosídlených domů postupně
rozebíraly střechy a krovy opuštěných
domů a ty se stávaly neobyvatelné.
Další postupnou likvidaci Frýdavy přineslo vytvoření železné opony a hraničního pásma po roce 1950. Ve Frýdavě,
stejně jako všude na pravém břehu
Vltavy, mohli bydlet jen “spolehliví sou24

druzi“, a tak opět ubylo stálých obyvatel.
V roce 1949 bylo definitivně rozhodnuto
o stavbě budoucí Lipenské přehrady.
Roku 1950 byla zahájena stavba levobřežní silnice z Frymburka k budoucí
Lipenské přehradě. Na stavbě Lipna
se vystřídalo více než tři tisíce stálých
pracovníků a asi desetkrát více dobrovolných a nedobrovolných brigádníků.
V budoucím zátopovém pásmu se až ke
kótě 728 metrů nad mořem vykácely
lesy kolem Vltavy. Bylo třeba vybudovat
z kmenů povalové cesty, aby šlo pokácené kmeny vytáhnout k cestám.
Kolem 13. února 1958 přišla náhle
obleva a vytrvale pršelo. 15. a 16. února
1958 začala voda ve Vltavě rapidně
stoupat a vylévat se z břehů. A stále
stoupala, a tak bylo nutné začít lidi
ze zatopených domů ve Frýdavě stěhovat. Stěhování se provádělo za neustálého deště. Na pomoc musela být
povolána armáda s auty, aby nedošlo
k větším škodám. Po velké vodě v únoru
1958 se na jaře začala voda z nedostavěné přehrady zase vypouštět a v srpnu
byla voda vypuštěna natolik, že byla jen
v původním řečišti a nastal spěch s bouráním všech objektů v zátopě. Po vypuštění vody z přehrady došlo k velkému
úhynu ryb, které zůstaly v různých tůních a proláklinách. V září se začala
přehrada opět napouštět a ještě před
příchodem zimy byla napuštěna. Při napouštění přehrady nebyl vybudován přívoz mezi Frymburkem a Frýdavou. Jako
východisko z nouze byla v provozu dřevěná pramice s vesly, pomocí které
bylo udržováno spojení mezi Frymburkem a Frýdavou.
Po napuštění Lipenské přehrady se
Frýdava a pravý břeh Lipenské přehrady
stal rájem pohraniční stráže, kam směli
jen vyvolení. Utichla místní turistika
a Frýdava nakonec po mnoha staletích
administrativně přešla z Frymburka pod
obec Přední Výtoň.
Jan Bittner – starosta obce
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STAVĚNÍ MÁJKY
Krásné počasí a skvěle připravená akce přilákaly v sobotu 30. dubna 2022 asi 60 obyvatel a návštěvníků na akci, kterou
společně pořádaly obec Přední Výtoň, Sbor dobrovolných hasičů Přední Výtoň a oddíl Metané Přední Výtoň. Obec nakoupila
12 kg špekáčků a 20 litrů oblíbeného nápoje pro děti. Špekáčky si bylo možné opéci na připraveném ohništi. Příprava
18-ti metrové májky trvala 1,5 hodiny a po vztyčení byla hlídána až do časných ranních hodin. K tanci a poslechu všem
přítomným zahrála kapela Výtoňanka. Většina návštěvníků se dobře bavila a hodnotila setkání jako velmi povedenou akci.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a klidném průběhu podíleli, zvlášť pak obci Přední Výtoň, kapele Výtoňance a všem
čarodějnicím.
Jiří Řechtáček, starosta SDH

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
Již podruhé v tomto roce se senioři sešli v klubovně, kde absolvovali další vědomostní soutěž. Pavel Kroneisl pro ně
připravil řadu zajímavých otázek. I tentokrát byla soutěž vyrovnaná a senioři odpověděli na většinu otázek.
Děkujeme Pavlovi a jeho manželce za příjemně prožitý večer.
ks

