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Frymburské slavnosti
21. ročník se defacto odehrál po dvouleté pauze, kdy v roce 2020
a 2021 se slavnosti nemohly konat z důvodu světové pandemie
Covidu-19. Soudě podle návštěvnosti se nám slavnosti hodně
vyvedly. Letošním nosným bodem našich slavností bylo 150. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Frymburku. Nejen naši dobrovolní, ale i profesionální
hasiči si, při této příležitosti připravili svůj velmi zajímavý program. A jelikož i naše
profesionální jednotka slavila 30 let existence ve Frymburku, tak o to víc to bylo
zajímavé a významné.
Velkou radost jsme jistě všichni měli i ze skutečnosti, že stan, respektive
catering, občerstvení obstarával náš místní občan Aleš Boubelík.
Slavnosti by se nikdy nemohly konat bez značné práce spousty lidí. V letošním
roce se na konání slavností podílelo neskutečných 65 lidí, kteří zajišťovali chod
slavností zcela dobrovolně. Za všechny bych chtěl poděkovat duchovním otcům
Frymburských slavností vůbec, kterými jsou pan Martin Nekola a pan Luboš
Krejza. Přičemž pan Nekola je zároveň i jakýmsi motorem budování technické
infrastruktury. Nezanedbatelnou roli v konání sehrává i úřad městyse v čele
s panem tajemníkem Romanem Bravencem a technické služby vedené panem
Milanem Janáčkem. Těm je třeba také poděkovat.
Smutnou událostí Frymburských slavností byla skutečnost, že v den slavností
zaslal občan Tomáš Václavík Frymburk 167 podnět na Policii České republiky a na
úřad Městský úřad Český Krumlov odbor dopravy podnět, že Frymburské slavnosti
se pořádají v rozporu se zákonem s cílem slavnosti zrušit. Jeho podnět byl výmysl,
což uvedené instituce věděly, jelikož nám ony samy příslušná potřebná povolení již
v měsíci květnu vydávaly.
Oto Řezáč – starosta městyse
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Tento ročník Frymburských slavností byl velice bohatý a zajímavý. Program, jako každý rok, uspokojil a potěšil všechny
věkové skupiny. Podle postřehů měla ale největší úspěch kapela Karel Gott revival, která se po svém daném čase vystoupení
opět vrátila v pozdějších večerních hodinách po vyvolání od diváků. Tančil téměř celý stan a všichni byli nadšení. Hlas zpěváka
byl tak totožný s hlasem samotného Mistra, až se tajil dech.
Jako další byla úspěšná farní zahrada, která byla připravena pro naše nejmenší návštěvníky a ti si mohli vyzkoušet spoustu
zajímavých atrakcí od hraní dřevěných kuželek, přes po domácku vyrobený kolotoč, po chytání kruhů házených velice milým
„Šaškem“. Děkuji všem, kteří se podíleli na těchto skvěle probíhajících slavnostech.
Nikola Vrátilová – redaktorka

Naše zdravotnictví V. – Zubní lékař
Jak jsem slíbil, podávám další
informace ohledně vývoje naší zubní
ordinace. Pan doktor získal od Jihočeského kraje povolení k vykonávání
zdravotnických služeb v ordinaci ve
Frymburku, ale to zdaleka není konec
celého procesu. V současné době musí
vyhlásit výběrové řízení na zdravotní
pojišťovny. Asi se Vám to zdá neskutečné stejně jako mně, že zdravotní
pojišťovny, které přijímají naše platby
za zdravotní pojištěn a mají nám vlastně
zajistit zubního lékaře a zdravotní péči
obecně jako svým pojištěncům, se
budou teď „milostivě“ rozhodovat, zda
s naším zubním lékařem uzavřou
smlouvu?! Tento proces může trvat tři
měsíce, aby splnil všechny zákonem
stanovené lhůty, které jsou k tomuto
procesu stanoveny. Další věc, kterou
bych chtěl zmínit je ta skutečnost, že
Jihočeský, kraj vyhlásil dotační program

na podporu získání zubních lékařů
pro náš kraj, ale jaksi Frymburk tam
neuvedl. Abych tomu rozuměl jezdím
na krajský úřad a snažím se přesvědčit
vedení Jihočeského kraje, že Frymburk
je v Jihočeském kraji, a že nemá zubaře.
Je pravdou, že jsme si jej sehnali víceméně sami, ale to by nemělo měnit nic
na věci, že grand poskytnutý krajem by
se měl vztahovat i na tohoto zubaře.
Jedno z řešení je, které je ale velikým
rizikem pro pana zubaře, že by ordinoval
a úkony by vyúčtoval až později, ale to
se zdá být opět mimo zákon a pojišťovny by to nemusely akceptovat. Jak to
tedy bude s poskytováním těchto zdravotních služeb? Zdá se jako jediné východisko, že první dva měsíce bude
muset být poskytovaná péče hrazena
přímo pacienty nebo pan doktor bude
muset odložit poskytování péče až na
dobu, kdy s ním zdravotní pojišťovny
3

