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Novým objektem – atrakcí frymburského parku se od středy
6. 6. 2001 stala kamenná žába. Na základě dobrých zkušeností
s ﬁrmou Kamenictví Urban z Brloha, které jsme získali při rekonstrukci Křížové
cesty v letech 1999 a 2000, jsem se rozhodl znovu využít její služby. Objednávka
výroby kamenného objektu do našeho parku na náměstí byla zadána již v zimních
měsících. Původní objednávka nezněla na žábu, ale na rybu. Po předložení návrhů
různých námětů s rybou jsme stále měli pocit, že to není to, co bychom si
představovali, až jsme dospěli ke změně a na svět přišla žába. Proč žába a proč
ryba? Hledali jsme nějaký symbol, který by vyjadřoval to, co je po staletí
Frymburku vlastní. V první řadě je to voda potom lesy, louky atd. – k tomu symbol
žáby. Není to možná úplně to nejpřesnější, ale má to hlavu a patu. Jednu starší
žábu sice máme ještě u převozu, je to žába, která se vyskytovala též v Táboře
míru. Na ni si z té doby dobře pamatuje i pan Hraběta, herec pražského divadla
Járy Cimrmana, když před 55 lety byl společně s panem Zdeňkem Svěrákem na
sokolském táboře právě ve Frymburku. Věřím, že znalci historie Frymburku lépe
a podrobněji zmapují výskyt kamenných objektů v našem katastru a přinesou
další, nám zajímavé informace. Naše nová žába je vytesána z jednoho bloku
kamene (dioritu), který pochází z lomu Křišťanov poblíž Prachatic. Pruh, který
zdobí napříč zadní část žáby není spoj dvou dílů, ale je to las, který byl v kameni
přírodně vytvořen. Samotné práce na tomto díle trvaly pět týdnů od vytěžení
kamenného bloku v lomu. Práce provedla ﬁrma Kamenictví Urban na základě
výtvarného zpracováni pana Miroslava Švihly. Celou tuto dobu máme zdokumentovánu na fotograﬁích, které budou umístěny na některém z panelů v obřadni síni
naší radnice. Velmi důležitým momentem v existenci naší žáby je ta skutečnost,
že na rozdíl od žab, které „sedí na prameni" ta naše je opakem a vodu dává. Je to
tedy tzv. žába pramenná. Voda, která z žáby vytéká je přivedena z Marty a je
stejná jako v kašně a v zavlažovacím kanálu v parku. Zázračné účinky naší žáby
zatím prozrazovat nebudu, ale jistě se brzy sami objeví.
Oto Řezáč – starosta městyse Frymburk
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6. června uplyne právě dvacet let, kdy byla instalována velká kamenná žába
na začátku vodního kanálu v parku na náměstí. Po celý čas dělá nepřetržitou radost
malým i velkým. Rádi se u ní osvěží, pohrají si.
Podle návrhu pana Miroslava Švihla ji
zhotovil z křišťanovického dioritu skvělý kameník pan Pavel Urban z Brloha. Jeho kamenická
ﬁrma se podílela také významně na obnovení
křížové cesty na Martě. Bohužel už pro nás nic
krásného nezhotoví. Opustil nás po těžké nemoci 16. února letošního roku ve věku nedožitých 66 let.
Uvedeným článkem o žábě z doby před
dvaceti lety v našem zpravodaji jsme chtěli
vzdát hold památce právě panu Urbanovi –
kameníku z Brloha.
Oto Řezáč– starosta městyse
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ZACHRAŇME KOSTEL
Veřejná sbírka na opravu kostela sv. Bartoloměje ve Frymburku
Městys Frymburk na základě osvědčení
vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje vyhlašuje veřejnou sbírku na
opravu farního kostela sv. Bartoloměje
ve Frymburku (oprava krovu a střešní
krytiny).
Kostel sv. Bartoloměje je dominantní sakrální stavbou ve spodní části
frymburského náměstí. První zmínka
o kostelu je už v roce 1277. Kostel je
význačný bohatou architekturou a krásně zdobeným interiérem. Bohužel nic
není na věky a zub času se podepsal i na
střeše našeho kostela.

