Kronika
ROK 2012
Hlavní kapitoly zápisu
1. Průběh roku, počasí
2. Obyvatelstvo-pohyb, statistika k 1. lednu, pracovní příležitosti, sňatky, úmrtímatrika
3. Politický a veřejný život, hlavní činnost zastupitelstva a úřadu městyse, hospodaření městyse, rozpočet, investice, dotace
4. Hospodářský život a/ zemědělství
b/ průmysl, podnikání
c/ obchod a služby, cestovní ruch
d/ peněžnictví
5. Úprava obce, doprava, spoje, změny životního prostředí
6. Péče o obyvatelstvo, sociální zabezpečení, zdravotnictví,péče o staré občany
7. Školství a kultura
8. Zábava a sport
9. Dobrovolné aktivity obyvatel

Úvod kronikáře
Významné události roku 2012
Na povrchu Marsu přistálo americké vozítko, které mělo pátrat po možných známkách života. Sonda
už objevila jednoduchou organickou molekulu, ale existenci života na rudé planetě to nepotvrzuje.
Karibik a USA zasáhla tropická bouře-hurikán zabil 253 lidí. Pod vodou se ocitla i část New-Yorku,
jehož obyvatelé byli odříznutí od dodávek elektřiny.
Desetitisíce turistů se v očekávání konce světa vypravily do oblastí, které v minulosti obývali staří
Mayové, jejichž kalendář podle některých mylných výkladů předpověděl na toto datum apokalypsu.
K ničemu nedošlo.
Rok 2012 na domácí politické scéně lze pojmenovat různě, například rokem permanentní vládní krize
a ministerských výměn. Rokem, kdy vinou míchání metanolu do tvrdého alkoholu zemřelo 38 lidí a
30 viníků čeká na soud. Rokem schválení přímé prezidentské volby.
Krade se, podvádí, drancují se veřejné rozpočty a nic se neděje. Do této beznaděje vnesl – i za cenu
vlastního pádu-světlo exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který připravil přelomovou novelu zákona
o státním zastupitelství, kdy i mocní a vlivní se dostali do vazby a za mříže, např. za zneužívání pravomocí, podvody, korupci.
V říjnu se konaly krajské volby, v nichž jednoznačně zvítězila levice. ČSSD obhájila pozici v devíti
krajích a regionální vlády vytvořila spolu s KSČM. Zřejmé je, že kyvadlo politických nálad se kloní
výrazně doleva, respektive proti vládnutí ODS. Státní rozpočet pro rok 2013 předpokládá dluh neskutečných sto miliard korun. Ve Frymburku vyhrála ČSSD-106 hlasů, KSČM 64 hlasy a třetí ODS 49
hlasů.
Otřesy země, které vylekaly lidi na Českokrumlovsku v noci z 11. na 12. ledna, byly přirozené. Bylo
to opravdu zemětřesení. Epicentrum bylo stanoveno na spojnici Plešivce a Kájova, v hloubce osmi
kilometrů.
Lidé mění životní styl. Chodí méně do restaurací a berou si kratší dovolenou. Žádné či minimální
zvyšování platů, zdražování, to jsou hlavní motivy těchto změn. Nejvíce peněz vydávají domácnosti
za bydlení a služby spojené s bydlením. Kupují se levnější potraviny a volný čas se tráví u televize.
Až 41% dětí se narodilo mimo manželství. Současné české domácnosti nezvládají téměř nic ušetřit,
dostávají se do dluhů a často musí čelit exekucím.
/ novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Kapitola první
Počasí 2012
Leden-nebyl příliš zimní, sněhu bylo maximálně 25cm. Bruslařská dráha se otevřela 30. ledna 2012.
Únor-začala tuhá zima, teploty klesaly až na hodnotu minus 30 stupňů Celsia. Ke konci měsíce nastalo jarní počasí.
Březen-pokračoval jarním slunečním počasím. 25. 3. 2012 bylo jezero bez ledu.
Duben-byl aprílový s četnými ranními mrazíky a občasným sněžením, ale ke konci měsíce se značně
oteplilo až na letní teploty.
Květen-pokračoval teplým počasím, ale Bonifác dostál svému označení „ledový muž“, a tak se rtuť
teploměru sešplhala pod bod mrazu až na -3 stupně Celsia, mrazík způsobil mnoho škod na ovocných
stromech.
Červen-první polovina deštivá, konec měsíce letní teploty.
Červenec-hodně deštivý s četnými bouřkami
Srpen-pokračovalo deštivé počasí, ke konci měsíce se vrátilo letní počasí s teplotami až na +30°C.
Září-krásné podzimní počasí s teplotami nad +20 stupnů Celsia.
Říjen-teplý, sluneční bez ranních mrazíků, zima udeřila 27. 10. kdy napadlo 12cm sněhu.
Listopad-sychravý, sluníčko vykouklo pouze 4x za celý měsíc.
Prosinec-mírně zimní bez větších mrazů a sněhu, 11.12. napadlo 15cm sněhu, který vydržel jen 5
dnů, málo sluníčka většinou zamračeno.

