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V průběhu léta se podařilo dokončit a překonat vše, co stálo
v cestě, aby Frymburk měl opět svého zubního lékaře. Pan
doktor vyhlásil ono nutné výběrové řízení pro zdravotní
pojišťovny, jehož podstatou je uzavření smluv pro úhradu nárokových plateb za
pojištěnce. Lidově řečeno pan zubař bude poskytovat služby tzv. na pokladnu,
samozřejmě jen tu část, která je pojišťovnou hrazena a stanovena příslušnou právní
normou. Byla to též i naše podmínka pro pronájem naší vybavené ordinace za
symbolické nájemné.
Dále jsem v polovině srpna absolvoval jednání na Jihočeském krajském úřadu
jako člen hodnotící komise zasedání o přidělení dotace. Zde se rozhodlo, že
našemu panu zubnímu lékaři bude poskytnuta finanční dotace v plné výši v souladu
s podmínkami, jež pro tento druh podpory zajištění a dostupnost lékařské péče
Jihočeský kraj přijal. Jedná se o dotační program Dostupná zdravotní péče
v Jihočeském kraji prioritní osa – rozvoj služeb a infrastruktury ve zdravotnictví.
Též jsme v srpnu uzavřeli s panem doktorem nájemní smlouvu na byt
v č. p. 23, takže už tu se svou rodinou s námi bydlí. V ordinaci probíhají ještě
poslední úpravy, jež provádí pro městys místní firmy pana Žižky a pana Antla. Dále
si pan doktor pořídil speciální rentgen, který bude instalován do ordinace v první
polovině září. Nyní už nic nebrání tomu, aby začal vykonávat praxi. Od 15. 9. 2022
začne pan doktor řešit naléhavé případy a po podpisu smluv s pojišťovnami
cca 1. 10. 2022 začne s aktualizací zdravotních karet pacientů a případně vstupními
prohlídkami.
Telefon do ordinace je 773 883 777, prosím volat nejdříve 15. 9. 2022.

Návštěva partnerského městečka
Vorderweissenbach
Dne 14. 8. frymburští občané navštívili naši partnerskou obec při příležitosti
konání jejich obecních slavností. Vedle oficiálních záležitostí – zhodnocení přeshraničních projektů a významu spolupráce, jsme našim partnerům též udělali radost
účastí a vystoupením našeho tanečního souboru Frymballet pod vedením paní
T. Wilzingové. Velkým překvapením, které sklidilo neskutečně pozitivní reakce, byla
účast našeho pan Semše se svým kouzelným strojem na vatu. Pan Semš se svým
synem Filipem po celou dobu slavností bez odpočinku zdarma vydávali vynikající
cukrovou vatu dětem i dospělým. Samozřejmě spolu s nezaměnitelným humorem,
kterým pan Semš vždy zlepší náladu v každém místě, kde se s touto atrakcí
vyskytne. Panu Semšovi moc moc děkujeme, že takto prezentoval náš Frymburk.
Také děkuji všem občanům, kteří se zúčastnili a věřím, že se i velmi dobře bavili.

Příspěvky lze zasílat nejpozději
do 25. v měsíci
na zpravodaj@frymburk.info.
Redakce si vyhrazuje právo krácení
a neuveřejnění příspěvků
z důvodu naplnění kapacity.
Grafické zpracování a tisk:
Tiskárna Černý s.r.o. Černá v Pošumaví
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Léto plné práce
V letních měsících tohoto roku se nám podařilo výrazně posunout některé akce, projekty důležité pro naše městečko
do další fáze:
1) Nové střechy na našich bytových domech 137, 138, 139 jsou již téměř hotové. Stejně tak i oprava a obnova
barev fasád těchto domů pokračují dle plánu, resp. smlouvy. Bylo to léto takové zpočátku hodně deštivé a prudké
deště nám práci hodně komplikovali.

Některé bytové domy se dočkaly nových střech i obnovených fasád.
Na snímku bytový dům č. p. 137 před a po výměně střešní krytiny.

2) Chodník podél hlavní komunikace už je též téměř hotový – drobné dodělávky budeme řešit. Chodník přesně plní
i funkci jakéhosi pomyslného vizuálního retardéru. Nové velké a úsporné veřejné osvětlení při průjezdu městečkem
nám též ostudu nedělá. Podařil se i efekt odstínění hospodářských zařízení (chlívečků) za okály naproti benzinové
pumpě. Vcelku vkusným oplůtkem se vytvořil slušný dojem jak pro motoristy, tak i pro chodce. Celá akce výstavby
chodníku je spojená s poskytnutou příslušnou dotací. Je téměř neuvěřitelné, že i přesto, že tato stavba byla
vysoutěžena v podzimních cenách roku 2021, tak se to za tuto cenu podařila vybudovat. To i přesto, že při
schvalování výsledků soutěže byla vítězná cena z pohledu některých zastupitelů považována za téměř
nemožnou. Evidentně stavební zakázky, resp. jejich složité a komplikované rozpočty mají velmi slušný polštář.
Za tím si stojím a je dobré to vědět.
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3)

Podařilo se dodělat část komunikace kolem č. p. 23 a tím zakončit lokalitu, kde již stojí čtyři nové rodinné domky našich
mladých spoluobčanů. Také jsme v této lokalitě provedli rekonstrukci vozovky, téměř 50 let staré cesty v přední části
objektu, kde máme dnes nové byty.

4)

Úspěšně jsme ukončili zbudování volnočasového centra FČAS právě též ve výše zmiňovaném objektu č. p. 23,
tj. bývalé mateřské školce. Ve zkušebním provozu zde o prázdninách proběhl rodiči velmi žádaný příměstský tábor
pro děti. Toto centrum bude slavnostně otevřené dne 10. 9. 2022.

5)

Úspěšně proběhla kolaudace základní technické vybavenosti v lokalitě Nad Blatenskou silnicí. V této lokalitě máme
ještě cca 5 stavebních pozemků, které nám zůstali. Jejich prodej, resp. podmínky prodeje, budou stanoveny až novým
zastupitelstvem městyse koncem tohoto roku.
Oto Řezáč, starosta městyse

Hotel Maxant přijme

RECEPČNÍ

Základní znalost němčiny nutností. Znalost angličtiny a recepčního programu Previo výhodou.
Nabízíme dobré finanční ohodnocení a do budoucna možnost služebního bytu.
Životopis můžete zasílat na sales@hotelmaxant.cz.

V měsíci září bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 10. 9. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

