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Praktická obvodní lékařka
Oprava – upřesnění informace: v minulém zpravodaji jsme uvedli v textu ohledně
odkoupení nemovitosti č. p. 88, kde se nachází i ordinace praktické lékařky,
nepřesnou informaci :„Jsme uzavřeli kupní smlouvu“. Správně mělo být: „Jsme
uzavřeli dohodu a připravujeme kupní a nájemní smlouvy“.

Zubní ordinace
Zde za měsíc se stav výrazně nezměnil. Nicméně jsme zkontaktovali lékařské
fakulty v Praze a Hradci Králové, na kterých se studuje zubní lékařství. Prezentujeme zde naše městečko Frymburk a možnost zřídit si zde praxi zubního lékaře
pro absolventy. Přirozeně hledáme všechny možnosti a jsme ochotni se pobavit
i o formě jakéhosi stipendia. Mám z toho dobrý pocit, jelikož to vyvolalo jistý zájem.
Ne sice velký, ale přesto jednám s konkrétním studentem čtvrtého ročníku
zubního lékařství. Je to tak, jak jsem mnohokrát uvedl, když za něčím půjdeme
a budeme připraveni, tak je jenom otázkou času, kdy se nám to podaří. A ano, určitě
to nebude za týden či měsíc. Generační výměna je vždy řešení složité, ale zároveň
by mělo jeho řešení sledovat dlouhodobější časový rámec pro zachování potřebných služeb v našem městečku.
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DALŠÍ ZPRÁVY – Kompostéry na bioodpad
Městys v rámci společného projektu Svazu lipenských obcí stanovil zakoupení 300 kusů 1 170 litrových kompostérů. Tedy
jedná se o větší nádoby na bioodpad pro rodinné, ale i bytové domy našich občanů v katastru našeho městyse. Pro tento
společný projekt získal svazek podpůrnou dotaci. Kompostéry budou zapůjčeny pro rodinné domy, bytové domy, pro občany
Frymburku proto, aby si je mohli umístit ve svém blízkém okolí k likvidaci bioodpadu, ať ze zahrádek či z domácností. Tyto
nádoby se nebudou vyvážet, nýbrž jsou určeny právě k tvorbě kompostu, který si každý opět využije pro své potřeby. Cílem je
chovat se opět šetrněji k životnímu prostředí a snížit množství bioodpadu, který jinak končí v odpadních nádobách
či na sběrných místech. Zápůjčka nádob bude podmíněna uzavřením smlouvy. Přesnější informace a výzvu občanům pro
bezplatnou zápůjčku sdělíme v příštím, tedy dubnovém zpravodaji.

Jak jsme hospodařili v roce 2021
Rozpočet na rok 2021 byl nastavený
tímto způsobem. Na straně příjmů jsme
stanovili částku 65,5 milionů korun,
na straně výdajů jsme nastavili částku
73,3 milionů korun. Přičemž chybějících
7,8 milionů korun mělo být použito
z rezerv předchozích let.
Skutečný výsledek hospodaření za
minulý rok byl následující: příjmy – 87,5
milionů a na straně výdajů 82,2 milionů.

To znamená, že jsme z rezerv nevyčerpali žádné prostředky, ale naopak jsme
dosáhli 5,3 milionů řekněme zisku. Snažím se používat výrazy a dokládat je
faktickými čísly, aby to bylo pro všechny
srozumitelné. A tedy pro úplnost. Stav
našich ﬁnancí ke konci roku 2021 byl
o 5,3 milionu vyšší, konkrétně 47,7 milionů. To lze hodnotit pouze pozitivně,
i když je pravdou, že vzhledem ke Covidu,

prudkému nárůstu cen, jak materiálu,
tak stavebních prací, jsme některé investice byli nuceni přesunout do roku
2022.
Rezerva nám hlavně slouží jako
jakýsi polštář pro krytí nutných, ale i nenadálých výdajů. Jako například, odkoupení zdravotního střediska, kterou
plánujeme realizovat v těchto měsících.

Výměna rozvodů vody v kotelnách domů 137, 138 a 139
Tak zhruba od září loňského roku se
nám začali vyskytovat havárie vodovodních rozvodů v přízemních prostorech
výše uvedených bytových domech. A to
jak rozvodů teplé, tak i studené vody.
Četnost těchto poruch se začala stupňovat a jak to tak bývá, tak poruchy
přicházely hlavně ve víkendové dny.
Nejdříve jsme dokonce měli podezření
na úmyslné poškozování, ale to se
brzy díkybohu vyloučilo. V těchto třech
domech má městys celkem 57 bytových jednotek, což je poměrně výrazné
množství z celkového počtu našich
bytů, které máme. Přirozeně taková
kumulace obyvatel v případě poruchy,
či nějaké závady postihuje tím i větší
množství našich občanů. S vodoinstalatéry je to trochu podobné jako se zubaři
a lékárníky a skoro vlastně se vším. Tedy
nejsou a když, tak už jen ve větších
městech. Nám se to podařilo vyřešit,
a to jen díky osobní náklonosti majitele
vodoinstalatérské ﬁrmy z Českého Krumlova (VAMO INSTAL s r.o.) k našemu
Frymburku. Přesněji jeho zálibě rybaření
a kempování v našem kempu Vřesná,
který už dlouhá léta má v nájmu a velmi

dobře provozuje pan Pavel Mai. Zkraje
podzimku jsme tedy s touto ﬁrmou uzavřeli dohodu na kompletní servis pro náš
bytový fond, tedy i havarijních stavů.
Tímto jsme měli zajištěný servis, ale
vzhledem k tomu, že porucha stíhala
poruchu a jejich odstraňování nás dohromady stálo za pět měsíců skoro
50 tis. Kč, bylo třeba přijmout zásadnější
řešení. Nechali jsme si tedy zpracovat
cenovou nabídku pro celkovou výměnu
starých a tedy poruchových rozvodů
teplé a studené vody v kritických částech domů. Cenová nabídka na jeden
dům byla cca 80 tis. Kč s tím, že jeden
dům bude vždy jen jeden den bez vody
a to bude čas, za který musí být výměna
rozvodů provedena. Na nic jsme moc
nečekali a jak bylo dojednáno, tak ve
dnech 8.–10. 2. byly práce provedeny.
Tímto ale nic nekončí, bytový fond je
nekonečný příběh vztahu nájemníka
s vlastníkem o zajištění optimálního
bydlení za nějakou cenu. Je asi všem jasné, že tady je pohled obou stran diametrálně odlišný, ale tak to bylo, je a vždy asi
bude. Je třeba k tomu přistupovat rozumně, též s vědomím, že bytový fond
3

městyse je majetkem všech jeho občanů nejen těch, kteří jej pro své nájemní
bydlení užívají.
Oto Řezáč – starosta městyse
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ZPRÁVA O PROVOZU PŘEVOZNÍCH PRÁMŮ
2020 – 2021
Přívoz Hraničář
Po neúspěšném výběrovém řízení na
výměnu dnové obšívky byla provedena
výměna dna svépomocí provozovatelem převozních prámů, společností
ATZ GLOBAL s.r.o. a ﬁrmami s odbornou
kvaliﬁkací včetně potřebné certiﬁkace.
Celá oprava probíhala za dozoru CS
Lloyd (Československý Lloyd). Před samotnou realizací opravy byla provedena
komplexní kontrola a měření tloušťky
dna. Po této kontrole bylo rozhodnuto
o výměně i dnové obšívky, která byla
měněná v roce 2012, z důvodů hraničních limitů síly plechu.
Výměna dnové obšívky trvala od
19. 10. 2020 do 15. 4. 2021 a obsahovala tyto práce:
n vytažení, ustavení, vyheverování a laserové zaměření usazení,

