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Reakce na dotazy
Dotaz č. 1
Naše základní škola nemá v plánu, ani o tom nikdy nikdo
neuvažoval, propouštět naše kmenové zaměstnance, a to na
jakýchkoliv pozicích, konkrétně úklid kuchyně. Dotaz byl směřován k tomu, že
tato uvolněná pracovní místa budou poskytnuta ukrajinským občanům za účelem
jim pomoci. Toto se nezakládá na pravdě a je to nesmysl. Nic takového se
neděje a dít nebude. Je pravdou, že maminky ukrajinských dětí, po užití školní
družiny musí po sobě uklidit a uvést prostory do původního stavu. Stejně tak to
vyžadujeme i ve školní jídelně. A to si myslím, že je v naprostém pořádku.
Dotaz č. 2
Městys Frymburk v současné době dokončil a zkolaudoval tři nadstandartní
byty, které nabízíme místním občanům formou předplaceného nájemného
k trvalému bydlení. Potom jsme zkolaudovali též v č. p. 23 čtyři takzvané sociální
byty a ty budou na základě výzvy, která bude zveřejněna, předpokládám v měsíci
červnu, nabídnuty opět frymburským občanům majícím nárok na sociální bydlení
dle zákonem stanovených podmínek. Není tedy v žádném případě pravda, že by
tyto byty byly poskytnuty ukrajinským občanům. Nebylo nám nařízeno žádným
vládním či jiným výnosem, abychom obecní byty či byty městyse poskytovali
v jiném režimu než tak jak, je tomu doposud. Je pravdou, že byt v č. p. 23,
který nám uvolnila škola, bude přidělen jako služební byt rodině pana zubaře
Dmitrii Bembeeva po dobu, kterou bude vykonávat zubní praxi ve Frymburku.
Ve stejném režimu služebního bytu bude přidělen byt paní lékárnici Aloně Sereda
po dobu vykonávání praxe v naší lékárně.
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Zubní ordinace: Zubař aneb příběh obyčejného šílenství. Budeme mít zubaře
a kdy? Tuto otázku slyším od ledna, či spíše od loňského podzimku, kdy se naše
paní zubařka rozhodla ukončit u nás svou praxi. Je jasné, že z toho, jak se říká,
špatně spím. V průběhu předchozích měsíců jsem se Vás snažil informovat
o krocích, které se podnikají proto, abychom opět měli svého zubního lékaře
Vyvíjíme úsilí na všech možných frontách, jak jsem psal, obíhám soukromé
ordinace v širokém i blízkém okolí a všude jen slyším – sežeň zubaře a my ti
to tam v tom Frymburku rozjedeme. I když se to zdá neřešitelné, přesto je to jistá
informace, která má, byť se to nezdá i svou hodnotu, jak z dalšího textu vyplyne.
Víte, že jsem také dříve uváděl, že jeden z mnoha směrů, kterým jdeme, je i docela
masivní inzerce. Samozřejmě, že inzerce může být vždy účinnější, když máme, jak
se říká, co nabídnout. A to náš krásný malebný Frymburk bezesporu má. Mimoto
kompletně vybavená nová ordinace, byt 4+kk, i dostatečné množství pacientů.
Dále kompletní občanská vybavenost (až na banku 😒) pro pohodový život, krásné
čisté útulné historické městečko se spoustou fajn lidiček. Takže není divu, že sem
tam se někdo na náš inzerát ozval a nejinak tomu bylo i teď v dubnu. V první
pátek a sobotu měsíce dubna jsem se věnoval zájemci panu doktorovi Dmitrii
Bembeevovi, který přijel se svou paní a synem na výzvědy. No, jak to tak bývá,
nic není jednoduché, jedná se o zubního lékaře cizince, který již přes čtyři roky
působí na jisté zubní klinice u Prahy jako zaměstnanec a chtěl by mít ordinaci svou.
Ale ….., jako cizinec musí splňovat 5 let praxe v ČR, aby mohl sám podnikat v oboru.
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Toto splní, až v září tohoto roku. Jemu i jeho paní se Frymburk a naše podmínky pro to mít svou ordinaci natolik líbily, že jsme
hledali řešení. Nemůžeme si dovolit ho ztratit, to bylo jasné zadání. Jedno z řešení bylo to, že městys založí společnost
Frymburská zubní klinika s.r.o. To si umíte představit, že mě stejně jako následně zastupitele jímal děs a hrůza. Zastupitelé
mi sice usnesením mandát pro takové řešení dali, když by bylo nezbytně nutné toto řešení. Tak jsem hned na následující
týden svolal tým lidí, kteří k této činnosti mají co říci a vědí, o co jde. Jednalo se o naší paní magistru Smejkalovou a paní
profesionální účetní Evu Neumanovou, která má ve svém portfoliu zákazníků i zubní ordinace. Vše jsme mnohokrát
důkladně prověřili a došli jsme k závěru, že městys nemůže provozovat, byť jen na krátkou dobu firmu, se zaměřením na
zubní lékařství. Nebudu zde uvádět ona pro a proti, prostě to jednoznačně vycházelo proti. No tak jsem tedy volal na ony
v úvodu uváděné zubní ordinace v okolí. První byla vyhlášená ordinace pana doktora Žáka z Vyššího Brodu. Komunikace
byla jasná: Zdravím, mám zubaře, vezmete si naši ordinaci a zajistíte nám služby zubního lékaře pro frymburské lidi? Odpověď:
Jasně v pohodě, dva až tři dny bude ve Frymburku a zbytek u nás na klinice ve Vyšším Brodě. No, to bylo řešení, takže hurá
oznámit ho doktoru Dmitrii Bembeevovi, co on na to. V napětí jsem čekal na jeho reakci. Přišla odpověď, no docela zajímavé
řešení, ale já si poradil jinak a v druhé polovině dubna zakládám sám s. r. o. Získal jsem nějakou právní výjimku s tím, že budu
i plnit onu zaměstnaneckou lhůtu. No, tak hurá. V posledním týdnu měsíce dubna by tedy měla být založena společnost,
která se nazývá Dentální centrum Frymburk s.r.o. a kterou zakládá pan doktor Dmitrii Bembeev. Z tohoto důvodu městys
Frymburk vydal souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla této obchodní společnosti, která u nás bude provozovat zubní
ordinaci. Stále platí samozřejmě podmínka pro pana zubního lékaře, že musí brát smluvní pacienty zdravotních pojišťoven,
tedy akceptovat výkony ze zákona hrazené zdravotními pojišťovnami.
Tímto se domnívám, že můžeme být zase o něco optimističtější, že se opravdu v brzké době, řádech měsíců, dočkají
frymburští občané lékařské zubní péče. Jak se budou věci dále vyvíjet, budu vás přirozeně informovat.
Praktická obvodní lékařka: Zde máme též dobrou zprávu pro naše občany. S paní doktorkou a jejím manželem byla
podepsána kupní smlouva na nemovitost č. p. 88., tzn. ordinace, byt, nebytové prostory a pozemky, které tuto nemovitost
tvoří. Tato kupní smlouva je v současné době na katastru nemovitostí, kde probíhá příslušné řízení na změnu vlastnických
vztahů. Zároveň máme předjednány nájemní vztahy mezi městysem a manželi Smitkovými, jak na byt, tak na ordinaci.
Pro upřesnění, paní doktorka bude v nezměněném režimu stále vykonávat praxi naší praktické lékařky.

Sbírka – věž kostela
Koncem měsíce dubna proběhla
detailní kontrola poškozené věže našeho
kostela odbornou firmou. Předpokládám, že v první polovině měsíce května
obdržíme cenovou nabídku na rozsah

prací pro tuto rekonstrukci. Po projednání cenové nabídky v zastupitelstvu
městyse by mohlo dojít k uzavření
smlouvy o dílo a možná do léta letošního
roku bychom se dočkali opravené věže.

