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ÚVOD KRONIKÁŘKY
Česká republika:
23. 2. – při výbuchu a požáru v areálu Poličských strojíren bylo zraněno 19 lidí
včetně zasahujících hasičů
23. 5. – český prezident Miloš Zeman podepsal milost pro Jiřího Kajínka
odsouzeného za dvojnásobnou nájemnou vraždu
20.-21. 10. – volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017,
které vyhrálo hnutí ANO, na druhém místě ODS, následovaná Piráty
2. 12. – zřícení lávky přes Vltavu v pražské Troji byli zranění 4 lidé
6. 12. – prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem
10. 12. – Ostravsko zasáhlo zemětřesení s magnitudou 3,5
13. 10. – prezident Miloš Zeman jmenoval první vládu Andreje Babiše
Svět:
1. 1. – evropskými hlavními městy kultury v roce byly dánský Aarhus a kyperský
Pafos
20. 1. – inaugurace 45. amerického prezidenta Donalda Trumpa
26. 2. – prstencové zatmění Slunce pozorovatelné v jižní Americe a Africe
5.-21. 5. – 81. mistrovství světa v ledním hokeji v Kolíně nad Rýnem a Paříži, naši
hokejisté se umístili na 7. místě
15. 6. – roamingové poplatky byly v rámci Evropské unie zrušeny
21. 8. – úplné zatmění Slunce pozorovatelné v severní Americe
6.-10. 9. – hurikán Irma zasáhl Karibik a USA
19. 10. – byla objevena planetka Oumuamua, později charakterizovaná jako první
známý mezihvězdný objekt
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1. POČASÍ
Leden - 13. zasáhl severozápadní Čechy vítr o síle orkánu. Na Klínovci byl naměřen
poryv o rychlosti 119 km/h. Srážky byly celkem početné a teploty se držely stále
pod bodem mrazu, v průměru kolem -15°C
Únor - v první polovině byly teploty stále nízké, ale postupně se nám začaly zvedat
a držely se těsně kolem 0°C
Březen - pomalu se nám začalo hlásit jaro s teplotami kolem 10°C a téměř jasnou
oblohou
Duben - duben nám přinesl teplé, ale aprílové počasí. Teploty byly kolem 15°C, ale
dešťové srážky byly časté
Květen - teplota stoupala den po dni nahoru, kdy vystoupala až na 28°C a obloha
byla každý den téměř bez mráčku
Červen - červnové počasí už mělo letní sílu. Byl jasný až polojasný s občasným
deštěm a teplotami kolem 30°C
Červenec - v červenci nám často pršelo, ale teploty se držely u tropické 30°C
Srpen - v srpnu srážky ustaly a teploty se přehouply i přes 30°C
Září - opět se vrátily časté srážky, ale s příjemnými teplotami kolem 20-25°C
Říjen - do půlky měsíce stále vytrvale pršelo, ale v půlce se dostavilo babí léto
s teplotami kolem 20°C
Listopad - tento měsíc se pomalu připravoval na zimní počasí. Teploty pomalu
klesaly od 15°C až k 5°C. Postupně také přibývalo srážek
Prosinec - zima se začala projevovat v plné parádě. Teploty se do Vánoc pohybovaly
kolem 0°C a doprovázely je srážky smíšené. Pár dní před Vánoci se ovšem oteplilo,
takže Vánoce byly opět na blátě s teplotami kolem 15°C
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2. Obyvatelstvo, pohyb, statistika k 1.1.2018, pracovní příležitosti,
matrika - sňatky, úmrtí, narození
Nejstarší občan: p. Švingr 89 let
Nejstarší občanka: p. Bártíková 94 let
Celkem obyvatel 1025.
- muži
507
- ženy
518
Kategorie:
Děti
- chlapci
- dívky
Děti
- chlapci
- dívky
Děti
Děti

15-18 let: 36
21
15
do 15 let: 212
118
94
6-7 let: 32
do 3 let: 72

Průměrný věk obyvatel: 40,9057344855
Narodilo se 19 dětí.
Zemřelo 15 obyvatel.
Konalo se 26 svateb.

5

3. Politický a veřejný život, činnost zastupitelstva městyse a úřadu
městyse, rozpočet, investice, dotace
Zaměstnanci úřadu městyse Frymburk:

starosta Oto Řezáč
tajemník Ing. Miroslav Flígr
technik Milan Janáček
účetní Soňa Märtlová
odborné referentky Miroslava Badáňová a Miroslava Šuníková
technická skupina: Fanda Malina, Václav Liebl, Josef Račák, Pavel Mazura,
Stanislav Zabilka
uklízečka Šarlota Lombartová

Zápisy ze zastupitelstva městyse Frymburk
25. veřejné zasedání ZM dne 11. ledna 2017
Přestavba ZŠ
Momentálně je na řadě školní jídelna. Proběhne výběrové řízení pro provedení této
akce. Starosta bude o vývoji dále informovat.