Kapitola druhá
Obyvatelstvo, pohyb, statistika k 1.1. pracovní příležitosti, matrika
- sňatky, úmrtí, narození
------------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2012 žilo ve Frymburku 1307 obyvatel. Během roku se přihlásilo 35 občanů, odhlásilo 42 a
umřelo 7.
Dospělí občané ………………………………………………………………. 1129
Děti .…………………………………………………………………… …….. 178
V části Blatná/včetně Svatoniny Lhoty/………………17 občanů
V části Milná …………………………………………82 občanů
V části Kovářov …………………………………….. 11 občanů
Ve Frymburku ………………………………….... 1197 občanů
Průměrný věk 40 let. Nejstarší občanka, paní Františka Frnková, dovršila 91 let. Z mužů je nejstarší
pan František Bártík s věkem 90 let.

Matrika:
V našem matričním obvodě se rozhodlo uzavřít sňatek 14 párů.
Jednalo se o tyto snoubence:
Lazorišák Jaroslav + Urbanová Monika
Hošek Jiří + Šejnová Eva
Poul Michal + Tomšíková Marie
Kolínský František + Herdová Věra
Míček Radek + Gahutová Ludmila
Bartošek Rostislav + Faturová Irena
Žídek Adam + Vrablíková Lada
Cháma Luboš + Matznerová Blanka
Matějka Tomáš + Gabrielová Zuzana
Macar Pavel + Bártová Jana
Tecl Jiří + Vaněčková Jana
Švehla Miroslav + Fráňová Simona
Mynařík Ondřej + Petrová Sylvie
Celkem se narodilo 9 dětí, tj. o sedm méně než loni.
Narodily se tyto děti:
Josef Nekola
Josef Vokůrka
Ondřej Schneider
Jiří Dulík
Žofie Maxová
Dominik Pintr
Dan Králík
Kamila Hamousová
Linda Anna Nemota

Celkem umřelo 7 osob:
Falat Jozef
Gajdošová Antonie
Irholci Jiří
Lorencová Jana
Louvar Vladimír
Pyszková Dagmar
Vršanová Růžena
Údaje jsou převzaty z evidence obyvatel Úřadu městyse Frymburk.

Kapitola třetí
Politický a veřejný život, činnost zastupitelstva městyse a úřadu městyse, hospodaření městyse, rozpočet, investice, dotace
------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse /ZM/pracovalo ve stejném složení jako loňský rok, pouze František Piskura
odstoupil ze zdravotních důvodů. Nahradil ho Antonín Labaj ml.
Starosta
- Oto Řezáč ( podnikatel)
Místostarosta
- Václav Liebl ( důchodce)
ostatní členové
- Ing. Kučera Bedřich ( ředitel elektrárny)
- Marie Boháčová ( vedoucí prodejny)
- Mgr. Zuzana Frantálová ( zástupce ředitele ZŠ)
- Ivan Grohman ( podnikatel)
- Antonín Labaj ( profesionální hasič HZS)
- Eva Neumannová ( podnikatelka)
- Luboš Krejza ( podnikatel)
Zaměstnanci městyse :
tajemník – Ing. Miroslav Flígr
odborní referenti - Antonie Frnková, Miroslava Badáňová, Miroslava Šuníková
provozní zaměstnanci - Václav Šisler, Pavel Mazura, Josef Račák, Václav Liebl ml., František Malina a Naděžda Sojková.
Zastupitelstvo městyse se scházelo 1x měsíčně.
Leden 2012-ZM schválilo výsledky inventarizace majetku městyse, podmínky prodeje pozemků kolem rekreačních objektů / cena za 1m2 bude 500,- Kč/, proběhla diskuse ohledně lyžování na Martě
do které se zapojili i přítomní místní občané, kteří vyjádřili dosti důrazně svoji nevoli
s neprovozováním lyžařského vleku.
Únor 2012-ZM schválilo hospodaření školy za rok 2011, přijalo nová pravidla pro práci bytové komise, schválilo změnu hranice katastrálního území obcí Frymburk a Světlík, kdy v rámci pozemkových úprav přechází do katastrálního území Frymburka pozemky o výměře 91204m2.
Opět proběhla diskuse ohledně zimních aktivit na Martě.
Březen 2012-ZM projednalo hospodaření vodohospodářské organizace ČEVAK a schválilo cenu
vodného ve výši 22,91 Kč a stočného ve výši 41.37 Kč. K uvedeným cenám se ještě připočte daň
z přidané hodnoty ve výši 15%. Starosta informoval o trase ŠED/šumavská elektrická dráha/, byl
schválen nájem nového občerstvení na pláži na dobu 15-ti let s úhradou nájemného 2.000000,- Kč
před podpisem smlouvy.
Duben 2012-ZM vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v lesích městyse za rok 2011, schválilo dohodu o narovnání nájemního vztahu s Pavlem Maiem ohledně veřejného tábořiště Vřesná.
Zastupitelé obdrželi kompletně zpracovanou studii k zimním aktivitám ve Frymburku.
Květen 2012-ZM souhlasilo s navázáním bližší spolupráce s hornorakouskou příhraniční obcí Vorderweissenbach v oblastech kultury, sportu, zájmových sdružení. Bylo schváleno hospodaření a závěrečný účet městyse.
Červen 2012-ZM vyslechlo a vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci, starosta podal
informaci o stavu příprav k znovuotevření lékárny.

