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Městys Frymburk po dohodě se svým odborným lesním
hospodářem Ing. Hejdou opět po delší době, cca 5 let, přistoupil
k realizaci tzv. obnovní těžby v obecních lesích. V předchozích pěti letech jsme
se plně soustředili na boj s kůrovcovou kalamitou, kdy jsme těžbu prováděli pouze
nahodile právě z důvodu likvidace kůrovcových stromů. V měsíci květnu jsme
vyhlásili veřejnou soutěž a zastupitelstvo dne 14. 6. 2021 odsouhlasilo vítěze této
soutěže, jímž se stala Jihočeská dřevařská a.s. Sušice. Tato ﬁrma nabídla městysi
nejvýhodnější cenu na práce s těžbou spojené. Po provedení této těžby městys
provede kontrolu a sortimentaci vytěženého dřeva a opět vyhlásí soutěž na prodej
tohoto dřeva. Jedná se zhruba o 1500 metrů kubických. Odborný lesní hospodář
na jednání zastupitelstva vysvětloval tento druh těžby, kdy se jedná o porosty
přesahující 100 let věku. Je tedy třeba provést tuto obnovní těžbu. Porosty, kde
se těží, jsou i dostatečně zmlazeny přirozeným náletem existujících dřevin.

Oprava střechy bytového domu
Na červnovém zastupitelstvu rovněž zastupitelé rozhodli o výsledku soutěže
na plánovanou opravu střechy bytového domu č. p. 138, který patří městysi. Do
bytového fondu městys vkládá každý rok více ﬁnančních prostředků, než
získá na nájemném. Ale považujeme to za správné investování, jelikož se jedná
o zhodnocení nejen ﬁnanční, ale i přirozeně funkční. Vylepšuje kvalitu bydlení
našich občanů nájemníků v těchto obecních nemovitostech. Vítězem soutěže se
stala společnost Kohout Company s.r.o. Horní Planá.
Pokud se nám bude dařit v letošním roce úspěšně hospodařit, lze předpokládat, že opravy další střechy, ne-li střech u sousedních objektů č. p. 137 a 139
budeme realizovat ještě v roce 2021.

Přístavba č. p. 86
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
– periodický tisk
územního samosprávného celku.
Vydává:
Úřad městyse Frymburk 1x za měsíc.
Počet výtisků 690.
Reg. číslo: MK ČR E 11575
Řídí redakční rada:
O. Řezáč, Mgr. R. Bravenec.
Zodpovědná redaktorka:
N. Vrátilová, tel. 380 735 114.
Příspěvky lze zasílat nejpozději
do 25. v měsíci
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Redakce si vyhrazuje právo krácení
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z důvodu naplnění kapacity.
Grafické zpracování a tisk:
Tiskárna Černý s.r.o. Černá v Pošumaví

Dalším bodem jednání zastupitelstva byla přístavba č. p. 86, kde máme
zpracovanou projektovou dokumentaci na 10 malometrážních bytů. Zde se
v podstatě jedná o administraci procesu případného získání grantu tak, abychom
ihned po vyrozumění, zda jsme uspěli, byli připraveni kompletně pro realizaci
díla. Tedy v tomto případě už i s vybraným dodavatelem stavebních prací. Výběr
dodavatele, tzv. otvírání obálek se odehrálo dne 23. 6. 2021, no bohužel do našeho
výběrového řízení se nepřihlásila žádná stavební ﬁrma. Není třeba propadat
panice je třeba znovu posoudit zadaná kritéria a uvidíme. Z mého pohledu se
plně projevila nestabilita cen stavebních materiálů, kdy jejich navýšení během
posledních dvou měsíců dosahuje v některých případech i desítky procent.
Grant, o který jsme žádali, měl též jednu ze základních podmínek, která je víc
než šibeniční a tou je proinvestování, prostavění dané částky do konce roku.
Koukneme-li do kalendáře a vidíme, že je již polovina roku za námi a víme, že
u nás v listopadu může přijít mráz a sníh. Prostě dost často hrajeme na hraně,
ale i to má své meze, kdy je třeba realisticky zhodnotit míru rizik a s chladnou
hlavou rozhodnout a třeba projekt posunout a čekat na příhodnější chvíli, na
příhodnější podmínky.
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Repase cisterny CAS 32 dobrovolných hasičů
Městys Frymburk byl úspěšný
v získání dotace od Jihočeského kraje
na technické zhodnocení CAS cisterny
sboru našich dobrovolných hasičů.
Jedním z bodů jednání zastupitelstva
bylo právě shrnutí tohoto projektu.
Starosta poděkoval všem, kteří se na

něm účastnili. Z řad zastupitelů
zaznělo pozitivní hodnocení skutečnosti, že se jednalo o projekt, kde
byli aktivně zapojeni čtyři zastupitelé.
Částka, kterou městys získal od Jihočeského kraje je 401 000 Kč. K tomu
je městys připraven spoluﬁnancovat

opravu částkou cca 350 000 Kč. Přesnou částku nelze v takovém případě
stanovit, jelikož při repasi – opravě
tohoto rozsahu, se může vyskytnout
i nutnost rekonstrukce nějakého dílu,
o kterém v současné době nevíme.

Rodinné domy na Blatenské
Městys Frymburk v měsíci květnu
zveřejnil nabídku k prodeji posledních
12 parcel z celkového počtu 41 v lokalitě na Blatenské. Tento developerský
projekt trval více než 5 let. Městys sám
zakoupil a technickou infrastrukturou
vybavil pozemky pro výstavbu rodinných domů, takže se vlastně choval
jako developer od A až do Z. Co se
týká ﬁnanční stránky věci, městys na
tomto projektu vydělal hodně peněz.
Cca 15 – 20 milionů korun. To je určitě
příjemná stránka věci, že jsme realizovali a ukázali jsme občanům, že
umíme být hospodáři a umíme i vydělat
ﬁnance na atraktivnosti našeho městečka. Samozřejmě tyto peníze jsou na
účtu městyse nebo za ně realizujeme
projekty viz. předchozí mé příspěvky.
Zájem o pozemky je obrovský, a to
i přesto, že od prvopočátku stále zdůrazňujeme a ve smlouvách máme uvedeno, že se jedná o rodinné domy
k trvalému bydlení. A to platí pro celou
lokalitu Blatenská. Je to sice těžké
uhlídat, ale snažíme se mít tuto skutečnost smluvně ošetřenou. Bohužel