n demontáž komplexního vnitřního
ústrojí (strojovna, motor, hydraulika,
chladící zařízení, palivová soustava
+ ochrana elektroinstalace),
n kontroly a dozor od CS Lloyd,
n vypálení staré obšívky, broušení žeber a příprava na antikorozní nátěry,
n instalace a zavaření nových dnových
plechů o síle 6 mm,
n otryskání, ošetření a nástřik speciálními barvami,
n kompletace a uvedení do provozu.
Jednalo se o rozsáhlou a náročnou
rekonstrukci dnové obšívky za celou
dobu provozu přívozu. Výsledná cena
byla rozdílná oproti původní připravované ceně před vyhlášením výběrového
řízení, (do které se chtěla přihlásit pouze

jedna ﬁrma, ta však svou nabídku
nakonec nepodala). Výměna dnové obšívky stála 1 615 620,- Kč, byla uhrazena
městysem Frymburk z předplaceného
nájemného provozovatele převozních
prámů. Na celém projektu byla ušetřena
částka 379 670,- Kč ve prospěch městyse díky podílení se vlastní prací provozovatelem ATZ GLOBAL s.r.o. a organizaci celého projektu.
Na jaře 2021 byla provedena technická kontrola, která proběhla bez
závad. Získané technické osvědčení je
na 5 let do roku 2026. Plavební sezóna
proběhla bez vážných problémů, řešili se
drobné provozní potřeby vyjma jednoho
vážnějšího, kdy jsme museli přívoz v létě
vytáhnout, přes noc provést opravu
a ráno opět vyplout dle jízdního řádu.

Zázemí přístavu ve Frymburku
V letošním roce jsme dokončili budování
zázemí pro personál přívozu, vybudovali
inženýrské sítě, napojili obytný domeček
na veřejnou kanalizaci, vytvořili opěrnou
zeď a krásnou pohledovou terasu ze

štípaného kamene, propojili vedení
elektrické energie pro veřejné osvětlení
a udělali přípravu na stožár pro kamerový systém a el. přípojku pro potřeby
přívozu (opravy, příprava pro kotvení

přívozu). Při asfaltování silnice od
přívozu na náměstí jsme provedli rekonstrukci vázacích bodů pro přívoz
umístěné v silnici. Spoluúčast městyse
na opěrnou zeď činí 84 700,- Kč.

Loď MARTA
Na lodi Marta byla provedena oprava
boků a přídi broušením, lakováním a polepením znaků. Dále byl proveden pravidelný servis motoru, technická kontrola

a započaly přípravy na kotvení lodě u pobřeží. Zahájili jsme proces povolení na
provoz Marty po celém Lipenském jezeře. Doposud byla výjimka na plavbu
4

pouze v říčním kilometru u Frymburka.
V současné době máme udělenou výjimku a můžeme již provádět plavby od
Nové Pece až do Lipna nad Vltavou.
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Akce na PŘÍVOZU
n MŠ Frymburk: předškoláci ,,Námořnický projekt s výletem za pokladem‘‘
n ZŠ Frymburk: Den dětí, jízdy zdarma
n Projektové dny ZŠ Frymburk: jízdy
zdarma
n Družina ZŠ Frymburk: jízdy zdarma
n Divadlo pro děti o Karkulce
n Pohřeb

n Koncert na vodní hladině pod Starou
školou: Jiří Schelinger Memory Band
n Natáčení rakouské kriminálky ,,Cesta
za novými břehy‘‘
n Natáčení dětského pořadu ,,Terčin
zvířecí svět‘
n Montáž a demontáž frymburského
vodotrysku v zátoce

n Natáčení pořadu Cyklotoulky
n Jízdy pro klub hendikepovaných osob
z Prahy
n Návštěva ministra životního prostředí
n Vyhlídkové plavby pro obec Přední
Výtoň, akce s obcí Vorderweisenbach
n Plavby pro Letní dětský tábor Harry
Potter a hasičskou mládež

Závěrem
n Sponzorujeme místní spolky, spolupracujeme s nimi a také se podílíme
na různých akcích: SDH Frymburk,
Spolek FČAS, Fotbalisti – mládež,
frymburský svaz žen, Lipenský kolotoč aj.
n Pro občany městyse a místní ﬁrmy
poskytujeme slevy na jízdném.
n Poskytujeme roční permanentky se
slevou na jízdné pro osoby pracující
v příhraničí a Rakousku.
n Poskytujeme roční permanentky pro
sportovní kluby a osoby trvale žijící

ve Frymburku a přilehlých osadách.
n Spolupracujeme s městysem, podílíme se na společenských a kulturních akcích
n Každý rok máme na svém kontě
záchrannou akci, ani letos nebyl výjimkou. Podařilo se nám zachránit
plachetnici s posádkou při větrné
smršti, dále jsme poskytly pomoc
nasedlé plachetnici na Frýdavě a pravidelně poskytujeme první pomoc
turistům, sportovcům a všem, kteří
se zranili v naší blízkosti.

n Stále pracujeme na vylepšení technického stavu převozních prámů,
dopravní obslužnosti a vylepšení
zázemí na obou březích.
n Účastníme se školení a vzdělávání
personálu.
n Celkové náklady do oprav, rekonstrukcí, pobřeží, zkvalitňování služeb a zázemí přívozů, které vynaložila naše
ﬁrma, se pohybují přes 1 000 000,- Kč.

Mgr. Antonín Labaj, MBA

V měsíci březnu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 26. 3. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

