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Setkání seniorů
Bohužel situace kolem stále nevyřešeného onemocnění COVID
19 nám neumožňuje, nedovoluje bez zbytečného rizika toto naše
setkávání již druhý rok po sobě uspořádat. Informoval jsem se
jednotlivě u náhodně vybraných seniorů, co si o tom myslí, většina mi sdělila, že za
této situace se nezúčastní. Toto rozhodnutí jsem důkladně zvažoval, postavil jsem
si vše pro a proti a věřte, že by to bylo velmi komplikované až nedůstojné setkání
(roušky, odstupy, apod.). Víc se k tomu nechci vyjadřovat, nechci přilévat olej do
ohně, už tak celospolečensky vyhrocené náladě kolem této nemoci.
Vánoční poukázky, které i pro tento rok schválili zastupitelé městyse pro naše
seniory, se budou vydávat ve dnech 7. a 8. 12. od 9.00 do 12.00 ve vestibulu radnice
pracovnicí úřadu. Komu tento termín nebude vyhovovat, může nám dát vědět
a domluvíme se, jak a kdy mu poukázku případně i doručíme.

Vánoční adventní trhy a Mikulášské veselí

Frymballet
strana 13

Frymburský Pindík 2021
strana 14

Aqualung Club oznamuje...
strana 14

Nová zelená úsporám
pro obytné domy
strana 15

Do poslední chvíle jsme doufali, že se nám podaří uskutečnit obě akce i za
předpokladu některých opatření. Bohužel již víme, že adventní trh se uskutečnit
nepodaří a pro Mikulášskou nadílku udělá náš hlavní partner sdružení FČAS vše,
aby do Frymburku přiletěl anděl a mohl tak potěšil všechny děti i rodiče sváteční
atmosférou. Jelikož se nařízení vlády mění z minuty na minutu, tak ani chvíli
před konáním nevíme jistě, zda a za jakých podmínek se akce uskuteční. Všechny
Vás tímto srdečně zveme strávit společně pár chvil v předvánočním čase, byť jen
tak, jak se dá ale stále lepší než sedět doma u televize.
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Lékárna
Dalším krokem v uvedení naší lékárny do provozu je skutečnost, že jsme společně
s panem místostarostou B. Kučerou dne 18. 11. nově zrekonstruovanou naši
lékárnu předali nemocnici ČK. Předání se zúčastnil osobně pan ředitel nemocnice
Mgr. Remeň spolu s vedoucím lékárenských služeb PharmDr. Prokopiusem. Provoz
bude zpočátku obnoven na dva dny v týdnu, to je maximální možnost, kterou
nám náš partner nemocnice ČK je z personálních důvodů schopen zajistit. Vím,
že to není nic světového, ale musíme být trpělivý a jít si za svým cílem mít tuto
službu, lékárnu zajištěnou v daleko větším a pro naše občany odpovídajícím
rozsahu. Jistá řešení blízké doby pro naši lékárnu s panem ředitelem máme
nastavená, mají svá úskalí, nicméně jsou reálná.

Náš kostel sv. Bartoloměje
Jak řada z Vás zaregistrovala a jak jsem již informoval, stále probíhá sbírka na
opravu střechy, resp. věže našeho jedinečného symbolu. Tato sbírka není přesně
časově omezena a v současné době se existence tohoto účelového konta u KB a.s.
posouvá k termínu 31. 12. 2022. Sjednal jsem si schůzku s panem biskupem
V. Kročilem, abych ho na jedné straně informoval o stavu, ale také o postoji
a aktivitě Frymburských. Jednalo se o dosti náročné jednání, ale s výsledkem lze
vyslovit spokojenost. Vikariát Český Krumlov, konkrétně paní Ing. Arch. Frantová,
zajistí projektovou dokumentaci na opravu samotné věže, která by měla
proběhnout čistě v naší režii – sbírky městyse. Toto plánujeme provést v roce 2022.
Samozřejmě s tím souvisí dojednání ﬁrmy, která takovou opravu nejen provede, ale
také i umí. V tom nám opět bude napomáhat vikariát Český Krumlov. Z veřejné
sbírky dojde ještě v letošním roce k uvolnění částky cca 150 000 Kč na tzv.
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koﬁnancování dotace ve výši 500 000 Kč poskytnuté Jihočeským krajem na opravu střechy na zadní části kostela
(provádí se nyní). Tento postup a celkový postoj k našemu kostelu resp. opravám schválilo zastupitelstvo na svém
listopadovém jednání.

Ve zkratce ještě z jednání zastupitelstva
Zastupitelé na svém jednání, které se konalo 29. 11. 2021:
1) schválili vyhlášku o odpadech, naši občané budou
hradit stále stejnou částku tedy 400 Kč na osobu a rok,
2) schválili výroční zprávu ZŠ a MŠ Frymburk,
3) přijali návrh rozpočtu na rok 2022,

4) rozhodli zahájit proces dílčí změny územního plánu,
5) stanovili členy pro provedení inventur majetku městyse
6) schválili kupní smlouvu na odkoupení zařízení zubní
ordinace

Vážení spoluobčané,
přeji Vám, nám všem,
abychom si v klidu a v rodinné pohodě
užili a prožili pěkné, klidné Vánoce.
No a v tom novém roce 2022
si snad nelze přát nic víc, než abychom
už dostali pod kontrolu ten proklínaný
Covid, který nám působí tolik těžkostí
a nepříjemných změn.
Oto Řezáč, staroska městyse Frymburk

ÚŘEDNÍ HODINY ÚM V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
n
n
n
n
n
n

20. 12. 2021 (pondělí) od 08:00 do 11:30 hodin
22. 12. 2021 (středa) od 08:00 do 11:30 hodin
24. 12. 2021 (pátek) zavřeno
27. 12. 2021 (pondělí) od 08:00 do 11:30 hodin, od 12:00 do 17:00 hodin
29. 12. 2021 (středa) od 08:00 do 11:30 hodin, od 12:00 do 17:00 hodin
31. 12. 2021 (pátek) zavřeno

