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Ve dnech 23. a 24. 9. se u nás, stejně jako v celé zemi, konaly
volby nového zastupitelstva na volební období 2022–2026.
Voleb se zúčastnila čtyři nezávislá sdružení kandidátů, všechna
tato sdružení dopadla úspěšně – získala mandát, křeslo zastupitele. Někdo jedno,
dvě a někdo tři. V současné době je nutné posečkat do 6. října, kdy je dána zákonná
doba krajskému soudu v Českých Budějovicích na zhodnocení platnosti voleb
u nás ve Frymburku. Teprve po 6. říjnu může být svoláno řádné ustavující jednání
zastupitelstva městyse, které je předběžně naplánováno na 17. října, pokud soud
zhodnotí, že naše volby jsou platné. Zároveň přirozeně probíhají jednání mezi
nově zvolenými zastupiteli o vytvoření jak personálního obsazení vedení městyse,
což je starosta, místostarosta, předsedové finančního a kontrolního výboru, tak se
řeší i vytvoření souladu hlavních záměrů jednotlivých bodů z volebních programů
jak a kudy by se měl městys ubírat a jaké akce bychom měli přednostně realizovat,
zjednodušeně řečeno.
Děkujeme všech občanům Frymburku, kteří se zúčastnili voleb a tím vyjádřili
svou aktivní účast na správě našeho městečka. Volební účast ve Frymburku
byla tradičně výrazně větší než celorepublikový průměr 45 %, tedy u nás 59,4 %.
Děkujeme členům volební komise v čele s předsedou Václavem Lieblem
a zapisovatelem Mgr. Františkem Frantálem, která zajistila hladký průběh
a legitimnost našich komunálních voleb.
V novém zastupitelstvu již nebudou působit pan Ing. Bedřich Kučera a pan
Luboš Krejza, kterým bych chtěl tímto poděkovat za jejich mnohaletou nelehkou
práci zastupitele. Pan Luboš Krejza byl zastupitelem od roku 2006, kdy tehdy
hned v prvním svém volebním období dokonce zastával funkci místostarosty
a v dalších obdobích zastával funkci předsedy finančního výboru. Jak je o něm
známo, nikdy se nezachoval v rozporu se svým duchem čestného člověka
a sportovce, to znamená vždy zastával férový a čestný postoj v řešení nelehkých
otázek a úkolů, které byly a jsou na zastupitele kladeny. V jeho činnosti byla znát
zkušenost, kterou získává z manažerského postu vedoucího mezinárodního
turistického střediska Lipno Lake.
Pan Ing. Bedřich Kučera byl zastupitelem nepřetržitě od roku 2010, přičemž
od svého druhého volebního období, tedy od roku 2014 až do současné doby
vykonával funkci místostarosty městyse Frymburk. Jeho hlavní agendou byla
výstavba, a to jak investiční, tak i drobná – dozorování nad stavebními pracemi,
součinnost při tvorbě a zadávání projektových dokumentací. Dále zastupoval
společně se starostou pozici oddávajícího při svatebních obřadech, kterých
městys mívá do roka 30–50. Pan Bedřich Kučera ve své pozici uplatňoval bohaté
zkušenosti ze své mnoha desítek let trvající řídící pozice vedoucího největší vodní
elektrárny v České republice – elektrárny Lipno. Vždy byl přímý, pečlivý a zásadový,
tím tedy byl i ne zrovna „příjemným partnerem“ pro stavební firmy, které realizovaly
stavební projekty pro městys.
K probíhajícím vyjednáváním chci pouze sdělit, že mým cílem je vytvořit co
nejširší koalici pro spolupráci tak, abychom tím dosáhli zároveň co nejširšího
zastoupení občanů voličů ve správě našeho městečka. Zda se mi to podaří, to
nedokáži s jistotou sdělit, jelikož je více možností jak sestavit většinovou část
v zastupitelstvu.
Oto Řezáč – starosta městyse
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ZPRÁVA ZAPISOVATELE VOLEBNÍ KOMISE
o průběhu komunálních a senátních voleb, konaných dne 23. a 24. září ve Frymburku
Většina občanů vstřebává volby studiem jejich výsledků. Já bych Vám rád poskytl pohled na volby z druhé strany,
z pohledu člena volební komise.
Celkem 840 minut nás osm členů volební komise čekalo na každého voliče. Celkem se Vás do naší volební místnosti
dostavilo 638 k uplatnění svého práva svobodně si vybrat své zastupitele do vedení městyse. V průměru tedy přišel každou
minutu a dvacet sekund další nový volič před komisi, aby prověřila jeho oprávněnost a zprostředkovala mu právo volit. Rádi
jsme konstatovali, že jste přicházeli celkem průběžně, nenudili jsme se. Několik málo voličů se dostavilo k volbám s řidičským
průkazem. Až na jednoho, který přišel těsně před koncem voleb a právoplatný dokument si ponechal v Českém Krumlově,
všichni stihli odvolit na druhý pokus. Stejně rádi jsme podruhé uvítali několik málo voličů bez jakéhokoliv platného osobního
průkazu v prvním pokusu. Vše jsme řešili v pohodě, s humorem a úsměvem na obou stranách. Pouze jednoho zájemce jsme
k volbě nemohli připustit, neboť se dostavil s propadlou a neplatnou verzí cestovního pasu, navíc s vážně poškozenou fotografií.
Právo vybrat si svého senátora využilo 546 oprávněných voličů.
V obecních volbách byla volební účast v absolutních číslech mírně vyšší, než před čtyřmi roky. Vzhledem k tomu, že nám
narostl počet oprávněných voličů na 1074, byla ve finále volební účast 59,4 % oproti 60,1 % před čtyřmi roky mírně nižší. Je
potřeba také zmínit, že někteří voliči se k volbám již nikdy nedostaví, neboť zemřeli v zahraničí a pozůstalí nedoručili úředně
přeložené úmrtní listy našim úřadům, jiní se trvale usadili v zahraničí před mnoha léty a nezměnili si trvalé bydliště. Zůstali
jsme tak jejich domovskou obcí.
Lze tvrdit, že v posledních třech volbách do zastupitelstva je u nás účast voličů téměř shodná, neměnná. Jsme rádi, že
je nejvyšší v porovnání s obcemi a městy od Horní Plané po Vyšší Brod, či Českým Krumlovem (40,71%) a Českými
Budějovicemi (39,23%). Opravdu čas ve volební místnosti celkem rychle ubíhal. Stěžejní práce volební komisi nastala po
uzavření volební místnosti. Bylo potřeba spočítat voliči odevzdané obálky do volební schránky a porovnat je s počtem
zaznamenaných příchozích v seznamu voličů. Z porovnání vyplynulo, že dva voliči nevhodili své obálky do volební schránky.
Dále jsme všichni dohromady posuzovali platnost každého hlasu. Pouze sedm hlasovacích lístků v komunálních volbách bylo
neplatných (ve dvou případech voliči prohodili volební lístky do zastupitelstva s lístky do senátu, v dalších případech byly do
obálky vloženy pouze pokyny namísto volebního lístku, či byla zakřížkována více než jedna strana). Konstatuji, že všechny
tyto případy neměly ve finále vliv na výsledek voleb. Ve volbách do senátu bylo 33 lístků neplatných (nejčastěji byly odevzdány
prázdné obálky). Následovalo časově a na soustředění a pečlivost nejnáročnější počítání hlasů jednotlivým kandidátům.
Výsledky voleb do senátu jsme zpracovávali jednu hodinu, do zastupitelstva pak čtyři hodiny.
Na všechny postupné kroky jsem měl v excelu připravené kontrolní vazby. Každou drobnou nesrovnalost jsme napravili
opakovaným přepočítáváním hlasů v kopičkách po 10 lístcích až do odhalení chyby. Následně jsme vypracovali zápisy
o průběhu voleb ve speciálním programu ČSÚ, nahráli data na flešku a odvezli do Horní Plané ke zpracování pověřenými
pracovníky ČSÚ. Tam jsme obdrželi potvrzení o bezchybném zpracování voleb v našem městysu.
Osobně jsem hrdý na práci každého člena komise. Komise jako celek pracovala v příjemné atmosféře, ochotně a bez
žbrblání s cílem odvést perfektní práci. Předsedou byl pan Liebl, místopředsedou pan Feitl, členy pak paní Neumannová,
Badáňová, Malinová, Pospíšilová a pan Tomáš Řezáč. Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat, v budoucnu kdykoliv.
Mgr. František Frantál, zapisovatel volební komise
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Informace praktické lékařky
Očkujeme proti chřipce. Objednávat se můžete na telefonním čísle +420 724 132 570.
Děkujeme, MUDr. Dana Smítková