Děkuji panu Františku Frantálovi za
součinnost při zajišťování přístupu na
věž, resp. vzácného klíče.
n n n

Kompostéry
Kompostéry jsou již připraveny k vyskladnění pro jednotlivé zájemce.
Budou vydávány v areálu Technických služeb v termínu

od 10. 5. do 30. 5. 2022

v provozní době místa pro řízený sběr separovaného odpadu, a to:
pondělí 13:00–16:00 hodin, středa 13:00–16:00 hodin, pátek 12:00–14:30 hodin, sobota 10:00–14:00 hodin.
Další informace získáte v pracovní dny u technika Milana Janáčka na tel.: 724 383 678 nebo emailu technik@frymburk.info.
O kompostéry může požádat každý vlastník nemovitosti, nejen rodinného domu, ale i společenství vlastníků bytových domů
či jednotlivci s větší zahradou. Vždy se musí jednat o občana s trvalým pobytem ve Frymburku. Městys si od tohoto
projektu slibuje, že se sníží zátěž bioodpadu na sběrných místech, které máme v obci volně rozmístěné. Z důvodu
poskytnutí kompostérů dojde i k postupné redukci těchto míst pro ukládání bioodpadu. O zápůjčce musí být s městysem
uzavřena takzvaná smlouva o výpůjčce, která je podmínkou samotného projektu Kompostéry Lipensko. A tento projekt
přirozeně, jako každý jiný, má svou takzvanou dobu udržitelnosti.
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Chodník podél hlavní komunikace druhé třídy č. 163
V měsíci dubnu byly zahájeny práce
na chodníku od požární stanice až ke
křižovatce po pravé straně hlavní komunikace. Došlo k odstranění stromů
a probíhají zemní práce. Co se týká
pokácených stromů, je podle zákona
stanovena náhradní výsadba. Chodník
je stavba, jejíž součástí bude i výměna
veřejného osvětlení podél komunikace
a samozřejmě formou gabionové zdi
i podhledové odstínění hospodářských
zařízení za okály. Tento chodník zvýší
bezpečnost chodců a zároveň bude
informací pro řidiče projíždějící od Tábora
míru směrem na Lipno, že projíždějí
obytnou oblastí, byť jsou na to upozorněni spoustou značek, existencí přechodu, ale není na škodu přidat další
faktor bezpečnosti. Tuto stavbu provádí

na základě výběrového řízení vítězná
firma PostavPo Vyšší Brod. Na tuto
stavbu se nám podařilo získat dotaci ze
státního fondu dopravní infrastruktury.
Určitě lze o tomto chodníku říci, že zase
o něco zkrášlí a zkvalitní náš Frymburk.
Bohužel, tato stavba si vyžádala i nutnost pokácet vrostlé stromy, z čehož
nemá nikdo radost. Projekt chodníku
byl vyvolán požadavky občanů na zvýšení bezpečnosti v tomto dopravním
uzlu. Je zde nebezpečná zatáčka
a chodí tudy velké množství lidí. Obyvatelé, hlavně děti z téměř 200 rodinných
domů z Blatenské, Tábora míru a Bažin.
A výjezd záchranky a hasičů je sám
o sobě rizikový faktor, který vyžaduje
absolutní přednost. Celý projekt chodníku je stavba ve veřejném zájmu, pro

jehož stavbu jsme měli i souhlasné
stanovisko odboru životního prostředí
Český Krumlov i CHKO Šumava. Projekt tvořil kvalifikovaný odborník, projektant z oboru dopravních staveb, to
znamená, že vycházel z platných norem
a předpisů pro takovýto druh stavby
určený, jeho záměr určitě nebyl odstranit stromy. Přesto připouštím, že výsledek spojený s nutností odstranit stromy
si zasloužil daleko větší, respektive
citlivější přístup. Samozřejmě dojde
k náhradní výsadbě. Nicméně jsem
přesvědčen, že přínos tohoto projektu
s ohledem na skutečnost náhradní výsadby, je s důrazem řešení bezpečnosti
tohoto komunikačního uzlu v daném
území, nezanedbatelný.
Oto Řezáč – starosta městyse

Veřejné poděkování občanů
Chceme touto cestou poděkovat
Městysi Frymburk za pokácení stromů
v blízkosti naší nemovitosti, naproti stanovišti Hasičského záchranného sboru
ve Frymburku. Stromy (smrk, modříny)
byly vysázeny v minulosti jistě v dobré
víře, že se jedná o estetickou záležitost
vylepšující vzhled městysu. Ovšem když
takovéto stromy dosáhnou biologické
zralosti, dochází v zastavěném území
k efektu ohrožení přilehlých nemovitostí,
ale i občanů, kteří se v okolí pohybují,
když např. padají uschlé větve (za silného větru). Uvedené osmdesátileté
stromy by se běžně v lese kácely jako
biologicky zralé, ovšem pokud se tak

stane v obci, vyvstane z toho velký
problém díky ekologickým aktivistům,
kteří necítí žádnou zodpovědnost za
ohrožení zdraví lidí a za škody na přilehlých nemovitostech.
V daném úseku městyse je v letních
měsících neskutečně velký pohyb lidí
proudících z ubytovacích zařízení, především z Wellness Hotelu Frymburk do
centra městyse. Mezi chodci kličkují
osobní automobily a tito uskakují mimo
úzkou vozovku. K tomu se také musí
zohlednit výjezdy hasičů i záchranky
a chaos je v těchto místech každoročně
zcela zjevný. Budování nového chodníku okolo uvedené silnice, které vyža-

dovalo pokácení kritizovaných stromů,
proto vnímáme jako rozumný krok ke
zlepšení bezpečnosti chodců, kterých
je v létě opravdu velké množství.
Co se týká mraveniště, které na
místě zůstalo opuštěné bez stromů, tam
by bylo potřebné úsilí aktivních ekologů, kteří vytváří kritiku. Určitě by bylo
mnohem přínosnější, kdyby se aktivně
zapojili do přemístění mraveniště do jiné
lokality (jiného mraveniště), kde by zajistili pokračování života mravenců.
Ještě jednou moc děkujeme.
rodina Faturů, Frymburk 62

V měsíci květnu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 21. 5. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

4. a 18. 5. 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 3 bytových jednotek
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
Městys Frymburk pronajme 3 bytové jednotky nadstandartní kvality, dispozice 4 + KK,
v domě č. p. 23 ve Frymburku za následujících podmínek:
nájemné ve výši 15 000 Kč měsíčně (bez energií) k trvalému bydlení (nájemné bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva městyse Frymburk dne 4. 4. 2022),
l uzavření smlouvy maximálně na 10 let,
l jeden zájemce může podat nabídku pouze na jednu bytovou jednotku,
l složení předplaceného nájemného ve výši min. 800 000 Kč,
l bytovou jednotku nelze dále pronajímat, nabízet k jakémukoliv přechodnému ubytování,
l budou upřednostněny rodiny s dětmi, které mají trvalý pobyt ve Frymburku nebo obývají byt ve vlastnictví
městyse, děti navštěvují zdejší ZŠ a MŠ Frymburk.
Zájemci budou vybráni podle jediného kritéria, a to podle nabídnuté výše předplaceného nájemného, přičemž
minimální částka je 800 000 Kč.
l

Jednotlivé písemné nabídky musí obsahovat:
a) jméno a příjmení žadatele
b) trvalý pobyt
c) kontaktní údaje (email, mobilní telefon, datová schránka)
d) nabídnutá výše předplaceného nájemného

Jak se daří ukrajinským dětem u nás ve škole

Písemné nabídky lze podávat v termínu do 11. 5. 2022 (včetně) osobně v podatelně Úřadu městyse Frymburk.

SBĚR SLOŽEK NEBEZPEČNÉHO ODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
Ve dnech 9.–14. 5. 2022 (otevírací doba: pondělí až pátek 13:00–17:00 hodin, sobota 10:00–14:00 hodin)
proběhne v areálu Technických služeb městyse Frymburk sběr následujících složek komunálního odpadu:
•

nebezpečný odpad – pouze v řádně uzavřených nádobách nebo obalech,

•

objemný odpad – odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (např. koberce, matrace, nábytek, …),

•

elektrozařízení – použité domácí spotřebiče a jiná elektronická zařízení.

