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Každý rok v posledních letech, vždy nejpozději v měsíci
červnu, projednává zastupitelstvo tzv. „Závěrečný účet městyse“ za rok předchozí.
Tento závěrečný účet je mimo jiné prověřen nezávislým auditorem, který hospodaření posoudí z pohledu zákonných norem pro tuto agendu daných. Vždy se
snažím hospodaření, které dostane celková konkrétní čísla, nějak srozumitelně
okomentovat, osvětlit. Letos využívám okurkového období a pět základních stran
textu závěrečného účtu s jasnými čísly tohoto dokumentu auditorem zpracovaným, předkládám jako nedílnou součást našeho zpravodaje (viz příloha).
Krátký komentář: na úvodní straně máte údaj, jaký rozpočet byl na rok 2020
schválen. Je patrno, že rozpočet na straně příjmů byl výrazně podhodnocený, ale
to je vždy úmysl, nastavit si příjmy raději nižší, než je reálný předpoklad. Je to taková pojistka, kdyby se prostě ekonomice nedařilo. Na opačné straně rozpočtu
jsou výdaje, a ty máme vždy opět výrazně navýšené například pro případ nenadálých situací, výraznému pohybu cen, zavádění nějakých nových plateb apod.
Rozdíl mezi nízkými plánovanými příjmy a vysokými výdaji řešíme tím, že do rozpočtu zapojíme rezervy, tedy peníze, které máme ušetřené, samozřejmě ne
všechny, vždy si ponecháváme jistou částku jako nedotknutelnou. Rozpočet vždy
sestavujeme jako vyrovnaný, výrazně konzervativní, opatrný. To je okamžitě
patrné při pohledu na rozdíl mezi rozpočtem přijatým a skutečností pro daný rok,
v tomto případě rok 2020.
Další velmi zajímavá je tabulka též na první straně přílohy, kde je popsán vývoj
a tedy práce s rozpočtem v jednotlivých měsících roku.
Na druhé straně přílohy je patrno to, co jsem zmínil v úvodu, tedy proč je důležité sestavovat rozpočet opatrně a spíše jej podhodnocovat. Vidíte, že rozdíly
na straně příjmů v jednotlivých tzv. třídách dosahují výkyvů v řádech jednotek
milionů. Stejná tabulka, ale pro výdaje je velmi zajímavá v tzv. běžných výdajích
– to se dá nazvat mandatorní výdaje, to je, co opravdu musíme minimálně vynaložit, abychom zachovali chod úřadu se vším všudy, tedy i základní školu, činnost
našich služeb, energie apod. Co je velmi pozitivní a já považuji za velký úspěch je
skutečnost, že se nám daří držet tyto výdaje na stále stejné výši. Když uvážíte,
jaké jsou tlaky na zvyšování mezd, a to i ty zákonem dané, jak se zvyšují ceny
energií, jak jsme povinni zabývat se novými agendami, které stát po nás požaduje
a desítkou dalších vlivů, tak je to velmi slušný výkon.
V příloze na straně tři je vidět, jak se nám osvědčila organizační změna
– přesun pracovního místa z celoroční obsluhy informačního centra na úřad
s novou pracovní náplní a tou jsou daně a poplatky, jež si spravuje městys sám.
Místní poplatky, a to ještě v roce kovidu, kdy bylo přes více jak půl roku téměř vše
zavřené, jsme dokázali navýšit o téměř 50 %, tedy o 1,3 milionu korun oproti letům
předchozím. Samozřejmě při zachování jednotné výše daných poplatků.
Na straně čtvrté je zásadní úda, který ukazuje, kolik jsme měli k 31. 12. 2020
peněz na účtech v bankách. Zde vidíte, že máme o 13,2 více než na začátku roku.
A proč je tedy tato částka označena znaménkem mínus? Na to mi pan auditor
sdělil, že to tak prostě je a je to z důvodu vyhovění požadavkům slučování dat
od všech obcí za stát celkem a hlavně další výrazná nelogičnost ve vyplňování
státních výkazů. No hlavně, že ty peníze fyzicky máme a zda si je někdo ve svém
výkazu označuje znaménkem plus či mínus, nám víceméně může být jedno.
2

Frymbursky zpravodaj_srpen_2021_Sestava 1 28.07.2021 13:05 Stránka 3

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Na páté stránce přílohy je zajímavé, kolik a komu poskytujeme ročně
příspěvků na tzv. volnočasovou činnost
a činnost, jež souvisí s potřebami
a zachováním občanské vybavenosti

městyse. Závěr auditora byl, že při
přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky… Zbývá
dodat, že kompletní zpráva auditora,
včetně závěru auditora i následné

zprávy o plnění opatření k této zprávě
ze strany městyse, je k dispozici v
plném znění na internetových stránkách městyse Frymburk.

