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FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
– periodický tisk
územního samosprávného celku.

Prudký nárůst cen energií a materiálů
Zasáhl i naše plánované akce. V prvé řadě se nám letos nepodaří
opravit střechu na č. p. 138. I když jsme již na jaře řádně tuto
zakázku vysoutěžili a poté i přistoupili na oprávněný požadavek
navýšení cen a uzavřeli smlouvy o dílo, tak vzhledem k dlouhému termínu dodání
požadovaných materiálů se dostáváme až do prosince tohoto roku. Tato oprava
bude tedy realizována až na jaře roku 2022. Zastupitelé ale rozhodli, vzhledem
k složitosti v oblasti cen prací a materiálů, nechat opravit i střechy sousedních
objektů – tedy 137, 138 i 139. Zastupitelé pověřili starostu a předsedu kontrolního
výboru k přípravě vypsání soutěže na zakázku pro zbylé střechy u domů č. p. 139,
137, také se zhotovením v roce 2022. Celá investice oprav střech na uvedených
objektech bude hrazena výhradně z našich vlastních prostředků. No koneckonců,
když nám to klapne, tak to bude sice o necelý rok později, ale naplní se rčení, že
něco špatného může být ve svém důsledku i pro něco zas dobré.
V návaznosti na skutečnost zvyšování cen energií se ukázalo jako velmi
prozíravé rozhodnutí provést revizi a opravu topení ve všech 57 bytech, které
máme v našich panelákových domech. Tento krok následoval po základním
rozhodnutí osamostatnění se, odpojení od centrálního systému vytápění z Wellness
Hotelu Frymburk a přechodu na systém autonomního vytápění vždy vlastní
kotelnou v daném domě. Tato revize a oprava jednotlivých, chybně nastavených
či nefunkčních částí topného systému v bytech stála náš městys 353 tis. Kč.
Cílem těchto kroků je vedle dosažení jisté úrovně komfortu bydlení, též i ekonomičnost provozu vytápění, tedy máme na mysli ﬁnanční zátěž, kterou nájemníci
těchto bytů mají se službou dodávek tepla a teplé vody. Těmito kroky jistě výrazně
snižujeme dopad nárůstu cen energií na ekonomiku jednotlivých domácností. To
samozřejmě neznamená, že tyto náklady snížíme nebo zastavíme, ale hledáme
rezervy, kde je to jen možné, aby dopad na naše občany, nájemníky v obecních
bytech, byl co nejmenší.
Podobný přístup, tedy snížení energetické náročnosti na vytápění bytů
realizujeme i v jiných případech. Po dohodě s nájemníky č. p. 76 jsme nakoupili
téměř 400 m2 izolačních materiálů. Nájemníci svépomocí tuto izolaci položili na
stropní konstrukce bytů. Zde bych rád poděkoval pánům J. Šimanovi, Z. Dolejšovi
a V. Schneiderovi za jejich výraznou pomoc při realizaci této akce.
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Reg. číslo: MK ČR E 11575
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Zodpovědná redaktorka:
N. Vrátilová, tel. 380 735 114.
Příspěvky lze zasílat nejpozději
do 25. v měsíci
na zpravodaj@frymburk.info.
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a neuveřejnění příspěvků
z důvodu naplnění kapacity.
Grafické zpracování a tisk:
Tiskárna Černý s.r.o. Černá v Pošumaví

Stav před a po realizaci zateplení
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Stále více platí a platit bude, že
nejlevnější je ta energie, kterou nespotřebujeme. Péče o stav a postupné
vylepšování kvality našeho bytového
fondu je nekonečný příběh, tedy pokud

se někdy v budoucnu nerozhodne byty
rozprodat. Ve Frymburku již po dlouhá
léta platí, že do bytového fondu vkládáme daleko více než je jeho výtěžnost
z nájemného. Pokládám to za rozumné,

jelikož není možné nahlížet na bytový
fond městyse pouze jako na ekonomickou jednotku, ale je zde výrazný přesah
do sociální, stabilizační a komunitní
oblasti.

Oprava náměstí
V měsících září a říjnu se nám podařil husarský kousek a to ten, že se
nám podařilo spojit se s realizací rekonstrukce náměstí, kterou prováděl Jihočeský kraj jako jednu ze svých akcí.
Jelikož náměstí je tvořeno, respektive
komunikace na náměstí je v celé šíři
vždy v kombinaci pozemku, který patří

městysi a Jihočeskému kraji. Proto
jsme se domluvili, že městys při této rekonstrukci provede též rekonstrukci asfaltového povrchu na pozemcích, které
vlastní. Vyjednali jsme s dodavatelskou
ﬁrmou Swietelsky velmi přátelské ceny
a jak se lidově říká, svezli jsme se, jelikož jsme byli jako vždy připraveni. Vý-

sledek není třeba nějak zvlášť komentovat. Prostě máme nové náměstí a komunikaci až na přívoz. O celkové
konstrukci ﬁnancování budu informovat v některém z dalších zpravodajů. V
současné době nám stále chybí náklady, které budou uznány ve vazbě na
poskytnutou dotaci EU.

Vodné a stočné na rok 2022
Zastupitelé na svém jednání koncem měsíce října odmítli návrh nové
ceny vodného a stočného na kalendářní rok 2022, který obsahoval cca 6%
navýšení současné ceny. Zvýšení by
představovalo zvýšení nákladů pro jednu tří až čtyřčlennou rodinu ročně o cca
1 000,- Kč. Samozřejmě, že vnímáme
opodstatněné požadavky zvýšení ná-

kladů spojené se zajištěním dodávek
kvalitní pitné vody a přirozeně zajištění
čistění vod odpadních.
Zastupitelé rozhodli rozdíl v nákladech cca ve výši 400 tis. Kč ročně zaﬁnancovat formou dotace poskytnuté
z rezervních prostředků, tedy z toho, co
jsme si ušetřili v letech předchozích.
Podstata rezerv je přece v tom, že když

je hůře, tak ji můžeme využít ku prospěchu svých občanů.
Není to žádné zadlužování, není to
žádný populismus, je to jen smysluplné
využití úspor. Na tom se zastupitelé
shodli.
Oto Řezáč
starosta městyse Frymburk

V listopadu bude pracovnice ÚM přítomna v sobotu 27. 11. 2021 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