7. a 21. 9. 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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Po změnách v roce 1989 bylo Frymburku umožněno
opět vlastnit, resp. přihlásit se o historické vlastnictví
nemovitého majetku. Tedy nejen budov, ale i zemědělských a lesních pozemků.
Takto to zní neuvěřitelně jednoduše, ale tak tomu
vůbec není a nebylo. Ono přihlášení mělo podstatu
v tom (jak to v zákonech bývá), že musel žadatel
naprosto věrohodně a nezpochybnitelně doložit
historické vlastnictví. Jelikož se asi málokdo domníval, že tato doba po více jak čtyřicetiletém vlastnictví
státu nastane, bylo velmi, velmi obtížné dohledávat
dokumenty v archivech. Ke všemu ještě většina historických dokumentů o frymburském vlastnictví lesů
byla vedena a zapisována v německém jazyce.
Přesto se podařilo v letech 1990–1998 našemu
prvnímu porevolučnímu panu starostovi Františku
Frantálovi získat cca 230 ha historických lesů zpět
do vlastnictví Frymburku. Fyzické předání lesních
porostů bylo provedeno lesníkem panem Otto Řezáčem, který měl vlastně i obecní lesy ve správě. Je
nutné konstatovat, že tento lesní majetek byl ve velmi
dobrém a zdravém stavu.
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V roce 1999 jsem na základě výkladů a usnesení Ústavního soudu ČR k vydávání majetku obcí pokračoval
v dohledávání a identifikací lesů v oblasti Svatoniny Lhoty (Wadetschlag) a Hruštic (Wadetstift). Tyto dvě uvedené
osady byly dříve samostatné obce. Městys Frymburk se ze zákona stal právoplatným právním nástupcem těchto
zaniklých obcí, takže měl právo vlastnit i lesy těchto osad. Jejich katastrální území se tedy sloučila a stala se nedílnou
součástí katastru městyse Frymburk. Na tomto základě jsme usilovali o vydání lesů. Celkem se jednalo o cca 275 ha.
Doba od roku 1989 se již dost změnila a ruka páně (státu) se už zavírala (najednou se vyrojilo spoustu politických
a jiných zájmů). Obcím už nikdo až tak nefandil a obce a města se obecně staly konkurenty v rozdělování státního
majetku. Byla to těžká práce na identifikaci a opětovném hledání v německy vedených archivech. Měli jsme štěstí,
že se jistý pan Ing. Svoboda z Českého Krumlova angažoval v získávání lesního majetku pro město Český Krumlov
a neodmítl pomoc nám, Frymburku. Za to mu náleží naše velké, neskonalé poděkování.
Dalším důležitým subjektem v této fázi byl státní podnik Lesy České republiky, LS Vyšší Brod. Tuto společnost vedl
v pozici vedoucího správce pan Jan Märtl, který měl pochopení pro snahu Frymburku a naše požadavky vnímal jako
opodstatněné. Ze své funkce nám tedy tyto lesy tak nějak střežil a chránil je od těžby. I jemu tedy náleží mé uznání
a poděkování. Dalšími důležitými faktory na cestě k vymezenému cíly byl proces arondace – tedy jakási smysluplná
směna konkrétních lesních porostů mezi městysem a Lesy ČR s. p., dále pak pozemkové úpravy, které proběhly ve
dvou etapách na území našeho katastru. V současné době vlastní městys Frymburk 502,5 ha lesů.
Svou roli v celém procesu hráli i naši lesníci, kteří o naše lesy pečovali a dávali správě lesa odbornou péči. Prvním
byl František Aleš, tuto pozici vykonával jako lesník Lesů ČR. Jelikož se jednalo i o porosty, které jako lesník spravoval
pro státní lesy, tak měl tedy i obecní lesy prošlé do každého jejich koutu. Jeho hlavním úkolem bylo zajistit fyzické
převzetí, ale i předání lesních porostů získaných po roce 1998 obci Frymburk. Dalším naším odborným lesním
hospodářem byl pan Radek Märtl, který měl pro nás přínos v tom, že byl znalý nově vydávaných zákonů a tedy
i povinností, jež se na vlastníky lesů vztahovaly. Také nám provedl a zrealizoval výše zmíněnou arondaci. Pan Radek
Märtl v průběhu času měl i svou společnost zabývající se těžbou a obchodem s dřevem. To se nakonec jevilo jako
ne zrovna šťastné řešení, proto jsme dohodou spolupráci v pozici odborného lesního hospodáře ukončili. Po ukončení
spolupráce s panem R. Märtlem se stal naším odborným lesním hospodářem pan lesník Jan Řepa. Ten nám vykonával
tuto odbornou správu lesa jako lesník v penzi a pro něj se stalo typické, že jste jej mohli potkat v našich lesích v sedle
svého koně. Jelikož to bylo období, kdy bylo nutné lesní porosty hlavně udržovat v dobré zdravotní kondici, tak mohu
konstatovat, že byla spolupráce na velmi dobré úrovni. I přesto, jak se říká věk nezastavíš a pan Jan Řepa si chtěl už
odpočinout a ne být stále pod tlakem.
Dalším subjektem, který nám zajišťoval odbornou správu lesů
byla společnost Bernardinum s.r.o. U tohoto subjektu jsme měli
výhodu a též i jakousi záruku v tom, že zaměstnancem této
společnosti je pan lesník Pavel Řepa. Jelikož ale tato společnost
byla výrazně zaměřena na výkon a ekonomický efekt, v některých
věcech, které já považuji z pozice starosty a tudíž odpovědné osoby
za důležité, jsme se neshodli a spolupráci jsme tedy ukončili.
V rámci správy našeho majetku, lesního hospodářství bylo
nutné situaci zásadněji konsolidovat a nastavit blíže k úkolům
kladeným na vlastníky lesů státní správou. Proto jsme angažovali
pana lesního inženýra Heydu. Z důvodu, že se jednalo o lesníka
žijícího mimo naši oblast a již v penzijním věku, tak i tato spolupráce
netrvala dlouho.
Od letošního ledna nám vykonává funkci odborného lesního
hospodáře ing. Jan Zdechovan z Přední Výtoně.
Z obsahu tohoto odstavce máte možnost vyčíst, vycítit
složitost spojenou s obrovským tlakem ze všech stran, která je na
tento druh majetku městyse – tedy lesní hospodářství vyvíjena.
Není to v žádném případě procházka růžovou zahradou.
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V současnosti máme naše plně funkční po všech stránkách tedy jak ekonomické, tak ekologické, vlastnické
a i transparentní lesní hospodářství. Máme systém pravidelných kontrol stavu lesů i zastupiteli, máme měsíční uzávěrky
prostě máme plně funkční srozumitelný odpovědný systém správy našeho lesního majetku. Jsem připraven kdykoliv
komukoliv jej představit.
Vedle běžného lesnického hospodaření Vám představujeme, konkrétní akce vykonané v tomto roce:

n

Rozdrcení letité hromady bioodpadu - Vřesná

Po dlouhodobém úsilí a mnoha neúspěšných pokusech se nám podařilo rozdrtit obrovskou, téměř pět let starou
hromadu bioodpadu. Vlastně se jednalo o divokou skládku, kterou městys na své náklady musí dle zákona odstranit.
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n

Oprava části lesní cesty Bártova a nesjízdné přibližovací linky Loupačka

Ve spolupráci s Lesy ČR s. p., Lesní správou Vyšší Brod se nám podařilo opravit 200 m úseku lesní cesty Bártova
v lokalitě Loupačka, která se nachází na pozemku městyse. Lesní správa Vyšší Brod přímo oddělila v projektové
dokumentaci a výkazu výměr tento náš úsek a společně se podařilo opravit cestu kompletně celou a tím významně
zlepšit jízdní podmínky nejen lesníkům, houbařům, návštěvníkům, ale i cyklistům, kteří mají zpřístupněn krásný klidný
lesní úsek bez nadměrné dopravy mezi Dolní Vltavicí a Pláničkou. Současně jsme v návaznosti této opravy a za
přítomnosti těžké techniky nechali nahrubo vyspravit stometrovou nesjízdnou zamokřenou část hlavní přibližovací linky
vycházející na opravovanou cestu. V tomto břehovém lesním porostu jsme bohužel nuceni velmi často zpracovávat
nahodilou těžbu a tato linka vycházející přímo na skládku nám zajistí snazší přibližování dřeva a hlavně nevyjíždění
dalších zbytečných linek v porostu se silnou přirozenou obnovou.
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n

Pěstební činnosti vykonávané technickými službami městyse Frymburk

V průběhu celého tohoto roku se zaměstnanci technických služeb podílejí na nejvýznamnějších pěstebních činnostech jako jsou stavby oplocenek, výřezy, mulčování dřevin kolem cest před plánovanými těžbami, jednoduché
opravy přibližovacích linek a skládek a úklid odpadů v lesních porostech, skládkách a u komunikací. Podařilo se tedy
najít synergii, součinnost a naše technické služby jsou nedílnou součástí systému hospodaření v našich lesích.

n

Úpravy po zimních těžbách

V únoru se podařilo realizovat těžby na značně podmáčených stanovištích v blízkosti rašeliniště u Světlíku. Jednalo
se o těžbu přestárlého původního porostu, ve kterém jsou již odrostlé meliorační a zpevňující dřeviny a přirozená obnova
smrku je ve fázi nárostů až tyčkoviny. Bohužel se přibližování načasovalo na období oblevy a díky již podmáčenému
stanovišti se vytvořily značné koleje, které bylo nutné opravit těžkou technikou. Linky v porostu se podařilo obnovit,
stejně tak i porost, kde vznikla minimální potřeba zalesnění.
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n

Prodej paliva občanům městyse

Již třetím rokem probíhá prodej palivového dřeva přednostně občanům mající v městysu trvalý pobyt. Palivo se
snažíme třídit, aby místní dostávali dřevo kvalitní a dobře zpracovatelné. Velkým benefitem pro místní je minimální cena
za transport paliva prováděný pracovníky technických služeb městyse Frymburk přímo k odběrateli.

n

Přesun mraveniště z prostoru staveniště chodníku

V červnu se s certifikovanou firmou mající oprávnění přesouvat zákonem chráněné živočichy podařilo provést
transfer mraveniště z prostoru stavby nového chodníku do našich lesů na předem odsouhlasené stanoviště. I přes
udávanou 60 % úspěšnost je nutno říci, že mravenci v nové náhradní lokalitě zůstali a proces tedy proběhl úspěšně.

