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Úvod kronikáře
Významné události roku 2005:
---------------------------------------------------------------------------------------------Vlny tsunami v Srí Lance připravily o život 300 000 lidí, z toho osm Čechů.
Ve věku 84 let zemřel papež polského původu Jan Pavel II. Od šestnáctého
století to byl první papež neitalského původu. V čele katolické církve stál
od roku 1978.
Francie řekla jako první evropská země „ne“ Euroústavě, a tím tento dokument odsoudila k zániku.
Česká policie nasadila slzný plyn, vodní děla a vrtulníky proti mladým
účastníkům technoparty na Tachovsku. Následovaly protestní demonstrace
a požadavek na odstoupení premiéra a ministra vnitra.
Rysí matka s mláďaty napadla stádo ovcí u Českého Krumlova. Rysi zadávili minimálně třináct zvířat.
Na Českokrumlovsku vznikly první značené stezky pro koně.
Islámský terorismus si vyžádal již mnoho tisíc obětí po celém světě. Muslimové takto bojují proti západní civilizaci s cílem osvobození svatých míst
v Palestině. Arabským hrdinou je sebevražedník, který s sebou na cestu do
islámského nebe bere co nejvíce “nevěřících“.

Počasí:
---------Leden 2005: první dny byly spíše jarní, teploty dosahovaly rekordní výše
+13° až +16°C. Sněžit začalo 20.1. Koncem ledna bylo 60 cm sněhu. 23.1.
zahájil lyžařský vlek na Martě provoz.
Únor: nastoupil opravdu jako zimní měsíc. 7. a 8.2. dosahovaly teploty
23°C. Časté sněžení zvýšilo sněhovou pokrývku na 75 cm.
Březen: první dekáda byla mrazivá, od 1.3. do 4.3. klesaly teploty na -20°C.
Velké tání nastalo od 16.3., poslední zbytky sněhu se udržely na Martě do
21.3. Ke konci měsíce vystoupily teploty nad +10°C.
Duben: byl spíše chladný, oteplilo se až kolem 24.4., kdy se teploty pohybovaly kolem +18°C.
Květen: počasí odpovídalo tomuto jarnímu období, poslední dekáda byla
ovšem velmi teplá. V Praze byla dokonce 3x naměřena teplota překračující
dlouhodobý teplotní rekord. Teplota vody v jezeře 30.5.2005 dosáhla
+20°C.
Červen: Kromě týdne 7. - 12.6. to byl měsíc opravdu letní, a to i
s bouřkami. Nejvyšší teplota naměřená 14.6.2005 ve frymburské meteorologické stanici do 17 hodin činila +26,8°C.
Červenec: charakter počasí vůbec nepřipomínal léto, s výjimkou dní mezi
27.7. a 30.7., kdy teploty dosahovaly tropických hodnot nad +30°C.
Srpen: očekávané léto nenastalo, teploty ani jediný den nepřesáhly +25°C.
Září: nastalo příjemné „babí léto“. 27.9. byla zaznamenána ranní bouřka.
Říjen: měsíc překvapil teplým počasím, první mrazík, který zničil jiřiny, se
ohlásil 17.10. Celkem jsme si užili 24 slunečných dnů.
Listopad: 17.11. napadl první sníh, který již zůstal ležet natrvalo. Teploty
se pohybovaly pod bodem mrazu.
Prosinec: zimní počasí trvalo, k 17.12. již napadlo 50 cm sněhu. 22.12. zahájil provoz lyžařský vlek na Martě. Vánoce proběhly v zimním duchu. Za
celý prosinec bylo pouze 5 slunečných dnů. 31.12. o půlnoci začalo pršet,
1.1.2006 obleva pokračovala, ale 2.1. již opět silně sněžilo.

Kapitola druhá: Obyvatelstvo, pohyb, statistika k 1.1, pracovní
příležitosti, matrika - sňatky, úmrtí, narození
-----------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2005 žilo ve Frymburku 1293 obyvatel, tedy o 22 méně než v předcházejícím roce, z toho 20 na Blatné, 1187 přímo ve Frymburku, 83 obyvatel žilo na Milné a 3 na Kovářově.
Nově se přihlásilo 23 osob, narodilo se 9 dětí, zemřelo 7 osob a odhlásilo se
47 osob. Kromě trvale přihlášených osob eviduje ohlašovna obecního úřadu i 25 cizinců, kteří v naší obci žijí i podnikají. Počet trvale přihlášených
občanů by se mohl zvýšit o rodiny, které si postavily rodinné domky
v lokalitě Blatenská a doposud se do naší obce úředně nepřihlásily.
Přibývá osob, které se přihlásily a žijí v objektu s číslem evidenčním, tj. v
rekreačních objektech dříve užívaných pouze v létě v době dovolených.
Jedná se již o 12 osob.
Mužů je 655 a jejich průměrný věk je 36 let, žen 638 s průměrným věkem
38 let. Nejstarší občanka, paní Anna Nekovaříková, se 10.6.2005 dožila 94
let. Druhou nejstarší obyvatelkou Frymburka je paní Marie Kovačíková,
která oslavila 5.9.2005 93 let. Z mužů je nejstarší pan Jan Spusta, který se
dožil se 84 let, a František Bártík s věkem 83 roky.
Počet manželských dvojic……………………………….. 247
Počet manželských dvojic s dětmi ……………………… 234
Počet manželských dvojic bez dětí ……………………… 13
Občané s rodinným stavem „svobodní“ /včetně dětí/ ….. 540
Občané s rodinným stavem“ženatý, vdaná“ ……………. 556
Občané s rodinným stavem“vdova, vdovec“…………….. 70
Občané s rodinným stavem „rozvedený, rozvedená“ ……127
Důchodci starší 60 let /prům. věk 69 let/ ………………… 182
Nezaměstnanost: Oproti stejnému období v předcházejícím roce vzrostl počet nezaměstnaných v obci pouze o tři osoby. K 31.7. nemělo práci 71 lidí,
k 30.9. 73 občanů ze 748 práceschopných. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 9,22 procent. Pro porovnání: celorepublikový průměr je 8,8 procent.
Podle délky nezaměstnanosti je nejvíce nezaměstnaných do 3 měsíců, dle
věkové struktury od 20-24 let a 50-54 let a dle dosažené kvalifikace jsou to
lidé se základním vzděláním.
Ke snížení nezaměstnanosti přispěl i hotel, který vzniká v prostorách bývalé školy v přírodě. Po dokončení by měl zaměstnat třiaosmdesát lidí. Zatím
zde našlo práci dvanáct živnostníků. Významný podíl na zaměstnanosti ve