26. veřejné zasedání ZM dne 25. ledna 2017
Hospodaření v lesích za rok 2016
Pan starosta poděkoval panu Janu Řepovi za dosavadní vykonávání funkce
hospodáře a přivítal nového hospodáře, zástupce firmy Bernardinum Pavla Řepu.
ZM schválilo ceny dříví a pěstební práce pro rok 2017, kdy ceny samovýroby jsou
totožné s rokem 2016 a ceny dříví jsou včetně povinnosti potěžebních úprav.
Projednání přijeté finančních darů
ZM schvaluje přijetí finančního daru do firmy Farma Milná ve výši 60.000,-Kč a od
Hotelu Leyla ve výši 100.000,-Kč.
Rozpočtová změna
ZM schvaluje rozpočtovou změnu číslo 6/2016 městyse Frymburk s přebytkem
hospodaření ve výši 10.973.562,39 Kč.
DOTACE
ZM schvaluje poskytnutí jednorázové dotace:
-
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výši
výši
výši
výši
výši
výši
výši
výši

40000,-Kč pro Aqualung club Frymburk
16000,-Kč pro Frymburské maminy
11000,-Kč pro Frymburský svaz žen
10000,-Kč pro Český rybářský svaz
30000,-Kč pro spolek Zdraví Frymburk
16000,-Kč pro spolek FČAS
5000,-Kč pro MO českého včelařského svazu Frymburk
15000,-Kč pro spolek Šipkaři Frymburk

27. zasedání ZM Frymburk dne 22. února 2017
Hospodaření ZŠ a MŠ
ZM schválilo účetní závěrku hospodaření se záporným výsledkem -296.193,08Kč za
rok 2016 bez výhrad, výsledek se uhradí z přebytků hospodaření v minulých letech.
Finanční příspěvek na provoz lékárny za rok 2016
ZM schvaluje finanční příspěvek na provoz lékárny ve výši 138.925,97Kč.
Zastupitelé upozornili, že lékárna ve Frymburku je nezbytně nutná a její ztráta by
se těžko vracela zpět.
28. zasedání ZM Frymburk dne 22. března 2017
Ceny vodného a stočného na rok 2017
ZM schvaluje cenu vodného ve výši 23,71 Kč a cenu stočného ve výši 41,87 Kč.
Informace o průběhu a údržbě ledové magistrály
Pan Labaj seznámil přítomné s informacemi o údržbě ledové magistrály. Ohlasy
jsou opět pozitivní, každý je vděčný dobrovolníkům za práci na magistrále. Přední
Výtoň souhlasila s finančním příspěvkem 30 000Kč na magistrálu.
Informace o údržbě lyžařských a běžkařských stop
Pan M.Řezáč informoval o údržbě běžkařských stop. Najeli celkem 542 kilometrů.
ZM schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Frymburk na rok 2017 ve výši 1.620.462,-Kč
včetně transferů a 789.234,27Kč bez transferů.
Závěrečný účet městyse Frymburk
ZM schvaluje: 1. zprávu o výsledku hospodaření městyse Frymburk za rok 2016 bez
výhrad. Přezkoumání provedla auditorská společnost Plan Control s.r.o. Český
Krumlov
2. závěrečný účet městyse Frymburk za rok 2016
3. s převodem hospodářského výsledku ve výši 9 997 204,67 Kč na
účet nerozděleného zisku.
ZM schvaluje: - realizaci akce „Vybudování vrtů HV-5 a HV-6“ firmou Čevak za cenu
665.000,-Kč bez DPH
- smlouvu o dílo mezi městysem a firmou Schindler na výměnu výtahu v domě
č.p. 86 za cenu 774.600,-Kč
- smlouvu mezi městysem a firmou Milan Ertl na opravu cyklostezky na mostě
za cenu 133.040,94Kč bez DPH
- smlouvu mezi městysem a firmou Ocelové konstrukce na výměnu balkonů
v domě č.p. 137 za cenu 399.735,-Kč
- smlouvu mezi městysem a firmou Tetragon na výměnu oken v domě č.p. 74
za cenu 179.621,-Kč
- realizaci akce „Stavební úpravy ve sportovním areálu“ firmou Stavtrio za
cenu 246.316,94Kč
- smlouvu o dílo s firmou Brůha a Krampera na akci „Stavební úpravy
parkoviště Marta“ za cenu 190.000,-Kč
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29. zasedání ZM Frymburk dne 26. dubna
Odkoupení dřevěných soch
Starosta krátce seznámil přítomné s touto situací. Frymburkfest již nebude a sochy
jsou ve vlastnictví pana Podhůrského, který je nabízí k prodeji za 150 000,-Kč.
Zastupitelé podpořili návrh na odkoupení, ale jednali by o této částce, která se jim
zdá být vysoká.