Příspěvky na opravu našeho kostela je možné poukázat od 1. 5. 2021
do 31. 12. 2021 na transparentní účet
č. 123-3884820277/0100 založený
u Komerční banky, a. s., jehož transakce
si můžete prohlédnout na internetových
stránkách Komerční banky, a. s., https:
//www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/1233884820277.
Děkujeme všem, kteří zatím přispěli
na náš kostel. K datu 25. května 2021 je
na transparentním účtu 117 000 Kč, což
je úžasné.
Oto Řezáč – starosta městyse Frymburk

Výsledky zápisu do 1. třídy
Od 6. do 30. dubna probíhal zápis do 1. třídy na školní rok 2021–22 bez přítomnosti dětí. K zápisu došlo 23 žádostí
o přijetí k základnímu vzdělávání v naší základní škole. Šest dětí má odklad povinné školní docházky, jeden žák nenastoupí,
takže budoucí první třída bude mít 16 žáků.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům, ať se jim u nás ve škole líbí!
Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

Poděkování
Frymburští pendleři velice děkují paní zubařce

PETŘE ŠISLEROVÉ
za možnost testování v této nelehké době.
Spoustě z nás tím velice pomohla.
Děkujeme.
Frymburští pendleři

V měsíci červnu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 19. 6. 2021 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

9. 6. a 23. 6. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin.
Tel: +420 955 581 440, +420 602 640 586, Fax: +420 955 581 449, Infolinka 800 521 521
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Hasiči Městyse Frymburk
Něco málo z činnosti naší výjezdové jednotky během období coronaviru. Naše jednotka je stále aktivní
i v této nelehké době. Když nejsou žádné akce, tak se členové jednotky věnují všem svým vozidlům, strojům
a vybavení. Každý první pátek v měsíci po siréně se koná technickohospodářský den. Na tomto dni se
kontroluje a zkouší veškerá technika a veškeré stroje, které jednotka vlastní. Také si každý člen kontroluje
funkčnost a stav svých ochranných pomůcek a oděvů. Naši strojníci jezdí pravidelné kondiční jízdy se zásahovými vozy.
V tomto roce proběhly úpravy a opravy na zásahovém voze Tatra CAS 32 a Traktoru Gatoru. Na Tatře to byla výměna ﬁltrů
paliva, výměna ﬁltrů serva + olej, výměna vzduchových ﬁltrů, výměna + seřízení vstřiků a seřízení ventilů, výměna simerinků
ventilátoru + unašeč, výměna simerinku spojovací tyče ventilátoru, výměna přepadových trubek za celokov, výměna těsnění
vík a ventilů motoru za nové, výměna podložek vík hlav válců motoru, výměna těsnění víka regulátoru vstřikovacího čerpadla.
Tuto rozsáhlou výměnu a opravu nám sponzoroval náš člen, pan Lukáš Mrázik a za to mu celá naše výjezdová jednotka děkuje.
Na Traktoru Gatoru proběhla výměna pracovních světel vpředu i vzadu za nová, ledková. Také se vyměnily zadní majáky
za ledkové, jelikož pracovní světla a majáky už nesvítily a nefungovaly tak, jak by měly. Děkujeme také panu Chovančíkovi
za sponzorský dar v podobě dvou kusů hasících dek a dvou kusů hasících balónů. Proběhly i malé fyzické testíky. Ty spočívaly
v tom, že si členové na sebe vzali komplet zásahovou výstroj, na záda dýchací techniku a vyrazili směr kopec Marta cestou
od hřbitova. Jen pro informaci, každý hasič měl na sobě cca 22 kg. Jednotka musí stále procházet zdravotními testy a různými
školeními. Ty se teď dělají formou e-learningu přes internet. Samozřejmě i kromě těchto všech věcí se stále jezdí na výjezdy.
Jednotka musí po každém výjezdu všechno kompletně vydezinﬁkovat. Na některých výjezdech musí mít zasahující hasiči
respirátory, což práci také moc neulehčuje. Část jednotky je už naočkovaná. Už, aby tato nelehká doba skončila, jelikož ani
pro nás a naši práci to není jednoduché.
Naše heslo zní: JSME TADY PRO VÁS
Karel Malák – velitel výjezdové jednotky