Pomoc Moravě
Frymburáci též zaslali pomoc obcím zasaženým ničivým tornádem na Moravě. Zastupitelé rozhodli zaslat šesti
konkrétním obcím, či městům, vždy po částce 20 000,- Kč. Tedy dohromady Frymburští zaslali prostřednictvím městyse
120 000,- Kč. Peníze byly odeslány na předem prověřené a obdarovanými odsouhlasené bankovní účty.

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 26. července 2021 je na transparentním účtu 274 079 Kč.

Poděkování
Chtěli bychom moc poděkovat panu Antonínu Labajovi mladšímu za uspořádání krásného výletu na parníku.
Moc jsme si to užili. Těšíme se na další výlet.
frymburští senioři

Nábor nových fotbalistů
Klub FC Šumava Frymburk pořádá dne 7. 9. 2021 a 10. 9. 2021 fotbalový výběr pro děti
(ročníky 2013, 2014 a 2015),
který se uskuteční na fotbalovém hřišti ve Frymburku od 17 hodin.
Vážení rodiče, budeme rádi, když své chlapce a děvčata přivedete, a ke sportu povedete.
Za fotbalový klub Matuš Stanislav

V měsíci srpnu bude pracovnice ÚM přítomna dne 7. 8. 2021 od 8 do 12 hodin.
Komerční banka, a. s., pobočka Kaplice
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

11. 08. 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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FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ - Příloha Závěrečný účet za rok 2020
Městys Frymburk hospodařil v roce 2020 podle schváleného rozpočtu a neprovozoval hospodářskou činnost. Městys
má zřízenu jednu právnickou osobu – příspěvkovou organizaci – Základní školu a Mateřskou školu Frymburk.
Na rok 2020 byl schválen rozpočet:

příjmy – 52.242.000,- Kč
výdaji – 62.242.000,- Kč
financování – 10.000.000,- Kč

Během roku byl rozpočet upravován pěti rozpočtovými opatřeními.
Skutečné příjmy (po konsolidaci) činily 69.005.905,14 Kč.
Skutečné výdaje (po konsolidaci) činily 55.558.877,- Kč.
Financování 13.447.028,14 Kč (přebytek hospodaření).

Porovnání příjmů a výdajů 2018–2020
2018

2019

2020

PŘÍJMY

61.640.365,78

65.112.844,95

69.005.905,14

VÝDAJE

59.183.841,18

63.290.839,77

55.558.877,00

Porovnání příjmů a výdajů za měsíce leden–prosinec 2020
Měsíc

Příjmy

Výdaje

Leden

4.653.743,73

4.047.941,96

Únor

5.725.752,30

8.743.446,56

Březen

3.392.551,58

3.879.944,35

Duben

3.303.603,42

2.889.933,30

Květen

2.938.059,37

3.111.262,07

Červen

10.890.790,13

7.443.460,20

Červenec

4.158.734,15

4.285.118,33

Srpen

5.892.873,39

2.794.629,72

Září

5.516.302,68

3.631.101,13

Říjen

7.140.743,70

5.354.310,22

Listopad

4.332.166,71

4.587.375,47

Prosinec
CELKEM

11.060.583,98
69.005.905,14

Příloha strana 1
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Příloha Závěrečný účet za rok 2020 – FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Rozpočtové hospodaření dle tříd – PŘÍJMY 2018–2020
Třída