uzavřou smlouvu. Znovu zdůrazňuji,
není to v silách a na rozhodnutí pana
doktora či městyse, ale je to pravomoc
a rozhodnutí pouze a pouze zdravotních
pojišťoven, zda smlouvu se zubním
lékařem ve Frymburku uzavřou. Já doufám, že snad uzavřou, ale víc k tomu
nelze říci. Jelikož tyto překážky, které
musí pan doktor překonat, budou nějakou dobu, v řádů měsíců trvat, nelze
tedy přesně stanovit datum, kdy se
otevře naše ordinace. Buďme prosím
ještě trpěliví a držme si palce, aby se
tyhle administrativně byrokratické překážky vytvořené naší švejkovskou legislativou podařilo zdárně překonat.
V této záležitosti musím sdělit, že
Odbor zdravotnictví Jihočeského kraje,
konkrétně paní vedoucí Mgr. Ivana
Turková, nám nesmírně pomáhá překonávat veškeré výše uvedené překážky.
n

n

n
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Kompostéry
Městys Frymburk stále nabízí kompostéry na bioodpad. Možnost vyzvednutí v provozní době místa pro řízený sběr
separovaného odpadu, a to: pondělí a středa: 13–16 hodin, pátek: 12–14:30 hodin nebo po předchozí telefonické dohodě
v pracovních dnech s technikem Milanem Janáčkem na tel. čísle +420 724 383 678 a e-mailu technik@frymburk.info.
Kompostéry jsou vydávány po uzavření smlouvy o výpůjčce, která je podmínkou projektu Kompostéry Lipensko.
Protože je dostatečný počet kompostérů, budou vydávány i zahrádkářům, kteří mají uzavřeny nájemní smlouvy o pronájmu
s městysem Frymburk.
Oto Řezáč – starosta městyse

Ceník samovýroby palivového dřeva včetně DPH 21 % platný od 1. 5. 2022
Palivo – hmotnatost

Cena za m3 – prm

Palivo jehličnaté – 0,29

166 Kč/m3 – 110 Kč/prm

Palivo jehličnaté – 0,69

347 Kč/m3 – 230 Kč/prm

Palivo jehličnaté – 0,69+

453 Kč/m3 – 300 Kč/prm

Palivo listnaté měkké (OS, VR, LP)

222 Kč/m3 – 120 Kč/prm

Palivo listnaté ostatní (BK, DB, BR, OL ….)

647 Kč/m3 – 350 Kč/prm

Hehroubí

60 Kč/m3 – 39 Kč/prm

Zbytky po těžbě – hroubí

166 Kč/m3 – 110 Kč/prm

Tyče jehličnaté

166 Kč/m3

Poznámka: Maximálně 15 m3 pro jednoho zájemce. Samovýroba bude přednostně zadávána občanům trvale žijícím v městysu Frymburk.

Ceník palivového a užitkového dřeva od 1. 5. 2022 na lokalitě
,,Sklad technických služeb Frymburk“
Palivo, délka 2 m
ceny jsou včetně 15 % DPH
Palivo jehličnaté

Palivo listnaté tvrdé (BK, DB, BR)

Cena za prm

Poznámka

750 Kč/prm

občan s trvalým pobytem, odvoz v ceně

850 Kč/prm

odvoz v ceně v rámci správního území městyse,
občan bez trvalého pobytu

720 Kč/prm

odvoz vlastní

1 000 Kč/prm

základní cena, odvoz vlastní

Palivové dřevo se bude prodávat přednostně trvale žijícím občanům v městysu Frymburk. Nabídka platí při dostatku zásob na skladě.

Ing. Jan Zdechovan – odborný lesní hospodář

V červenci bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 23. 7. 2022 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

7. 7. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin.
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 449, Infolinka 800 521 521
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Pronájem bytové jednotky
Městys Frymburk pronajme bytovou jednotku 4+KK v objektu občanské vybavenosti
č. p. 23 ve Frymburku (2. nadzemní podlaží, obývací pokoj + kuchyňský kout 38 m2,
pokoje cca 15 m2, 16 m2, 19 m2, předsíň, komora, koupelna, WC). Centrální plynové
vytápění. Nájemné cca 8 000,- Kč + služby.
Žádosti zasílejte nejpozději do 22. 07. 2022.
Formulář žádosti k vyzvednutí u p. Badáňové nebo na stránkách městyse Frymburk.

Z ČINNOSTI FČASU
Den otců

V neděli 19. 6. 2022 se konala
oslava Dne otců a jak se již stalo tradicí,
připravili jsme pro tatínky a celou jejich
rodinu stezku plnou zábavných úkolů.
I letošní ročník jsme, z důvodu rekonstrukce FČASu, přemístili k restauraci
Stará Škola. Zde si tatínci se svými
pomocníky vyzvedli mapu a legendu ke
stezce, ozdobili se kravatou a odznáčkem a vyrazili na trasu. Připraveno bylo
10 stanovišť. Tatínci museli zabavit
miminko, odpovídali na kvízové otázky,

poznávali zákoutí Frymburku, povozili
své ratolesti v parádní limuzíně a pak si
dali souboj rychlých aut. Na pláži si
všichni zahráli minigolf a po cestě zpět
na základnu ještě museli projít připravenou záludnou trasu, děti prozradily
tajemství o tatínkovi a zahrály si na
řemeslníky.
Po splnění všech úkolů dostali
taťkové na posilnění pivo a klobásku
a děti zmrzlinu za pomoc tatínkům. Na
základně u Staré Školy byl pro děti
připraven obří skákací hrad a ke všemu
hrála letní plážová hudba, taky že teploty už připomínaly tropické léto.
Společně jsme tak strávili krásný
nedělní den a užili si příjemnou zábavu.