ZM souhlasí s odkoupením 11 ks soch (Krteček, Motýl Emanuel, Zlatovláska,
Křemílek a Vochomůrka, Čert, Dívka s džinem, Spirála času, Šumavous, Kráska
a zvíře, Frymburský trůn, Dívka pod listem) za celkovou cenu 96 800,-Kč vč.DPH.
Náklady na provoz ledové dráhy
Dne 18.4.2017 se konalo setkání pana Labaje s místními podnikateli, kde pan
Labaj seznámil přítomné s údržbou ledové magistrály. Podařilo se mu vybrat částku
34 000,-Kč od podnikatelů a 30 000,-Kč přispěje Přední Výtoň. Městys tedy doplatí
částku 92 675,-Kč. Starosta navrhl pokrýt tuto částku z finančního daru od Hotelu
Leyla, a aby do dalších let bylo toto objednáno od dobrovolných hasičů jako služba
za určitou vyčleněnou částku.
Střelnice Frymburk
Pan Rychlý nabízí městysi k prodeji budovu střelnice. Městys vlastní pozemky okolo
i pod touto budovou. Pan Rychlý požaduje částku 1 500 000,-Kč. Zastupitelé
souhlasí s odkoupením, ale nejdříve žádají znalecký posudek ohledně ceny
nemovitosti. Poté se městys rozhodne.
30. veřejné zasedání ZM dne 24. května 2017
Výběrové řízení na rekonstrukci školní jídelny
Konalo se druhé výběrové řízení, kdy se opět přihlásila jen jedna firma, ale dala
nabídku téměř o 2 miliony korun menší než při prvním výběrovém řízení.
Zastupitelé podpořili výběr této firmy. Toto „dílo“ provede firma Gastro-Eis-Technik
CZ s.r.o. za částku 9 832 991,-Kč.
Dotace na vybudování dětského hřiště
Pan Labaj připomněl, že o dotace bojuje již 2 roky a po tomto snažení uspěl. Městys
obdrží dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000,-Kč. Městys se bude
podílet částkou 175 343,-Kč.
Provoz letního cyklobusu
Starosta seznámil přítomné s touto situací. Turistický spolek Lipenska požádal
o příspěvek 30 000,-Kč. Používání autobusu bude vázáno na Lipnocard. Toto se zdá
starostovi diskriminační a předložil jim jiný návrh, ten však nebyl přijat a to, že by
cestující uhradili symbolickou částku např.10,-Kč. Zastupitelé souhlasili s návrhem
pana starosty. Ten však už proti tomuto podnikl veškeré možné kroky a nebylo to
odsouhlaseno. Nakonec ZM souhlasí s poskytnutím tohoto příspěvku.
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31. veřejné zasedání ZM dne 21. června 2017
Policie ČR OO Lipno nad Vltavou
Starosta přivítal npor.Boledoviče, velitele na Lipně a jeho 2 kolegy. Současný stav
policie na Lipně je 20 policistů, mají nová auta, člun pro službu na vodní nádrži
a i techniku pro zásahy na sjezdovkách. P.Boledovič informoval, že zatím nemají
moc zkušeností se zákazem kouření v restauracích a problémy s tímto spojené.
Zatím toto platí krátkou dobu, ale doporučil volat rovnou 158 a ne mobilní číslo.
Zastupitelé požádali o častější měření v letní sezoně, npor. slíbil, že to předá dále do
kompetentních orgánů. Dále upozornili na vzrůstající počet projíždějících kamionů,
npor. konstatoval, že dělají vše, aby co nejvíce toto postihovali.
Dětské hřiště
Proběhlo výběrové řízení a vyhrála firma hřiště.cz s.r.o. s cenovou nabídkou ve výši
471 690,-Kč bez DPH.
Starosta informoval přítomné, že frymburský fotbal bude letos slavit 70 let. Při této
příležitosti vytvořil p. Rillich unikátní encyklopedii frymburského fotbalu. Starosta
navrhl poskytnout finanční příspěvek na vytištění této knihy ve výši 60 000,-Kč
s tím, že 10 ks bude zdarma pro městys (knihovna, muzeum IC, apod.). Návrh
odsouhlasen.
32. veřejné zasedání ZM dne 20. září 2017
Převoz Frymburk
Přes léto se zastupitelé a firma Solarpark Frymburk zaměřili na zázemí a pronájem
převozu. Jednatel firmy Solarpark předložil návrh na úpravu zázemí kolem převozu,
který zastupitelé po pár připomínkách odsouhlasili. Financovat to bude tato firma
a tato akce je nesmírně důležitá, protože je toto jedno ze čtyř nejdůležitějších míst
ve Frymburku a má nejhorší zázemí ze všech převozů. Dále informoval, že opět
bude končit pronájem převozu a bude nový.
Encyklopedie fotbalu
Pan Rillich představil svou knihu. Seznámil přítomné s tím, jak ta myšlenka
vznikla, jak sháněl materiály apod. V knize je celkem 1 735 fotografií. Na knize
pracoval více než 2 roky. Za tuto práci zatleskali jak zastupitelé, tak místní přítomní
občané.