Objemný odpad (např. skříně, postele apod.) bude odebírán pouze v rozebraném a roztříděném stavu.
Zvlášť železo, dřevo, plasty atd.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Bubnování s šamanskými bubny
V pondělí 11. 4. a v úterý 12. 4. se školou nesly libé zvuky šamanských bubnů. Děti z mateřské školy, ukrajinské děti
i děti ze základní školy od 1. do 6. třídy se postupně vystřídaly na této akci. Průvodce Davído nás obohatil o základní
informace z jakého materiálu se bubny vyrábí, a pak jsme měli možnost si bubnování vyzkoušet.V závěru nám zahrál
na léčivé hudební nástoje – relaxovali jsme u zvuku píšťaly koncovky, zvonkohry nebo slunečního bubnu.

Velikonoční zajíček
Ve středu 13. 4. 2022 dopoledne proběhla zábavná hra pro děti z MŠ a pro mladší ukrajinské děti – cesta po stopách
velikonočního zajíčka. Děti šly po značkách a plnily jednotlivé velikonoční úkoly nebo musely zodpovědět otázky s velikonoční tématikou. Na konci si každý musel sám najít své čokoládové vajíčko. Děti byly ze zábavy nadšené a plné zážitků.

Velikonoční trhy na podporu Ukrajiny
Ve středu odpoledne 13. 4. 2022 se před budovou
školy a školky u parkoviště uskutečnil velikonoční trh.
Děti z MŠ, ukrajinské děti i děti ze ZŠ v průběhu dubna
připravovaly různé velikonoční dekorace, předměty
i dobroty, které se na trhu téměř všechny vyprodaly.
Počasí nám přálo, těch, co přišli nakoupit, bylo opravdu
mnoho… DĚKUJEME VÁM.
Utržilo se krásných 16.000,- Kč, které využijí na
podporu ukrajinských dětí v naší škole.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Den Země
V pátek v 22. 4. 2022 byl Den Země a tak ani školkové děti nezahálely a vydaly se na úklid okolí a náramně si to užily.
Postupně jsme uklidili okolí školky, prostor naší přírodní zahrady a cestu k lesu, který rádi navštěvujeme.

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE
ZŠ a MŠ Frymburk nabízí od 1. 8. 2022 volné pracovní místo na pozici – uklízečka MŠ.
Kontaktní osoba Bc. Veronika Račáková – tel.: 724 630 982

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/23
Dne 6. 4. 2022 proběhl zápis do 1. třídy. Na budoucí prvňáky čekalo pět zajímavých úkolů a disciplín. Úkoly je
prováděly kouzelné bytosti z osmých tříd, kterým tímto děkuji za pomoc a nadšení. Pro děti, rodiče i paní učitelky to
bylo moc příjemné odpoledne.
Celkem bylo podáno 27 žádostí o zápis dítěte do 1. třídy. Přijato bylo 26 dětí, z nichž tři si požádaly o odklad povinné
školní docházky. Jedné žádosti nebylo vyhověno.
Žádosti byly posuzovány podle následujících kritérií.
1. trvalý pobyt dítěte ve Frymburku a dalších částech městyse,
2. sourozenec zapisovaného dítěte je žákem naší základní školy,
3. zapisované dítě navštěvuje mateřskou školu Frymburk nebo Školu Nanečisto,
4. ostatní zájemci.
Třídní učitelkou v budoucí 1. třídě bude Mgr. Markéta Moravcová, která s dětmi a jejich rodiči pracovala v tzv. Škole
Nanečisto. Na sedmi setkáních si vyzkoušeli, jaké je to společně se učit a pracovat.
Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

ČRS MO Loučovice MS Frymburk pořádá dne

28. 5. 2022 od 08.00 do 12.00 hodin

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY.

Místo konání: rybník v obci Milná
Prezentace: 7.30–7.55 hodin. Způsob lovu: plavaná, položená, feeder
Závodů se mohou zúčastnit děti do patnácti let i bez rybářské povolenky.
Občerstvení pro děti zajištěno.
V případě dotazů nebo odvozu dětí na závody volejte na tel. 775 955 643.
Za ČRS MO Loučovice MS Frymburk – Václav Schneider, předseda MS Frymburk
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BALETKY Z FRYMBALLETU
úspěšně soutěžily v Pardubicích
Letošní 17. ročník celostátní soutěže v baletu Pardubická Arabeska si nenechaly ujít naše baletky ze souboru Frymballet
při ZŠ Frymburk. Vytančily si krásná 2., 5., 6., 7. a 8. místa v různých kategoriích. Jejich vystoupení určitě uvidíte opět
i ve Frymburku, těšíme se na Vás!
za Frymballet Tereza Wilzingová