Prodej vánočních stromků
Prodej objednaných vánočních stromků se koná od 6. do 11. 12. 2021
vždy od 13:00 do 17:00 hodin v areálu technických služeb městyse Frymburk.
Za technické služby městyse Frymburk Milan Janáček

Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

8. 12. a 22. 12. 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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Betlémské světlo míru a přátelství
V letošním roce je to již 32 roků, kdy se do Vašich domácností dostává Betlémské světlo míru a přátelství, které do obce
přivezou frymburští dobrovolní hasiči. Tentokráte jej přivezmou od rakouských kolegů na hraničním přechodu v Dolním
Dvořišti za mimořádných podmínek s ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou ČR. Betlémské světlo přivezeme v sobotu
18. 12. 2021 a bude uloženo u stálé služby v hasičské stanici.
Betlémské světlo bude veřejnosti předáno a rozvoz do okolních obcí a osad se uskuteční ve čtvrtek 23. 12. 2021.
n V obci SVĚTLÍK si budou moci Betlémské světlo občané převzít před Obecním úřadem v době od 17,45 do 18,00 hodin.
n V obci LIPNO NAD VLTAVOU na křižovatce tzv. „U hodin“ v době od 16,30 do 16,45 hodin a na parkovišti před
Infocentrem v době od 16,55 do 17,10 hodin.
n V osadě SLUPEČNÁ na návsi v čase od 17,20 do 17,30 hodin.
n V osadě BLATNÁ bude stát před Pensionem „U Račáků“ v době od 17,40 do 17,50 hodin.
n V osadě MILNÁ u kapličky v době od 18,10 do 18,20 hodin.
Zájemci o Betlémské světlo míru a přátelství ve Frymburku si mohou přijít k vánočnímu stromu před kulturním domem
od 18,30 do 19,00 hodin.
Ten, kdo nestihne, nebo nebude moci si světlo převzít v uvedené časy, má možnost si jej vyzvednout i v hasičské stanici
ve Frymburku u stálé služby, kde bude hořet po dobu Vánočních svátků.
S ohledem na vzniklý současný stav a zákaz shromažďování více osob však bude v letošním roce upuštěno od podávání
horkého punče.

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. listopadu 2021 je na transparentním účtu 378 771 Kč.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY

V pátek 26. 11. dopoledne jsme
společně rozsvítili vánoční strom před
školou. Na adventní čas nás naladilo
vystoupení všech dětí z mateřské školy
i těch nejmladších. Poté následovalo
hudební vystoupení žáků šesté třídy,

žáků z hudebního semináře a na závěr
Moc děkujeme všem účinkujícím,
nás velmi dojala vánoční píseň „Kome- že nás svými vystoupeními vtáhli do váta“ v podání M. Zimka z 8. A.
noční atmosféry a všem, kteří podpořili
Plánovaný školní jarmark byl nako- děti koupí jarmarkového zboží.
nec zrušen, ale aby to nebylo dětem líto,
během víkendu proběhl v online podobě.

Přejeme všem poklidné, láskyplné
a požehnané Vánoce
a do nového roku všem pevné zdraví.

5
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ZPRÁVY Z KLUBU FČAS
Podzimní dětská burza
V neděli 7. 11. 2021 jsme uspořádali první dětskou burzu plnou podzimního a zimního
vybavení a oblečení. Akce se povedla nad naše očekávání, a proto jsme se rozhodli pro další,
tentokrát jarní burzu, která se bude konat 27. března 2022. Chtěla bych poděkovat všem
zúčastněným – maminkám, tatínkům, babičkám, prodejkyním i městysi za poskytnutí prostor
v obřadní síni.
Za spolek FČAS, Simona Flöringová

Poděkování
V prosincovém čísle zpravodaje vždy bilancujeme a děkujeme a letos to nebude jinak, i když ten letošní rok byl plný
výjimečných událostí a okolností.
Začali jsme uzavřením provozu z důvodu covidových opatření, a tak se podařilo ve spolupráci s městysem využít
této doby k rekonstrukci prostor pro vhodné uspořádání volnočasového a sportovního centra. Úprava probíhá souběžně
s rekonstrukcí bytů v sálech bývalé mateřské školy a tak věříme, že se vše zdárně podaří a na začátku příštího roku pro Vás
budeme moci otevřít klub FČAS v nových krásných prostorách.
I přesto, že jsme neměli řádné zázemí, podařilo se nám uskutečnit všechny naše plánované akce. Některé byly
v netradičním duchu bezkontaktních stezek, ale například tradiční stezka odvahy opět předčila očekávání počtu účastníků
a už jsme ji připravili ve verzi pohádkové stezky pro malé děti a hororové verzi pro nebojácné.
Za realizaci akcí pro veřejnost patří velké díky hlavně našim členkám a jejich trpělivým rodinným příslušníkům. Tento
tým skvělých lidí je motorem pro každou pořádanou akci a děkujeme i všem, kteří se k nám rádi připojují a pomáhají.
Akce by nešly pořádat bez ﬁnančních příspěvků městyse, místních podnikatelů a občanů. Za ﬁnanční dary děkujeme
městysi Frymburk, restauraci Maxant, Penzionu U Kostela, Frymburské hospůdce, Hostinci Na Hřišti, Big Fish Lipno, převozu
Frymburk, restauraci Big Pub, restauraci Stará škola, Jiřímu Augustinovi a Evě Boháčové. Za věcné dary děkujeme
supermarketům Coop, Flop, Happy Market a Heleně Račákové. A dále našim tradičním partnerům Park Frymburk a Wellness
Hotel Frymburk. A za technickou podporu ﬁrmě UL Services s.r.o. a SDH Frymburk. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VÁM VŠEM.