V měsíci říjnu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 22. 10. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

12. a 26. 10. 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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PRONÁJEM BYTŮ
n Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 2+1 v bytovém domě č. p. 77 ve Frymburku (1. nadzemní podlaží,
kuchyň 7 m2, pokoje 26 m2, 20 m2, komora, koupelna, WC). Vytápění elektrokotlem. Nájemné cca 4 800,- Kč + služby.
n Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 1+0 v bytovém dom č. p. 86 ve Frymburku (1. nadzemní podlaží,
kuchyň 19 m2, předsíň, koupelna, WC, lodžie). Vytápění el. přímotopem. Nájemné cca 4 300,- Kč + služby.
n Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 1+1 v bytovém domě č. p. 137 ve Frymburku (4. nadzemní podlaží,
kuchyň 9 m2, pokoj 20 m2, předsíň, koupelna, WC). Vytápění plynem. Nájemné cca 4 100,- Kč + služby.
Žádosti zasílejte nejpozději do 31. 10. 2022.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové nebo na stránkách Městyse Frymburk.
n Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 2+KK v objektu občanské vybavenosti č. p. 23 ve Frymburku (2. 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 byt sociální, na jehož výstavbu byla poskytnuta dotace v rámci programu Výstavba pro obce Státního fondu
podpory investic. Pronajímatel sociálních bytů, jakožto příjemce dotace v rámci programu Výstavba pro obce, 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 dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020.
–
–
–
–

Nájemní smlouvu lze uzavřít pouze s fyzickou osobou ze způsobilé domácnosti (společně hospodařící domácnost
s nízkým příjmem a nevyhovujícím bydlením).
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.
Žadatel bude vyzván k vyplnění dotazníku pro ověření bytové situace domácnosti, bude provedeno sociální šetření
v současné domácnosti žadatele.
Žadatel bude vyzván k vyplnění dotazníku o všech příjmech za 12 měsíců zpětně.