5

Děkujeme členkám klubu FČAS
a všem našim mladým pomocníkům
za přípravu akce. Parku Frymburk za
zapůjčení skákacího hradu, Honzovi
Markovičovi za poskytnutí zázemí
a zajištění občerstvení pro účastníky
i pořadatele, městysi Frymburk za
finanční dar na tuto akci, Adventure
park za poukazy na vodní lyžování ve
Frymburku a Tomášovi Švecovi za pořízení krásných zážitkových fotografií.
Budeme se s Vámi těšit na další
společná setkání.
Za Spolek FČAS
Jana Toušková a Veronika Račáková
www.fcas.cz
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PŘÍPRAVY NA ZNOVUOTEVŘENÍ
KOMUNITNÍHO CENTRA FČAS JDOU DO FINÁLE
Máme pro Vás dobrou zprávu. Po
delší pauze způsobené rekonstrukcí
vnitřních prostor, jsme v sobotu 25. 6.
2022 uspořádali brigádu v nových prostorách komunitního centra FČAS.
Den to byl velice náročný a všechna
čest aktivním členkám FČASu a pomocníkům manželům Lydmilovým. Co
všechno zvládli vynosit, umýt, uklidit,
vyčistit, vytepovat, vyhodit do přistaveného kontejneru půjčeného od firmy UL
Services a pak znovu přemístit, už do
nových prostor budoucího volnočasového centra.

Tímto patří všem, kdo se brigády
zúčastnili, obrovské díky.
Zároveň před námi stojí velký úkol,
a to otevřít centrum veřejnosti a opět
po dvou letech připravit programy,
které se budou Vám frymburským
občanům líbit a budete o ně mít zájem.
Ještě nás čeká dlouhá cesta, než bude
vše připraveno, ale věříme, že v září
proběhne Den otevřených dveří s plnou
parádou a centrum začne fungovat
v plné síle.
Velice rádi bychom získali i Váš
názor na programovou náplň a návrhy,

co byste rádi tady ve Frymburku měli.
Také, pokud byste chtěli využít centrum
pro svou aktivitu, neváhejte nás kontaktovat. Klub FČAS je zde pro všechny,
kteří mají zájem jeho prostory využít, ať
už na cvičení, přednášky a semináře,
narozeninové oslavy, workshopy, či jiné
nápady.
Své podněty, návrhy nebo rezervace
prostor nám můžete napsat na email
fcas@centrum.cz.
Více o klubu FČAS na www.fcas.cz
Těšíme se na společná setkání.
Za Spolek FČAS, Jana Toušková

Frymburská náplavka
Vystoupení kapely na přívozu ve Frymburku je jedinečná
událost, kterou byste si ani letos neměli nechat ujít.

V pátek 8. července od 20.00 hodin
na náplavce pod starou školou
si budeme moci užít vystoupení výborných muzikantů, kteří zahrají
pecky od Jiřího Schelingera. Kapela Jiří Schelinger Memory band sbírá
zasloužené ovace po celé naší republice, tak je opravdu na co se těšit.
Celá tato akce se může uskutečnit jen díky dobré spolupráci městyse Frymburk, přívozu A. Labaje, spolku
Zdraví Frymburk, dobrovolných hasičů, pizzerie Nautilus a mnoha dalších dobrovolníků. I díky tomu může být
vstupné pouze dobrovolné.
Na Vás i pěkné počasí se těší pořadatelé.
Za spolek Zdraví Frymburk – M. Nekola
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Druháčkovský výukový seminář – Mraveniště
V týdnu od 20. do 24. 6. 2022 jsme
prožili výukový seminář Mraveniště,
který byl jedním slovem prostě „pecka“!
Vydařilo se nám perfektní načasování
sil, dobré nálady, počasí a všechny
aktivity jsme zmákli harmonicky a jako
bonus jsme získali mnoho zajímavých
informací ze života mravenců.
Do celého týdne nás přivítali Ferda
Mravenec s Beruškou, o kterých jsme
si četli v knize. Přečetli jsme několik
textů, ze kterých jsme vysoudili rozdíly

mezi mravencem obecným a lesním
a dozvěděli se, jak to chodí v mravenčím společenství a v mraveništi vůbec.
Získané informace jsme využili při hře
na středečním výšlapu. Ve středu jsme
si vyšlápli na farmu Bártových, kterým
děkujeme za přivítání, program i občerstvení. Ve čtvrtek se nám podařilo
zachránit Berušku ze spárů rezavých
mravenců, jelikož jsme byli úspěšní
stopaři a vyřešili jsme všechny úkoly.
Nádherně jsme si vyzdobili ferdovské

šátky a trička. Ze čtvrtka na pátek jsme
přespali ve škole, a přitom jsme si
upekli pizzu a ještě si uspořádali taneční mejdan. Celý týden jsme završili
mravenčí olympiádou, ve které jsme
prokázali nejen rychlost, ale i zručnost
a ladnost pohybu.
Všem mravencům i zúčastněným
děkujeme za báječné zážitky!
Lucie Růžičková a Monika Krajovská