Rekonstrukce školní kuchyně
Náklady se nakonec vyšplhaly na 11 479 008,-Kč. Byly nutné vícepráce, s kterými
projektant nemohl počítat, ale byly naprosto nevyhnutelné a objevovaly se při
odkrývání podlah, bourání, apod. Každý týden byl kontrolní den, kterého se
zúčastnili p. Kučera a p. Frantál a vždy udělali písemný záznam této kontroly.
33. veřejné zasedání ZM dne 18. října 2017
Střelnice Frymburk
Znalecký posudek pro městys ukázal, že cena tohoto objektu je 1 100 000,-Kč.
Starosta navrhl tuto částku snížit o 50 000,-Kč kvůli pomocným „zásahům“
městyse pro tuto budovu. Zastupitelé souhlasí s odkoupením této budovy.
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34. veřejné zasedání ZM dne 22. listopadu 2017
Výroční zpráva ZŠ a MŠ Frymburk
ZM schvaluje výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za školní rok 2016/2017.

Převoz Frymburk
Základní údaje ve smlouvě jsou roční nájemné 200 000,-Kč bez DPH, opravy nad
100 000,-Kč bude řešit pronajímatel.
Domov důchodců Horní Planá
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 30 000,-Kč.
Rozpočet městyse Frymburk a ZŠ a MŠ Frymburk na rok 2018 a střednědobý
výhled na roky 2019 a 2020
P.Mrázik navrhl zvýšit příspěvek pro FČAS o 10 000,-Kč na 35 000,-Kč – zamítnuto
P.Kučera navrhl zvýšit příspěvek pro Aqualung Club o 20 000,-Kč na
70 000,-Kč – zamítnuto
P.Labaj navrhl do rozpočtu doplnit 200 000,-Kč na budování přechodu u Hotelu
Leyla – přijato
P.Labaj navrhl přidat částku 250 000,-Kč za účelem spolufinancování stavby hřiště
pro seniory – zamítnuto
P.Dvořák navrhl snížit o 10 000,-Kč příspěvek pro Vodní záchrannou službu ČČK
Český Krumlov – přijato
35. veřejné zasedání ZM dne 13. prosince 2017
Rozpočet
ZM schvaluje rozpočet městyse Frymburk na rok 2018 s přebytkem hospodaření ve
výši 478 000,-Kč a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020.
ZM schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Frymburk na rok 2018 s příjmy ve výši
3 800 000,-Kč a výdaji rovněž 3 800 000,-Kč a střednědobý výhled na roky 2019
a 2020.
Dotace
ZM schvaluje poskytnutí jednorázové dotace pro:
FC Šumava Frymburk ve výši 300 000,-Kč
Florbalový oddíl ve výši 30 000,-Kč
Sportovní klub Tenis Frymburk ve výši 10 000,-Kč
Technický sedmiboj dvojic ve výši 7 000,-Kč
Lyžařský oddíl Frymburk ve výši 20 000,-Kč
SDH Frymburk ve výši 193 000,-Kč
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pěvecký sbor Harmonie ve výši 15 000,-Kč
ZM schvaluje: výše odměn pro zastupitele s účinností od 1.1.2018 takto: předseda
výboru 2 500,-Kč/měsíčně a člen ZM 1 000,-Kč/měsíčně.
-

finanční příspěvek od Hotelu Leyla ve výši 50 000,-Kč a od firmy Wilzing
s.r.o. ve výši 50 000,-Kč
žádost MUDr. Řípové o finanční příspěvek 10 000,-Kč na provoz
gynekologické ordinace

4. ÚPRAVA MĚSTYSE, PÉČE O OBYVATELSTVO, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Květen
Dlažba v parku
Vydláždili jsme si park. Za účelem zkomfortnění. Už žádné „blátíčko“. Vše bylo
v režii Josefa Račáka, tedy našich technických služeb.
Farní zeď
Loni na podzim jsme zvládli opravit farní zeď směrem do náměstí. Nyní se
uskutečnilo i natírání a možná se zdá, že barva moc nesedí. Ale druh barvy se
konzultoval s pracovníkem diecéze pro tyto záležitosti a tato „starorůžová“ byla
opravdu doporučena.
Parkovní místa
Vznikla nová parkovní místa od benziny dolu ke škole. Po dohodě s tamními
obyvateli městys zaplatil materiál a obyvatelé to zhotovili sami.
Happy market na křižovatce
Otevření nového obchodu se uskutečnilo na začátku května. Otevírací doba od 7h
do 20h je více než uspokojivá pro mnoho obyvatel.
Říjen
Pláž u mostu
Tato úprava je společným dílem městyse a Hotelu Leyla. Městys si tento břeh
pronajal od Povodí Vltava za tímto účelem. Zůstává veřejným prostorem, tedy pro
všechny návštěvníky a úprava stála vlastníka Hotelu Leyla cca 600 000,-Kč.