VÝZVA PRO MAJITELE AUTOVRAKŮ
Městys Frymburk vyzývá vlastníky vozidel s ukončenou životností k neprodlenému odstranění v termínu do 15. 6. 2021
(předání autovraku oprávněné osobě podle z. č. 522/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších
předpisů). Vozidla jsou odstavená na pozemku p. č. 202/1 k. ú. Frymburk – odstavná plocha u panelového domu č. p. 137
a na pozemku p. č. 209/14 k. ú. Frymburk– odstavná plocha u panelového domu č. p. 139. Jedná se o následující vozidla:

4

Frymbursky zpravodaj_červen_2021_Sestava 1 01.06.2021 15:15 Stránka 5

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

ČARODĚJNICKÁ
STEZKA
Jelikož covidová situace ještě stále přetrvávala a náš
tradiční čarodějnický rej nebylo možné uskutečnit,
připravili jsme si pro vás náhradní program v podobě
čarodějnické bezkontaktní stezky od kempu Frymburk
ke Kančí hlavě. Na stezce vás čekaly různé zapeklité
úkoly k ověření čarodějnických znalostí, pohybových
a tanečních kreací s koštětem a vaření lektvaru. Za
zvládnutí každého úkolu jste získali symboly, které jste
u Kančí hlavy vyměnili za písmena, a tak jste mohli
vyluštit čarodějnickou tajenku. Tajenku jste pak mohli
donést na konci cesty k čarodějkám a vyzvednout si
u nich začarovanou odměnu a diplom za zvládnutí
stezky. Účast byla překvapivá, čarodějnickou stezkou
prošlo 99 dětí. ☺
Doufáme, že jste si čarodějnický víkend užili
a příští rok se budeme těšit … snad už opět s naším
tradičním rejem.
Abraka dabra……čarodějky ze Fčasu
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DĚTSKÉ ZÁVODY – FRYMBURSKÁ ŠLAPKA
Sportovní klub
ATLETIKO FRYMBURK
Vás zve

v neděli
13. června 2021
na první ročník
dětských závodů
na horských kolech

FRYMBURSKÁ ŠLAPKA

,

které se uskuteční v areálu veřejné pláže a školního hřiště.
Nejmenší děti se mohou těšit na závod odrážedel. Ostatní děti, které už umí jezdit na kole,
poměří své síly na nenáročné a zábavné trase.
Každý účastník obdrží drobnou cenu a na ty nejlepší čekají nablýskané poháry a medaile.
Startovné činí 50 Kč (v ceně občerstvení v cíli) | Kategorie odrážedel je zdarma
Prezentace začíná od 10:00
Start závodů od 11:00 (nejprve odrážedla, následně další kategorie).

KATEGORIE:

Odrážedla:
Horská kola:

holky/kluci
holky/kluci do 5 let
žákyně/žáci: 6–7 let, 8–9 let, 10–11 let, 12–13 let, 14–15 let

Účast v závodě je možná pouze s cyklistickou helmou!!!
Změna, či sloučení kategorií v případě nízkého počtu účastníků, vyhrazena.
Kontakt na pořadatele: Martin Řezáč, tel: 773 444 944, email: atletikofrymburk@gmail.com

Akci pro vás pořádá:

Hlavním partnerem akce:
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ZASTAVENÍ V BÝVALÉ OSADĚ RYCHNŮVEK
Na území katastru Přední Výtoně bylo několik hojně osídlených osad o kterých se dnes velmi málo mluví. Možná je
na čase si připomenout postupně jejich historii. Mezi významnými byl Rychnůvek také Německý Rychnov nebo Rychnov
u Frymburku (německy Deutsch Reichenau) je zaniklá osada v nadmořské výšce kolem 750 metrů v katastrálním území
Jasánky, na území obce Přední Výtoň v okrese Český Krumlov. V letech 1869–1930 byl Rychnůvek veden pod názvem
Německý Rychnov jako osada obce Reiterschlag (Pasečná) v okrese Kaplice, v roce 1950 jako osada obce Frymburk v okrese
Kaplice, v dalších letech jako osada zanikl. Rychnůvek se připomíná již ve třináctém století. Jeho jméno vzniklo počeštěním
původního německého názvu Deutsche Reichenau. Ten neměl nic společného s Říší - i když to může na první pohled vzbuzovat
jisté asociace. Jedná se prý o pozůstatek původního názvu Auf reichen Au, což znamená mnohoslibné „na úrodné nivě“.
Z toho pak vznikl ten německý název a jeho počeštěné ekvivalenty Rychnov, Rychnůvek či Německý Rychnov. Osadu poprvé
zmiňuje rožmberský urbář z roku 1379. V roce 1384 zde byla plebánie. Místní farnost byla v roce 1783 povýšena na děkanství.
V letech 1790–1856 zde existoval vikariát, který zahrnoval několik farností. Do farnosti Rychnůvek patřily osady Rychnůvek,
Pasečná, Jasánky, Otov, Růžový Vrch, Horní Hraničná, Dolní Hraničná, Mukenschlag, Horní Ureš, Rožnov, Pernek, Svatý Tomáš,
Mezilesí, Linda, Multerberské chalupy a Lindské Chalupy. Kostel sv. Václava v Rychnůvku je jako farní uváděn již ve 14. století.
Původně gotický kostel byl zasádně přestavěn okolo roku 1673 v barokním slohu. Vnitřek kostela byl pozdně renesanční. Roku
1738 byl povýšen na děkanský kostel. Hlavní oltář byl dvojitý. Uprostřed něho byl obraz zavraždění sv. Václava. Dále se zde
nacházela dřevěná kazatelna.. Kostel byl jednolodní, obdélníkový. Loď byla sklenuta čtyřmi křížovými klenbami, presbytář byl
sklenut křížovou klenbou, triumfální oblouk byl půlkruhový. Kruchta na dvou pilířích byla podklenuta křížovou klenbou. Místo,
kde kostel stával, je nyní označeno velkým křížem. Boční oltář Panny Marie s gotickou sochou Madony z 3. čtvrtletí 14. století
je dnes v kostele sv. Bartoloměje ve Frymburku.
S přírůstkem obyvatel přiměřeně rostl také počet domů. Roku 1633 včetně kováren a mlýnů jich bylo 9, roku 1713 už
13 a v dalších letech čteme 29 později roku 1880 již 42. V roce 1930 zde stálo 49 domů a žilo 300 obyvatel. Po 2. světové
válce byla většina obyvatel německé národnosti
vysídlena a v roce 1950 zde žilo 62 obyvatel. Od roku
1893 byla v Rychnůvku pošta. Zdejší školu navštěvovalo
až 200 dětí z okolí. 21. 9. 1938 byl ve službě smrtelně
zraněn velitel místní četnické stanice vrchní strážmistr
četnictva Antonín Měsíček. U vsi Reiterschlag (Pasečná)
byl ze zálohy střelen příslušníky Freikorpsu. V dalších
letech Rychnůvek zanikl.
V 50. letech 20. století se ocitla obec s kostelem
v pohraničním pásmu a byla určena k demolici. Kostel
byl speciálním demoličním komandem odstřelen
9.6.1959. Postupně zanikla i celá obec. Místo kde stála
osada dnes připomíná jen tabule se dvěma dobovými
fotograﬁemi a na místě kostela stojí osamocený kříž
a zbytky kdysi udržovaného hřbitova.
Jan Bittner
8
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OKÉNKO Z PŘEDNÍ VÝTONĚ

SDH A „KAMENNÉ BRIGÁDY “
V sobotu 21.4. 2021 se konala
první brigáda sběru kamení na místní
farmě. Bohužel se nás sešlo málo. Velký
dík patří Vladovi Bondírovi staršímu,
který pracoval za hasiče a vydělal nám
840,- Kč. Další poděkování patří našim
členům Martině Řechtáčkové st., Radce
Bondírové, Lence Svačinové, Martině
Řechtáčkové ml., Vladovi Bondírovi ml.,
Adamu Plochovi, Jirkovi Řechtáčkovi
a Radkovi Krahulcovi. Užili jsme si pohybu na čerstvém vzduchu, tělocviku,
opekli jsme si špekáčky, vypili trochu
piva a oslavili svátek nositelů jména Jiří.
Vydělali jsme si 7 560,- Kč. Při vyšší
účasti bychom si vydělali víc. Pomáhali
nám i malí pomocníci Pavlík, Kika, Karolína a Filip.
Na další brigádě v sobotu 8. května
2021 se sešel téměř stejný počet členů
jako na předcházející. Navíc nám vypomohl nečlen Vlastislav Smolka, který