Čtvrťáci jako Robinsoni
Čtvrťáci se od středy 15. 6. do pátku 17. 6. stali Robinsony. Ztroskotali s přívozem na pustém ostrově, kde obývali
stany a vařili si na ohni. Museli se naučit uvázat náramek přežití, vyluštit šifry. Také sdíleli jeskyni s Pátkem, kozou,
papouškem a psem. Nechyběla ani bouřka a noční hra. Naštěstí nás zachránili a ve zdraví dovezli zpět.
Moc děkujeme panu Labajovi, díky němuž jsme mohli zažít ztroskotání a záchranu, našim deváťačkám Lence
Račákové a Miri Urbanové za pomoc s vařením. Děkujeme i panu Matelovi z firmy VEMAT z Krnova, který nám věnoval
šňůry Paracord na výrobu náramků přežití.
Za Robinsony sepsala Mgr. Markéta Moravcová, třídní učitelka
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Výlet a cyklo seminář 5.B

Náš školní výlet jsme spojili s cyklo
seminářem a v pondělí 20. 6. a úterý
21. 6. jsme trávili společně a nocovali
jsme ve škole. Od školy jsme vyrazili
na cyklostezku. Jeli jsme až na Lipno.
Vyjeli jsme až k domu paní učitelky,
kde jsme si nechali kola a vyrazili do
Království lesa. Jakmile jsme zaplatili
vstup, začalo pršet a hodinu jsme čekali, než déšť ustane. Povedlo se! Pršet
přestalo a mohli jsme si jít hrát. V Království jsme byli asi tři hodiny. Potom
jsme vyrazili pro kola.
Cestou zpět jsme se zastavili v
kempu u Wilzingů, kde jsme se mohli
koupat a využít jejich vodní atrakce.
Tam jsme také dostali výbornou večeři.

Po večeři nás čekal program ještě ve
škole. Abychom si odpočinuli, pustili
jsme si film a paní učitelky zatím připravily úkoly s dopravními značkami, křížovkami k tématu bezpečnosti na kole
a pracovní listy.
Večer nás čekala vybíjená, schovávaná po celém prvním stupni a těšili
jsme se na večer. To nás čekalo pasování na žáky druhého stupně. Protože
zase začalo pršet, stezku označenou
svíčkami jsme měli ve škole. Na konci
už čekala paní učitelka, která nám
předala klíč jako symbol přechodu na
druhý stupeň. Nakonec jsme si připili
dětským šampaňským a mohli jsme jít
spát.
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Další den nás čekala zase cesta na
Lipno, ale tentokrát jen na Loděnici.
Tam jsme se sešli s panem Myslíkem,
který připravil dva katamarány a motorový člun pro paní učitelky. Pluli jsme si
po Lipně, koupali se na Králičím ostrově
a celé dopoledne jsme si užívali na lodích. Výlet se moc vydařil, a i přes pondělní střídavé počasí se nám moc líbil.
Chtěli jsme ještě jednou poděkovat
panu Wilzingovi a paní Wilzingové za
zázemí a večeři v kempu. Také moc
děkujeme panu Myslíkovi za možnost
vyplout na vodu a paní Kučírkové za
výborné buchty.
Tereza Petrášková a celá 5.B
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6.B – Výukový seminář „JÁ A MOJE KOLO“
Dne 16. 6. se konal výukový seminář s názvem „Já a moje kolo“, zde je pár
postřehů z tohoto dne:
Tereza: Povídali jsme si o historii kola, o tom, jak se chovat na cestě a pak jsme
podle map plánovali cestu, kterou pojedeme. Když jsme měli cestu vybranou
a hotovou, tak jsme si pouštěli videa o tom, kde všude se kola dají použít.
Ella: Plánovali jsme si trasu, kam pojedeme. Padlo hodně nápadů jako třeba
Loučovice nebo Přední Výtoň, a nebo Přední Výtoň, a nebo ještě Přední Výtoň.
Tak jsme nakonec jeli na Přední Výtoň. Pak jsme koukali na videa, co všechno
se může stát na kole. Pak jsme se vydali do půjčovny, kde si někteří spolužáci
půjčili kolo.
O den později 17. 6. jsme vyrazili na naplánovaný cyklovýlet a přespání ve
škole, zde je opět pár postřehů z tohoto dne:
David: Líbila se mi trasa. Mohli jsme se na trase koupat. Když jsme dojeli do
konce, byli jsme unaveni, ale stálo to furt za to.
Kíťa: Jeli jsme trasu, kterou jsme si naplánovali. Z Frymburku jsme jeli na Lipno
nad Vltavou, potom na Přední Výtoň a na Frýdavu. Počasí nám vyšlo hezky.
Z Frýdavy jsme jeli přívozem do Frymburku a ujeli jsme 21 km. Poté jsme se
vrátili domů a v 19:00 jsme se sešli znovu ve škole. Navečeřeli jsme se. Měli
jsme vlastnoručně uvařené řízky s bramborovou kaší a přespali jsme.
Velmi děkujeme p. Labajovi za převoz z Frýdavy, všem rodičům za napečené
pochutiny na přespání ve škole a dále za půjčení cyklistického vybavení místní
sportovní půjčovně kol Lipno Centrum ve Frymburku.