3. 11. a 24. 11. 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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To potěší !
Dne 21. 10. 2021 při pravidelné ranní očistě, tj. probíráním se nespočetných e-mailů, jsem narazil na tuto zajímavou zprávu,
kterou Vám celou dávám k dispozici. To abyste věděli, že jsme my Frymburští opravdu dobří a máme být zase na co hrdi.
Vážený pane starosto,
obracíme se na Vás proto, že základní škola, kterou Vaše obec zřizuje, byla na základě analýzy statistických dat
vybrána jako žádaná, rodiči preferovaná a umístila se z tohoto hlediska mezi 190 nejlepšími venkovskými školami.
Jsme tým působící na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Snažíme se výzkumem mezi řediteli a mezi zřizovateli
zjistit různé důvody, proč jsou některé základní školy rodiči preferovanější než školy jiné. Proto bychom si s Vámi nebo
s některým jiným členem zastupitelstva velmi rádi o Vaší škole promluvili v rozhovoru, který může zabrat cca 45 minut.
Nechceme Vás našimi aktivitami zatěžovat, ale osobní hovor je v takové situaci nezbytný pro pochopení důvodů
žádanosti konkrétní školy. Výsledky našeho výzkumu Vám pochopitelně plně poskytneme. Naprostou samozřejmostí
je, že všechny informace, které budeme dále prezentovat, zůstanou anonymní.
Budeme Vám zavázáni, pokud byste s provedením rozhovoru souhlasil a mohli bychom se domluvit na osobním
setkání. Jsme již domluveni na rozhovor s paní ředitelkou školy, a to konkrétně ve středu 3. 11. Pokud bychom se mohli
na rozhovor zastavit ve stejný den i za Vámi, bylo by to pro nás „z druhého konce republiky” velmi výhodné. Ale
samozřejmě se přizpůsobíme Vašim časovým možnostem. Ve škole máme být ve 12:00, takže u Vás bychom se
v případě zájmu mohli zastavit buďto předtím, nebo ideálně spíše poté, až si školu prohlédneme.
Děkujeme Vám předem za odpověď a čas, který jste nám již nyní věnoval. V případě jakýchkoli pochybností a dotazů
se neváhejte kdykoli obrátit na...
Oto Řezáč , starosta městyse Frymburk

Vánoční stromky
Zájemci o vánoční stromky (smrčky), ať se přihlásí do 20. 11. 2021 osobně na technických službách
nebo telefonicky na čísle: +420 724 383 678 pouze v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin.
Na pozdější objednávky nebude brán zřetel.

Důležité upozornění – výzva občanům
Žádáme majitele osobních aut, aby v zimním období omezili parkování aut před domy a plně využívali vyhrazená
parkovací místa z důvodu zimní údržby silnic. Jedná se hlavně o lokalitu „Rybízárna“, „Bažiny“,
ulice pod Jednotou – „řadovky“. Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Milan Janáček – technik

NÁŠ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
Městys Frymburk vyhlásil dne 1. 5. 2021 veřejnou sbírku
na opravu našeho kostela.
Příspěvky je možné poukázat na transparentní účet č. 123-3884820277/0100,
založený u Komerční banky, a.s., jehož transakce si můžete prohlédnout
na internetových stránkách
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-38848420277.
Pro jednodušší kontrolu naleznete tento odkaz na úvodní straně
frymburských internetových stránek.

Děkujeme všem, kteří na nás myslí.
K datu 25. října 2021 je na transparentním účtu 363 870 Kč.
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VÝSLEDKY VOLEB
do Parlamentu České republiky, konané dne 8. a 9. října 2021

ve Frymburku
Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jak můžete vidět v tabulce
níže, účast u nás ve Frymburku byla opravdu velká, výrazně vyšší než byl celostátní průměr. Chtěl bych moc poděkovat volební
komisi v čele s předsedou panem Václavem Lieblem a také všem voličům, kteří se zúčastnili voleb.
Oto Řezáč, starosta městyse

Městys

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Frymburk

1 125

780

69,33

780

774

99,23

Strana
název

Strana
název

Platné hlasy
celkem

v%

Strana zelených

6

0,77

Švýcarská demokracie

6

VOLNÝ blok

Platné hlasy
celkem

v%

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

24

3,10

0,77

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

235

30,36

12

1,55

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0,00

Svoboda a př. demokracie (SPD)

67

8,65

Koruna Česká (monarch. strana)

0

0,00

Česká str. sociálně demokrat.

20

2,58

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

135

17,44

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

2

0,25

Komunistická str. Čech a Moravy

29

3,74

Trikolora Svobodní Soukromníci

16

2,06

ANO 2011

218

28,16

Aliance pro budoucnost

0

0,00

Otevřeme ČR normálnímu životu

4

0,51

Hnutí Prameny

0

0,00

Moravané

0

0,00

VÝZVA n VÝZVA n VÝZVA n VÝZVA
Prosím kluby, spolky, … všechny, kteří pořádají jakékoliv akce, aby mě kontaktovali na e-mail
zpravodaj@frymburk.info nebo na telefonním čísle 724 966 060 kvůli kalendáři akcí pro rok 2022.
Nejpozději do 30. listopadu 2021. V loňském roce jsme ho kvůli epidemii nedělali, ale letos bychom
chtěli. Všechno vysvětlím osobně. Předem děkuji

Nikola Vrátilová

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Městys Frymburk prodává palivové dřevo – smrk.
Cena za 1 prm. včetně DPH činí 520,- Kč.
Doprava v rámci katastru obce je zdarma.
Dřevo se prodává ve dvoumetrových délkách a není štípané.
Zájemci si mohou objednávat pouze v pracovní dny
od 8:00 do 16:00 na tel. čísle: +420 724 383 678.
Milan Janáček - technik
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Podzim v naší mateřské škole se nese v environmentálním duchu.

BRIGÁDA NA ŠKOLKOVÉ ZAHRADĚ
Začátkem října proběhla na naší školkové zahradě velkolepá brigáda. Rodiče, děti i paní učitelky se zhostili prací
a zahrada se rázem proměnila v útulnou opečovanou přírodní oázu. Odměnou nám bylo skvělé počasí a posezení u ohně.

Ještě jednou děkuji všem dětem a rodičům, kteří nám pomohli. Moc si toho vážíme a těšíme se na jarní setkání.

OBYVATELÉ NAŠÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Na naší přírodní zahradě se snažíme také pečovat o zvířátka, která zde žijí. Máme tu:
l dvě krmítka – pravidelně do nich dosypáváme potravu pro ptáčky
l pítko pro ptáčky – které čistíme a doléváme vodu
l hmyzí hotel – kde pozorujeme, kdo se k nám nastěhoval
l krmítko a pítko pro veverku – stále čekáme, až se u nás veverka pohostí
l domeček pro ježka – zahrabáváme listím, doléváme vodu do misky
KAŽDÁ ZAHRADA BY MOHLA BÝT TAKOVÁ NOEMOVA ARCHA PRO ZVÍŘÁTKA.