1. Daňové příjmy

2018

2019

2020

29.321.467,28

32.665.875,84

33.846.661,87

19.352.213,53

14.614.903,11

19.143.097,27

8.882.552,00

16.178.989,00

12.221.318,00

4.084.132,97

1.653.077,00

3.794.828,00

(DPH, daně z příjmu pr. osob,
podnikatelů, záv. činnosti,
daň z nemovitých věcí, kom.
odpad, ubytovací popl.,...)
2. Nedaňové příjmy
(parkovné, prodej dřeva,
pronájmy, dary,...)
3. Kapitálové příjmy
(prodej DHM, pozemky,
stavby)
4. Přijaté transfery
(dotace, st. správa,
pož. ochrana)
61.640.365,78

CELKEM PŘÍJMY

65.112.844,95

69.005.905,14

Rozpočtové hospodaření dle tříd – VÝDAJE 2018–2020
Třída

5. Běžné výdaje

2018

2019

2020

37.521.366,91

37.812.680,41

37.174.485,91

21.662.474,27

25.478.159,36

18.384.391,10

59.183.841,18

63.290.839,77

55.558.877,00

(platy, spotř. materiál, služby,
energie, příspěvky ZŠ, org.,
nájemné,...)
6. Kapitálové výdaje
(nákup DHM, staveb,
pozemků, strojů, zařízení,...)
CELKEM VÝDAJE
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FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ - Příloha Závěrečný účet za rok 2020
Daňové příjmy – vybrané položky 2020
Položky
Sdílené daně (pol.: 11xx-12xx)

2018

2019

2020

23.109.842,52

26.539.801,54

26.315.025,95

2.528.287,60

2.631.917,70

3.991.261,40

77.190,00

79.535,00

70.260,00

(daň z př. FO, Pr. o., příjmů, DPH, záv.
čin.)
Místní poplatky (pol.: 133x-134x)
(odnětí, kom. odpad, psi,
rekr. popl., ubytovací popl.)
Správní poplatky (pol.: 136x)
(ověřování, Czech point)
Daň z nemovitostí (pol.: 1511)
Daň z hazardních her (pol.: 1381, 1382)
CELKEM

3.479.887,25

3.280.187,75

3.314.133,81

126.259,91

134.433,85

155.980,71

29.321.467,28

32.665.875,84

33.846.661,87

Financování – výsledek rozpočtového hospodaření 2020
Název položky, třída
Změna na bankovních účtech
Přenesená daňová povinnost § 92e
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Skutečnost

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

-13.245.098,76

10.000.000,00

-13.447.028,13

0,00

0,00

10.000.000,00

-13.447.028,13

-201.929,38
-13.447.028,14

Hospodářský výsledek – za rok 2020
Účetní výnosy

64.223.001,15

Účetní náklady

39.153.268,15

Hospodářský výsledek před zdaněním

25.069.733,00

Daň z příjmů

4.580.140,00

Hospodářský výsledek po zdanění

20.489.593,00

Příloha strana 3
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Příloha Závěrečný účet za rok 2020 – FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Počáteční a konečný stav na účtech obce k 1. 1. 2020 a k 31. 12. 2020
BANKA

Stav k 1. 1. 2020

Stav k 31. 12. 2020

11.141.601,28

6.171.829,73

30.412,60

51.430,40

4.821.455,02

4.095.744,86

Česká národní banka

12.597.646,72

31.517.209,39

CELKEM

28.591.115,62

41.836.214,38

Komerční banka – běžný účet
Komerční banka – soc. fond
ČSOB – běžný účet

Přehled přidělených dotací ze státního rozpočtu
a KÚ – Jihočeského kraje dle účelů v roce 2020
UZ

Označení účelové dotace

Přiděleno

Vyčerpáno

Rozdíl

Výkon státní správy

466.700,-

466.700,-

0,-

13101

Aktivní politika zaměstnanosti

111.767,-

111.767,-

0,-

14004

Neinv. dotace – SDH provozní

62.365,-

62.365,-

0,-

98193

Neinv. dotace – Volby do kraj. zastup.

