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Úvod kronikáře
Významné události roku 2008:
---------------------------------------------------------------------------------------------Již začátkem roku prudce stoupla cena ropy, v červenci se barel prodával za 147
dolarů, ale nakonec vlivem hospodářské recese ropa zlevnila až na 33 dolarů za
barel.
V únoru Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Nový stát uznalo 53 zemí včetně
České republiky.
Přes 133 tisíc mrtvých si vyžádal cyklon Narcis v Barmě a v Číně zahynulo vlivem silného zemětřesení 70 tisíc lidí.
Poprvé za dobu existence USA byl zvolen americkým presidentem muž tmavé
pleti Barack Obama.
Od ledna se začaly v Česku platit regulační poplatky v zdravotnictví.
V červnu zažilo Česko největší stávku od roku 1990. Téměř 900 tisíc lidí hodinu
protestovalo proti vládním reformám.
Krajské a senátní volby drtivě vyhrála ČSSD.
V Česku se naplno začala projevovat ekonomická celosvětová krize. Propouštět
své zaměstnance začala Škodovka,Tatra či Avie.
V podzimních volbách do zastupitelstev krajů zvítězila ČSSD. Pro ODS to bylo
naprosté fiasko, přišla o všechna hejtmanství. Volební účast byla nebývale vysoká. Zúčastnilo se přes čtyřicet procent občanů. Důvodem prohry občanských demokratů bylo: vláda založená na přeběhlících z jiných stran, prosazování radaru
v Brdech přes odpor veřejnosti, oddalování zavedení eura, poplatky ve zdravotnictví, méně peněz rodinám s dětmi, velkorysé církevní restituce, politické skandály a chování samotného premiéra.

Kapitola první:Počasí 2008
Leden teplý,sněhu málo, od 10.1. do 27.1. bylo bez sněhu.Potom napadlo 10
cm,ale tato vrstvička brzo roztála. Největší mráz - 13°C.
Únor rovněž nepřipomínal zimní měsíc, zejména druhá polovina připomínala
jaro, 24.2. padl v Českých Budějovicích teplotní rekord 19,9°C.
Březen 1. a 2. se krajem prohnala vichřice, ochladilo se a druhá polovina března
byla spíše zimní, kdy 26.3. napadlo 30 cm sněhu.
Duben velice pozvolna se probouzelo jaro a celý měsíc byl spíše chladný.
V květnu se začalo pomalu oteplovat s hodnotami do +20°C, ale ke konci měsíce
dosáhly teploty letních hodnot.
Červen odpovídal průměrným teplotám, v poslední dekádě se oteplilo na letní
hodnoty.
Červenec byl deštivý a poměrně chladný.
V srpnu nám slunce přálo, jeho paprsky nás zahřívaly 208 hodin, srážkově byl
druhý prázdninový měsíc podprůměrný. Jak vyplývá ze statistiky hydrometeorologa z Vyššího Brodu, napršelo 68,4 milimetrů vody na metr čtvereční plochy.
Pro srovnání-vloni to bylo 87,9 milimetrů a předloni 138,5 milimetrů. Průměrná
teplota činila 15,5 stupně Celsia. Nejtepleji bylo 12.srpna, kdy bylo naměřeno
30,2 stupně, naopak nejchladnější byl poslední srpnový den, kdy se rtuťový sloupec vyšplhal v pěti centimetrech nad zemí na pouhých +2.2 ° C.
Září v první dekádě velmi teplo, 6.9. byl tropický den. Druhá polovina byla již
chladná a podzimní.
Říjen byl příjemně teplý měsíc i dost slunečný. První mrazík – 2°C uhodil
18.října.
Listopad začátkem měsíce bylo teplo. První sníh napadl 22.ll. a to 20 cm, ale neměl dlouhého trvání a brzy roztál.
Prosinec - sníh napadl až 18. a to 8cm, 20. 15cm, avšak 22. začalo pršet a ze sněhu
zůstaly pouze zbytky. O Vánocích mrzlo a na silvestra se již mohlo bruslit po celém jezeře, kde byla vytvořená nejdelší přírodní bruslařská dráha vedoucí
z Lipna nad Vltavou do Frymburka.

Kapitola druhá: Obyvatelstvo,pohyb,statistika k 1.1, pracovní příležitosti,matrika-sňatky, úmrtí,narození
------------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2008 žilo ve Frymburku 1309 obyvatel, tedy o 17 více než předcházející
rok, z toho 14 na Blatné, 1216 přímo ve Frymburku, 76 obyvatelů žilo na Milné,
3 na Kovářově. Rovněž bylo přihlášeno i 57 cizinců.
Nově se přihlásilo 35 osob, narodilo se 14 dětí, zemřelo 6 osob a odhlásilo se
26 osob.
Mužů je 656 jejich průměrný věk 38 let, žen 653 s průměrným věkem 40
let.Nejstarší občanka paní Květuše Semschová dovršila 89 let.
Z mužů je nejstarší pan František Bártík s věkem 86 let.
Sňatek uzavřelo 7 párů.
Jednalo se o tyto snoubence:
Zbyněk Nápravník+Michaela Kutláková
Vladimír Rousek+Jana Dubská
Petr Kollar+Barbora Boháčová
Stanislav Hynek+Romana Volmanová
Václav Kudláček+Jitka Gutwirthová
Jan Suchan+Dagmar Kadlecová
Marek Mazna+Zuzana Ribárová
Svatebčané přistupují k uzavření sňatku různě. Své „ano“ si řekli např. na převozu uprostřed jezera, na parníku. V Přední Výtoni si zvolili molo v areálu letních sportů anebo Penzion Vyhlídka. Naopak někteří přijedou jenom sami a
svědky shánějí až na místě samotném.
Celkem se narodilo14 dětí, tj. o dvě méně než loni.
Narodily se tyto děti:
Lens Nausicaa
Salzer Jan
Krejzová Evelína
Rozvald Marek
Kortánová Pavla
Kubinec Petr
Sojková Tereza
Mottl Adam
Václavík Jakub
Behancová Sabina

Janáčková Beatris
Šuhaj Adam
Račák Matyáš
Perfoll Robert
Celkem umřelo 6 osob
Růžena Brzková
Lubomír Janků
Jaromír Muroň
Pavel Petráš
Jan Španiller
Michal Tkáč
Michal Tkáč byl dlouholetým duchovním správcem zdejší farnosti a čestný kanovník Katedrální kapituly u sv.Mikuláše v Českých Budějovicích. Zemřel
15.8.2008 v nemocnici ve věku 77 let. Kněžství zastával po dobu 45. let. Působil
ve farnostech Tábor, České Budějovice a potom celých 33 let spravoval farnost
Frymburk a v tom období po různou dobu také farnosti Černá v Pošumaví,
Přední Výtoň, Světlík, Svéraz, Horní Planou a další. Poslední léta byl odkázán na
invalidní vozík, protože v důsledku cukrovky přišel o obě nohy. I přesto často zastupoval svého nástupce pátera Ivana Marka Zálehu, ať již sloužil mše
v místním kostele, nebo pečoval o místní farní objekt čp.27. Pohřben byl do
kněžského hrobu na hřbitově sv.Otýlie v Českých Budějovicích.Po jeho smrti zůstala místní fara opuštěna, nový farář sídlí na Světlíku a na mše do Frymburka
dojíždí.
Nezaměstnanost se vždy zvýší po letní sezoně. Zatímco k 30.9.2008 byla míra nezaměstnanosti 5,21%, k 31.12.08 to bylo již 10,29% ze 748 práce schopných občanů. Většina je zaměstnána ve službách zajišťujících letní turistickou sezonu.
Údaje jsou převzaty z Evidence obyvatel Úřadu městyse Frymburk a
z informačního bulletinu Úřadu práce v Českém Krumlově/příloha kroniky/.

Kapitola třetí: Politický a veřejný život,činnost zastupitelstva městyse
a úřadu městyse,hospodaření městyse, rozpočet, investice, dotace
------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse pracovalo ve stejném složení jako loňský rok
starosta
- Oto Řezáč/podnikatel/
místostarosta - Luboš Krejza/podnikatel/
ostatní členové - Ing.Zdeněk Hrdý/důchodce
- Václav Liebl/důchodce/
- Zdeněk Kysela/obchodní zástupce//
- Jiří Horňáček/ředitel školy/
- Martin Nekola/podnikatel/
- Antonín Labaj/podnikatel/
- Ivan Grohman/podnikatel/
Zaměstnanci městyse :
Tajemník-Ing.Miroslav Flígr
Odborní referenti-Antonie Frnková, Miroslava Badáňová, Miroslava Šuníková
Provozní zaměstnanci-Václav Šisler, Zdeněk Dolejš, Pavel Mazura, Josef Račák,
František Vítek, Naděžda Sojková.
V rámci zlepšení služeb pro obyvatelstvo byl vládou zaveden tzv. projekt Czech
point. Úřady samosprávy byly propojeny s evidencemi ostatních úřadů a občan
tak může přímo na svém úřadě získat např. výpis z evidence rejstříku trestů,výpis o svém majetku z katastru nemovitostí, řidiči výpis o počtu trestních bodů a další informace.
Městys Frymburk má rozlohu 5407 ha, nadmořská výška 730m nad mořem.
Části městyse: Frymburk, Blatná, Kovářov, Milná.
Služby a instituce:
Soukromé ordinace- praktické lékařky, stomatologická, gynekologická ordinace
Lékárna U lva
Pošta, knihovna městyse /9089 svazků/
Vjezd do městyse je možný ze tří směrů:
1. z Černé v Pošumaví
2. z Českého Krumlova
3. od Lipna nad Vltavou
1.směr – po pravé straně jsou nové rodinné víkendové domy postavené firmou
FAO na ně navazuje bývalá škola v přírodě dnes Wellness hotel, 3 panelové
domy,okály, rodinné domy a ubytovna Lesů Vyšší Brod, dvojdomky a samostatné domy postavené po vybudování přehrady
- po levé straně jsou nové rodinné domy a čerpací benzinová stanice