řada zastupitelů je z tohoto projektu
svým způsobem rozpačitá. Lidově
řečeno „opět nám nadávají všichni“.
Místní „že je to drahé“ a ti nemístní „že
jim to nechceme prodat“ na rekreaci
nebo na tzv. druhé bydlení. I když nám
nabízejí, jak se říká, hory doly. Tedy bohužel, jak mnohokrát na zastupitelstvu
zaznělo, „každý dobrý skutek, musí být
po zásluze potrestán“. Ale takhle na to
nelze pohlížet, prostě plníme svůj slib
zastupitele, jak nejlépe umíme a hlavně
v souladu s jeho zákonem stanoveným
zněním, tedy se ctí a nejlepším vědomím v souladu s platnými zákony ČR.
Za tu dlouhou dobu, co jsem starostou,
jsem byl přítomen situacím, kdy zastupitelé stojí na pomyslné křižovatce
a poměřují obecné dobro s osobním
rizikem spojeným s tím, že prostě nějak
rozhodnou. Tedy, že jim někdo vynadá,
či jim přestane odpovídat na pozdrav.
V projektu Blatenská postupujeme,
jak nám ukládá zákon. Na druhou stranu
vytváříme podmínky pro udržení (stabilizaci) či mírné navýšení počtu trvale
bydlících ve Frymburku. Minimální cena

pozemku je vždy stanovena znaleckým
posudkem na cenu v místě a čase
obvyklou, tak to přesně ukládá zákon.
Zastupitelé přirozeně mohou požadovat
cenu i vyšší, ale je téměř nezdůvodnitelné ji stanovit nižší. To je prostě fakt,
který je nutno přijmout. Z uvedených
12 pozemků zastupitelé rozhodli pouze
v šesti případech z téměř 30 žádostí,
kdy potřebná většina nabyla přesvědčení, že prodej těmto šesti žadatelům
splňuje požadavky a hlavně záměr pro
výstavbu v této lokalitě. O dalších šesti
pozemcích se bude rozhodovat někdy
na konci tohoto roku. Do té doby mají
možnost žadatelé přesvědčit zastupitele, že zde ve Frymburku chtějí trvale bydlet, budou pro Frymburk přínosem atd.
Současnou cenu ale nelze garantovat,
ta se opět bude odvíjet od znaleckého
posudku. Možná, že při tak obrovském
zájmu dojde i na dražbu na nejvyšší nabídku při zachování podmínek stanovených městysem (trvalý pobyt, dostavět
a zkolaudovat v jistém termínu).

Údržba hřbitova
V poslední době se přihodilo, že při
údržbě hřbitova došlo k mírnému poškození jedné náhrobní desky. Chtěl bych
požádat nájemce hrobních míst a vlastníky předmětů tvořící hrob, aby zvážili
možnost pojištění samotného hrobu,
jelikož městys se dostal do sporu s pojišťovnou, a to v tom smyslu, že zařízení
hrobu není majetkem městyse, a tudíž
se na něj nevztahuje naše pojistka.

Nelze pojistit cizí věc. Ano, ale máme
pojištěnou odpovědnost z naší práce
a činnosti. Takže vždy jsme schopni nějakým způsobem se k takovéto škodě
postavit. Obecně mohu konstatovat, že
náš hřbitov je ošetřován na slušné
úrovni. Z toho důvodu jsem si projel
hřbitovy v blízkém okolí, takže jsem schopen doložit toto své konstatování. Stejně
tak ale vnímám, že se sem tam někdy
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objeví posekaná tráva na hrobě či nějaký odletivší kus hlíny nebo kamínku.
Vzpomínat na našeho úžasného pana
Nováka, který v penzi zajišťoval 100%ní
údržbu našeho hřbitova, je správné, ale
bohužel není možné to vzít jako měřítko,
i když i mně by se to samotnému líbilo.
Ale pan Josef Novák a jeho péče o hřbitov byla výjimečnou záležitostí.
Oto Řezáč – starosta městyse Frymburk
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NÁŠ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
Městys Frymburk vyhlásil dne 1. 5. 2021 veřejnou sbírku na
opravu našeho kostela.
Příspěvky je možné poukázat na transparentní účet
č. 123-3884820277/0100 založený u Komerční banky, a.s.,
jehož transakce si můžete prohlédnout na internetových
stránkách https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/
123-38848420277.
Pro jednodušší kontrolu naleznete tento odkaz na úvodní straně
frymburských internetových stránek.
Pan starosta je stále v kontaktu s biskupstvím České Budějovice,
vikariátem Český Krumlov Ing. arch. Markétou Frantovou,
se kterou konzultuje jednotlivé kroky.
Stále platí příslib dotace z Ministerstva kultury ve výši 500 000 Kč.
Děkujeme všem, kteří na nás myslí.
K datu 26. června 2021 je na transparentním účtu 191 678 Kč.

INFORMACE O LETNÍM PROVOZU KNIHOVNY MĚSTYSE FRYMBURK
Vážení čtenáři a návštěvníci naší knihovny,
změn a přesunů bylo v tomto roce již mnoho, a proto jsme se rozhodly,
že letos o prázdninách nic už měnit nebudeme. Provoz knihovny i v létě bude stejný.
Otevřeno bude v úterý a ve čtvrtek od 15,15 do 17,00 hodin.
Děkujeme všem, kteří nám vrátili knihy z knihovny v Českém Krumlově, o které jsme
žádaly. Věříme, že i ostatní knihy se nám postupně vrátí.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme krásné letní dny s knihou.
M.Baldová, Š. Rillichová, knihovnice

Nové ordinační hodiny v zubní ordinaci Frymburk od 1. 8. 2021
Úterý, středa, čtvrtek: 9:00 – 15:30 hodin
12:00 – 18:00 hodin
Pátek:
Pro objednávání volejte, prosím, v ordinačních hodinách. Děkuji.
MDDr. Petra Šislerová

V měsíci červenci bude pracovnice ÚM přítomna dne 17. 7. 2021 od 8 do 12 hodin.
V měsíci srpnu bude pracovnice ÚM přítomna dne 7. 8. 2021 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