Po vyhodnocení dotazníku (nejpozději do 30 dnů) bude vybrán nejvhodnější (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 31. 10. 2022.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové nebo na stránkách městyse Frymburk.

Frymburské ženy pořádají ve dnech 25.–26. 10. 2022 v obřadní síni městyse Frymburk

PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZU.
VÝKUP: 25. 10. 15:00–18:00 hodin, PRODEJ: 26. 10. 14:30–17:00 hodin.
VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ: 26. 10. 17:00–18:00 hodin.
Věci, které nebudou vyzvednuty, budou použity k charitativním účelům do Červeného kříže.
Za Frymburské ženy Madla Boháčová
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Září v naší mateřské škole bývá plné
novinek, očekávání, těšení, ale také
drobných slziček. Probíhá adaptační
období, někdo přichází poprvé, někdo je
zase o kousíček starší, z někoho už je
předškolák, někdo se přistěhoval nebo
přichází z jiné země … tak to v životě
chodí. Pro některé děti je toto náročnější
období, pro druhé zase pohodička.
O příjemné prostředí a snadnější
začlenění do kolektivu dětí se v letošním
školním roce stará 6 pedagogů – Veronika, Eva, Olga, Lenka, Jitka a Hanka.
Kapacita naší mateřské školy je
nyní 64 dětí, to znamená, že máme dvě
třídy „Sluníčka „ a „Hvězdičky“ s kapacitou 24 dětí ve třídě a s udělenou výjim-

kou 28 dětí na třídě. Již několik let dovrší 3 let věku, se do naší MŠ dostane.
naplňujeme tyto třídy, doslova po okraj.
Dalším pro někoho ožehavým téV minulém školním roce se nám podařilo
navýšit kapacitu školky a vybudovat
ještě půl třídu „Maloušci“, která je pro
8 dětí.
Zájem o naši mateřskou školu je
veliký. Rády bychom Vás ujistily, že do
naší mateřské školy jsou přijímány
především děti s trvalým pobytem ve
Frymburku a obcích nám přilehlým. Po
zápisu, který je vždy v květnu daného
roku, jsou přijaty všechny děti, které
dovrší 3 let věku do konce kalendářního
roku (tedy do prosince). Mladší děti přijímáme postupně během školního roku
(od ledna do června). Každé dítě, které

matem jsou ukrajinské děti. Pro tyto
děti byla vytvořena zvláštní kapacitní
výjimka. To znamená, že neberou místo
českým dětem. Pro ukrajinské děti proběhl zápis mnohem později – v červenci
2022. Naše mateřská škola využila této
výjimky a má vytvořenou kapacitu až pro
8 dětí (podotýkám, že je to počet nad
rámec kapacity naší mateřské školy).
Nyní máme pouze dvě ukrajinské
holčičky, které se postupně začleňují do
českého kolektivu.
Za kolektiv MŠ Frymburk
Bc. Veronika Račáková

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.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.
K datu 22. července 2022 je na transparentním účtu 473 264,- Kč.
redakce
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ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
1. třída – Výukový seminář Z pohádky do pohádky
První školní týden, od 5. do 9. září,
se naši prvňáčci zúčastnili výukového
semináře Z pohádky do pohádky. Cílem
semináře je podpořit samostatnost, spolupráci nebo vztah ke čtenářství i přírodě.
Dětem patří veliká pochvala, protože
prokázaly odvahu při plnění mnoha náročných úkolů.
Každý den jsme si četli jednu z kla-

sických pohádek, popisovali pohádkové
postavy a hráli hry, ve kterých jsme
poznávali nejen oblíbené postavy z pohádek, ale také sami sebe a naše kamarády. Pracovali jsme i s pracovními
listy, také jsme kreslili, psali svůj první
pohádkový diktát, skládali puzzle, vyprávěli a dramatizovali pohádku, malovali
hrnečky, tvořili pravidla nebo perníkovou

chaloupku, vyráběli masky a užili si
i radost z pohybu.
Děkujeme také Vám, rodičům, za
spolupráci a přípravu výborných dobrot,
které jste přinesli na čtvrteční přespání
ve škole.