Přejeme Vám klidné prožití
vánočních svátků
a hodně zdraví do nového roku.
Za Spolek FČAS, Jana Toušková
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SVATÝ TOMÁŠ
V dalším putování po katastru naší
obce se zastavíme v místech, kde se
rozkládala do r. 1945 životem kypící
obec Svatý Tomáš. Vysoko položená
horská víska (995 m) asi s dvaceti trvale
žijícími obyvateli ve svahu, jižně pod
vrcholem hory Vítkova kamene v příhraniční oblasti nad pravým břehem
Lipenské přehrady. Opuštěná, řídce zalidněná krajina je však poznamenána
dávnou lidskou činností. Rozsáhlé lesní
komplexy byly domovem řady zvířat.
Polesí Svatý Tomáš se stalo v 19. stol.
vyhledávaným místem pro lov tetřevů.
Bohužel v současné době jsou z bývalých „zelených chrámů“ jen torza. Svatotomášské pohoří navštívily dvakrát za
sebou ničivé vichřice. Polomy a vývraty
bylo nutné v nejkratší době zpracovat,
což běžnou technikou nelze. Postupuje
se podobně jako v jiných částech Národního parku Šumava. Negativní důsledky těžké techniky jsou patrné na
první pohled. Navíc se stroji pracují lidé,
často cizinci, kteří nemají ke kraji žádný
vztah. Vytěžené dřevo se vyváží do Rakouska a Německa, místní pila v Loučovicích je zavřená a z části ho odebírá
Teplárna Loučovice.
Vesnice dostala jméno podle kostela sv. Tomáše, založeného v polovině
14. století, přestavěného pozdně goticky

roku 1514. Průčelní stěna se štítem a věžičkou je obložena šindelem. Za joseﬁnských reforem roku 1785 byl kostel
zrušen a zpustl, v letech 1874–75 znovu
obnoven. Za komunistického režimu
došlo k jeho devastaci a opravy se dočkal až v roce 1997. K záchraně této památky přispěl svým dílem i svérázný
lesník Petr Zieggrosser. Velkým přínosem k zahájení oprav přispěly i ﬁnanční
sbírky pořádané původními obyvateli
a návštěvníky z Rakouska a Německa.
Některé rakouské farnosti dodaly lavice.
Ve Svatém Tomáši žilo téměř 2 000
obyvatel a působila zde dvoutřídní škola.
Ve školním roce 1927/28 měla 57 žáků.
22 let ji vedl (do roku 1926) Ferdinand
Foschum. Vedl pečlivě školní kroniku,
která je důležitým pramenem k poznání
života v obci. Jeho manželka byla učitelkou ručních prací. Syn Otomar byl v roce
1945 posledním správcem školy. Po
vystěhování původních obyvatel škola
zanikla. Je neuvěřitelné, že před válkou
a krátce po ní kolem obce jezdila autobusová linka Josefa Talafouse z Frymburku
do Lince.
Z celé vesnice se zachovaly jen
čtyři původní objekty. V dolní části vsi
stojí bývalý schwarzenberský lovecký
zámeček ve švýcarském stylu z poloviny 19. století. V roce 1990 vyhořel,
8

po rekonstrukci dnes slouží jako hotel.
Výhodná poloha místa posloužila naší
armádě, která zde vybudovala kasárna
pro vojáky protivzdušné obrany státu
a ubytovnu pro její důstojníky. Lesní
správa nechala během let vystavět hájenky pro lesníky a domky pro dělníky.
Jen obtížně se však dařilo osadu zalidnit.
Značná odlehlost místa, zvláště v zimních měsících, nedostatečně udržované
komunikace, špatná dostupnost k lékaři,
chybějící zásobování potravinami a dalšími produkty potřebné k životu tento
proces zpomaloval. Částečně se stav
zlepšoval zavedením dopravy dětí školním autobusem. Ale stále musel každý
občan spoléhat jen na vlastní síly, a proto si zaslouží náš obdiv, že zde vydrželi
žít.
Ani dnes není život v osadě jednoduchý. Drsnější přírodní podmínky,
značné vzdálenosti od kulturních center
příliš zájemce nelákají. Částečné zlepšení nastalo otevřením hotelu, penzionu
a zpřístupnění dominanty osady hradu
Vítkova hrádku. Díky tomu se stala osada vyhledávaná především cyklisty,
kterých se na upravených stezkách –
lesních cestách pohybuje přes 30 tisíc
ročně. Historií hradu pro rozsáhlost
textu se budeme věnovat příště.
/ks /
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OKÉNKO Z PŘEDNÍ VÝTONĚ

Z ČINNOSTI SENIORKLUBU
METANÁ – PODZIMNÍ KOLO – 9. ZÁŘÍ 2021
Druhou letošní akcí Seniorklubu Přední
Výtoň byl turnaj v metané. V Areálu letních sportů se sešli zájemci o aktivní
pohyb v poměrně velkém počtu. Mezi
sebou se utkala 3 družstva a o zábavu

nebyla nouze. I přihlížející turisté oceňovali velké nasazení všech hráčů. Po
skončení turnaje bylo na hřišti u hasičské zbrojnice slavnostní vyhlášení
vítězů.

A potom už byl čas na přátelské posezení s opékáním špekáčků. Protože
přálo onoho 9. září i počasí, akce se
vydařila na jedničku.
/Pavel Kroneisl /

Výsledková tabulka podzimního kola v metané
1. družstvo

Jiří Libertin, Jan Bombala, Stanislav Geber, Vladimír Titěra

2. místo

2. družstvo

Jan Stoiber, Marcela Hudecová, Jana Ptáčková, Jan Bittner

3. místo

3. družstvo

Oldřich Mareš, Ivan Daševský, Pavel Kroneisl

1. místo

SENIOŘI NA BESEDĚ S CESTOVATELEM
V pátek 8. října 2021 se sešli v klubovně OÚ senioři s cestovatelem
Mgr. Zbyňkem Váchou PhD., aby se podělili o jeho zážitky z „Cesty po
Jižní Etiopii“. Etiopie neboli Habeš je vnitrozemský stát ve východní
Africe. Společně s Libérií patří mezi dvě africké země, které nebyly
nikdy kolonizovány. I díky tomu si zachovala svojí osobitou tvář až
do současnosti. Především v jižní Etiopii se nacházejí etnika, která žijí
velice primitivním způsobem. Věří v nadpřirozené bytosti, provádějí
nejrůznější rituály včetně ženské obřízky a účesy si tvarují pomocí
živočišného tuku. Habešané jsou velice chudí, přesto srdeční a plní
optimismu.
Poutavé a zajímavé vyprávění, doplněné promítnutými fotodokumenty, nám přiblížilo a rozšířilo poznání krajiny
a jeho obyvatel světadílu, do kterého se sami naživo nikdy nepodíváme. Děkujeme za poutavé vyprávění a těšíme se
na další setkání.
/Karel Stix /