2.směr – vpravo zchátralé provozní objekty bývalých Státních statků/ dnešní
vlastník p.Zámečník/, rodinné okály
- vlevo podnikatelský objekt p.Václavíka, hala s truhlárnou p.Boháče Jozefa,
polorozpadlé kravíny, provozní areál firmy FAO, autobusové nádraží
3.směr – vpravo Rybářská bašta, řadové rodinné domy, sportovní hřiště
vlevo kemp U Lískovců, zahrádky, mateřská škola, 4 bytové domy, prodejna
potravin
Tyto 3 směry končí na křižovatce před vjezdem přímo do centra městyse. Při
vjezdu jsou po pravé straně rodinné domy vybudované po výstavbě přehrady,
dále Kulturní dům, dům pro seniory/tzv.pečovatelák/ obchodní objekt Jednoty
a to jsme již přímo na náměstí. Na objekt Jednoty navazuje čp.82 Restaurace
na Rynku, č.p.81,82 hotel Maxant, bytový dům č.p.79, radnice, bytový dům
č.p.77, bytový dům č.p.76 v přízemí s kadeřnictvím,prodejnou obuvi a cestovní
kanceláři firmy OTRE, dům č.p.75 patří rodině Kostků, č.p.74 je městyse má
v patře byty a v přízemí jsou prodejny květin, chovatelských potřeb a rybářství, dále následuje nově zrekonstruovaný hotel Vltava, 2 bytové domy, č.p.40
patří rodině Pešků, č.p.39 vlastní Jana Jindrová+ pan Žaba, č.p.38 vlastní pan
Rousek a č.p.37 přímo naproti kostelu s farou je ve vlastnictví paní Komžákové, následují dům č.p. 36 - bývalá škola, ve kterém je dnes řeznictví,restaurace a ubytování. Mezi bývalou školou a dalším rekr.domem pana
Bárty vede cesta k jezeru. Tato strana končí opraveným objektem bývalých
železničních opraven České Velenice, který vlastní firma Awa Solar a poslední
dům patří Silnicím Český Krumlov. Skončíme na břehu jezera, přes které nás
může přepravit převoz na druhou stranu do Frýdavy.
Levá strana od křižovatky začíná čtyřmi domy soukromých vlastníků, malý
parčík nás dovede k obchodnímu domku p.Rilicha, navazuje č.p.3 a za ním
další domy, které jsou již přímo na náměstí. Je to č.p.4 rodiny Žáků-v přízemí
bar a prodejny suvenýrů,č.p.5 je před rekonstrukcí, vlastní jej městys, č.p.6
vlastní pan Gajdoš a využíván je především k ubytování,č.p.7 patří rodině Račáků v přízemí je restaurace Pohoda, č.p.8 rodiny Semšů-v přízemí obchod
s textilem a prodejna zdravé výživy,v patře byty, č.p.9 pana Pavlíčka,
v přízemí je restaurace, č.p.10 se opravuje, č.p.11 penzion Markus rodiny
Krolových, č.p.12 patří panu Řezáčovi, v přízemí je prodejna kol. Následují
soukromé bytovky čp.13,14,24,25. Na ně navazuje objekt fary, č.p.29 rodiny
Račáků. A jsme na konci u převozu a jezera.

Přehled vlastníků jednotlivých objektů:

Čp.1-Silnice Český Krumlov
Čp.2-prodejny potravin na křižovatce, vlastní rodina Frnkova a Chobodova
Čp.3-prodejna Spar,vlastní městys
Čp.4-RD Žák Jan
Čp.5-městys
Čp.6-Gajdoš
Čp.7-Račák Jan
Čp.8-Semšovi
Čp.9-Pavlíček
Čp.10-Vinický
Čp.11-Emil a Dana Krolovi
Čp.12-Řezáč Oto
Čp.13-bytový dům:Grabica,Pospíšilová,Kovář,Lorenc,Malák Štefan,Šisler Václav
Čp.14-bytový dům:Rychnovský,Petráš Jan,Nekolová Eva,Malák Karel,Mai Bronislav
Labaj František,
Čp.15-bytový dům: Baldová,Chmelařová,Hadraba,Jaroš,Maurer,Svoboda,Vallová,Frantál,
Krejza
Čp.16-bytový dům:Baldová Miloslava, Čermáková,Drapák,Hrstková,Lazara,Neumannová,
Spustová,Hrstka Jiří,Řezáč Otto,Zabilka
Čp.17-bytový dům: Vršan,Šimek,Žák Jan st.
Čp.18-bytový dům: Mertlová Jana,Frantál František st.
Čp.19-bytový dům: Blecha Roman
Čp.20-bytový dům:Brom Josef
Čp.21-bytový dům:Hell,Kovář,Kamer,Veverková,Bouchal,Brychta,Horák,Nedoma,Šuník
Čp.22-bytový dům:Jotovová,Juhaňák Štěpán,Walter,Juhaňák Josef,Juhaňák Karel,Kortán
Kubinec,Mertl,Pohančanik,
Čp.23-mateřská škola,kadeřnictví,byty: vlastní městys
Čp.24,25-Dvořák Petr,Grohmanová,Perfoll,Solkánová,Šmíd,Trávníček,Vilím,Košuta,
Kysela,Malina,Mertl,Mlinačík,Tomášek,Večerka
Čp.26-kulturní dům s kinosálem,bytem,prodejnou textilu,stanicí záchranné služby
Objekt je ve vlastnictví městyse
Čp.27-fara římskokatolické církve
Čp.28-dům:Development Integration Praha
Čp.29- RD :Račák Milan
Čp.30-bytový dům:Bernátová,Frnková Veronika,Procházková Marie,Slípková,Dvořák
Vladimír,Mazanec,Novák Josef+Šuníková Eva,Šuhaj Robert,Švingr
Čp.31-bytový dům:Louvar,Švarcová,Bula,Moravec,Petráš Miroslav,Petričák Jan,Veverka,
Čp.32-bytový dům:Bulová,Chludilová,Dittrychová, Thonová,Václavíková,Juhaňák Franti
šek,Kalinko,Šimo.
Čp.33-bytový dům:Ardó,Harnischová,Káňa,Labaj Antonín ml.,Podhorová,Švarc,Frnka
Klásková, Langer, Patč
Čp.34-Ekofarm Lipno
Čp.35-dům: Bárta
Čp.36-bývalá stará škola: majitel městys
Čp.37-RD: Komžáková
Čp.38-RD: Rousek
Čp.39-RD :Žaba, Jindrlová

Čp.40-RD :Pešek,Hradská
Čp.41-bytový dům: Ekofarm Lipno
Čp.42-bytový dům:Boubelík,Falátová,Kovářová,Kubej,Moravec,Pekárková,Šuník
Štěpán Jan, Šuník Miroslav,Toušek
Čp.43-bytový dům: Grohman Ivan,Krol Emil,Mai Pavel,Janáček
Čp.44-bytový dům:Dulíková,Cejtl,Šimáček,Václavík,Bárta,Dvořáček,Koura,Král
Čp.45-hotel Vltava:Dlouhý Martin
Čp.46-RD: Vetrák
Čp.47-RD: Pomahač
Čp.48-RD:Doskočil
Čp.49-RD:Bártík
Čp.50-RD:Kostka Milan
Čp.51-RD: Janda
Čp.52-RD Zabilková
Čp.53-RD Pomahačová
Čp.54-RD Šafář
Čp.55-RD:Krol Emil,Procházková
Čp.56-RD: Fanta
Čp57-RD Dorovín
Čp.58-RD Nekovařík
Čp.59-RD Zlámal
Čp.60,61-RD: Lesy ČR
Čp.62-ubytovna:Wotan Forest Service
Čp.63-RD: Gažák Pavel
Čp.64- RD: Mazancová
Čp.65-RD: Brenkus,Hýblová
Čp.66-RD.Štěpán Jan
Čp.67-RD: Vetráková
Čp.68-RD: Klein Viktor
Čp.69-RD: Zámečník
Čp.71-RD: Holát
Čp.72-RD: Kubů
Čp.73-RD Kučera
Čp.74-bytový dům:vlastník městys
Čp.75-RD Kostka
Čp.76-obytný dům,kadeřnictví,cestovní kancelář,prodejna obuvi:vlastník městys
Čp.77-obytný dům: vlastník městys
Čp.78-radnice:vlastník městys
Čp.79-obytný dům:vlastník městys
Čp.80,81-hotel Maxant:Semšovi
ČP.82-obytný dům,restaurace,prodejna:vlastník Feitl
Čp.83-prodejna Jednoty
Čp.84-RD:Kracík
Čp.86-RD:Korostenská,Rolníková
Čp.87-RD:Janáček
Čp.88-Zdravotní středisko:Smítková
Čp,89-RD: Dvořáková
Čp.90-RD:Hrdý
Čp.91-RD: Račáková Marta