9. a 23. 3. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin.
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 449, Infolinka 800 521 521
5
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DOBROVOLNÍ HASIČI
VE FRYMBURKU
slaví 150 let od svého vzniku
/pokračování z minulého čísla/
Dne 24. ledna 1787 vydal Císař Josef II. „Řád hašení ohně pro veřejnou krajinu“, kde byly
již mimo jiné, podrobněji vyhlášeny povinnosti obyvatelstva při požárech a zejména
povinnosti řemeslníků. Za zdolání požáru zodpovídal starosta dané obce. Vrchností bylo
nařízeno mít ve městě komisaře nad ohněm. Ten společně s mistrem kominickým, tesařským a zednickým, byli povinni dvakrát
do roka prohlédnout všechny domy, zda jsou kamna, ohniště, komíny a podobná zařízení v pořádku. Zjištěné závady musely
být ihned na místě odstraněny. O všem se vedly písemné záznamy. Ve vydaném řádu již bylo zakotveno, že domy mezi sebou
musí mít minimální mezeru jeden sáh. (1 sáh = 6 stop (střevíců) = 1,89 běžného metru). Stodoly měly stát opodál obytných
stavení. Majitel domu musel jednou za osm dnů vyčistit ústí komínů a oškrábat saze. V létě se musely vymetat celé komíny
vždy po třech měsících, v zimě se musely vymetat vždy po šesti týdnech.
Dekretem Království českého z 21. března 1794 byly vydány pokyny k nákupu hasičského nářadí a stříkaček z příjmu obcí
a měst. V roce 1796 byl vydán zákaz používání loučí a o dva roky později bylo zakázáno kouření tabáku na ulicích, silnicích,
zábavných místnostech, ve stájích, stodolách a všude tam, kde byly uloženy hořlavé látky. Od 7. června 1804 se určovala
c. k. vojsku výpomoc při požáru a od srpna t. r. byla staničním velitelům nařízena oznamovací povinnost v případě, že při
slavnostech, nebo jiných příležitostech bude stříleno z pušek nebo děl. V lednu 1816 bylo nejvyšším dvorním nařízením
přikázáno stavět stavení z kamene a jen v nutných případech opravovat dřívím. Za liknavý a nedbalý stavební dohled mohl
být i starosta nebo rychtář potrestán pokutou 25 zlatých.
Nejdůležitějším hasičským zákonem 19. století se stal „Řád policie požární pro království České“ ze dne 25. května 1870,
který byl mezníkem nového požárního zákonodárství. Požární ochrana byla v té době v českých zemích upravena třemi
zákony: Zákonem č. 20 Slezského zemského zákoníku ze dne 2. února 1873 pro vojvodství Slezské, zákonem č. 35 Moravského
zemského zákoníku ze dne 5. dubna 1873 platným pro markrabství Moravské, kterýmž se vydává řád policie požárové a řád
hasící, a zákonem č. 45 Českého zemského zákoníku ze dne 25. května 1876, kterýmž se vydává řád policie v případě ohně
pro království České. Dohled na dodržování uvedených zákonů vykonávaly úřady, zejména okresní. Obecní výbory mohly jako
své kontrolní orgány zřídit zvláštní komisaře. Všechny tyto zákony platily až do II. světové války. Byly zrušeny protektorátním
nařízením č. 30/1941 Sb. S účinností od 1. ledna 1942.
Patrony hasičů byla řada světců, jako např. sv. Vavřinec, sv. Barbora, sv. Agáta (Háta), sv. Jan Burian, sv. Donát, Panna
Marie Hromničná a někteří další, kteří se stali také patrony kominíků, kovářů a dalších profesí pracujících s ohněm. V polovině
19. století přijali čeští hasiči za svého patrona sv. Floriána. Mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro
a jsou spojeny se šířením křesťanství. Florián byl římským vojenským důstojníkem a administrátorem císařského místodržícího
Aquilina v Lauriacum, dnešním Lorchu u Ennsu v Horním Rakousku. Když císař Dioklecián vydal čtyři protikřesťanské edikty,
začalo pronásledování křesťanských věřících, kteří byli násilím nuceni k návratu staré víry. Florián toto odmítl splnit a raději
volil cestu odchodu do ústraní. Posléze byl zatčen a zemřel mučednickou smrtí. S mlýnským kamenem na krku byl svržen
z mostu do řeky Emže. Stalo se tak 4. května roku 304. Proto je tento den vyhlášen nejen dnem všech českých hasičů, ale
i hasičů Horního Rakouska, Boloně a Polska.

Modlitba hasiče
Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů, Pane, dodej mi síly dost.
V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku, která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.

6

/pokračování v příštím čísle/
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UPOZORNĚNÍ SPRÁVCE MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Úřad městyse Frymburk jako správce místních poplatků za komunální odpad, psy a místní poplatky z pobytu, jenž je příslušný
k jejich vyměření, vybírání a případnému vymáhání, touto cestou upozorňuje na úhrady místních poplatků.
Odpady
Splatnost místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022 byla podle obecně závazné vyhlášky
městyse Frymburk stanovena do 30. 6. 2022.
Psi
Splatnost místního poplatku za psy na rok 2022 byla podle obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk stanovena
do 31. 3. 2022.
Poplatek z pobytu (Pobyt)
Splatnost místního poplatku z pobytu podle obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk byl stanoven tak, že plátce
odvede vybraný poplatek správci poplatku na rok 2022 nejpozději do patnáctého dne měsíce následujícího po ukončení
kalendářního čtvrtletí, tedy do 15. 4. 2022, 15. 7. 2022, 15. 10. 2022 a do 15. 1. 2023.
Obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici v plném znění, na internetových stránkách městyse Frymburk: www.frymburk.info,
v sekci radnic – obecně závazné vyhlášky.
Další informace: Poplatky můžete uhradit osobně na ÚM Frymburk nebo bankovním převodem na bankovní účet městyse
Frymburk číslo: 1822241/0100 (Komerční banka, a.s.).
Do popisu pro příjemce uvádějte– identiﬁkujte poplatníka: příjmení, jméno, IČ, za jaké období, místo, číslo popisné či evidenční
a dále variabilní symboly:
Odpad – variabilní symbol: 1345
Psi – variabilní symbol:
1341
Pobyt – variabilní symbol: 1342
doplnit podpis

VÝZVA

n

VÝZVA

n

VÝZVA

n

VÝZVA

n

VÝZVA

Vážení spoluobčané,
žádáme Vás (spolky, majitele restaurací, pensionů, hotelů, ubytovacích zařízení a všechny
provozovatele služeb v našem městečku) o veškeré kontakty, které byste chtěli poskytnout pro
jednodušší informování turistů.
Na budově Muzea máme umístěný elektronický informační kiosek, kde si budou moci turisté vyhledat potřebné
informace. Je to taková nabídka jakési propagace zdarma. Veškeré informace prosím na e-mail zpravodaj@frymburk.info
nebo vyplňte tento malý formulář a doručte na podatelny Úřadu městyse Frymburk.
Případné dotazy zodpovím na telefonním čísle 724 966 060.
Název
Poskytované služby
Adresa
Webové stránky
E-mail
Telefonní číslo
Ostatní
Děkuji za spolupráci, Nikola Vrátilová

7
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se tentokrát zastaví na Vítkově hrádku (1032 m n. m.)
Zřícenina hradu stojí na hraně
Vítkova kamene, je to nejvyšší vrchol
Svatotomášského pohoří a je zároveň
druhým nejvýše položeným hradem
v Čechách a také nejvýše položenou
zříceninou hradu v Čechách.
Hrad byl založen zřejmě ve 13. století Vítkem z Krumlova, aby plnil funkci
opevněného střediska nově osídlené
oblasti. Nikdy nepatřil mezi reprezentační sídla ani rozsahem nepatřil k velkým hradům. Nejprve hrad tvořila jen
věž a jednoduché opevnění. Kolem
14. století došlo k přestavbě věže do
podoby, kterou známe dnes. Rozměry

14 x 17,5 m stala se nejmohutnější
obytnou věži v Čechách. V roce 1394,
byl ve svých zdech nedobrovolně krátce
uvězněn král Václav IV., proti kterému
se vzbouřila česká šlechta.
Období husitských válek přečkal
Vítkův hrádek bez újmy, ale také se nedočkal za vlády pánů z Walsee žádných
změn. Teprve 16. století ukázalo, jak
důležitá úloha je tomuto opevněnému
bodu ještě přiznávána. Hradní věž byla
obehnána novými mohutnými hradbami zesílenými v nárožích pomocí
pěti pětibokých bastionů. Boční střílení
z těchto bastionů mohlo v případě ne-