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ – 5. LISTOPADU 2021
Když před léty navrhl předseda spolku Pavel Kroneisl uspořádat pro
členy kvíz, nikdo nečekal, že se stane stěžejní částí programu spolku. Ujal
se jeho přípravy a koná se nejméně dvakrát za rok. S přípravou toho
posledního si dal obzvlášť velkou práci. Připravil kromě všeobecných
otázek i takové, jejichž námět čerpal z poznávacích autobusových
zájezdů po Šumavě. Není jednoduché ke správné odpovědi vymyslet dvě
nesprávné. Každý ze soutěžících musel ze tří možností uvést tu správnou.
Ukázalo se, že senioři si zapamatovali velké množství poznatků, které
dokázali zúročit v soutěži. Spokojený byl i sám autor, když vyhodnocoval
celý kvíz a viděl, že jeho práce s přípravou byla se zájmem kladně přijata.
Poděkování si zaslouží nejen on, ale i jeho manželka Gábina, která se stará o bezchybný zápis. Drobné ceny pro 9 seniorů
věnoval Český rozhlas České Budějovice. Všichni se již těší na další pokračování.
/ks/
9
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SENIORKLUB – PŘEDNÁŠKA LÉKAŘE
3. září 2021 uspořádal Seniorklub pro své členy a občany přednášku praktického lékaře z Velešína MUDr. Dalibora
Hlavatého na téma „Jak se chovat při ohrožení života při iktusu (mozkové mrtvici) a infarktu“. Přednášející přiblížil
posluchačům příznaky těchto stavů, a jak by se měli při nich chovat. Závěrem zodpovídal na dotazy a poskytl rady,
jak si počínat při těchto nenadálých situacích.
/Karel Stix/

SDH PŘEDNÍ VÝTOŇ
HASIČSKÁ VALNÁ HROMADA
V sobotu 13. listopadu se sešli
v klubovně hasiči, aby zhodnotili svou
činnost. Ta byla narušena proticovidovými opatřeními. I přes tyto překážky si vedli
velmi dobře. Starosta Jiří Řechtáček vyzdvihl ve svém vystoupení především
přístup Pavla Zvonaře, který věnoval
spoustu svého volného času při stavebních úpravách klubu a klubovny. Byly
splněny všechny plánované kulturní
a společenské akce. Velitel sboru Jan

Stoiber ml. konstatoval, že došlo ke
zvýšení zájmu členů zásahové jednotky
o práci ve sboru. Hodně k tomu přispělo
i získání hasičského auta Tatra. V současné době je vybavení sboru na dobré
úrovni a je srovnatelné s rakouskými
sbory. Poděkoval starostovi obce Janu
Bittnerovi a zastupitelstvu obce za získání automobilu a realizaci instalace
ústředního vytápění zbrojnice.
Starosta obce Jan Bittner poděko-

val všem hasičům za jejich přístup
v dobrovolné práci a přislíbil jim podporu
ze strany obce. Zdůraznil, že Sbor dobrovolných hasičů se spolkem Seniorklub
patří ke garantům kulturního života
obce. Kladně zhodnotil činnost sboru
i starosta OV Ing. Alfréd Krenauer.
V závěru obdrželo vyznamenání
za věrnost, čestná uznání a medaile
40 hasičů.
/ks/

VÝLET SDH
Svátečního dne středy 17. listopadu využili naši hasiči ke společnému sportovnímu vyžití. Uspořádali výlet k největšímu rybníku
Olšina v blízkém okolí. Výletu se zúčastnilo 13 osob s rodinnými příslušníky. Upravená povalová stezka vedla přes mokřady
s odpočívkami a informačními tabulemi. Nádherné barvy podzimní Šumavy, ticho, jen občas narušené vodním ptactvem či
projíždějícím vlakem přispívaly k umocnění příjemného pobytu v nádherném prostředí rybníka a jeho okolí. Po 8 kilometrovém
pochodu dorazili pochodníci k bistru Kynutá buchta v Horní Plané. Tam si dopřáli při kávě malé občerstvení. Nutno dodat, že
to byl výborný nápad a jeho autor zaslouží pochvalu. Nikdo ze zúčastněných nelitoval, že se této akce zúčastnil. Pokud Vám
zdravotní stav dovoluje, přijměte doporučení k návštěvě tohoto nádherného koutu naší Šumavy.
/ks/
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ADVENT PŘICHÁZÍ
V neděli 28. 11. 2021 v podvečer
k 1. Adventnímu svátku se sešli občané
Přední Výtoně. Úvodní slovo k zahájení
adventních svátků pronesl starosta Jan
Bittner, který podtrhl význam adventních
svátků jako svátků křesťanských, ale
i svátků v novodobém vnímání. Poděkoval všem za účast na slavnostním rozsvěcení obecního vánočního stromku,

který dostal novou vánoční výzdobu.
I noční sněžení dopomohlo k tomu,
že celá akce dostala opravdu vánoční
ráz, který byl umocněn sborovým
zpěvem amatérských zpěváků pod
taktovkou pana Jiřího Libertina. Několik
Vánočních koled a adventních písní
mnohé přítomné doslova dojalo.
Sbor dobrovolných hasičů připravil

11

technické zázemí a vánoční nealkoholický punč. Paní Lucka Rolčíková napekla
čerstvé koláče, které všem velmi chutnaly, protože byly ještě horké. Pobavili se
jak dospělí, tak děti a korunou všeho byl
rozsvícený obecní vánoční strom, který
podle mínění přítomných, je nejhezčí
za posledních 30 let.
/ks/
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FRYMBALLET
Náš baletní soubor má již tři skupiny, které se od října intenzivně připravovaly na vystoupení a děti tančily s nadšením.
Dovolujeme si Vám alespoň fotograﬁcky popřát pěkné svátky, hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Dne 20. 11. 2021 jsme úspěšně reprezentovali Frymballet v Praze na celostátní soutěži Baletní mládí v klasickém
a moderním tanci za účasti 280 soutěžících z 23 škol.
za Frymballet Tereza Wilzingová