14. 7. a 28. 7. 2021 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
4
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Ukončení školního roku 2020-21
Máme za sebou již druhý školní
rok, který je ve znamení různých protiepidemických opatření. Stala se dosud
nevídaná věc. Většina žáků se převážnou část školního roku neučila v lavicích, ale před monitorem počítače,
notebooku nebo tabletu. Ze školy jsme
zapůjčili celkem 30 zařízení, aby se
online výuky mohl zúčastnit opravdu
každý žák. Myslím, že se nám to i přes
občasné výpadky internetu, které nedokázal ovlivnit nikdo, podařilo.
Všichni vyučující opět významně
rozšířili své schopnosti a dovednosti
v online prostředí. Společně jsme hledali způsoby, jak udržet žáky motivované pro učení, i když už se tak dlouho
učili z domova. Velmi jsme přivítali
možnost individuálních konzultací, kdy
mohli žáci chodit po jednom do školy
a probrat učivo s konkrétními vyučujícími. Od dubna jsme motivačně zařazovali plnění úkolů z tělesné, výtvarné,
hudební nebo pracovní výchovy. Byli

jsme velmi rádi, když se od poloviny
dubna mohly vrátit některé ročníky,
i když jen rotačně, a ke konci května
se mohli konečně vrátit žáci všech
ročníků!
Velké poděkování patří všem žákům, vyučujícím a rodičům, kteří byli
nezbytnou součástí online výuky
a podporou pro své děti. Bez jejich
pomoci by to zvláště u dětí na
1. stupni nešlo. Děkujeme!
V předposledním červnovém týdnu
jsme uskutečnili ve všech třídách pěší
a cyklistické výlety, vodní kurzy a další
společné aktivity, které jsou součástí
našeho školního vzdělávacího programu
pod souhrnným názvem Spolu to dokážeme. Za podporu při jejich organizaci
děkuji panu Labajovi z převozu ve
Frymburku za mimořádné a bezplatné
jízdy, půjčovně Lipno Centrum za přátelské ceny při půjčování kol, manželům Frajovým za ubytování 2. třídy,
panu Anderlemu za bezplatnou cestu

parníkem pro žáky 5. třídy, manželům
Vébrovým, Faturovým a Chalupovým
za bezplatné zapůjčení raftů, občerstvení a pomoc s organizací vodáckého
kurzu 7.A, panu Milotovi ze Surfsportu
za zapůjčení kánoí a panu Benešovi
za přátelskou cenu na ubytování se
stravou v Jestřábí 1 pro 8. třídu.
Samozřejmě moc děkujeme všem
rodičům za organizační pomoc v jednotlivých třídách, bez Vás by to vše
nešlo.
Vzhledem k uzavření mateřské školky v březnu a dubnu jsme se s panem
starostou Otou Řezáčem rozhodli, že
celý červenec a srpen bude mateřská
škola v provozu. Děkuji všem paním
učitelkám z mateřské školky za krásné
rozloučení s předškoláky a historicky
první spaní předškoláků ve školce.
Přeji všem pohodové prázdniny
plné sluníčka!
Mgr. Milada Minaříková,
ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

Výlet prvňáčků do Fotoateliéru Seidl v Českém Krumlově
V pátek 25. 6. 2021 jsme s prvňáčky vyrazili na výlet do Českého Krumlova. Pro někoho první cestu autobusem
jsme zvládli bez problémů. ☺ Ve fotoateliéru Seidel nás příjemně přivítali a provedli nás krásným secesním domem
i zahradou. Paní fotografka nám pomohla s proměnou do doby před sto lety. Naše krásně
oblečené dívenky dostaly do vlásků mašle
a z hochů se stali námořníčci. Kromě fotograﬁckého zážitku jsme si odnesli i nádhernou
dobovou fotograﬁi na památku.
Na výletě jsme si pohráli na hřišti, prošli se
městem a kolem Vltavy, zastavili se na občerstvení u paní Maurerové. Pochutnali jsme si nejen
na svačinkách z domova, ale i na zmrzlinách. Výlet
jsme zakončili u krumlovských zámeckých medvědů, kteří si zrovna dávali do nosu, stejně jako my.
Na vydařený výlet budeme dlouho vzpomínat. ☺
Prvňáčci
5
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Druháci a výukový seminář
Život v mraveništi
21.–25. června absolvovali druháčci výukový seminář „Život
v mraveništi”. Počasí nám přálo a celý týden jsme prožili v přírodě. Hráli
jsme plno zajímavých her, zasportovali jsme si na Mravenčí olympiádě,
stříleli z luku, zachraňovali Berušku ze spárů zrzavých mravenců
a týden jsme zakončili přespáním na Svatonině Lhotě. Cestou jsme
měli možnost sledovat několik velikánských mravenišť a na Svatonince jsme si opekli buřty a užili krásný večer při dvojité duze na obloze☺. Ráno na nás čekala díky dobrotám od maminek
královská snídaně. Všem se nám seminář moc líbil a děkujeme rodině Frajových za srdečnou pohostinnost!!!
Míša Jahnová, tř. učitelka

My a naše práva ve 3. třídě
Celý poslední červnový týden patřil u třeťáků tématu My a naše práva.
Ve středu 23. června jsme se společně vlakem vydali na Třísovský Hamr,
táborovou základnu blízko zříceniny hradu Dívčí Kámen. Čekali nás zajímavé
aktivity. Dozvěděli jsme se, že máme právo na jméno, právo na vlastní názor,
právo na soukromí, právo na informace a každý z nás je důležitý. Stihli jsme
i plno dalšího a v pátek se nám ani nechtělo domů ☺.
Markéta Moravcová, tř. učitelka