Výsledková tabulka vědomostního kvízu – Seniorklub z.s. Přední Výtoň – 25. března 2022
1. družstvo

Blanka Šustrová, Eva Kantorová, Marie Krahulcová

22

5. místo

2. družstvo

Jiří Libertin, Jana Ptáčková, Jan Stoiber

26

1. místo

3. družstvo

Bohuslav Reisinger, Jiřina Reisingerová, Karel Šíp

23

4. místo

4. družstvo

Karel Stix, Vlastislav Smolka, Marcela Hudecová

25 rozstřel

2. místo

5. družstvo

Jan Bombala, Jan Kuchař, Jan Bittner

25 rozstřel

3. místo

PETANQUE
S přihlédnutím k zdravotnímu stavu a vyššímu věku se senioři rozhodli vypustit ze svého programu sportovní disciplínu
metanou a nahradit ji petanquem, velmi rozšířeným v zemích západní Evropy. Při této hře není potřeba příliš vyvíjet sílu
v pažích, která s přibývajícím věkem ubývá. První seznámení s tímto sportovním odvětvím se uskutečnilo ve čtvrtek
19. května 2022 na hřišti u hasičské zbrojnice. Seznámit se s koulemi a košonkem přišlo 22 seniorů a seniorek. Hra, jejíž
pravidla si po dohodě trochu pozměnili, zaujala a všichni se do ní s vervou pustili. Věřme, že se stane oblíbenou, jako tomu
bylo u metané. Následovalo občerstvení v podobě opékání špekáčků na ohništi, které pro nás připravili pracovníci obce.
Děkujeme též hasičům, kteří pro nás otevřeli klub, abychom si v něm mohli zakoupit nápoje. K dobré náladě a pohodě
přispěl i nádherný jarní den plný sluníčka.
ks
25
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BRIGÁDA HASIČŮ NA SBĚR KAMENŮ
Během roku pořádáme řadu akcí
a vydání, které zmenšují obsah naší pokladny. Je potřeba ji posílit. Využíváme
nabídky firmy Kerim, u které sbíráme
kameny na loukách a pastvinách. Odměna za tuto práci znatelně posílila

naše finanční zdroje. Všem členům, kteří
obětovali své zasloužené volno (14 členů
v sobotu a 9 členů v neděli) 16. a 17.
dubna 2022, patří velké poděkování,
rovněž si ho zaslouží naši kamarádi
– nehasiči Vlado Bondira st. za oba dny,

Ing. Vlastislav Smolka, Miroslav Hamburg a Přemysl Řičánek za jeden odpracovaný den.
Jen škoda, že se nesešli na další
plánované dny, tak snad příště.
Jiří Řechtáček

JIHOČESKÁ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA
KYNOLOGŮ
V sobotu 23. dubna 2022 se na výcvikové základně JČZBK na Spáleništi konal Český pohár
záchranných prací – Memoriál Petra Staňka. Pozvání na tuto významnou akci přijali
i zastupitelé a dobrovolní hasiči obce Přední Výtoň.
Jihočeská záchranná brigáda kynologů je nezisková organizace, která se zabývá výcvikem záchranných psů pro pomoc
při hledání pohřešovaných živých i neživých osob. Výcvik není jednoduchý a časově velmi náročný, kdy stěžejní je chuť psa
i psovoda do práce a bohatá zkušenost s rozličnými pachovými zdroji ve všech výcvikových směrech. Těmi jsou vyhledání
zavalených osob v sutinách, hledání pohřešovaných v přírodním terénu, vyhledání utonulých, vyhledání v lavinách nebo
nasazení na stopu pohřešovaného.
JČZBK je zaštítěna národní organizací Svaz záchranných brigád kynologů ČR, z.s. a mezinárodní organizací International
Search and Rescue Dog Organisation (IRO). Jako složkou IZS ČR jsou psovodi JČZBK nasazováni na povolání Policie ČR
a Hasičského záchranného sboru ČR. Úzká spolupráce probíhá s Českým červeným křížem, dobrovolnými hasiči nebo
Vodní záchrannou službou. V minulosti vyjížděli členové JČZBK na pomoc při živelných katastrofách po celém světě. Indie,
Turecko, Tchaiwan, Alžír, Írán … v těchto lokalitách byla zemětřesením srovnána se zemí celá města. Právě na těchto zásazích
si čeští a jihočeští záchranní psi svými výsledky a stylem práce vybudovali pověst světové špičky.
Kontrolovaný výcvik a získávání zkušeností je největším vkladem jedince i kolektivu do budoucna a právě díky dobrému
kolektivu a skvělému výcvikovému zázemí u Lipenského jezera pořádá JČZBK každoročně vrcholové soutěže záchranných
psů, jejichž obsazení není jen z celé ČR, ale i zahraničí.