Září 2012-ZM souhlasilo s uzavřením smlouvy na stavbu objektu na koupališti, schválilo nájemní
smlouvu na koupaliště. Pan Dlouhý seznámil přítomné se svým projektem sportovního areálu na
Martě, kde vlastní pozemky a celou akci bude financovat.
Říjen 2012-ZM projednalo návrh změny územního plánu č.3, který se týkal samotné obce. Po rozsáhlé diskusi starosta navrhl nehlasovat o této změně, vrátit ji pořizovateli s požadavkem na dopracování vyjádřených připomínek a bylo dále uloženo připravit územní změnu č.6, která se bude zabývat
především lokalitou Marta. Byl schválen zápis do kroniky městyse za rok 2011.
Listopad 2012-ZM souhlasilo se zprávou o letišti na Blatné, vydalo obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku za odpady ve výši 400,- Kč za osobu na rok, schválilo návrh rozpočtu na rok 2013
a rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015. Proběhla opět diskuse k lyžování na Martě.
Prosinec 2012-ZM schválilo rozpočet na rok 2013 a to jako přebytkový, schválilo nájemní smlouvu
na převoz mezi obcí Přední Výtoň a městysem Frymburk.
Na každém zasedání zastupitelstva se projednávaly prodeje pozemků, zejména kolem chat a často se
řešil problém s přidělováním obecním bytů, zejména pokud na jeden byt bylo třeba 5 zájemců. Největším problémem, který tíží zejména frymburské podnikatelé je absence zimní sezony. Letní trvá
zhruba maximálně 3 měsíce ve kterých si musí vydělat na provoz zbylých 9 měsíců. A tento problém
by mohlo odstranit lyžování a další zimní aktivity na Martě. Ze strany zastupitelstva městyse má tento
projekt zelenou. Problémy jsou s provozem sjezdovky. Její budoucnost vyvolává vášnivé diskuse. Na
jedné straně jsou lidé, kteří jsou proti ní a nedělali by tu nic, na druhé ti, co mají rádi lyžování a chtějí
rozvoj Frymburka. Územní plán městyse je starý 16 let a podle zákona se musí změnit do roku 2015.
V novém plánu se počítá s propojením Frymburka se střediskem v Lipně nad Vltavou, což by přineslo nové pracovní příležitosti a zvýšil by se zimní turistický ruch. Odpůrci se bojí poškození krajiny a
zdrojů pitné vody. Radní musí najít kompromis. Není možné myslet si, že se uživíme jen z letní sezony. Až 95 procent návštěvníků přijede jen ve dvou letních měsících. Jednoznačně z toho vychází,
že musí být dvě sezony a areál by se dal využívat i v létě. Odpůrci projektu si neuvědomují, že ve
Frymburku nezůstávají mladí lidé, rodí se málo dětí, spousta občanů musí za prací dojíždět. Osobně
jsem se zúčastnila jedné schůze týkající se právě tohoto tématu. K odpůrcům patřili zejména starší
občané, kteří jsou v důchodu mají stálý příjem a chtějí mít klid, pak také lidé, kteří pracují ve státních službách s pravidelným měsíčním příjmem od státu a dokonce občanka, která se z obce natrvalo
odstěhovala. Naopak pro bylo zhruba 90 procent občanů žijících trvale ve Frymburku. Zde žijí a pracují a Frymburk je i jejich zaměstnance musí uživit celý rok.