nám vydatně pomáhal. Lenka Svačinová s Radkou Bondírou pro nás připravily „překvapení“. Děkujeme Marušce
Stoiberové, Adamovi Plochovi, Romanovi
Svačinovi a Honzovi Stoiberovi. Za tuto
sobotu jsme vydělali 5 760,- Kč pro SDH.

Je velká škoda, že z 55 členů se
najde tak málo ochotných členů, kteří
věnují svůj volný čas ve prospěch SDH.
Možností získat ﬁnanční prostředky je
málo.
J. Řechtáček

KRIMINALITA V NAŠÍ VSI
S nelibostí jsme zjistili, že v naší malé vísce na pravém břehu Lipna roste kriminalita. Není to sice záležitost těžkých
zločinů, ale krade se jedna radost. Pachateli ovšem nejsou obyvatelé vsi, ani turisté, ale světe div se, docela malá, milá
zvířátka. Zjistili jsme to prvně na Vánoce. Vykuchaného a očištěného kapra jsme nechali přes noc v mrazu na verandě. Ráno
byl na schodech. Sám se tam samozřejmě doplácat nemohl. Dali jsme ho zpátky na původní místo a zůstal tam opět přes noc.
Mrzlo, takže se s ním nemohlo nic stát. To jsme si ovšem pouze mysleli. Ráno totiž byl opět na schodech a ještě o kus dál.
Jenomže v noci lehce sněžilo a pachatel byl prozrazen. Byly tam stopy malých tlapiček. Kamarád, bývalý šumavský fořt Fanda,
stopy prohlédl a prohlásil, to byla kuna. Uběhly dny, oteplilo se a já jsem si dal za dveře gumové pantofle. Jednoho slunného
rána tam byl ovšem jenom jeden. Druhý byl fuč, a tak jsem šel na zahradu bos a hledal. Našel jsem ho asi 30 metrů od domku.
Opět jsem to konzultoval s kamarádem exfořtem. Řekl jednoznačně – opět kuna. Řku, ale proč? Usmál se a povídá: „Protože
si z toho pantofle chtěla udělat pohodlné, nepromokavé bydlení.“ Jak je možné, aby tak malé zvířátko táhlo tak daleko poměrně
robustní 41 botu, to nechápu.
A do třetice zlodějinka. Nechal jsem na verandě blýskavý zapalovač. Do rána také zmizel. Našel jsem ho, až když slezl
sníh po delší době opět dost daleko od domku. Protože poctivě krmíme celou zimu opeřené kamarády, byla tentokrát na vině
pravděpodobně straka, protože ty na naše krmítka také létají. Takže, jak sami vidíte, kriminalita v naší vsi opravdu roste.
Jenomže já osobně z toho mám dokonce radost. Ukazuje se totiž, že jsou v našem blízkém okolí stále ještě zvířata, a to je
přece moc fajn.
P. Kroneisl

Vzpomínka na Jirku Krahulce
s velkým zármutkem jsme přijali zprávu o zakládajícím členu našeho spolku, který podlehl
chorobě, která již 2 roky sužuje lidstvo celého světa. Navždy odešel člověk, který rozdával radost
svým zpěvem a hrou na heligonku. Nechyběl při žádné akci, šířil kolem sebe dobrou náladu,
nezištně pomáhal svým přátelům, dlouholetý stále aktivní člen SDH, dobrý kamarád, na kterého
bylo vždy spolehnutí. Zanechal za sebou hlubokou stopu a všem nám bude velmi chybět.
Čest jeho památce!
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OKÉNKO Z PŘEDNÍ VÝTONĚ