Ztroskotání Robinsonů ze 4. třídy
Výukový seminář Expedice Robinson se uskutečnil ve čtvrtek a pátek (24.–25. 6.) na místě zvaném „Na cihelně”
v lesích za Frymburkem. Záměrem bylo umožnit žákům 4. třídy prožít podobné situace, které zažíval Robinson Crusoe,
seznámit se s dovednostmi, které se po svém ztroskotání na ostrově naučil. O získání dovedností, jak přežít v přírodě, se
nám postaral pan Honza Račák. Děti si mohly vyzkoušet lukostřelbu, výrobu „nožíku” z obsidiánu a pazourku a některé
zkoušely rozdělat oheň bez zápalek či zapalovače. O vyrovnání se se ztrátou pohodlí a zvládnutí překonání strachu
se nám postaralo počasí a úžasní rodiče, kteří byli připraveni kdykoli pomoci. Tímto moc děkujeme za rychlou evakuaci
do školy panu Svobodovi, Labajovi, Myslíkům a Brunerům. O výpomoc při vaření na ohništi se zasloužil Pátek (pan Pavel
Jaroš z Lipna nad Vltavou). Děkujeme za výborné buchty a jiné laskominy, které nám připravily maminky a panu Milanu
Janáčkovi a panu Brunerovi za odvoz batohů a stanů.
Za všechny Robinsony ze 4. třídy sepsala Mgr. G. Krejzová
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5.třída – výukový seminář Klíč

Cyklistický kurz 6.A a 6. B
Dne 21. 6. vyrazily obě šesté třídy společně na cyklistický kurz. Naše trasa vedla nejdříve z Frymburku do Lipna nad
Vltavou. Tady se děti pořádně vyřádily ve vodě a s nadšením a sportovním duchem absolvovaly závody ve trojicích na retro
šlapadle. První tři místa byla odměněna výbornou točenou zmrzlinou. Poté naše trasa pokračovala dále kolem přehrady
do Přední Výtoně, kde jsme se znovu oddávali vodním radovánkám a zábavě. Nakonec jsme sebrali všechny síly a vydali
se na cestu k přívozu do Frýdavy a náš výlet jsme šťastně zakončili zpět ve Frymburku. Počasí bylo doslova objednané,
sluníčko hřálo,až pálilo, všichni jsme si výlet perfektně užili, vrátili jsme se spokojeni a plni krásných zážitků.
Ing. Irena Schenková, třídní učitelka 6. A

Sjíždění na raftech – 7. třídy

23.–24. června prožila naše třída pohodovou, ale i dobrodružnou plavbu po řece Vltavě. Vyrazili jsme ve středu ráno
a přeplněným autobusem jsme dojeli do Vyššího Brodu. Tam začínala naše plavba. První den jsme ujeli 22 km, užívali jsme
si klidu na prázdné řece i nápaditých her, které pro nás připravil instruktor Lukáš z Inge-outdoor. Za to mu moc děkujeme!
V kempu U Fíka jsme se ubytovali v teepee a učitelé v chatě. Byl to hezký večer – koupání, posezení v bufetu, táborák.
Prostě pohoda, jak má být. A pak to přišlo. Bouřka, déšť a kroupy! Zjistili jsme, že indiánské stany nejsou na toto počasí
zrovna nejvhodnější. Jedno teepee bylo doslova vyplaveno a některé děti si tak musely najít nové místo na spaní – v chatce
u učitelů. Ostatní statečně přečkali noc v promočeném obydlí. Ráno bylo po náročné noci hodně těžké, ale čekal nás ještě
jeden den plavby. Cesta nám nakonec rychle utekla, protože na trase bylo sedm jezů a v cíli krásný Český Krumlov.
Děkuji všem žákům za nasazení, se kterým na seminář jeli a rodičům za pomoc s odvozem zpět.
Eliška Rolníková, třídní učitelka
7

Frymbursky zpravodaj_červenec_2021_Sestava 1 29.06.2021 14:39 Stránka 8

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

My a svět – 8. třída

Ve středu ve dvě hodiny jsme se
všichni nalodili po dvojicích nebo trojicích na kánoe. Nejdříve jsme se naučili
s kánoemi zacházet a mohli jsme vyrazit.
Někteří z nás byli rychlejší a jiní naopak
pomalejší, ale nakonec jsme po šesti
hodinách všichni dorazili do kempu
v Černé v Pošumaví. Jelikož jsme byli
všichni po dlouhé cestě unavení, tak
jsme se šli hned navečeřet a postavit
stany. Polovina z nás se potom ještě
sešla kolem ohně, kde jsme si povídali.
Když se setmělo, šli jsme všichni do
stanů. Věděli jsme, že má přijít bouřka
a má být silný vítr, ale nikdo nečekal, že
dva stany uletí. Tři čtvrtiny třídy se tedy
běžely schovat do umýváren, kde počkaly, než přejde déšť. Nakonec ti, kterým
uletěl stan, šli spát do místa, kde jsme jedli
s tím, že další den se domluvíme, jak dál.
Ráno jsme všichni vstali kolem
šesté hodiny. Nasnídali jsme se a oblékli.
Statečně jsme vyrazili do Adventure
parku. Když jsme se poučili o bezpečnosti, tak jsme se rozdělili na skupinu
rychlejších, kteří se nebojí, a na ty, kteří
mají obavy. Na dráze byli dva nouzové

východy, které část třídy využila. Zbytek
třídy dokončil dráhu až do konce, ale
shodli jsme se, že jsme všichni stateční,
protože jsme to všichni zkusili. Když
jsme se vrátili do kempu, šli jsme se naobědvat a převléct do plavek. Společně
jsme potom vyšli na Windy point. Někteří se šli koupat a ostatní hráli volejbalový turnaj proti vysokoškolákům
z Budějovic. Vyhráli jsme dva jedna na
sety. Pan učitel se sice chvilkami bál, že
uděláme ostudu, ale myslím, že jsme ho
nakonec příjemně překvapili (komentář
pana Vopátka – „Byl jsem pyšný, jak
hráli celou dobu.”) Po nějaké době odpočinku a koupání jsme se vrátili do
kempu, kde nás čekali aktivity. Zkoušeli
jsme hru důvěry, kde šlo o to, že si jeden
stoupnul doprostřed a ostatní si ho
pošťuchováním přehazovali mezi sebou.
Dostali jsme se taky ke hře dálnice, kde
jsme museli podle našich rolí postavit
na papíře co nejlevnější a zároveň nejvýhodnější dálnici tak, aby jí zvolili
ostatní jako nejlepší. Bohužel jsme hru
už nestihli vyhodnotit, protože začalo
hřmít a všichni jsme běželi schovat věci