Frymburku má místní stavební společnost FAO s.r.o., ale také např. dobře
prosperující hotel Maxant.
Sňatek uzavřelo 11 párů, z toho na obecním úřadě 10, jeden sňatek byl
uzavřen na parníku.
Jednalo se o tyto snoubence:
Marián Kupčák + Eva Koryťáková
Daniel Koubík + Michaela Hurdová
Vlastimil Janda + Iveta Suchdoláková
Jozef Novák + Eva Šuníková
Jiří Tesařík + Zdeňka Šnaiberková
Robert Hulič + Růžena Sábová
Jan Gregora + Petra Žáková
Jaroslav Pokorný + Kamila Stropková
Jan Petrák + Soňa Marková
Leoš Šrom + Pavlína Niklová
Pavel Jaroš + Blanka Kortišová
Celkem se narodilo 9 dětí, tj. o jedno méně než loni.
Narodily se tyto děti:
Matyáš Pavlík
Petra Gondeková
Jiří Nachtman
Jakub Tomka
Adéla Rozvaldová
Pavel Vrba
Marek Micák
Jakub Huňáček
Nguyen Truong VU
Celkem zemřelo 7 osob:
Dagmar Fantová
Pavel Fedynycz
Anežka Machinyaková
Marie Moravčíková
František Smolen
Jaroslav Šonka
Karolína Zdeňková
Údaje jsou převzaty z Evidence obyvatel Obecního úřadu ve Frymburku a
z informačního bulletinu Úřadu práce v Českém Krumlově /příloha kroniky/.

Kapitola třetí: Politický a veřejný život, činnost obecního zastupitelstva, obecního úřadu, hospodaření obce, rozpočet, investice, dotace
-----------------------------------------------------------------------------------Obecní zastupitelstvo pracovalo ve stejném složení jako loňský rok:
starosta
- Oto Řezáč /podnikatel/
zást.starosty
- Václav Liebl /koordinátor lesní výroby/
ostatní členové - ing. Zdeněk Hrdý /důchodce/
MUDr. Dana Smítková /praktická lékařka/
Václav Šisler /technik/
PharmDr. Stanislava Cihlářová /lékárnice/
Pavel Mai /podnikatel/
PhDr.Vladislav Smolka /učitel/
Ivan Grohman /podnikatel/
Zaměstnanci obecního úřadu:
Tajemník ing. Jiří Šuster odešel ke konci roku do starobního důchodu, jeho nástupcem
se stal 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.
Informace o činnosti obecního zastupitelstva i obecního úřadu byly zveřejňovány ve
Frymburském zpravodaji, který je přílohou kroniky.
Od září byly uvedeny do zkušebního provozu nové internetové stránky obce.

Hospodaření obce za rok 2005:
Příjmy obce byly ve výši 34 067 079,- korun
Výdaje………………….. 25 289 154,Výsledkem dobrého hospodaření obce byl přebytek ve výši 8 777 925 Kč.
Příjmy daňové ve výši přes 13 milionů tvořily daně placené finančním úřadům, které je
poté přerozdělují podle určitých kritérii obcím. Jsou to daně fyzických i právnických
osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitostí. Do této skupiny patří i příjmy vybírané přímo obecním úřadem dle vyhlášky o místních poplatcích, jako jsou poplatky ze psů,
za rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity, ze vstupného, za provozované výherní hrací automaty, správní poplatky matriční, poplatek za likvidaci komunálního odpadu apod.
Příjmy nedaňové ve výši přes 5 milionů korun byly získány především z pronájmů
obecního majetku a z činnosti v lesích.
Kapitálové příjmy se podařilo vybrat v částce přes 11 milionů, a to prodejem pozemků a
obecního majetku.
Zbývající příjmy tvořily přijaté dotace převážně od Krajského úřadu České Budějovice,
a to na činnost dobrovolných hasičů, na hospodaření v obecních lesích, na výkon státní
správy, obdrželi jsme rovněž grant na vybudování cyklostezky ,ale převážnou část těchto příjmů tvořily převody mezi obecními účty a převody z fondu hospodářské činnosti.
Běžné výdaje se vztahují zejména ke správě obecního majetku, k zabezpečení chodu obce jako je zimní prohrnování a letní údržba zeleně, likvidace komunálního odpadu a

osvětlení obce. Přes 3 miliony tvoří zabezpečení provozních nákladů školských zařízení.
Výše těchto výdajů přesáhla 18 milionů korun.
Kapitálové výdaje tvořily téměř 7 milionů a týkaly se investičních akcí.
Stav pohledávek a závazků:
Pohledávky /tj. to, co někdo obci dluží/ ………………… 2 759 743,- Kč
Dluhy se týkají především bytového hospodářství, tj. nezaplacených nájmů z obecních
bytů a záloh na služby, které jsou zaplaceny dodavatelům obcí předem a po konečném
vyúčtování předepsány k úhradě nájemcům. Nejsou to tedy pohledávky dlouhodobé ani
nevymahatelné, ale spíše provozního charakteru, které vznikají jiným ukončením finančního hospodaření u obce a jiným datem vyúčtování u dodavatelů služeb.
Závazky obce ve výši 3 068 947 Kč tvoří nesplacený zůstatek půjčky od JVS ve výši přes
300 tisíc korun, nezaplacené faktury týkající se výdajů roku 2005 /došly na obecní úřad
až začátkem roku 2006/, mzdy a odvody za prosinec vyplacené v lednu 2006 a zálohy
placené u bytového fondu. Dále obec dluží Státnímu fondu životního prostředí ještě
400 tisíc. Nesplacené zůstatky leasingu činí asi 700 tisíc.
Jsou to opět závazky spíše provozního charakteru, které se pravidelně splácejí podle dohodnutých pravidel nebo na základě došlých faktur, a nejsou tedy v žádném případě zaviněné platební neschopností.
Po finančně dosti náročných předcházejících letech došlo k potřebnému zklidnění a nastavení přebytkového hospodaření. Nikdo z obecních zastupitelů neprosazoval zadlužování obce a k finančnímu hospodaření přistupovali všichni velmi zodpovědně.
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2005 byl 11 841 186 korun.
Majetek obce činí 173 029 289 korun.

Hlavní investice:
Přípravné a projekční práce na cyklostezce Frymburk-Lipno nad Vltavou - cca
400 tisíc korun
Přístavba k obchodu u čp. 3 - přes 2 miliony
Chodníky před čp. 42 - 17 tisíc
Rekonstrukce kotelny v mateřské škole - přes 2 miliony
Vydláždění cest v parku - přes 51 tisíc
Prioritní akcí byla automatická tlaková stanice. Je to zařízení, které zajistí dodávku dostatečného množství pitné vody o potřebném tlaku do všech výše položených míst v obci,
zejména v oblasti nových rodinných domků Nad Blatenskou silnicí. Tato nevelká stavba
umístěná před areálem bývalé školy v přírodě je důležitá nejen pro stávající rodinné
domy, ale je podmínkou pro další výstavbu v lokalitě bývalého Tábora míru či pro rekonstrukci areálu školy v přírodě.
Obec i nadále příspěvky dotuje činnost občanů v různých spolcích a sdruženích jako je
např.:
Sdružení Lipno-Dunaj, dobrovolní hasiči, rybáři, Svaz žen, lyžaři, fotbalisté, tenisté, volejbalisté a další.
Největší příspěvek ve výši 872 320 Kč byl poskytnut občanskému sdružení AŠSK /školní
sportovní klub/ při Základní škole Frymburk na atletickou dráhu na sportovišti u školy.