13
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FRYMBURSKÝ PINDÍK 2021
Další Pindík je za námi, vítěz ovšem
zůstal stejný. Jano je prostě pořád ještě
o kus před námi. Je to asi tak podobná
situace, jako kdyby chtěl někdo na
Frymburské stopě porazit v životní
formě lyžujícího Luboše Krejzu. Nejde
to, ale sám ve stopě také nezůstává.
S taháním ﬁgurek po šachovnici je to
podobné. Jano hrál na poloviční čas, na
tahy měl jen deset vlastních minut plus
minuty, kdy přemýšlel soupeř. Stejně je
v partiích nespotřeboval. A pro příští rok
souhlasil s ještě větším handicapem,
bude si tedy muset vystačit s minutami
pěti, což bude docela tlak.
Letošního ročníku se zúčastnilo deset
víceméně tradičních účastníků, takže

příjemné setkání, něco jako abiturientský večírek. Spory se řeší dřív, než
vzniknou, nikdo si na nic nehraje, a tak
všichni můžou hrát šachy. Obdiv zaslouží nejen závodníci na špici startovního pole, kteří jsou na špici prostě
proto, že jsou dobří, ale i tací, kteří se jim
nebojí postavit. Bez takových by ti lepší
nikdy nebyli na špici, protože by zkrátka
žádná špice nebyla a oni by o svých šachových schopnostech mohli leda tak
vyprávět. A kdo by jim věřil, kdyby nikdy
nic nevyhráli, protože by se jim nikdo
nepostavil? Takže sláva schopným vítězům a ještě větší sláva nebojácným
poraženým. Mezi starými známými
se přece jen objevili nováčci. Patřil

Body po základním kole:
Jano Mišovič
Zdeněk Novotný
Jan Salzer
Stanislav Cikán
Karolína Hajdasz

9
6,5
6,5
6
5

Ivan Rillich
Jan Říha
Jan Pikart
Dan Novotný
Pavel Vrba

o 9. místo:
o 7. místo:
o 5. místo:
semifinále A:
semifinále B:
o 3. místo:
finále:

3,5
3
2,5
2
1

k nim starý známý z jiných akcí (třeba
z Frymburské brambory) Honza Pikart
a pak mladé pušky – devítiletý Dan
Novotný a čtrnáctiletá Karolína Hajdasz
z Vyššího Brodu. Zejména posledně
jmenovaná, která hraje šachy už celé tři
měsíce, by brzy mohla šlapat vítězi na
paty. Zvlášť, trénuje-li opravdu pět hodin
denně, jak nám tvrdila.
Po letech strávených Na Rynku se
tentokrát Pindík přestěhoval do Staré
školy. Všechno klaplo, za teplo a příjemnou obsluhu děkujeme Honzovi Markovičovi a Rózce Nekolové.
Hrálo se systémem každý s každým,
první čtyři pak křížem semiﬁnále. Ostatní
ještě jeden zápas o celkové umístění.

Dan Novotný : Pavel Vrba
Jan Pikart : Jan Říha
Karolína Hajdasz : Ivan Rillich
Jano Mišovič : Stanislav Cikán
Jan Salzer : Zdeněk Novotný
Stanislav Cikán : Zdeněk Novotný
Jano Mišovič : Jan Salzer

1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
0:1
1:0

Frymburský Pindík 2021 je mrtev, ať žije Pindík 2022! Díky všem zúčastněným a za rok na shledanou.
Za spolek Zdraví Frymburk Ivan Rillich

AQUALUNG CLUB
– klub sportovního potápění oznamuje:
že dne 11. 12. 2021 se koná IV. ročník plavání mládeže a široké veřejnosti KRUMLOVSKÝ ČERTÍK
Místo konání:
plavecký bazén Český Krumlov
Prezentace:
8.00–8.30 hod
Přihlášky do:
5. 12. 2021 – Miloš Boháč, e-mail: bohacmilos@gmail.com
Dopravu zajišťuje: Miloš Boháč, tel.: + 420 777 788 630
a dne 18. 12. 2021 se konají JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽMBERSKÁ PLOUTEV
PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2021 – kategorie „B, C, D, E“
Místo konání:
plavecký bazén Český Krumlov
Přihlášky do:
11. 12. 2021 – Miloš Boháč, e-mail: bohacmilos@gmail.com
Dopravu zajišťuje: Miloš Boháč, tel.: + 420 777 788 630
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO OBYTNÉ DOMY
Další etapa dotačního programu
Nová zelená úsporám pro obytné domy
odstartovala. Program přichází s novým
konceptem, kterým se snaží být zase
o něco zajímavějším, přehlednějším
a přístupnějším většímu okruhu žadatelů. Jednou z hlavních novinek je, že
program je určený pro celý bytový segment, nejen pro rodinné domy, ale nově
též pro bytové domy po celé ČR a třeba
i rekreační objekty, které jsou využívány
k trvalému bydlení. Zároveň došlo ke
sloučení s jinými programy, čímž se
zájemcům otevřela poměrně široká
nabídka dotací. Vedle hlavní nabídky na
zateplení a výměnu oken ve stávajících
objektech, výstavby nových domů
s velmi nízkou energetickou náročností,
výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání
a instalaci solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní
stínící techniky, výstavbu zelené střechy,
hospodaření s dešťovou vodou a nově
také na zřízení dobíjecích stanic pro

elektromobil nebo výsadbu stromů
v okolí bytových domů. Po delším
období, kdy byly vyčerpány prostředky
z kotlíkových dotací, je nyní opět možné
žádat o dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo
provozuje jako hlavní zdroj vytápění
kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva
či lokální topidla na pevná paliva (uhlí,
dřevo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější
zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz
těchto původních zdrojů zakázán pod
pokutou až 50 tis. Kč. U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek
a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají
motivovat žadatele ke kombinaci více
opatření. Např. za každé další opatření
lze získat bonus v řádech desítek tisíc
u rodinných domů. Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat
minimálně do poloviny roku 2025. Jednou z dalších novinek je, že veškerá
administrace žádosti probíhá již zcela

online a to jednoduchým nahráním
dokumentů přes informační systém.
V případě zájmu o bližší informace
se můžete obrátit na spolek Energy
Centre České Budějovice (www.eccb.cz),
které nabízí jak bezplatné a nezávislé
poradenství, tak i služby energetických
specialistů.
Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580,
email: eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spoluﬁnancována z rozpočtu
Jihočeského kraje.