do stanu. I když předešlou noc dva stany
uletěly a jeden z nich se rozbil, tak
všichni spali ve stanu. Po chvilce přestalo pršet, takže jsme se šli navečeřet
a potom jsme si už jenom povídali a šli
spát.
Ráno nás pan učitel vzbudil o trochu později, ale všichni jsme mu byli
vděční za to, že jsme si mohli přispat. Šli
jsme se nasnídat a byla debata o tom,
jestli pojedeme na kánoích nebo autobusem. Skoro všichni hlasovali pro
kánoe. Takže jsme sbalili stany a ostatní
věci. Převlékli jsme se a připravovali se
na nalodění. Všichni jsme věděli, že
vyjíždíme skoro o hodinu později, ale
snažili jsme se být optimističtí. Cesta
zpátky byla mnohem jednodušší a do
Frymburku jsme dorazili po krásných
třech hodinách. Ještě jsme počkali, než
nám učitelé dovezou věci, co zůstali
v kempu autem a šli jsme domů.
Myslím, že jsme si výlet všichni moc
užili a děkujeme panu učiteli Vopátkovi
a paní učitelce Marešové za krásně strávené tři dny.
Žižková Elly, žákyně 8. třídy

inzerce

Zubní klinika Dr. Jakubčák s.r.o. ve Vyšším Brodě přijme zdravotní sestru / zubní instrumentářku.
Nutné odpovídající vzdělání v oboru.Pracovní doba běžná, nástup možný dle dohody (ideálně ihned ).
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 775 588 087

8
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9. třída a naše poslední společné rafty

„Moc děkuji deváťákům za jeden z našich posledních zážitků, na který budu dlouho vzpomínat. Všichni jsme si během
dvou dnů na raftech užívali počasí, příjemnou vodu, dobrou náladu, vtipy, zpívali jsme za doprovodu kytar i bez a povídali
jsme o všem možném i nemožném u ohně. Díky patří deváťákům za to, jakou skvělou atmosféru vytvořili, a jejich rodičům,
kteří byli tak ochotní a pomohli nám s dopravou.” 😊
Lucie Mrvková
„21. až 22. června jsme jeli na náš předposlední výlet. Na raftu byla sranda a instruktoři byli vtipní. Přespávali jsme
v kempu U Fíka, kde jsme nedělali nic jiného, než si chodili kupovat jídlo či pití. Udělali jsme si oheň a povídali si. Když už
jsme museli jít spát, zalezli jsme do chatek a čekali, než začne pršet. Čekali jsme sice tak 2 hodiny, ale pršet začalo. Všichni
jsme si mysleli, že usneme, ale foukal takový vítr, že jsme málem i s tou chatkou odletěli. Ráno jsme si šli
vyčistit zuby, obléci se a pokračovali jsme v cestě. Bylo to náročné, protože vůbec neutíkala cesta. Měli jsme hlad
a ještě k tomu jsme nestíhali odvoz. Naštěstí jsme všechno stihli. Všichni jsme v pořádku dorazili domů a šli spát.”
Tinka Š.
„Rafty mě vždycky baví, protože je to jeden z nejlepších zážitků. Byl jsem rád, že první den jsem nezapomněl, jak se
pádluje, a první jez jsme zdolali opravdu výborně. Celou cestu byla fakt sranda a v kempu ještě víc. Celý výlet jsme si
náramně užili a doufám, že se na vodu opět vydám.“
Jirka Š.
inzerce

Občerstvení U Faturů
Rádi bychom se podělili o informaci, že jsme nově otevřeli stánek
s občerstvením naproti hasičům.
Ochutnat u nás můžete: n domácí vafle na špejli,
n domácí bagety s čím si sami vyberete,
n pita chléb s kuřecím gyrosem
a domácím dresingem,
n hot dog, párek v rohlíku, toasty, aj.
Zapít to můžete skvělou točenou plzínkou či malinovkou.
Dále nabízíme výbornou zmrzku. Vždy Vanilka a k ní italský sorbet
dle našeho výběru (který ocení i lidé s alergií na lepek).

Na všechny se moc těšíme.
Fanda a Síma 😊
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DEN OTCŮ
V neděli 20. 6. 2021 se konala
oslava Dne otců, a jak se již stalo tradicí, připravili jsme pro tatínky a celou
jejich rodinu stezku plnou zábavných
úkolů.
Letošní ročník jsme z důvodu rekonstrukce FČASu přemístili k restauraci Nautilus. Zde si tatínci se svými
pomocníky vyzvedli mapu a legendu ke
stezce, ozdobili se malovaným motýlkem a vyrazili na trasu. Připraveno bylo
10 stanovišť. Tatínci přebalovali miminko, odpovídali na kvízové otázky,
poznávali zákoutí Frymburku, čistili

vodní nádrž, ve vodě lovili magickou
desku, zahráli si disk golf, prošli slalomem a jako skladníci naskladnili přenosku lahví. Nakonec na ně čekala
zkouška odolnosti při střelbě na živý
terč.
Po splnění všech úkolů dostali na
posilnění pivo a klobásku a děti spoustu
odměn za pomoc tatínkům😊
😊.
Společně jsme tak strávili krásný
nedělní den a užili si příjemnou zábavu.
Děkujeme členkám klubu FČAS
a našim mladým pomocníkům za přípravu akce. SDH Frymburk za zapůj-

Rybník Milná
Na sobotu 5. 6. 2021 si Rybářské sdružení Milná vytýčilo jasný cíl.
Zpevnit východní břeh rybníku, aby bylo zabráněno jeho postupné degradaci.
Šéf a hybatel celé akce Vlasta Toušek sehnal k tomuto nelehkému cíli
materiál, tedy betonové panely, které nechal dopravit z Českého Krumlova,
kde sloužily několik desítek let jako vrchní kryt teplovodního vedení. Po
sehnání materiálu domluvil také tři plus jednoho člověka, kteří byli svolní
panely na svých zádech nosit. Kluci, jmenovitě Venca Schneider, Michal
Toušek a Olda Eisenhammer společně s pisatelem této zprávy Lukášem
Touškem, se s nelehkým cílem popasovali s nadhledem, noblesou
a humorem a v poledne byl vytýčený a jasný cíl dosažen.
Závěrem bych rád dodal, že akce byla dobrovolná.
Takže: Chlapi, dobrá práce a veliké díky! Petrův zdar!