PROJEKTOVÝ DEN – SLEPICE MATYLDA
Již nějaký ten čas spolupracujeme s p. Bílkovou, která pro nás vždy připraví velmi poutavý program. Tentokrát nás navštívila
se slepicí Matyldou. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého – např. že spokojená slepička se pozná podle postaveného
hřebínku a také co jsou to ušnice a že se podle jejich barvy pozná barva snášeného vajíčka. Odvážlivci si mohli Matyldu
pohladit nebo pochovat.

VŠEM PŘEJEME POKLIDNÉ PROŽITÍ MALEBNÝCH PODZIMNÍCH DNŮ.
Za kolektiv MŠ Bc. Veronika Račáková
6
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FRYMBURŠTÍ ŠKOLÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Ve dvou dnech, 18. a 19. října,
navštívila 1., 2., 3. a 4. třída dopravní
hřiště v Českém Krumlově. DDM Český
Krumlov si pro nás připravilo zajímavý

program. Děti si vyzkoušely jízdu na
dopravním hřišti, ale také pravidla silničního provozu. Také jsme měli čas
se projít po Českém Krumlově, zařádit si

na dětském hřišti a třeba se i podívat
do Klášterů v Českém Krumlově.
Počasí nám oba dny přálo, všichni
jsme si to moc užili!!

PLAVECKÝ KURZ NA 1. STUPNI ZŠ A MŠ FRYMBURK
Začátkem října jsme na naší škole opět zahájili výuku plavání. Až do 11. listopadu
budou žáci druhého, třetího, čtvrtého a pátého ročníku navštěvovat plavecký bazén
v Lipně nad Vltavou. V tamním příjemném prostředí pod vedením zkušených
instruktorů se zdokonalují v plaveckých dovednostech. Plavecký výcvik je povinnou
součástí výuky tělesné výchovy. Žáci absolvují deset plaveckých lekcí.
První hodina proběhla seznamováním s tím, jak se máme v bazénu chovat, na
co si máme dávat pozor a co se vlastně naučíme. Také si žáci ve třech družstvech
připomněli, co už umí z předloňského roku. Minulý školní rok se výuka plavání kvůli
covidovým opatřením neuskutečnila. Kluci i děvčata se na plavání moc těšili. Někteří
měli možná trochu obavy, jestli vše zvládnou, ale brzy zjistili, že instruktoři jsou moc
milí a společnou tvrdou prací dosáhnou každou lekcí zřetelného pokroku. I menší
plaváčci se postupně proměnili v žabky a krokodýly a užívají si plavání hravou
formou. Vám, kteří každý týden vylepšujete své plavecké styly, tleskáme a tleskáme
i Vám, kteří jste překonali strach ze skoku do vody nebo z potopení. Všichni máte
náš velký obdiv.
Vaše hrdé paní učitelky
7
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ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
Vývoj dnešní doby se mění každý den a my se pokusíme udělat vše pro to, aby
frymburské tradiční akce proběhly v tradičním duchu s respektem na nařízení vlády.
Věřím, že se budeme moci radovat a zpívat koledy a recitovat básničky Mikulášovi a
budeme mít radost ze společného setkání.

Letošní termín obou akcí se shoduje na neděli

5. 12. 2021.
Adventní trhy
Akce se bude konat v horní části náměstí od 14.00 hodin. Přípravy začínají již nyní a jejich součástí je rovněž zajistit
zajímavý sortiment výrobků, které budou tvořit nabídku na prodejních stáncích. Pokud byste chtěli přinést na trhy
nějaké své domácí výrobky nebo nabídku svých krámků, můžete nás kontaktovat a domluvit se na zařazení sortimentu
do prodejních stánků. V den akce se bude od rána chystat náměstí, proto žádáme obyvatele, kteří na náměstí parkují, aby
si své vozy přeparkovali na jiná parkoviště. Zároveň bude provoz sveden obousměrně pouze na vozovku u muzea.

Čertovský rej a andělská družina
Přípravy této akce budou probíhat během dne ve spodní části náměstí u kostela, proto také počítejte s omezením
provozu. Večer od 17.00 hodin bude provoz celého náměstí uzavřen. Zúčastněných čertů a andělů není nikdy dost,
a proto se k nám můžete přidat a rozšířit tak průvod ☺.
Od 17:30 se budou sklízet adventní trhy, protože jsou ale všichni naši pomocníci vytíženi přesunem na Mikulášskou
show, tak bude každá pomocná ruka vítána. Kontaktovat nás můžete na telefonu 603 478 117, na emailu fcas@centrum.cz
nebo osobně, kteréhokoliv člena klubu FČAS: https://spolekfcas.webnode.cz/kontakt.
Budeme se těšit na setkání s Vámi.
Za klub FČAS Jana Toušková

Srdečně Vás zveme na pravidelné

předvánoční setkání seniorů městyse Frymburk,
které se uskuteční dne 13. 12. 2021 ve 14:00 hodin
ve Wellness Hotelu Frymburk.
Čeká Vás bohatý kulturní program – balet, živá muzika, vystoupení našich
dětí a pěveckého sboru Harmonie a opět výživné občerstvení.
Toto setkání se může uskutečnit pouze po dodržení všech aktuálních
epidemiologických opatření nařízených vládou.

Velice se po dlouhé době těšíme na shledání.
Za SPOZ Madla Boháčová
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HASIČI MĚSTYSE FRYMBURK
Technické zhodnocení – modernizace CAS 32 JSDHO Frymburk
Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů našeho městyse se
podařil získat GRANT z programu Jihočeského kraje na technické
zhodnocení a modernizaci CAS 32 – (Cisternové automobilové
stříkačky) ve výši 401 200,- Kč. Ze získaných ﬁnančních prostředků
a spoluúčasti městyse byla provedena výměna stávající vodní
nádrže, která již byla v havarijním stavu. Při této výměně zároveň
došlo k opravě a rekonstrukci vodního čerpadla, blatníků, podběhů,
armatur, sání z nádrže, uložení čerpadla, kardanů a vývodů z vodního
čerpadla. Nad rámec projektu byla uhrazena výměna vzduchojemů.
Celkové náklady dosáhly výše 778 694,- Kč.
Přejeme našim DOBROVOLNÝM HASIČŮM, ať jim vozidlo
CAS 32 slouží dál v dobré kondici a co nejméně zásahů.
Antonín Labaj

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO SENÁTU ČR
Po roční odmlce již podruhé se frymburští občané vydali na poznávací zájezd do SENÁTU. Po bezpečnostní prověrce,
besedě a kávičce s našim senátorem Parlamentu České republiky Ing. Tomášem Jirsou následovala prohlídka Valdštejnského
paláce, oběd s panem senátorem a prohlídka tajemné zahrady založená Albrechtem z Valdštejna s umělou krápníkovou
stěnou. Po senátu následovala prohlídka Karlova mostu a skvělá plavba po Vltavě s malým občerstvením.
Nálada a počasí bylo výborné jako vždy. Děkujeme Tomášovi za jeho čas strávený s námi a pohostinnost, také děkujeme
městysu Frymburk za uhrazení dopravy.
Antonín Labaj

inzerce

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP,
pozice HLAVNÍ RECEPČNÍ.
Práce v Lipně nad Vltavou.
Kontakt: jitka@lipnolakeresort.cz, mob.: 774 609 240