Nechce se Vám vařit a v tomto sychravém počasí ani vystrčit
nosík z vyhřátého bytečku? Máme pro Vás řešení!
Od 1. prosince nabízíme možnost rozvozu poledních meníček
(polévka + hlavní jídlo) za 135,- Kč.
Nabídku na 14 dní dopředu najdete na www.pensionlipno.cz.
Nestíháte oběd? Objednejte si pizzu! Nemáte chuť na pizzu?
I na to jsme mysleli a připravili pro Vás výběr z jídel.
Pořádáte večírek a potřebujete chlebíčky či obložené mísy?
Není nic jednoduššího, než zvednout telefon a zavolat.
Pokud si z naší nabídky nic nevyberete a budete mít jiné přání,
budeme se snažit Vám vyjít vstříc.
Nejaktuálnější informace naleznete na naší facebookové
stránce Stará Škola. Těšíme se na Vás.
Tým restaurace Stará Škola
A když se dobře vyspíme, tak Vám i něco upečeme☺

+420 774 664 557 , +420 608 158 383
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HODNOCENÍ FOTBALOVÉHO A MUŽSTVA
Podzimní část A mužstva jsme
začali střídavými výsledky. Po špatném
výkonu v prvním zápase s Dolním
Dvořištěm jsme v dalším utkání hráli
celkem slušně ve Větřní. V domácím
utkání kluci excelovali s Roudným. Zdálo
se, že by to již mohlo být dobré, ale
hned v dalším zápase jsme v Mladém
předvedli katastrofální výkon. V následu-

jících utkáních se nám dařilo jak herně
v Dřítni, tak i výsledkově ve Chvalšinách,
Loučovicích a Boršově. Další zápasy
byly špatné, a to vinou zranění a onemocnění klíčových hráčů. Skoro celý
podzim jsme hráli bez útočníků, a s tím
se nedokázalo mužstvo vyrovnat.
Podzimní část skončila a my se
potřebujeme dát zdravotně do pořádku.

V jarní části se musíme zaměřit na
fyzičku a disciplínu, která nebyla dobrá.
Z našich hráčů musím vyzdvihnout
Jana Šislera, Milana Račáka a Jana
Rybára, kteří když byli zdraví, tak patřili
k největším oporám.
Matuš Stanislav
trenér A mužstva
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VÁNOCE
Vánoce jsou křesťanské i pohanské
svátky narození Ježíše Krista a oslavou
zimního slunovratu. Hlavní svátek (Narození Páně čili Boží hod vánoční) připadá
na 25. prosince. Předchází mu doba
adventní končící Štědrým dnem jako
příprava na vlastní svátek, následuje
doba vánoční trvající v římskokatolické
církvi do neděle po 6. lednu, před druhým
vatikánským koncilem do Hromnic
2. února, v jiných západních církvích do
svátku Zjevení Páně (6. ledna). Ve většině
pravoslavných církví se datum svátků
stanovuje podle juliánského kalendáře,

takže datum 25. prosince v současnosti
připadá na gregoriánský 7. leden. První
zmínky o křesťanském slavení Vánoc
pocházejí z 2. století, pevné datum
25. prosince je doloženo ze 4. století
z Říma.
K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek,
jesličky (betlém), vánoční dárky, které
podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se
Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje, rodiny a lásky
a lidé je slaví v rodinách bez ohledu na

náboženské vyznání. Zvyku dávat dárky
hojně využívá obchod a reklama.

Původ slova
Slovo Vánoce pochází ze staroněmeckého wāhnachten (dnes Weihnachten), složeného z wīha- (světit) a Nacht
(noc). Machkův etymologický slovník
uvádí staroněmecký tvar wínnahten
a soudí, že k převzetí muselo dojít ještě
v předcyrilometodějské době. Německý
Pfeiferův etymologický slovník odvozuje
německé weihen od staroindického
vinákti, třídit, oddělovat.