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5. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Výroční zpráva za rok 2016/2017
ZŠ Frymburk
ředitelka: Mgr. Milada Minaříková, zástupkyně: Mgr. Gabriela Krejzová, provozářka
školní jídelny: Gabriela Ebnerová, hospodářka: Dana Reifová
Počet dětí: 169
Školská rada: vedoucí: Mgr. Gabriela Krejzová
členové: rodiče: Marta Feitlová a Eva Nešvarová
městys Frymburk: Bedřich Kučera a Antonín Labaj
škola: Zuzana Frantálová a Gabriela Krejzová
Dne 12.4. se konal zápis do první třídy: bylo zapsáno 18 dětí, z toho 9 dívek a 2 děti
po odkladu a 1 dítě dostalo odklad.
Lyžařský výcvik 7. třída
Náš lyžařský výcvik 23.1.-27.1. v Lipně nad Vltavou podpořilo mrazivé počasí, skvělí
instruktoři a dobrá třídní parta. Někteří z nás stáli na lyžích poprvé a poslední den
byli schopni sjet bez úrazu a celkem obstojně i černou sjezdovku. (napsala Adéla)
Lyžařský kurz 3. třída
Hned po příjezdu skibusem jsme si vypůjčili lyžařské vybavení a pustili se do
lyžování. Naši instruktoři Lucka a Jakub si nás rozdělili do 2 družstev – Mimoni
a Lyžařské komando. Potom jsme celý týden pilně trénovali, sjížděli sjezdovku,
vyjížděli lanovkou nahoru, učili se zatáčet a tak dále. Naštěstí se nikomu nic
nestalo, a tak už se těšíme na příští rok, až si vše zopakujeme. (napsala Mgr.Anna
Ševčíková)
Čtvrťáci na sněhu
Od 16.-20.1. měla 4. třída výcvik na lyžích na Martě a 9.2. výcvik na snowboardech
pod záštitou Kids on snow na Hochfichtu v Rakousku. Sněhové podmínky byly
skvělé a počasí se také vydařilo. „Čtvrťáci“ opět zdokonalili své dovednosti, kdy na
lyžích odjeli poslední den závody ve slalomu. (napsal Mgr.J.Vopátek)
Muzikálová Praha 2017
MŠ Frymburk
vedoucí učitelka: Bc. Veronika Račáková
Počet dětí: 56
Masopust
Každoroční tradicí v mateřské škole je masopustní průvod městem. Ve čtvrtek 23.2.
jsme se v hojném počtu, za slunečného počasí a v doprovodu vlastní muziky vydali
obveselit obyvatele Frymburku. Cestou nás potěšily úsměvy i potlesk
kolemjdoucích.
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Zprávičky z naší školičky
Leden: v lednu nám nádherné zimní počasí dovolilo zorganizovat zimní olympijské
hry, které byly plné sportovních zážitků.
Únor: zahájení projektu Nanečisto, který se skládá z 8 setkání a je realizován do
dubna. Rodiče mají příležitost poskytnout svému dítěti delší čas na to, aby si zvyklo
na nové prostředí, budoucí paní učitelku a spolužáky.
Březen: zimu jsme letos vyhnali dle našeho zvyku – vynášení Morany. Starší děti
utopily Moranu v potoce za zátokou a mladší děti na pláži.
Duben: hledání velikonočního zajíčka – zábavné odpoledne na zahradě MŠ.
Divadlo KOS „Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko“ – poučná, humorná
pohádka, která dětem objasnila tradici, proč velikonoční zajíček nosí vajíčka
Sférické kino 3D – děj děti provedl podmořskou hlubinou
Velikonoční brigáda – školní zahrada prokoukla pod rukama brigádnic
a brigádníků, malých i velkých
Květen: barevný týden – pruhované pondělí, puntíkaté úterý, květinová středa,
kostkovaný čtvrtek a džínový pátek.
fotografování s Adélou – jarní tématika
Divadlo LUK „O Budulínkovi“ – příběh kloučka, který nakonec vyzrál nad
zlem a šibalstvím lišky.
vítání občánků
Červen: Den dětí s divadlem MÁMA A TÁTA „Souboj kouzel“.
Frymburské slavnosti – krásné vystoupení našich dětí
Celodenní výlet s předškoláky do Tierparku Altenfelden v Rakousku
Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
Školní akademie
Září: rozšíření školkového kolektivu, a to ve třídě „hvězdiček“ o asistentku pedagoga
Kateřinu Henzelínovou pro přijatou holčičku se zdravotním postižením a nová paní
učitelka Lenka Černá, dále chůva a taktéž učitelka Gabriela Schicková se přesunula
do třídy „sluníček“.