Hospodaření městyse za rok 2012
Daňové příjmy : 17 092,77 tis. Kč
Nedaňové příjmy: 14 294,6 tis. Kč
Kapitálové příjmy: 5 762,22 tis. Kč
Přijaté dotace:
1 604,22 tis. Kč
Příjmy celkem:
38 753,8 tis. Kč
Běžné výdaje:
26 871,33 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 4 306,06 tis. Kč
Výdaje celkem:
31177,39 tis. Kč
Výsledek hospodaření: + 7 576,41 tis. Kč
Stav běžného účtu městyse k 31.12.2012:

31 472 070,- Kč

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací
Hasiči:
172 440,- Kč
Svaz měst a obcí:
4 633,- Kč
Sedmiboj:
7 000,- Kč
Frymburské ženy:
5 000,- Kč
Rybáři:
10 000,- Kč
TJ fotbal:
543 862,- Kč
Tenis:
12 000,- Kč
Lyžaři-běžci:
20 000,- Kč
Aqualung:
40 000,- Kč
Pěvecký soubor Harmonie:
3 000,- Kč
Yukuza:
7 000,- Kč
Frymburské maminy:
11 000,- Kč
Včelaři:
5 000,- Kč
Sdružení Lipno-Dunaj:
30 000,- Kč
Základní a mateřská škola:
6 134 091,- Kč
Příspěvek pro dojíždějící žáky: 43 000,- Kč
Sdružení lipenských obcí:
50 000,- Kč
Vodní záchranná služba:
10 000,- Kč
Církev:
40 000,- Kč
Wellness-plavání:
150 000,- Kč
Masopust:
17 662,- Kč

Přehled přijatých dotací:
Dotace z Krajského úřadu na: výkon státní správy ……………………… 699 700,- Kč
na volby do Kraj.zastupitelstva ….…… 25 800,- Kč
na činnost dobrovolných hasičů ………. 37 395,- Kč
na hospodaření v lesích ……………….. 36 372,- Kč
muzeum-věžní hodiny………………….. 30 000,- Kč
čtyřkolka-hasiči ……………………….. 150 000,- Kč
pro ZŠ ………………………………….. 353 216,- Kč
cyklopoint ……………………………. 1 850 157,- Kč
Příspěvky od obcí Černá v Pošumaví, Světlík, Lipno nad Vltavou,
Přední Výtoň pro ZŠ-náklady za dojíždějící žáky…………………………. 168 948,- Kč

Stav pohledávek a závazků
Pohledávky: ………………………………………………………… 1 583 606 Kč
Z toho – Václavík Tomáš-nesplacená půjčka ………………………………..…….
256 820,- Kč
bytový fond, pohledávky vůči nájemníkům …………………………. …
854 777,- Kč
zálohy elektřiny, vody/..................................................................................... 310 741,- Kč
nezaplacené místní poplatky ………………………………………………… 130 243,- Kč
příjmy příštích období, dohadné účty aktivní a další menší částky …………. 31 025,- Kč
Samotné dluhy na nájemném u uživatelů obecních bytů byl 465 543,- Kč /bez penále/. Někteří nájemci se dostali do přechodných finančních problémů a v tomto případě se přistupuje k dohodám o
splácení, mnozí však svoji situaci podceňují a pak jim dluh naroste o nemalé penále. Pokud svůj fi-

nanční problém neřeší vůbec předává se věc k řešení soudu a ten může nařídit exekuci. V tomto případě soudní a exekuční náklady často přesahují původní dluh.

Závazky: …………….………………………………………………. 3 734 952 Kč
Předplacené nájemné ……………………………………………………………..
56 668,- Kč
Nezaplacené faktury přijaté v 1/2012, které věcně souvisí s rokem 2011 ……….
380 410,- Kč
BF zaplacené faktury za služby-bude zúčtováno vůči nájemníkům/ …………….
516 184,- Kč
Mzdy a odvody zaměstnanců za 12/2011, vyplaceno v l/2012 …………………..
411 068,- Kč
Odvod DPH za 4Q 2011…………………………………………………………..
469 737,- Kč
Výnosy příštích období, dohadné účty pasivní ……………………………………
234 285,- Kč
Předplacené nájemné-pláž ……………………………………………………….. 1 666 600,- Kč
Městys Frymburk nemá žádný úvěr, pouze leasing na Multicar-nesplacený zůstatek k 31.12.2012 je
773 797,- Kč.