Landal Marina Lipno

hledá zaměstnance na recepci a do oddělení rezervací.
Kontakt: office@marinalipno.cz, tel.: 702 283 037
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NEJVĚTŠÍ BRAMBORA
V sobotu 2. října proběhl v penzionu
Stará škola 4. ročník soutěže o největší
bramboru vypěstovanou v katastru
Frymburku. Abychom si soutěžní večer
užili se vším všudy, pozvali jsme si
kapelu ,,Hudba z Marzu” až z Prahy.
Po první přestávce všichni zahrádkáři, chalupáři, domkáři i záhumenkáři
(farmáři letos opět žádní) donesli své
rekordmany. Všechny jsme je zvážili
a rovnou vyhlásili pořadí.
Letos největší bramboru vypěsto-

vala Jarka Račáková. Její vítězná brambora vážila 559 g. Druhá byla brambora
Martina Nekoly o váze 456 g. Na třetí
pozici byla brambora Martiny Šuhajové
o váze 411 g. Další pěstitelé se řadili
takto: L. Mrázik, M. Maurer, M. Nekolová,
I. Rillich, J. Feitl, J. Pikart, S. Tintěra,
D. Toušek. Vítězka byla zapsána na putovní cenu (obraz od J. F. Millet – klekání
aneb modlitba za dobrou úrodu) pod
minulé vítěze R. Fraje, V. Pospíšila
a J. Feitla. Poté noví zájemci o soutěžení

v příštím roce dostali startovací pěstitelský pytel. O další přestávce následovala chudá tombola a poté se už jenom
hrálo, pilo, tančilo a zpívalo.
Děkuji za účast hlavně všem pěstitelům, J. Markovičovi s kolektivem za
přípravu sálu a obsluhu, kapele za um
a vytrvalost a zvukaři M. Procházkovi, že
jsme všechno pěkně slyšeli.
Za spolek Zdraví Frymburk za rok
na viděnou.
Martin Nekola

Vážení šachumilovní sousedé, sousedé sousedů, chataři, zahrádkáři, projíždějící jachtaři, v jezeře se otužující
otužilci i ti, kteří tam nevlezete ani v létě, černoši, běloši, indiáni, muži, ženy i všechna ostatní pohlaví,
přijďte se zúčastnit

21. ročníku největšího frymburského šachového turnaje
O FRYMBURSKÉHO PINDÍKA.
Loňský ročník vyhrál netopýr, reprezentant Čínské lidové republiky, a to přesto, že ho k nám nikdo nepozval. Tak už to
holt s Číňany občas je. O to větší je jistě Vaše odhodlání letos pindíka vrátit tam, kam patří, tedy do Frymburku.
Bohužel náš letitý hostitel hostinský Pavel Vrba zavřel krám a odešel na (zasloužený?) odpočinek a zahrabal se kdesi
ve skleníku mezi sukulenty, macešky a růžičkovou kapustu. Aspoň tedy bude moct po ranní zálivce pověsit zástěru na
hřebík a přijít s námi tahat. Akce se proto staronově koná v penzionu Stará škola, kde o nás jistě bude také dobře postaráno.

Začínáme v 9:00 v sobotu 20. 11. 2021.
Pro poplety, kteří se postaru dostaví Na Rynek,
bude v 9:05 zajištěn převoz na nové cvičiště.
Pokud mě někde nepotkáte, dejte prosím o účasti včas vědět
na mail: ivan@rillich.cz., abychom mohli opatřit dostatek materiálu.
Těším se na hojnou účast a líté boje natěšených borců.
Za Zdraví Frymburk Ivan Rillich
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DUŠIČKOVÉ PEČIVO Z FRYMBURKU
Pod názvem Dušičky se dnes
skrývají dva svátky, jimž patří prvé dva
listopadové dny. Svátek Všech svatých
a Památka všech zemřelých. Jejich
kořeny pocházejí od keltských rituálů
a poté je přizpůsobila svému učení
katolická církev. V několika posledních
letech jsou spojovány i s americkým
svátkem halloween. Křesťané věří, že
stejně jako Kristus vstal z mrtvých,
mohou být také všichni spravedliví po
své smrti vzkříšeni. Víra v posmrtný
život je podstatným prvkem křesťanství
od jeho počátků. Druhého listopadu je
Památka všech zemřelých, spojená se
vzpomínkou a modlitbou za mrtvé. Jsou
to ti, jejichž duše ještě pobývají v očistci
a procházejí „přípravou“ na vstup do
nebe. Modlitby živých jim mohou podle
křesťanského výkladu pomoci k očištění
od hříchů. K tomuto svátku patří lidový
název „Dušičky.“ Od doby prvé světové
války, kdy padlo v neznámé krajině velké
množství vojáků, mohou kněží 2. listopadu celebrovat až tři mše a pozůstalí
prosí za spásu duše zemřelého a jeho
přijetí do nebe.
Lidové představy o duších zemřelých byly směsí křesťanského učení
a pohanských rituálů. Podle lidové víry
vystupují v předvečer 2. listopadu duše
z očistce, aby si alespoň na jednu noc
v roce odpočinuly od muk očistce.
S tím souvisela i řada pověr směřujících