n

Umístění ptačích budek, certifikace PEFC

V rámci získání a udržení certifikace PEFC jsme v červenci rozmístili do našich lesů ptačí budky poblíž cyklostezek,
pěších tras a do míst, kde bude na budky a jejich obsazenost drobným ptactvem možný určitý dohled.
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Na podzim v tomto roce nás čeká audit certifikace PEFC, který je zaměřen na dodržování principů trvale
udržitelného hospodaření v lesích. Výchozím společným principem koncepce trvalé udržitelnosti je integrace
ekonomických, enviromentálních a sociálních cílů. Mezi sledovaná a hodnocená kritéria patří:
- zachování a přiměřený rozvoj lesnických zdrojů a jejich příspěvku do globálního koloběhu uhlíku,
- zachování zdraví a vitality lesních ekosystémů,
- zachování a podpora produkční funkce lesů,
- zachování, ochrana a přiměřený rozvoj biologické diverzity lesních ekosystémů,
- zachování a přiměřený rozvoj ochranných funkcí lesů (zejména půdoochranných a vodoochranných),
- zachování ostatních sociálně-ekonomických funkcí a podmínek.

n

Zdravotní a bezpečnostní prořez dubové aleje
a prořez osiky Tábor míru

Vyřezání zlomených, suchých a poškozených větví
na dubové aleji v prostoru kompostu a odstranění
zlomeného suchého vrcholu vzrostlé osiky v prostoru
hlavní komunikace vedoucí na Černou v Pošumaví.

n

Aktivní práce s dotacemi

V maximální možné míře se snažíme žádat
o finanční příspěvky poskytované ministerstvem zemědělství, prostřednictvím portálu eAGRI.
V předchozím a tomto roce se systém dotačních
titulů značně vyspecifikoval do jednotlivých nejdůležitějších a nejčastějších činností. Celý systém je značně
závislý na velice důkladné a podrobné evidenci všech
úkonů, o které se dá opřít v případě následných kontrol.
Mezi námi nejčastěji využívané aktuální finanční
příspěvky na hospodaření v lese můžeme vyjmenovat:
příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, příspěvek na přirozenou obnovu,
příspěvek na umělou obnovu sadbou první, příspěvek na zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, příspěvek na
výchovu lesních porostů do čtyřiceti let věku, příspěvek na zřizování nových oplocenek, příspěvek na následnou
péči o výsadbu, příspěvek na ukládání klestu na hromady nebo valy, příspěvek na ochranu lesa.
Letos jsme také podali ohlášení na nově vypsaný finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů
na klimatickou změnu (2022–2026). Tento příspěvek se poskytuje na základě součinu celkové výměry lesního hospodářského celku způsobilého k poskytnutí finančního příspěvku, sazby finančního příspěvku a počtu kalendářních dní
v období, za které je příspěvek požadován.
Mezi základní požadavky poskytnutí tohoto příspěvku jsou: menší holiny z mýtní úmyslné těžby, druhová pestřejší
obnova lesního porostu, ponechání dřeva k zetlení, využívání přirozené obnovy, šetrnější způsob soustřeďování dříví.
Oto Řezáč, starosta městyse
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INFORMACE PRO VOLIČE
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech,
v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.
Ve stejném termínu se koná i 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky.
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky proběhne 30. září a 1. října 2022.
Volební místnost se jako tradičně
nachází v budově Úřadu městyse
Frymburk – obřadní síň, Frymburk 78.
Hlasování probíhá pouze ve dnech
voleb ve volebních místnostech České
republiky.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Počet
členů zastupitelstva obce, který má být
zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku.

Voličem je:
l státní občan ČR, který nejpozději
24. září 2022 dovrší 18 let a má
v obci trvalý pobyt,

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této

l

občan jiného členského státu EU,
který nejpozději 24. září 2022 dovrší
18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky:
l platným občanským průkazem,
l platným cestovním pasem České
republiky,
l jde-li o cizince, průkazem o povolení
k trvalému pobytu nebo potvrzením
o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021
osvědčením o registraci).
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání
mu komise vydá i hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého volič hlasuje, a to
z kterékoli volební strany. Nejvýše
lze označit tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být
zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit
křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných
ostatních volebních stran. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební
stranu, neoznačuje již v této volební
straně konkrétní kandidáty. K označení
kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
12

Volič musí dbát na to, aby do úřední
obálky vložil pouze jeden hlasovací
lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při
souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy,
jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací
lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku
s vybraným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit a vložit do úřední obálky,
popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů požádat Úřad
městyse Frymburk na tel.: 380 735 114
a v den voleb svoji okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební
schránky. Okrsková volební komise
však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci
svého volebního okrsku.
Nikola Vrátilová
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ TFA 2022
V rámci letošních oslav 150. výročí vzniku hasičského sboru ve Frymburku se konal
v sobotu 13. 8. 2022 již III. ročník hasičské soutěže TFA FRYMBURK 2022 pod patronací
starosty městyse pana Oto Řezáče a II. ročník soutěže TFA krajského kola pod patronací
starosty Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Žižky.
Na startu se postavilo celkem 33 soutěžících. V kategorii do 35 let startovalo 18 mužů a 8 žen a v kategorii nad 35 let
celkem 7 mužů. Letošní novinkou a naší snahou bylo zapojit do soutěže také předškolní a školní mládež. V kategorii do 6 let
věku startovalo 12 dětí. V kategorii od 7 do 10 let se na start postavil jeden žák a v kategorii od 11 do 15 let se také přihlásil
jeden odvážlivec.
Soutěž se opět konala na hřišti s umělým povrchem pod naší základní školou. Počasí nám přálo a diváků bylo mnohem
více než loňského roku. Pro souběh soutěží se letos nemohli zúčastnit kolegové z Rakouska, ale dostali jsme příslib, že
příští rok přijedou.
První tři závodníci získali medaile, poháry a věcné dárky. Všichni ostatní obdrželi diplom, upomínkovou medaili a tašku
s drobnostmi pro vzpomínku na Frymburk. A jaké byly výsledky?
Výsledky v kategorii do 6 let:
1/ Jirovská Elen
2/ Lombartová Nikol Marie
3/ Píha Matouš
4/ Sojka Pavel
5/ Píha Tadeáš
6/ Cába Petr
Šisler Jan
7/ Cába Jakub
8/ Mrázik Lukáš
9/ Kovařík Vojtěch
10/ Mrázik Filip
11/ Kovařík Matěj

Praha 9
Frymburk
Frymburk
Bohdalovice
Frymburk
Nová Ves
Frymburk
Nová Ves
Frymburk
Kaplice
Frymburk
Kaplice

v čase 1.29,32
v čase 1.31,04
v čase 1.40,67
v čase 1.58,79
v čase 2.00,19
v čase 2.10,99
v čase 2.10,99
v čase 2.43,08
v čase 2.48,86
v čase 3.02,71
v čase 3.29,66
v čase 3.40,95

Výsledky v kategorii 7 až 10 let:
1/ Lombart Michal František

Frymburk

v čase 1.50,66

Výsledky v kategorii 11 až 15 let:
1/ Jirovský Jiří

Praha Horní Počernice

v čase 1.34,08

Výsledky v kategorie ŽENY
1/ Marešová Žaneta
2/ Tukalová Karolína

SDH Běleč
SDH Veselí nad Lužnicí

v čase 3.23,62

3/
4/
5/
6/
7/
8/

Reifová Jana
Švárová Jana
Petršová Pavlína
Macková Pavlína
Kratochvílová Martina
Černá Hana

SDH Frymburk
SDH Mladá Vožice
SDH Mladá Vožice
SDH Mladá Vožice
SDH Mladá Vožice
Frymburk

14

v čase 3.40,12
v čase 3.52,09
v čase 4.10,21
v čase 4.12,48
v čase 4.26,32
v čase 5.00,16
v čase 5.30,64
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Výsledky v kategorie MUŽI do 35 let:
1/ Brousil Jakub
SDH Lom u Písku
2/ Melecký Jiří
SDH Drunče
3/ Drs Michal
SDH Drunče
4/ Dvořák Petr
HZS Jihočeského kraje
5/ Podzimek Zdeněk
SDH Bezno
6/ Břenda Roman
SDH Běleč
7/ Malák Karel
SDH Frymburk
8/ Svatek Robin
SDH Mladá Vožice
9/ Želivský Radim
SDH Mladá Vožice
10/ Hrdinka Ondřej
SDH Kardašova Řečice
11/ Marek Josef
SDH Písek
12/ Kalina Jan
SDH Kardašova Řečice
13/ Liebl Václav
SDH Frymburk
14/ Dominik Pavel
SDH Omlenice
15/ Malák Ondřej
SDH Frymburk
16/ Bursík Šimon Josef
SDH Dobrošov
17/ Šiška Jakub
SDH Omlenice
18/ Tomáš Křivský
SDH Omlenice

v čase 3.40,07
v čase 3.40,60
v čase 3.54,21
v čase 3.57,50
v čase 4.02,08
v čase 4.17,93
v čase 4.48,62
v čase 5.07,84
v čase 5.27,25
v čase 5.40,33
v čase 5.43,06
v čase 5.43,91
v čase 5.54,51
v čase 6.05,10
v čase 6.12,08
v čase 7.32,52
v čase 9.11,66
neplatný pokus