Čp.92-RD: Dlouhý
Čp.93- RD:Strnka
Čp.94-RD:Návorka
Čp.95-RD:Kožíšek
Čp.96-RD:Šislerová Věra
Čp.97-RD:Pintr
Čp.98-RD:Rozvald
Čp.99-rekr.objekt:Rybářství Nové Hrady
Čp.100-RD: Muroň
Čp.101-RD: Langer
Čp.102-RD:Stejskal
Čp.103-RD:Turnovský
Čp.104-RD:Ferrari
Čp.105-RD:Landa+Korte
Čp.106-RD:Surmín
Čp.107-RD:Kápička
Čp.108-RD:Mrázik Josef
Čp.109-RD:Frnka Pavel
Čp.110-RD:Semšovi
Čp.111-RD:Stoiber Martin
Čp.112-Základní škola:vlastník městys
Čp.113-RD:Nekola Václav
Čp.114-obytný dům: Bareš,Golasová,Hondlík,Joza,Kortiš,Lakomý,Lombart,Valíček,
Wurst
Čp.115-obytný dům:Hejl,Križanová+Žižka,Račáková Marie,Kubát,Liška,Nešvara,Řepa Jan
Řezáč Tomáš,Valkovič
Čp.116-RD: Študlar
Čp.117-RD: Želechovský Oldřich
Čp.118-RD:Krátký
Čp.119-RD:Vetrák Jan
Čp.120-RD:Vandas,Franěk
Čp.121-RD:Svoboda Václav
Čp.122-RD:Linha Rudolf
Čp.123-RD:Svoboda Zdeněk
Čp.124-RD:Boháč Jozef
Čp.125-objekt požární stanice:vlastník městys
Čp.126-RD:Aleš
Čp.127-RD:Kafka
Čp.128-RD:Bejdáková+Neumann
Čp.129-RD:Oušková+Stašák
ČP.130-RD:Križan+Labaj Antonín st.
Čp.131-RD:Zámečník
Čp.132-RD:Brenkusová+Týmal
Čp.133-RD:Hendrych
Čp.134-RD:Španiller
Čp.135-RD:Semš
Čp.136-RD:Štěpán
Čp.137,138,138-bytové domy:vlastník městys
Čp.140-hotel Wellness: Vágner

Čp.141-RD:Stojka
Čp.142-RD:Koryťák
Čp.143-RD:Ekofarm Lipno
Čp.144-RD:Čech+Červený
Čp.145-RD:Dirbák
Čp.146,147-RD:vlastník městys
Čp.148-RD:Ekofarm Lipno
Čp.149-RD:Trávníček
Čp.150-RD:Ondrovi
Čp.151-RD:Budík
Čp.152-RD:Galová
Čp.153-RD:Frnka Pavel
Čp.154-RD:Augustin
Čp.155-RD:Trinkbauer Josef
Čp.156-RD:Trinkbauer Milan
Čp.157-RD:Čábela
Čp.158-RD:Valeš
Čp.159-RD:Dolanský
Čp.160-zdravotní zubní středisko:Hendrych
Čp.161-RD:Christian Pihale
Čp.162-RD:Drzota
Čp.169-RD:Procházková Lenka
Čp.170-RD:Skipala
Čp.171-RD:Želechovský Michal
Čp.172-RD:Ševčíková
Čp.173-RD:Kafka
Čp.179-rekr.objekt:Zlámal
Čp.180-RD:Rousek
Čp.181-RD:Kupcová
Čp.182-RD:Olšiak
Čp.183-RD:Hadač Drahoslav
Čp.186-RD:Knorová
Čp.187-RD:Rillich
Čp.188-RD:Šulc
Čp.189-RD:Eurodent
Čp.190-rekr.objekt:Awa
Čp.192-RD:Hadač Karel
Čp.193-lékárna:vlastník městys
Čp.194-RD: Hartl
Čp.195-RD:Petričáková
ČP.196-RD:Šafařík
Čp.198-RD:Vávrová
Čp.199-RD:Fatura
Čp.200-RD:Strapek,Keplová,Gondeková,Pechová
Čp.201-RD:Koutová
Čp.202-RD:Řezáč Oto
Čp.203-RD:Řezáč Josef
Čp.204-RD:Matuš
Čp.205-RD:Brabec

Čp.206-RD:Laburda
Čp.207-RD:Zuzák
Čp.208-RD:Vítek
Čp.211-RD:Vandas
Čp.212-RD:Straka
Čp.213-RD:Kubešová
Čp.214-RD:Boháč Štefan
Čp.215-RD:Pácal
Čp.216-RD:OTRE
Čp.217-RD:Novotný,Vlach
Čp.218-RD:Novák
Čp.219-RD:AISU EU
Čp.220-RD:Michovský
Čp.221-RD:Maiová
Čp.222-RD:Cihlář
Čp.223-RD:Pospíšil
Čp.224-RD:Boháč Miloš
Čp.226-RD: Ribár
Čp.228-RD:Ondrovi
Čp.230-RD:Dychtl
Čp.231-RD:Rillich
Čp.233-sídlo firmy INFO-Frantál
Čp.234-RD:Matoušek
Čp.235-RD:Chavík
Čp.237-RD:Neumannová Eva
Čp.239-RD:Vršan
Čp.244-RD:Vychytilová
Čp.245-RD:Areo
Čp.247-RD:Frantál
Čp.251-RD:Boháč
Čp.252-RD:Kupec
Čp.253:objekt k podnikání:Dolanská
Čp.255-rekr.objekt:Šindelář
Čp.256,257,258,259-RD:bytové družstvo Rybízárna
Čp.260-RD:Lipno.cz
Čp.262-RD:Juhaňák Pavel
Čp.266-RD:Zíka
Čp.267-RD:Labaj
Čp.268-RD:Řepa
Čp.269-RD:Haslbecke
Čp.270-RD:SPEK
Čp.271-RD:Haslbecke
Čp.272-RD:SPEK
Čp.273-RD:Wasterheuis
Čp.274-RD:Krajíček
Čp.275-RD:Rolník
Čp.277-RD:Krejza
Čp.278-RD:Procházka
Čp.279-RD:Trávníček

Čp.280-RD:Piterka
Čp.282-RD:Haslbecke
Čp.283-RD:Píšek
Čp.284-RD:Czienge
Čp.285-RD:Kaněra
Čp.286-RD:Havlíček
Čp.291-RD:Mačková
Čp.293-RD:Wasterheuis
Čp.295-RD:Verstraete
Čp.296,297,298,299-RD:Pumpr
Čp.304,305,306,307-RD:Baníková
Čp.321-RD:Zajícová
Čp.322-RD:Major-M
Čp.323-RD:D S EU
Čp.324-RD:Kseniagroup
Čp.325-RD:Grötzbach
Čp.326-RD:Nev EU
Čp.327,328-RD:Semars
Čp.329-RD:Invest Germers
Čp.330-RD:Stropan
Čp.331,332-RD:Tinto
Čp.333-RD:Lenc Václav
Čp.334-RD:Veselý
Čp.335-RD:Kratochvíl
Čp.336-RD:Majstrován
Čp.369-RD:Kamiš

Běžný den ve Frymburku začíná tak kolem 5,30 hodin, kdy odjíždí prvním autobusem lidé do zaměstnání. Další spoj přijíždí v 6,30 hodin a přiváží děti ze Světlíka do základní školy, autobus se vrací do Českého Krumlova v 7,45 hodin a to
naopak odváží frymburské děti, ale i dospělé do okresního města do škol a zaměstnání. Z Milné přijedou děti i dospělí v 7,30 hodin. Další autobus přiveze děti
z Přední Výtoně a Lipna nad Vltavou v 7,00 a vrací se zpět v 7,30 hodin a v něm
cestují např.učitelé, kteří dojíždějí do Loučovické školy. Obchody s potravinami
otvírají mezi 6,30-7,00 hodin, ostatní kolem 8,00 hodiny. Úřad městyse začíná
v 7,30 hodin a základní škola zahajuje vyučování v 8,00 hod. Vyučuje se vždy 45
minut, pak je přestávka a v poledne je připraven pro žáky i učitele oběd ve školní
jídelně. Dojíždějící děti čekají před vyučováním ve školní družině. Do mateřské
školy mohou rodiče přivést děti již v 6,30 hodin. A odvést si je do 16,00 hodin.
Předškolní děti ve školce mají 2x svačinu, oběd a po obědě spí. Pošta otvírá
v 8.00 hodin. Lékárna funguje tři dny v týdnu dopoledne a dva odpoledne, rovněž
tak ordinace praktické lékařky. Ženská lékařka je ve Frymburku pouze ve středu
dopoledne a zubař má ordinační hodiny zpravidla jenom dopoledne.Dětská lékařka má dva dny odpoledne a tři dny dopoledne vždy po dvou hodinách. Pohostinská zařízení začínají zpravidla kolem deváté hodiny a největší nápor zažívají
v poledne, kdy vydávají obědy nejen pro zaměstnané občany, ale také například
důchodcům, zavírají tak kolem 23. hodiny. Děti končí školu po obědě a odjíždějí
po 13,00 hodině autobusy domů. Místní děti mohou po vyučování zůstat po jedné
hodině odpoledne ve školní družině a odejít domů až se rodiče vrátí ze zaměstnání. Prodavačky v obchodech mají zpravidla ranní a odpolední směny. Obchody
zavírají po 17,00 hodině. Řemeslníci, končí zpravidla po 16,00 hodině. Ti, kteří
za prací dojíždějí, se autobusem vracejí buď mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne anebo až v 17,30 hodin. Mnoho z nich ovšem jezdí do zaměstnání osobními
auty. V podvečer se scházejí věřící občané v kapli na faře k bohoslužbě.
V jednotlivých rodinách se po ranní snídani děti vydají do školy nebo je rodiče
odvedou do školky a spěchají do zaměstnání. Po návratu domů si děti musí udělat
úkoly a připravit se na další školní den a pokud jim to čas dovolí, proběhnou se
venku nebo se pobaví u počítače. Maminky zpravidla chystají večeři, po ní uloží
své ratolesti ke spánku a sami sledují televizi. Uléhají tak kolem 23. hodiny.
Důchodci zpravidla zajdou nakoupit nebo k lékaři a buď večer nebo ráno vyvenčí své psí miláčky. V létě jsou na zahrádkách nebo se procházejí, někteří rybaří.