7. třída – sportovní seminář – RAFTY
Ve dnech 22.–23. 6. 2022 vypluly raftové posádky 7. třídy na řeku Vltavu vstříc dobrodružství. Nalodili jsme se ve Vyšším
Brodě a naši cestu jsme ukončili v Českém Krumlově. Sportovní seminář jsme si naplno užívali každou minutou. Ukázali
jsme si, jak aktivně a zajímavě můžeme trávit volný čas v krásné přírodě, posílili jsme naši fyzickou kondičku a hlavně jsme
se opět ještě více vzájemně poznali v nových situacích. O legraci a zábavu nebyla nouze, strávili jsme společně nádherné
dva dny. Voda nás velmi baví. I přes velkou únavu se nám ani malinko nechtělo zpátky.
Irena Schenková – třídní učitelka
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DOBROVOLNÍ HASIČI VE FRYMBURKU
slaví 150 let od svého vzniku
/6. pokračování/
Významný den pro celé hasičstvo se stal 18. leden 1952, kdy zástupci Československého svazu
hasičstva obdrželi dekret, kterým byla hasičská organizace prohlášena za dobrovolnou organizaci
celostátního významu.
Na počátku roku 1953 dochází k přejmenování celostátní organizace na Československý svaz požární ochrany a místní
jednoty se přejmenovaly na Místní jednota ČSPO a členům se přestalo říkat hasič a začal se nazývat požárník. Vychází nový
zákon 35/1953 Sb. o požární ochraně s účinností od 1. 1. 1954. Zákon zajišťoval provádění požární ochrany u dobrovolných
požárních sborů. Tehdejší národní výbory podle tohoto zákona plánují a zabezpečují věcné prostředky, hradí náklady na jejich
pořizování a udržování dobrovolných sborů a protipožárních hlídek. Praxe ukázala, že je nutné se zabývat preventivní činností.
Bylo přikročeno k rozdělení kalendářního roku na tři hlavní období. V prvním se jednalo o jarní úklid, ve druhém o ochranu
úrody a lesů před požáry a ve třetím o zimní topné období. Ve spolupráci s národními výbory se organizují tzv. svépomocné
hlídky, které převážně v noční době chránily úrodu na polích, ve skladech před požáry. Do této činnosti byla zapojována
i školní mládež, zejména o letních prázdninách prováděli hlídkovou činnost na polích a v okolí železničních tratí, kde docházelo
k častým požárům s ohledem na skutečnost, že v té době jezdily vlaky převážně na parní pohon. Prevence stále více nabírala
na aktuálnosti a potřebnosti.
V roce 1956 bylo ve Frymburku uspořádáno okresní kolo soutěže požárních družstev. V této soutěži poprvé vystupuje
i naše mládež a obsazují hned první místo. Tato akce velmi přispěla k propagaci požární ochrany, zejména mezi mládeží.
V roce1960 v červenci přijímá tehdejší Národní shromáždění novou ústavu a rozsáhlou reorganizaci v naší vlasti. Republika
je přejmenována na Československou socialistickou republiku. Dochází ke sloučení tehdejších okresů Kaplice a Český Krumlov
a nastává větší snaha okresních orgánů o vybavení požárních sborů lepší a účinnější technikou.
V roce 1971 po volbách, nastupuje do funkce předsedy Národního výboru Zdeněk Bína a nastává určitý obrat v činnosti
a po dvacetitřech letech odchází z funkce velitele sboru František Bártík, ale nadále zůstává aktivním členem.