10

čení hudební aparatury a panu Šuhajovi za skákací hrad. Velké díky patří
sponzorům akce: Restauraci Nautilus
za občerstvení pro pořadatele i účastníky akce, městysi Frymburk, panu Ing.
Dlouhému za odměny pro celou rodinu
a Adventure parku za poukazy na vodní
lyžování ve Frymburku.
Budeme se s Vámi těšit na další
společná setkání.
Za Spolek FČAS
Jana Toušková, Lenka Černá
a Věrka Potměšilová
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FRYMBURSKÁ ŠLAPKA 2021
V neděli 13. června uspořádal sportovní klub ATLETIKO FRYMBURK první ročník dětských cyklistických závodů na odrážedlech
a horských kolech, kterého se zúčastnilo přes 70 dětí a ještě více diváků. Na atraktivní závodní trati v areálu pláže a školního
hřiště jsme viděli statečné výkony cyklistických nadějí podpořené skvělou atmosférou, krásným počasím a atraktivními cenami.

Tímto děkujeme všem účastníkům, divákům a zejména našim partnerům: Park Frymburk (Ing. Martin Dlouhý), Bistro
u Hastrmana (Miloš Boháč ml.), Rosenberger Lipno Line, Lipno Centrum, Sport Řezáč a spolek Zdraví Frymburk.
Jsme rádi, že se nám ve Frymburku společně podařilo založit novou sportovní akci a už se těšíme na příští ročník.
Za pořádající ATLETIKO FRYMBURK – Martin Řezáč (předseda)

Oleje a tuky z kuchyní – co s tím?
Kuchyňské oleje a potravinářské tuky představují velký problém pro kanalizaci. Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají
hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další nečistoty, které pak vytvářejí v kanalizačním potrubí odolný
povlak, a někdy se může stát, že se úplně ucpe. Co s tím? Je to jednoduché.

Nevylévat kuchyňské oleje a tuky do kanalizace.
n
n
n

Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové utěrky a pak vhodit
do směsného odpadu.
Větší množství kuchyňských olejů přelijte do plastové láhve (PET) a zavřete.
Tuky přendejte například do krabice od mléka či starého sáčku.
Obojí lze odevzdat v areálu Technických služeb městyse Frymburk,
jehož pracovníci zajistí odbornou likvidaci tohoto odpadu.

redakce

„Zdravé a krásné životní prostředí výsadou, nýbrž pragmatickou nutností.
Jestliže špatně zacházíte s životním prostředím, ono na oplátku špatně zachází s námi.”
11
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NA FRYMBURSKÉM HRANIČÁŘI SE POPRVÉ HRÁLO DIVADLO

Tři pohádková představení sehráli
čkyňští divadelníci v sobotu 19. června
pro děti z frymburské základní školy, ale
i pro turisty, kteří zde trávili dovolenou.
Veselá pohádková představení O Karkulce a O dvanácti měsíčkách, ztvárnili
ochotníci přímo na přívozu. Vůbec poprvé v dějinách Lipenska se tak stalo, že
se na nějakém přívoze hrálo divadlo.
„Děti měly opravdu velice náročný
rok. Stejně tak jejich rodiče, ale i učitelé.

Připravili jsme pro ně zajímavý zážitek
na hladině Lipna jako oddych v momentě, kdy školní rok vrcholil. Jsem ráda, že
si řada dětí se svými rodiči na přívoz
cestu našla a zpříjemnili si odpoledne
přímo na hladině našeho jihočeského
moře,“ uvádí ředitelka frymburské základní školy Milada Minaříková.
Frymburský převozník Antonín Labaj byl z představení nadšený a bude
v podobných akcích pokračovat. „Zají-

12

mavé by byly určitě i koncerty, kdyby
kapela hrála na přívoze a diváci by seděli
v naší frymburské zátoce,“ uzavírá pan
Labaj.
Vstup na představení byl zdarma.
Společně se zdejší základní školou se
na kulturním odpoledni podílel úřad
městyse Frymburk a Turistický spolek
Lipenska, který se stará o propagaci
území sahajícího od Stožce až po
Rožmberk.
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Správné chování na společné stezce
pro chodce a cyklisty
Cyklista, který se řítí vysokou rychlostí prostředkem cyklostezky, skupiny
chodců, které zabírají většinu jejího
prostoru, pes bez vodítka pobíhající na
druhé straně než jeho majitel, nebo
bruslař, který nebezpečně kličkuje mezi
ostatními. Taková situace děsí všechny,
kdo se alespoň občas pohybují na společných stezkách pro chodce a cyklisty.
Někteří chodci i cyklisté občas mají
pocit, jako by stezka byla určena pouze
jim a ostatní na ní byli nevítanými vetřelci. Mnohdy si neuvědomují své vlastní
chyby, o to více jsou ale pohoršeni bezohledností ostatních.
„Při pohybu na společných stezkách pro chodce a cyklisty si obě skupiny účastníků musí uvědomit, že mají
stejné právo se v daném prostoru pohybovat a neměly by přitom nijak ohrožovat ani omezovat ostatní,“ říká David
Horatius, specialista z odboru dopravy
Magistrátu hlavního města Prahy, který
nedávno spustil osvětovou kampaň ke
zvýšení vzájemné ohleduplnosti účastníků provozu Jezdím jako člověk.
Držte se vždy u kraje stezky
Vzhledem k tomu, že na povrchu
společné stezky nenajdeme žádné dělící
čáry, ani směrové pruhy, mohlo by se
zdát, že není jasné, kdo se má kde pohybovat. Tento problém však řeší pravidla
provozu na pozemních komunikacích,
která říkají, že cyklista by se měl vždy
držet u pravého okraje stezky ve směru
své jízdy. Do středu či její levé části by
měl vjíždět jen při objíždění překážky
nebo jiného účastníka provozu.
Podobným pravidlem by se měli
řídit i chodci, kteří by se také měli pohybovat u kraje. „Výhodnější je jít u levého
okraje stezky, a to zejména kvůli lepší
vzájemné viditelnosti protijedoucích
cyklistů s chodci. Snižuje se tak riziko
toho, že by se chodec zbytečně lekl
cyklisty jedoucího stejným směrem,