Seznam platných obecně závazných vyhlášek:
1.Vyhláška o stavební uzávěře pravého břehu Lipna platná od 1.3.1991 se týká 15
území mezi pravým břehem lipenské vodní nádrže,pravým břehem Vltavy a
státní hranicí a zakazuje např. změny využití staveb,změnu druhu pozemků
z lesního na zemědělský a naopak. Netýká se části zpracovaných územním plánem.
2.Vyhláška o pověřených úřadech a s rozšířenou působností platí od 1.6.1993 pro
území okresu Český Krumlov. Pověřené úřady jsou Horní Planá,Český Krumlov,Kaplice,Vyšší Brod a vykonávají v pověřených oblastech státní správu na
úseku stavebního řízení, matriky,živnostenského podnikání,sociálního zabezpečení.
Ostatní obecní úřady a úřady městysů mají rozšířenou působnost např.na úseku
matriky.
3.Vyhláška o ochraně životního prostředí platná od 25.1.1991 se týká udržování
čistoty a pořádku v katastru městyse, užívání veřejných prostranství, ochrany
vod, skládek odpadového materiálu, chovu drobného zvířectva.
4.Vyhláška o užívání vodních ploch a nádrží/rybník Milná/ platná od 1.7.1993
určuje osoby oprávněné k rybolovu.
5. Vyhláška o místních poplatcích platná od 1.1.2004 upravuje poplatky ze psů,
za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity. Např. za psa se platí podle objektu a to od 50,-až do
200,- Kč. Rekreační poplatek je ve výši 12,- Kč za osobu a každý i započatý den
rekreačního pobytu. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za
každý i započatý čtvereční metr a den 10,- Kč. Poplatek ze vstupného na kulturní
akce může být nejvýše 20% z vybrané částky anebo paušálně 100,- Kč bez ohledu
na výši vybraného vstupného. Za rekreační ubytování je sazba poplatku 3,- Kč
za každé využité lůžko a den.
6.Vyhláška o poplatku za výherní automaty platná od 28.9.1998, předmětem poplatku je každý výherní hrací automat a činí 5000,- Kč na tři měsíce.
7.Vyhláška o nižším koeficientu nájemného platná od 1.7.1995 se používá pro výpočet nájemného z bytů ve vlastnictví městyse.
8.Vyhláška-územní plán platná od 15.10.1996. Vymezuje závazné části sídelního
útvaru Frymburk a stanovuje závazné regulativy uspořádání území zejména
z hlediska stavebního řízení. Určuje funkční zony obchodu a služeb, občanské
vybavenosti, komerční plochy, bytové výstavby,veřejná prostranství, plochy rekreace,kempů a tábořišť, parkovací plochy, garáže apod. Dále řeší dopravu,vodní hospodářství, energetiku, hospodaření v lesích a zemědělství, hospodaření s odpady.
9.Vyhláška o systému sběru komunálního odpadu platná od 1.1.2002. Vyhláška
se vztahuje na všechny občany a vlastníky chat. Řeší nakládání s komunálním
odpadem, roztřídění a stanoviště sběrných nádob, odvoz.

10.Vyhláška o poplatku za odvoz odpadu platná od 1.1.2004. Sazba za každou
osobu trvale bydlící je 300,- Kč ročně, vlastníci rekreačních chat platí 500,- Kč
ročně.
11.Vyhláška o koeficientu pro daň z nemovitostí platná od 1.1.2009 určuje výši
daně za jednotlivé druhy pozemků,staveb,samostatných nebytových prostorů a
za byty.

Hospodaření městyse za rok 2008:
Příjmy obce:
Daňové příjmy………… 16 475 213 Kč
Nedaňové příjmy……… 8 305 858 Kč
Kapitálové příjmy…….. 9 411 612 Kč
Přijaté dotace…………. 1 672 338 Kč
-------------------------------------------Celkem………………… 35 865 021 Kč
Výdaje:
Běžné výdaje…………… 25 637 262 Kč
Kapitálové výdaje……… 5 789 883 Kč
--------------------------------------------Celkem…………………. 31 427 145 Kč
Výsledkem kladného hospodaření městyse byl přebytek ve výši 4 437 876 Kč.
Příjmy daňové ve výši přes 16 milionů korun se zvýšily proti loňskému roku o 2
miliony.
Příjmy nedaňové ve výši téměř 8 milionů korun naopak o 2 miliony poklesly.
Kapitálové příjmy se podařilo vybrat v částce přes 9 milionů to je rovněž o 2 miliony více než v roce 2007.
Zbývající příjmy tvořily přijaté dotace převážně od Krajského úřadu České Budějovice, a to na činnost dobrovolných hasičů,na hospodaření v lesích městyse,
na výkon státní správy, na projektovou dokumentaci k vodovodu KovářovMilná. Ze Státního zemědělského investičního fondu se podařilo získat 172 500,Kč na štěpkovač.Státní fond životního prostředí poskytl 209 000 Kč na vrt Milná
a Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo částkou 300 000,- Kč na vybudování
sportovního hřiště.
Běžné výdaje se vztahují zejména ke správě majetku a k zabezpečení chodu
městyse.

Stav pohledávek a závazků:
Pohledávky: …………………………………………… 2 613 091 Kč
Dluhy se týkají především bytového hospodářství a nezaplacených místních poplatků a budou uhrazeny během příštího roku. Dlouhodobé nebo nevymahatelné
pohledávky nebo závazky městys nemá.
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2008 byl 21 721
315 korun.
Majetek městyse činí 202 723 751 korun.
Hlavní investice:
Cyklostezka Frymburk-Lipno nad Vlt.…….…… 493 850 Kč
Plochy na parkování v obci ..…………………….. 517 432 Kč
Vodovod a vrt Milná…………..………………….. 619 793 Kč
Zateplení-nová fasáda u mateřské školy….………. 323 730 Kč
Sportovní hřiště……………………..………………. 592 620 Kč
Rekonstrukce čp.5 na muzeum..…….…………… 218 064 Kč
Úprava koupaliště..……………………………..…. 990 649 Kč
Rekonstrukce topného kanálu k čp.137-139…….. 1109 498 Kč
Pořízení štěpkovače……………………………….. 325 000 Kč
Skútr na úpravu běžeckých stop…………………. 383 636 Kč
Dotace k zajištění chodu základní školy činila … 3 252 320 Kč
Příspěvky na činnost různých spolků a sdružení… 463 076 Kč
Přezkoumání hospodaření městyse nezávislou auditorskou firmou skončilo závěrem: „Při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky“.
/Závěrečný účet hospodaření – příloha kroniky/

Kapitola čtvrtá:
Hospodářský život,zemědělství,průmysl, podnikání,obchod a služby/včetně cestovního ruchu/,peněžnictví
----------------------------------------------------------------------------------------------Zemědělství:
Farma Milná je rodinnou firmou hospodařící v jižní části Šumavy. Pozemky se
nacházejí v nadmořské výšce od 670 do 820 m nad mořem. Farma hospodaří na
1620 ha zemědělské půdy, veškeré pozemky tvoří trvalé travní porosty.
Farma je zaměřena především na chov masného skotu a údržbu krajiny, mezi
doplňkové aktivity patří myslivost a lesní a rybniční hospodářství.Vzhledem
k půdním a klimatickým podmínkám bylo před 12 lety vybráno jako optimální
plemeno masného skotu Aberdeen Argus, zpočátku chované v černé variantě,
později byla doplněna část stáda červenou variantou. V posledních čtyřech letech
se na farmě kříží Red Angus s dalším plemenem, kterým je Masný Siementál.
V současné době se na farmě chová celkem 900 kusů skotu a jeho stavy stále rostou. Limitem dalšího rozvoje je ale množství vyprodukovaných objemových krmiv. Zvířata jsou po řadu let chována ve stádech po 35 kusech jak v letním výpasovém období, tak v zimovištích. Stáda se tedy nemění, pouze doplňují o vybrané
kusy. Nízký počet kusů ve stádech má řadu výhod-méně zatěžují krajinu, o jednotlivých kusech je přehled, stáda jsou vyrovnaná, dosahuje se vyšší natality i
dlouhověkosti krav. Příznivý vliv je nejlépe vidět i na denních přírůstcích telat
dosahují například u býčků v průměru 1300 gramů na kus a den. Určitou nevýhodou je vyšší pracnost, ale celkový efekt je vysoký. U skotu pracují pouze dva
pracovníci, kteří jsou vybaveni terénními automobily.
V zimním období jsou zvířata krmena senáží s obsahem sušiny 38-40 procent.
Většina krmné hmoty je ke konzervaci uskladňována v platech /asi 85% veškeré
hmoty/, doplněk tvoří seno. Senážní hmota je rozvážena do dřevěných krmných
žlabů, jeden žlab má přitom kapacitu pěti míst, přičemž v každém stádu jsou čtyři kusy žlabů. K rozvozu jsou používány krmné vozy od STS Olbramovice-typ
KAMZÍK STANDARD, které se velmi osvědčily. Uvedený způsob krmení významně snížil oproti předešlému období ztráty u senáží, kdy se krmilo z různých
plat, upravených vleků a podobně.
Na farmě pracuje celkem 17 pracovníků včetně čtyřčlenné stavební skupiny, která zajišťuje výstavbu a údržbu 860 hektarů pastevních areálů, údržbu a opravy
objektů a další práce. V roce 2008 slavila ekologická farma 15 let od svého založení. Během této doby se rozšířila o Malšín-Ostrov s 504 ha zemědělské půdy,v
roce 2003 přikoupila areál živočišné výroby na Muckově a menší hospodářství
v rozsahu 80 ha v Záluží a Opalicích blízko Kamenného Újezdu.
Celkem chová 1200 ks skotu. V posledních letech se podařila 90% natalita, čili
od 100 krav bylo odchováno 90 ks telat. Stáda jsou rozdělena podle plemenné