Biblický příběh narození Ježíše
Náboženský obsah křesťanských Vánoc je oslava narození (vtělení) Ježíše Krista v Betlémě. Okolnosti Ježíšova
narození se často znázorňují na vánočních jesličkách (betlémech), které rozvíjejí stručné příběhy z Nového zákona,
z evangelia podle Lukáše a podle Matouše, které se od sebe ovšem liší, a doplňují je o legendární podrobnosti.
Když byla matka Jana Křtitele, Alžběta, v šestém měsíci, zjevil se podle Lukášova vyprávění archanděl Gabriel v Nazaretě
Marii, panně zasnoubené Josefovi, muži z rodu Davidova. Oznámil jí, že počne a porodí syna, Ježíše, jenž bude navěky kralovat
nad rodem Jákobovým a jeho království bude bez konce. Když Josef zjistil, že Marie je těhotná, chtěl ji propustit, avšak anděl ho
ve snu poučil: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí
syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
Podle příkazu císaře Augusta ke sčítání lidu se Josef s Marií vydali z galilejského města Nazareta do Judska, do města Davidova
jménem Betlém, kde se Josef měl nechat zapsat. V Betlémě ale nenašli nocleh a Marie porodila svého syna v chlévě, kde nocovali.
Zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Pastýřům, kteří v okolí pásli pod širým
nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda, se zjevil anděl Páně a řekl jim: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Pastýři spěchali do Betléma
a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo o tom dítěti řečeno. Všichni, kdo to
uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.
Podle Matoušova evangelia byla znamením Ježíšova narození hvězda, kterou někteří pokládali za kometu a později Johannes
Kepler za opakovanou konjunkci planet. Hvězdu spatřili mudrci (řecky magoi, učenci) z východu a přišli do Jeruzaléma, kde se
vyptávali po novorozeném králi Židů (Mesiáši), aby se mu poklonili. Když se to doslechl král Herodes, který se obával vzpoury,
vyptal se židovských znalců, kde se má Mesiáš narodit. Ti mu odpověděli: „V judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka.“
Herodes tedy poslal mudrce do Betléma, aby dítě našli a při návratu mu podali zprávu, prý aby se mohl také poklonit. Hvězda,
kterou předtím spatřili na východě, se mudrcům opět zjevila a šla před nimi až nad místo, kde bylo dítě s Marií a Josefem. Poklonili
se Ježíšovi a předali mu královské dary: zlato, kadidlo a myrhu. Protože byli ve snu napomenuti, aby se nevraceli k Herodovi,
vrátili se domů jinou cestou.
Také Josefa anděl varoval před Herodem, takže s Marií a s malým Ježíšem uprchli do Egypta. Když Herodes zjistil, že se
mudrcové k němu nevrátí se zprávou o novém židovském králi, dal povraždit všechny chlapce mladší dvou let v Betlémě a okolí.
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PSALO SE VE ZPRAVODAJI V PROSINCI ROKU …
1988 Vznik ČSR
ve Frymburku
S vyhlášením Československé republiky 28. října 1918 jako samostatného
nástupnického státu na troskách rakousko-uherské monarchie se nechtěli
smířit rakousko-němečtí politikové
z Čech, a proto ve Vídni 29. 10. prohlásili vytvoření samostatné provincie
Deutschböhmen (Německé Čechy),
později Deutsch-Österreich (Německé
Rakousko). Vznikly celkem 4 separatistické provincie v pohraničí; v severních
Čechách, na severní a jižní Moravě a na
Šumavě. Počátkem listopadu 1918 se
ustavil státněpolitický celek na Šumavě, nazvaný Böhmerwaldgau, t.j. Župa
Český les. Měla být připojena k Horním
Rakousům. Neměla své vlastní středisko jako ostatní vyhlašované provincie. Československá republika převzala
po staré monarchii územní rozdělení
z roku 1868, které trvalo téměř jedno
století do roku 1960. Frymburk ležel
v hejtmanství Kaplice a až do roku
1949 v tzv. soudním okrese Vyšší
Brod. Bylo to celkově zněmčené území.
Na celém Kaplicku žilo v roce 1880
pouze 20 Čechů. Jejich počet se zvyšoval teprve od počátku samostatného
státu příchodem českých státních zaměstnanců. Na Frymbursku byl po
28. říjnu 1918 poměrný klid, zatímco
o Kaplici se muselo vojensky bojovat
a ve Vyšším Brodě bylo nutno ještě
v polovině roku 1919 rozptylovat manifestační separatistické hnutí. Obvod
byl dokončen teprve tehdy, když se
dostavila vojenská asistence. Frymburk
byl obsazen našimi vojáky koncem listopadu 1918 a do 15. 12. bylo vojensky
obsazeno celé území hejtmanství kaplického a českokrumlovského. Prvními
ozbrojenými jednotkami byly dobrovolnické organizace, jež vznikly po
28. říjnu 1918, zvláště 4 Pluky stráže

svobody, z nichž 2. pluk se vytvořil ze
3 praporů v Českých Budějovicích.
V českých pohraničních oblastech
vznikala vojenská okrsková velitelství,
jejichž úkolem bylo zajistit v pohraničí
klid a pořádek, dokud nebude vybudována spolehlivá státní správa. Ve vojenském obsazování pohraničí existovala
dvě období: první do konce listopadu
1918, reprezentované nepočetnými jednotkami dobrovolníků, nedostatečně
vyzbrojených. Dosáhli čáry národnostního rozhraní u Českého Krumlova.
Druhé období začalo počátkem prosince 1918 a znamenalo vojenské obsazení celé provincie Böhmerwaldgau.
Podílely se na něm jednotky 91. pěšího
a 29. střeleckého pluku z Č. Budějovic,
pěší a střelecké jednotky z Jindřichova
Hradce a z Písku. Ve Frymburku byl
patrný růst německého sebevědomí na
přelomu 19. a 20. století.

***
1989 30 let provozu
elektrárny Lipno
Je to již 30 let, co byla uvedena do
trvalého provozu elektrárna Lipno. Dvě
soustrojí s Francisovými turbínami
o celkovém výkonu 120 MW spolehlivě
vyrábějí elektrickou energií. Elektrárna
pracuje jako špičkový regulační zdroj
v průměru šest hodin denně. Soustrojí
se roztáčejí vždy do energetických
špiček dvakrát až čtyřikrát denně. Od
uvedení do provozu bylo vyrobeno
4 433 325 000 kWh špičkové elektrické
energie, a tím ušetřila těžbu 4,4 milionu
tun hnědého energetického uhlí. Pracující elektrárny Lipno si koncem měsíce
listopadu připomenou na slavnostní
schůzi 30 let nepřetržitého provozu.
(psal Ing. Bedřich Kučera – ředitel)

***
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1999 Otevření cyklostezky
Dne 17. 11. 1999 byla slavnostně
otevřena stavba pod názvem „Lipno,
Páteřová cyklotrasa“ PHARE PROJEKT
CZ 950801,01, jejímž objednavatelem
a investorem bylo Sdružení lipenských
obcí, zhotovitelem byla ﬁrma Strabag,
závod České Budějovice. Stavba byla
zahájena 16. 3. a dokončena 18. 10.,
hodnota díla je 1 930 437,60 ECU (vč.
DPH). Evropská unie poskytla 1 700
tisíc ECU, což je v kurzu, který byl
stanoven v době výběru dodavatele
1:34,36 Kč, 58 412 000,- Kč. Podíl české
strany byl hrazen z prostředků získaných od Ministerstva dopravy cca
10 mil. Kč a Sdružení lipenských obcí
vynaložilo v přepočtu 7 917 836,- Kč.
V katastru naší obce bylo proinvestováno 24 278 660,- Kč. Při otevření byla
též odhalena pamětní deska za přítomnosti zástupců Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky a zástupců
Evropské unie. Délka celé trasy je cca
60 km a umožňuje jízdu na kole z Nové
Pece až do Vyššího Brodu.
(psal Oto Řezáč – starosta městyse)