Markéta a Lenka

9. B. – Výukový seminář ‚Zvládneme to?‘
Dne 7. 9. jsme vyrazili na seminář, kochali krásnými výhledy na zříceninu
který se konal kousek od Dívčího ka- a také jsme se po ‚dlouhé‘ době opět
mene. Jeli jsme vlakem a poté šli pěšky. šťastně setkali se signálem. Večer, poté
Když jsme došli na místo, kde jsme byli co jsme si sami uvařili večeři na sporáku,
ubytovaní, čekalo na nás několik překva- ve kterém se topí dřevem, nás čekalo
pení, například nedostatečný signál. tvoření masek ze sádrových obvazů. Z téTento problém ovšem kompenzovala to aktivity jsme byli všichni zašpinění, ale
krásná příroda.
stálo to za to.
První den jsme se seznámili s proV našem programu jsme měli i hru,
středím a čekal nás zajímavý a zábavný která rozvíjela naše schopnosti komuniprogram. Jednou z aktivit bylo zamyšlení kace, dělání kompromisů a zahrnovala
se nad naší budoucností a našimi cíli. Po také hodně diskutování, které se dost
obědě v pensionu Hamr jsme se vydali protáhlo, takže jsme na konci aktivity byli
na výlet na Dívčí kámen, kde jsme se všichni vyčerpaní. Druhý den nám bylo

také řečeno, že si máme za úkol nacvičit
vystoupení na maturitní ples, který se
konal večer. Zvládli jsme secvičit dvě
scénky.
Poslední den byl ve znamení úklidu
a balení, shrnuli jsme si také naše zážitky
a pocity. A že jich bylo! Poté jsme se rozloučili s naším ubytováním i s místem,
a na zpáteční cestě k vlaku se zastavili
v místním vodáckém kempu na malé
občerstvení.
Autoři textu:
Julie Šilhanová, Viktorie Macháčková,
Karolína Brittová a Lucie Tichá

Děkujeme manželům Zajícovým za odvoz zavazadel a za nadstandartní služby při ubytování třídy 9. A
během výukového semináře v jejich penzionu Tomy Na Pláži na Lojzových Pasekách 19. 9.–21. 9. 2022.
Třída 9.A
9
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ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
Den otevřených dveří FČASu v nových prostorech
Po dvouleté pauze, kdy jsme museli zastavit provoz kvůli Covidu a dále pak kvůli následné
rekonstrukci, jsme v sobotu 10. 09. slavnostně otevřeli frymburské komunitní centrum FČAS
v nových prostorech. Za nově zrekonstruované prostory vděčíme starostovi panu Oto
Řezáčovi, který celý projekt podpořil a inicioval na obci a zastupitelstvu za kladná stanoviska.
Nedílnou součástí rekonstrukce byl i náš místostarosta pan Kučera a pan Honza Grohman,
kteří vše dozorovali a s námi komunikovali. Se stěhováním zpět do nových prostor nám velice
pomohl Lukáš Toušek s jeho pracovním týmem v čele s Kájou Maláků. Děkujeme.
Klub FČAS je spolek, který má celkem 13 aktivních členů, kteří zajištují provoz a celou řadu skvělých akcí pro Frymburk.
Díky našim členům máme následující, perfektně organizované a hojně navštěvované akce: Karneval, Slet čarodějnic, Stezka
odvahy, Den Otců, Adventní trhy, Mikulášská nadílka. Z našich členek jsou vždy 2–3 patronkami dané akce a mají v rukou
kompletní přípravu a celou organizaci plus si vždy k sobě hledají partu pomocníků.
Měli jsme velkou radost, že se spousta z našich spoluobčanů přišla podívat na naše nové prostory a vyjádřili nám tak
podporu a poděkování za naši práci pro Frymburk. Pro děti jsme měli připravený skákací hrad, cukrovou vatu od pana Semše,
tvořivou dílnu od paní Petry Nekolové. Dále pak byl turnaj ve stolním tenise. Měli jsme připravené bohaté občerstvení. A přibližně
40 dětí otestovalo naši dětskou hernu, a že to byl pořádný zátěžový test.
Skákací hrad jsme nově zakoupili díky sponzorskému daru od p. Michala Zaura (Apartmány v uličce), p. Lukáše Mrázika
(Šanta s.r.o.), p. Michala Černockého (Otre s.r.o.), p. Karla Kalvody (Restaurace Pohoda) a p. Davida Krola (Pension Markus).
Skákací hrad tak bude nově zdobit naše venkovní akce.
Velké díky patří našim aktivním členkám, protože nebýt jich a jejich chuti dělat něco pro druhé, nebyl by ani FČAS a akce
pro Frymburk. Děkujeme Janče Toušků, Verče Račáků, Marcelce Frajů, Marušce Golasů, Lucce Bartů, Věrce Potměšilů, Lence
Černé, Ivet Jandové, Simče Flöringové, Mirce Kozojedů, Martině Pivců, Geshe Illner a Jiřce Černocké.
Budeme se těšit na brzké setkání ať na besedách, venkovních akcí či v dětském klubíku.
Za spolek FČAS Jiřka Černocká

10
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BALETKY Z FRYMBALLETU
Děvčata reprezentovala Frymburk na Slavnostech v rakouském Vorderweissenbachu 14. 8. 2022
u příležitosti 10 let partnerství obou obcí.
Za baletky Tereza Wilzingová