příslušnosti i podle barvy do skupin o 35 ks matek a k nim telata a jeden plemenný býk. Pastevní areály jsou: za lesíkem směrem k Lukavici, na Hrdonově, na
Milné, na Bobovci, na Muckově, na Hubenově, na Všímarech, na Ostrově/u Malšína/, u Horní Světlé, Těchonic/Šebanov/.
Farma Milná, s.r.o. je členem Regionálního centra PRO-BIO Šumava, svazu, který sdružuje ekozemědělce několika okresů.
Vedle klasického zemědělství se firma zabývá myslivostí, vlastní dva myslivecké
revíry, z nichž jeden je na Malšínsku o rozloze 2200 ha a druhý revír je honitba
Kozlí vrch u Milné s rozlohou 1100 ha. Celkem-18 ha lesa. Částečně je využíván
na těžbu dřeva pro vlastní stavby.
V současné době má firma rodiny Valentů čtyři rybníky o výměře 4 ha. Ve spolupráci s Rybářstvím Nové Hrady nepěstují tržní rybu, ale odchov plůdku.
Čistě pro potěšení nejen vlastní, ale i turistů a cykloturistů, chovají na farmě dva
koně pro zájemce o svezení.
Prostřednictvím Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Praha byla farma
Milná zařazena mezi tři firmy v České republice k dlouhodobému sledování EU
v Bruselu.Tam bude dodávat informace a současně odtud zpětně získávat poznatky z podobných zón.
Výroční zpráva-příloha kroniky/
Podnikání:
Firma FAO: Nejdůležitějším projektem byla akce Sunny Hill, to je výstavba rodinných domů v lokalitě zvané Tábor Míru. Týkalo se to výstavby 16 řadových
rodinných domů s venkovní parkovací plochou, předzahrádkou a vlastní zahradou s východem z přízemí domu, z obývacího pokoje a 11 atriových domů
s uzavřeným prostranstvím a vlastní garáží. Domy lze obývat celoročně.
Řadové domy /4+1/:
Cena na klíč 3 286 000,- Kč
Užitková plocha 86 m2
Pozemky od 125-240m2
Atriové domy/4+1/
Cena na klíč 3 950 000,- Kč
Užitková plocha 114 m2
Pozemky od 285-335 m2
/Informace z internetu-příloha kroniky/

Firma Podlahy Žižka působí v oblasti podlahových krytin již více než deset let a
zabývá se samotnou pokládkou všech druhů podlahových krytin, včetně dopravy
materiálu. Nabízí podlahy dřevěné,plovoucí,kaučukové,korkové, z PVC, přírodního linolea anebo položí vybraný koberec včetně zalištování. Vzorkovnu má
firma otevřenou v Českém Krumlově. Majitel firmy je František Žižka s bydlištěm Frymburk č.p. 79.
/Přílohy kroniky-inf. z internetu/

Obchod:
Všichni jsme pocítili zvyšování cen. Zdražování postihlo zejména základní potraviny, dále alkoholické a nealkoholické nápoje, tabák, dopravu, stravování a ubytování. Zlevnily domácí spotřebiče,elektronika.

Porovnání spotřebních cen některých výrobků v Kč
Ceny roku 2007
Ceny roku 2008
Hera 500g
11,90
Hera 500g
19,90
Rama 500g
35,50
Rama 500g
35,00
Vepřová kýta 1 kg
89,90
Vepřová kýta 1 kg 129,90
Salám Vysočina
98,Salám Vysočina
150,Uzená krkovice 1 kg
109,Uzená krkovice 1 kg 125,Rohlík
1,50
Rohlík
2,50
Květák 1 ks
17,90
Květák l ks
33,90
Pórek
19,90
Pórek
28,90
Kedlubna
9,90
Kedlubna
13,90
Česnek
17,90
Česnek
89,Cukr moučka 1 kg
31,20
Cukr moučka 1 kg
26,20
Chléb obyčejný kg
18.90
Chléb obyčejný kg
23,60
Mouka hladká kg
8,40
Mouka hladká kg
12,30
Vejce 10 ks
23,40
Vejce 10 ks
31,30
Pivo výčepní 0,5 l
8,40
Pivo výčepní 0,5 l
9,10

Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky.

Cestovní ruch:
Cyklostezky a cyklotrasy, kterých je v polipenské oblasti celkem deset, propojují
hlavní turistická centra, většinou vedou po komunikacích, kde je minimální provoz a je možno zde vidět celou řadu přírodních i kulturních atraktivit.
Lipenská magistrála je dlouhá 58,5 km a vede z Nové Pece přes Frymburk do
Vyššího Brodu.
Cyklostezka okolo Lipna měří 108,2 km a vede z Loučovic přes Vyšší Brod a dále
přes Kapličky na Pasečnou, Kyselov, Zvonkovou, kolem Schwarzenberského kanálu do Nové Pece a pak zpět přes Horní Planou a Černou v Pošumaví prochází
Frymburkem a končí v Loučovicích
Cyklostezka Krumlovská začíná v Hořicích na Šumavě a pak pokračuje přes Kájov do Českého Krumlova, dále pak přes Větřní do Malšína, odtud do Frymburka, přes Černou v Pošumaví zpět do Hořic. Je dlouhá 74,2km.
Cyklostezka Jezerní je dlouhá 50,5km, vede z Frymburka přes Frýdavu do Kyselova, Zvonkové a převozem do Horní Plané a zpět do Frymburka.
Přes Frymburk vede i cyklostezka Po stopách Adalberta Stiftera, která měří
65,9km.
Ráj pro cykloturisty představuje pravý břeh Lipna se svými velmi málo frekventovanými silničkami v oblasti s téměř neporušenou přírodou u rakouských hranic. Na pravém břehu je systém pěti navzájem propojených cyklotras, které jsou
prostřednictvím 3 převozů napojeny na páteřovou cyklostezku na levém břehu a
na 5 hraničních přechodech na rakouské cyklotrasy.
Ani zimní sezóna při dobrých podmínkách nezklame sportovce ani rodiny s dětmi. Atraktivním sportem je bruslení či běh na běžkách po zamrzlé hladině Lipna.
Pro lyžaře jsou připraveny upravené sjezdové tratě Svatá Marta, Hrdoňov,Kramolín a kvalitní lyžařské běžecké stopy /45 km/ Frymburk, Náhlov, Svatonina Lhota, Kramolín. Stopy jsou upraveny strojově sněžnou rolbou a sněžným
skútrem s vytlačovačem stop.
V únoru se konalo na Lipenském jezeře mistrovství světa v ledním jachtingu ve
třídě DN. Jachty při dobrém větru do plachet dosahovaly na ledě obrovských
rychlostí a široká plocha jezera pro tento sport poskytuje ideální podmínky.
Rozsáhlá vodní plocha s plážemi s písečným povrchem a mělkým přístupem do
vody poskytuje ideální možnosti pro vodní sporty a aktivní odpočinek. Milovníci
koupání a opalování si mohou vybrat z nabídky pláží:
pláž městyse – pod základní školou
pláž pod Wellness hotelem
pláže v kempech Vřesná a Lískovec
pláže na Hrdonově,Kovářově, na Větrníku

Příznivé přírodní podmínky znamenají skvělé podmínky pro windsurfing a jachting.
Také příznivci rybolovu nejsou ochuzeni. Lipenské jezero bývá rybáři nazýváno
„rybářským rájem“ a zaujímá první místo mezi významnými rybářskými revíry.
Přístupy k vodě jsou ideální, chytat se dají prakticky všechny druhy ryb a je zde
možnost zapůjčit si loď.
Turistům vadila silná koruna a některá místa hlásila pokles návštěvnosti. Problémy neměly renomované penziony, které jsou dlouhodobě napojeny na prosperující cestovní agentury, což potvrdil i hotel Maxant. Naopak v kempu na Vřesné
ubyli jak Češi, tak i zahraniční klienti. Důvody, proč někde návštěvnost klesá,
mohly souviset s kvalitou poskytovaných služeb. Některá místa postrádají příjemnější a především bezpečný a čistý vstup do vody. Turistům také vadí nekvalitní služby v pohostinství, neochota personálu a nečistota u břehů.
Služby:
V městysu jsou všechny běžně potřebné služby. Každý hotel nebo penzion se snaží zpestřit svou nabídku doprovodných služeb, ať již půjčováním kol, saunou, vířivkou, bazénem, masážemi apod. Své stálé provozovny zde mají tři kadeřnice a
jedna působí přímo v hotelu Wellness, který nabízí opravdu širokou škálu služeb
a pořádá různé akce. Poprvé se sjeli účastníci každoroční konference České barmanské asociace právě do Frymburku. Na třídenním setkání v hotelu Wellness
byl před zraky několika stovek účastníků vyhlášen Barman roku 2008, který postupuje na Mistrovství světa v Berlíně.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Kapitola pátá:Úprava městyse,doprava,spoje,změny životního prostředí
V roce 2008 bylo schváleno prodloužení plynovodu z Lipna nad Vltavou do
Frymburka. Plynovod povede podél stávající cyklostezky Lipna nad Vltavou. Dále bude veden v trase budoucí cyklostezky do Frymburka, v souběhu plánovaného výtlaku kanalizace a polipenského vodovodu. U Frymburka bude navazovat
na stávající cyklostezku a protne camp.
Velkou pozornost vzbudilo plánované prodloužení železnice z Lipna nad Vltavou
do Frymburka. Veřejnost byla obeznámena s trasou železnice. Ze stanice pod Lipenskou hrází bude vedena 450 m tunelem, kterým se překoná výškový rozdíl
hráze Lipenské přehrady. Vyústí u benzinové čerpací stanice v Lipně nad Vltavou. Trať bude dále kopírovat hlavní silnici podél přehrady. Vlak by měl mít podobu tramvaje, kdy bude schopen jezdit po železniční i tramvajové koleji. Železniční zastávka ve Frymburku by mohla přivítat své první cestující v roce 2014.
Železnice by měla přispět k zlepšení dopravního spojení a rozvoji turistického
ruchu i v zimních měsících. Lyžaři z Českých Budějovic by se bez únavného přestupování dostali k zimnímu středisku na Kramolíně. Projekt však vzbudil nevoli
obyvatel a chatařů osady Kobylnice. Ti si stěžovali na nedostatečnou informovanost, kdy byli postaveni před téměř hotovou věc. Upozorňovali na hluk od železnice, který by narušoval jejich klid a soukromí.
Jihočeský kraj spolu s firmou Eko-kom vyhlásily pro rok 2008, ke zvýšení motivace, celokrajskou soutěž v třídění odpadů. Obce byly rozděleny do čtyř kategorií podle počtu obyvatel. Vyhodnocovaly se výtěžnost systému sběru složek komunálního odpadu/papír,plasty,sklo,kartony/, efektivita sběru, kvalita sítě pro
sběr tříděného odpadu, tj. rozšíření o oddělený sběr barevného a bílého skla a
sběr přenosných baterií. Městys Frymburk se umístil na pěkném 20. místě
z celkových 123 soutěžících obcí a měst s počtem obyvatel od 500 do 1990.
/Zpráva-příloha kroniky/
Po mírném zlepšení v 90. letech se vzduch kolem nás opět zhoršuje. Velký podíl
na tom má doprava, její negativní vliv dokonce vzrostl. Počet registrovaných automobilů se totiž zvýšil o čtyři procenta, a podíl nákladních vozů o čtrnáct procent. Průměrné stáří aut je patnáct let. Příčinou je rychle zhoršujícího se stav
jehličnatých lesů, nedostatečná recyklace odpadů. Stále více lidí topí opět uhlím a
někteří podnikatelé spalují ve svých kotlích plasty. Území našeho městyse přesto
patří k oblastem s malým znečištěním ve srovnání s ostatními částmi republiky.