Zveme Vás na

taneční zábavu se skupinou Gin F#
21. 5. 2022 ve 20:00 | Frymburk, Stará škola
Vstupné dobrovolné – výtěžek akce bude věnován na pomoc obětem ruské agrese na Ukrajině.
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DOBROVOLNÍ HASIČI VE FRYMBURKU
slaví 150 let od svého vzniku
/pokračování z minulého čísla/
Po založení hasičského sboru a počátečních potížích ale velkou pílí při nácvicích, zúročil početný
frymburský sbor tuto snahu při likvidaci požárů. Na podzim vyhořelo ve Vyšším Brodě celkem 21 domů
a náš sbor se tam obzvláště vyznamenal. Taktéž toho roku uhodil blesk do tzv. “Gregoren“ domu. Hasiči vyrazili o půlnoci
a zachránili sedlákovi veškerý dobytek a mnoho hospodářského zařízení a nářadí. Mlýn stojící pod Blatnou při Černém
potoce v tom roce 1872 vyhořel hned dvakrát. Při prvním ohni se hasiči vyznamenali a škody nebyly vysoké. Zato při druhém
požáru vyhořel mlýn o jedenácté hodině v noci a mlynářově rodině uhořelo 13 kusů dobytka, 6 prasat a jeden kůň.
V roce 1874, ve dnech 15. a 16. srpna se uskutečnil v Českém Krumlově hasičský sjezd, kterého se zúčastnilo 318 hasičů.
Během sjezdu byl ustanoven první župní svaz jihočeských hasičských sborů, ke kterému se přihlásily sbory z různých míst
např. Sklárna Adolf ve Vimperku a i město Vimperk, dále Nové Hrady, Frymburk, Vyšší Brod, Chvalšiny, Kaplice, Strážný,
Horní Planá, Prachatice, Tábor a Třeboň. Z tohoto seznamu jest zřejmé, které sbory na tehdejších okresech Kaplice a Český
Krumlov existovaly.
Rok 1876, a to 20. srpna odpoledne vyhořelo ve Světlíku 10 domů. Na zdolání ohně se zdárně podíleli i frymburští hasiči.
V tomto roce se 13. a 14. srpna v Praze konal první sjezd hasičů, kde padl návrh na ustavení zemské hasičské jednoty
a uskutečnily se i porady o prvních jednotných stanovách. Tyto byly schváleny až o rok později. Protože se však k této vzniklé
Zemské hasičské jednotě nepřihlásil potřebný počet českých sborů (pouze 42) nemohla jednota vejít v život. Co se nepodařilo
českým hasičským sborům, to se snadno, za stávajícího stavu rakouské monarchie, podařilo německým sborům. V roce 1879
ve dnech 23. až 25. března se v Praze uskutečnila po předchozím ročním dohadování, ustavující schůze župních a okresních
hasičských jednot a byla utvořena „Ústřední zemská hasičská jednota království českého“ (ÚZHJKČ). Nedlouho nato se
ukázalo, že by ústřední jednota měla mnohem větší počet členů z řad českých sborů, kdyby byl její účel a snaha, při nichž by
se nedělaly národnostní rozdíly a cíle jednoty náležitě uznány a kdyby jí byl rakouský hasičský časopis věnoval větší pozornost.
Následně bylo do všech novin uveřejněno oznámení o ustavení ÚZHKKČ a zároveň byl všem hasičským sborům v Čechách,
bez rozdílu národnosti, rozeslán oběžník, v němž se zdůrazňovalo sdružování sborů v župní nebo okresní jednoty, které by se
neprodleně staly členy ÚZHJKČ. V oběžníku se zvláště zdůrazňovalo, aby bylo dosaženo svorného spolupůsobení všech
hasičských sborů bez rozdílu národnosti a aby bylo postupováno jednotně ve všech hasičských záležitostech. V oběžníku byl
zdůrazněn i první nepatrný roční příspěvek, a to 5 krejcarů.
V roce 1880 – 26. srpna ve 4 hodiny odpoledne vypukl v Posudově požár a vyhořel tzv. starorychtářský dům a další dva
domy. Frymburští hasiči pracovali s velkým nasazením a odvahou, a tak bylo zachráněno velké množství majetku.
Rok 1881 – v noci ze 16. na 17. října vyhořel selský dům Hanze Leichtenmüllera v Mýtince u Frymburku. Při tomto neštěstí
uhořel sedlák, bylo zničeno veškeré krmivo a uhořelo 13 kusů skotu, 1 koza a 3 prasata.
K datu 30. června 1881 přistoupilo k ÚZHJKČ 170 českých sborů s 8 475 činnými členy. Celkem tato organizace již
sdružovala 41 jednot s 551 sbory a 32 358 členy.
V roce 1882 na jaře se konaly druhé volby vedení sboru na další období. Předsedou Konstantin Thür, zástupcem Andreas
Wagner, velitelem čety Josef Höpfl, zbrojní hlídku vedl Wenzel Hager, náčelníkem oddělení hasičských žebříků byl zvolen
Wenzel Honetschläger, náčelníkem oddělení hasičských stříkaček Albert Sechter, náčelníkem vodního oddělení Johann
Brunner, zdravotní oddělení vedl Josef Toussaint a jednatelem sboru Hermann Voraberger.
25. června 1882 bylo vyhlášeno první hasičské cvičení nově zvoleného vedení sboru. Při nácviku mužstva před skladištěm
hasičského materiálu (zbrojnicí) bylo zpozorováno, že nad lesem směrem k Přední Výtoni stoupá velký sloup kouře. Rychlým
krokem se vydalo mužstvo tím směrem, kde uprostřed lesa zuřil oheň. Mužstvo započalo ihned hasit a lokalizovat další ohniska,
což se podařilo. Vyhořela plocha asi 3 ha. Při zjišťování příčiny ohně, bylo usouzeno, že tento byl s největší pravděpodobností
založen zlovolnou rukou.
Ještě téhož roku 20. srpna se konala oslava 10. výročí trvání hasičů ve Frymburku a proběhl slib nových členů. Byli pozváni
hasiči ze sousedních sborů. Dostavili se i hasiči z Haslachu v Rakousku, z Rožmberka a další.
19 září t.r. byly jednotné stanovy hasičských spolků potvrzeny c.k. místodržitelstvím v Praze pod jedacím číslem 61 756.
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Rok 1883 – 3. července vypukl ve vsi Větrná (farnost Malšín) oheň, kde za oběť padla celá vesnice, a to 9 selských
usedlostí včetně hospodářských budov a 3 další domy. Byly zničeny veškeré zásoby sena i hospodářské nářadí. Jedno dítě
ve věku necelých dvou let našlo v ohni smrt. Frymburští hasiči v síle 24 mužů a stříkačky se účastní na likvidaci ohně.
Ve 2 hodiny v noci se oddíl vrátil domů. Téže noci vyhořelo 8 objektů v obci Horní Marschlag, kde o život přišly dvě děti
a příliš mnoho dobytka.
Ke vzniku dalších dobrovolných sborů vydatně přispělo vydání zákona, kterým se stanovila povinnost pojišťoven k plnění
příspěvků pro výdaje k účelům hasičstva a k podpoře hasičů při úrazu, ke kterým přišli při plnění povinností.
V roce 1884 bylo členem Ústřední zemské hasičské jednoty již 462 českých sborů s 18 647 členy. Germanizační snaha
rakouské vlády postihla i hasičskou jednotu – ty tam byly řeči o rovnoprávnosti a nečinění národnostních rozdílů. Tento tlak
znamenal přijetí nových stanov, podle nichž se ústřední jednota rozdělila na německou a českou sekci a jako jednací řeč byla
přijata pouze němčina. České sbory se dostaly do menšiny a začaly volat o samostatnosti.
Rok 1887 – česká sekce ústřední zemské hasičské jednoty dosahuje v tomto roce 47 jednot a v nich se sdružovalo
786 sborů s 30 622 členy.
Rok 1888 – 23. července v noci se přihnala silná bouře a blesk uhodil do domu Josefa Lepschyho v Posudově. Zabil
krávu a dům zapálil. Silným větrem se oheň šířil velkou rychlostí a byla zasažena celá levá strana vesnice. V tomto roce došla
cestou c.k. Okresního hejtmanství v Kaplici dobrovolným hasičům ve Frymburku finanční podpora ve výši 60 zlatých na nákup
hasičského materiálu.
V roce 1890 dosahuje ústřední hasičská jednota již 61 jednot, které sdružují již 1 176 sborů a v nich je zaregistrováno
již 61 631 členů. Na ústředí se stupňují neshody a národnostní třenice a dochází k definitivnímu rozdělení jednoty na českou
a německou. Česká sekce se oddělila a založila svou Zemskou ústřední hasičskou jednotu Království Českého. Ustavující
schůze se konala 2. února 1891 v Měšťanské besedě v Praze a tato jednota existovala až do roku 1919.
/ pokračování v příštím čísle zpravodaje /

FRYMBURSKÉ SLAVNOSTI 2022
Vstupenky na divadlo

NENÍ KORONA JAKO CORONA
budou v prodeji od 16. května 2022
v pokladně Úřadu městyse Frymburk.
Cena vstupenky bude 150,- Kč.
Divadlo se koná 9. června 2022 od 19:00 hodin
v Kulturním domě ve Frymburku.
Pohled na to, co udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpečí
způsobené čínským virem, který celý národ uvrhne do karantény
a “domácího vězení”. Příběh s humorem nahlíží do lidských duší
jedné obyčejné české rodiny, sleduje její možnosti i nemožnosti
a jejich úsilí, že “Společně to zvládneme”.

Hrají: Petr Jablonský, Jana Galinová, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka,
Petr Erlitz a ze zvukového záznamu Klára Fořtová a Martin Dvořák.
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI V KVĚTNU ROKU …
1987 Chraňte je!
Okolí Frymburku je z hlediska fauny
i flory zajímavou oblastí, a proto se Český svaz ochránců přírody ZO Frymburk
rozhodl zveřejňovat některé zajímavé
a vzácní nálezy. Protože však máme
obavy, že by našich informací mohlo
být, popřípadě zneužito k odchytu
živočichů nebo poškozování vzácných
rostlin, nebudeme uvádět přesná naleziště. Každý, kdo má upřímný zájem
o zachování naší krásné přírody a zajímá se o výskyt rostlin a živočichů, se
může přihlásit do našich řad. Jako
první uvedeme význačnou a krásnou
Lilii cibulkonosnou. Je to až přes 1 m
vysoká vytrvalá rostlina, jejíž název je
odvozen od toho, že v paždí přeslenitých listů má malé, zprvu zelené, později tmavé až černé drobné cibulky,
kterými se může také rozmnožovat.
Její zlatožluté překrásné květy jsou
většinou zřetelně vidět již z větší vzdálenosti, což je jí většinou osudné. Horší
však je, když někteří vandalové vyrýpávají její podzemní hlízy a tím definitivně
ničí naleziště. V okolí Frymburku byla
nalezena na dvou stanovištích. Musíme
však upozornit nejen na vandalství, ale
i na dobrý přístup našich občanů k této
rostlině. Na jedno z nalezišť jsme v době
senoseče šli s určitými obavami. Jaké
však bylo naše překvapení, když několik
trsů lilie bylo na louce pečlivě obsekáno
a necháno v pořádku, bez poškození.
Takovýto přístup je správný a díky ti,
neznámý člověče, za něj!
E. Dlouhý – ČSOP Frymburk
1987