12
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KRUMLOVSKÁ 11
– SVATOMARTINSKÝ DOBROČINNÝ BĚH
V neděli 13. listopadu 2022 se uskuteční 4. oficiální ročník běžeckého klání pod názvem KRUMLOVSKÁ 11.
Můžete se těšit na tradiční trasy, svatomartinskou husu i koupel v hornobránském rybníce.
Registrace na hlavní běh online
Hlavní běh (11 km) v krásné přírodě se
startem, cílem a zázemím u hornobránského rybníku v Českém Krumlově čeká
na účastníky ve 12.11 hod. Tato trasa
je určena jednotlivcům, štafetě dvojic
(v libovolném složení – muži, ženy či
smíšená štafeta) a firemním štafetám.
Letos organizátoři přistoupili k navýšení
kapacity na 250 běžců. Registrace na
hlavní běh je nezbytná on-line na webu
www.krumlovska11.cz. a bude ukončena 4. listopadu 2022.
Dopoledne je pro děti
Kratší trasy (1,1 km a 2,2 km ) jsou připravené pro děti a mládež pod názvem
Rodinný běh Linde. Uvítáme všechny
běžce ve věku 2 až 17 let, které jsou

rozděleny do tří věkových kategorií.
Start je naplánován na 10 hodinu. Rodiny s dětmi se mohou těšit podobně
jako loni i na nejrůznější atrakce jako
aquazorbing, jízda na poníkovi či ukázku
hasičské techniky. U rodinného běhu
se můžete také registrovat online na
www.krumlovska11.cz za sníženou cenu 50 Kč nebo na místě za 100 Kč/dítě.
Výtěžek z akce podpoří Osobní
asistenci
„Krumlovská 11 vznikla z popudu několika krumlovských běžců – přátel ICOS
Český Krumlov, kteří chtějí svým během
podporovat a motivovat druhé,“ říká
k běhu ředitel ICOS Český Krumlov
Tomáš Zunt. Výtěžek z běhu je určen na
podporu služby Osobní asistence, která

14

v regionu již 15 let pravidelně pomáhá
seniorům se sníženou soběstačností,
dětem a dospělým se zdravotním postižením. Proto u každé registrace najdete
i možnost dát finanční dar.
A kdo nepoběží, může si virtuálně
zaběhat a podpořit Osobní asistenci na
www.darujme.cz/krumlovska11.
Hana Šustrová,
péče o dárce a spolupráce s veřejností,
ICOS Český Krumlov, o. p. s.
Kontakt a více info:
ICOS Český Krumlov,
organizátor akce
Hana Šustrová
tel.: 739 010 444
e-mail: sustrova@latran.cz
www.krumlovska11.cz
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Obyvatelé Frymburku, Blatné (včetně
Svatoniny Lhoty), Kovářova a Milné,
rádi bychom Vám připomněli,
že máte nárok na slevu ve výši

30 %

na veškeré vstupenky do Aquaparku
a Saunového světa.
Při vstupu je nutno trvalé bydliště prokázat.

Těší se na Vás tým WHF

16
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zastupitelům městyse za příspěvek na dopravu poznávacího zájezdu 20. 9. 2022, který pro nás připravili manželé
Labajovi a Marie Boháčová. Zvláštní dík patří Antonínu Labajovi za organizaci a výběr míst. Mnoho našich občanů bylo
v jedinečném muzeu Josefa Seidla v Českém Krumlově a v klášteře Zlatá Koruna poprvé.
Atmosféra byla výborná, pivo z pivovaru Solnice v Českých Budějovicích chutnalo, což dokazují i fotografie.
Marie Chmelařová

Aqualung club Frymburk oznamuje:

VÝCVIK DĚTÍ A MLÁDEŽE V BAZÉNU
začne v sobotu 1. 10. 2022.

Bazén máme objednaný v Českém Krumlově, každou sobotu vždy
od 9:00 do 10:30. Odjezd z Frymburku v 8:15 z autobusové zastávky.
Zájemci volejte info na 777 788 630 – Miloš Boháč

17
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Obracíme se na Vás, návštěvníky knihovny, s prosbou. Českokrumlovská knihovna nás požádala o spolupráci se sběrem
dat pro vyhodnocení ankety spokojenosti čtenářů, protože regionální služby knihoven jsou placeny z rozpočtu Jihočeského
kraje a ten si žádá zpětnou vazbu na poskytování těchto služeb. Na stránkách městyse Frymburk / knihovna / je elektronický
odkaz k vyplnění ankety, nebo Vám můžeme při návštěvě knihovny dát vytištěný formulář osobně. Anketa spokojenosti čtenářů
končí 30. října. Pokud se chcete účastnit, děkujeme, vidět věci pohledem druhých může být přínosem i pro naši knihovnu.
V knihovně Vás očekáváme stále ve stejné dny – v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin, máme pro Vás mnoho nových knih,
audioknih i společenských her, které jsme zakoupily z fondu městyse, nebo nám je zapůjčila právě knihovna v Českém Krumlově.
Na závěr bychom opět požádaly i o vrácení dlouhodobě zapůjčených knih, protože ony knihy by si chtěli půjčit i jiní čtenáři.
Děkujeme Vám za ně – za knihy i za budoucí čtenáře, těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásný podzim plný zážitků
nejen z četby.
Knihovnice M. Baldová, Š. Rillichová

Bramboriáda
Soutěž o největší bramboru vypěstovanou v katastru Frymburku
bude 5. listopadu 2022 v Pensionu Stará škola (pizzerie Nautilus)
od 19.00 hodin. Součástí samozřejmě bude zábava, tentokrát
s kapelou Fontanela z Velešína. Podrobnosti v příštím zpravodaji.
Já jenom, abyste všechny brambory nesnědli.
Spolek Zdraví Frymburk M. Nekola