Hospodaření v lesích městyse Frymburk za rok 2008:

Celková výměra lesů v majetku městyse byla upřesněna zpracováním nového
lesního hospodářského plánu a činí celkem 506,90 ha pozemků určených k plnění
funkce lesa. Z toho je 494,65 ha porostní půdy. Maximální výše těžeb byla pro
rok 2008 stanovena na 40 700 m3.
Z celkové těžby bylo celkem 541,66m3 nahodilé těžby v členění:
119,97 m3 souše
171 m3 kůrovec
250,69 m3 zlomy a vývraty.
Z celkové těžby bylo celkem 2056,45 m3 úmyslné těžby v členění:
1141,22 m3 mýtní těžby
915,23 m3 předmýtní těžby -15,5 ha probírek
Zalesnění bylo provedeno celkem na výměře 3,22 ha, podle jednotlivých dřevin
následovně:
jedle 0,24 ha
javor 0,02 ha
buk 2,15 ha
smrk 0,43 ha
borovice 0,38 ha
Ostatní práce provedené v pěstební činnosti:
likvidace starých oplocenek – 0,7 km
stavba nových oplocenek – 0,15 km
nátěr proti okusu dřevin – 18 tisíc kusů
shazování a pálení klestu – 150 m3
prořezávky – 2,37 ha
oprava oploceném – 1,7 km
výřez kolem cest – 1,2 km
Provedené kontroly v roce 2008:
Ve dnech 29. a 30. září byla v lesích v majetku městyse provedena z vlastního
podnětu kontrola České inspekce životního prostředí České Budějovice. Předmětem kontroly bylo celkové hospodaření v lesích. Kontrolou nebylo zjištěno žádné
porušení zákonů.

Ostatní činnosti:
Při opravách oplocení bylo odpracováno celkem 50 brigádnických hodin členy
Mysliveckého sdružení Frymburk, jako kompenzace za škody zvěří okusem lesních dřevin vyčíslených odborným lesním hospodářem v honitbě Frymburk.
Městys si nechal vypracovat nový lesní hospodářský plán na celou výměru lesních pozemků.Tato možnost byla konzultována s pracovníkem státní správy lesů,
ale stanovisko Ministerstva zemědělství tuto možnost zamítlo. I přes podané námitky proti neschválení plánu městys neuspěl a tak platí starý plán na výměru
230 ha s platností od 1.1.2005 – 31.12.2014. To znamená, že 276,90 ha lesa je
v současné době bez platného hospodářského plánu.
Údaje jsou převzaty ze Zprávy o hospodaření od odborného lesního hospodářepříloha kroniky.

Kapitola šestá: Péče o obyvatelstvo,sociální zabezpečení,zdravotnictví,péče o staré občany
----------------------------------------------------------------------------------------------Od roku 2008 se významně změnil systém dávek státní sociální podpory. Změny
byly nutné z hlediska neustále rostoucího státního dluhu.
Změny se týkaly šesti oblastí sociálního systému:
l. Státní sociální podpora zahrnuje rodičovský příspěvek, který je třírychlostní a
to v délce 2, 3 nebo 4 roky a tři varianty výměry: zvýšenou/11 400,- Kč/ po dobu
2.let
základní/7 600,- Kč/ po dobu 3. let
sníženou/3 800,- Kč/ po dobu 4 let
- porodné ve výši 13 000,- Kč pro každé dítě
- přídavek na dítě do 6 let 500,- Kč
6-15 let 610,- Kč
15-26 let 700,- Kč
- sociální příplatek: nárok má rodič, pokud příjem v rodině nepřevyšuje
2,0 násobek životního minima rodiny což je 7 080,- Kč
- pohřebné bylo stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000,- Kč
2. Pomoc v hmotné nouzi představuje příspěvek na živobytí, pokud ovšem občan
nepracuje déle než 12 měsíců počítá se z částky existenčního minima ( 2 020 Kč).
3. Sociální služby: příspěvek na péči je poskytován přímo osobám, které pomoc
potřebují. Nemocný může z příspěvku hradit profesionální sociální službu nebo
jej použít k pokrytí nezbytných nákladů v rodině. Míru potřeb posuzuje sociální
pracovník a posudkový lékař. Měsíčně může činit od 2000 do 11000 korun.
4. Pojistné systémy:
a/ nemocenské pojištění- za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti
se neposkytuje nemocenská
b/ výše činí – 60% pro 4. až 30. kalendářní den
-- 66% pro 31. až 60. kalendářní den
-- 72% od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti
c/ peněžitá pomoc v mateřství byla sjednocená na 28 týdnů, poté následuje
rodičovský příspěvek, který může být až do 4 let věku dítěte
5. Zaměstnanost-poskytoval se příspěvek na zaměstnání osob se zdravotním
Postižením a to do výše až 9000 korun měsíčně.
Podpora v nezaměstnanosti lidí, s nimiž zaměstnavatel zrušil pracovní
poměr pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností se neposkytuje.
Uchazeč o zaměstnání vyřazený z evidence z důvodu výkonu nelegální práce bude moci znovu požádat o zařazení do evidence až po 6 měsících.

6. Životní a existenční minima měsíčně v korunách:
Jednotlivec
– 3 126
2 dospělí
- 5 480
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let
- 4 480
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let
- 7 080
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let - 9 690
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let - 11 290

Zdravotnictví:
Vláda schválila zavedení tzv.regulačních poplatků ve zdravotnictví. Za každé vystavení receptu u lékařů se platí poplatek 30,- korun. Na jednom receptu mohou
být pouze 3 položky. Dále se platí za očkování 50,- korun. Při pobytu
v nemocnici se denně doplácí 60,- korun. Největší doplatky jsou u zubařů, kde
jedna nová korunka přijde až na 3500,- korun. Čekací lhůty na odborná vyšetření se prodloužily až na 4 měsíce a i přesto, že je pacient objednán zpravidla čeká na vyšetření až 2 hodiny. Některé krajské úřady platí tyto poplatky za své občany z krajského rozpočtu. Nemocnému se neplatí první tři kalendářní dny nemoci, dalších 14 dnů platí zaměstnavatel a až od 15 dne proplácí nemocenskou
okresní správa sociálního zabezpečení.
Hladinová záchranná služba /HZS/ na Kovářově vznikla před léty z popudu organizátorů jachtařských závodů. Posláním bylo dbát na bezpečnost jachtařů při
závodech. Časem se činnost upravila i do oblasti prevence. Záchranáři musí mít
na sobě žluté kombinézy. Člun musí být označen vlaječkou HZS . Takže od letošního léta se můžeme na Lipně těšit z větší bezpečnosti, když k tradičním baštám
záchranářů v Dolní Vltavici
a Černé v Pošumaví přibyli i záchranáři
z Kovářova.
/Novinové výstřižky jsou přílohou/
Bezpečnost v obci:
V roce 2008 bylo Policií šetřeno 44 trestných činů, z toho bylo 10 skutků objasněno, zbylé byly majetkového charakteru, tj.krádeže, poškozování cizí věci a jiné.
Dále bylo šetřeno 44 přestupků, objasněno 28. U 16 přestupků se nepodařilo zjistit osobu pachatele.
Policejní orgány uskutečnily několik dopravně bezpečnostních akcí a v chatových oblastech bylo v průběhu roku provedeno 10 akcí zaměřených na vloupání
do rekreačních objektů.
/Zpráva o bezpečnostní situaci je přílohou kroniky/.