k tomu, aby jim živí alespoň trochu
ulehčili jejich úděl. Lidé ve Frymburku
připravovali studené mléko, které ochlazuje, lampy plnily máslem místo olejem,
aby si jím mohly dušičky ošetřit spáleniny. Ve Frymburku se navíc peklo a rozdávalo „dušičkové pečivo.“
Hans Holzl se narodil ve Frymburku
10. ledna 1907 a po celý život, až do své
smrti 19. října 1977, se věnoval křesťanské mládeži, a to jak na české Šumavě,
tak i po odsunu v Německu. Z jeho „Šumavské kroniky“ jsem se snažil tento
starý, dnes již dávno zapomenutý zvyk
zaznamenat. „Dušičky bývaly u nás
doma i dnem obdarovávání“, začíná své
vzpomínky Hans Holzl. „Pečivo přinášeli
nám dětem zejména kmotříčkové od
křtu a těm starším kmotříčkové od
biřmování „Ve Frymburku to byly především srdce či také pletený jelen (Herze
und Hirsche), které pekli pekaři ve velkém, po stovkách. Bývaly v rozličných
velikostech, „podle zámožnosti kmotra
či kmotry.“ Paní Alena Vondrušková poznamenává, že „mnozí své zboží prodávali přímo na hřbitovech“. To se ale
ve Frymburku nedělo, protože pan
Hans Hölzl by na to určitě nezapomněl.
Pletená srdce a jeleni byly nadívané
povidly, tvarohem nebo mákem. Spolu
se srdcem nebo jelenem dávali kmotři
a kmotry dětem až do 14 let i „nějakou
tu zlatku nebo potřebné ošacení“. Dušič-
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ková srdce a jeleni z Frymburku jsou
uložena v Muzeu Šumavy v Pasově
a i dnes se prodávají v pasovské cukrárně na ulici Von-der-Tann-Strasse.
Dalším dušičkovým zvykem ve
Frymburku bylo „Seelwecksammeln.“
V každém domě bylo podle velkosti
hospodářství nachystáno několik set
dušičkových vek nebo zkráceně dušiček
(„Seelwecken“), které byly nazývány také
Helliwecken. Byly to malé, o průměru
10 až 15 cm, v troubě pečené „chleby“,
které byly určeny k obdarování dušičkových koledníků. Na den dušiček vyrazili
brzy ráno koledníci, kterým se říkalo
„Seelwecksammeler“, což by se dalo
přeložit i jako sběrači dušiček. Rodiny,
které chtěly obdarovávat nesly své
„dušičky“ v taškách, či dokonce v pytlích
do kostela na mši svatou. Ti chudí, sběrači dušiček, měli naopak tašky či pytle
prázdné. Po mši, před kostelem se postupně dušičky přemisťovaly z plných
tašek a pytlů do těch prázdných. Sedláci
a měšťané ve Frymburku si mysleli, že
chlebovými odpustky získávají odpustky
pro své zemřelé příbuzné. Dušičky se
zadělávaly buď z bílého rohlíkového
těsta nebo z černého chlebového těsta
a koledníci za každou dušičku děkovaly
říkánkou: „Dušičky věrný, nejste všechny
stejný. Některý jste bílý, některý jste
černý“.
© František Schusser
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CERTIFIKACE
Turistický spolek Lipenska, jehož jsme součástí jako členové, obhájil Certiﬁkaci Oblastní organizace destinačního
managementu, kterou uděluje CzechTourism. Certiﬁkace se musí obhajovat každý rok. Je to administrativní proces, kdy se
hodnotí celá řada kritérií. Všeobecně se „bojuje” za to, aby Certiﬁkát platil tři roky. Zatím se to však musí opakovat každý rok.
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Pozvánka na besedu:

„BUDOUCNOST LIPENSKA ANEB CO SE STANE,
KDYŽ HO NECHÁME DEVELOPERŮM?“
Lipensko se stává vyhledávanou lokalitou pro developerské zájmy. Občané a zakládající členové „Spolku
Lipensko pro život” se obávají, že tyto zájmy významně negativně ovlivní život trvale žijícím obyvatelům,
chatařům, podnikatelům a dokonce i turistům.
V současné době se rozbíhá rozsáhlá výstavba na Kovářově, jedné z nejkrásnějších lokalit na levém břehu Lipna, a v brzké
době má následovat lokalita Karlovy Dvory. Nechceme jen nečinně přihlížet prodeji pozemků za účelem výstavby obrovských
rekreačních komplexů určených pro bohatou klientelu. Chceme tu zůstat a těšit se z Lipenska tak, jak ho známe.
Proto pořádáme přednášku a besedu na toto téma, na kterou Vás tímto srdečně zveme:

Kde: Kulturní informační centrum v Horní Plané, Náměstí 8, 382 26 Horní Planá
Kdy: 13. 11. 2021, od 17:00
Přijďte si popovídat! Co se dozvíte a o čem budeme diskutovat?
● Jaký dopad budou mít současné plány na zastavění dosud volné krajiny a jak plánované velké projekty ohrožují
udržení krajinné rozmanitosti Lipenska a krajinného rázu?
● Kam povede neustálé rozprodávání pozemků bez celkové koncepce a bez stanovených limitů?
● Jaký dopad to všechno bude mít na život starousedlíků a stávajících podnikatelů v kraji?
● Je reálné zajistit pro zvýšený počet ubytovaných dostatečné množství pitné vody, aniž by to ohrozilo zásobování
trvale žijících obyvatel?
● Jaký vliv bude mít další zástavba a s ní spojený zvýšený počet rekreantů na vodní nádrž Lipno, kvalitu vody v ní, na
břehové porosty a jejich funkce nezbytné pro udržitelnost kvality životního prostředí?
● Jaký vliv bude mít nová zástavba a intenzivní pohyb rekreantů na zdejší život a na kolik zvýší již tak vysokou
hustotu dopravy?
● Bude za 20-30 let chtít na Lipensku ještě někdo trvale žít, nebo se celá oblast postupně přemění na pouhou
turistickou infrastrukturu?
V první části bude o těchto, ale i dalších souvisejících tématech, přednášet RNDr. M. Krolová, Ph.D z Hydrobiologického
ústavu. Poté budou následovat příspěvky dalších hostů a diskuze s občany.
Přizváni budou zástupci MÚ Horní Planá, organizace pro ochranu přírody Calla a Duha. Srdečně jsou vítání všichni
starousedlíci, přátelé Lipenska i všichni občané, kterým není budoucnost jejich domova lhostejná.
Na setkání bude možné se připojit k petici „Za budoucnost Lipenska a okolí”.
Více informací: Pavla Setničková, psn@centrum.cz, 731 647 496

FRYMBURSKÁ KNIHOVNA OZNAMUJE
Dne 4. 11. 2021 bude zavřená knihovna
z důvodu probíhající revize s paní Troupovou
z okresní knihovny v Českém Krumlově.
Děkujeme za pochopení
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Květinové studio náměstí 82 pořádá
tradiční ochutnávku

Svatomartinských vín.

Restaurace Maxant Vás zve na tradiční

husí hody a Svatomartinská vína

K ochutnání a přátelskému hodnocení bude
12 druhů mladých vín z vinařství:
Štěpán Maňák, Žádovice
Vinař Zborovský, Velké Pavlovice
Vinař Moravčík, Horní Věstonice.

od 11. 11. do 13. 11. 2021
Můžete se těšit na:

Předkrmy:

Husí sádlo s domácím škvarkovým chlebem
Domácí husí paštika s brusinkami a koňakem
Polévka:
Husí vývar s nudlemi a zeleninou
Hlavní chod: Pečené husí stehno, červené a bílé zelí,
domácí chlupatý knedlík
Dezert:
Jablečný závin se švestkami

K degustaci a objevování nejen věstonického tajemství
Vás srdečně zve květinový kolektiv pod taktovkou
usměvavé odbornice Pavly Boubelíkové.