Majetek městyse činí 201 171 018 Kč
Hlavní investice:
Koupaliště…………………………….……………………………………………. 669 317,- Kč
Investice do bytového fondu ………………………………………………………. 132 907,- Kč
Plynofikace ………………………………………………………………………… 337 800,- Kč
Veřejné osvětlení …………………………………………………………………… 192 850,- Kč
Územní plán ………………………………………………………………………… 94 880,- Kč
Vrt Náhlov…………………………………………………………………………… 267 022,- Kč
Zateplení školy ……………………………………………………………………… 447 780,- Kč
Centrální integ. systém ……………………………………………………………… 86 000,- Kč
Traktor + přísl. ………………………………..…………………………………… 1508 456,- Kč
Zametací stroj + přísl. ………………………………………………………………. 206 740,- Kč
Přezkoumání hospodaření městyse nezávislou auditorskou firmou skončilo závěrem: při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky.
/účetní výkazy jsou přílohou kroniky/
Dne 2.3.2012 se pan starosta zúčastnil plesu starostů Jihočeského kraje a vyhrál osobní automobil
Škoda Citigo. Vyhraná škodovka bude k dispozici úřadu městyse.

Kapitola čtvrtá
Hospodářský život, zemědělství, průmysl, podnikání, obchod a služby
(včetně cestovního ruchu), peněžnictví
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zemědělství
Farma Milná s.r.o. - v létech 1993 až 2013
Jak vyplývá z podnázvu firmy - Šumavská ekologická farma - prostorem jejího působení je jedna
z nejkrásnějších oblastí jižních Čech-Šumava. Vlastní hospodaření uskutečňuje firma od samého počátku především v osadě Milná na 896 ha pronajaté zemědělské půdy, s počátečním stavem 323 ks
skotu s pronajatými stroji a částečnými zásobami krmiva. Zpočátku se zaměřuje na mléčnou produkci.
Po dvou letech v roce 1995, začíná podnikat v částečně zdevastovaných objektech na Malšíně, v rozsahu 504 ha zemědělské půdy. V roce 2003 odkupuje za 4 mil. Kč zemědělský areál na Muckově.
S platností od 1.9.2000 získává certifikát ekologického hospodaření. V doplňkových aktivitách se zabývá lesní činností, rybníkářstvím a obnovou krajiny ve formě výsadby stromů, úpravy cest, odvodňování, úpravy vstupů do areálů, včetně výstavby kulturních památek.
Úspěšné 20-ti leté podnikání umocňuje především celková rekonstrukce areálů na Milné, Ostrově a
Muckově. V pastevních areálech zůstávala zvířata i v zimním období. Přestože se skotu dostávalo
pravidelné péče, přece jen nastal problém zajistit všechny potřebné podmínky pro vývoj zvířat,
zejména ve vlhkém jarním období. V drsnějších zimách bylo obtížné zajistit včasný dovoz krmiva,
nehledě na vyšší spotřebu pohonných hmot a na to, že zimoviště, která na farmě zabírala 92 ha ploch,
byla prakticky znehodnocena. Všechny tyto důvody vedly k tomu, že se majitele rozhodli pustit do
rekonstrukcí stávajících stájí, kde je možno většinu dobytka přes zimu ustájit. Objekty mají volné boxové ustájení se zachováním volného pobytu skotu, který má přístup i k venkovním zastřešeným krmištím. Ve vnitřních individuálních boxech se používá systém hluboké podestýlky, pro telata jsou
vyčleněny samostatné prostory a jsou zde i kotce pro krávy s těžšími porody, případně pro poporodní
komplikace a nemocná zvířata.
Po provedené rekonstrukci stájí zůstávaly stále přebytky píce na ploše kolem 400 ha, proto se majitelé
rozhodli pro zužitkování těchto přebytků postavit bioplynovou stanici. Její kapacita bude činit přes
7 000 t biomasy za rok při výkonu 250 kwh. Vedlejším produktem bude tzv. digestát s produkcí rovněž 7000 t, který bude využíván jako kvalitní hnojivo na pozemcích farmy. Celá výstavba fermentační stanice zahrnuje rovněž tři plata na senážovanou trávu a chlévskou mrvu. Náklady činily 42 mil.
Kč.
Informace jsou čerpány z Ročenky Farmy Milná-příloha kroniky/

Podnikání :
Veškeré podnikatelské aktivity jsou závislé na turistickém ruchu. Tak je tomu i v jediné malé rodinné sklárně v regionu-na Milné. Dva bratři Jan a Josef Stašákovi a jejich kamarád Zdeněk Talafous to
u své sklářské pece společně táhnou už třináctým rokem. Na podzim zavírají, protože po ukončení
letní sezony je firma neuživí a oni se musí někde zaměstnat. Obdobná situace je i v mnoha penzionech a v dalších firmách zaměřených na cestovní ruch. Oživení nastává na Vánoce a Velikonoce. Ani
obchody a pohostinská zařízení na tom nejsou lépe.