***
2002 Hřbitov
Těsně před „dušičkami“ se podařilo
instalovat novou vstupní bránu na
hřbitov. Tato brána je vyrobena z oceli
a opatřena ochrannou protikorozní
vrstvou zinku. Proto má stříbrnou barvu,
což může někomu připadat jako nevhodné, ale tento stav je dočasný a po
zoxidování povrchu provedeme nátěr
celých vrat na přijatelnou barvu. V průběhu podzimních měsíců dojde ještě
k menším zásahům do zeleně, a to vše
v souladu s vypracovaným projektem,
který jsme nechali pro náš hřbitov zpracovat odbornou ﬁrmou.
(psal Oto Řezáč – starosta městyse)
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE - pokračování z minulého čísla
Požáry ve Frymburku
Roku 1724, 14. května udeřil blesk
do domu Eliáše Liebeweina a shořelo
devět domů do pivovaru ke Greiplovi.
Roku 1795, vyhořely v Prellově
uličce 3 domy.
Roku 1833. V zimě tohoto roku
shořel tak zvaný Jelení dům č. p. 40.
Roku 1842 shořela koželužna
kožařského mistra Ondřeje Markuse.
Roku 1843, 15. července uhodil
blesk do kostela, nezapálil sice nic, ale
zničil velkou část střechy a varhany. Pan
prelát ze Šléglu je dal opravit. V tomto
roce byla velká bída.
Roku 1853, 23. prosince vyhořel
dům Benejových ve Studené. Fara byla
na náklady kláštera nově pokryta. Chodba byla vydlážděna.
Roku 1855, 24. května uhodil blesk
a vyhořel dům Turnových ve Wadenschlagu. Shořelo tam také 16 kusů ovcí,
nábytek, šaty a hotovost 400 zl.
Roku 1856, 7. srpna v 9 hod. ráno
vypukl v selském domku nedaleko
Vltavy požár, který se rozšířil s takovou
silou, že během 1 hodiny stálo 54
domků v plamenu. Na půdě selského
domku byla velká zásoba sádla, které
začalo hořet. Hasiči na to stříkali. Hořící
sádlo vyletělo ven a zapálilo další dosti
vzdálené domky. První dům, který padl
ohni za oběť, byl mlýn na druhé straně
Frymburku. Tak daleko lítalo hořící sádlo.
Terezie Faierová, 40-letá obyvatelka
č. 40, přitom uhořela.
Roku 1866, 7. října shořelo 47 domů, a sice domy č. p. 83 až 27, pak 95,
102 a 107, mezi nimi obecní pivovar,
obecní dům na Turmberku, městský
špitál, farní dvůr a kostel; ve Frýdavě

17 domů, a sice čísla 1 až 6 a 18 až 28.
Veliký požár. Nejnešťastnějším
dnem pro Frymburk byl 7. říjen 1866 –
svátek Panny Marie růžencové, kdy ve
3 hod. odpoledne vypukl požár ve stodole pravděpodobně u Kajetána Löflera
a velice rychle se rozšířil, protože před
tím bylo 14-denní sucho. Hasičstvo bylo
bezradné, protože požární stříkačka byla
v žalostném stavu, hadice nedosáhly
ani na střechu nad kostelními dveřmi,
k tomu přispěl špatný stavební stav
mnoha budov, zvláště v Prelově uličce
za kostelem a ve Frýdavě.
A tak se stalo, že do 4 hodin vzplála
celá západní strana náměstí, Prelova
ulička, polovina Turnberku až k Fraitlově
domu, celá levá strana Frýdavy, domky
za kostelem, kostel, věž, zvony a fara,
všechny tyto jmenované budovy vyhořely. Jen s největším úsilím se podařilo
zachránit vnitřek kostela, protože oheň
přeskočil z přilehlého domu Ignáce
Pernsteinera tzv. modrými kostelními
dveřmi a všemi okny na této straně a od
toho chytl mariánský oltář. Vysoká okna
za hlavním oltářem úplně vyhořela. Padající věžní kříž prorazil velký otvor do
klenby nad presbytářem, takže těmito
otvory shořely všechny látky a koberce
na hlavním oltáři a na schodech kolem
něho a hrozilo nebezpečí, že oheň
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ustoupí na schody na věž. Rovněž jen
s velkým vypětím, sil a za pomoci vyšebrodské stříkačky mohlo být zabráněno
úplnému vyhoření fary. Shořela dřevěná
střecha kostela a věže, 3 větší zvony
a zvoneček, kterým se zvonilo o pozdvihování, celá dřevěná krytina fary a všech
hospodářských budov, celá sýpka s nemalými zásobami žita, všechno seno
pro krmení dobytka, kromě toho ještě
27 for otavy, všechno obilí ve stodole,
27 sáhů většinou tvrdého dřeva a mnoho hospodářského a domácího nářadí.
Chvála Bohu, že kostel nevyhořel, že
žádného člověka, ani žádné zvíře ve
faře nepostihlo nějaké neštěstí. Díky též
panu prelátovi ze Schléglu , který poskytl
faráři odpovídající podporu po vyhoření.
Včetně kostela vyhořelo ve Frymburku
74 budov se všemi zásobami obilí, čímž
se stalo 126 rodin bez přístřeší. Mnozí,
zvláště ti, kteří r. 1856 požáru zůstali
ušetřeni, vyhořeli za svého špatného
stavebního stavu budov až po sklepy.
17 usedlíků nebylo pojištěno, ostatní
velice nízko. Proto byl smutek a bída
tak veliká. K tomu ještě přišly 4 případy
cholery. Zavlečena sem tato nemoc byla
mladou paní stavitelovou z Krumlova.
Nejprve podlehla ona, potom její 1 1/2
roční dítě, potom služka měšťana Johana Spitzergra a potom i tento měšťan,
všichni během 24 hodin. Velký strach.
Naštěstí nemoc zmizela, když si vyžádala tyto čtyři oběti. Navzdory nepřízni
doby se sešly poměrně vysoké podpory
vyhořelým. První dar ve výši 100 zl. dal
pan opat výšebrodský, který také Frymburku poskytl obilí posbírané v okrese
a určené původně severním bojištím, za
souhlasu zemského výboru.