Toto vše 11. 11. 2021 v 11:11 hod.
na náměstí před květinkou.

Platí do vyprodání!
Rezervace na tel.: 380 735 229

Těšíme se
na Vás.
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI V LISTOPADU ROKU …
1991 Otevření benzinové
čerpací stanice
Dne 31. 10. 1991 byla novostavba čerpací stanice předána ze strany dodavatele (OSP Český Krumlov) investorovi
(Benzina Tábor). Po tomto datu byla
ještě celkem náročná a dlouhá cesta ke
kolaudaci, ale všichni se snažili a otevření se vydařilo v původně stanovený
termín, tedy 1. 12. 1991. Takže je to již
30 let, co máme v provozu benzinu.

1995 Pamětní deska
Andrease Baumgartnera
Dne 1. 11. 1995 byla při rekonstrukci
domu č. p. 8 objevena pamětní deska
Andrease Baumgartnera. Deska byla
instalována před více než sto lety. A kdo
byl onen Andreas Baumgartner, že mu
u nás nechali udělat pamětní desku?
Narodil se 23. 11. 1793 právě v tomto
domě. Otec, frymburský měšťan a pekař,
z něho chtěl mít učitele. Vystudoval
universitu ve Vídni a od roku 1817 byl
profesorem matematiky a fyziky. V roce 1833 se vzdal učitelství pro krční
onemocnění. V letech 1826–1837 vydával časopis pro fyziku a příbuzné
vědy. V roce 1841 se stal ředitelem

porcelánky a později všech tabákových
továren a v roce 1847 dvorním radou
na ministerstvu ﬁnancí. V roce 1848
převzal řízení ministerstva veřejných
prací, v roce 1851 se stal presidentem
Akademie věd, byl jmenován ministrem
obchodu a na konci tohoto roku byl
pověřen císařem zástupně vést ministerstvo ﬁnancí. Zemřel v nedožitých
72 létech 30. 7. 1865.

2015 Slavnostní odhalení
památníku – Tábor míru
Po mnohaletém úsilí a práci se podařilo
nejen vrátit název našemu Táboru míru,
ale i jako další krok restaurovat památník americké armádě, jež osvobodila
Frymburk. Toto slavnostní odhalení,
které se konalo 17. 11. 2015, začalo ve
Wellness Hotelu Frymburk. Poté se
účastníci přesunuli k Táboru míru, kde
kromě odhalení památnáku mohli vidět
dobovou vojenskou techniku a armádní
uniformy.

2017 Meteosloupek
a trpaslíkovo brouzdaliště
Meteorologický sloupek vychází ideově
z již realizovaného sloupku v Čáslavi,

který byl navržen architektem Zdeňkem
Jiroutem a výtvarníkem Františkem
Tesařem. Na vrcholu je otočná pětilistá
růže, připomínající Rožmberky – zakladatele Frymburku. Podnož je tvořena
naším místním žulovým přírodním
sloupkem. Bazének měl naplnit několik
cílů, a to umožnit větší rozliv a zdržení
vody v parku. Dno je tvořeno původními
originálními kameny ze dna naší památkově chráněné kašny z roku 1676.
Uprostřed sedí náš trpaslík Esseviel,
jehož vytvořil za první republiky frymburský učitel Ernst Kundlatsch z umělého kamene. O všechno se zasloužil
náš frymburský učitel pan František
Frantál.

2018 Sázení národního stromu
K 100. výročí samostatného Československa městys Frymburk pod vedením
pana starosty zasadil národní strom
– lípu na Táboře míru. Krásná akce
se státní hymnou v podání manželů
Rolčíkových, projevem pana starosty,
pokračováním v muzeu vernisáží výstavy k 100 letům, koncertem pěveckého sboru Harmonie, byla zakončená
ohňostrojem.

inzerce

Hledáte pěknou a smysluplnou práci, máte pozitivní
vztah k lidem? Staňte se součástí našeho týmu
DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ!
Hledáme spolupracovníky na pozice:
1. PEČOVATELKA – PRACOVNÍK PŘÍMÉ PÉČE
2. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
Co Vám můžeme nabídnout:
l zajímavé finanční ohodnocení
l přátelský kolektiv
l zaručenou výplatu každý měsíc
l nehrozící uzavření provozu
Pracovní doba: nepřetržitý provoz, denní směny od 7 do
19 hodin, noční směny od 19 do 7 hodin
Žádosti zasílejte a bližší informace podá:
Markéta Solfronková
email: personal@ddhplana.cz, telefon: 724 857 804
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SAMETOVÁ REVOLUCE
Sametová revoluce bylo období
politických změn v Československu
mezi 17. listopadem a 29. prosincem
roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického
zřízení na pluralitní demokracii; v oblasti
hospodářství plánované ekonomiky na
tržní. K podstatnému urychlení změn
přispěl rozpad bývalého Východního
bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou
situací v zemi.
Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy
byli demonstranti napadeni Veřejnou
bezpečností, nebyla revoluce provázena
násilím a během státního převratu nebyl
zmařen jediný život. Pro svůj nenásilný
charakter se tato revoluce označuje
jako „sametová“. Ačkoliv nebylo pro převzetí moci použito násilí, výsledkem
byla hluboká celospolečenská změna.
Není zřejmé, kdo poprvé užil název
„sametová revoluce“. Podle Petra Pitharta panuje shoda, že to byli nějací
zahraniční novináři. Termín se pak začal
využívat jako synonymum pro revoluce,
u kterých je moc získána bez násilí. Využíval se například i pro revoluci v Gruzii,
která se řadí mezi tzv. barevné revoluce
a v roce 2003 vedla k pádu prezidenta
Eduarda Ševardnadzeho.
ČESKOSLOVENSKO
Československo se po druhé světové
válce dostalo do východního směru vlivu
spadající pod nadvládu Sovětského
svazu. Původní představy o demokratickém pokračování státního zřízení se
původně zdály opodstatněné. V roce
1946 se v Československu konaly volby,
které vyhrála Komunistická strana
Československa (KSČ) se ziskem 36 %
hlasů. O dva roky později představy
demokratického vývoje vzaly za své,
když v roce 1948 komunisté uchvátili
moc za pomoci státního převratu (komunistickou stranou nazývaného jako
Vítězný únor). Následující roky došlo