ZA ŠIPKAMI NA OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ V POLSKU
Jako velkému milovníkovi šipek se mi zhruba před půl rokem
naskytla příležitost zúčastnit se letos v září Otevřeného mistrovství
v šipkách – Memoriál Krzysztofa Grzesieka v polském městě
Białogard. Skrz sociální sítě mě kontaktoval sám organizátor Robert
Burzynski, kterému bych chtěl tímto poděkovat za jedinečnou
zkušenost a šanci hrát proti hráčům PDC (Professional Darts
Corporation). Turnaje byly samozřejmě velice náročné, obzvlášť
právě proti hráči PDC, Sebastianu Steyrovi (viz foto). Spoustu jsem
se toho přiučil a atmosféra byla naprosto nepopsatelná. Poznal jsem
mnoho skvělých hráčů, a víc než to, přátel. Nic z toho bych ale nezažil
nebýt mého kamaráda Karla Kalvody, který mi dělal doprovod během
několikahodinové cesty a skvělého parťáka po celou dobu, za což
jsem mu velmi vděčný. Také bych chtěl poděkovat mé skvělé
manželce Hance Jedličkové, která mě vždycky podporovala a stála
při mně. No a jak jsem vlastně dopadl? Popravdě ani sám nevím,
protože jsme před posledními zápasy odjeli, a hlavně také stojím
nohama pevně na zemi. Uvědomil jsem si, že mám pořád co zlepšovat
a ta cesta k vyrovnání se profesionálním hráčům ještě chvíli potrvá.
Z hraní pro zábavu s kamarády se stal celoživotní koníček, který naplňuje dlouhé dny a kterému se budu i nadále intenzivně věnovat.
Pavel Jedlička
18

Frymbursky zpravodaj_říjen_2022_Sestava 1 03.10.2022 9:34 Stránka 19

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

19

Frymbursky zpravodaj_říjen_2022_Sestava 1 03.10.2022 9:34 Stránka 20

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

INICIATIVA ZA ČTENÍ BIBLE BEZ NÁBOŽENSTVÍ
Jak napovídá už samotný název,
cílem této ‚Iniciativy‘ je zastávat se Bible,
avšak bez jakéhokoliv náboženství, která
jako celek zklamala (dohromady napáchala více škody než užitku). Doopravdy
pravé křesťanství existovalo pouze

ono, takže z jejich „díla“ zůstaly jenom
rozpaky! Přesto byli v minulých staletích
jednotlivci či malé skupinky, jež lze
označit za pravé Boží služebníky (jejich
jména však zaručeně znají jedině Bůh
Jahveh a jeho Syn Ježíš). Navzdory výše
v době Ježíše Krista a jeho apoštolů, uvedenému je rozhodně dobré číst Bibli
tedy v 1. století našeho letopočtu. Od i v moderním 21. století, protože obsa2. stol. n. l. se žel začalo křesťanství kazit huje mnoho důležitých pravd, poučných
a štěpit do mnoha různých „seskupení“; příběhů, a hlavně Bible dává naději na
byly sice určité snahy o obnovu původ- BOŽÍ NOVÝ SVĚT, jenž bude na 100 %
ního křesťanství, ale nakonec to pokaždé nastolen, ale nevíme kdy (tzv. „Armagedskončilo nezdarem! Selhalo např. známé don“ nelze z Bible ani vypočítat ani určit
„Husitské hnutí“ kvůli násilí atd., z posled- dle nějakých znamení; apoštol Jan na
ní doby jmenujme např. hnutí „Adventistů konci Bible, ve Zjevení ve 14. kapitole
7. dne“ a jejich odnož „Svědky Strážné a ve verších 6 až 12, jasně píše, že

známo, zatím svět tato tři provolání
shůry neslyšel)! Samozřejmě čtení Bible
není snadné. Obsahuje pro některé „nezáživné“ dějiny. Navíc jsou v ní pasáže
psané básnickým, prorockým či symbolickým ‚jazykem‘. Proto je doporučováno
začít číst Bibli od tzv. „Nového zákona“,
tedy od Matouše po již zmíněné Zjevení
sv. Janovi, a nejlépe současně pomocí
dvou nebo tří překladů Bible kvůli porovnávání textu (málokdo totiž může číst
Bibli napsanou původně v hebrejštině,
aramejštině a ve „staré“ řečtině). Odměnou je naděje na trvalý život v obnoveném

ráji na zemi, do něhož vstanou i miliardy
nyní mrtvých lidí, a to pod Boží nebeskou
věže“ (samozvaně se též nazývají Božím „přicházející den Božího spravedlivého vládou!
Jménem), kteří mnohokrát troufale a fa- soudu oznámí celému lidstvu Bohem vyZdar v práci i v životě přejí Urbanovi
lešně prorokovali nebo určovali to či slaní tři svatí andělé“, a jak je všeobecně

Frymburský pindík 2022
Vážení příznivci sportu, tedy branek, bodů, sekund a v neposlední řadě patů a matů.
V sobotu 19. 11. 2022 se koná 22. ročník šachového turnaje

O frymburského pindíka,

tentokrát na půdě Frymburské hospůdky.
Majitel Karel Kalvoda pořadatele ujistil, že na půdě bude fajn.
Takže v 9:00.
Vítán je každý, ale ti, kteří mě dají vědět předem, ti zvlášť.
Těším se na hojnou účast.
Za Zdraví Frymburk Ivan Rillich, ivan@rillich.cz.