31.000,-

31.000,-

0,-

98024

Kompenzační bonus – krizové
opatření (koronavirus SARS CoV -2)

1.630.000,-

1.630.000,-

0,-

29030

Finanční příspěvek – dopady
kůrovcové kalamity (2017–2019)

1.267.428,-

1.267.428,-

0,-

29519

Investiční dotace – Lesní
hospodářský plán

150.726,-

150.726,-

0,-

3.719.986,-

3.719.986,-

0,-

CELKEM

Příloha strana 4
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FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ - Příloha Závěrečný účet za rok 2020
Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2020
Položky
7.000,-

soutěž

FC ŠUMAVA

250.000,-

na činnost

Florbal

40.000,-

na činnost

FČAS

179.320,-

na činnost

Zdraví Frymburk

30.000,-

na činnost

Tenisté

25.000,-

na činnost

Aqualung club

50 000,-

na činnost

22.496,96

nepeněžní dary

Poukázky důchodci

89.700,-

nepeněžní dary

Provoz lékárny

31.700,-

zajištění provozu

Spolek přátel Vítkova Hrádku

10.000,-

příspěvek na provoz

Nemocnice Č. Krumlov

10.000,-

příspěvek – kolenní motodlaha

Lyžaři

20.000,-

na činnost

Včelaři

6.000,-

na činnost

Svazek lipenských obcí

30.000,-

členský příspěvek

Myslivecký spolek Frymburk

10.000,-

na činnost

Technický sedmiboj

SPOZ – životní výročí

CELKEM

811.216,96

Příloha strana 5
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Příloha Závěrečný účet za rok 2020 – FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Porovnání závazků a pohledávek za rok 2018–2020
ZÁVAZKY

2018

2019

2020

419.431,43

1.004.545,92

1.569.170,52

1.088.591,62

717.755,92

773.067,08

344.817,00

396.074,00

399.335,00

33,00

33,00

33,00

336 Sociální zabezpečení

121.955,00

133.798,00

139.441,00

337 Zdravotní pojištění

55.646,00

61.088,00

63.52300

342 Ostatní daně a poplatky

40.850,00

53.890,00

58.581,00

343 Daň z přidané hodnoty

38.555,05

216.195,57

919.381,80

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transf.

61.650,00

118.393,00

244.091,00

378 Ostatní krátkodobé závazky

12.973,00

16.903,00

7.775,59

389 Dohadné účty pasivní

96.853,10

118.152,72

169.146,70

2018

2019

2020

311 Odběratelé

518.956,88

527.309,00

336.838,00

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

216.703,00

242.456,33

269.714,03

315 Jiné pohledávky z hl. činnosti

80.917,00

88.677,00

4.400,00

462 Poskyt. návratné fin. výpom. dlouh.

243.796,90

243 796,90

243.796,90

381 Náklady příštích období

76.663,64

81.020,52

146.712,12

0,00

0,00

3.573,00

84.919,46

177.832,36

285.856,75

321 Dodavatelé
324 Krátkodobé přijaté zálohy
331 Zaměstnanci
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům

POHLEDÁVKY

335 Pohledávky za zaměstnanci
388 Dohadné účty aktivní

Příloha strana 6
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FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

Zprávičky z naší školičky
Měsíc červen jsme zahájili oslavou
„Dne dětí“. Tento den jsme procházeli
pohádkovou cestou plnou hádanek,
rébusů a pohybových radovánek. Za
rozluštění tajenky nás na konci cesty
čekala sladká odměna.
4. června jsme si užili společné
fotografování tříd i předškoláků na
školkové tablo. Úsměvy jsme rozdávali
vstřícné a milé fotografce Jiřince na
místní pláži.
Konec školního roku je čas loučení
s našimi předškoláky. Tento rok byl

v námořnickém stylu. Malí námořníci si
svůj den užili na školní zahradě, kde pro
ně byly přichystané různé námořnické
úkoly a pasování na školáky za přítomnosti rodičů. V podvečer se společně
vydali na dobrodružnou cestu za pokladem, která je zavedla až k místnímu
převozu. Od pana převozníka dostali za
námořnickou písničku a taneček mapu
k pokladu. Převozem „Marta“ se nechali
vylodit na pláži a poklad objevili na školkové zahradě… To Vám bylo překvapení 😊
Po dobrodružné cestě a pátračce po

pokladu je čekalo přespání ve školce.
Nechybělo námořnické mytí nohou 😊,
námořnická pohádka a ranní rozcvička
na terase.
Měsíc červen jsme zakončili projektem „Včelky samotářky“ s paní Bílkovou,
se kterou jsme objevili svět hmyzu.
Poděkování patří všem rodičům za
spolupráci a ochotu pomoci při školních
akcí.
Přejeme všem krásné a pohodové léto.
učitelky MŠ

Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat celému týmu mateřské školy za všechno, co pro naše děti udělali. Shodly
jsme se s mnoha maminkami, že letos to opět nebyl jednoduchý rok vzhledem k protiepidemickým opatřením,
ale paní učitelky vůbec nezahálely. Od přípravy různých úkolů, které byly k dostání u vchodu MŠ, přes skvělou
velikonoční výpravu na naši kapličku, kde byl také sešit s výstupy pro ZŠ a MŠ v době, kdy jsme opět museli
zůstat doma, až po „celoprázdninové“ otevření MŠ. Toto je jen pár zmínek toho, jak úžasně se o děti „holky“
staraly. Opravdu jde vidět, že tuto práci dělají srdcem.
Takže mockrát za všechno děkujeme. Příjemné prožití prázdnin 😊.
Nikola Vrátilová
inzerce

Zubní klinika Dr. Jakubčák s.r.o. ve Vyšším Brodě přijme zdravotní sestru / zubní instrumentářku.
Nutné odpovídající vzdělání v oboru. Pracovní doba běžná, nástup možný dle dohody (ideálně ihned ).
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 775 588 087

4
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HASIČI MĚSTYSE FRYMBURK
Chtěli bychom Vás pozvat na další ročník soutěže v disciplínách TFA.
Koná se 14. 8. 2021 v areálu základní školy.
Přijďte se podívat a podpořit závodníky na tento silový závod.
Partnerem soutěže je Bistro u Hastrmana p. Miloš Boháč ml.

TENISOVÝ TURNAJ 2021
Dne 3. července 2021 se konal
letní tenisový turnaj čtyřher. Za velmi
pěkného počasí se hrálo na hřišti
s umělým povrchem a na antukovém
hřišti. Za účasti čtrnácti hráčů se na
prvním místě umístili Řezáč Tomáš

a Šulc Marek, druhé místo obsadili
Škabroud Luboš a Čerkl Michal a bronz
patřil dvojici Micák Marek a Beran
Václav.
Sponzory tohoto turnaje, kterým
patří naše veliké poděkování, byli: Ardo

5

Reality, s.r.o., FLOP TOP Frymburk, Karel
Kalvoda, Ferdinand Totter, Marek Šulc,
Radim Šulc, Pavel Lučan, Martin Novák,
Blanka Václavíková, David Hondlík.
Za SK TENIS FRYMBURK
Tomáš Řezáč
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SRPNOVÉ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY
2. srpen – Den suchého zipu
Některé vynálezy se mohou zdát obyčejnými, ale i takový suchý zip musel
někdo vymyslet a od té doby nám
v mnoha ohledech usnadňuje život.
Jistě Vás napadne řada možností, kdy
a jak suchý zip používáte, a proto vězte,
že za tuto možnost vděčíme pánovi
jménem George de Mestral, respektive
jeho čtyřnohému příteli. Když se při
procházce jeho pes prodíral křovím
a byl pak celý obalený semínky s háčky
rostlin, George to doslova fascinovalo.
Začal zkoumat, jakým způsobem semínko na srsti drží a vzal ho pod
mikroskop. Na základě toho uviděl
malé háčky a začal s tímto „systémem”
experimentovat a vymýšlet, jak to použít a využít. A jelikož na to přišel, můžeme od roku 1941 používat „suchý zip”.

8. srpen – Mezinárodní den ženského
orgasmu

tento den patřičně oslavit a něco pěkného si ušít.

9. srpen – Mezinárodní den původního obyvatelstva
Asi není moc oblastí, kde by žilo původní obyvatelstvo, co myslíte? Tak si
pojďme zavzpomínat, jak chamtivost
našich předků všechno převrátila
vzhůru nohama, až jsou z toho dodnes
ve světě pořádné zmatky.

15. srpen – Den relaxace

12. srpen – Mezinárodní den mládeže
Starší děti nerady slyší, že jsou to děti,
tak se jim říká mládež. Ale kdy to
vlastně je ještě dítě a kdy mládež? Tak
mládež jsou lidské bytosti od patnácti
do osmnácti let. A hned je jasno, kdo
má dnes mezinárodní den.

třeba hlásat, usilovat o něj, ale proboha,
nebojujme pořád s něčím, vždyť je to
na palici...