Folklórní soubor BESEDA
oslaví své 10. výročí
Od svého založení soubor Beseda
usiluje o přiblížení folklóru divákovi. Při
svém vystupování vyvíjí soubor maximální snahu po bezprostřednosti
a prostotě, snaží se vytvořit příjemnou

náladu. Vybírá si písničky a tance veselé,
žertovné a takové, které jsou blízké nejen
členům souboru, ale i divákovi. Ve svých
programech má nejen „Kytičku z jihočeských luk“, „Stavění máje“, „Svatbu
z Pošumaví“, veselé pásmo „U muziky“
a pořad plný žertovných písní o muži
a ženě „Ten, kdo se chce voženiti jako
já“, dále pásmo „Po jarmarce“ se spoustou písní řemeslnických. V současné
době má soubor 24 členů a doprovází
ho muzika, kterou tvoří dvě harmoniky,
kontrabas, klarinet a dudy.
1989

Svátek Práce – Petr Nevod
(jeho poslední příspěvky)
První máj, říká se dnes běžně a každý
si pod tímto pojmem představuje praporečky, alegorické vozy, průvod, slavnostní projev z tribuny, kiosky s párky
a pivem. Málokdo se zamyslí nad tím,
jak vlastně tato krásná slavnost vznikla
a kdy se tak stalo. Kdysi jsem byl
překvapen, že to nebylo v Evropě, ale
v USA a byla to jednoznačně proletářská záležitost, ve které šlo o zlepšení
nesnesitelných pracovních a mzdových
podmínek. Dělníci pozvedli svůj hlas –
kovodělníci, telegrafisti, textiláci, horníci. Hlavním cílem byla osmihodinová
pracovní doba. Nejdramatičtější průběh
měla demonstrace 3. května r. 1886
v Chicagu. Život a práci chicagských
dělníků zachytil Upton Sinclaire v románu Jatky. Světově proslulá kniha.
Chicagská policie při uvedené demonstraci brutálně zasáhla a šest lidí zabila. Pak nalíčila na lid provokaci, aby
proletáře zcela umlčela. 4. 5. 1886 se
konal další mítink pracujících na protest proti zvůli buržoazního policejního
aparátu. Neznámý provokatér vrhl na
hlídkující pořádkové síly policie pumu.
Při jejím výbuchu přišlo o život sedm
policistů a čtyři dělníci. Buržoazní úřady
rozpoutaly potom zuřivé represálie.
12

Veškeré stávky byly zakázány, stovky
pracujících uvěznily, sedm obžalovaných
bylo odsouzeno k trestu smrti a jeden
k doživotnímu žaláři. Rozsudek vzbudil
nebývalé rozhořčení a buržoazní byrokracie byla nucena v krátké době
k ústupu. A v r. 1888 se právě v Chicagu
konala manifestace dělníků a bylo
usneseno, že 1. květen se bude nadále
slavit každým rokem. Přistoupila k tomu
v r. 1889 II. internacionála v Paříži
a dala tomuto dni název Den mezinárodní solidarity proletářů. V Evropě se
pak přidaly dělnické organizace r. 1890.
V carském Rusku se svátek slavil od
r. 1892. Po VŘSR se začal slavit Svátek
práce každoročně téměř ve všech zemích Evropy, jako manifestace vítezství
dělnické třídy.
1989 Stromy – Petr Nevod
Spisovatelka Eliška Horelová, známá
jako zaujatá ochránkyně přírody, uvedla
do života prostřednictvím rozhlasového DOMINA (denně mimo sobotu
a neděli ve 14 hodin) dobrou myšlenku:
„Stromy republiky“. Poradila, kde vzít
sadbu (pěsteb. školka, les. závod), s pomocí MNV, ev. školy najít vhodné místo
(ne na zastrčeném místě, ale především
kupř. u pomníku padlých, před MNV,
školou a jinými veřejnými budovami, na
náměstí, v parku apod. Nezapomenout,
že stromek poroste a vyhradit mu proto
dost místa a prostor pro korunu. A potom o něj dbát. Strom potřebuje péči
nejméně pět let (zalévat, přihnojovat,
okopávat). Je dobré ohradit ho plůtkem, neboť vandalové a nevědomci
přicházejí na svět stále. Ano, pečovat
o strom, protože jinak je líp se do takové práce vůbec nepouštět. „Inu jářku,“
povídal mi děda Špilajt, „u nás ve
Frymburku (už neříká u nás ve vsi), jsme
zasadili už dávno stromky (a později
růže). Jenže onehda jsem koukal, že se
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o ně nikdo nestará a že rodiče, kteří
slíbili, že opatří ke stromku nebo keři
tabulku se jménem dítěte a datem vysazení, málokdy se přijdou do miniparčíku nad samoobsluhou podívat, natož
aby tam o něco pečovali nebo aby
k tomu vedli aspoň svoje děti. Řeknou
jen: nojo, on se o to nikdo nestará
a často ani neví, který stromek či keřík
je jejich potomka. Řekněte – není to
škoda? A je to dost špatná vizitka
zrovna u silnice, kudy k nám jezdí
proudy hostí. Jeden z nich mi pověděl,
jak se pečuje o stromy a zeleň v cizích
krajích. Japonsko, tam není první starostí stavebníka vyporážet všechno,
co je v dosahu. Zeleně si váží, jako ne-

383 070 motorových vozidel a 334 383
řidičů. Došlo k 5 561 dopravní nehodě,
při kterých bylo 64 osob usmrceno, 336
těžce a 1 618 lehce zraněno. Nejčastější příčiny byly: Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nevěnování se plně
řízení vozidla a nedodržení bezpečné
vzdálenosti. Chodci pak obsadili náhlým
vstoupením do vozovky 11. místo z 25
sledovaných příčin. Okres Český Krumlov se na nehodové statistice podílel
427 nehodami převážně nepřiměřenou
rychlostí. Chodci 158 nehodami. Nejvíce nehod bylo v obcích na suchém
čistém povrchu vozovky. Osobní vozidla,
která měla na nehodách největší zastoupení řídili řidiči ve většině případů

Na mostě se několik německých
důstojníků chystalo k obraně, později
však byli ustupujícími jednotkami
staženi směrem k Malšínu. Na kostelní
věži byla vyvěšena bílá vlajka. Střelba
z německé strany ustala. V 10 hodin
počali američtí vojáci obec obsazovat.
Stráně pod školou až k Vltavě se zaplnily místním obyvatelstvem, sledujícím vývoj událostí. Představitelé
obce přišli s bí-lým praporem na most
na znamení kapitulace. Americké tanky
zkoušely nejprve nosnost dřevěného
mostu. První tank se však u prvního
pilíře u Frymburského břehu probořil
a zřítil se z mostu. Pak vstoupili Američané do Frymburku. Cestou odzbro-

zbytné součásti života. Pro dejchání,
víme, ale i pro krásu lahodící oku. A ve
Francii? Tam v jednom kraji vládnou tři
erbovní stromy: Morušovník, olivovník
a kaštan. Stromy dovedou být skálopevně věrné, nehnou se od místa, kde
vyrostly. Jenom jim drobet nerozumím.
Nepijou pivo, pijou světlo. A pro toho,
kdo umí a chce poslouchat, hrajou listnáče gregoriánský chorál, Miserere

s praxí nad 10 let ve věku od 30 do 39
let. Z chodců bylo největší zavinění
dětmi od 6 do 14 let. V týdnu bylo pak
největší množství nehod v pátek, a to
v době od 9 do 10 a od 15 do 16 hodin.
I zde platí heslo: „Nehoda není náhoda“.
My všichni máme možnost změnit
nepěkná čísla statistiky dopravních
nehod především dodržováním pravidel silničního provozu a dáváním dob-

jovali příslušníky německé armády
a četnictva. Po rychlé opravě poškozeného mostu vjela do obce kolona automobilů. Tanky zůstaly na Frýdavě. Na
všech frymburských domech zavlály
bílé vlajky. Odpoledne byly obsazeny
obce při silnicích směrem na Černou,
Český Krumlov a Malšín. Domy byly
prohledány, zda obyvatelé neskrývají
zbraně. V dalších dnech se na frýdav-