8

přátelského útoku zajišťovat aktivní
obranu přilehlých úseků hradební zdi.
V jihovýchodním koutě je kumulace
staveb, které sloužily jako hospodářské
a také se tudy vstupovalo do hradu.
V tomto místě byl padací most k polygonálnímu přístavku hlavní obytné věže.
Dodnes se zachovaly kapsy po dřevěných trámech, celé dřevěné bývalo
s velkou pravděpodobností také nejvyšší patro. Pro zajímavost stojí uvést
i způsob zásobování obyvatel hradu
vodou. Voda, která napršela na střechu,
byla zazděnými hliněnými rourami svedena do nádrže v přízemí. Na západní
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straně velké věže lze spatřit zbytky kamenných konzol nesoucí kdysi arkýřové záchody. S příchodem 17. století sídlila na
Vítkově hrádku malá císařská posádka, která však v roce 1618 nedokázala uhájit útok rakouských povstalců a byla zesílena
na 200 mužů. Po roce 1622 hrad osazovali noví vlastníci Eggenbergové svými vlastními vojáky. I přes to, že v roce 1648 táhli
kolem hradu Švédové k žádnému boji nedošlo. Přicházející třicetiletá válka předznamenala ztrátu významu jako pevnosti
a hrad začal chátrat. Připomeňme, že v roce 1725 přikročili Schwarzenbergové k opravě střechy, ale snad jen proto, že ve věži
bydel knížecí polesný. Jeho syn údajně založil z neopatrnosti požár, při němž vše dřevěné shořelo. Vítkův hrádek začal chátrat
a stávala se z něho ruina. Velký hospodář Šumavy Jan Adolf Schwarzenberg v roce 1869 nařídil, aby zdi hrádku byly
zajištěny proti dalšímu sesouvání a na věž bylo upraveno dřevěné schodiště. O dva roky později 1871 zavítal na zříceninu
hradu korunní princ Rudolf, aby se tak po Václavovi IV. stal dalším příslušníkem panovnického roku, který poctil svou návštěvou
Vítkův hrádek.
Poslední rekonstrukce hrádku proběhla ve třicátých letech
minulého století, těsně před druhou světovou válkou. V padesátých letech si na vrcholu hradní věže zřídili svoji pozorovatelnu vojáci, příslušníci radarové stanice. Špatný stav zdiva
zřícené schodiště a výše korun stromů znemožňovaly výhled
a tak si vojáci v předhradí postavili novou kovovou hlásku, kterou ale nikdy nevyužili, pád socialismu již takové pozorování
nepotřeboval. Předchozí léta neprospěla zdivu z kamene, které
se začalo rozpadat, a proto byl vstup na hrádek až do roku
1990 zakázán. Vznik Spolku přátel Vítkova hrádku zahájil
opravu zchátralého zdiva, vestavbou dřevěné vyhlídkové plošiny. Novou etapou se stal Vítkův hrádek turisticky vyhledávaným cílem, nejen pro svou polohu, ale i historickou minulost.
Čerpáno z prací členů Historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, Jan Bittner

SPOLEČNĚ S JIHOČESKOU ZÁCHRANNOU BRIGÁDOU...
Na poloviční cestě k naší státní hranici
po pravé straně silnice míjíte přízemní budovu s 11 chatičkami, bývalou
střelnici Pohraniční stráže Spáleniště.
V těchto prostorách od roku 1996 vyvíjí
svou činnost Jihočeská záchranná brigáda kynologů. Jejích 61 členů sdružuje
největší členskou základnu ze 14 sdružených krajských brigád, které mohou
také tyto prostory využívat. Ti od té doby
zde odvedli obrovské množství hodin
práce při zvelebování budovy a přilehlého areálu. Připravili si tu výborné
podmínky, umožňující výcvik a konání
soutěží pro sebe a své psí pomocníky.
Najdeme je nejen na cvičišti na trenažeru v atrapě sutin, ale i u vody, při hledání zbloudilých osob a všude tam, kde
je možné je využít. Spolupracují se záchranným hasičským sborem, policií
a vodními záchranáři na lodích. Jejich

vycvičení psi jsou neocenitelní třeba při
záchraně tonoucích či utonulých. Ti je
dokážou vycítit a odhalit pod vodou až
do desetimetrové hloubky. Bylo by
škoda nevyužít možnosti tak fundované
organizace k zapojení ke společné spolupráci s výtoňským SDH. První setkání
s JZBK a jejím vedoucím brigády panem
Pavlem Tollnerem a zástupcem SDH

9

Přední Výtoně vedené Jiřím Řechtáčkem, zprostředkoval starosta obce Jan
Bittner. Prvními kroky se stala dohoda
na uspořádání společného taktického
cvičení a organizaci Dne dětí. V budoucnu můžeme očekávat mezi oběma partnery plodnou spolupráci. Nabízí se rovněž i větší sblížení s obyvateli vesnice.
/ks/
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Z ČINNOSTI SENIORKLUBU z.s. V ROCE 2021
Rok 2021 nebyl jednoduchý ani pro
členy Seniorklubu Přední Výtoň. Díky
nejrůznějším opatřením kolem Covidu
se v podstatě téměř půl roku nedalo nic
dělat. Znamenalo to, že jsme v čase zbývajícím uskutečnili pouze dva zájezdy.
Jeden do Blatné a Hoslovického mlýna
a druhý do Klatov a Domažlic. Oba se
vydařily. Složitější byl ten první, protože
do slavného Hoslovického mlýna je od
parkoviště autobusů poměrně hodně
daleko a zvláště zpátky je to parádně do
kopce.

Také jsme sportovali, jako pravidelně jsme si zahráli třeba bowling,
ovšem tentokrát pouze jednou. Dvakrát
jsme se ovšem sešli ve sportovním
areálu na metané. Uskutečnily se také
dva vědomostní kvízy, z nichž jeden byl
speciálně věnován Šumavě. To proto, že
jsme ji v průběhu posledních let navštívili celkem třikrát a poznali ji tudíž celkem zevrubně. Připravili jsme také dvě
besedy. Jednu s praktickým lékařem
MUDr. Daliborem Hlavatým z Velešína
na téma mozková mrtvice a infarkt. Vy-

světlil všem hlavně, co dělat s postiženým člověkem do příjezdu záchranky.
Druhá beseda byla s cestovatelem
Mgr. Zbyňkem Váchou a vyprávěl nám
o Etiopii. Byl to velice zajímavý večer,
který seznámil přítomné s touto ne příliš
bohatou, ale přesto hrdou africkou zemí.
Výbor Seniorklubu Přední Výtoň
jednal v roce 2021 celkem 6x. Doufáme,
že rok 2022 bude k nám z hlediska
epidemiologické situace přívětivější a že
budeme moci pracovat normálně.
P. Kroneisl

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ – SOUBOJ S PAMĚTÍ
Svou činnost v novém roce senioři zahájili při vědomostním kvízu. Již po 10 let procvičují své mozkové závity, aby je
udrželi v pohotovosti při tomto souboji s pamětí. Nejvíce svůj mozek určitě zaměstnává autor kvízu při přípravě otázek pan
Pavel Kroneisl. O tom, že příprava, je pečlivě zpracovaná, svědčí oblíbenost každého kvízu, přestože jsou zadání nelehká
a náročná. Na soutěžící čekalo více než 40 záludných otázek, které byly tentokrát vybrány z okruhu řemesel. Tři družstva
s nejvíce správně zodpovězenými odpověďmi, obdržela drobné dárky od Českého rozhlasu České Budějovice. Nutno dodat,
že si všichni vedli velmi dobře, o čemž svědčí přiložená výsledková tabulka a těší se na další pokračování. Děkujeme autorovi
a jeho manželce Gábině za příjemně prožitý večer.
/ks/

Výsledková tabulka vědomostního kvízu – Seniorklub z.s. Přední Výtoň – 14. ledna 2022
1. družstvo