Několik postřehů z kroniky
Rok 1975 – Proběhly volby do výboru. Předsedou se stává František Bártík, velitelem Josef Stašák.
Rok 1976 – Byla ustavena dvě soutěžní družstva. I. družstvo: Stašák, Holát, Labaj, Banda, Dorovín, Hýbl, Kostka, Mrázik.
II. družstvo: Petráš M., Petráš P., Surmin, Solkán, Šisler M., Zemčík, Šafář, Horák. Náhradníci Korbel, Španiller, Račák Imrich.
Nacvičuje se 2x týdně v úterý a ve čtvrtek. Okrsková soutěž i ostatní soutěže dopadly dobře. Činnost sboru se zlepšuje. Pro
velké sucho byla nasazena naše cisterna na dovážku vody do osady Pasečná pro napájení hovězího dobytka. Zavlažoval se
park na náměstí a ostatní zelené plochy v obci. Na výroční schůzi byl podán návrh na výstavbu nové zbrojnice. Stávající na
náměstí už nevyhovuje tehdejším podmínkám. Příslib dali představitelé obce Zdeněk Bína předseda a Václav Liebl tajemník
Místního národního výboru.
Rok 1977 – zvolen nový výbor SPO na další období. Předseda František Bártík – technik, místopředseda Alfréd Solkán – řidič,
velitel Josef Dorovín – opravář, referent politickovýchovné práce Josef Mrázik – zámečník, referent prevence Vendeln Dojčan
– traktorista, jednatel František Konečný – automechanik, hospodář Otakar Mertl – skladník, Materiálně technický referent
Milan Kostka – opravář, referentka žen Pavla Salzerová – v domácnosti, členové výboru Jaromír Šisler – elektroopravář,
Bohumil Študlar – řidič, Eva Šuníková – kuchařka, předseda revizní komise Vladimír Klement – učitel, členové komise Michal
Surmin – truhlář, Gerhard Procházka – učitel. Sbor měl celkem 112 členů.
Rok 1978 – MNV vyvíjí nemalé úsilí pro stavbu nové požární zbrojnice. Okresní národní výbor dodává projektovou dokumentaci.
Na období 70 let moderní stavba, tři garážové stání pro dvě zásahová vozidla a jedno stání pro výsuvný žebřík. Dále šatna pro
mužstvo, sklad pohonných hmot, sklad pro nářadí a výzbroj, krytá cvičná věž, která zároveň slouží k sušení hadic, WC a místnost pro mytí hadic a výstroje, a hlavně klubovna pro schůzovou a školící činnost. Byla provedena doplňující volba výboru. Za
odcházejícího Otakara Mertla nastoupil náhradník Jaromír Šisler a do revizní komise Václav Liebl.
10
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Rok 1979 – na podzim se začíná s přípravou stavby požární zbrojnice.
Rok 1980 – naplno se rozjíždí stavba požární zbrojnice, kterou mimo organizovaných brigád složek národní fronty, hlavně
staví stavební skupina drobných provozoven národního výboru pod vedením pracovníka NV Jaromíra Muroňe.
Rok 1981 – na podzim dokončena stavba zbrojnice a jejího vybavení. Celkový náklad se vyšplhal na tehdejších 1,2 milionu
korun. Slavnostní předání proběhlo na výroční členské schůzi dne 4. prosince za přítomnosti Bedřicha Šusty předsedy MNV,
předsedy okresního výboru Svazu požární ochrany Jana Vranovského a předsedy místního výboru národní fronty Josefa
Grohmana.
Rok 1986 – 29. 3. požár sklepa v bytovce čp. 15 ve Frymburku, zasahovalo 18 požárníků, dne 24. 7. požár skladu pícnin
v Bližné, zasahovalo 10 požárníků, 7. 9. velký požár skladu na len ve Frymburku, zasahovalo 20 požárníků, 23. 12. zahoření ve
sklepě v domě čp. 14 ve Frymburku, zasahovalo celkem 9 požárníků.
Proběhla soutěž „Hra plamen“ okresního významu, která nabírá stále větší popularity. Na organizaci a zajištění se podíleli
složky národní fronty, a to dobrovolní hasiči, tělovýchovná jednota, Svazarm, Svaz žen, Červený kříž, Svaz mládeže, Vojenský
útvar Svatý Tomáš, rota pohraniční stráže Pasečná, lidové milice státního statku.
Rok 1988 – 15. 5. hořela rašelina na skládce u obce Světlík, zasahovalo 12 požárníků, 22. 5. samovznícení uhelných briket
v domě čp. 30 ve Frymburku, zasahovalo 11 požárníků, 24. 5. samovznícení uhelných briket v domě čp. 134 ve Frymburku,
zasahovalo 12 požárníků, 21. 6. požár kuchyňské linky v bytovce v obci Lipno, zasahovalo 11 požárníků, 24. 7. po velmi silném
větru, úklid popadaných stromů na stany a obytné přívěsy, včetně vyprošťování zraněných rekreantů, převážně občanů
Německé demokratické republiky na veřejném tábořišti Jestřábí u Černé v Pošumaví, zasahovalo 11 požárníků.
V roce 1990 – vydává Ústřední výbor Československého svazu požární ochrany usnesení, kterým se mimo jiné ruší dosavadní
název a nabývá platnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy, Slezska. Z výroční členské schůze se zase stává valná hromada,
požárník je přejmenován zpět na hasiče a oslovení soudruhu, soudružko zpět na bratře a sestro.
Rok 1992 – V tomto roce nastává zásadní zlom pro dobrovolné hasiče. Vzniká ve Frymburku stanice Hasičského záchranného
sboru ČR. Naši členové Hadač K., Labaj F., Labaj A., Jílek J., Malák Š., Petráš M., Skoupil K., mění svá dosavadní povolání
a přechází k profesionální jednotce. Předány jsou i oba naše automobily, cisterna a dopravní automobil. Dobrovolným hasičům
je propůjčen dopravní automobil Avia A31, který sice vyjel k několika zásahům, pro doplňování vody cisteren, ale byl převážně
využíván k jízdám na hasičské soutěže.