JEŠTĚ STÁLE MEZI NÁMI JSOU POCTIVÍ LIDÉ
DĚKUJEME
ZŠ a MŠ Frymburk děkuje panu Stjepanu Kranjčevičovi,
který nalezl vyšší částku peněz a zveřejnil informaci o její ztrátě.
Díky tomu byla částka vrácena žákovi, který ji ztratil.
20
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Pranostiky na měsíc říjen
Teplý říjen – studený listopad.
Teplý říjen – studený únor.
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje,
tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím
déle pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá,
není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude leden hodně studený.
Říjen když blýská, zima plíská.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá
zima.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Studený říjen - zelený leden.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

16. Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok
suchý.
16. Déšť na Havla, déšť na vánoce.
16. Suchý Havel oznamuje suché léto.
17. Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
17. Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy
naleje.
18. Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volny měj,
po svatém Lukáši za ňadra je dej.
21. Svatá Voršila jíní nasila.
21. Svatá Voršila zimu posílá.
21. Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala,
posbírala, ani jediné nenechala.
21. Svatá Voršila a Kordula – větry pohnula.
21. Svatá Voršila a Kordula – patronky větru.

1. Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý
podzimek.
2. Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu,
bude tuhá zima.
2. Den Marie Orodovnice – první mrazíky.
3. Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
4.
5.
8.
9.
9.
15.
16.
16.
16.
16.

Svatý František zahání lidi do chýšek.
Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.
Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na
úrodu.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Svatý Havel – devět počasí za den.
Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se
objevuje.
Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.
Na svatého Havla má být všechno ovoce

21. Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje.
21. Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou
zimu nás navštěvují.
21. Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima
končívá.
23. Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána.
26. Svatý Haštal – vymeť maštal.
28. Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
28. Šimona a Judy – buď sníh, nebo hrudy.
28. Šimona a Judy – zima je všudy.
28. Šimona a Judy – zima leze z půdy.
28. Šimona a Judy – kožich snese s půdy.
28. Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy.

v komoře.
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VÝZNAMNÉ DNY V MĚSÍCI ŘÍJNU
1. 10. Mezinárodní den seniorů

16. 10. Světový den výživy

Mezinárodní den lékařů

Světový den páteře

Světový den cyklistiky

Mezinárodní den proti McDonald's

Mezinárodní den hudby

17. 10. Mezinárodní den proti chudobě

2. 10. Světový den hospodářských zvířat

Světový den úrazů

Mezinárodní den nenásilí

20. 10. Den stromů
Světový den proti osteoporóze

4. 10. Mezinárodní den zvířat
Světový den lidských sídel

Mezinárodní den kuchařů

5. 10. Mezinárodní den úsměvu

22. 10. Mezinárodní den balbutiků

Světový den učitelů

24. 10. Světový den Organizace spojených národů

8. 10. Mezinárodní den boje proti popáleninám

Světový den pro rozvoj informací

9. 10. Světový den pošty

Začíná Týden za odzbrojení

10. 10. Světový den duševního zdraví

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného

Světový den zraku

československého státu – 28. 10. 1918.

Světový den proti trestu smrti

Vznikl jako jeden z nástupnických států rozpadlého
Rakousko-Uherska. Zahrnoval území Čech, Moravy, Slezka

12. 10. Světový den artritídy
Začíná Světový týden kostí a kloubů

(jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), Slovensko a Pod-

13. 10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

karpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry.)

14. 10. Světový den standardů

29. 10. Světový den mrtvice

15. 10. Mezinárodní den bílé hole

31. 10. Den UNICEF

Světový den žen žijících na venkově

Světový den spoření

PRO DĚTI, KDYŽ VENKU PRŠÍ
Pomůžeš ježkovi a myšce najít cestu bludištěm?
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Vyšší Brod
Za vidění zde stojí:
Kostel; nádherná gotická budova
s osmiúhelníkovým presbytářem, který
odděluje umělecky kovaná oltářní přepážka. Protáhlá okna kostela jsou opatřena krásnými vitrážemi; obzvláště
skvostná je vitráž na velkém okně nad
západním vchodem. Zlatavě žlutá záře,
pronikající žlutým vysokým oknem, dopadá na nádherný renesanční hlavní
oltář.
Nejstarší, Vokem zbudovanou částí
kostela se zdá být presbytář s příčnou
lodí a sakristií.
Vlevo od hlavního oltáře spatřujeme
na zdi červený mramorový náhrobník
Voka I., kde je znázorněn v brnění,
s mečem a štítem, jedoucí na koni. Na
jílci meče stojí letopočet 1259, na stužce
nápis: Wok d´rosnbek prifundato hujus
loci. Na erbu Vokovy manželky Hedviky
ze Šaumburka, na náhrobníku vpravo,
čteme nápis: Ultimus fundator Petrus
Wok moritus 1611. Orate pro eis.
Ve výklenku levé postranní lodě pod
dřevěnými dvířky na podlaze kostela leží
červenohnědý mramorový náhrobní
kámen hraběte Jana Zrinského, syna
hrdiny ze Sigetu z jeho druhého man-