Irena Šípová, Jan Kuchař, Jiřina Reisingerová

33

5.–6. místo

2. družstvo

Jitka Smolková, Oldřich Mareš, Jan Bombala

36

5.–6. místo

3. družstvo

Jana Ptáčková, Blanka Šustrová, Anna Bombalová

33

1. místo

4. družstvo

Jan Bittner, Jiří Libertin, Karel Stix

43

1. místo

5. družstvo

Ivan Daševský, Jan Stoiber, Vladimír Titěra

35

3. místo

6. družstvo

Karel Šíp, Vlastislav Smolka, Mária Bondíra

34

4. místo

METANÁ ZASE BEZ LEDU...
Oddílu metané již několik roků paní Zima příliš nepřeje. Zdálo se, že koncem ledna to už konečně vyjde a přírodní vodní
plochy zamrznou. Blíží se konec sezóny a zatím nebylo možné uhrát ani jeden zápas na ledě. Tento druh sportu vlastně
vznikl jako zábava pro ukrácení dlouhé chvíle obyvatelům Šumavy v zimě, kdy nebylo tolik práce. Teprve využitím moderní
technologie vzniklo nářadí a plochy, které umožňují provozovat metanou celoročně. Vedení oddílu nakonec rozhodlo uspořádat
v sobotu 29. ledna 2022 alespoň menší turnaj pro své členy v Areálu letních sportů na asfaltové dráze. Počasí sice účinkujícím
příliš nepřálo, ale to jim vůbec nepokazilo dobrou náladu a radost z pohybu. Vytvořili dvě družstva. Zvítězilo družstvo pod
vedením Adalberta Stoibera. Nešlo ani tak o to, které z nich bude první, ale především se sejít a po delší nečinnosti prověřit
své dovednosti a utužit vztahy v kolektivu. Vyhodnocení proběhlo jako součást členské schůze v klubovně s občerstvením.
/ks/
10
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH
Pandemická epidemie Coronaviru
zamotala běžným životem. Zavedené
zvyklosti a postupy v našem životě bylo
nutno přizpůsobit vládním nařízením
a zákonům. Dotkla se i změn termínů
akcí, které se buď posunuly nebo i vypustily. Až teprve výroční schůze, která
se konala 21. ledna 2022, mohla vyhodnotit činnost za uplynulé 2 roky. Starosta SDH Jiří Řechtáček zahájil jednání
a přivítal hosty, starostu obce Jana
Bittnera a starostu OV SDH Alfréda Kronauera. Ve svém vystoupení a hodnotící
zprávě připomenul 32 členům i ostatním
přítomným plnění usnesení SDH. Uvedl,
že jejich činnost neustrnula. Provedli na
požádání rodičů mikulášské nadílky pro
děti v rodinách, rekonstrukci hasičského
klubu, hasičský bál, vepřové hody, brigády ve sběru kamenů na farmě Kerim,
stavění a kácení Májky, velikonoční zdo-

bení stromů, slavnostní otevření hasičského klubu, Den dětí, pochod na Vítkův
hrádek, vodácký výlet po řece Vltavě pro
členy, ukázky techniky pro Dětský letní
tábor z ČB a při závodu Policie Šumaman, hasičskou soutěž o Pohár obce
Přední Výtoň, převzetí Betlémského
světla, rekonstrukci šatny zásahové
jednotky, brigádu na rekonstrukci stolů
a lavic v klubu, setkání k ukončení prázdnin. Výčet uvedených akcí dosvědčuje
neutuchající aktivitu členů SDH.
O hospodaření sboru podal zprávu
pokladník Vladimír Bondíra a zprávu
revizní rady Oldřich Mareš. Velitel zásahové jednotky Jan Stoiber vyjádřil
spokojenost se stavem přípravy k zásahům a zlepšení v péči o techniku.
Zásahová jednotka má 13 členů,
za roky 2020 a 2021 měla 26 výjezdů.
V červenci 2020 obdržela obec, respek-

tive zásahová jednotka, hasičské vozidlo
Tatra 815 převodem z HZS Prachatice.
Obec investovala cca 1 milion korun do
rekonstrukce vozu. Část zásahové jednotky se zúčastnila cvičení v Rakousku
s dýchací technikou. Spolupráce s rakouskými hasiči zůstává stále na dobré
úrovni.
V závěru vystoupil starosta obce
Jan Bittner, poděkoval za pozvání a vyzdvihl velmi dobrou spolupráci sboru
s obcí, poděkoval sboru za pořádání akcí
pro děti a širokou veřejnost. Starosta
Kronauer rovněž ocenil naší činnost
a slíbil zlepšení komunikace s SDH. Oba
dva se starostou Řechtáčkem předali
ocenění a medaile řadě našich členů.
Schůze byla zakončena zhlédnutím
videa z akcí sboru připravené Adamem
Plochem a Martinou Řechtáčkovou ml.
/ks/

MIKULÁŠ A SDH 5. 12. 2021
Tak máme za sebou dalšího
Mikuláše. Navštívili jsme celkem devět
příbytků, 12 rodin a 17 dětí. Opět jsme
měli i jednu návštěvu přes videohovor.
V neděli 5. 12. 2021 uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Přední Výtoň
mikulášskou nadílku pro děti Přední
Výtoně, Frýdavy, Pasečné a Svatého
Tomáše. Celkem jsme navštívili 12 rodin
+ jednu nadílku on-line. Mikuláš měl ve
své družině dva anděly a dva čerty.
Mikuláš přečetl všem 17 dětem +
dvěma on-line jejich hříchy a pochvaly.
Děti zpívaly, recitovaly a přednášely,
potom dostaly nadílku. Už teď se všichni
moc těšíme na příští rok.
J. Řechtáček
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MAŠKARNÍ ZÁBAVA
Sbor dobrovolných hasičů Přední
Výtoň uspořádal v sobotu 19. února
2022 Maškarní zábavu se začátkem
konání od 16:00 pro děti a od 19:00 pro
dospělé. Na parketu jsme mohli potkat
21 dětí v nejrůznějších maskách. Třeba
vílu, vodníka, princezny, piráta, kovboje,
kočku, berušku, včelku, indiánku, ornitologa, jednorožce, batmana, čarodějnice,
celkem pestrý výběr.

O výzdobu a pořádání soutěží se
postarala Marie Juhaňáková, za což jí
velmi děkujeme. Nemělo to chybu. Poděkování si zaslouží i celá rodičovská
veřejnost, která připravila pro všechny
účastníky velmi chutné pohoštění, jako
např. koláče, bábovky, lízátka, dort.
Večerní části zábavy se zúčastnilo
celkem 45 návštěvníků, z toho 34 v maskách. K tanci zahrála kapela Tošinka ve

složení: Martina, Martin a Miroslav
Tošerovi. Skvělá zábava vygradovala vyhlášením nej masky večera, kterou se
stala maska Viagry. Zábava se vydařila,
poslední účastníci neradi opouštěli prostory konání zábavy až po třetí hodině
ranní. Poděkování patří všem organizátorům i tanečníkům, kteří vytvořili bezvadnou atmosféru, při které se nikdo
nenudil a prožil hezký večer.
/ks/

Rekreační resort Landal Marina Lipno
hledá kolegyni/kolegu na pozici
RECEPČNÍ

TECHNIK / ÚDRŽBÁŘ

Náplň práce: ubytování hostů, poskytování informací
o ubytování, službách a o okolí Lipenska, rezervace
pobytů, účtování služeb, práce na pokladně, komunikace slovem i písmem, prodej suvenýrů.

Náplň práce: kontrola čistoty, funkčnosti a údržba
venkovních prostor areálu, zajištění bezporuchového
provozu, opravy a údržba technického zařízení na
apartmánech, drobné elektrikářské a instalatérské
práce, spolupráce s ostatními pracovníky resortu.

Požadujeme: komunikativnost, vstřícnost, bezvadný
klientský servis, časovou flexibilitu, komunikace
alespoň jedním cizím jazykem, NJ / AJ, pečlivost
a zodpovědnost, zkušenosti v oblasti cestovního
ruchu výhodou.