Statistické údaje zásahové jednotky dobrovolných hasičů v období od roku 1991 do 2021
1/

Požáry rašeliny, zahoření a požáry skládek

11 výjezdů

2/

Samovznícení uhlí nebo briket a senážní věže

3/

Vypalování trávy

16 výjezdů

4/

Lesní požáry

33 výjezdů

5/

Požáry obytných domů, budov, rekreačních chat

42 výjezdů

6/

Požáry polí a luk

7/

Požáry strojů a dopravních prostředků včetně nehod

12 výjezdů

8/

Jednotlivé stromy nebo jiné předměty a překážky

27 výjezdů

9/

Práce na vodní hladině

8 výjezdů

5 výjezdů

2 výjezdy

10/

Technická nebo jiná pomoc

225 výjezdů

11/

Držení hotovosti na základně pro případ pomoci

12/

Planý poplach

v 17 případech
1 výjezd

V období šesti měsíců jsme se Vám snažili připomenout historii i současnou činnost dobrovolných hasičů ve Frymburku. Byl
to jen zlomek toho, co se ve Frymburku a jeho okolí událo. Více informací lze zjistit na stránkách městyse nebo na našich
stránkách hasicifrymburk.cz.
Nikola Vrátilová – kronikářka SDH, Karel Malák – velitel SDH, Václav Liebl st. – starosta SDH
11
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DĚTSKÉ ZÁVODY MILNÁ 2022
ČRS MO Loučovice MS Frymburk
Dne 28. května 2022 se v obci Milná
na zdejším rybníku uskutečnily dětské
závody v lovu ryb. Závodů se zúčastnilo 19 dětí z Frymburku a okolí.
Z počátku nám počasí moc nepřálo,
ale nakonec se umoudřilo a bylo krásně.
Zázemí poskytnuté od rybářského
spolku Milná nám opět pomohlo zajistit
komfort pro všechny účastníky závodu.
Po čtyřhodinovém lovu závod skončil
takto.
1. místo – Aneta Hadačová
2. místo – Jakub Václavík
3. místo – Ondřej Schneider
Vítězka Aneta Hadačová zároveň
ulovila i největší rybu.

Účast na závodu se nám oproti
minulému roku zvedla, za což jsme
velice rádi a doufáme, že se tento
vzestupný trend bude opakovat i v roce
2023. V průběhu celého závodu bylo
zajištěno pro děti i jejich doprovod
občerstvení. Každé ze zúčastněných
dětí dostalo hodnotnou cenu v podobě
navijáku, prutu a jiného rybářského
vybavení.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem sponzorům: městys Frymburk,
Hotel Maxant, penzion U Kostela, cestovní agentura Otre, p. Tomáš Václavík,
ATZ Global s. r. o, Camping Resort
Frymburk, Sport Řezáč, restaurace Bib
Pub, p. Drahoslav Hadač, Restaurace
Na Hřišti, penzion Markus, rybářské

12

potřeby Big Fish, bez jejichž podpory
bychom tyto závody nemohly uskutečnit. Doufám, že se všem zúčastněným
závody líbily a že v roce 2023 se opět
sejdeme na tomto krásném místě.
Děkuji tímto i všem závodníkům, jejich
doprovodu a rozhodčím.
Dále bych chtěl všechny zájemce
pozvat na dětské rybářské závody do
Loučovic, které se budou konat dne
2. 7. 2022 pod teplárnou v Loučovicích.
Bližší informace v prodejně rybářských potřeb ve Frymburku.
Petrův zdar!
Za MO Loučovice MS Frymburk
Václav Schneider
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ČERVENCOVÉ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY
1. sobota v červenci – Mezinárodní den družstev
2. neděle v červenci – Evropský den koupání v řekách
poslední pátek v červenci – Mezinárodní den systémového administrátora
5. červenec – Mezinárodní den objetí zdarma – V tento den

6. červenec – Světový den Tibetu
9. červenec – Světový den veterinárních lékařů

(anglicky Free hugs) se lidé po celém světě na ulici
objímají. V době koronavirové to není úplně vítané, ale jinak
určitě dobrý nápad. A jak vznikl? Za nápadem stojí Juan
Mann, který při příletu do Sydney viděl, jak se na letišti všichni
objímají a vítají se svými blízkými, ale on se neměl s kým
obejmout. Vyrobil si transparent s nápisem "Free hugs" (objetí
zdarma), postupně k němu začali chodit lidé a objímat ho.
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
6. červenec – Světový den polibku

11. červenec – Světový den populace
14. červenec – Mezinárodní den alternativ ke spalovnám
18. červenec – Mezinárodní den Nelsona Mandely – Právě
18. července roku 1918 se narodil Nelson Mandela,
první černošský prezident Jihoafrické republiky.
20. červenec – Mezinárodní den šachu
28. červenec – Světový den boje proti žloutence
29. červenec – Mezinárodní den tygrů
30. červenec – Mezinárodní den přátelství

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2022
Konečně jsme se dočkali a 28. 6. 2022 jsme si po covidové pauze mohli užít rozloučení s devátou třídou na velice krásné
a vydařené školní akademii. Děkujeme "deváťákům" a přejeme jim štěstí a spoustu školních úspěchů do dalších let.
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Vítkův Hrádek – pokračování
V listině z roku 1456 ze soboty před
Třemi krály (3. ledna) se jako flekár na
Vítkově Hrádku (Witibinhausen, nebo
také Witibhausen) uvádí urozený „Jiřík
Grossauer“. Tento Grossauer se jako takový objevuje také v listině z 26. dubna
1457; jeho paní byla Barbora z Trojan.
Tato pečeť patří Kunratovi z Trojan (Trojany, kdysi hrádek u Světlíku; nyní poutní
kostel. Zde se setkáváme s pověstí o kamenném Kristu).
3. prosince 1618 byl Vítkův Hrádek
v čase nočním přepaden a obdržen rakouskými povstalci (selská válka); v roce