Kapitola čtvrtá: Hospodářský život, zemědělství, průmysl, podnikání, obchod a služby/včetně cestovního ruchu/, peněžnictví
----------------------------------------------------------------------------------------------Zemědělství:
V roce 2005 Farma Milná přijala nové zaměstnance, ze kterých sestavila stavební skupinu pro běžnou údržbu a drobné opravy všech objektů, a dále pro čištění zemědělských
pozemků od náletů. Její hlavní činnosti však bylo budování nových pastevních areálů a
zimovišť tak, aby napájení i krmení skotu bylo v souladu s požadavky chráněné krajinné oblasti. Nově vznikl i přístřešek pro býky.
Pro zajištění efektivního zakrmování skotu v zimním období farma zakoupila nový
krmný vůz KAMZÍK od STS Olbramovice, který byl upraven podle firemních požadavků. Ze zemědělské techniky byl dále pořízen terénní traktor a senážní vůz pro větší
výkonnost při sklizni senáže.
Rok 2005 byl pro zemědělce příznivý. Teplo a dostatek vláhy měly dobrý vliv na kvalitu
i kvantitu krmivové základny, což se projevilo na podzim ve vyšší užitkovosti u dojných
krav, která činila 6072 l na laktaci.
Farma Milná připravuje výstavbu dvou revitalizačních nádrží na Malšínsku a v lokalitě
Hrdoňov meliorace pro odvodnění pozemků.
Průměrný stav zaměstnanců byl 21 osob a průměrná mzda 16 400,- Kč.
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/.
Zemědělská činnost p. Zámečníka nevykazuje žádné viditelné zlepšení. Budovy, které
převzal od bývalého Státního statku Frymburk, i nadále chátrají a jsou již v havarijním
stavu. V přímém okolí Frymburka se nechová žádný dobytek. Jedna fungující stáj pro
hovězí dobytek je na Blatné, kde je možno spatřit menší stádo. Tato zvířata jsou celoročně venku.
Průmysl v obci není.
Podnikání:
Stavebnictví: největší firmou je FAO s.r.o. Frymburk 43, statutární orgán:
Ivan Grohman, ing. Jan Pravda, ing. Jitka Neumannová
Autodoprava: Milan Trinkbauer, Karel Vlášek, Radek Antl
Obchody:
V obci je 14 prodejen z toho pět se zabývá převážně prodejem potravin. Zákazníky se
snaží nalákat různými slevami, ale v podstatě lze konstatovat, že cenové rozdíly jsou minimální. Žádný prodejce si nedovolí výrazněji zdražit, protože zejména konkurence supermarketů je obrovská. K dalšímu rozšiřování obchodní sítě nedošlo. Obchodníci musí
maximálně využít letní turistické sezony, která jim pomáhá v celoročním přežití.

Cestovní ruch:

Významným podnikatelským subjektem v oblasti cestovního ruchu je společnost
OTRE, která již 14 let poskytuje služby turistům v naší oblasti. Tato společnost, která
v době svého vzniku v roce 1992 měla statut fyzické osoby a provozovala služby cestovní
kanceláře, se v roce 2000 transformovala na tzv. právnickou osobu – společnost s ručením omezeným.
Jediným vlastníkem společnosti je pan Oto Řezáč, současný starosta obce. Hlavní náplní
činnosti společnosti je ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních a zprostředkování
ubytování i v objektech jiných vlastníků. Vedle toho společnost provozuje směnárenskou
činnost a prodej a nákup zboží. V rámci své nabídky též sestavuje a pořádá programy
pro cílové skupiny - rybáře, myslivce, školy, sportovní oddíly a podobně.
Ročně realizuje tato společnost v průměru 10 000 přenocování. Zaměstnává 5 osob.

Lipensko už není jen místem vodních sportů. V naší obci, podobně jako ve většině dalších, postupně vznikají informační centra, která nabízejí širokou škálu služeb pro turisty. K jezeru už lidé nejezdí pouze za vodními sporty a rekreací, ale tato oblast se postupně stává místem aktivního odpočinku, kde je v létě kromě koupání a surfování možno
vybrat si z řady programů pro volný čas, například výlety na kánoích, horolezectví nebo
rekreační chůze s lyžařskými holemi známá jako Nordic Walking. Turisté mohli nově
využít také výletů krajinou na in-line bruslích, vyrazit na procházku Medvědí stezkou,
absolvovat prohlídku kláštera ve Vyšším Brodě či hradu Rožmberk s bílou paní, případně se vydat na podvečerní prohlídku zámku v Českém Krumlově. Všechny tyto aktivity vítají zejména podnikatelé v turistickém ruchu jako zpříjemnění pobytu svých klientů.
Na atraktivní místa vyjíždějí z Českých Budějovic od června cyklobusy. Tyto linky se
specializují na přepravu kol. Došlo k napojení dopravy na železnici. Autobusy vyjíždějí
ráno z Českých Budějovic a večer se tam opět vracejí. Za přepravu kola se platí bez
ohledu na vzdálenost deset korun. Za předcházející rok přepravily cyklobusy 11 500 lidí.
Nadace Jihočeské cyklostezky zorganizovala první sčítání cyklistů, pěších a bruslařů. Na
cyklostezce vedoucí z Frymburku na Lipno nad Vltavou projelo za jediný den téměř tisíc cyklistů, a to nejvíce výletníků středního věku, nejméně pak bylo příslušníků starší
generace.
Tato Nadace zorganizovala pro rodiče s dětmi 24. září 2005 cyklistickou akci Loučení
s létem na trase vedoucí z Nové Pece do Frymburka v délce 30 km. Akce byla financována z prostředků Evropské unie.
K dalším službám pro návštěvníky Frymburku patří vyhlídkové plavby. Přímo z obce
vyjížděla jedna loď na okružní plavbu po Lipně podle zvláštního jízdního řádu. Nově
zavedený frymburský okruh v délce 29 km a trvání 1 hodiny 40 minut začínal ve Frymburku v přístavu u kostela a pokračoval kolem Lojzových Pasek, Hruštic, Dolní Vltavice, Radslavi s vyhlídkou na nejširší část jezera a odtud zpět do Frymburku. Druhá loď
vyplouvala z Lipna nad Vltavou. Kromě netradiční prohlídky lipenské krajiny využívají
těchto lodí například i mladí lidé k uzavření manželství.
K přesunu z Frymburku na Frýdavu přes jezero lze využít převoz. Jezdí nepřetržitě od
jara až do zimy téměř každou hodinu. Dospělá osoba zaplatí 10,- Kč, dítě 5,- Kč. Přeprava kola stojí 25,- Kč, auta 60,- Kč.
Klub českých turistů se ve spolupráci s EUREGIO Bavorský les zasloužil o otevření nové turistické stezky vedoucí z Českého Krumlova přes Kájov, Světlík, Frymburk, Přední
Výtoň a hraniční přechod St.Oswald do Pasova. Jedná se o prodloužení Svatojakubské
cesty z Mühlviertelu do jižních Čech.