Cestovní ruch:
Camping Frymburk
se rozprostírá na břehu jezera v blízkosti Frymburka. Areál kempu, velký 4,5 ha, nabízí 170 karavanových míst s elektrickými přípojkami, z toho 25 komfortních míst s přípojkou na vodu a odpad a 4
komfortní místa se soukromou koupelnou /WC, sprcha, umyvadlo/. V areálu je také několik chatek,
kompletně vybavené mobilní domky a víkendová chata.
Návštěvníkům kempu se nabízí moderní sanitární zařízení, pračky, sušičky, mrazák, servisní místo
pro obytná auta a výlevku pro chemické WC, možnost uschování kol v uzamčené garáži. V restauraci
jsou k dispozici základní potraviny a pečivo nebo příjemné posezení na venkovní terase s výhledem
na jezero. Celý areál je pokryt internetem. Koupání a rybaření je možné přímo v kempu na 800 metrů
dlouhé pláži. Služby nabízí i půjčovna lodí a šlapadel, surfů, plachetnic a jízdních kol. Ze sportovního využití je nabízen stolní tenis, plážový volejbal, basketbal nebo vodní trampolína, pro ty nejmenší
pak dětská hřiště. Kemp je osvětlen, oplocen a hlídán 24 hodin denně. Přímo kolem kempu vede
osvětlená cyklostezka z Frymburku do Lipna nad Vltavou a dále až do Přední Výtoně ( 16 km), vede
po rovince a je vhodná také pro in-line brusle. Z cyklostezky je krásný výhled na jezero a po trase
jsou odpočívadla. Kemp organizuje výlety s průvodcem na kanoích či raftech. Provoz je od dubna do
září.
Ceník:
Karavanové místo /obytné auto nebo auto+karavan/
velký stan, elektřina+ebeny.malý stan ……………… 300,- až 450,- Kč/noc
Stanové místo / stan+elektr.přípojka, auto/………………………………… 100,- až 180,- Kč/noc
Chatky pro 4 osoby…………………………………………………………. 650,- až 750,- Kč/noc
Příplatky :
Pes……………. 50,- až 60,- Kč/noc
Sprcha………… 15,- Kč
Úklid chatek… 200,- Kč
Kemp je dlouhodobě pronajatý od městyse Frymburk.
/Informace z internetu jsou přílohou kroniky/

Lipenské cyklostezky:
Okolí Lipenského jezera je rájem pro cykloturisty. Značené cyklotrasy a cyklostezky ideálně propojují klidovou, přírodní oblast pravého břehu jezera s levým, který je vybaven kvalitním zařízením a
službami pro uspokojení i velmi náročných návštěvníků. Připraven je systém šesti navzájem propojených cyklotras značených dle známé celostátní metodiky Klubu českých turistů. Tyto cyklotrasy spojují na začátku a na konci jezera a prostřednictvím tří převozů pravý a levý břeh jezera a šesti hraničními přechody jsou napojeny na sousední rakouské cyklotrasy. Veškeré trasy jsou vedeny po komunikacích s minimálním provozem, některé části jsou určeny pouze pro cyklisty a chodce. V říjnu se
cyklistům otevřely nové možnosti, jak si prodloužit své trasy a obohatit je o nový úsek. Byla otevřena
nová část Jezerní cyklotrasy mezi Přední Výtoni a Lipnem nad Vltavou. Toho hned využilo a novou
cyklotrasu vyzkoušelo více než sto kolařů. Trasa na pravém břehu Lipna navazuje na dříve vybudovanou Jezerní cyklotrasu, která vede z Lipna nad Vltavou do Frymburka. Tvoří teď stezku v délce 16
kilometrů po břehu Lipenského jezera s výhledy na vodu.
Názvy cyklostezek:
Okružní trasy:
Dálkové trasy:
Svatotomášským pohořím
Jezerní
Přírodní
Lipenská magistrála
Vltavským kaňonem
Rakouská
Schwarzenberská cesta
Krumlovská
Po stopách Adalberta Stiftera
Okolo Lipna