ČINNOST SENIORŮ V ROCE 2020
Nikým nečekaný vstup Covidu 19
do života lidí na celé planetě v roce
2020 zhatil také plán činnosti našeho
Seniorklubu. Vládní opatření nám neumožnilo realizovat řadu plánovaných
akcí. I přes tyto překážky, jsme využili částečného uvolnění opatřeních
k uskutečnění několika akcí. Provětrali
jsme si mozkové závity při vědomostním kvízu celkem třikrát, jedenkrát
jsme zápolili v bowlingu a třikrát v metané. V červnu, červenci a září jsme
uspořádali 3 autobusové zájezdy, při
kterých jsme navštívili další zajímavá
a nádherná místa Jihočeského kraje.
Seznámili jsme se s městem Třeboň,
ve kterém jsme si prohlédli sbírky

rožmberského zámku, muzeum Štěpánka Netolického, ve kterém jsou
expozice předmětů, nářadí a plánů
používané staviteli okolních rybníků,
a kapli, která slouží jako hrobka dřívějších majitelů a církevních hodnostářů.
Další výlet nás přivedl do bývalého
okresního města Prachatice. Ve středu
města na náměstí se nachází muzeum
Loutek, Cirkusů, Krajky a Zlaté stezky.
Počasí nám sice nepřálo, bylo chladno
s občasnou dešťovou přeháňkou. Nám
ale nevadilo, protože do všech objektů
bylo blízko, což přivítali především ti,
kteří jsou méně pohybliví. Při zpáteční
cestě jsme se zastavili u Husinecké
přehrady.

Kulturní kalendář –

Při posledním zájezdu jsme navštívili obec Purkarec, nedaleko města
Týn nad Vltavou, ve které se nachází
muzeum Voroplavby. Zde se nachází
vše, co sloužilo ke stavbě a plavbě vorů
a vorařům. Neméně zajímavá byla
návštěva nepříliš známého zámku
v Kolodějích nad Lužnicí a přilehlé
kaple. Zámek převzali původní majitelé
ve velmi zchátralém stavu a podařilo
se jim stavbu a zařízení znovu obnovit.
Z restaurovaného zámku jsme odešli
obohaceni o krásný zážitek.
Zájezd jsme zakončili občerstvením v minipivovaru Lipan v Dražíči.

léto 2021

5. června 2021 | sobota | ve 13 hodin

Dětský den – Obec a SDH

10. června 2021 | čtvrtek | ve 14 hodin

Metaná v Areálu letních sportů s vyhodnocením
na hřišti, u hasičské zbrojnice s opékáním špekáčků
– Seniorklub

25. června 2021 | pátek |
odjezd v 7 hodin

Autobusový zájezd do Domažlic a Klatov
Přihláška nejpozději do pondělí 21. 6. 2021,
poplatek 200 Kč

19. nebo 26. června 2021

Metaná – O pohár obce Přední Výtoň

termín bude upřesněn

Výšlap na hrad Vítkův hrádek – SDH, Spolek přátel
Vítkova hrádku

4.–5. července 2021

Sjezd řeky Vltavy na raftech – SDH

16. července 2021 | pátek | v 18 hodin

Vědomostní kvíz v klubovně OÚ – Seniorklub

23. července 2021 | pátek |
odjezd v 7 hodin

Autobusový zájezd do Blatné a Hoslovic – Seniorklub
Přihláška nejpozději do pondělí 19. 7., poplatek 200 Kč

14. srpna 2021 | sobota | ve 13 hodin

Hasičská soutěž O pohár obce Přední Výtoň – SDH,
po skončení taneční zábava od 18 hodin

20. srpna 2021 | pátek | v 18 hodin

Přednáška MUDr. Hlavatého z Velešína – Seniorklub

28. srpna 2021 | sobota

Křest hasičských vozů – SDH a Obec

11. září 2021 | sobota | ve 13 hodin

Ukončení sezóny 2021 – SDH

Termíny jsou orientační, termín každé akce bude upřesněn.
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/ Perfect Welding / Solar Energ y / Perfect Charging