Pro cizince, kteří jezdí na Lipno na dovolenou, přestávají být kempy dostatečně komfortní. Stále častěji žádají o dlouhodobý pobyt v České republice a kupují si zde menší či
větší nemovitosti. Ve Frymburku například žije pět holandských rodin v rodinných domech. Jeden muž má za manželku Češku. Domky, ve kterých Holanďané bydlí, totiž postavili lidé na pozemcích koupených od obce za zvýhodněných podmínek. Holanďané
tedy buď bydlí v najatých domech nebo je od místních koupili. Pořídit si v České republice nemovitost však není pro cizince jednoduché. Musí tu mít buď trvalý pobyt nebo založit společnost se sídlem na území České republiky. Cizinci se sem stěhují už několik let
a i přes přísné zákony vždycky najdou nějaký způsob jak si tu zařídit koupi domku nebo chaty. Nárůst cizinců přináší problém pouze v případě, že nedokáží komunikovat s
úřadem, např. při výběru poplatků za odvoz odpadů, jestliže není možné nikoho z nich
zastihnout ani nepřejímají poštu. V tomto případě se z nich stávají neplatiči. Zvýšený
počet cizinců, kteří chtějí dlouhodobě žít v naší obci, je jedním z důsledků otevření hranic po vstupu České republiky do Evropské unie.
Služby: Počet provozoven a druh poskytovaných služeb je stejný jako loni. V obci je 5
kadeřnic, z nichž jedna na požádání upraví účes i v bytě zákaznice. Některá rekreační
zařízení si v rámci zpestření programu zajišťují kadeřnické služby pro své hosty přímo
v objektu rekreace. Pedikúru zajišťuje paní Ladislava Langerová. Kosmetických služeb
ženy příliš nevyužívají. Dříve byly v obci dvě kosmetičky, které tuto službu nabízely
pouze na objednání, a v žádném případě to nebyl jejich hlavní zdroj obživy.
Masérské služby poskytovala paní Marie Kučerová. Hotel Maxant si pro svou klientelu
zajistil stálou pracovnici, která nabízí hotelovým hostům jak masérské služby, tak i manikúru a pedikúru.
V jarním období si občané mohli na zahradě u Kápičků zakoupit sazenice květin a zeleniny.
Fotografické služby zajišťuje v penzionu Markus paní Dana Krolová, která je na požádání ochotna vyfotografovat i mimo ateliér.
Na náměstí v obecním objektu čp. 74 sídlí firma pana Václavíka. Vyrábí různé firemní
plakáty a vše co souvisí s reklamou.
Krejčovstvím se jako hlavním zdrojem svých příjmů zabývá paní Drahomíra Kovářová.
K jejím hlavním činnostem patří zejména přešívání a různé drobné úpravy oděvů.
V současné době si již většina lidí kupuje hotové oděvy, jichž je dostatečný výběr, a i ceny jsou přijatelné.
U přívozu v čp. 29 pracuje truhlář pan Milan Račák. Dovede vyrobit jak poličky, tak i
např. celé dveře. Výhodou je, že si zákazník může objednat výrobek dle svých představ.
Již několik let provozuje svou firmu i pan František Žižka, podlahář. K jeho nabídce patří pokládka koberců, lin a plovoucích podlah.
Ve stavebních činnostech pracuje na živnostenské listy několik zedníků, malířů a tesařů.
Vodáci, klempíři a elektrikáři jsou zaměstnáni u stavebních firem a další činnost provozují mimo zaměstnání jako přivýdělek.
Auta opravuje firma JPS /Dorovín, Petričák, Rychnovský/. V menším měřítku si touto
činností přivydělávají ještě další dva soukromníci.