k upevnění moci a k vykonstruovaným
politickým procesům proti politickým
oponentům. Společnost byla zastrašována za pomoci stalinistických praktik.
Uplatňován byl model centrálně plánovaného hospodářství, nikoliv tržního
hospodářství, tedy o tom, co se má
vyrobit a v jakém množství v podstatě
rozhodovala strana a vláda, přesněji
řečeno k tomu určené státní instituce
(typicky plánovací komise, cenový úřad,
odvětvová ministerstva) prostřednictvím plánů (tzv. pětiletky), nikoliv trh.
Změna poměrů nastala v 60. letech
20. století, kdy došlo k částečnému
uvolnění poměrů, které vyústily v pražské jaro. Období, kdy na krátko došlo
k odklonu od tvrdé linie komunismu, objevila se snaha vnést do společnosti
prvky demokratického vývoje, oproštění
se od minulosti, odsouzení politických
procesů a otevření se Západu (tzv. socialismus s lidskou tváří). Tyto snahy
byly ukončeny vojenskou intervencí
vojsk Varšavské dohody, která se odehrála v srpnu roku 1968. V následujících
letech byl opět navrácen tvrdý komunistický směr, který se označuje jako
období normalizace, a který byl typický
pro většinu období 70. let 20. století.
V komunistické straně proběhly rozsáhlé
čistky. Každý třetí člen strany byl vyloučen, což odpovídalo přibližně 500 000
lidem, Alexander Dubček byl odsunut
do Bratislavy na post ředitele lesního
podniku. Současně docházelo k vyloučení nepohodlných lidí z veřejného života, škol, či kulturních organizací.
Ekonomická situace v Československu byla – oproti Polsku či Rumunsku
– poměrně dobrá, což zajišťovalo jistou
míru blahobytu a tedy stabilitu režimu.
Ačkoliv životní úroveň zaostávala za
zeměmi západní Evropy, ekonomické
potíže nedoléhaly na obyvatelstvo tak
silně a nenutily československé dělnictvo
k masovým výstupům proti režimu
a spojení se s inteligencí. Opozice vůči
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moci se tak stále udržovala především
kolem malé skupiny intelektuálů spojených s Chartou 77 v čele s Václavem
Havlem.
V 80. letech docházelo v Československu k postupnému uvolňování
poměrů, které umožnily aktivnější
vystupování opozice a kritiků režimu.
I přes uvolňování poměrů byla situace
v Československu zdánlivě stabilizovaná a pevně v rukou vůdců Gustáva
Husáka a Miloše Jakeše. Většina tehdejších znalců východní Evropy nepředpokládala, že by mohl československý
režim v listopadu 1989 padnout. Ve
skutečnosti ale mezi vládnoucími silami
(které již postrádaly podporu z Moskvy)
probíhal skrytý boj o moc. Zároveň
s uvolňováním informační blokády mezi
Východem a Západem na konci osmdesátých let bylo občanům umožněno
srovnávat reálnou životní úroveň v obou
blocích, což podněcovalo rostoucí nespokojenost.
PŘÍPRAVY MOCENSKÝCH
A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK
Oﬁciální Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění
pro objasnění událostí 17. listopadu 1989
konstatovala, že: nebyla prokázána jediná skutečnost, která by svědčila o tom,
že by některá skupina ve straně podnikla jakýkoliv konkrétní krok vedoucí ke
změně společenského vývoje.
PÁTEK 17. LISTOPADU
Od 8:00 byla dle rozkazu ministra
vnitra Františka Kincla vyhlášena mimořádná bezpečnostní akce, která měla
udržet toho dne pořádek.
V pátek 17. listopadu se na pražském
Albertově sešli studenti pražských vysokých škol. V 15.40 se na Albertově nacházelo přibližně 500 až 600 lidí, ale
jejich počet poměrně rychle narůstal
nově příchozími. Manifestace začala
v 16.00 zpěvem písně Gaudeamus
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igitur a projevem Martina Klímy z uskupení Nezávislých studentů. Státní bezpečnost odhadovala počet účastníků
až na 15 000 lidí, ale další zdroj hovoří
o davu až 50 000 lidí. V 16.40 byla tato
část manifestace ukončena a pořadatelé vyzvali k pochodu na Vyšehrad ke
hrobu Karla Hynka Máchy. Část lidí
chtěla ale směřovat na Václavské náměstí, kam měli původně demonstrující
dojít, jak hlásal leták vytištěný k manifestaci. Mezi odhodlanými byl i poručík
Státní bezpečnosti (StB) Ludvík Zifčák,
který byl později pokládán za mrtvého
studenta Martina Šmída. Na Vyšehrad
postupně dorazil dav přibližně 10 000
lidí, kteří zcela zaplnili prostranství před
kostelem. V 18.15 byla demonstrace
oﬁciálně ukončena.
Od samého začátku demonstrace
docházelo ke skandování protikomunistických hesel (např. „Masaryka na
stovku” či „Jakeše do koše”). Krajský tajemník KSČ Štěpán se u velitelů Sboru
národní bezpečnosti (SNB) dožadoval
rozehnání demonstrace, ti mu nevyhověli, neboť se drželi rozkazu z ministerstva vnitra „nezasahovat”. Po skončení
oﬁciální části demonstrace se dav neplánovaně vydal do centra města. Přibližně 5 000 lidí pokračovalo směrem
na Karlovo náměstí. Ve snaze zastavit
pochod přehradily bezpečnostní složky
Vyšehradskou ulici, ale zadní část davu
tlačila na předek, čímž došlo k nárůstu

paniky a tlaku a policejní kordon byl
protržen. Zablokování přístupu do centra zabránily až přivolané posily.
Zadní část průvodu se potom opět
dala do pohybu a přes Plaveckou ulici
pokračovala v pochodu po nábřeží Vltavy až k Národnímu divadlu. Velikost
davu se odhaduje na 5 až 10 tisíc lidí.
Složky Sboru národní bezpečnosti
měly rozkaz zabránit průvodu cestě na
Hrad či na Václavské náměstí. Přibližně
v 19.12 přišel rozkaz, že se má dav na
vhodném místě zablokovat. Policejní
kordon zatarasil Most 1. máje, čímž zabránil davu odbočit směrem na Pražský
hrad, demonstrující zahnuli na Národní
třídu a za zpěvu písně „Ach synku, synku”
pokračovali směrem na Václavské náměstí. V 19.25 byla kordonem přehrazena Národní třída v prostoru Perštýna.
Když bylo čelo demonstrace zastaveno,
účastníci si sedli na zem před pořádkové jednotky. Dívky začaly spontánně
zasunovat za štíty příslušníků pohotovostního pluku květiny. Jelikož se policejní velitelé obávali opakování předchozí
situace z Vyšehradské ulice, kdy dav
uzávěru obešel, došlo o čtvrt hodiny
později k uzavření ulic Mikulandské
a Voršilské, a k zablokování ústupu Národní třídou zpět směrem k Národnímu
divadlu. Přibližně 10 000 demonstrantů
tak bylo uzavřeno mezi dva policejní
kordony. Demonstrující pokračovali
v pokojné a nenásilné demonstraci za