13. srpen – Den leváků
Tento den se slaví po celém světě
formou různých setkání, her či soutěží.
Není to jen záležitost samotných leváků, ale také praváků, které mají příležitost si vyzkoušet, jaké to je, dělat běžné
věci pro změnu druhou rukou, tedy tou
levou. Zvýší se tím povědomost o problémech, s nimiž se mohou leváci potýkat, pakliže je svět uzpůsoben spíše
pravákům... To platí pro různé přístroje,
nářadí a další zdánlivě „neškodné” pomocníky. Klasickým příkladem je třeba
i takový otvírák konzerv.

7. srpen – Den odpuštění
Zkuste odpustit každému, ke komu cítíte cokoliv negativního a uvidíte, jak se
budete cítit skvěle! Ne nadarmo se říká,
že hlupáci se mstí, zatímco chytří
odpouští.

13. srpen – Den šicích strojů
Je to paradox, jak šicí stroje slaví comeback, protože spousta šikovných
žen chtěla šít roušky doma a neměla
na čem. Šicí stroje se tak opět vrací do
našich domácností, tak to můžeme

3. srpen – Den vodního melounu
Kdo by neměl rád meloun...
6. srpen – Světový den boje za zákaz
jaderných zbraní
6. srpen – Mezinárodní den boje lékařů za mír
Nemám ráda „boje”. A už vůbec ne „boj
za mír”. Není v tom zase rozpor? Mír je

15. srpen – Mezinárodní den energy
drinků
19. srpen – Světový den humanitárních pracovníků
Konečně zas jednou „den”, který dává
trochu smysl. Tedy pokud jde o humanitární pracovníky, kteří dělají smysluplnou práci. Někteří totiž ve snaze
pomáhat tahají evropské móresy
a představy o světě kamsi do džungle
a nechápou, že vůbec není nutné někoho učit našim zvykům. Doufám, že
tu planetu lidé nezničí moc brzy, aby
pak humanitární pomoc nepotřebovali
všichni.
23. srpen – Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky
23. srpen – Evropský den památky
obětí stalinismu a nacismu
28.–29. srpen – Evropská noc pro netopýry
Chudáci netopýři, jejich kolegové z WuChanu jim to pěkně zavařili. Budou
muset dávat v televizi častěji Batmana,
aby image tohoto tvora opět získala
kladné body. Hraběte Drákulu bych
v této době doporučila zakázat, aby se ti
upíři netopýři vůbec dožili příštího roku...
29. srpen – Mezinárodní den proti jaderným zkouškám
30. srpen – Mezinárodní den obětí násilného zmizení

inzerce

Aqualung club pronajme nebytový prostor (kancelář) v domě č. p. 3.
Vchod z náměstí vedle Flopu. Info na tel.: 777 788 630
6

Frymbursky zpravodaj_srpen_2021_Sestava 1 28.07.2021 13:05 Stránka 13

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

24. srpna – svátek má Bartoloměj

– jeden z 12 Ježíšových apoštolů

Kostel sv. Bartoloměje je nápadnou dominantou Frymburku.
Kaple či kostel zde jistě stály již
před rokem 1277, kdy je na závěti Vítka
z Krumlova uveden jako svědek frymburský plebán Přebyslav. V roce 1305, již
po vymření krumlovské větve Vítkovců,
daroval Jindřich z Rožmberka kostel
premonstrátům z blízkého kláštera
v rakouském Schläglu (Drkolná), kteří
patronátní právo nad frymburskou farou
drželi až do roku 1946.
Z raně ani vrcholně gotické fáze
stavby se nedochovaly nejspíše žádné
nadzemní konstrukce. Velmi pozdně
gotická východní část, obsahující presbytář se síťovou klenbou (sedilemi a
sanktuářem) a třípatrovým přístavkem
obsahujícím podzemní kostnici, sakristii
ve zvýšeném přízemí a pokladnici/ora-

toř v patře, je datována na jednom
z opěráků letopočtem 1550.
Po švédském plenění během třicetileté války byla loď kostela v letech
1649–1652 zvýšena a zaklenuta, což
připomíná mramorový pamětní reliéf
v lodi nad severním vstupem. Z této
doby se dochoval také hlavní oltář od
Jana Woratha, který pracoval mj. na
oltářích klášterního kostela ve Schläglu
a kostela sv. Víta v Českém Krumlově.
V průběhu baroka a rokoka přibyly
ještě boční oltáře sv. Linharta a Krista
Trpitele. V téže době v závěru lodi
vyrostla i zpěvácká kruchta a dodnes
dochované varhany. V roce 1866 zachvátil městečko požár, při kterém na kostele shořely naštěstí jen krovy a padající