Hotely a penziony:
Hotel Maxant rodiny Semšových patří k prvním hotelům v obci, které byly postaveny
po roce 1989. Patří k nejlépe vybaveným provozům s kvalitními službami, bazénem,
saunou, součástí je i cukrárna.
Další hotely a penziony: Hotel Vltava, Desta na Lojzových Pasekách, Camphotel Hruštice, Fontána na Hrdoňově, penziony Markus a Florián.
Restaurace: Na Rynku, Na Hřišti, v čp. 9 U Lukáše, Pohoda, U Vydry na koupališti, U
Přívozu v čp. 36, Na Bažinách, U Račáků na Blatné.
V objektu svých rodičů v čp. 4 vybudoval Jan Žák novou provozovnu – kavárnu Fantazie.
Nově byl otevřen obchod u kostela /dům čp. 37/. Prodejním sortimentem je sklo a porcelán. V rámci tradičních Frymburských slavností si zde zájemci mohli vyzkoušet foukání
skleněných figurek.
Ze strany obce došlo k úpravě vztahů na užívání předzahrádek u provozoven na náměstí.
Tyto byly zpoplatněny a byl vymezen jejich prostor tak, aby chodci mohli volně a bezpečně procházet. Mnozí majitelé restaurací si touto předzahrádkou zvyšují svoji kapacitu až o 100%. Museli ovšem pochopit, že i chodci jsou součástí náměstí a že proplétat se,
zejména s dětmi, mezi jezdícími auty není zrovna bezpečné.
V kempu U Lískovců, který je dlouhodobě pronajat panu Wilzingovi, byly provedeny
úpravy přístupových cest asfaltovým povrchem. Kemp obývají především holandští turiste. K ubytování jim slouží obytné přívěsy, které si se sebou přivezou.
Pro české turisty je určeno tábořiště na Vřesné, jehož nájemcem je pan Pavel Mai. Ubytování je převážně pod stany.
Peněžní služby poskytuje zejména pošta, která spolupracuje s Českou obchodní bankou,
tzn. že lze přes poštu provádět veškeré transakce jako v jakékoliv bance.
Mnozí místní obyvatelé, zejména podnikatelé, využívají internetové bankovnictví, které
spočívá v tom, že veškeré finanční transakce provádíte doma přes počítač napojený na
příslušnou banku. Je to rychlé, pohodlné a klienti mají okamžitý přehled o svých financích.
Komerční banka má k výběru finančních hotovostí umístěn bankomat v čp. 5 na náměstí. Bankomat je přístupný celých 24 hodin. Letos ovšem někdo z tohoto bankomatu
ukradl minimálně čtyři miliony korun. Pachatelé se k penězům dostali zadním vchodem
řádně uzamčeného objektu a do trezoru se propálili autogenem, přičemž prokázali
opravdu obrovskou drzost. V domě, kde je bankomat umístěn, bydlí jeden frymburský
občan, který sice slyšel nějaký hluk, ale přikládal to ruchu z ulice, další občanka viděla
zloděje z okna, ovšem nenapadlo ji zavolat policii. Krádež se stala v noci, v srpnu, kdy se
po obci pohybuje poměrně dost lidí, přesto nikdo této krádeži nezabránil a pachatele se
nepodařilo vypátrat. Po této loupeži se lidé obávali, že banka do Frymburka již bankomat nevrátí, ale jejich obavy byly zbytečné.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Kapitola pátá: Úprava obce, doprava, spoje, změny životního prostředí
Obecní úřad i v letošním roce dále vylepšuje vzhled obce. Kromě úprav chodníků byly
vylepšeny cesty v parku na náměstí. Původní štěrkový podklad uprostřed parku a kolem
kašny nahradila dlažba /fotografie jsou přílohou/. O park, který je chloubou frymburského náměstí, se pravidelně starají pracovníci služeb obecního úřadu, s úklidem listí
pomáhají i žáci základní školy. Upravený vzhled je narušován lidmi, kteří se nepohybují
po chodníku ale zásadně mimo, takže vyšlapují další a další cestičky a zejména živý plot
je v důsledku toho na mnoha místech polámaný.
V souvislosti se začátkem zimního období byl zpracován harmonogram zimní údržby
místních komunikací. Bylo stanoveno pořadí a úseky pro jednotlivou techniku a jednotlivé pracovníky služeb obecního úřadu s cílem zabezpečit všem občanům bezproblémový
pohyb v obci. Tuto snahu značně komplikují auta zaparkovaná přímo před jednotlivými
domy, které musí technika složitě objíždět.
Dnešní podoba obce vznikla po vybudování lipenské přehrady. Tato největší vodní plocha regionu byla vybudována v letech 1952-1959. Plocha hlavní nádrže je asi 4650 hektarů, objem 306 milionů m3 a nadmořská výška 726 m. Impulsem pro vznik byly rozsáhlé záplavy. Po dokončení díla, kdy voda zaplnila celou nádrž, vzniklo nové „šumavské
jezero“ a toto vytváří v okolí Frymburka kouzelné zátoky působící dojmem, že rozlehlá
vodní hladina je součástí místní krajiny odnepaměti. Vedle přínosné stránky, jakou je
rozvoj turismu, vznikly vybudováním přehrady i určité problémy, např. obtížná dostupnost obou břehů. Tento problém odstranily převozy.
V dnešní době je jezero značně znečištěno, svůj díl na tom mají i vlastníci chat. Letošní
setkání Přátel čisté vody, kterým leží na srdci kvalita vody v jezeře, mělo za úkol získat
pro tuto věc lidi z krajského úřadu. V létě čas od času hygienici v některých lokalitách
zakážou koupání, což má neblahé důsledky pro cestovní ruch v celé oblasti. Nutné je
snížit množství fosforu, který se do jezera dostává z domácností, z krmiv pro ryby, splachem z polí, lesů či z atmosféry. Ročně tak přitékají do jezera téměř tři tuny fosforu,
z toho jednu tunu dodají rybáři zakrmováním ryb. Toto množství se dostává do vody
během dvou měsíců v létě, čímž se značně rozšiřuje vodní květ. Rybáři oponují, že bez
zakrmování si nezachytají. Pokud se ovšem přikrmuje rozumně, ryby stačí vhozenou potravu zkonzumovat, ale pokud se do vody nasype velké množství, které ryby nezvládnou,
pak se toto krmení ve vodě kazí.
K dalším znečišťovatelům patří i jachtaři, u kterých není známo, jak se zbavují odpadů.
Čistota vody je velice důležitá. Vodní nádrž je např. pro Loučovice zdrojem pitné vody.
Frymburk odebírá pitnou vodu ze studní pod Martou. Za spotřebovanou vodu se platí.
Čtyřčlennou domácnost ve Frymburku tak vyjde voda na rok zhruba na osm tisíc korun. Zásadní změnou v odběru pitné vody a tedy celé ekonomiky vodního hospodářství
by mohlo být zprovoznění nového hotelu v bývalé škole v přírodě. Obecně totiž platí, že
čím více lidé šetří a čím méně vody odebírají, tím víc její cena roste. Vodárenské společnosti totiž s její dodávkou vznikají fixní náklady, které se s větším dodávaným množstvím snižují.
Podle připravovaná vyhlášky Ministerstva dopravy by se na Lipně mohly prohánět motorové čluny. Většina starostů je proti a myslím, že oprávněně. V současné době je pou-

žití motorů omezeno na plavidla záchranné služby, vodní taxi, policie apod. Další hlučné
skútry a čluny by jenom zvýšily hluk a přidaly by se k řevu motorkářů.
Většina frymburských domácností topí v zimním období dřevem nebo elektřinou. Druhý
způsob je podstatně dražší. Tyto způsoby vytápění jsou velkým přínosem čistotě ovzduší.
Paradoxem ovšem je, že Frymburk je sice obklopen lesy, ale sehnat palivové dříví je velký problém. Dřevo se vyváží do ciziny a ceny na tuzemském trhu se pomalu vyrovnávají
cenám za uhlí. Někteří občané proto o možnosti topení uhlím již uvažují. Ještě před několika lety se přitom v zimě v obci právě v důsledku topení uhlím nedalo dýchat. Dalším
nešvarem je spalování odpadů v kotelnách místních podniků. Zejména v létě, při pobytu
venku, je všude cítit nepříjemný pach spálených plastů.