který by jej předjížděl z těsné vzdálenosti,“ vysvětluje Horatius.
Všichni, kdo se na stezce pohybují,
pak musí dodržovat ještě jedno důležité
pravidlo: neměli by vytvářet větší skupiny, které by zabíraly celou šíři stezky
a blokovaly pohyb ostatních.
Důležité je předvídat
a být předvídatelný
Jezdci na kole i bruslaři by vždy
měli svou rychlost přizpůsobit hustotě
provozu. Podle obecného pravidla by
cyklista po stezce neměl jet rychlostí
vyšší než 30 km/hod., pokud je však na
komunikaci větší množství dalších
účastníků, měl by se jezdec na kole
pohybovat ještě výrazně pomaleji.
„Současně je nutné, aby cyklisté
bedlivě sledovali dění kolem sebe a předvídali možné nečekané pohyby chodců,
které by jim mohly zkomplikovat jízdu.
V případě potřeby je dobré na sebe upozornit zvonkem,“ radí David Horatius
a dodává, že pečlivě sledovat provoz by
měli i pěší, kteří by měli být schopní přizpůsobit se okolnímu dění. Zároveň by
se vždy měli chovat předvídatelně –
tedy žádné nečekané změny směru
chůze či prudké pohyby, kvůli kterým by
mohli ostatním zkřížit cestu.
Čtyřnozí mazlíčci bez vodítka
mají vstup zakázán
Situace, kdy si chodci, ale i cyklisté
či bruslaři vezmou s sebou na stezku
své domácí mazlíčky, není nijak výjimečná. Majitelé by přitom měli vždy pamatovat na to, že když už si pro venčení
vybrali společnou stezku pro chodce
a cyklisty, musí mít zvíře na vodítku
a musí ho držet u sebe.
Ne pro všechny stezky platí
stejná pravidla
Kromě společných stezek pro chodce a cyklisty se můžete setkat i s dalšími
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typy stezek, které se od sebe liší tím, kdo
se na nich může pohybovat. Nejjednodušším typem jsou stezky určené buď
výhradně cyklistům či pouze chodcům
– to jsou zpravidla klasické chodníky. Na
takových komunikacích se může pohybovat jen ten, komu je prostor určen.
Chodci a cyklisté se spolu vedle
společných stezek mohou setkat také
na stezkách pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Podobně rozdělená
je i samotná stezka, na které jsou dělicí
čárou, popřípadě barevným podbarvením vyznačeny dvě samostatné části,
z nichž jedna slouží k pohybu chodců
a druhá k pohybu cyklistů. Pravidla
pohybu po této stezce jsou celkem jednoduchá. „Obě skupiny účastníků se
musí držet v pro ně vyhrazeném prostoru. Do druhé části stezky mohou
vstoupit jen ve speciﬁckých případech,
jako je například objíždění nebo obcházení překážky, odbočování, vstupování
či naopak opouštění stezky,“ vysvětluje
David Horatius.
Ohleduplnost nade vše
Mohlo by se zdát, že představy
a potřeby chodců a cyklistů jsou
mnohdy diametrálně odlišné a využívat
společný prostor ke spokojenosti obou
skupin účastníků je kvůli tomu takřka
nemožné. Není to ale pravda. K tomu,
aby byl pohyb po městě příjemný a bezpečný pro všechny účastníky provozu,
stačí jedna prostá věc: ohleduplnost.
Ať už se tedy pohybujete na kole
nebo pěšky, po společné stezce nebo jakémkoli jiném typu komunikace, dbejte
vždy na dodržování pravidel provozu
a respektujte ostatní účastníky. Věřte, že
se Vám to v dobrém vrátí.
Redakce frymburského zpravodaje
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HISTORIE HNÍZDĚNÍ
ČÁPŮ BÍLÝCH
NA FRYMBURSKU
Od pradávna je čáp bílý spojován
s legendou, že přináší lidem miminka,
zejména pak syny. Vedle pomoci těchto
ptáků člověku v boji s hrabošími kalamitami to byl zřejmě důvod, proč se jej snažili připoutat ke svým sídlům vytvářením
vhodných podmínek pro hnízdění, a to
zejména instalací hnízdních podložek na
střechy či nepotřebné komíny svých
domů. Bohužel naše kroniky nezmiňují
ani jeden případ hnízdění tohoto ptačího
druhu na našem území. Prvními dokumenty jsou tak záznamy České společnosti ornitologické vztahující se k Blatné.
Písemně doložitelné je hnízdění
čápů bílých v Blatné u Frymburku v letech 1951 a 1952, kdy zde byla na

hnízdě kroužkována
celkem 4 mláďata.
V nadmořské výšce
775 m podle záznamů
obdržela 28. června 1951 dvě
mláďata kroužky s označením CZP B
4514 a 4515 a další dvě mláďata o rok
později 22. června 1952 kroužky CZP B
4526 a 4527. Záznamy však neuvádějí
přesnou lokaci místa hnízda a ani jména
kroužkovatelů. Mohu se jen domnívat,
že vybudování hnízda čápy v této lokalitě souvisí s poválečným vysídlením
Blatné a opuštěním historických selských budov s velkými komíny. Čápi tak
dostali příležitost k vybudování hnízda
v pro ně příznivé lokalitě.

Prosím, mohl by si někdo vzpomenout či zjistit podle starých fotograﬁí,
na jakém místě čápi hnízdili, kdy hnízdo
asi vzniklo a kdy zaniklo? Budu vděčný
za jakoukoliv zprávu. Tuto informaci
by kromě nás potřebovali i autoři připravované publikace o hnízdění čápů
bílých v Jihočeském kraji.
Přiložený letecký snímek Blatné
pochází z roku 1949, snad si ještě někdo
vzpomene.