Výsledky v kategorii MUŽI nad 35 let:
1/ Mareš Michal
SDH Běleč
2/ Semrád Jakub
SDH Mladá Vožice
3/ Hauer Pavel
SDH Čižice
Frymburk
4/ Šisler Jan
5/ Jirovský Jiří
SDH Praha – Satelice
6/ Šlak Zdeněk
Velešín
7/ Chovančík Michal
Frymburk

v čase 3.46,58
v čase 4.12,65
v čase 4.31,50
v čase 5.33,53
v čase 6.49,41
v čase 7.51,77
v čase 8.12,97

Celé soutěži přihlíželi: starosta městyse Frymburk pan Oto Řezáč a kontrolu, zda je vše podle pravidel TFA provedli oficiální
hosté, kterými byli: Bratr Ing. Jiří Žižka – starosta Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje, Bratr Jiří Heinrich – starosta
Okresního sdružení hasičů okresu Písek a náměstek starosty Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje, Bratr Ing. Alfréd
Krenauer – starosta Okresního sdružení hasičů okresu Český Krumlov a členka výboru OSH v Českém Krumlově, sestra
Martina Gyorgy.
Naše velké poděkování patří občanům i návštěvníkům městyse, kteří se přišli podívat, ale i povzbuzovat soutěžící a nejen
potleskem. Velké poděkování patří i hlavnímu partnerovi soutěže panu Miloši Boháčovi ml. a personálu celého bistra
U Hastrmana na pláži, za příjemné zázemí soutěže a zajištění občerstvení všech soutěžících a realizačního týmu.
Dále velké poděkování patří všem sponzorům, bez kterých se nedá v dnešní době žádná podobná akce uskutečnit.
Děkujeme městysu Frymburk; Základní a Mateřské škole Frymburk; PRO-BO prodejně hasičského vybavení v Novém Boru;
Hotelu Element v Lipně nad Vltavou; fa. UL SERVICES s.r.o., panu Lukáši Touškovi, Frymburk; fa. ŠANTA s.r.o., panu Lukáši
Mrázikovi, Frymburk; fa. MIDOSS s.r.o., Ing. Janu Grohmanovi, Frymburk; PARK Frymburk, Ing. Martinu Dlouhému; Cukrárně
POVIDLOŇ v Lipně nad Vltavou; panu Jiřímu Augustinovi – soukromé osobě a panu Michalu Chovančíkovi – taktéž soukromé
osobě; fa. ECO FARM panu Vojtěchu Navrátilovi; panu Ing. Janu Ribárovi – soukromé osobě; AMENITY RESORT Lipno nad
Vltavou; Spolek FČAS Frymburk; Spolek Zdraví Frymburk a BIG PUB pan František Píha Frymburk.
Další informace můžete získat a fotografie si prohlédnout na stránkách: https://www.jcted.cz/...va/
Václav Liebl – starosta SDH, Karel Malák – velitel soutěže
15
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ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
Příměstský tábor plný čar a kouzel
V letošní roce se již po šesté uskutečnily dva turnusy příměstského tábora. První, který
se konal od 25. 7. do 29. 7. 2022 pod vedením Mgr. Gabriely Schickové a pomocnice Jůlie
Bandurové, byl obsazen šestnácti dětmi a druhý pod vedením Bc. Veroniky Račákové
a pomocníka Matyáše Pavlíka – s osmnácti dětmi. Oba týdny se nesly v duchu čar a kouzel.
Děti si vyráběly vlastní táborová trička, táborové deníky, kouzelné hůlky, čarovné lektvary.
Na výpravách po okolí luštily záhadné šifry a tajemná znamení. V průběhu těchto dvou týdnů
zažily mnohé – navštívily místní profesionální hasiče, rozhlednu Dobrá Voda v Horní Plané,
Park Médi Kubíka, svezly se vyhlídkovou lodí Marta, podpořily sbírku na opravu místní kostelní věže, sklouzly se na mega
skluzavce v Parku Médi Kubíka, opékaly buřtíky a koupaly se a plážovaly. Program byl bohatý a děti i my jsme si to
společně užili.

Poděkování patří: Jitce a Tondovi Labajovým – za poskytnutí lodní dopravy, Honzovi Markovičovi – za zázemí pro
dvoutýdenní stravování, Kájovi Malákovi – za odvoz dětí na výlet, rodičům – Nikole Vrátilové, Tomášovi Švecovi, p. Haas
za odvoz dětí do Horní Plané a zpět, Zdendovi Vrátilovi za poskytnutí zábavy v Parku Méďi Kubíka a na skluzavce, profesionálním hasičům – za prohlídku budovy a za svezení na člunu a všem rodičům a dětem, kteří nás letos navštívili a užili si kousek
zábavného léta v nových prostorách FČASu.
Příští léto na shledanou…
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Pohádkovo-hororová stezka odvahy
Ve středu 17. 8. 2022 proběhl osmý ročník oblíbené akce Stezka odvahy. Opět se povedlo uspořádat pěknou
akci, kde si na své přišli jak nejmladší návštěvníci, kteří si prošli pohádkovou cestu, tak i nebojácní odvážlivci,
na které čekala strašidelná hororová trasa.

Opět byla pokořena hranice stopadesáti dětí plus jejich doprovod, který jsme nestihli ani spočítat. Tuto akci si oblíbili nejen
místní obyvatelé, ale také dovolenkující turisté a obyvatelé z okolních měst a vesnic (např. z Lipna nad Vltavou, z Vyššího
Brodu i z Českých Budějovic). Bylo připraveno 9 stanovišť, na kterých jste mohli potkat např. sfingu, vodnici, kostlivce, ducha,
tanečnici, doktora, koně, kostru a rentgen, hejkala, Gluma a prase divoké. Všichni účastníci vycházeli od klubu FČAS, přes
zátoku a menší děti zabočily přímo do Parku Frymburk po pohádkové trase. Odvážlivci pokračovali na hororovou trasu za
rybníkem přímo do lesa, kde na ně po setmění čekaly nadpřirozené bytosti.

Za organizaci stezky děkujeme pořadatelům z klubu FČAS, úžasným strašidlům, dobrovolným hasičům Frymburk za
bezpečné převádění přes silnici, firmě UL services za pomoc s přípravou trasy a animačnímu týmu Parku Frymburk.
Za sponzorské dary děkujeme městysi Frymburk, Wellness Hotelu Frymburk a Restauraci Nautilus. Zvláštní poděkování
patří Petře Nekolové a Michaele Tejkalové za krásné dotvoření kostýmů malováním na obličej, restauraci Big Pub Frymburk
za občerstvení (pizza) pro účastníky stezky a panu Ing. Dlouhému za poskytnutí zázemí v Parku Frymburk pro účastníky
i soukromí pro organizátory.
Těšíme se na příští strašidelný ročník.
Za Spolek FČAS Veronika Račáková a Jana Toušková, www.fcas.cz
17
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NAŠE LETNÍ NÁMOŘNICKÁ DRUŽINA 2022

Naše námořnické dobrodružství
začalo 1. 7. 2022. Námořníci se každé
ráno přivítali a čekal na ně tajný úkol,
který museli vyluštit. Byl totiž psaný Morseovou abecedou. Každý námořník na
začátku obdržel lodní deník, který ho provázel celou „ plavbou“ a kam si každý den

zaznamenával a lepil fotky. Kromě vázání uzlů, poznávání světových stran,
tvoření a jiných aktivit uvnitř, jsme často
pobývali v přírodě u vody nebo v lese.
Celou naší námořnickou družinu jsme
zakončili v pátek 15. 7. plavbou na lodi
Marta a pasováním na námořníky. Za

jízdu děkujeme paní Jitce Labajové. Letní
družina byla super a všem přeji slunečné
prázdniny plné bezva zážitků.
Za námořnickou družinu
kapitánka Gabriela Hartmanová
P.S. Za velkou pomoc chci poděkovat
Veronice Nové.