Říjen: 11.10. proběhla oblíbená Drakiáda
25.10. divadlo KOS „O selce Lakomce“
31.10. vánoční fotografování s Adélou
Listopad: 14.-15.11. navštívily starší děti solnou jeskyni ve Wellness Hotelu
Frymburk
24.11. vítání občánků
28.11. divadlo LUK „Perníková chaloupka“
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Prosinec: 1.12. rozsvícení stromečku u ZŠ
5.12. Mikuláš, čert a anděl
11.12. vystoupení pro naše seniory
20.12. vánoční besídka ve třídě „Hvězdiček“
21.12. vánoční besídka ve třídě „Sluníček“
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5. ZÁBAVA A SPORT
Dvacet let technického sedmiboje dvojic ve Frymburku
Celkem se letos přihlásilo 16 dvojic v termínu. Bohužel pár dvojic bylo odmítnuto,
protože se přihlásily po termínu. V lednu se tedy uskutečnilo zápolení prvních dvou
skupin, začátkem února utkání třetí skupiny. Přímí postupující nebyli žádným
velkým překvapením, a tak přímo do finále postupovaly časem již prověřené dvojice
(Kuthejl+Pezold, Šisler V.ml.+D.Račák, Šisler V.st.+Šisler J.). 5.2. se uskutečnila
baráž, ve které šlo o hodně. Pátou dvojicí byli rekordmani technického sedmiboje
pánové Štěpán a Šulc, kteří jako jediní se zúčastnili všech dvaceti ročníků.
Neuvěřitelné! Páté místo obsadili pánové Šulc+Štěpán, čtvrté Šisler nejst.+Šisler
nejml., třetí Kuthejl+Petzold, druhé Malina st.+Malina ml. a vítězi se stali Šisler
V.ml.+D.Račák. O týden později se sedmibojaři setkali znovu, tentokrát
v superfinále o putovní pohár, kde zvítězili opět Šisler+Račák.
10. ples městyse Frymburk
Tento rok se konal již 10. ročník. Atmosféra byla příjemná, taneční parket, jak
v sále, tak v lobby baru byl stále plný a poslední tanečníci odcházeli kolem 4.
hodiny ranní. V hlavním sále k poslechu a tanci hrála kapela ValdaBand z ČB
a v lobby baru již tradičně náš DJ Čechťa z Tábora. Již 2. rokem zde byl fotokoutek
od Vaška Krále, který opět sklidil velký úspěch. V tombole byl letos rekordní počet
cen, a to 300 kusů. Hlavní cenu skútr vyhrál mladík z Českých Budějovic pan
Marek Kolouch.
Kniha výstupů na Martě
Již 5 let je možné zapisovat se na Martě. Opět pan Salzer nevynechal žádný den
a skončil na 395 výstupy za 366 dní v roce. Nejvíce se nachodil pan Karel Vetrák
s 1362 výstupy. Paní Anna Petrášová vynechala pouze 16 dní v roce, takže její počet
je 350x/350dní. Laila Assante měla 304x/254 dní, Marie Nekolová 169/169, Marie
Golasová 267/153, Karol Mihalovičová 139/125. Pan Miroslav Alt měl 337/337,
Michal Toušek 192/187, Jan Nekola 140/111, Martin Nekola 126/123. Chodilo
často mnoho dalších. Za rok se zapsalo cca 8500 lidí. Nejméně zapsaných v jeden
den bylo 5 a nejvíce 78.
Diskoples SDH Frymburk
Sbor dobrovolných hasičů uskutečnil tuto novou akci, která se konala opět
v Restauraci Nautilus. Výsledek se dostavil a spokojen byl nejen družební sbor
dobrovolných hasičů Šardice, ale i všichni přítomní. K poslechu a tanci hrál DJ
Klein.
Ledová magistrála
Tento skvělý fenomén se nám podařilo naposledy zprovoznit v zimní sezoně
2011/2012. Následující zimy nebyly příliš příznivé a dařilo se nám bruslit pouze
lokálně. Po důsledných kontrolách kvality, tvrdosti a síly ledu jsme zprovoznili
především lokální bruslení pod pláží, v podobě kluziště a oválu. Po dosažení
dostatečné síly ledu, jsme vytvořili rovněž ovál a kluziště u přívozu. O den později se
nám podařilo zprovoznit bruslení do Přední Výtoně a následně došlo k propojení
s Lipnem nad Vltavou. Ve spolupráci s městysem se nám podařilo vytvořit kvalitní
ledovou dráhu a kluziště včetně zázemí pro bruslaře s občerstvením, mobilním WC
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a bezpečnostními službami. Ledaři strávili na zamrzlé ploše celkem přes 900 hodin,
z toho frymburští ledaři přes 500 hodin. Bruslení jsme si užívali celkem 39 dnů a
kvalifikovaným odhadem podloženým leteckým snímkováním nastoupilo na dráhu
cca 50 000 lidí.
Vánoční nohejbalový turnaj
Dne 25.12.2016 se uskutečnil již 34.ročník tohoto turnaje o Putovní pohár Pepina.