Zimy a Magnificat Léta. Mysleme na
to, když je kácíme, i když je sázíme.

rých příkladů svým dětem, kterých se
dopravní nehody dotýkají nejcitlivěji.
Za VB prap. Klein

ském břehu usadily zajaté jednotky
Vlasovovy armády s velkým množstvím koní. Frýdava byla také poslední
zastávkou zdravotnické kolony maďarské armády. Ve směru na Svatý
Tomáš byl zřízen velký zajatecký tábor
pro příslušníky německé armády.
11. června přišlo do Frymburku
8 československých četníků, kteří spolu
s Američany zajišťovali pořádkovou
službu.
- vk -

1989 VB informuje ….
I vaše ukázněnost, ohleduplnost
a ochota v dodržování pravidel silničního provozu je rozhodujícím faktorem
bezpečnosti a plynulosti dopravy.
O tom, že tomu tak není, svědčí následující řádky a čísla ze statistiky
dopravních nehod v r. 1988. V Jihočeském kraji bylo v roce 1988 evidováno

1990 Osvobození Frymburku
Dne 6. května 1945 se v ranních
hodinách ze směru od Přední Výtoně
přiblížily k Frymburku americké tanky.
Před nimi postupovala pěchota. Ze
strání u Frymburku je přivítala kulometná palba německé armády. Američané odpověděli střelbou z tanků.

Hostinec Hájovna Svatý Tomáš
Menší rodinný podnik poblíž rakouských hranic u Lipna hledá
spolehlivé brigádníky na letní sezonu.
Obsluha v restauraci, pomocné síly do kuchyně, ubytování zajištěné
v místě, byt vybaven. Výhodou věk 18+ (není však podmínkou).
Více informací na tel.: +460 606 313 452, Vendula Staňková.
Těšíme se na Vás!
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POZVÁNKA NA BESEDU
Zveme občany, místní podnikatele, chataře, rybáře, návštěvníky a všechny,
kteří se chtějí dozvědět více,
na přednášku a následnou besedu na téma:

JIHOČESKÉ MOŘE BETONU
aneb STOP DEVELOPERSKÉ MÁNII!
Sál restaurace Stará škola, Frymburk

7. 5. 2022 v 17:00 hodin
V úvodu budou promítnuty záznamy dvou přednášek k tématu:
n Ing. Klára Salzmann, Ph.D., krajinná architektka

ZDRAVÁ KRAJINA
Krajina jako prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a vnímáme jeho hodnoty. Jak zajistit další zdravý
vývoj krajiny, na které nám záleží a kterou máme rádi?
n

doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D., hydrobiolog

SINICE A VODNÍ KVĚTY NEJEN V LIPENSKÉ NÁDRŽI
Informace o sinicích a jejich životních strategiích, o příčinách, nebezpečích a dalších souvislostech
výskytu vodního květu. Aktuální informace týkající se živinového znečištění nádrže Lipno a možných
důsledků plánované výstavby pro kvality vody.
Po přednáškách budou prezentovány informace o developerských projektech připravovaných v katastru městyse
Frymburk a proběhne beseda, v níž Vás, mimo jiné, budeme krátce informovat o činnosti spolku. Na besedu jsme
rovněž pozvali zastupitele městyse i zástupce Jihočeského kraje.
Za spolky Lipensko pro život a Šumava Ne Na Prodej
Ing. Pavla Setničková a PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.
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VÝZNAMNÉ DNY V KVĚTNU
První květnové úterý – Světový den astmatu – V roce 1993 byla ve spolupráci Světové zdravotnické organizace (WHO)
a Národního ústavu zdraví USA (NIH) založena Globální iniciativa pro astma (GINA). Motivem pro její založení bylo celosvětově
se zvyšující rozšíření průduškového astmatu, zvýšená nemocnost i úmrtnost astmatiků. O pět let později byl poprvé vyhlášen
Světový den astmatu. Každý rok je ve znamení tématu, které je pro praxi v péči o astma nejžhavější.
První neděle v květnu – Mezinárodní den ptačího zpěvu – Slaví se u příležitosti příchodu jara, kdy jsou již všichni stěhovaví
ptáci zpět ve svých letních domovech a můžeme tak znovu slyšet jejich krásný zpěv. Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici,
založenou v roce 1983 v anglickém Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day. Tamní ornitologové tehdy přišli s nápadem
přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a stala se
vůbec nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje „Vítání ptačího zpěvu” od roku 1992.
Na stovce míst v celé republice jsou vždy připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky
kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagací ochrany ptáků.
Druhá nebo třetí středa v květnu – Květinový den
Druhá sobota v květnu – Světový den pro Fair Trade – Věnováno podpoře spravedlivého obchodu - anglicky Fair Trade. Jeho
smyslem je si připomenout, že jídlo na našem stole, stejně jako třeba čaj nebo káva pochází od farmářů, kteří velmi tvrdě
pracují, aby je pro nás vypěstovali. A přestože pracují tvrdě, ne vždy za svou práci dostanou spravedlivě zaplaceno. Pokud
Vás toto téma zajímá, doporučuji web Fairtrade Česko.
Druhá neděle v květnu – Den matek
Třetí neděle v květnu – Den památky obětí nemoci AIDS (pochody Světlo pro AIDS) – Tento den si svět připomíná nemoc,
která tu je stále s námi a je třeba k ní zodpovědně přistupovat, respektive jí předcházet. Na připomenutí nebezpečí nemoci
AIDS a památku jejích obětí se tento den konají různé akce pod názvem „Světlo pro AIDS”. Některé domy bývají tuto neděli
večer červeně nasvíceny a také veřejnost se k akci může připomenout tím, že zapálí svíčku v okně. Tento den či víkend se
koná řada preventivních aktivit, jejich cílem je zvýšit povědomí o infekci HIV a odbourávat předsudky o nemocných apod.
Poslední neděle v květnu – Den koní – Koně provázejí naši civilizaci od nepaměti a neměli bychom zapomínat, jak
významnou roli ve vývoji lidstva sehráli.
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KVĚTNOVÉ SVÁTKY
1. květen – Svátek práce
V socialistickém Československu se tento svátek slavil
tak bujaře, že je dodnes vnímán tak trochu s averzí. Přitom
byl vyhlášen už v roce 1889 v Americe na počest stávky
chicagských dělníků. Nebyla to stávka ledajaká, zapojily se do
ní statisíce lidí a při zásahu policie došlo i k několika úmrtím.
V komunistických časech se v našich městech konaly prvomájové průvody, což byly okázalé přehlídky všech možných
složek, škol, organizací i podniků. Nechyběly alegorické vozy,
mávátka, transparenty a hesla. Dnes se někde konají různé
parodie na prvomájové průvody.