Kapitola šestá: Péče o obyvatelstvo, sociální zabezpečení, zdravotnictví, péče o staré občany
----------------------------------------------------------------------------------------------V roce 2005 obec prodala byty v čp. 30-33. O jejich koupi měli obyvatelé Frymburka
velký zájem. Na každý prodávaný byt připadal nejméně jeden zájemce i mimo okruh
nájemců. Existovala i možnost výměny v rámci bytového fondu, kdy nový nájemce mohl
získat právo na přednostní odkoupení. Většina nájemců svého přednostního práva využila.
V předcházejícím roce byly zrekonstruovány tři podkrovní byty pro učitele v mateřské
škole nákladem téměř 5 milionů korun. Dobře míněný úmysl obce poškodila nekvalitní
práce stavbařů a projektantů. Do bytů teče voda ze střechy. Největší spoušť nadělala
voda během jarního tání, kdy se objevila i ve společných prostorách v mateřské škole,
natekla do elektroinstalace a vyřadila z provozu topení, ale taky např. lednice.
Zdravotnictví:
Zdravotní péči zajišťují mimo Lékařské služby první pomoci soukromí lékaři. Situace
v tomto resortu je pro obyčejného pacienta stále velice nepřehledná. Na jedné straně slyší prohlášení ministra zdravotnictví o tom, že je vše v naprostém pořádku, na druhé
straně se setkává se zarážející skutečností, kdy místní praktická lékařka žádala o finanční výpomoc obec, protože dochází k velkému zpoždění plateb za vykonanou práci
od zdravotních pojišťoven. Lékařská profese je jednou z nejdůležitějších lidských činnosti, která by měla být morálně i finančně přijatelně oceněná. Ze současné situace tento
dojem nemám.
Lékařská služba první pomoci byla přesunuta z Frymburk do Horní Plané.
Rychlou záchrannou službu ve Frymburku provozuje firma Trans Hospital a funguje
již déle než rok. Na její činnost je slyšet samá chvála. Za dobu svého působení na Lipensku ošetřil tým záchranářů zhruba 500 pacientů. Skladba pacientů a zranění je stejná
jako kdekoliv jinde. Závažnější případy jsou z lyžařského areálu Kramolín. Na počátku
svého působení měli záchranáři většinu výjezdů v noci. Tehdy si začali říkat netopýři
z Frymburka. Název se ujal a dnes mají své logo v grafické podobě i na všech svých autech. Je to jediná záchranka v zemi, která pracuje pro stát. Její příjmy tvoří platby od
zdravotních pojišťoven za provedené výkony. Pojišťovny platí lékaře a ujeté kilometry,
zbytek nákladů si zajišťují např. pořádáním různých kulturních akcí, někdy přispívají
obce. Podle zákona musí záchranka dojet k pacientovi do patnácti minut. Ve službě je
vždy lékař, sestra a řidič-záchranář. K dispozici mají i člun pro rychlejší přesun na druhý břeh jezera. Frymburští záchranáři vzpomněli dvou neobvyklých případů, k nimž
vyjížděli, a to převoz zcela opilého chlapce z Loučovic, jemuž bylo teprve deset let, a muže ve Studánkách, kterému v nemocnici naměřili neuvěřitelných 6.2 promile alkoholu.
Dobře nakonec dopadl případ přímo ve Frymburku, kdy na sedmiletou školačku spadl
osmdesátikilový kus ledu ze střechy. Naštěstí jí sjel po zádech, takže i když to zpočátku
vypadalo špatně, utrpěla“jen“ zlomeninu obratle.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Kapitola sedmá: Školství a kultura
V základní škole působí nový ředitel pan Jiří Horňáček z Brna. Ke konci roku odešla do
starobního důchodu vedoucí učitelka mateřské školy paní Marie Procházková. Její
funkci převzala paní Eva Nešvarová.
Součástí základní školy je:
Mateřská škola ………………….počet dětí 48
1.stupeň ZŠ ……5 tříd…………..počet dětí 80…….. počet žáků na třídu 16
2.stupeň ZŠ ….. 4 třídy ..……… počet dětí 98…..….počet žáků na třídu 24,5
Školní družina…2 třídy……….. počet dětí 50 …….počet žáků na třídu 25
Školní klub……..1 třída……….. počet dětí 21
Školní jídelna MŠ……………… počet dětí 48
Školní jídelna ZŠ………………. počet dětí 167
Materiálně-technické podmínky školy tvoří: 9 učeben, 2 herny, odborné pracovny,
knihovna, multimediální učebna, odpočinkový areál, sportovní víceúčelové hřiště, dílny
a pozemky, budova školy je od obce předána do správy.
Nákladem 2,4 milionů korun bylo upraveno stávající školní hřiště na novou oválnou běžeckou dráhu, dráhu pro sprinty a doskočiště pro skok do výšky. Součástí celé plochy
jsou i odvodňovací kanály a tartanový povrch.
Žáci jsou vzděláváni podle programu Obecná škola.
Ve škole pracuje 25 zaměstnanců, z toho 12 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky školní družiny, 3
učitelky v mateřské škole, 8 provozních pracovníků.
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků:
Učitelé 1.stupně-80%
Učitelé 2.stupně-85%
Učitelky MŠ a družiny.100%
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků:
Prospělo s vyznamenáním 59
Prospělo: 116
Neprospělo: 3
Provozní a investiční náklady jsou hrazeny z dotace od obce a výsledkem hospodaření za
rok 2005 je ztráta ve výši 3380 Kč. Mzdy zaměstnanců hradí Krajský úřad.
V říjnu byla ve škole zřízena školní rada, tj. skupina lidí složená z rodičů, pedagogů a
zástupce zřizovatele, kteří se budou podílet na vedení a kontrole chodu zařízení. Za zřizovatele byl obecním zastupitelstvem jmenován pan Václav Liebl, za rodiče byla zvolena
paní Dana Reifová, za pedagogický sbor paní Zuzana Frantálová.
Pro lepší informovanost se rodičům žáků dostal do rukou občasník Informatorium základní a mateřské školy, který by měl na svých stránkách přinášet základní informace o
novinkách ve školství, chodu a činnostech školy.
Nová školská legislativa přinesla mimo jiné změnu týkající se zavedení plateb za pobyt
dětí v mateřské školce. Při stanovení částky se vycházelo jak z požadavků legislativy, tak
i z konkrétních nákladů. Výsledkem byla částka 250,- Kč měsíčně.
V dubnovém Frymburském zpravodaji byly uveřejněny velice zdařilé ukázky z literární
tvorby žáků 9. třídy Michaely Kellingerové, Pavly Urbanové, Šárky Hadačové a Barbary Michálkové. V době, kdy naše děti tráví čas převážně u počítačů a bez mobilů nejsou
schopné existovat, tato dílka velice mile překvapila svoji bohatou slovní zásobou.

Frymburská základní škola si připomněla 30. výročí existence ve stávající budově.

Kapitola osmá: Zábava a sport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I v tomto roce proběhla celá řada kulturních a sportovních akcí.
Leden patřil zejména lyžařům. Mohli se zúčastnit např. Jizerské padesátky, Frymburské
stopy a Kyselovské lyže, na které startovalo více než 70 závodníků. Pokud někdo nechtěl
lyžovat a zároveň byl sportovně zdatný, čekal na něj v tělocvičně základní školy Technický sedmiboj dvojic. 29.ledna se uskutečnilo Mistrovství světa v jízdě na ruském bobu.
Jsou to závody na krytu od veřejného osvětlení bobovou dráhou na Martě, zpestřené
bohatým doprovodným programem.
V únoru zorganizovalo občanské sdružení Lipno-Dunaj tradiční maškarní bál pro děti.
Frymburský svaz žen uspořádal předváděcí akci - nádobí, které usnadňuje vaření. Ženské fotbalové družstvo oslavilo Valentýna turnajem v sálové kopané.
Březen patřil přátelům čisté vody. Třídenní setkání ve staré škole začalo diskusí o kvalitě vody v jezeře, druhý den byl věnován promítání filmů zabývajících se životním prostředím Šumavy a besedě občanů se zástupci Ministerstva životního prostředí, zástupci
kraje, s poslanci a senátory. Den ukončil maškarní bál. Poslední den byl ve znamení
filmů Steve Lichtaga, který při besedě velice poutavě líčil své zážitky z natáčení velryb.
Jeho film Tanec modrých andělů, který diváci ve Frymburku zhlédli, se zasloužil o to, že
se Česká republika stala členem Světové velrybářské komise.
Milovníci vody si mohli užít při velikonočním potápění v Lomu Těšovice u Prachatic, a
zejména ženy také v lázních Bad Füssing. Zájezd do těchto termálních lázní organizují
frymburské ženy 2x ročně. Zájem je obrovský a již s námi jezdí i ženy z okolních obcí.
Lázně nabízejí bazény s vodou teplou od +28°C do +35°C včetně perličkových masáží.
K dubnu patří tradiční stavění máje Sborem dobrovolných hasičů. Další jarní akci, tentokrát pořádanou frymburskými ženami, byla burza oblečení. Lze zde prodat a za slušné ceny nakoupit téměř jakékoliv oblečení a boty. Burza se pořádá 2x do roka a věci,
které se neprodají, odvezeme na Český červený kříž do Českého Krumlova.
Květen patřil potápění organizovaném Aqualung clubem Frymburk a dále dětem. Ke
konci měsíce jako dárek k dětskému dni uspořádalo občanské sdružení Lipno-Dunaj na
pláži Dětský den a Český rybářský svaz pro mladé rybářské nadšence soutěž v chytání
ryb.
Červen je již tradičně spojen s třídenními Frymburskými slavnostmi. Je to bezesporu
nedůležitější kulturní akce roku. Letos se konal již 6.ročník. Návštěvníky přivítal orchestr Péro za kloboukem. Oficiální zahájení patřilo panu starostovi. Po tomto zahájení
následoval výdej guláše a piva zadarmo. Náladu všem přítomným vylepšila cikánská
čardášová kapela. Jako rudá záře vypadaly dětské lampiony, s kterými děti procházely
kolem náměstí. Všichni poté zamířili k pivnímu stanu na vystoupení kapely Papouškovo
sirotci. Večer ukončil ohňostroj.
Sobotní program zahájilo několik divadelních pohádek pro děti. Mladí hasiči soutěžili o
putovní pohár starosty. Po zábavném vystoupení Josefa Mladého a Aloise Náhlovského
se o slovo přihlásily bigbeatové kapely a diskotéka. Nedělní program byl více věnován
sportovním utkáním, např. fotbalovému utkání žáků a ženských dvojic. Do obce zavítaly