Ledová magistrála
Jsou to už tři roky, co zamrzlá trasa mezi Frymburkem a Lipnem se stala jednou z velkých atrakcí regionu. Její nevýhodou je závislost na mrazech, protože tloušťka ledu musí mít alespoň 18 cm. Bruslařská sezona začala 3.února a nejsilnější led, a to až 35 cm, byl 12.února, kdy na dráze bruslilo přes
deset tisíc lidí. Bruslařskou dráhu upravovali frymburští dobrovolní hasiči ve spolupráci s obcí Lipno
nad Vltavou a využili k tomu novou pásovou čtyřkolku. Díky technice se podařilo propojit lipenský a
hornoplánský okruh až k Nové Peci. Vznikl tak zhruba čtyřicetikilometrový bruslařský okruh, který
nemá ve světě obdoby. Návštěvníky neodradilo ani značně mrazivé počasí. Jelikož jsou okruhy spojené, mohou lidé skutečně objet celé Lipno. Pro rodiny s dětmi jsou pak určené menší okruhy. Dráha
už je známa v celé republice a není žádnou výjimkou, když přijede autobus například západočeských
milovníků zimních sportů. Jízda po dráze je bez poplatků, vstup na ni je ale pouze na vlastní nebezpečí. Nejtěžším úrazem byl otřes mozku.
/novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Loď Adalbert Stifter
V dubnu mohly potkat lidé na trase mezi rakouským Lincem a přehradou Lipno gigantický náklad.
Plavební společnost Rosenberger Lipno Line tudy převážela velkou výletní loď. Celá transportní souprava měřila 48 metrů na délku, šest metrů na šířku a více než sedm metrů na výšku. Po cestě bylo
nutné nadzvedávat dráty elektrického vedení, odřezávat dopravní značky i uzavírat silnice. Loď se
vydala na cestu 17. dubna. Vzhledem k obřím rozměrům se přepravní vozidlo pohybovalo průměrnou rychlostí šest až osm kilometrů za hodinu. České hranice překročila na přechodu Guglwald a přes
Přední Výtoň dorazila 19. dubna do Frýdavy. Zde byla 20. dubna spuštěna na vodu. Domovským přístavem lodi bude Lipno nad Vltavou. Měla by pravidelně jezdit po přehradě a jako linkový spoj až do
Horní Plané. Loď byla vyrobena v roce 1967, prošla několika velkými opravami a bude největším
dopravním prostředkem na Lipně. Plavební společnost ji chce také nabízet pro svatby nebo firemní
večírky.
Loď má tyto technické údaje:
32 metrů dlouhá
6,6 m vysoká
5,85 metru široká
váha cca 85 tun
kapacita až 250 osob
/ novinový výstřižek je přílohou kroniky/

Doprava
Autobusové linky s přepravou jízdních kol už desátou sezónu vyjíždějí od června do září na víkendové trasy, o letních prázdninách jezdí i v pracovní dny. Tento dopravní systém má návaznost na vodní
přepravu, železnici a převozy. Tzv. Vltavská linka jezdí z Českých Budějovice přes Frymburk až do
Horní Plané.

Kapitola pátá
Úprava městyse, doprava, spoje, změny životního prostředí
Likvidace a třídění odpadů se staly pro většinu obyvatel samozřejmostí. Městys i přesto musí doplácet, protože vybrané peníze celkové náklady stejně nepokryjí. Ve spolupráci s firmou FAO se podařilo získat část areálu této společnosti, kde se umístí nádoby na separovaný odpad, včetně kontejnerů na
větší odpad. Znamená to, že už Frymburk nebude sloužit jako místo, kam přivážel odpad kdekdo
z blízkého i vzdáleného okolí. Podnikatelé budou mít možnost využívat služeb řízeného stanoviště,
ale samozřejmě za poplatek, ne na úkor pokladny městyse, který ročně doplácí cca 1 100 000,- Kč na
likvidaci odpadů.
Za rok 2012 bylo vyprodukováno : /množství je uvedeno v tunách/
0,5700 – pneumatik
9,0934 – papír a lepenka
11,5462 – sklo
0,0200 - barvy, lepidla
6,7162 - plasty
332,4147 – směsný komunální odpad
2,5400 - objemný odpad
363,1055 celkem
/podklady z firmy ASA-příloha kroniky/
Vytříděný odpad dále využívá firma EKO-KOM. Z naší obce to bylo 28,613 tun a od firmy jsme obdrželi 50 841,- Kč. Společnost EKO-KOM zpracovala studii, která posuzovala vliv sběru a recyklace
odpadů na životní prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekv.: 29,557 tun
Úspora energie: 711 435 MJ
/podklady firmy EKO-KOM-příloha kroniky/