jakoby ještě hodlala vzdorovat ničivému
počasí (Kníže Jan Adolf Schwarzenberg
věnoval před několika měsíci ze svého
důchodu příspěvek 500 zl. Na zastřešení a opravu této důstojně vyhlížející
zříceniny.).
Vlastenecký spisovatel Adalbert
Stifter učinil tuto památku doby středověku počátečním místem vyprávění
jedné ze svých nejpůvabnějších novel
„Hvozd“ a svého historického románu
„Vítek“. Následuje krátký popis této zříceniny z nedostižného pera našeho
jedinečného malíře a básníka:

jedna temnooká květinka. Jedna hromada
sutin sahá zevnitř až k oknu druhého
poschodí. Tomu, kdo na ni vyšplhá, naskytne se podívaná, která, třebaže je
v přímém rozporu s okolními smutečními
pomníky, přece jen okamžitě vzbudí pocit,
že právě ona dovršuje vznikající tušení,
neboť na vrcholky tmavých jedlí otevře se
ti všemi směry nesmírná vyhlídka, řítí se ti
do očí a bezmála je rozdrtí svým leskem.
– Tvůj užaslý a zmatený pohled se kochá
nesčíslnými zelenými horskými vrcholy, jež
se vznášejí v pavučině slunečního oparu,
a za nimi se potom octne v modravě zacloněném pruhu – to je ta požehnaná země

1621 tu ležel královský český hejtman
Fux s posádkou 200 mužů. Když se blížili Švédové, byla obrana hradu uvedena
do stavu pohotovosti (Taková opatření
nám připomíná okolní les). Při švédském přepadení v roce 1648 měl hrad
Eggenberskou posádku (Z Krumlova), jíž
velel kornet Ondřej Vyntíř, Švédové sem
však nikdy nepřišli (Somerův místopis).
Později, jak se vypráví, byli správcové
a úředníci tohoto panství přestěhováni
(Zdá se, že toto se událo teprve na začátku 17. století, neboť jsem viděl listinu
z roku 1581 vystavenou na Vítkově
Hrádku, ve které jeho hejtman a flekár
František Lüben potvrzoval obyvatelům
Hrdoňova koupi louky.) do Krumlova a
výše uvedená oblast příslušela až do
roku 1849 krumlovskému dominiu.
Jednu dobu obýval zámek ještě
knížecí polesný, pak mu však byl postaven vlastní dům a tak byl tento hrad
zcela opuštěn, až prý rozjívený myslivcův hoch nešťastným vnuknutím založil
v jedné světnici oheň a vzniklý požár pak
přeměnil hrad ve zříceninu. Postupně
popadaly i stěny a jenom hlavní zeď

„Na zelené šťavnaté trávě stojí šedivá

na druhém břehu Dunaje se svými obilnatými svahy a ovocnými sady –, až konečně
narazí na onen obrovský půlměsíc, jenž
vroubí obzor, na Norické Alpy. – Velký
Briel září za slunečných dní jako světlá
vločka, která uvázla na nebeském blankytu, Traunstein zakresluje své bledé
oblačné obrysy do křišťálu oblohy. – Celý
ojíněný řetěz Alp se vine po nebi jako
vzdušný čarovný pás, až se rozplyne
v něžné, sotva viditelné světlé závoje,
v nichž se mihotají bílé tečky: pravděpodobně zasněžené vrchy vzdálenějších
horských pásem. Potom pohlédni také
k severu; tu se rozkládají široké lesní
hřbety a svažují se líbezně, zatmívajíce se
černou modří do údolí, kde stříbřitě
probleskuje Vltava; - na západ se modrá
hvozd za hvozdem v lahodném zbarvení,
a v dálce z něho stoupá k jasné obloze nejeden jemný, krásný, namodralý sloup
dýmu. V tomto pohledu je nevýslovně
mnoho milého i tklivého.“

čtyřhranná věž v kruhu mlčenlivého, rozpadajícího se okolního zdiva, nádvoří skrývá
tisíce travin a krásných lesních květin a bílé
kameny, a zvenku je obklopeno spoustou
desek, hrud, balvanů a jiných podivných
žulových útvarů rozsetých po trávníku. Ani
jedna světnice, ani jedna komnata se už
nedá obývat, jen jejich zdi zbavené posledního zbytku malty a omítky ční k jasné
obloze a mají vysoko nahoře nejedny osamělé dveře nebo nepřístupnou pavlač
vedle řady oken, která se teď už nikdy
nerozsvítí v záři večerních červánků, nýbrž
na římsách jsou ozdobena divokým houštím lesních rostlin. – Na klenbách zdiva
nevisejí už žádné zbraně kromě stovky zlatých šípů šikmo sem dopadajících slunečních paprsků; z výklenku zámecké
klenotnice se už netřpytí žádné drahokamy
kromě černé dvojice oček červenky sedící
na vejcích; žádný trám už nenadzvedá od
okraje zdi svou střechu kromě nějakého
smrčku, jenž se pokouší vysoko na okapu
začít v temné modři svůj zelený život. –
Sklepy, chodby, pokoje – všechno v kopcích sutě, jež si vyhlédla a zamilovala ne16

Kostel sv. Tomáše dal jméno lesu,
osadě i rozvalenému zámku.
pokračování příště