v době slavností zhruba tři tisícovky lidí /fotografie jsou přílohou kroniky/.
Červenec a srpen patří především letní turistické sezóně a akcím pro návštěvníky obce
jako jsou různé diskotéky. Proběhl také turnaj v malé kopané a nohejbalový turnaj trojic O putovní pohár firmy JPS.
SK Tenis Frymburk uspořádal dva tenisové turnaje ve čtyřhře mužů a jeden ve dvouhře
žen. Členové družstva také dobře reprezentovali frymburský tenis v přeboru Českokrumlovska a Českobudějovicka.
V září již tradičně pořádá frymburský Svaz žen zájezd do Itálie. Zásluhou zejména paní
Marcely Čihákové si občané obce mohou vychutnat krásné prostředí moře v italském letovisku Bibione. Cena je velice přijatelná, výhodou je odjezd i příjezd přímo
z Frymburka.
Říjen: Drakiáda - soutěž v pouštění všeho, co má šanci vzlétnout.
Listopad: Frymburský pindík, tj. 6. ročník šachového turnaje. Na členské schůzi Svazu
žen jsme se nechaly nalíčit od vizážistky, která nám poskytla spoustu užitečných rad.
Prosinec proběhl v předvánočním duchu. Obec uspořádala kulturní akci pro důchodce.
Letošní účast byla menší, zúčastnila se asi polovina všech důchodců. Velice záslužnou a
pěknou akcí bylo předávání betlémského světla. Letošní předávání připadlo na frymburské dobrovolné hasiče. Rakouští hasiči ho do obce přivezli před Štědrým dnem. Lidé
na Českokrumlovsku tak dostali do domácností betlémské světlo míru a přátelství již po
sedmnácté. Po slavnostním předání a požehnání páterem Zálehou v kostele svatého Bartoloměje si ho požární sbory celého regionu rozvezly po všech osadách, obcích i městech.
Frymburští si ho mohli vyzvednout přímo v kostele nebo u hasičů.

Frymburská farnost pod vedením nového pátera Ivana Marka Zálehy vyučovala náboženství na místní faře. Oproti loňskému roku totiž klesl počet dětí, které se chtěly učit
náboženství, takže v základní škole se nevyučovalo. Přihlásilo se pouze 5 dětí a minimální počet musí být alespoň sedm. Na faře se mohou s náboženstvím seznámit nejen děti,
ale i dospělí.
V červnu se konala pouť do Kájova. Byla to akce, kterou připravili a zúčastnili se jí
především dřívější obyvatele Frymburka. Pěšky vyrazili z Frymburku přes Posudov,
kde vysvětili nově renovovaný Jani-sloup s vyobrazením svatého, dále pokračovali přes
Světlík do Kájova a zpět do Frymburka.
Součástí frymburské farnosti je cenná historická památka, raně gotický kostel svatého
Bartoloměje. Velmi fotogenický kostel se štíhlou věží byl postaven v roce 1277 a později
se dočkal několika přestaveb. Uvnitř je pozoruhodná členitá síťová klenba presbytáře,
gotická křtitelnice, rokoková kazatelna, empírový svatostánek na oltáři z poloviny 17.
století a další zajímavý interiér a sochy. Na vrchu nad Frymburkem je poutní kaple, lidově nazývaná Marta.
Po stopách Stifterových románů a povídek se vydali účastníci srpnového literárního čtení pořádaného hornorakouskými spisovateli. Výchozím bodem pro tuto akci byla Horní
Planá. Dalšími zastávkami tohoto neformálního předčítání se stal frymburský kostel a

vpodvečer pak věž nedávno zrestaurovaného Vítkova hrádku u Svatého Tomáše. Účastníky této akce byli především rakouští příznivci Adalberta Stiftera.