želství s Evou z Rožmberka. Marně však
budeme hledat desku velké Rožmberské
hrobky.
Říká se, že při pohřbu posledního
Rožmberka Petra Voka byla na jeho příkaz kamenná deska hrobky připevněna
šrouby a vstup zazděn tak, aby se už
nikdy nenašel. Podle pověsti prý Rožmberkové nespočívají v rakvích, nýbrž sedí
na židlích jako kostlivci v kruhu.
Kapitulní síň s pěknou síťovou klenbou a nádhernými ozdobami pochází
pravděpodobně z doby založení. Na
podlaze spatřujeme náhrobní kameny
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několika opatů, v levé zdi je prý zazděna
hlava státníka, hrdiny a básníka Záviše
z Falkenštejna, druhého manžela vdovy
po králi Přemyslu Otakarovi, o kterou přišel před Hlubokou na rozkaz Václava II.
Rajský dvůr obklopen gotickou křížovou chodbou ze 14. století.
Knihovna, obrazárna, sbírka umění
a kuriosit.
Bývalý městys Vyšší Brod čítá 146
domů a 1100 obyvatel a městské privilegium získal v roce 1870.
Dvě hodiny cesty odtud leží Rožmberk.
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Rožmberk
Jako mávnutím kouzelného proutku
se před námi objeví čarokrásná kolébka
Rožmberků, rozkošná perla ukrytá
v lastuře kopců a lesů.
Na majestátním skalním ostrohu,
jenž ve smaragdovém údolí obtéká mladistvá Vltava, leží mohutný hrad se
smrčky obrostlou věží „Jakobínkou“, jež
poblíž něho koná stráž.
Jako přimrazena stojí noha poutníkova před obrazem nefalšované romantiky! Pak vstoupí do městečka, od staré
brány k mostu přes Vltavu nechá svůj
pohled potulovat po řece nahoru dolů,
nechá jej se zalíbením spočinout na malebném starém městečku a znovu
vzhlédne vzhůru k smělému, hrdému,
lesem ověnčenému skalnímu hradu;
nechá své uši naslouchat klokotavému
povídání vodní masy a šumění vln, a poté kráčí předměstím „Latránu“ a cestou
na kopec do „líbezných nadoblačných
výšin“.
Zde Matka příroda stvořila své dílo
a člověk je přebásnil svými stavbami!
Dřevěný most na místě bývalého
padacího mostu vede do starého hradu.

Jako stavitele hradu Rožmberk
v roce 1246 dějiny uvádějí královského
nejvyššího maršálka Voka, jenž zemřel
3. června 1262, vnuka Vítka, nejvyššího
truksase krále Vladislava I. Tento Vok
z Rožmberka odkázal hrad a k němu
příslušící dominium svému druhému
synu Vítkovi. Od něho, protože zemřel
svobodný, panství přešlo na jeho staršího bratra Jindřicha z Rožmberka, který
zemřel 4. července 1310 jako nejvyšší
komorník v království. Ve vlastnictví ho
následoval jeho syn Petr (od roku 1312
do 1318 a později roku 1324, stejně jako
roku 1336 a 1346 rovněž nejvyšší komorník), jehož následníkem byl jeho syn
Oldřich (1390), od něhož panství přešlo
na jeho stejnojmenného vnuka Oldřicha,
který zemřel roku 1462. Jeho dědicem
byl Vok (1515), po kterém následoval
jeho syn Petr z Rožmberka, jenž zemřel
roku 1545 a následníkem určil svého synovce Viléma. Ten zemřel jako nejvyšší
purkrabí v Čechách 31. srpna 1592 poté,
co dědicem panství a ostatního majetku
ustanovil svého mladšího bratra Petra.
Ten byl posledním mužským potomkem
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rožmberského domu, a protože neměl
žádné vlastní dědice, postoupil panství
Rožmberk ještě za svého života svému
synovci Janu hraběti ze Serynu. Tento
byl synem Petrovy mladší sestry Evy
z jejího prvního manželství s hrabětem
Mikulášem ze Serynu. Zemřel již v roce 1612 krátce po smrti svého strýce
(v roce 1611), pročež panství, protože
nezanechal žádného mužského dědice,
přešlo podle závěti Petra z Rožmberka
na Jiřího ze Švamberka, jenž byl univerzálním dědicem rožmberského majetku.
Tento ještě za svého života postoupil
veškerý svůj majetek svému nejstaršímu synu Petru ze Švamberka, kterému
byla po bitvě na Bílé hoře (1620), protože
se zúčastnil povstání, královskou komorou zkonfiskována panství Nové Hrady,
Rožmberk atd., načež je císař Ferdinand
II. v roce 1623 věnoval generálovi Karlu
Bonaventurovi, říšskému hraběti z Buquoi, jako odměnu za válečné služby. Od
této doby je Rožmberk a Nové Hrady
nepřetržitě ve vlastnictví hraběcího
domu Buquyů.
pokračování příště