7

kříž z vrchu původní věžní báně, prorazil
gotickou klenbu presbytáře a propálil
oltářní plátna. Během následné obnovy
získal kostel dodnes charakteristický
extrémně nízký krov a v té době moderní, vysokou špičatou věž.
Poslední stavební úpravy – generální rekonstrukce – se kostel dočkal na
konci devadesátých let 20. století za
P. Michala Tkáče. 3/4 dílem k této rekonstrukci přispěli odsunutí obyvatelé, nadace Renovabis, Premonstrátský klášter
Schlägl, nadace Kirche in Not a soukromí
dárci z řad odsunutých obyvatel. Boční
oltář Panny Marie z poloviny 18. století
s gotickou sochou Madony z 3. čtvrtletí
14. století pochází ze zrušeného kostela
svatého Václava v Rychnůvku.
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inzerce

S radostí Vám přinášíme zprávu o brzkém otevření nových prostor
na Lipensku určených pro praktikování jógy. Již od poloviny října
2021 pro Vás otevíráme kurzy jógy pro začátečníky, mírně pokročilé,
sportovce i Yin yogu pro aktivování Vašeho odpočinkového
nervového systému.
Kurzy budou probíhat 1–2x týdne po dobu 6–10 týdnů v nově
vybudovaných prostorách v Penzionu Frymburk.
n

Kurz jógy pro začátečníky – seznámíte se se základními
jógovými pozicemi a dechovými technikami, každá lekce je
navržena tak, aby navodila úplnou rovnováhu a probudila
energii v těle, mysli a duši.

n

Kurz jógy pro mírně pokročilé – naučíte se nové jógové
pozice (asany) a jejich propojení do ucelených sestav, další
dechové techniky pro zahřátí a zejména vnímaní Vašeho
těla.

n

Kurz jógy pro sportovce – kurz pomáhá po náročném
tréninku vyrovnat svalovou nerovnováhu. Jednoduše Vám
pomůže posílit co je slabé a naopak uvolní a zpevní, kde
je potřeba.

Pro více informací a rezervace, prosím kontaktujte Mischu na:
734 641 596, nebo napište email na info@penzionfrymburk.cz

8
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MĚSTEČKO FRYMBURK A JEHO OKOLÍ
HISTORICKO-MÍSTOPISNÁ A ŽIVOTOPISNÁ LÍČENÍ OD
JORDÁNA KAJETÁNA MARKUSE
Chtěla bych upozornit, že pouze čerpám z kroniky pana Markuse. Je tedy možné, že nejsou všechny informace správné, ale takto
je chápal a pro nás sepsal. Proto bych je chtěla Vám takto postupně představovat a ponechat v původním znění. Během let se
samozřejmě přišlo na to, že něco mohlo být jinak, ale takto to bylo v té jeho době.
Nikola Vrátilová - redaktorka

Frymburk leží v jižních Čechách
na levém břehu Vltavy, podle měření
geometra Davida 2 255 vídeňských stop
(vídeňská stopa =12 palců víd. = 31,608
cm) nad hladinou moře, mezi 30° a 31°
východní délky a 48° a 49° severní šířky,
čítá 146 domů a 1 290 obyvatel. Fara
Frymburk čítá 18 obcí a 3 141 duší.
Městečko sestává z podlouhlého prostorného náměstí, které na východní
a západní straně podélně svírají dvě
řady domů, jižní konec je uzavřen farním
kostelem a na severním konci se nachází obecní pivovar a radnice, dále