Do bojů se zapojilo sedm trojic a hrálo se každý s každým. I letos se zúčastnilo
smíšené družstvo „Mladí“ – J. Reifová, P. Tichovský a F.Malina ml., kteří si polepšili
o jedno místo a skončili šestí. Sedmí byli „Nováčci“ – P. Sládek, P. Strnka, Z. Ryneš,
pátý byli nohejbalisté z Borovan, čtvrtí mladíci z Českého Krumlova, třetí Frymburk
B – Ribárů, M. Alt, druzí Frymburk A – F. Malina st., D. Račák, M. Račák st. a první
byli Větřínští – P. Hruška, F. Vala a Z. Šváb.
Frymburská stopa
Ve dne 13. a 14.1. se konaly tradiční závody na běžkách pro děti i dospělé. Děti
závodily v pátek dopoledne a účast byla hojná. Možná i díky letošní
novince – střelba laserovou biatlonovou puškou. Na start v délce od 300 do
2 000 metrů se postavilo kolem sta dětí. Žáky povzbuzovali spolužáci i žáci
mateřské školy. V cíli na ně čekal teplý čaj, sladká odměna a pro nejmenší i diplom
a medaile. Také sobotní závody dospělých pokořily rekord za posledních 10 let
v účasti. Čekal na ně závod o délce až 21 kilometrů.
Bad Schallaerbach a činnost Aqualung clubu
Dne 3.2. zorganizoval Aqualung club celodenní zájezd dětí do lázní v Rakousku,
kterého se zúčastnilo 59 dětí. Za dopravu a vstupné zaplatil club 40 tisíc korun.
Návštěva je odměnou dětem za každotýdenní tréninky, které se konají každé úterý
a každou sobotu. Této akce se pravidelně zúčastní kolem 80 dětí.
Florbalový oddíl Frymburk
Toto družstvo se skládá z těchto hráčů: Píšek, Zabilka, Boubelík, Budík, Malina,
Lučan, Skipala, Nedoma, Šulc, Štěpán, Ševčík, Tomka, Benc, Pompe, Król, Moravec,
Antl David a Rosťa a Majer. Tato sezóna dopadla opět o něco lépe. Umístili se na
čtvrtém místě s 38 body z 11. družstev. 12x zvítězili, 2x remizovali, 6x prohráli.
Kluci vstřelili celkem 15 hattricků. Zajímavost: Nedoma je brankář a má 6 asistencí.
Turnaj ve stolním tenisu
V březnu byl v tělocvičně opět uspořádán turnaj. V kategorii dospělých se
zúčastnilo 18 hráčů a hráček, kteří hráli ve třech skupinách po šesti. Vítězem se
stal Jaroslav Matuš, 2.místo František Matuš a 3. Jiří Rybakus. V kategorii žáků
bylo 10 hráčů a hráček. Ti hráli systémem každý s každým. Vítězem se stal Marek
Micák, 2. místo Valerie Marušová a 3. Aneta Tichovská, dále Matěj Malina. Ondřej
Pompe, Mikuláš Brichta, Miloš Králík, Jakub Pompe, Lenka Račáková, Vojta Skupa.
Oblábenou „obíhačku“ vyhrála Katka Micáková a za děti Marek Micák.
Stavění máje
Dobrovolní hasiči ve spolupráci s městysem, lesním správcem, frymburskými
maminami, ZŠ Frymburk, sportovci a mládenci zajistili tuto akci. Počasí bylo
dopředu objednané jako vždy. Vrchní čarodějka se svými kolegyněmi zahájily
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stavění vystoupením „Čarodějky z předměstí“, a poté se rozlétly na různá stanoviště.
Děti soutěžily a náramné se bavily. Vše bylo opět zakončené májovou veselicí
v Hostinci Na Hřišti.
Májové kolo a Frymburská desítka
Sobota 13.5. patřila ve Frymburku opět příznivcům běhání a inline bruslení.
Podařilo se objednat krásné počasí a možná právě proto bylo bezmála
150 sportovců. Díky štědré podpoře od hlavního sponzora Activity parku Médi
Kubíka obdrželo každé dítě dárkový balíček. Letos sice ubylo místních dětí, ale
zastoupily je ty přespolní, a to až z Prahy. „Naši“ malí závodníci opět posbírali
většinu medailových umístění. Odpoledního běhu na 5 a 10 kilometrů se zúčastnilo
cca 50 závodníků.
2. narozeniny klubu FČAS + Den otců
V neděli 25.6. oslavil spolek Fčas druhé narozeniny. Stále se snažíme zlepšovat
a zjišťovat, co si občané přejí. Jako velice úspěšné se nám jeví příměstské tábory,
dětská herna a další programy pro děti, adventní trhy a pohybové aktivity. Celá
činnost stojí na aktivitě dobrovolníků. Stezka byla plná drobných úkolů. Tatínci si
mohli vyzkoušet přebalování, krmení a jiné.
Příměstský tábor
Již 3. rokem realizují 2 turnusy příměstského tábora. Rok od roku je zájem větší.