5. květen – Evropský den pro rovnoprávnost osob
se zdravotním postižením
Vyhlášen byl v roce 1992 a jeho cílem je připomínat široké
veřejnosti, že mezi námi žijí také lidé se zdravotním postižením, kterým je třeba umožňovat pokud možno běžný život
s co nejmenším počtem omezení.
8. květen – Den vítězství – státní svátek
Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé
světové války.
12. květen – Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii

12. květen – Mezinárodní den ošetřovatelek
3. květen – Mezinárodní den svobody tisku
Není od věci si připomenout, že média by měla být svobodná 13. květen – Mezinárodní den Falun Dafa
a nezávislá, neboť jakmile se s informacemi začne manipulo13. květen – Světový den koktejlů
vat ve prospěch třeba nějaké politické strany, je to průšvih.
15. květen – Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
3. květen – Den Slunce
V tento den si připomínáme význam Slunce pro život na 15. květen – Mezinárodní den rodiny
naší planetě. Možná tuto obří planetu bereme jako něco příliš
17. květen – Mezinárodní den proti homofobii
samozřejmého, co na nás jen svítí, a přitom je spolu s vodou
17. květen – Světový den informační společnosti
základním dárcem života na Zemi.
4. květen – Den Star Wars

17. květen – Světový den hypertenze

Měsíc květen je pro fanoušky Star Wars hodně specifický.
V květnu se narodil autor Hvězdných válek George Lucas
(14. května 1944) a v květnu měly všechny filmy ze ságy
Star Wars premiéru (první díl už v roce 1977). Na Den Star
Wars jsou různá setkání fanoušků Hvězdných válek, kam
chodí v oblečení s logem Star Wars nebo dokonce v kostýmech svých oblíbených hrdinů a postav. Je zajímavé, jak
vlastně Den Star Wars vznikl. Legendární pozdrav „Ať tě
provází Síla” (May the force be with you.) zní téměř stejně jako
„May the 4th be with you”, tedy „Ať tě provází 4. květen”. Věrní
fanoušci toho využili pro stanovení dne, kdy si Hvězdné
války připomínají formou „svátku”.

18. květen – Mezinárodní den muzeí
21. květen – Mezinárodní den kachliček
21. květen – Světový den kulturní rozmanitosti
22. květen – Mezinárodní den biologické rozmanitosti
23. květen – Světový den želv
24. květen – Evropský den parků
25. květen – Den Afriky
25. květen – Mezinárodní den ztracených dětí
25. květen – Ručníkový den

4. květen – Mezinárodní den hasičů
25. květen – Den solidarity s národy bez správního teritoria
Tento den je dnem svatého Floriana, což je patron hasičů,
28. květen – Světový den her
ať již dobrovolných či profesionálních. V rámci oslav se na
29. květen – Mezinárodní den příslušníků mírových operací
mnoha místech republiky konají hasičské akce.
Organizace spojených národů
5. květen – Den Evropy
Jestli chcete slavit Den Evropy, můžete 5. a klidně i 9. května. 30. květen – Evropský den melanomu
První datum připomíná výročí vzniku Rady Evropy, to 30. květen – Svátek sousedů
druhé sahá historií do 9. května 1950, kdy francouzský ministr
31. květen – Světový den bez tabáku
zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku
mírové spolupráce v Evropě.
31. květen – Den otevírání studánek
17
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SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA KONCERT
KAPELY ČECHOMOR

CHCEŠ SOUTĚŽIT O DVĚ VSTUPENKY NA ČESKOKRUMLOVSKÝ KONCERT KAPELY ČECHOMOR DNE 4. ČERVNA 2022?

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje nejnovější singl kapely Čechomor?
Odpovědi doručte v zalepené obálce s kontaktními údaji do budovy úřadu městyse, kde bude umístěna schránka
označena „ČECHOMOR“, v termínu do 13. května 2022 12:00 hodin.
Losovat budeme 16. května 2022 před zahájením jednání Zastupitelstva městyse Frymburk.
Skupiny Čechomor a Kandráčovci spolu nahrávají, chystají koncerty a říkají:
Naše spojení je svým způsobem fenomén
Česká skupina Čechomor koncertovala
se slovenskými Kandráčovci již v roce
2019. Spojení to bylo přirozené, neboť
obě kapely pojí láska k folkloru. Covidová pauza další koncerty nedovolila,
a tak se k nim obě kapely vracejí nyní.
Již 4. června zahájí společnou čtyřkoncertní sérii v Českém Krumlově a natáčejí i společné písně. O spolupráci
hovoří zpěvák a kytarista František
Černý a zpěvák a houslista Karel Holas
z Čechomoru a zpěvák Ondrej Kandráč
z Kandráčovců.
Jak jste na sebe vůbec narazili?
Černý: Často jezdíme hrát na Slovensko
a tam na nás na každém rohu číhá nějaký kamarád s flaškou v ruce a většinou i radou, abychom se dali dohromady
s Kandráčovci. Poslouchali jsme to

několik let, až jsme se s nimi opravdu
spojili. Věděl jsem, do čeho vstupujeme,
nebyla to pro mě neznámá kapela. Mám
na Slovensku sestru, která mi hlásí
veškeré hudební novinky odtamtud
a ke všemu platonicky miluje Ondru
Kandráče. Obecně k sobě obě kapely
chovají úctu a mají se rády. To byl ostatně jeden z hlavních důvodů, proč jsme
se rozhodli prožít pár měsíců hudebního
života spolu.
Pojí vás i podobné hudební cítění, obě
skupiny ve své tvorbě těží z lidových
písní.
Holas: Přesně tak. A samozřejmě je
pro nás zajímavé sblížit se s kapelou ze
sousední země, která jde na muziku
podobně jako my.

až tak často nejezdíme. Českou hudbu
ale sledujeme a víme, že Čechomor je
obrovský fenomén. Já osobně jsem jeho
velkým fandou o raného mládí. Poprvé
jsem jeho písně slyšel v roce 2001, když
jsem byl s folklorním souborem Ekonom, s nímž jsem tehdy spolupracoval,
na pětitýdenním zájezdu v Austrálii,
konkrétně v Melbourne. Hráli jsme pro
slovenskou komunitu, která tam žije
a v ní byl jeden chlapík, který mi řekl, že
dostal z Čech zajímavé cédéčko a že mi
ho pustí. Přehrál mi album Čechomoru.
Já byl nadšen a řekl jsem mu, že je to
pecka. Nato jsem mu položil řečnickou
otázku, proč tuhle kapelu neposluchám
i já. Ten den jsem se stal jejím věrným
a skalním fanouškem. Už je to jednadvacet let.

Ondřeji, kdy jste se seznámil s muzikou
Čechomoru?
Kandráč: Zatímco Čechomor jezdí
koncertovat na Slovensko, my do Čech

Vystupovali jste spolu v roce 2019.
Co Vás přimělo pokračovat?
Holas: Rozhodli jsme se pro to už
před těmi třemi lety. Tenkrát jsme spolu
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v době Vánoc hráli v pražském Divadle
Hybernia a byla to skvělá zkušenost.
Bavilo nás to, a tak jsme si řekli, že v létě
roku 2020 odehrajeme čtyři společné
koncerty v Čechách. Bohužel však přišel
Covid a koncerty se začaly posunovat
s ohledem na pandemickou situaci. Přeložily se až do letošního roku, kdy snad
konečně dojde na to, že si vedle sebe zahrajeme. V mezičase jsme vymysleli, že
bychom na nich mohli nějaké písničky
zahrát spolu. K tomu jsme ještě přidali
myšlenku, že společně nějaké nové
písně natočíme. Koncerty budou postavené tak, že začneme všichni. Potom
budou hrát Kandráčovci, pak něco opět
zahrajeme spolu, následovat bude Čechomor a ve finále se na pódiu opět
spojíme. Celé jsme to nazvali Česko-slovenský večer, protože chceme lidi
spojovat, ne rozdělovat. Myslím si, že
v tuhle dobu je to ten nejsprávnější
postoj.
Černý: Kandráčovci i my máme na
folklor trochu jiný pohled, ale to nás
vzájemně obohacuje a baví. Vidíme
v tom smysl.
Kandráč: Češi a Slováci k sobě mají
historicky velmi blízko. Sice jsme se
rozdělili, ale v srdcích mnoha lidí se to

nestalo. Tatry jsou slovensko-moravsko-české stejně jako česko-moravsko-slovenské. Navíc my, lidé z východu
Slovenska, říkáme, že jsme to vždy měli
blíž do Prahy než do Bratislavy. A tvrdí
se, že snem každého Východňára, jak
se u nás lidem z východu Slovenska
říká, je žít nějaký čas v Bratislavě, aby
jednou mohl skončit ve východňárském
nebi, v Praze.
Písničky, které spolu nahráváte, vznikly
přímo pro tuto spolupráci?
Holas: Spousta z nich ano, ale sáhli
jsme i po starších.
Kandráč: Narodilo se několik silných
skladeb, díky kterým obě kapely dostaly
nový impuls a novou energii.
Jde o písně autorské, nebo jsou
ze sborníků lidových písní?
Holas: Je to tak napůl. A některé třeba
vycházejí z folkloru a jsou námi dopsané.
Černý: Momentálně u nás probíhá určité
posouvání hranic v tom, jak se s lidovou
tvořivostí nakládá. Některé pokusy se mi
moc nelíbí, a i proto mám velkou radost,
že můžeme spolupracovat s Kandráčovci. Máme na tvorbu i práci s lidovými