inzerce

VÝPRODEJ KOL, ELEKTROKOL A KOLOBĚŽEK

SLEVY až 50%
n
n
n
n

prodej nových modelů elektrokol Crussis (model 2022)
použitá, pravidelně servisovaná elektrokola Leader Fox a Crussis již od 9 000 Kč
použitá, pravidelně servisovaná treková a horská kola Leader Fox, Rock Machine
již od 4 490 Kč
použité, pravidelně servisované koloběžky Kostka již od 2 990 Kč

Kontakt: Ing. Martin Řezáč, tel: 773 444 944, email: sportrezac@seznam.cz
20
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AUTOMOBILOVÉ VETERÁNY VE FRYMBURKU
Milovníci klasiky si
přijdou na své
v sobotu 10. září. Do
Frymburku zavítají
stroje, které psaly
automobilovou historii. Třináctý ročník
South Bohemia
Classic, mezinárodní setinové rallye veteránů, sem zavede
rekordní počet stosedmdesát posádek
z deseti zemí světa.
Hodnotné skvosty začnou do Frymburku přijíždět z Lipna nad Vltavou kolem
15:30 hodin. Nejzajímavějším místem
k jejich sledování bude náměstí, kde si
organizátoři před budovou úřadu městyse připravili pro účastníky takzvanou
průjezdní kontrolu. Díky tomu, že tam
nablýskaná vozidla zastaví, budou mít
diváci možnost si všechna prohlédnout
zblízka. Poté budou veterány pokračovat
přes Černou v Pošumaví do cíle rallye
v Dolní Vltavici.
Nabité startovní pole slibuje skvělou

podívanou. Diváci se můžou těšit na
legendární i méně známé značky –
jmenujme například Bentley, Jaguar, MG,
Triumph, Mercedes-Benz, Porsche, Austin Healey, Chevrolet, De Tomaso, Maserati, Škoda, DeLorean, Ferrari, Cadillac
nebo Alfa Romeo. Nejstarším vozem na
trati by mělo být MG C-Type vyrobené
v roce 1931, které na jih Čech přiveze
posádka Curtis Liposcak/Dan Lanier ze
Spojených států amerických.
XIII. South Bohemia Classic 2022,
největší tuzemská setinová rallye, od-

startuje v pátek v
16:45 na českobudějovickém náměstí
Přemysla Otakara II.
a trasa vede přes
Lišov, Hlubokou nad
Vltavou, Holašovice
či Zlatou Korunu do
centra Českého
Krumlova. Odtud posádky zavítají do
hlavního dějiště soutěže, Hotel Resortu
Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy veteránisté
pojedou na Šumavu
a užijí si krásné
silničky kolem lipenské vodní nádrže
nebo výhledy z vrcholu Kramolína od
Stezky korunami stromů. Vrcholem oblíbené motoristické akce bude Grand Prix
Kaplice s bohatým doprovodným programem už od 13 hodin.
Více informací je průběžně zveřejňováno na www.southbohemiaclassic.cz.
Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport
Foto: Petr Skřivánek, Ondřej Kroutil

inzerce

Pension Stará škola zve na vynikající burčák od vinařství Kubík, který budeme mít
od 2. září 2022.
Neváhejte a přijďte ochutnat. Těšíme se na Vás.
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI ZÁŘÍ ROKU …
1987 Lipenské vlnobití
Vlnobití a ryby mají pro člověka mnoho
zajímavého. Kupříkladu určení jejich velikosti. Obvykle o nich říkáme, že jsou „tááákhle veliké“, přičemž, pokud jde o ryby,
rozpažíme, pokud jde od vlny, zvedneme
paži k římskému pozdravu (pomineme-li
smutně proslulý árijský pozdrav). Ryby
ovšem můžeme pohodlně změřit a zvážit.
Ale co s vlnami? A přece.
Musíme znát rychlost větru, délku náběhu
v kilometrech, dobu trvání větru, plošnou
charakteristiku hladiny, teplotu a hustotu
vody. (Tyto doplňující údaje jsou obsaženy v pevně stanoveném koeficientu,
kterým vědci výsledek výpočtu korigují.)
Prof. RNDr. M. Novák CSc. z hydrobiologického ústavu v Praze, který na Lipně
vedl šestileté výzkumy, udává v této věci
následující výsledky.
Naměřené maximum vln (t. j. vertikální
vzdálenost vrch-důl vlny činilo v lukavickém zálivu 130 cm při rychlosti větru
8 m/s na hloubce 2,3 m. Při silných větrech dosahující vlny mnohem větší výšky
a není výjimkou ani výška přes 170 cm.
Při extrémních rychlostech větru přes
25 m/s (např. 15. a 16. února 1962) při
náběhové délce 6 km až 210 cm. Poslední
údaj je teoretický, ostatní byly získány
měřením na fyzickém vlnoměru instalovaném na různých místech Lipna.
(Podle údajů Mir. Nováka „Údolní nádrž
Lipno, geograficko-limnologická studie.“)
Petr Nevod
n

n

n

1989 Lipno – stavba mládeže 1951
Stavba mládeže na Lipně v roce 1951
byla vyhlášena a uskutečněna potom,
když již byly získány zkušenosti ze staveb
v Milevsku, Loučovicích a ve Větřní. Krajský výbor Českého svazu mládeže, jako
iniciátor, mohl tedy zkušenosti využít,
stavbu zorganizovat a uskutečnit. Za
řízení KV ČSM byl organizován nábor
brigádníků ve všech okresech kraje, aby

na stavbě mládeže, zejména o prázdninách, pracovalo několik stovek brigádníků. V polovině června 1951 bylo na
stavbě již 225 mládežníků. Z pracovní
porady politické komise KC ČSM, která se
konala 14. června 1951 vyplývá, že 52 jich
pracovalo na příjezdní komunikaci k sídlišti Vyšší Brod, 116 na příjezdové komunikaci k sídlišti Lipno a 57 na silnici
Frymburk–Lipno, kde byla práce nejtěžší.
Sem se také soustředila síla stavby mládeže v dalším období.
O prázdninách 1951 pracovalo na
stavbě 300 svazáků, kteří bydleli v táborech Frymburk, Slupečná a Vyšší Brod.
Největší základna byla ve Frymburku.
V čele krajské stavby mládeže byl štáb
stavby. Jeho velitelem byl soudruh Kopecký, kterého později vystřídal František
Šůna. Svazáci byli organizováni do pracovních čet, jejichž práci na pracovištích
řídili mladí mistři. Život byl organizován
podle denního řádu. Den byl zahajován
v šest hodin ráno nástupem před vlajkou,
s kterou odcházeli svazáci na pracoviště.
Denně byla vyhodnocována soutěž a nejlepší četě byla předávána putovní vlajka.
Doba volna byla vyplněna kulturní a sportovní činností. V táboře byla knihovna
a v jednotlivých bězích krátkodobých
brigád byly zakládány i kulturní soubory
a úderky. Večer se hrály kolektivní hry
a občas přijelo i pojízdné kino. Několikrát
zde vystoupil i oblíbený svazácký českobudějovický soubor Elán. Život svazáků
doprovázely masové písně a dle pamětníků byla nejvíce zpívána píseň „Vstávej
Ostravo“ a ze svazáckých „Čapájev“.
Materiální zabezpečení brigádníků bylo
obdobné jako na ostatních stavbách.
Cesta na stavbu a zpět byla všem hrazena. Ubytování bylo zdarma v dřevěném
barákovém táboře, který ještě dnes provozuje TJ Spartak Vršovice Praha/Frymburk – Tábor míru/. V místnostech bylo
ubytováno 16 až 20 svazáků. Byla organi22