I. termín 24.-28.7. měl 20 dětí a II. termín 31.7.-4.8. dětí 16. Děti si vytvářely
trička, deník táborový, poznávaly Frymburk, prozkoumaly Activity park Médi
Kubíka a mnoho jiného.
Křest: Kniha o frymburském fotbale a nejen o něm
V rámci letních sportovních slavností dne 5.8. se uskutečnila velmi významná akce,
a tou byl křest knihy. Točil se zde například film Markéta Lazarová, hrála se tu
divadla, ale takto významná akce? O frymburských lidech? To tu ještě nebylo.
Skutečně je to něco, kde každá místní rodina, něco, či někoho ze svých členů najde.
Je úžasné, jak originálně se s tím pan Rillich vypořádal.
Tenisový turnaj čtyřher
Dne 17.6. se konal 1. tenisový turnaj čtyřher – Ferda Cup. Za velmi pěkného počasí
se hrálo na hřišti s umělým povrchem a na antuce. Účastnilo se 8 dvojic a skončily
v tomto pořadí: 1. F.Žižka+J.Micák, 2. T.Řezáč+P.Lučan, 3. F.Töter+V.Beran. Dne
17.7. se konal 3. tenisový turnaj čtyřher. 1.místo V.Šisler+F.Žižka, 2.
M.Řezáč+V.Beran, 3. K.Kalvoda+M.Šulc.
Stezka odvahy klubu Fčas
Třetího opakování se zúčastnilo 54 dětí a cca 30 dospělých. Stezka vedla od Fčasu
přes háječek do Activity parku Médi Kubíka, kde byla zakončena „špekáčkiádou“.
Strašidla byla mumie, sfinga, čert, zlobr Shrek, květinka, vodník, poustevník nebo
Avatar. Stezku uváděly a zakončovaly čarodějnice z frymburského pralesa. Každý
odvážný dostal diplom a sladkou odměnu.
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Noční hasičská soutěž
23.9. proběhla na frymburském náměstí populární noční hasičská soutěž zařazena
do Velké ceny Českokrumlovska. Soutěž v požárním útoku proběhla na sklopené
terče a příprava na základně byla zkrácena na 3 minuty. Podle pravidel byl na
soutěžní výkon družstva limit 1 minuta a voda se do kádě nedoplňovala. Počasí bylo
přející, přes den slunečno a večer 7°C. Vítěz ženského družstva byly ženy ze
Soběnova. Mužský vítěz byl z Benešovy Hory.
Dýňování v MŠ
18.10. pořádala MŠ projektový den „Dýňování“. Počasí bylo objednané a účast
rodičů a dětí hojná. Po přivítání si všichni zazpívali a zatančili 2 písně. Někteří
rodiče obohatili stoly domácími dobrotami. Ve školkové peci se pekly úžasné dýňové
placky. Děti tvořily keramické ježky s Petrou Nekolovou. Čekalo na ně i plno
tematických stanovišť po celé zahradě MŠ. Slavnost byla zakončena lampionovým
průvodem na náměstí, kde děti opět zazpívaly a zatančily.
Podzimní aktivity spolku Zdraví Frymburk
28.9. slavíme společným cyklistickým výletem. Letos jsme popojeli vlakem do
Nového údolí, kde si každý zvolil své tempo a volně se podél vody vracel až do
Frymburka.
14.10. jsme odjeli reprezentovat Frymburk na 15. ročník mezinárodního vodáckého
maratonu v ČK, kterého se letos zúčastnilo přes 540 posádek a 1100 závodníků
z 23 zemí. S časem 2h 47min skončili na 18. místě ze 46 raftů.
28.10. byl pěší výlet z německé obce Finsterau na vrchol hory Lužný (1373m).
Počasí bylo nevlídné (první sníh, mlha a velký vítr), ale i tak bylo 15 účastníků
a jeden pes.
Frymburský pindík
18. ročníku v šachu se zúčastnilo 11 borců. Vítězem se stal Jano Mišovič.
Vánoční bulka
26.12. proběhl v Hostinci Na Hřišti 8. ročník vánoční bulky. Sešlo se 21 karetních
hráčů. Po šestihodinovém boji skončilo pořadí takto: Miloš Boháč, Jan Salzer,
Miroslav Červíček (Větřní), Jan Turcovský, Václav Beránek, František Malina.
Poslední skončil Zdeněk Vrátil, který si odnesl putovní cenu útěchy.
Vánoční nohejbalový turnaj
25.12. se konal vánoční turnaj, a to již 35. ročník o Putovní pohár Pepina. Zapojilo
se 6 družstev a hrálo se každý s každým. Šestí byli „Nováčci“ – P.Sládek, V.Březina,
Z.Ryneš, pátí nohejbalisté z ČK, čtvrtí „Gorovci“ – J.Šuník st.+ml., M.Vařil, třetí
„Frymburk B“ – Ribáři, V.Liebl ml., druzí „Cizinci“ a první „Frymburk A“ – F.Malina,
D.Račák, J.Novák.
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