AKTU
UÁLNÍ NABÍDKU PRA
ACOVNÍCHMÍST
NAJD
DETE ZDE:
ZZZIURQLXVFRPFDUHHUNUXPORY
Z
ZZIIUURQLXVFRP
PFDUHHUUNUXPORY

HLEEDÁT
ÁTE STTA
ABILITU
B
A SSLUŠNÝ PŘÍJEM?
/ Práce vhoodná téměř pro každého:YģHSRWěHEQ«9£VU£GLQDXÏ¯PH
/ Příjemné prostředí:ÏLVW«SURVWěěHG¯EH]SUDFKXDQHE
EH]SHÏQ¿FKFKHPLN£
£OL¯
FKHPLN£OL¯
/ Lidský přístup:RFKRWQ¯YHGRXFF¯DSě¯YÝWLY¿NROHNWLYY
/ Normální pracovní tempo:MVPHHSěHFLOLG«DQHVWURMHHQDY¯FQHSDWě¯PHGRDXWRPRWLYH
/ Stabilní příjem:LYNUL]RY¿FKREGRE¯FK
R
PHDQDY\ģXMHPHP]G
G\
VW£OHURVWHP
/ Atraktivní odměna:Ʌ.Ï]DKRGLQXVSHFLDDOL]RYDQ«SR]LFHMHģWÝÝY¯FH
/ Smysluplná práce:QDģHY¿UREN
N\MVRXHNRORJLFN«DSRP£KDM¯
]PÝQLWVYÝÝWNOHSģ¯PX
S
/ Máme být na co hrdí:S
SDWě¯PHP
J
S
ģSLÏNX

PH]LVYÝWRYRXWHFKQ
QRORJLFNRX

Přijďďtte se přesvědčit.
TĚŠÍME SE NA VÁS
0DUFHOD
0DUFHODDDĢ£UND
Ģ£UND




FDUHHUVF]#IU
FDUHHUVF]#IURQLXVFRP
URQLXVFRPZZZIUR
ZZZIURQLXVF]
RQLXVF]
)URQLXV
)URQLXV7RY£UQ¯
7RY£UQ¯
ÎHVN¿
ÎHVN¿
¿.U
.UXPORY
UXPORY 3R
3RÎW
ÎW
Ʌ
3£
3£
Ʌ