Požadujeme: ochotu se učit novým věcem, pracovní
zkušenost v oboru je vítána, ale není podmínkou,
manuální zručnost, SOU/SŠ technické, elektro, zkušenost s mechanikou, elektrem, vyhláška 50/78 Sb.
výhodou, základní znalost práce na PC (email, ms
office), řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

Nabízíme: práce na HPP i DPČ, příspěvek na stravné
a dopravu, příplatky za práci o víkendu či svátcích,
odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností
kandidáta, roční i posezónní odměny, možnost mzdového i profesního růstu.

Nabízíme: perspektivu stabilní práce, příspěvek na
stravné a na dopravu, příplatky za práci o víkendu či
svátcích, práce na HPP, odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční i posezónní
odměny, možnost mzdového i profesního růstu.

Kontakt:

office@marinalipno.cz, tel. 702 283 037
12
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI V BŘEZNU ROKU …
1987 MATCE
Přijmi, maminko, mé prosté řádky …
Za teplé mlčení,
za večerní chvilky,
za panenky neumělé s cukrovými vlásky,
za vánoční stromky se světýlky,
za moře nekonečné lásky,
přijmi, maminko, můj dík.
Dík za to, žes mi srdce dala,
které dovedlo všem bouřím vzdorovat.
I když mi bída u kolébky stála,
že z dneška dovedu se radovat.
Měsíc knihy
„Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími než
jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat
kolem sebe.
napsal J. Ruskin
***
1988 VÍTE, ŽE …
… Frymburk měl k 31. 12. 1987 1 301
obyvatel?
… v roce 1987 se konalo ve Frymburku
stejně jako v loňském roce 21 svatebních
obřadů?
… v roce 1987 se ve Frymburku narodilo
20 dětí?
Co k svátku žen?
(Spekulace dědy Špilajta)
Květy, samozřejmě. A nejen k svátku,
ale častěji. Ženy starých časů je měly
stejně rády jako ty dnešní. A proč vlastně?
Že se ptáte. Jsou pilné jako včeličky. Že
včelička taky sem tam vystrčí žihadélko?
Tak ji nechte na pokoji a ona bude dál
pilně sbírat med. A ne, abyste se, vy muži,
zachovali jako sýkorky! Zaťukají prý na úl,
královna včela pošle včelu strážnou, aby
se podívala, kdo to klepe. Včelička vyjukne
a sýkorka ji sezobne a královna se diví, co
tam ty drndy strážné dělají. Ženy jsou
vždycky půvabné. Nás muže dostanou
vždy na lopatky. Jedna nevěsta starých

časů měla připravené dokonce dva faráře
pro případ, že by jeden selhal, ta dnešní
má v záloze dva oddací úředníky. Neboť
je rozdíl jít s milým do křoví, nebo před
oddacího úředníka. Půvabné jako motýlci,
ale neradi vidíme, když sedají z květu na
květ jako Mája v té písni. A čilé jako rybičky. A to zas je chytíme my na udičku.
A návnada? Co myslíte? Byt, pověst
Cassanovy nebo obyčejná náklonnost
a láska? Ženy starých časů byly v našich
očích stejně krásné a trablů měly asi tak
stejně, jako ty dnešní. Dnes taková Eva
zahluší ráno budíka, a zatímco Adam většinou ještě spí, hodí na sebe župánek, vytřepe děti z přikrývek, nahází je pod
sprchu a než se oblečou, uvaří čaj. A pak
se rozběhnou do školky, do školy, do jeslí.
Ženy starých časů vodily děti s sebou na
pole nebo je uvázaly za nohu ke stolu. Na
to mám pamětnické svědky. Nu a pak
přeju ženám dobrého manžela a hodné
děti. V tom vězí pěkný rodinný život. A já
za sebe, co bych jim dal? Kapičku královského růžového oleje vyrobenou podle
receptu perského mystika starých časů.
Jedna krůpěj této tresti má v sobě třicettřitisíc květů růží. Je to ovšem jen přání.
Recept upadl už dávno v zapomenutí.
napsal Petr Nevod
***
1989

Růže k svátku žen

Vůně růží se prý podobá hudebnímu
akordu. Aroma většiny růží tvoří jeden
z hlavních prvků: růžový, řeřišnicový,
ﬁalkový, kosatcový, jablečný, citronový
a jetelový. Voňavkáři určili všechny chemické sloučeniny tvořící vůni růží. Jsou to
především éterické oleje, jejich silicové
složky. Růžovou vůní tvoří jen všechny
pohromadě. Linalool sám voní po konvalinkách, citral po citronu, eugenol po hřebíčku. Musíme přidat ještě mnoho dalších
přísad, kupř. extrakt kosatců, růžový olej,
extrakt ambry a pižma, jasmínový olej
14

atd.. Tmavé růže voní intenzivněji než
světlé, také vlhčí půda způsobuje silnější
vůni, která slábne pod mrakem. Bulhaři
získávají intenzivnější vůni růží při teplotě
15 až 25 st. Celsia a vlhkosti vzduchu
přes 60 %. K udržení vůně růží se využívá
schopnosti tuků. Dnes se růžový olej
získává nejčastěji destilací. Ale není
„Růže bez trní“ a bez vady. Druh růží
Rosa rubiginosa páchne jako rozmáznutá
štěnice. Vdechované výpary silic snižují
krevní tlak, zpomalují tep a zvyšují teplotu
pokožky. Tak tvrdí vědci, mimo jinými
J. Rubcovová v Chimiji i žizn. Ale my,
domnívám se, dáme našim ženám kytičku z lásky a úcty k jejich mateřství
a péči o rodinu a zaměstnání a nic nebude vadit, nebude-li to právě růže.
napsal Petr Nevod
***
1991

Upozornění pro rodiče žáků
7. třídy

Podle výnosu MŠMT bude 9. třída na
školách zřízena až od školního roku
1993–94. Vaše děti tedy budou na ZŠ
Frymburk chodit do 8. ročníku a potom se
buď přihlásí na SŠ, SOU nebo do 9. třídy,
pravděpodobně v Českém Krumlově.
– ba –
***
1994 Kaple Marta
Mnozí si ještě vzpomenou na krásný
zářijový den loňského roku, kdy byla slavnostně vysvěcena opravená kaple Hohe
Marter. Stavební práce na opravě kaple
byly již dokončeny. Nyní zbývá opravit,
případně pořídit vnitřní zařízení kaple. Na
farním kontě prostředků, určených pro
opravu kaple, se během loňského roku až
do 14. 1. 1994 sešly ﬁnanční dary v hodnotě 8 500,- Kč. Chtěl bych poděkovat:
Ing. Janu Kalnému za navržení interiéru
kaple, oltáře a osazení Kalvárie. Manželům Milisterferovým z Vyššího Brodu za
provedení různých nátěrů v kapli zdarma.
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Obecnímu úřadu a jeho Výboru dobré vůle
za lví pomoc při záchraně této kulturní památky. Všem dárcům vyslovuje duchovní
správa farnosti Frymburk upřímné Zaplať
Pán Bůh.
napsal Michal Tkáč, farář
***
2004