inzerce
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provolávání hesel jako Máme holé ruce.
V této části demonstrace byl ještě demonstrantům umožňován jednotlivě
volný odchod.
Přibližně ve čtvrt na devět došlo ke
změně situace, kdy již nebylo možné
obklíčení opustit, a policejní kordon
postupující směrem od Národního divadla začal prostor zahušťovat. Pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti
a Odbor zvláštního určení (tzv. červené
barety) následně začaly demonstrující
surově bít obušky. Třebaže byli účastníci demonstrace vyzývání k rozchodu,
jediné únikové cesty vedly skrz tzv.
„uličky”, kde byli demonstranti brutálně
biti. Do 21.20 byla tímto způsobem demonstrace násilně rozptýlena; někteří
účastníci byli následně zatčeni a naloženi do připravených autobusů. I po
rozehnání demonstrace docházelo ze
strany pořádkových jednotek k napadání
jednotlivců či skupinek přihlížejících.
Nezávislá lékařská komise později
uvedla, že 568 lidí bylo během zásahu
zraněno. Část studentů, kterým se podařilo z místa utéci, zamířila do divadel,
kde hovořila s herci (např. s Jaromírem
Hanzlíkem, Jiřím Lábusem, Miroslavem
Krobotem) o policejním zásahu na Národní třídě a projednávání vyhlášení
stávky na podporu studentů. Poprvé se
zde objevila zpráva o možných mrtvých
lidech z řad demonstrujících.
zdroj: wikipedie
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Jan Jiří ze Švamberka, Ronšperka,
Orlíku, Třeboně, Rožmberka, Nových
Hradů a Liběchovic potvrzuje městečku
„Frymburk“ jeho privilegia, zejména
osvobození od odúmrti a právo vařit
bílé a ječné pivo, jakož i výroční a týdenní
trhy. Dále městečku daruje mlýn, který
leží ve „Frymburku“ na Vltavě a jenž sluje
Brukmil (Tento bývalý vrchnostenský
mlýn se ještě dnes jmenuje „Panský
mlýn“ – Herrnmühle a roku 1799 přešel
prodejem do soukromého vlastnictví.
Před postavením tohoto vrchnostenského mlýna býval jeden na místě dnešního Grünbergerova domu a jmenoval
se Pankrácův mlýn. V roce 1521 ho
manželský pár Michal a Dorota Langovi
prodal frymburskému faráři Zikmundovi.), kde mají mlít všichni poddaní
příslušníci k frymburské rychtě a také
z Frymburku samotného. Za to mu jsou
Frymburčané povinni ročně odvádět
50 strychů obilí a dva vykrmené vepře.
Třeboň, v úterý před sv. Havlem
(20. října) roku 1612.
***
Magdaléna, hraběnka z Buquoi,
baronka z Bauxu, urozená hraběnka de
Biglia, spolu se svým synem Karlem
Alexem Louquevalem, hrabětem z Buquoi rovněž potvrzuje privilegia, vydaná
výše uvedeným vesnicím.
Zámek Rožmberk, 18. ledna 1623.
***
Marie Magdaléna, hraběnka z Buquoi, baronka z Bauxu, urozená hraběnka de Biglia, „paní“ (baronka) hrabství
a panství Rožmberk, Nové Hrady a Liběchovice, spolu se svým synem Karlem
Alexem Louquevalem, hrabětem z Bu-

quoi potvrzuje městečku „Fryburg“ všechna jeho privilegia, požaduje však, aby se
obyvatelé přísně drželi římskokatolické
víry. Dále „zvláštní milostí“ osvobozuje
obyvatele „Fryburgu“ od nevolnictví
s různými podmínkami pro případ
prodeje domu nebo vystěhování, v kterémžto případě patří vrchnosti desetina
z peněz utržených při jeho prodeji. Dále
potvrzuje městečku Frymburk vlastnictví Mlýna u mostu (Prugckmüll), za
což musí Frymburčané ročně odvádět
50 strychů žita a 20 zl. jako „mlýnský

to nařizuje: 1. přísně se držet římskokatolické víry, netrpět mezi sebou žádného
odpadlíka, ani ho mezi sebe přijímat;
2. k přijetí nového občana do Frymburku
je nutná přísaha věrnosti vrchnosti;
3. potvrzuje jim osvobození od odúmrti;
4. výroční a týdenní trhy; 5. právo vařit
pivo, za což ročně odvedou na rožmberský berní úřad 257 rýnských zl., které
jim však v případě neštěstí, které by jim
zabránilo ve vaření piva, budou prominuty; 6. obnovuje osvobození Frymburčanů od nevolnictví, vymiňuje si však, že

poplatek“ (Muhlgelt).
Dat. Zámek Rotzennber (Rožmberk),
v sobotu po sv. Matyáši (1. března)
roku 1623.

lidé, kteří odcházejí, jsou povinni to předem nahlásit a odevzdat desetinu svého
majetku, rovněž si vyhrazuje právo vzít
kohokoliv do své služby, zločince má
obecní rychtář předvést vrchnosti, která
pak určí trest, polovina pokuty patří vrchnosti, polovina městečku; 7. jako robotu
mohou Frymburčané napříště toliko jeden den řezat a odklízet dřevo a lovit
zajíce; 8. stejně jako dříve mají Frymburčané právo ty, kteří navzdory své
povinnosti nemelou v Mlýnu u mostu,
pokutovat soudkem soli. To samé platí
i o pivu a výčepu ve Frýdavě.
Dat. Nové Hrady, po Slavnosti
neposkvrněného početí panny Marie,
t.j. 9. prosince 1681.

***
Filip Emanuel, hrabě z Buquoi potvrzuje městečku „Fryburg“ vlastnictví
Mlýna u mostu, ve kterém také všechny
vesnice, které k tomu byly dříve zavázány, musí znovu mlít své obilí. Jen bude
městečko do budoucna namísto dosavadních 50 strychů žita ročně odvádět
75 zl. a kromě toho ještě 20 zl. na
vrchnostenský berní úřad. Mlýny, které
během doby vznikly, jako Pavlův mlýn,
Mlýn s hamrem, Reisnerův mlýn, Náhlovský mlýn, Blatenský mlýn a Malý
mlýn v městečku, podléhající Mlýnu
u mostu, a starosta a rada Frymburku
může tyto mlýny kdykoli nechat zavřít.
Dat. Nové Hrady, 29. listopadu 1694.
***
Ferdinand Lonqueval, hrabě z Buquoi potvrzuje Frymburčanům vzhledem k jejich věrnosti a poslušnosti,
zejména během selského povstání
v roce 1680, všechna jejich privilegia. Za
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