Pravidelné setkání s důchodci se konalo v budově bývalé školy.Účast je každoročně kolem 70 starších spoluobčanů. Kromě občerstvení jim zahrají a zatančí
děti z mateřské školy a školní družiny. Nakonec si mohou důchodci zatančit při
živé hudbě.
Sbor pro občanské záležitosti navštěvuje pravidelně občany starší 70 let
s dárkovým balíčkem. V rámci těchto návštěv popřál starosta k 60. výročí společné cesty životem manželům Bártíkovým.
/Fotografie jsou přílohou kroniky/.

Kapitola sedmá: Školství a kultura rok 2008
Základní škola a Mateřská škola pod vedením pana ředitele Jiřího Horňáčka má
9 tříd. V: l. třídě je třídním učitelem Miroslav Vavřich
2. třídě Anna Ševčíková
3. třídě Marie Jelenová
4. třídě Marie Račáková
5. třídě Jiří Mezera
6. třídě Libuše Pekařová
7. třídě Miloslava Baldová
8. třídě Milan Stejskal
9. třídě Soňa Kyselová
Zástupcem ředitele je Zuzana Frantálová.
Výchovným poradcem Miroslava Baldová.
Hospodářkou Soňa Mertlová.
Vedoucí školní jídelny Jana Moravcová,kuchařky Marie Lišková,Jitka Kyselová.
Školníkem Štěpán Juhaňák.
Běžná školní výuka byla v roce 2008 zpestřena nejrůznějšími prezentacemi a besedami. Frymburský rodák Bohumil Dvořák přednášel o činnosti a účasti České
armády v Afghánistánu. Sokolníci z hradu Landštejn si připravili ukázku sokolnictví a zasvětili žactvo v poznávání dravců v naší přírodě. 29. května besedovali
žáci o Jihoafrické republice s domorodými obyvateli ze sdružení SAGA Afrika.
23. června proběhla beseda Policie ČR o trestní odpovědnosti mladistvých, 1.
stupeň se seznámil s informacemi k zajištění vlastního bezpečí. Žáci pravidelně
navštěvovali divadelní představení v Českém Krumlově. Čtyři žáci osmého ročníku se zúčastnili televizní soutěže Případy detektiva Packala, která se natáčela v
Českém Krumlově.
ZŠ Frymburk byla v roce 2008 aktivně zapojena do mnoha soutěží, projektů,
olympiád a sportovních závodů. K nejúspěšnějším patřil projekt Traces of the
Past-Stopy minulosti. Byl zaměřen na zkoumání krátké, ale velmi zajímavé historie pomníku na náměstí. Ve dnech 13.6-16.6.2008 pak prezentovalo šest zástupců
školy výsledek svého bádání na výstavě tohoto projektu v polské Varšavě. 16. října pořádal Oblastní spolek českého Červeného kříže v Českém Krumlově soutěž
s názvem Den plný prevence. Čtyřčlenné hlídky plnily na stanovištích v terénu za
každého počasí úkoly z oblasti dopravní výchovy, pomoci handicapovaným osobám, prevence kriminality, práva, lanové aktivity a ze znalostí přírodnin. Frymburští žáci obsadili 5 místo z 18 družstev v kategorii žáků 6. a 7. třídy.
V kategorii žáků 8. a 9. třídy obsadili 4. místo z 22 družstev. ZŠ se účastnila též
vědomostních soutěží (dějepisná olympiáda, biologická olympiáda, matematický
Klokan aj.), výtvarné soutěže ,,Natřete to odpadkáčům“, kdy měli za úkol vytvořit nálepku k inspiraci třídění odpadu. Ve sportovních soutěžích byli tradičně

úspěšní florbalisté. Starší hoši se probojovali do okresního kola, kde získali bronzové medaile.
Školní družina:
Vzhledem ke skutečnosti, že mnozí žáci dojíždějí do školy, mohou čas před vyučováním a po něm strávit ve školní družině. Kromě pestrého programu se zde
žáci mohou připravovat na vyučování. Vychovatelkami jsou paní Gabriela
Hartmanová a Alena Lučanová.
Mateřská školka se nachází mimo areál základní školy v krásném prostředí okolí
jezera. O děti se zde starají ve dvou odděleních zkušené učitelky Janáčková,
Hradská, Račáková. K dispozici je jídelna, nově vybavená oddělení a herna a zahrada.
Paní učitelky připravily pro děti v roce 2008 bohatý program. Děti zhlédly pohádky v podání ,,Divádélka LUK“ z Barova, pohádku s ekologickým námětem od
,,Divadla z bedny“,cirkusové představení aj. Animačních večerů ,,Maminko, tatínku, pojď si se mnou hrát“ a ,,Začíná advent, těšíme se na Vánoce“ se zúčastnili
rodiče a prarodiče dětí. Vztah dětí k přírodě měl utužit poznávací pořad Ekocentra ,,Šípek“, následná turistická vycházka do lesa či výlet na ,,Bio Farmu Slunečná“. Dětská vystoupení obohatila také několik společenských akcí. 25. dubna
a 10. října děti přednesly básničky při příležitosti,,Vítání občánků“ v Obřadní
síni městyse Frymburk. 8. prosince zpříjemnily předvánoční posezení s frymburskými seniory a 11. prosince zazpívaly u rozsvícení vánočního stromku.
Samotné děti si zaskotačily na Mikuláše, Vánoční besídce či na Svátek dětí. Svůj
svátek oslavily karnevalovým rejem ve vlastnoručně vyrobených maskách.
Tělocvična základní školy je hojně navštěvována nejrůznějšími frymburskými
sportovci. Pravidelně zde trénují a pořádají turnaje. V roce 2008 se zde konal
např. florbalový turnaj Memoriál Pavla Króla, technický sedmiboj dvojic nebo
nohejbalový turnaj. Ženy navštěvují cvičení ,,Pilátes“ pod vedením Zuzany Frantálové.
Kultura:
Dne 23. února byl uspořádán 1. ples Městyse Frymburk. Občané projevili o tuto
kulturní akci nevídaný zájem. Vstupenky byly rozdány během jediného dne. Zájemců bylo daleko více než se očekávalo. Ples se konal v prostorách Wellness Hotelu, který nabízel prohlídky svého areálu a představil nové služby. Většina
účastníků nabídku využila. K pobavení a tanci hrála skupina Prima Quintett z
Českých Budějovic.
Největší kulturní akci Frymburské slavnosti (od pátku 6. do neděle 8. června) odstartovala zdravice pana starosty (Bez zdravice není veselice). O hudbu se postarala cikánská kapela Faraon. Nejatraktivnější částí pátečního večeru byl lidský
řetěz kolem parku a ohňostroj. V sobotu využila řada návštěvníků možnost bez-

platné vyhlídkové platby parníkem, na trase Frymburk-Lipno Marina-Hruštice.
V obřadní síni Úřadu městyse Frymburk byla připravena výstava Navrácená
minulost k projektu Traces of the pat-Stopy minulosti, která byla výsledkem činnosti žáků ZŠ. Fanoušci sportovního zápolení nebyli ochuzeni o nohejbalový
turnaj či hasičskou soutěž o putovní pohár starosty městyse. Hudební fandové si
přišli na své na bigbítovém koncertě. Divadelní představení v kulturním domě
bylo jako každý rok zcela vyprodané. Ve hře Dohazovač, od amerického autora
Lawrence Romana, vystoupila v hlavní roli půvabná Kateřina Brožová, která
sklidila obrovský aplaus. Po sobotním náročném programu vyběhli na trávník
naši fotbalisté, aby změřili síly s protivníky z Černé v Pošumaví, Horní Plané,
Loučovic a SK Mladé. Nechybělo oblíbené přetahováním lanem. Milovníci vážné
hudby zasedli do lavic v kostele Sv. Bartoloměje, kde si vychutnali atmosféru
varhanního koncertu v podání varhanistky Jany Havlíčkové. Po celou dobu slavností byly na náměstí rozmístěny stánky, prodávající nejrůznější sortiment zboží.
O dětskou zábavu se postaraly Divadlo Věž a divadlo Já to jsem. Pouťové atrakce využili děti i dospělí. Na hudebním pódiu se vystřídalo několik kapel různých
žánrů (Mahomame, Prima Quintett, The Slackers aj.). O zábavu bylo opravdu
postaráno a v bohatém programu si našla každá věková kategorie to svoje.
/Přílohou jsou fotografie a program slavností/

Církevní události
25. května se frymburští občané vydali na tradiční pěší pouť do Kájova. Při příležitosti svátku Povýšení svatého kříže uspořádal frymburský farář P. Ivan Marek Záleha křížovou cestu a mši svatou v kapli na ,,Martě“. V kostele sv. Bartoloměje se konají často také koncerty. 7. prosince připravila Jana Havlíčková adventní varhanní koncert.