zována soutěž v pořádku na ubytovnách
a stravování bylo zajištěno v táboře, kde
se podávala hlavní jídla. Při odchodu na
pracoviště obdržel každý svačinu. Za provedenou práci byla vyplácena brigádníkům mzda, jejíž výši ovlivňovalo plnění
norem. Nebylo vysoké, protože práce ve
skále byla náročná. Z odměny si museli
brigádníci hradit stravu.
Stavba na Lipně přinesla brigádníkům
i některé problémy, které doprovázely
mladé lidi i na jiných stavbách. Svědčí
o tom dopis pracovníka Energostavu Čížka,
který napsal 22. července 1951 na Krajský výbor KSČ. Dopis je uložen v archivu
KV KSČ ve fondu Lipno a mimo jiné se
v něm píše: „…Členové ČSM šli na stavbu
rádi, s elánem, ale záhy byli zklamáni. Mají
dojem, že vedení stavby je nerozhodné.
Svazáci si stěžují na nedostatek organizace práce, dostávají těžkou práci. Brigádám ČSM je přidělována taková práce, na
které se nedá v úkolu vydělat…“
Hodně mladých, zvláště z řad studující
mládeže, poznalo tvrdou fyzickou práci
a upevnilo svůj vztah k dělnické mládeži,
což pro toto období bylo zvlášť důležité.
Na stavbu byli vysíláni i ti, kterým byla
dána možnost prokázat v roce 1951 vztah
k budování socialistické vlasti. Všichni
přebírali po skončení brigády účastenské
odznaky, odznaky průkopníků práce a
čestná uznání, která dnes zdobí rodinná
alba a vyvolávají vzpomínky na užitečně
prožité mládí. V roce 1951, byl usnesením
8. zasedání politické komise pro výstavbu
vodních děl na horním toku Vltavy dokonce soudruhu Luxovi uložen úkol, aby
zajistil pořízení památníků brigádníkům
ČSM na vhodném místě stavby silnice,
Frymburk–Lipno. Torzo památníků je při
vjezdu do obce před Bártíkovými, výsledky
práce a podíl mladých lidí na stavbě
existuje dodnes. V roce 1852 stavba
mládeže Lipno pokračovala.
Z diplomové práce M. Musilové – 1979
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Obyvatelé Frymburku, Blatné (včetně Svatoniny Lhoty), Kovářova a Milné,
rádi bychom Vám připomněli,
že máte nárok na slevu ve výši

30 %

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

Těší se na Vás tým WHF

Společnost Amenity Resorts s.r.o., v Lipně nad Vltavou hledá kolegu/kolegyni na pozici

RECEPČNÍ SPORTOVNÍ HALY.
Pokud nemáš žádné zkušenosti, nevadí. Vše tě rádi naučíme, stačí nám chuť do práce a dobrá nálada.
Pokud máš rád/a sport, tak u nás si ho můžeš užít dostatek.
Zašli životopis na truhlarova@amenity.cz. Nebo rovnou za námi zajdi a rádi ti to tu ukážeme a popovídáme.
CO TĚ ČEKÁ: pohodová práce a příjemní kolegové, telefonická, emailová a osobní komunikace s hosty, rezervace
sportovišť a wellness, drobné administrativní práce spojené s chodem recepce, práce s pokladnou,
spolupráce s ostatními pracovníky hotelu – pokojské, maséři, servis, údržba
CO ČEKÁME MY: příjemné a spolehlivé vystupování, komunikační a organizační schopnosti, cizí jazyky výhodou,
nikoliv podmínkou.
CO NABÍZÍME: stabilní celoroční zaměstnání na HPP, pracovní turnus – krátký X dlouhý týden (11-ti hodinové
směny), stravování v místě výkonu práce, zaměstnanecké slevy na ubytování v našich resortech
(Špindlerův Mlýn, Orlické hory, Horní Věstonice), možnost zdarma využití sportovní haly, wellness, fitness
a další aktivity našeho resortu
Těšíme se na Tebe, tým Amenity Lipno.

23
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DALŠÍ PŘÍLEŽITOST PRO DLUŽNÍKY
MILOSTIVÉ LÉTO PODRUHÉ.
ZÁJEMCŮM OPĚT POMŮŽE BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY

Od 1. září 2022 budou moci dlužníci
využít po dobu tří měsíců tzv. Milostivého léta k úhradě dluhu vůči veřejnoprávním institucím. Jedná se tak po
necelém roce o druhou příležitost pro
dlužníky zbavit se svých dluhů, které
jsou vymáhány soudním exekutorem,
které mají vůči státu. Milostivé léto
umožňuje zaplatit dluh bez navýšení
o úroky z prodlení či penále.
„Uhradit dluhy bude možné vůči
dopravním podnikům, nemocnicím,
nezaplaceným poplatkům, zdravotním
pojišťovnám, územním samosprávným
celkům, ale i vůči dluhům u energetických společností (např. ČEZ) ve vlastnictví státu,“ vyjmenovává, jakých dluhů

se milostivé léto týká, Markéta Kneislová z českokrumlovské Bezplatné
poradny mezi §§.
První Milostivé léto již proběhlo na
sklonku minulého a začátku letošního
roku. I tehdy zájemcům o vyřešení
svých dluhů vůči státu pomáhala
Bezplatná poradna mezi §§, která má
pobočky v Českém Krumlově, Větřní,
Kaplici, Trhových Svinech a Nových
Hradech.
„I tentokrát jsme připraveni zájemcům, kteří chtějí umořit svůj dluh,
pomoci,“ sděluje Markéta Kneislová
z českokrumlovské Bezplatné poradny
a dodává: „V našich poradnách patří
dluhová problematika k těm nejčastějším, které s klienty řešíme. Upozorňujeme ale, že Milostivé léto se nevztahuje
na dluhy vůči soukromým věřitelům.
Milostivé léto II se také nevztahuje na
peněžité tresty a jiné nemajetkové

24

sankce uložené v trestním řízení za
úmyslný trestný čin i náhradu újmy
způsobené na zdraví. Také není možné
uplatnit Milostivé léto na daňové a správní exekuce a na pohledávky sankčního
charakteru“.
Pro více informací k milostivému
létu a dluhové problematice se mohou
zájemci obracet na jakoukoliv pobočku
Bezplatné poradny mezi paragrafy.
Poradenství poskytujeme osobně po
předchozím telefonickém (774 110 124)
nebo e-mailovém (pravni.poradenstvi
@krumlov.cz) objednání. Provozní doba
poradny v Českém Krumlově je každý
všední den, provozní doby ostatních
poraden najdete na našem webu
www.poradna.krumlov.cz
Hana Šustrová,
komunikace s veřejností
ICOS Český Krumlov, o. p. s.
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla

Vyšší Brod
Nechme si nejprve vyprávět pověst,
která se stejně jako k mnoha jiným váže
také k tomuto klášteru.
Den je stižen těžkým břemenem, poslední slunce pálí horkem, zde, na blízkém
hřbetu horském, jeho paprsky se dvojitě
žhavě lámou! Větve se nikterak vánkem
nepohnou, žádná síla není, aby hnula
Vltavou, žádné zvíře, ani ptáka tu nepotkáš,
je všechny tíží denní žár. Avšak v dálce za
okrajem lesa se chmurná mračna do výše
zvedají, a z odlehlých údolí je slyšet, jak
temně hřmí a jak blesky šlehají.
Mraky stoupají stále výš ve své hrozivě
temné kráse, hrom hřmí stále blíž, a blesky
křižují noční oblohu. Velká bouře je nad
námi! Milost boží vyprošujem ohrožené
zemi! Zas kdosi proti nám cos chystá, my
však jsme pod tvojí ochranou. Ještě dnes
musím k lesní kapličce, ať si třebas bouře
běsní, a pomodlit se na svatém místě, jak
slavnostně jsem slíbil. Tak promlouvá
hrabě Rožmberk (Vok z Rožmberka, maršálek českého království a zakladatel tohoto opatství v roce 1259.) ke zbrojnosti,

Čertova stěna
Zpátky k řece! – Hleď, jak krajina je
malebnější, jak prudce se svažuje pěšinka tmavým houštím! Jak kamenitý
záhon pěnivého toku! Jak zvláštně lne
ke kamenným masám, – jak příšerná
holá kostra vyvrácených stromů! Jaký
děsný hukot do sebe narážejících vln!
Jak tříští se vlna o vlnu, jak mohutný jejich náraz, - jak dětinské jejich řádění, jak obrovská jejich snaha, - jak pomíjivé
jejich bytí! Konečně hluboká rokle!
Tyčící se skalnaté svahy jsou
němými svědky této hry vln. Kamenné

převisy hrozí každým okamžikem, že
spadnou a zvěstují tak smrt těm, kdož
pod nimi prodlévají.
Tato strašlivá hra přírody uváděla
v úžas i naše srdnaté předky, takže tuto
mohutnou soutěsku, kterou proudí nadměrné množství vody, považovali za
dílo Ďáblovo a pojmenovali ji „Čertova
stěna“.
Postupně se tato mýtická divočina
ztrácí a lesem zní jen temný hukot vody.
Po vystoupení do volné přírody nás překvapí impozantní pohled na rozlehlý
klášter Vyšší Brod.