Hasičský záchranný sbor,
územní obvod Český Krumlov:
Rozbor požárnosti a záchranných prací v roce 2003
Jednotky požární ochrany zasahovaly
celkem v 1 009 případech. Z toho bylo
173 zásahů a 14 požárů bylo bez účasti
hasičských jednotek. Dále bylo 283 zásahů u dopravních nehod, při kterých bylo
zachráněno 48 osob, ani jednou nezasahovali hasiči při živelných pohromách. Ve
102 případech zasahovali při úniku ropných produktů. Ve 374 případech poskytli
technickou a technologickou pomoc při
vzniku technických havárií, při kterých
bylo zachráněno 13 osob. Přímé škody
způsobené požáry byly vyčísleny na
4 692 000,- Kč. Hasiči svou činností
uchránili hodnoty za 21 420 000,- Kč. Při
požárech nepřišly žádné osoby o život,
byly zraněny 2 osoby a 2 osoby byly evakuovány. Bohužel jsou mezi námi i tací,
kterým asi dělá dobře, když vyhlásí jednotkám planý a zbytečný výjezd. Celkem
bylo v roce 2003 vyhlášeno 63 planých
poplachů, což je o 14 více než v roce 2002.
napsal Václav Liebl

2007 MĚSTYS Frymburk
Vážení spoluobčané! Mám tu čest vám
oznámit, že dne 22. 2. 2007 jsem převzal
z rukou předsedy Parlamentu PS ČR
dekret na udělení titulu městys pro naši
obec. Tuto možnost otevřela novela zákona o obcích č.234/2006 Sb. s platností
zákona od 1. 7. 2006. Od tohoto data
jsme začali pracovat na získání podkladů
k doložení titulu městys z historického
hlediska. Na zasedání OZ v měsíci
listopadu schválili zastupitelé naší obce
podání žádosti do Parlamentu PS ČR
o navrácení titulu městys a dne 22. února
letošního roku se tak stalo. Historické prameny uvádí, že snad již ve druhé polovině
13. století měl Frymburk charakter městečka. Písemný doklad udělující Frymburku označení městečka neexistuje a je
nutné počítat se skutečností, že zakládací
písemné privilegium nebo obdobný doklad, jímž toto sídliště nabylo statutu
městečka, nebylo vyhotoveno. Oﬁciální
výnosy udělující místu statut města nebo
městyse jsou zařízení novodobá. Frymburk nabyl charakteru středověkého městečka v důsledku konání trhů v místě
a nabytím funkcí zejména hospodářského
charakteru. Nejstarší údaj zmiňující Frymburk výslovně jako městečko se vztahuje
k roku 1374. Je obsažen v urbáři zboží
(nemovitých statků) rožmberských z roku
1374. Frymburk je jako městečko uveden
v řadě dalších pramenů. Z nejvýznamnějších je možné uvést listiny, jimiž se

Frymburku dostalo různých práv. Ty jsou
datovány roky 1492, 1555, 1577, 1596,
1612, 1623, 1681, 1694, 1793. Samotný
výčet letopočtů ukazuje, že Frymburk si
udržel městský charakter trvale ve své
historii. Jistě se ptáte, co to přinese pro
nás, občany Frymburku. Z ﬁnančního
hlediska musím odpovědět, nic. Ale pevně
věřím tomu, že každý z nás bude mít
v sobě trochu větší pocit hrdosti na svou
obec a nyní již na svůj městys. Hlavní
změna se projeví především v práci
úřadu. Dojde ke změně názvu úřadu.
Místo Obecní úřad Frymburk to nyní bude
Úřad městyse Frymburk a s tím je samozřejmě spojená celá agenda změn.
Změny razítek, hlavičkových papírů, štítků,
nápisů atd. Práce s touto změnou, ale
i ﬁnanční investice do této změny jsou
značné. Ale jsem přesvědčen, že nám
všem to stojí za to.
napsal Oto Řezáč – starosta
***
2013 Pranostiky na měsíc březen
n Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik
bude ještě mrazů po Velikonocích.
n Jestli březen kožich stáhl, duben rád
by po něm sáhl.
n Březnový sníh zaorati jest, jako když
pohnojí.
n Březen bez vody – duben bez trávy.
n Mnoho dešťů březnových – hubené léto.
n 7. březen – O svatém Tomáši sníh
bředne na kaši.

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

KONTAKT: 732 368 345, 603 357 459
15
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VÝZNAMNÉ DNY V BŘEZNU
1. pátek v březnu – Světový den modliteb
1. března

– Mezinárodní den omylů v kalendáři
– Den nulové diskriminace
– Mezinárodní den civilní ochrany

2. března

– Mezinárodní den boje spisovatelů za mír
– Mezinárodní den zásnub

3. března

– Světový den divoké přírody

6. března

– Den jódu

8. března

– Mezinárodní den žen
– Světový den ledvin

9. března

– Den Barbie

10. března – Evropský den památky obětem terorismu

20. března –
–
–
–

Světový den divadla pro děti a mláde
Světový den frankofonie
Světový den vrabců
Světový den štěstí

21. března – Mezinárodní den za odstranění rasové
diskriminace
– Mezinárodní den zdravého spánku
– Mezinárodní den loutkového divadla
– Mezinárodní den lesů
– Světový den poezie
– Světový den Downova syndromu
22. března – Světový den vody
– Světový den mimů

23. března – Světový den meteorologie
11. března – Evropský den mozku
– Světový den muslimské kultury, míru, dialogu 24. března – Světový den boje proti tuberkulóze
a ﬁlmu
– Den horské služby v ČR
14. března – Den pí
25. března – Mezinárodní den solidarity se zadržovanými
– Mezinárodní den akcí pro řeky proti přehradám
nezvěstnými členy mírových misí
15. března – Světový den spotřebitelských práv
– Mezinárodní den proti policejní brutalitě

– Mezinárodní den památky obětí otroctví
a transatlantického obchodu s otroky

17. března – Den svatého Patrika

26. března – Světový den boje proti epilepsii (Purple Day)

18. března – Mezinárodní den nezávislosti

27. března – Světový den divadla

19. března – Mezinárodní den invalidů

28. března – Den učitelů v ČR

MDŽ – MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Každý rok v březnu jdouce jaru vstříc,
pro ženy květy díků skládáme –
ať úsměv štěstí vždy Vám zdobí líc
a v žití nechť Vás pranic nezklame.

Každý rok z jara kvetou pampelišky,
skřivan se s písní domů navrací.
Na zdraví žen zas pozdvihujem číšky:
Dík za lásku Vám, dík za práci!
1970 – J. Sichinger

Tento den ženám patří…. Tak ať každá z Vás zázrak spatří
Krásný den žen přeje redakce frymburského zpravodaje
16

Frymbursky zpravodaj_březen_2022_Sestava 1 01.03.2022 8:56 Stránka 17

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

Základní škola
a Mateřská škola
Frymburk
oznamuje
všem rodičům
budoucích prvňáčků, že

zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
proběhne

ve středu 6. 4. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin.
Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na budoucí prvňáčky!

Do našeho resortu Amenity Resort Lipno v krásném prostředí přímo u jezera, hledáme nové posily:

číšník/servírka, kuchař/ka, recepční
Pokud Tě baví práce s lidmi, umíš vařit, rád se usmíváš, zkus to u nás jako číšník/servírka,
či jako kuchař/kuchařka nebo recepční hotelu.
Požadujeme úsměv, chuť do práce a trochu toho umu.
Za to Ti nabízíme spoustu našich benefitů v rámci využívání našeho resortu a sportovní haly,
adekvátní ohodnocení a přátelský kolektiv.
Přijď se za námi podívat nebo zašli životopis.

Více informací na: truhlarova@amenity.cz, 777 570 883.
Těšíme se na Tebe.