z uliček (naše tehdejší ulice: Herrmühlgasse, Paulmühlgasse, Wengerreihe,
Horní osada, Za kostelem, Na ostrově
atd.), tvořících zároveň předměstí,
a Turmberku.
Toto městečko bylo kdysi v rožmberském poddanství a má ve znaku červenou růži na bílém poli. Vznik této obce
a jeho jména nebyl doposud spolehlivě
probádán. (Co se týče dnešního názvu
Frymburk – něm. Friedberg, vyskytuje
se jako takový již v roce 1277 na jedné
vyšebrodské listině, zatímco později se
setkáváme s názvem „Frimburk“. Sa-
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motní Frymburčané však píší v roce
1495 „Friedburg“. Spekulace o tom, jaké
označení bylo původní, zdali z původně
znějícího „Frimburk“ pozvolna vznikl
Němci srozumitelný „Friedberg“, nebo
se původně německé jméno „Friedberg“
počeštilo na „Frimburk“, musíme prozatím odložit).
Je téměř jisté, že ještě krátce před
polovinou 13. století (tedy před rokem
1250), byla celá, na pravém břehu Vltavy
položená oblast Mlýnského potoka
(mezi Rožmberkem a Vyšším Brodem)
až nahoru k vrchu Svatého Tomáše
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a kolem něho souvislým hvozdem ve
společném vlastnictví pánů z Rožmberka
a Krumlova. Tento les byl doposud
k zabezpečení země proti nepřátelským
vpádům zachován ve svém původním
stavu. Hvozdem vedly jen jednotlivé
cesty, které zajišťovaly spojení s německými sousedy na druhé straně lesního
valu. Jedna z takových cest je v jedné
vyšebrodské listině označená jako „cesta,
která vede do Helfenbergu“. Začínala ve
Frymburku a byla přibližně totožná
s dnešní silnicí, vedoucí přes Výtoň do
Weissenbachu. (Podle starých tradic
měla „cesta“, která spojovala Frymburk
s Horními Rakousy, vést přes Frýdavský
vrch do Waldhäusernu a zde se rozdělit.
Na jednu stranu do Hažle – Haslach, na
druhou stranu k Weissenbachu atd.
Tato cesta však zároveň tvořila v oblasti

„Kaplických Chalup“ a „Lhoty“ hranici
panství Vyšší Brod a Vítkův Hrádek.
Cesta, která spojovala Čechy (Bohémii) s Dunajem, je zmiňována již
v době, kdy tuto oblast obývali keltští
Bójové, tedy dlouho před Kristem. A ve
12. století, v roce 1198, čteme o nákladní
cestě, která se táhla z Wildbergu v Haselgrabenu k Leonfeldenu a až do Čech.
Lze s jistotou tvrdit, že Frymburk
byl první zastávkou na cestě z Horních
Rakous do Čech a jako takový měl celnici (mýto) a stejně tak jisté je, že byl
opevněný. Připomínáme úzkou uličku
mezi kamennými zdmi někdejšího domu
kloboučníka a krejčího, který i s kamennou zdí padl za oběť rozšiřování ulic
v roce 1846. Věž, která ulici vévodila,
a která možná stála na místě pozdějšího
obecního domu, přežívá v lidové mluvě

dodnes, neboť každý Frymburčan jistě
zná městskou část „Turmberk“.
Les „Na hutích“ (pás lesa v jižní
části Frymburku, který se táhne od západu na východ) a „Puffer“ (zařízení na
drcení kamenů ve sklárnách) připomínají sklářské hutě, které se dříve v mohutných českých lesích zakládaly. Na
výrobu skla lze usuzovat také podle
vykopávek, které byly nalezeny v tak
zvaném Steinhauserově domě při hloubení studny.
„Galgenlus“ připomíná hrdelní právo,
které všechna stará města a městečka
vlastnila. Na to, že i Frymburčané tohoto
práva kdysi využívali, ukazuje nejen
sbírka mučících nástrojů, nalezená
v obecním archívu, ale i lebka, vykopaná
teprve nedávno občanem Jakubem
Pernsteinem na označeném místě.

Aqualung club
pořádá celodenní zájezd dne

30. 8. 2021
do Aquaparku
v Čestlicích
(Průhonice u Prahy).
Je to pro děti a mládež.
Děti mladší 10 let musí mít
doprovod rodiče.
Přihláška u Miloše Boháče st.
Tel. 777 788 630
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