19

inspiracemi shodný pohled a stejně
k nim přistupujeme.
Již 15. dubna vyjde váš společný singl
a videoklip. Jakou skladbu představíte?
Holas: Jmenuje se, Byla vojna, byla
a vznikla už před lety. Dokonce jsme ji
s Čechomorem natočili, vyšla na soundtracku k filmu Svatba na bitevním poli
v roce 2008. Nikdy jsme ji ale nehráli
živě. S Kandráčovci jsme si ale řekli, že
bychom ji mohli vzkřísit. Znovu jsme ji
tedy nahráli, oni dodali kus svého
umu, takže má česko-slovenský text
a v novém kabátu je hotová.
Bude výsledek Vaší spolupráce
zachycen třeba na albu?
Černý: Vzhledem k tomu, že naše spojení je svým způsobem fenomén, byla
by škoda, kdyby se nějak nezaznamenalo. Uvidíme, jestli vznikne i video, ale
audio to bude stoprocentně.
Budete koncertovat i na Slovensku?
Kandráčovci: Je to jeden z cílů naš
spolupráce, protože by byla škoda
ochudit o toto spojení slovenské diváky.
V plánu jsou tedy i čtyři koncerty na
Slovensku.

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Vítkův Hrádek
Západně od Frymburku se na mohutném, 3 240 vídeňských stop (1 stopa
= 0,316 081 m) vysokém pohoří, které
je zcela oddělené Vltavou od vlastní Šumavy a vysunuté k Horním Rakousům,
vypíná zřícenina hradu Vítkův Hrádek
nebo Vítkův Kámen, první sídlo kdysi tak
mocného českého šlechtického rodu
Vítkovců, kterým se podle růže ve znaku
později začalo říkat páni z Růže a podle
jimi postaveného hradu „Rožmberkové“.
Nejstarší předek, od XIII. do XVII.
století často zmiňovaných panských
rodů z Rožmberka, Hradce, Landštejna,
Ústí, Stráže, Krumlova, Třeboně, Nových
Hradů, Lomnice, atd., je patrně „Vítek“
(někdy hradský správce Vítek, také Vítek
z Prčice), v letech 1169 až 1176 vrchní
truksas krále Vladislava I., líčen jako duchaplný a výřečný muž, v roce 1184 byl
jmenován prácheňským kastelánem.
Jeho obeslání ke králi Fridrichovi I.
(Barbarossovi) v roce 1173 je v českých
dějinách zmiňováno, stejně jako jeho
zajetí v krvavé bitvě u Loděnice v roce
1179. Ještě v roce 1192 podnikl pouť
ke Kristovu hrobu, zemřel však krátce
po návratu domů v roce 1194.
Zanechal 4 nebo 5 synů, kteří dbali
na zachování svého rodu, a s výjimkou
Jindřicha se všichni jmenovali Vítek. Jelikož i oni nechávali své potomky křtít
převážně na jméno Vítek a dědičná rodová jména nebyla v této době ještě
běžná, nazýval se celý rod po dlouhou
dobu jen Vítkovci, t.j. potomci Vítka.
Vítek, nejstarší syn prvního Vítka,
který je zmiňován v listinách z let 1197
až 1236, pochází z linie pánů z Krumlova, jež zanikla již na začátku 14. století.
Syn tohoto druhého Vítka, vnuk prvního,

byl Záviš (1216–1242), v roce 1236
královský podkomoří a otec Budivoje
(1220–1265) z Krumlova a Vítka (1220
–1277) z Načerace. Budivojův nejstarší
syn byl známý Záviš z Falkenštejna,
druhý manžel české královny Kunhuty.
Jeho mladšími bratry byli Vítek
z Hluboké (1272–1290) a Vok (1272–
1290). Synové Vítka z Načerace (1220
–1277) byli Jindřich z Krumlova (1272
–1291) a Vok ze Štrukovic (1272–1291).
Tito všichni byli více či méně zapleteni
do Závišova případu. O jejich potomcích
se dále nic neříká a Krumlov přešel do
vlastnictví následující linie.
Druhý, stejnojmenný syn prvního
Vítka (1194), se ještě v roce 1220 psal
jako Vítek z Prčice, před rokem 1231
však měl již ve svém držení nejjižnější
území Čech, kde byl později postaven
hrad Rožmberk a klášter Vyšší Brod. Pětilistá růže, společný znak celého rodu
Vítkovců, se poprvé objevuje na tímto
Vítkem vystavené listině z roku 1220,
nyní v orlickém archívu.
Z jeho synů jsou v dějinách známí
pouze tři: nejstarší Vok, pak Smil a nejmladší Vítek, nazývaný z „Příběnic“. Ten
zemřel už před rokem 1262 a jeho rod
zanikl s jeho nezletilými dětmi.
O Smilovi je zmínka jen v roce 1257,
kdy bojoval na straně svého bratra Voka
u Mühldorfu.
Tento Vok je známým stavitelem
hradu Rožmberk kolem roku 1246, kláštera ve Vyšším Brodě v roce 1259, královským českým nejvyšším maršálkem
(1254–1262) a generálním kapitánem
ve Štýrsku za Přemysla Otakara II.
(Ve válce, kterou vedl Přemysl Otakar
s vévodou bavorským kvůli sporné volbě
arcibiskupa v Solnohradu, je mezi nej20

udatnějšími českými barony uváděn
v první řadě Vok z Rožmberka a v roce
1259, poté, co byli Uhrové vyhnáni ze
Štýrska a Otakar přijal zemi v léno, ustanovil českého nejvyššího maršálka Voka
z Rožmberka generálním kapitánem ve
Štýrském Hradci. V pokračující válce
proti uherskému králi v roce 1260 jsou
vedle Voka uvedeni purkrabí Ratmír ze
Švamberka a Frymburka, starý turnajový hrdina Ojíř z Frymburka a Budivoj
z Krumlova a Skalice. Vok z Rožmberka
totiž vrhl panickou hrůzu na celé vojsko
tak, že nejprve uvedl kumánské hordy
do divokého zmatku a tím je donutil
k úprku.
Po tak velkých a obětavých službách, které tito velcí čeští šlechticové
králi prokázali, přišla však ta poslední
a nejtěžší rána pro Otakarovo štěstí,
moc a vážnost právě od nich. I když
platilo heslo: společnými silami proti
společnému nepříteli české země, vzbouřily se dvě nejmocnější rodiny země
Riesenburkové a celý rod Vítkovců, mezi
nimi linie z Rožmberka, z Krumlova,
z Hradce, z Třeboně, z Nových Hradů,
z Lomnice, z Příběnic, z Pelhřim pod
vedením hlavy rodu „Záviše z Falkenštejna“ a vedle nich mnozí další baroni
a rytíři proti králi a své vlasti, roznítili zde
občanskou válku, dopustili se mnohých
výtržností a způsobili tím obrovský rozvrat ku prospěchu římsko-německému
králi Rudolfu Habsburskému.)
Již v dosti pokročilém věku se Vok
v Rakousku oženil s mladou hraběnkou
Hedvikou ze Švamberka. Zemřel ve Štýrském Hradci 3. června 1262. Zanechal
po sobě dva nezletilé syny Jindřicha
a Vítka.
(pokračování příště)