FRONIUS
NEJVÍCC NEJLEPŠÍ PRÁCEE VE VÝROBĚ
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JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52, 382 26 Horní Planá, přijme zaměstnance / brigádníky na pozice:
servírka/číšník, kuchař/kuchařka, pokojská/pom. síla, údržbář
Kontakt: mob. 601 386 929, 602 159 506
RESTAURACE BIG PUB přijme druhého kuchaře na měsíce červen - září
a brigádníka na pozici číšník/servírka na měsíce červenec - září. Možná spolupráce přes rok.
Více informací na telefonním čísle 776 798 327.
Přijmeme brigádníka na úklid PENZIONU MODRÝ JELEN v Lipně nad Vltavou v období červenec, srpen.
Tel. 775 869 381.
Přijmeme celoročně zaměstnance na úklid a pomocné práce do našeho rodinného pensionu
v Lipně nad Vltavou. Zájemci volejte na tel. číslo 602 189 858 nebo pište na info@lesnipension.cz.
13
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Den vítězství,
aneb proč se Richmond Crawford nedostal před polní soud
Jméno amerického vojína 1. třídy Richmonda Crawforda se
objevilo v minulém čísle našeho zpravodaje v přetisku textu, jehož
autorem je pan František Schusser. Autor čerpal v době psaní
svého textu z informace otištěné v deníku Jihočeská pravda. Noviny
v prosinci 1994 psaly o veteránově setkání s tehdejším primátorem
našeho krajského města Benešem.
Dvacetiletý Richmond Crawford neměl ještě volební právo, když
se vylodil se svou jednotkou v červnu roku 1944 v Normandii. Byl
příslušníkem 3. americké armády pod velením G. S. Patonna, která
v následujícím roce osvobodila od nacismu celé jihozápadní Čechy.
Konkrétně u nás ve Frymburku to byl její 104. pěší pluk spadající
pod 26. pěší divizi nazývanou YANKEE. Když Crawford postupoval
ráno 6. května 1945 jako obsluha 57 milimetrového protitankového
kanónu po tehdejší přístupové cestě podél pravého břehu Vltavy
od Přední Výtoně do Frymburku, začal na ně střílet kulomet
z protilehlého břehu z míst, která dnes nazýváme „U kančí hlavy“.
Frymburský most byli němečtí vojáci připraveni bránit. Zda jej měli
i podminovaný podobně jako v Rožmberku či Dolní Vltavici, můžeme
dnes jen spekulovat. Naštěstí jsme se vyhnuli osudu Dolní Vltavice,
jejíž most byl z vojenského hlediska již nesmyslně vyhozen do
vzduchu. Ve Frymburku došlo k tomu, že němečtí vojáci těsně před
postupujícími Američany ujeli ve dvou autech směrem na Malšín. Podle našeho kronikáře k tomu velmi přispělo vystoupení
frymburských žen, které si nepřály, aby byl Frymburk bráněn.
Při příjezdu amerických vojáků do Frýdavy vyšli místní představitelé s bílým praporem na náš most pod starou školou
(stával v místech, kde dnes přistávají parníky). Američané most prozkoumali. Přesto se hned před prvním pilířem zřítil jejich
tank na pravou stranu mostu.
K další incidentům nedošlo. Američané se ubytovali před dalším postupem na dva dny ve Frymburku, pak postupovali
dále na Budějovice. Při svém pobytu zajišťovali ve Frymburku bezpečnost. Byl vyhlášen zákaz nočního vycházení, hlídali
most a pravděpodobně i další důležitá místa. Těsně před koncem války hlídal R. Crawford se svým nadřízeným náš most.
Tato hlídka se mu mohla stát nakonec osudnou, jak popisuje ve svém dopise, jenž nám poslal 8. února 2000:
V překladu V. Smolky:
„Naše jednotka přešla přes most na cestě z Rakouska a ve Frymburku se zdržela asi 2–3dny. Ve 23:45, večer předtím,
než oﬁciálně skončila válka, jsem střežil severní konec mostu a můj nadřízený desátník jeho jižní konec. Měli jsme rozkaz
nenechat přes něj nikoho přejet. Ve 23:45, 15 minut před koncem války, jsem se podíval přes most a spatřil, jak ke mně přijíždí
nákladní auto. Myslel jsem, že ho mohu nechat projet, protože ho nechal projet i desátník na opačném břehu.
Když náklaďák přijel až ke mně, zastavil, řidič se vyklonil a zeptal se dokonalou angličtinou, kde je velitelství. Řekl jsem
mu, aby jel asi 100 metrů dál po silnici, tam zabočil vpravo a dalších 100 metrů pokračoval do kopce, potom zabočil doprava,
jel dalších 50 metrů, a tam že je naše velitelství. Asi po pěti minutách, ještě v době trvání války, ke mně přijel v jeepu náš
kapitán (cestou přesně opačnou než v předchozím popisu) a křičel: „Proč jste pustil ten náklaďák přes most?“ Zeptal jsem se
ho, co se děje a on odpověděl, že v něm byl asi tucet německých vojáků s kulomety, ručními granáty a dostatkem munice na
to, aby vyhodili celé velitelství do vzduchu. Naštěstí, jak dodal, se přijeli vzdát. „A teď mi povězte,“ znovu se zeptal, „proč jste
je nechal přejet přes most?“ Má odpověď zněla: „Myslel jsem, že jsou to Američané, pane.“
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Naštěstí pro Richnonda Crafworda tento nepříjemný zážitek neměl již vážnější dohru a mohl se účastnit
10. 5. 1945 velkolepých oslav konce války na budějovickém náměstí. Z těchto oslav nám také pořídil fotograﬁe.
Fotografování pro noviny se mu v následujících letech stalo povoláním ve městě Richmondu v USA. Byl jednou ženatý,
měl 3 děti a pět vnoučat. Celý život se snažil dostat do míst, kde pro něj skončila válka. Povedlo se mu to po mnoha
pokusech až 5. listopadu 2001. Svému příteli do USA poslal tento pohled:

V roce 2001, kdy navštívil Frymburk, mu bylo 77 let.
Zleva: R. Crawford, F. Frantál, V. Smolka
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