Letecký snímek Blatné z roku 1949, zdroj: geoportal.gov.cz
Prvním místně doložitelným pokusem lidí přilákat čápy do Frymburku byla
instalace starého kola z žebřiňáku na
komín v zadním traktu původního, dnes

již neexistujícího domu čp. 15 na náměstí – Markusova rodného domu.
Lokaci zachytil náš fotograf pan Junek.
Na hnízdo si vzpomínám z vycházek
14

naší mateřské školy z let kolem roku
1962–1963.
Dalším, tenkrát bezděčným přilákáním čápů do Frymburku, byla výstavba
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Markusův rodný dům – první doložitelné hnízdiště čápů bílých ve Frymburku.
rodinných okálů na přelomu 70. a 80. let
minulého století pod benzínovou stanicí
(dnes čp. 128–132). Tehdejší dlouhé
lhůty pro dodání „papírové“ nástavby na
investorem vybudované zděné přízemí
s komínem inspirovalo čápy na položení
prvních větví na vrchol minimálně
dvou komínů. Dalšího jara se však už
z komínů kouřilo a ze zahnízdění tak
již nic nebylo.
Zatím posledním řízeným pokusem
o usazení čápů v našem katastru je tak
instalace hnízdní svařené konstrukce
podložky s proutěným výpletem na
vrchol betonového sloupu ve výšce 10 m
nad zemí v lokalitě za Rybízárnou II.
Místní louky v minulosti čápi využívali

k lovu potravy, plocha je přehledná a pro
vzlet čápů z hnízda příznivá. Také rozvody vysokého napětí jsou dostatečně
daleko.
Pro tento „projekt“ se nám podařilo
získat celou řadu lidí a ﬁrem. Pan starosta Řezáč zajišťoval souhlas vlastníka
pozemku Ing. Řehouta s umístěním
sloupu. Část materiálu daroval pan
Antonín Labaj, zbývající materiál a přípravu jednotlivých dílů kovové podložky
zajistil pan Josef Křikava z Loučovic,
svaření dílů pak velmi profesionálně provedl pan František Lorenc v kovoﬁrmě
pana Helmuta Lepschy v Loučovicích.
Vyřazený dvanáctimetrový betonový
sloup zajistil pan Jiří Augustin od sou-
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kromníka poblíž Č. Krumlova, převoz
sloupu na místo instalace pan Želechovský. Ve spolupráci se stavební ﬁrmou
Midoss pod vedením pana Jana Grohmana jsme instalovali sloup s již připevněnou hnízdní podložkou v blízkosti
jedné ze skruží na zmíněné louce
4. června 2021.
Všichni své práce a materiál poskytli na své vlastní náklady zdarma
a za to jim patří velké poděkování. Tak
snad si naší společné iniciativy brzy čápi
všimnou a v následujících letech si vyberou podložku pro zahnízdění.
Za spolek ŠUMAVANENAPRODEJ
Mgr. František Frantál
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Státní svátky
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Tento státní svátek se slaví každý
rok 5. července. Je to připomenutí
symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu
v roce 863. Okružním listem „Grande
munus“ z 30. září 1880 vyzdvihl papež
Lev XIII. zásluhy obou bratří a rozšířil jejich svátek na celou římskokatolickou
církev.
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj
(označováni někdy jako Soluňští bratři,
Apoštolové Slovanů či Slovanští věrozvěstové) byli bratři ze Soluně, kteří
v rámci své misie na Velké Moravě
prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice. V
roce 1981 je Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními
patrony Moravy.
Celý středověk byli oba bratři
považováni za biskupy, nyní nad jejich
biskupskou hodností nepanuje shoda.

Až do poloviny 19. století byli svatí Cyril
a Metoděj běžně označováni staročeskými jmény Crha a Strachota. Jméno
Crha vzniklo z Cyrila a Strachota špatným překladem z řeckého Methodios,
které bylo mylně přikloněno k latinskému metus („strach“) a přeloženo.

***
Svatý Konstantin (zvaný Filozof)
(* 827, Soluň – †14. 2. 869, Řím)
Byl mladší než Metoděj. Patřil k nejvýznamnějším učencům své doby, byl
vynikajícím teologem, řečníkem a polyglotem. Působil jako profesor ﬁlosoﬁe
v Konstantinopoli a úspěšně vedl několik zahraničních nábožensko-politických misí a mnoho teologických disputací. Několik let žil v klášteře společně se svým bratrem. V tomto období
začala jejich společná činnost. Mnichem se stal až krátce před svou smrtí
v Římě, kde vstoupil do kláštera a přijal

řeholní jméno Cyril (místo jména Konstantin), které se stalo v průběhu staletí
známějším.

***
Svatý Metoděj
(*813, Soluň – †6. 4. 885, Velkomoravská říše)
Byl starším bratrem Konstantina. V mládí pracoval jako byzantský státní
úředník. Během společného pobytu
v klášteře s Konstantinem se stal jeho
nejbližším spolupracovníkem, se kterým se pak účastnil zahraničních cest
ve službách Byzance. Po Konstantinově smrti se ujal vedení velkomoravské
misie a završil jejich společné dílo,
které hájil až do své smrti. Jedním
z jeho největších úspěchů bylo zřízení
moravsko-panonské arcidiecéze, v níž
se stal prvním arcibiskupem.
Zdroj: wikipedie

Den upálení mistra Jana Husa
Státní svátek, Den upálení mistra
Jana Husa, se slaví 6. července. Je připomenutím upálení kněze a reformátora
během kostnického koncilu v roce
1415. Datum jeho upálení se stalo v roce
1925 památným dnem, v roce 2000 pak
českým státním svátkem. Jako svého
svatého mučedníka jej (spolu se sv.
mučedníkem Jeronýmem Pražským)
uctívá česká starokatolická církev a pravoslavná církev. Pro Církev československou husitskou je výročí jeho smrti
fakticky největším svátkem.
Mistr Jan Hus bývá hodnocen jako
předchůdce protestantské reformace.
V 19. století začal být díky národnímu

obrození vnímán jako jedna z velkých
postav českých dějin. Organizovány
byly poutě na místa spojená s Husem
i husitstvím (včetně dvou velkých poutí
do Kostnice v letech 1868 a 1883), hojně
byly též budovány pomníky Mistra Jana.
Tradice Jana Husa byla podporována i po vzniku Československa v roce
1918. Především ve spojení s husitstvím
byla posléze vyzdvihována také komunistickým režimem. Nicméně jako státní
svátek bylo výročí upálení Jana Husa
vyhlášeno až v roce 1990.

***
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Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz,
český středověký náboženský myslitel,
vysokoškolský pedagog, reformátor
a kazatel. Od roku 1398 vyučoval na
pražské univerzitě a v letech 1409–1410
byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek,
v němž se ocitla katolická církev. Ta ho
označila za kacíře, jeho učení za herezi
a exkomunikovala jej (1411). Římský král
Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil, kde
byl odsouzen jako kacíř a následně byl
vydán světské moci k upálení na hranici,
když odmítl odvolat své učení.
Zdroj: wikipedie