Kapitola osmá: zábava a sport
Fotbal
FC Šumava zaslouženě postoupil z I. B do oblastní I. A třídy. I. A třída je druhou
nejvyšší krajskou soutěží. Fotbalisté byli na svůj úspěch náležitě hrdi. Skoro celou sezónu 07/08 byli na prvním místě tabulky a z prvního místa také postoupili.
Na hřištích soupeře byli nejlepším týmem a doma prohráli pouze jednou. Za sezónu nastřílelo 11 hráčů devětašedesát branek. Kanonýry byli Andrejko s dvaceti
brankami, dálek Micák (16), Salzer (15), Matuš (7) aj. Třikrát mohli střílet penaltu. Zkušený hráč Salzer všechny proměnil. Obrovské úspěchy slavilo také frymburské ,,B“. Fotbalisté sklízeli jedno vítězství za druhým. Jejich neporazitelnost
udělala dojem na špeditérskou firmu ONYX O5 a ta jim zasponzorovala zcela
nové dresy. Mimo tabulky vyběhli fotbalisté na trávník např. o slavnostech. Mladí fotbalisté se zúčastnili turnaje žáků a ti nejmenší turnaje přípravek. Fotbalový
program pak vyvrcholil mistrovským utkáním I. B třídy mezi fotbalisty FC Šumava Frymburk a SK Mladé. 2. srpen byl spjat s Memoriálem pana Otakara
Mertla, který se pořádá na památku jeho dlouholetého fotbalového funkcionářství (1961-1990). Fotbaloví nadšenci byli mnohdy nápomocni i u jiných akcí než
jenom u sportovních. Např. společně s hasiči postavili po letech poprvně májku.
Zpráva-příloha kroniky/
SK Tenis Frymburk
Oddíl tenisového družstva měl v roce 2008 patnáct aktivních členů. Tenisová sezona byla zahájena v první polovině měsíce dubna, kdy byl zprovozněn antukový
kurt. V měsíci červenci se konal tradiční tenisový turnaj čtyřher za účasti dvanácti dvojic. Vítězně z něho vyšla dvojice Martin Řezáč a Jan Sojka. Zájem turistů o využití sportovního areálu byl v porovnání s předchozím rokem nižší. Na antukovém kurtě byl uspořádán také nohejbalový turnaj pro více družstev. Dne 15.
října došlo k oficiálnímu uzavření tenisového areálu. Hrát se však mohlo ještě na
tenisovém hřišti s umělým povrchem pod základní školou a na asfaltovém kurtu.
SK Frymburk lyžaři-běžci
V zimním období se členům podařilo zprovoznit nový lyžařský běžecký areál. Byly upravovány tři kvalitní okruhy v délce 10 km. Jednou do týdne se snažili zavést pravidelné večerní běžkování za umělého osvětlení na fotbalovém hřišti.
Trasy udržovali sami lyžaři-běžci. Posloužil jim k tomu nový skútr s hydraulickým vytlačovačem stop, jehož výhodou je vytlačování stop i na nízké sněhové pokrývce. Skútr zakoupil Městys Frymburk. Lyžaři-běžci se zúčastnili několika
prestižních tuzemských i zahraničních závodů (Jizerská padesátka, Šumavský
maratón, Engandin Skimarathon, Skadi Loppet Bodenmais ...) Z mnohých si přivezli velmi slušná umístění. V letních měsících v žádném případě nezaháleli. Udržovali si kondici jízdou na kole, inlajnech a během. Svědomitá příprava se však
vyplatila. 20. září se postavili na start závodu Patria Inline. V průběhu závodu

dokázali držet krok s našimi špičkovými běžkaři. Na sedmnáctikilometrové trati
Horní Vltavice-Kvilda obsadil F.Bloch devátou příčku a L. Krejza desátkou
příčku. L.Mrázik se prosadil na kratší trati Borová Lada-Kvilda, obsadil páté
místo. 20. září pak zazářili na Stožecké brusli. V kategorii muži s holemi (Nová
Pec-Stožec, 16 km) obsadili všechna první tři místa: 1. L.Krejza, 2. F.Bloch, 3.
M.Nekola. V říjnu pak zahrnuli do své přípravy i netradiční Krumlovský vodácký maratón.
Dalšími sportovní aktivitami je hra volejbalu, hra šachu a nově byl založen registrovaný tým šipkařů.

Kapitola devátá: Dobrovolné aktivity,výročí obce
------------------------------------------------------------------------------------Rybáři
Český rybářský svaz Jihočeský územní výbor České Budějovice oslavil 50 let rybolovu na Lipně. K této příležitosti pozval všechny zájemce o rybaření do Frymburka. V pátek 16. května byl ve Wellness Hotelu Frymburk uspořádán odborný
seminář . Rybí obsádka údolní nádrže Lipno se za dobu své padesátileté historie
značně změnila. Zejména došlo k úbytku dravých ryb. Účastníci semináře měli
zhodnotit dosavadní rybářské hospodaření. Dále se měli zamyslet, jak vytvořit
udržitelné podmínky pro život ryb v nádrži a tím i pro sportovní rybolov, rozvoj
turistického ruchu a ochranu životního prostředí Lipenska. Pozvány byly všechny zainteresované strany (odborníci z ichtyologie, hydrobiologie, ekologie, rybářství, ochrany přírody). Nechyběli zástupci cestovního ruchu či státní správy.
V sobotu 16. května od 9 hodin byly odstartovány rybářské závody. Před začátkem soutěže bylo vypuštěno 100 metráků kapra. Hodnoceny byly ryby pouze od
20 cm, soutěžící si mohli ponechat dva kusy kapra. 1. cenou byl rybářský člun.
Celkem se přihlásilo na 150 rybářů. Přijeli rybáři i ze vzdálenějších míst naší republiky (např. Humpolce, Přerov). Lovilo se ve dvou sektorech (sektor A-pod
školou v přírodě, sektor B-v kempu). Soutěžící nachytali 54 ryb. První místo obsadil Jan Kubík z nedalekých Loučovic (kapr 75 cm, kapr lysec 71 cm). Rybáři si
během svého zápolení postěžovali nad úbytkem ryb v Lipně a to hlavně dravců.
Zmizel hlavně candát.
Jihočeský územní výbor rybářského svazu zvažoval, jak vyřešit stálý úbytek dravých ryb. V úvahu přicházelo vytvoření rybí rezervace v některé ze zátok Lipna
(např. Kyselovská zátoka, zátoky proti Radslavi či Jenišovu). Do klidové rybí zóny by byl zakázán vstup a to i plachetnicím.
Tak jako každý rok, řešila rybářská stráž na Lipensku řadu případů pytláctví.
Opět se našli cizinci (Němci, Holanďané), kteří lovili bez náležitých dokladů. Dalšími přestupky bylo lovení na více prutů či úlovky o větším počtu ryb než je stanoveno. Hlídka se setkala s rybáři, kteří své úlovky zahrabali v lese. Pytláci škodili i na chovných rybnících, kde byly škody daleko větší.
Český rybářský svaz zvažoval povinnost vstupovat do lodi na vodě s oblečenými
záchrannými vestami. Záchranná vesta mohla zachránit život rakouskému rybáři, pod kterým se převrhla loďka u Radslavi.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

SDH-Frymburk je součást složek IZS, zasahuje po boku profesionálních hasičů.
Patří do kategorie JPO III., což znamená, že po vyhlášení poplachu musí vyjet do

deseti minut na mimořádnou událost. SDH Frymburk zahrnuje oddíl mužů, žáků
a žen. Oddíl žen vznikl v květnu z iniciativy Radky Galové, které se podařilo přesvědčit 8 žen ke vstupu do družstva. Do hasičské rodiny byly oficiálně přijaty 6.
prosince a 20. prosince se vydaly pro Betlémské světlo k česko-rakouským hranicím. Počet hasičské mládeže není stabilní. Přesto se mladí hasiči zúčastnili dvou
soutěží. Největší úspěch zaznamenali ve hře Plamen v Brloze, kde obsadili první
místo v požárním útoku. Za své úsilí byli odměněni víkendovým raftováním na
konci června. SDH muži zasahovali např. při vyprošťování auta z lipenské nádrže, čerpání vody ze zatopených sklepů, hašení požáru vzniklého při výstavbě cyklostezky aj. V průběhu roku absolvovali řadu školení (školení řidičů, první pomoci...) a seminářů. Např. 12. dubna byli školeni v oblasti záchrany zraněných.
Nejdříve se v hotelu Svatý Tomáš seznámili s teoretickou rovinou. Následovala
praktická část u zříceniny Vítkova hrádku. Hasiči si museli poradit s ošetřením
simulovaných zranění (bezvědomí, otevřená zlomenina, popáleniny,...) a se snesením zraněné osoby. Celou akci ztěžoval simulovaný požár. V průběhu roku absolvovali také výcvik vyproštění tonoucího na zamrzlé vodní ploše, odbornou
přípravu zásahového družstva nebo teoretický i praktický kurz radiokomunikace
a komunikace při zásahu. Hasiči byli nápomocní též při přípravě a organizování
plesu městyse či stavění máje.
Akce Frymburských žen: zájezd do Salzburku
Burza zimního oblečení, zájezd do termálních lázní Bad Füssing
Akce O.S. Lipno-Dunaj: Stavění máje na ,,Martě“-pálení čarodějnic, autobusový
zájezd na výlov rybníka Rožmberk, drakiáda.

Souhlasím s vyplacením odměny ve výši 4000,- Kč za zpracování kroniky r.2007 p.Antonii Frnkové.
Frymburk 30.09.2008

Kronika
Dle nového zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb. a zákona o kronikách obcí č.132/2006 Sb., žádáme soukromé osoby a podnikatelské subjekty, aby
do 31.7.2008 sdělily na Úřad městyse Frymburk, že nesouhlasí s případným uvedením osobních údajů v kronice Městyse Frymburk. V kronice se uvádějí pouze
nezbytně nutné údaje jako je jméno a příjmení a údaje o firmách získaných z veřejně přístupných informací např. z internetu nebo z výročních zpráv o hospodaření. V žádném případě se neuvádějí informace o datumu narození, rodném
čísle, bydlišti, IČU nebo další informace, které by mohly blíže identifikovat určitou osobu.
Pokud máte ovšem dojem,že by se o určité události nebo osobě mělo v kronice
napsat či chcete zaznamenat údaje o svých podnikatelských výsledcích, budou
Vaše příspěvky vítány. Kroniky jsou uchovávány jako zdroje informací po několik století. Zápisy za každý rok jsou po schválení obecním zastupitelstvem ručně
přepsány do knihy. Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době, za
přítomnosti kronikářky, na úřadě městyse.
Kronikářka Městyse Frymburk - Antonie Frnková