17
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Farní obce
Kolem Frymburku leží vesnice jakoby
rozptýlené do tvaru věnce, jejichž obyvatelé hledají duchovní povznesení
a útěchu pro své duše na faře sv. Bartoloměje, a tyto vesnice jsou s městečkem
v přátelském a obchodním spojení.
K obci Frymburk přísluší:
– Frýdava, na pravém břehu Vltavy
s 30 domy a 186 obyvateli.
Obec Hruštice:
– Hrodňov, na Raisnerově potoce
s Reisnerovým mlýnem, 36 domy
a 249 obyvateli.
– Hruštice s 12 domy a 92 obyvateli.
– Kovářov s 16 domy a 118 obyvateli.
– Posudov s hamrem a mlýnem
v údolí, 20 domy a 152 obyvateli.
Obec Svatonina Lhota:
– Milná s 12 domy a 96 obyvateli.
– Blatná na Blatenském potoce
s ¼ hodinu jihovýchodně ležícím Blatenským mlýnem s buquoyskou hájovnou,
33 domy a 299 obyvateli.
– Vřesná, novější vesnice, jejíž první
domy patřily vyšebrodskému hajnému,
a myslivci Fischerů a Buquoyů (před-

chozí polesní bydleli v Posudově; první,
který obýval vřesy, se jemnoval „Koidl“),
s 9 domy a 61 obyvateli.
– Svatonina Lhota s 12 domy a 92
obyvateli.
– Podhoří s 16 domy a 80 obyvateli.
– Moravice se 14 domy a 93 obyvateli.
– Náhlov s mlýnem a pilou na Náhlovském potoce, 17 domy a 99 obyvateli.
Obec Slupečná:
– Studené se 7 domy a 43 obyvateli.
– Kobylnice, nedaleko Vltavy, se
stranou ležícím venkovským dvorem
„Mörixův dvůr“ (podle starobylého práva
je jižně položený rybník každé tři roky
vyloven vyšebrodským klášterem a příští rok majitelem Mörixova dvoru oset
ovsem), 16 domy a 99 obyvateli.
– Plískov a stranou ležící selský dvůr
Kaliště (kdysi pastviště pro dobytek
rožmberské vrchnosti – horská pastvina) se 6 domy a 40 obyvateli.
– Slupečná se stranou ležícím „Petrovým mlýnem“, 23 domy a 169 obyvateli.
Zde se nachází jednotřídní obecná škola.
Na mýtnici se kdysi vybíralo mýtné z cesty. (Tato vozová cesta vedla z Weissenbergu přes Dobřín, Kobylnici, Slupečnou,

Kaliště do Vyššího Brodu a Rožmberka.
Jiná vedla přes vltavský brod a vyšebrodské pozemky na Kaliště.)
– Lipno nedaleko Vltavy, s 8 domy
a 54 obyvateli.
***
Okolí
Oblíbené procházky:
– Na „Martu
– ke Steinbüchlu a do Výtoně,
– procházky kolem Vltavy,
– na Frýdavský vrch a na Malý a Velký
Plešný atd.
Malé výlety:
– Do Svatého Tomáš
– přes Kaliště a po Hraběcí stezce
nebo přes Petrův mlýn, Lipno a po Hraběcí stezce k Čertově stěně atd.
Větší výlety:
– Po proudu Vltavy do Výtoně, Loučovic, k Čertově stěně, do Vyššího Brodu,
Rožmberku a přes Malšín zpět nebo
z Rožmberku do Českého Krumlova, na
Blansko (Kleť), Červený dvůr a přes
Chvalšiny, Hořice, Mokrou zpět.
– Z Frymburku do Černé v Pošumaví
(návštěva graﬁtového dolu) přes sklárnu

Pohled z Frymburka na Vltavu a část Frýdavy, která musela ustoupit Lipenské přehradě.
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v Zadní Zvonkové a Plechý (budoucí
Stifterův pomník) ke schwarzenberskému podzemnímu plavebnímu kanálu
a přes Jelení zpátky do Horní Plané (Stifterův rodný dům) – nebo z Plešného
přes Trojmezí a Třístoličník (v Bavorsku)
do Lackenhäuseru (hostinec u Jakelhiesla nebo u Rožmberka, kde rád
prodléval Adalbert Stifter); odsud do
Schwarzenbergu (sklárna), přes Ulrichsberg do Drkolné (Schläglu) nebo Aigenu
– nebo od Jakelhiesla také přes Wegscheid, Griesbach, Hafnerzell do Pasova
(touto cestou z Pasova nechal jet
„Stifter“ svého Vítka).
Velmi zajímavé starobylé město
Český Krumlov se svým pozoruhodným
velkolepým zámkem knížete Schwarzenberka leží od Frymburku vzdáleno

5 hodin cesty. Z Českého Krumlova
vystoupíme na „Kleť“ (Blansko), zpáteční
cesta vede přes pozoruhodný Majerův
dvůr s letohrádkem „Červený dvůr“
u Chvalšin.
Další výlety z Českého Krumlova jsou
na poutní místo Kájov na Hořickém
potoku, který ústí do Chvalšinského
potoka, s velkým románským kostelem
a blízkou vesnicí Rovné s pozůstatky
starého hradu, patřícímu ve 14. století
rytíři „Rovnému“, – nebo podél pěkného
údolí Vltavy do důstojně vyhlížejícího,
Přemyslem Otakarem založeného a císařem Josefem II. roku 1785 zrušeného
cisterciáckého kláštera „Zlatá Koruna“
s velkolepým gotickým chrámem atd.,
z vesnice Křemže (zapradávna Chlum)
údolím Brložského potoka k „Dívčímu
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Kamenu“, jedné z nejkrásnějších zřícenin hradu v zemi, postaveného Joštem
z Rožmberka za Karla IV. pro jeho pět
sester a zpustošeného pravděpodobně
ve třicetileté válce – odsud dále k hradu
Kotek, ležícímu na pravém břehu Vltavy
nedaleko vesnice Kamenný Újezd, který
byl přeměněn ve zříceninu v roce 1433,
když Bílí (husitská strana) táhli proti
svému vlastníku Oldřichu z Rožmberka.
Krajské město České Budějovice leží
10 hodin cesty z Frymburku; v blízkosti
se nachází překrásný, nedostižně vybavený zámek knížete Schwarzenberka
„Hluboká“, postavený podle vzoru Windsoru, s pozoruhodným loveckým zámečkem „Ohrada“.
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KŘÍŽOVKA PRO POBAVENÍ
Citát

KŮŇ
NÁŠ
S LYSINOU
MATEMATIK
(NÁŘ.)

TAJNĚ
PŘIPRAVOVAT

RÁZEM

AMER.
BOXER

Citát

POPRAVČÍ

KULEČNÍK.
ÚDER

BATOHY

GLAZURA

NÁŠ HUD.
SKLADATEL

3. díl
tajenky

ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA
ZLATO
(FR.)

POSTUPNĚ
ODNÉST

GYMNAST.
NÁŘADÍ

NÁŠ
VÝROBCE
KOTLŮ

KUKUČ
STVOL

VĚZENÍ
(ZAST.)

ZVNITŘKU
PRYČ

INIC.
LORENCOVÉ

BASKICKÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

OTÁZKA
(ZAST.)
HORA
KOLUMBIE

PRAOTEC

HOVĚZÍ
DOBYTEK
STOVKA
ŽEN

AFRICKÁ
ŘEKA

NOSOVKA

1. díl
tajenky

IRÁNSKÝ
OSTROV

BÝVALÝ
JEZDEC F1

nápověda:
AUST,
DINOU,
KEJS,PLOS,
TYSON

ZN.
EUROPIA

TŘI
(SLOVEN.)
LÁTKA
JIŽ

2. díl
tajenky
ČÍNSKÁ
JEND.
HMOTNOSTI

ZPEVŇOVAT

B. Franklin: Hlad, žízeň a bolest … dokončení v tajence.
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