jenž jde a jeho koně mu přivádí. Hrabě
nasedá na ztepilého vraníka a tryskem ze

ó Pane, abych zde skončil, mám-li
zahynout pod vodou, tedy se nad mojí duší

svého hradu uhání.
Bouře zatím v celém kraji zuří a již rve
se ze všech sil, ve chvíli, kdy hrabě dole
pádí, prudký vítr se s lomozem uvolnil.
Vichřice je stále silnější, tok hučí, les šumí,
a mezitím ze všech věží zní teskné zvonů

slituj a přijmi ji do svých rukou!“ Zatímco
tak prosí, naproti se vyjasňuje, paprsek
světla rozděluje pustou šeď, mlha z onoho
místa ustupuje a zlatá záře ozařuje luh.

volání. Blesk! – Rána! – Mračna se trhají,
řítí se liják mohutného deště, a jak z protržené hráze pění se zuřivě vzedmutá řeka.
Hrabě zastavil u břehu a s úžasem zří, jak
řeka se stále výše vzdouvá; a místo milosti
je naproti, na druhém břehu svatý obrázek.
„Přeci musím přes, musím to zkusiti, Bože!
Prosím, dodej mi odvahy!“ Tak mluví hrabě
a bez váhání žene vraníka do vody. Oddělit
rozhněvané vlny snaží se ze všech sil, ale
je od brodu stranou a stržený proudem,
jenž ho pohltil. Voda běsní, blesky ozařují
nebe, do toho ohlušující dunění hromu,
jako kdyby dnes měl skončit vesmír a dnešek být dnem posledním. Věrný vraník
bojuje marně, vlny a proud nad ním vítězí.
Hrabě se loučí se svým životem a s myslí
oddanou Bohu úpěnlivě prosí: „Chceš-li,
25

Radostně, zpola vyděšen hledí hrabě na
světelný zázrak, a jestli věří svým očím,
neví, nebo jestli ho nešálí zrak. Tu třpytí se
uprostřed nebeský zjev a proniká ven.
Anděl, se zlatými křídly, do záře zahaluje
krajinu kolem. Zdviženou pravici kyne na
břeh nahoru, dál, a kam jeho prst ukáže,
voda klesne a cesta se urovná. Znamenal
hrabě poznává a vraníka žene klidně dál;
břehu chce rychle dosáhnout a poděkovat
svému zachránci. Však jak v ústrety mu
spěje, a s radostí již zemí zdraví, vidí
anděla, jak mizí a v nebeském světle se
rozplývá. Sesedá z koně, a pln hluboké úcty
se tam, kde světelný zjev zmizel vrhá na
zem, modlí se a k nebi zvedá oči i ruce;
pokořuje se v prachu před Bohem, a nabízí
se mu za oběť, že ho nevydal za kořist
vodě, že ho ochránil tak zázračně.
Avšak znamení jeho díků se nemají
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rychle rozplynout s modlitbou, ještě po
mnoho staletí si je lidé připomínat budou;
neboť tam, kde v mlhavých větrech anděl
spásy by mu zjeven, tam chce založit
kostel, tam má žhnout zbožnosti plamen.
Nechť ve svatyni vládne a slouží sbor
zbožných kněží, věčný chvalozpěv vzhůru
nechť stoupá ke slávě boží. Touto záchranou tak bude nám i našim potomkům
v letech příštích příklad zbožné víry zachován: totiž, že Bůh své ovečky nikdy neopouští.
Tak byl postaven Vyšší Brod, na nějž
ještě dnes na vltavském břehu v nádheře

hledí anděl a podle toku vody se jmenuje.
– Zůstal památník doby, tam, kde zbožná
mysl žije a nespoutaná pozemskými pudy
po Vyšším, Věčném touží.
Karolina Pichler
Zde stojí, jak nádherná lesní růže
vysazená Rožmberky.
Byl to Vok I. z Rožmberka, který
podle zvyku své doby postavil tento
klášter ve druhé polovině 13. století na
svém lesnatém pozemku a předal ho
tehdy kvetoucímu řádu cisterciáků;
první mniši sem přišli z Wilheringu. Jak

vyplývá ze zakládací listiny a stvrzujícího
listu pražského biskupa Jana z roku
1259, městečko Vyšší Brod i farní kostel,
po nichž byl klášter pojmenován, zde již
existovaly.
Současný klášter je stavba provedená v rozmanitých stavebních slozích
z různých dob a sestává z kostela
sv. Bartoloměje, kaple sv. Anny, budovy
konventu, prelatury, špitálu s kaplí
sv. Josefa, apatyky, pivovaru, zelinářské
zahrady a místnosti okresního úřadu.
pokračování příště

Vás zve
v sobotu 08. 10. 2022 od 17:00
na již šestý

Frymburský turnaj v Texas Holdem Poker.
Buy-in 400,- Kč + 100 (bounty) + 150,- Kč(občerstvení).
První hodinu povolen re-buy max 3x + 1x addon.
Počáteční stack bude 15.000 chips.
Prizepool bude stanoven podle celkového počtu hráčů.
Pro hráče bude připraveno občerstvení.
Při včasné registraci do 16:00 bude 2000 bonus chips
pro hráče.

Počet míst je omezen,
proto je nutná rezervace na čísle 608 777 187.
26
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DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ V PUTOVÁNÍ
PO ZANIKLÝCH OBCÍCH – PERNEK
Dnes už nepoznáte, že v místě
zaniklé osady Pernek žili lidé. Podél
dnešní Hraniční komunikace v délce
200 metrů bylo rozeseto několik stavení.
Pernek nebo také Bernek (něm. Bärneck)
je zaniklá osada v obvodu obce Přední
Výtoň v okrese Český Krumlov.
První písemná zmínka o osadě
Pernek pochází z roku 1379, kdy byla
uváděna jako Pernek ad castr. Witigstein.
Antonín Profous usuzuje, že název osady byl odvozen z německého Bärenecke
ve významu Medvědí kout. Byl zde mlýn
ze 14. století s názvem Trompelmühle.
V druhé polovině 19. stol. a během první
republiky byl Pernek veden pod názvem
Bernek jako osada obce Reiterschlag
(později Pasečná). V roce 1930 zde stálo

27 domů a žilo 152 obyvatel, byl zde
fotoateliér. Po 2. světové válce byl
Pernek osadou obce Frymburk. Osada
neměla v minulosti žádný význam, přesto ještě v roce 1950 zde žilo 41 obyvatel.
V dalších letech osada zanikla a domy
byly zbourány.

Obecní úřad, Seniorklub z.s. a
Sbor dobrovolných hasičů Přední Výtoň
blahopřeje k 85. narozeninám

panu Stoiberovi,
svému nejstaršímu členu a občanu,
kterých se dožil 17. června 2022.
Děkujeme mu za jeho celoživotní vykonanou
práci ve prospěch nás všech
a přejeme do dalších let pevné zdraví.

27

Pernek patřil do obvodu římskokatolické farnosti Rychnůvek. Těžko budete hledat dobovou fotografii, snad
jen letec-ký pohled z 50. let minulého
století mů-že být kukátkem do historie
našeho kraje.
Jan Bittner
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SDH PŘEDNÍ VÝTOŇ
Naši hasiči v Rakousku
Naši hasiči se zúčastnili oslav sedmdesáti let založení hasičského sboru v Piberschlagu. Součástí oslavy byl křest jejich
nového vozu. V řadách rakouských hasičů při slavnostním pochodu nechyběli ani naši hasiči.

Soutěž v Prostředních Svincích
Na pozvání kolegů z Prostředních Svinců při oslavách sedmdesátpět let od vzniku jejich sboru se naši hasiči zúčastnili
také sportovní soutěže, která byla součástí oslav. Umístili se z jedenácti přihlášených družstev na hezkém sedmém místě.
  

O pohár obce Přední Výtoň
Druhá srpnová sobota je tradiční termín pro konání sportovní soutěže O putovní pohár obce Přední Výtoň, kterou každoročně pořádáme v Areálu letních sportů, letos již po pětačtyřicáté. Zatím nám jako vždy přálo pěkné počasí, které přilákalo asi
150 diváků. Za vzornou přípravu děkujeme všem, kteří se na soutěži podíleli.

28
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Výsledky soutěže O pohár obce Přední Výtoň
Muži
Hasičský sbor

Dosažený čas v 1. kole

Dosažený čas v 2. kole

Pořadí

Přední Výtoň

diskvalifikace

26:49

2.

Schönegg

34:73,

39:99

4.

Přísečná

22:75

23:95

1.

Prostřední Svince

30:36

27:93

3.

Peilstein

43:10

39:60

5.

32:07

1.

Ženy
Přední Výtoň

33:12

Po skončení soutěž se podávalo pečené sele a konala se taneční zábava v požární zbrojnici.