Kapitola devátá: Dobrovolné aktivity, výročí obce
-----------------------------------------------------------------------------------Myslivecké sdružení Frymburk má 19 členů.
Předseda: Stanislav Zabilka
Myslivecký hospodář: Karel Janda
Jednatel: Milan Moravec
Finanční hospodář: František Vlach
K nejdůležitějším akcím spolku patřilo setí ovsa a ječmene na tři políčka na Svatonině
Lhotě, Hodslavi a Moravici. Kromě toho členové sázejí stromky, sbírají klestí a v zimě
přikrmují zvěř. Letošní zima začala již v polovině listopadu a myslivci se obávali velkého úhynu zvěře.
V měsících listopadu a prosinci se uskutečnily dvě naháňky na černou zvěř a zvěř škodnou. První se vydařila, ulovilo se 1 sele, druhá akce skončila nezdarem. Rovněž se podařil /za finanční poplatek/ plánovaný odstřel 2 srnců ve vytipované části honitby, kde se
zvěř dopředu přikrmuje. Byly opraveny poškozené posedy a vybudována nová „kazatelna“ u krmelce p. Stojky. Pro zpestření své činnosti si členové uspořádali po honu „Poslední leč“ s hudbou a posezením v restauraci.
Obec Frymburk byla nucena požádat odbor životního prostředí Městského úřadu Český
Krumlov o povolení pro uživatele honitby MS Vřesná k lovu lišky obecné na nehonebních pozemcích uvnitř hranice současně zastavěného území obce. Žádost se týkala lovu
lišky obecné a toulavých koček a psů. V poslední době se zejména u lišek množily případy ztráty plachosti a docházelo k situacím, kdy bylo možno spatřit tato zvířata přímo u
rodinných domů. Přibývalo případů škod drobným chovatelům na zvířatech a drůbeži.
Lov mohly provádět osoby s platným loveckým lístkem, povolenkou k lovu, platným
zbrojním průkazem a případné místo muselo být zabezpečeno. Povolení k lovu se vztahovalo pouze na lišky. Psi a kočky se mohli v obci pouze odchytit. Usmrcovat v honitbě
toulavé psy lze pouze tehdy, pokud jsou bez doprovodu ve vzdálenosti větší než 200 m od
nejbližší nemovitosti a pokud pronásledují zvěř.
Rybáři v lipenském jezeře, v oblasti,která spadá do revíru českokrumlovských sportovních rybářů, ulovili 37 710 kaprů o celkové váze 91 961 kilogramů. Candátů například
vytáhli 16 233 ks, cejnů 10 722 kusů, okounů 6 715, pstruhů duhových
1 011, štik 3 209 a úhořů 174. Mezi úlovky ale figurovaly i další druhy ryb. Rybářství
patří bezesporu k nejrozšířenějším koníčkům.
Místní organizace rybářů připravila spoustu akcí i pro malé začínající rybáře. V květnu
vyrazil rybářský kroužek na zájezd do nejstaršího rybářského učiliště Evropy ve Vodňanech. Děti se seznámily nejen s historií, ale i s živočichy, kteří žijí kolem vody i v ní.
Největší obdiv získaly až 80 let staré exponáty preparovaných ryb v lihovém nálevu.
Dne 14.5. se konaly rybářské závody pro děti na rybníku Heršlák. Během závodu děti
předvedly, jak už ovládají rybolovnou techniku.
Ke konci května se konaly rybářské závody na jezeře Lipno. Dostavilo se 15 dětí. Vzhledem k nízkému věku některých závodníků rozhodl hlavní organizátor pan Jiří Langer
upravit regule závodu tak,že dětem mohli pomáhat i rodiče.

Ke Dni dětí byly i na Milné uspořádány rybářské závody, kterých se zúčastnilo 36 dětí,
převážně z Milné.
Třetí ročník Pošumavské navigační soutěže její pořadatelé poprvé spojili s prvním ročníkem Memoriálu Petra Tučka. K tomu napomohlo i to, že letiště na Blatné je nově zaregistrováno jako vzletová a přistávací plocha pro ultralighty. Zúčastnilo se osm posádek z celé republiky.
Úkolem soutěžících bylo ve stanoveném čase poznat podle fotografii dvanáct míst a zakreslit je do mapy.
Zdejší letiště zaznamenalo značný rozvoj. Postavil se hangár a uvažuje se o otevření školy pro ultralighty. Přistávají zde i piloti z Rakouska a Holanďané uvažují, že na lipenskou Marinu začnou spíše létat než jezdit.
Naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů zasahovala celkem u tří požárů. Dne 24.1. ve
22.38 hod. byl nahlášen požár rekreační chaty v chatové osadě Lojzovy Paseky II.
Vzniklá škoda dosáhla 900 000 korun. Příčinou požáru byl špatný stav komínového tělesa - spára v komíně.
K dalšímu zásahu došlo dne 22.5. v 10.14 hodin při požáru rodinného domku ve Frymburku. Škoda byla odhadnuta na 800 000 korun. Příčinou požáru byla technická závada
na elektrickém spotřebiči - televizoru.
Posledním výjezdem byl požár truhlárny a kotelny ve Frymburku dne 1.6. ve 4.16 hodin.
Odhad škody je 3 miliony korun. Příčinou požáru byla pravděpodobně technická závada v zařízení kotelny. Pokud se posuzují požáry podle objektu vzniku, nejčastěji k nim
dochází v kontejnerech, popelnicích, odpadových koších a na volných skládkách.
Dobrovolní hasiči ve spolupráci s obecním úřadem pravidelně organizují sběr železného
šrotu, s výjimkou tzv. nebezpečného odpadu, jako jsou televizory, lednice, mrazáky a
podobně. Tento odpad odváží firma ASA.
V září hasiči uspořádali hasičskou soutěž v požárním sportu v rámci Jihočeské hasičské
ligy a Velké ceny Českokrumlovska. Jednalo se o soutěž družstev mužů a žen sborů dobrovolných hasičů v požárním útoku. Počasí soutěži přálo, ani o diváky nebyla nouze. Podařilo se rovněž nashromáždit dostatek hodnotných cen, takže nikdo neodjel s prázdnou. Zúčastnilo se asi 14 družstev. Naše družstvo startovalo v domácím prostředí, a proto se chtělo vytáhnout, ale jak to často bývá, nastal pravý opak. Ihned po startu došlo ke
zranění a musela zasahovat lékařská služba. Zraněný p. Greňo si poležel asi týden
v nemocnici.
Hasiči si připravují i své nástupce. Po dlouhé době /cca po 20 letech/ uspořádali soutěž
mladých hasičů z celého Českokrumlovska v rámci Hry Plamen 2005 v těchto kategoriích: přípravka děti do 5 let, mladší žáci a žákyně do 11 let a starší žáci a žákyně do 15 let.
Profesionální hasiči, kteří mají sídlo přímo ve Frymburku, zasahují po celém okrese
Český Krumlov.
Frymburský ženský fotbal patřil k nejaktivnějším. Každý měsíc se zúčastňoval různých
turnajů s umístěním na předních místech.
Fotbalový klub mužů FC Šumava Frymburk funguje díky obci a sponzorům.
Zimní příprava probíhala bez větších komplikací za společné účasti hráčů „A“ i „B“
družstva. Největším přínosem bylo společné soustředění, které proběhlo při maximální
účasti hráčů v krásném prostředí areálu hotelu Hrdoňov, a účast v kvalitně obsazeném
turnaji na českokrumlovské „umělce“, kde se Frymburk probojoval až do finálové skupiny. Velice dobrou tréninkovou účastí se mohou též pochlubit i trenéři naší mládeže, a

nejvíce potěšující je, že se pod vedením Františka Maliny a Jana Turcovského úspěšně
rozběhla tréninková přípravka našich nejmenších.
K zimním úspěchům lze též přiřadit i to, že sedm frymburských zájemců v půli března
úspěšně absolvovalo trenérskou licenci „C“ a rapidně tak rozšířili řady kvalifikovaných
trenérů v naší obci.
Zdárně a s velkou účastí proběhla též Josefovská zábava. Fotbalisté se těší hojné účasti
fanoušků při domácích zápasech, a pro zápasy na hřištích soupeřů byl k dispozici autobus.
V obci je asi 7 chovatelů drobného hospodářského zvířectva. K nejvytrvalejším patří
pan Zdeněk Hrdý, který se věnuje chovu ovcí.

Souhlasím s vyplacením odměny ve výši 4000,- Kč
za zpracování kroniky r.2004 p.Antonii Frnkové.
Frymburk 18.11.2005