Ruku v ruce s prací v terénu jde i celá řada dalších činností jako např. znalost práce s GPS, poskytnutí první pomoci,
správná metodika prohledání, sehraná komunikace zasahující skupiny, odpovídající vybavení psovoda i psa a v neposlední
řadě jejich dobrá kondice pro případ okamžitého nasazení ať se jedná o ztraceného houbaře, vykolejený vlak, spadlý panelový
dům nebo, v dnešní době bohužel více než aktuální, hrozba teroristického útoku.
Členové JČZBK berou svoji práci jako poslání a cílem každého je zachránit se svým čtyřnohým chlupatým parťákem
lidský život…. týká se to totiž každého z nás…
Ing. Pavel Troller
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OKÉNKO Z PŘEDNÍ VÝTONĚ

BESEDA S CESTOVATELEM – PERU
V pátek 8. dubna 2022 jsme
v našem středu přivítali cestovatele
Romana Vogeltanze. Roman je zkušený
cestovatel, navštívil řadu zemí po celém
světě. Pro členy Seniorklubu vybral vyprávění, doplněné fotosnímky a videem
z velmi vzdálené země jižní Ameriky,
Peru. Účastníci besedy se dozvěděli, jak
vypadá hlavní město Lima, jak tam žijí
její obyvatelé, kteří se většinou soustřeďují na pobřeží Tichého oceánu, protože
povrch Peru je z větší části pokryt

horami a pouštěmi. Zhlédli jsme fotozáběry z legendárního města Inků Makchu
Picchu a na závěr vyslechli peruánského
hudebníka, který zahrál píseň „Condor
de pasa“. Zase jsme se dozvěděli něco
nového a rozšířili naše znalosti.
Děkujeme Romanovi za jeho ochotu, vstřícnost a čas, který nám věnoval
a snad nám zůstane nakloněn a přijde
opět mezi nás s dalším zajímavým tématem.
ks

10 let partnerství
s obcí Vorderweissenbach
Zveme Vás na společný pěší výlet k bývalé osadě Kapličky (u Přední Výtoně).
Koná se v neděli 19. června 2022.
Start bude ve 13:00 hodin u odbočky na Guglwald – u turistického rozcestníku (bude vyznačeno).
V 15:00 hodin bude společné opékání špekáčků v bývalé osadě Kapličky. Občerstvení zajištěno.
Předpokládaný návrat na „startovní pozici“ je cca v 17:00.
Zájemci se mohou nahlásit na telefonním čísle +420 724 966 060.

Na akci Vás srdečně zvou městys Frymburk, obec Přední Výtoň a obec Vorderweissenbach.

Chceš si vydělat za léto až 50.000 Kč?

Letní brigáda na Lipně je pro Tebe to pravé!
Přijeď sám, s partnerem nebo celou partou.

Volných pozic máme několik a zároveň nabízíme i ubytování.
Stačí kouknout na naše stránky www.lipno.info, kde najdeš všechny
aktuálně vypsané pozice.
Dej nám o sobě vědět a díky skvělým benefitům jako je například volný vstup
do Aquaworldu, půjčení sportovního vybavení či sleva do gastro provozů
si užiješ léto se spoustou zábavy.
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