J. Řechtáček

SETKÁNÍ V ZANIKLÉ OBCI KAPLIČKY
Minulý režim nám zanechal v našem pohraničí smutné dědictví. Místa, kde se před sedmdesátipěti léty nacházely vesnice,
které po staletí obývali a zvelebovali jejich původní obyvatelé. Německy mluvící občany, zde již nenajdeme. Připomínají nám
je jen křoví, kopřivy a dnes již vzrostlé stromy či hromady kamení. Takový osud potkal i naši sousední vesnici Kapličky. Tento
stav nemůžeme nijak zvrátit. Dobrým počinem k zmírnění tohoto stavu se stal záměr, setkávat se v těchto místech, když ne
už s rodáky, alespoň s jejich bývalými sousedy z Rakouska. Starostové obcí Přední Výtoň – Jan Bittner, Frymburk – Oto Řezáč
a Vordeweissenbach – Leo Gartner se dohodli na společném setkání občanů zmíněných obcí. Hasiči z Přední Výtoně
a Vordeweissenbachu upravili terén, kde kdysi stávala vesnice Kapličky s nádherným kostelem, postavili stan, zajistili
občerstvení a pro starší občany dopravu. Ostatní se shromáždili na hranicích na Spáleništi, které bylo výchozím bodem
pěšího výstupu. Kromě hasičského dopravního auta bylo možné využít k výstupu i traktoru Steyr a svézt se tímto historickým
vozidlem. Přibližně stovka osob, převážně z Rakouska, po hodinové túře vystoupala na místo setkání. Zde zazněly projevy
starostů. Většinou se všichni navzájem znali z předcházejících setkání. Poté následovala mezi účastníky beseda. Dojemné
bylo i spontánní vystoupení zpěváků z Vordeweissenbachu. Realizace myšlenky setkání byla přijata s nadšením, obzvláště
v dnešní době plné nejistot. Všichni se již těší na další setkání tentokrát v zaniklé obci Rychnůvek.
K. Stix
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ZÁJEZD - SENIORKLUB
Letos v lednu již uplynulo 10 let, kdy
byl u Ministerstva vnitra ČR zaregistrován náš spolek Seniorklub Přední Výtoň
z.s.. Díky dotacím od OÚ jsme uspořádali velké množství akcí a zájezdů, při
nichž jsme navštívili většinu jihočeských hradů, zámků a měst. Naposledy
v pátek 10. června 2022 byl naším cílem
hrad Landštejn a město Slavonice.
Zřícenina rozsáhlého hradu Landštejn v nadmořské výšce 656 metrů se
rozkládá v oblasti Česká Kanada. Údajným zakladatelem je Přemysl Otakar II.
a měl sloužit jako ochrana okolní krajiny.
Vystřídala se v něm řada majitelů, kteří
přispívali k jeho přestavbám. Prošel
dvěma požáry. Po druhém požáru byl
opuštěn a chátral. V roce 1972 začala
jeho rozsáhlá rekonstrukce. Zpřístupněn
je od r. 1990 a je sedmou nejnavštěvovanější zříceninou v naší zemi. Stal se

národní památkou a je v péči Národního
památkového ústavu.
Po dvouhodinové jízdě jsme dorazili na parkoviště pod hradem a po
100 m za příjemného letního počasí vystoupali k hradu Landštejn. Hrad nemá
průvodce, a proto jsme využili pracovního listu poskytnutého provozovatelem, ve kterém jsou uvedené očíslované
body s nejdůležitějšími údaji o areálu.
Návštěvník podle otázek postupuje
a u každé z nich vybere správné písmeno k odpovědi. Písmeno zapíše do
tajenky. Na konci prohlídky se z ní dozví
nejdůležitější údaj.
Naši senioři a seniorky se nezalekli
úkolu, se kterým se ještě nesetkali a se
zájmem ho splnili. Po prohlídce jsme pokračovali do Slavonic na oběd a po něm
na prohlídku po městě.
Slavonice byly založeny ve 12. století.

První písemná zmínka je z roku 1260.
Osada a později trhová ves se pomalu
vyvíjela v opevněné město. Od 13. století
byl vybudován podzemní systém, který
sloužil jako odvodňovací a obranný systém města. Původní německy mluvící
obyvatelstvo bylo odsunuto v červnu
1945 po druhé světové válce. Město má
tradiční středověké renesanční městské
centrum. Zachovaly se sklepní klenby,
fasády domů s typickými štíty pocházejícími z italské renesance a cechovní
místnosti s nástěnnými malbami. Typická
je i bohatá sgrafitová výzdoba domů
včetně složitých figurálních výjevů.
Zájezd se vydařil. Vraceli jsme se
obohaceni o spoustu nových zážitků
a dojmů. Děkujeme firmě Pavelec za poskytnutí autobusu a řidiči J. Bednářovi
za bezpečnou jízdu.
K. Stix

PETANQUE
Seniorklub z. s. Přední Výtoň pozval své členy v pátek 5. srpna
2022 na turnaj v petanque. Předností tohoto sportu je to, že ho
může hrát prakticky každý, dokonce i tělesně postižený, a terén,
na němž se koná, je libovolný. Jen je třeba trefit se do počasí.
Tentokrát nám přálo až příliš. Tropická teplota sice odradila
ze zdravotních důvodů některé členy od zapojení do hry, ti se ale
spokojili jen s přihlížením a občerstvením v hasičské hospůdce.
Úlohy rozhodčího a instruktora se ujal Olda Mareš. Utkání se
odbývalo na hřišti u hasičské zbrojnice. Po skončení si zde účastníci opekli špekáčky na ohni.
K.Stix
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Hráči se umístili takto:
Jana Ptáčková

1.

Marcela Hudecová

2.

Emilie Kořínková

4.

Vlastislav Smolka

3.

Jan Bombala

5.

Veronika Jakubová (nečlen)

6.
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DĚTSKÝ DEN V PŘEDNÍ VÝTONI
Začátek června je již tradičně spojován s dětmi a jejich svátkem. Jihočeská záchranná brigáda kynologů navázala na
dynamicky rostoucí spolupráci s SDH Přední Výtoň a stala se součástí oslavy Dne dětí. Na jednom z deseti možných stanovišť
tak měly děti kromě hodnoceného úkolu rozlišit jednotlivá psí plemena i příležitost si detailně prohlédnout výbavu psovoda
záchranáře, zkusit si, jaké je to dát povel chlupatému parťákovi nebo se třeba jen pomazlit. Dětská radost je dobíjející, a to
nejen pro nás, ale i pro naše psy. Třeba se některé z nich rozhodnou vykročit v budoucnu tímto směrem a uvítáme je ve
svých záchranářských řadách... Sluncem zalitý dětský den jsme si parádně užili a jako bonus jsme uvítali i závěrečné posezení
s pečeným selátkem. Děkujeme za pozvání a budeme se těšit zase někdy někde …
P. Tollner

PRANOSTIKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří. | V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na dešti v září rolníkům moc záleží. | Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta. | Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. | Bouřka v září – sníh v prosinci.
Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu. | Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září – říjen se mračí. | Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Babí léto – léto na odchodě. | Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. | Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. | Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Září jezdí na strakaté kobyle. | Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Září, na léto jde stáří.
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Pranostiky na jednotlivé dny
v měsíci září
1. Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc
se ukazuje.
O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se
o Michalu vrací.
8. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové
potrvá čtyři neděle.
Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
Narození Panny Marie, co má studenou krev,
do země se zaryje.
14. Svatý Kříž – ovčí stříž.
Po svatém Kříži, podzim se blíží.
15. Od Marie Sedmibolestné teplota rychle
poklesne.
16. Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Na Ludmily světice obouvej střevíce.

23. Svatá Teklička maluje jablíčka.
26. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
27. Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána.
Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně
na Floriána.
28. Přijde Václav – kamna připrav.
Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný
podzimek.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude
vinobraní.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Na svatého Václava mráz nastává.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Svatý Václav zavírá zem.
Po svatým Václavu beranici na hlavu.
Na svatého Václava českého bývá vína nového
29. Když mrazy časně před svatým Michalem
přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha

21. Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Na svatého Matouše, kdo nemá chleba,
ať nekouše.
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají
vinaři naději na dobrou sklizeň.
Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši.
Kdo nezaseje do svatého Matouše, nemá-li
starého, nového nekouše.
22. Na svatého Maurice nesej pšenice,
bude samá metlice.

zase navracejí.
Svatý Michal z pole spíchal. (spěchal)
Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm
tuhá zima neburácí.
Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima
přijde cvalem.
Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude
tuhá zima.
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
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