Vývoj kvality vody v oblasti Frymburk od roku 1993
Kvalitu vody mimo jiné ovlivňuje množství fosforu:
4% 1t/rok
Zdroje fosforu: rybářství –
odpadní vody z ČOV – 12% 3t/rok
odpadní vody z povodí- 9% 2,2t/rok
atm.depozice 3% 0,8t/rok
plošné zdroje 72%
Průhlednost: je nepřímo úměrná koncentraci fytoplanktonu, popř. koncentraci humnových látek a zvířeného sedimentu,
skupiny fytoplanktonu: jaro-dominují rozsivky nebo pestré uskupení zelených řas
léto-rozvoj sinic, jenž závisí na teplotě a dostupnosti živin/hlavně fosforu/
podzim-setrvačností z léta zůstávají dominantní sinice
spouštěče růstu sinic: teplota cca 18°C
přísun fosforu
Chlorofyl: velikost sezónního maxima koncentrace závisí na meteorologických podmínkách v daném
roce
Fosfor: Od roku 2005 je nárůst nižší, zjevně díky účinnějšímu srážení v ČOV
/podklady z 11.ročníku semináře Setkání přátel čisté vody/

Plůdková společenstva pobřežní zóny nádrže Lipno od roku 2008
Metodika zjišťování: noční odlovy plůdkovou zátahovou sítí na přelomu srpna a září
Byly zjištěny tyto druhy: Okounovití – okoun říční, ježdík obecný, candát obecný
Kaprovití – plotice obecná, ouklej obecná, cejn velký, cejnek malý, jelec
proudník, hrouzek obecný, bolen dravý
Štikovití - štika obecná
Mníkovití - mník jednovousý
Složení pobřežních plůdkových společenstev podle množství: r. 2008
r.2009
r. 2010
okoun
ježdík
okoun
ježdík
okoun
kapr.ryby
kapr. ryby kapr.ryby ježdík
Historický vývoj složení půdkových společ.:
+++ druh zastoupen více než 10%, ++ druh zastoupen 1-10%, + druh zastoupen méně než 1%,
- druh nebyl zjištěn, ? přítomnost či zastoupení druhu nejasná
r.1958 r.1959 r. 1964 r.1982 r.2008 r.2009 r.2010
Okounovití
Okoun říční ………………………………. +++ +++
++
+++ +++ +++ +++
Ježdík obecný …………………………….. ++
++
+++
+++ +++
Candát obecný ……………………………
?
?
+
+
+
+
Kaprovití
Plotice obecná …………………………… ++
+++
+++
+++
++
+++ ++
Ouklej obecná ……………………………
?
?
++
++
+
++
Cejn velký ………………………………..
?
?
+++
+++
++
+
+
Cejnek malý ………………………………
?
?
+
+
+
Jelec proudník …………………………….
?
+++
++
++ +++
Hrouzek obecný ………………………….
+
+
+
+
+
Bolen dravý ………………………………
+
++ ++
Lín obecný ……………………………….
+
?
Štikovití
Štika obecná …………………………….. +++
++
+
+
+
+
Mníkovití
Mník jednovousý ………………………..
+
+
+
Vrakovití
Vranka obecná …………………………..
+
?
V pobřežním plůdku převažovaly ryby okounovité, oproti 60. a 80. létům min. století došlo k výraznému nárůstu ježdíka. Ačkoliv byl okoun dominantní složkou pobřežního plůdku, zastoupení tohoto
druhu ve společenstvu dospělých ryb bylo značně nízké, převažovaly kaprovité druhy a ježdík obecný.
/ podklady Biologického centra AVČR, Hydrobiologický ústav České Budějovice-příloha kroniky/

Kapitola šestá
Péče o obyvatelstvo, sociální zabezpečení, zdravotnictví, péče o staré občany
----------------------------------------------------------------------------------------------Nové vládní reformy postihly každého občana. Zvýšení DPH/daň z přidané hodnoty/ z deseti na 14
procent zdražilo platby za teplo, léky, vodu, knihy či vstupenky. Zdražily se dětské pleny, školní obědy. Prodlužil se odchod do důchodu, např. ročník 1978 až v 66 letech a 6 měsících /muž/, žena
s dvěma dětmi v 67 letech a 6 měsících.
Starobní důchodci dostali přidáno v průměru o 174 Kč, ale v důsledku zvýšení DPH se jejich životní
náklady zvýšili průměrně o 313 korun.
Pacienti místo poplatku za každou položku na receptu, platili třicetikorunový poplatek za celý recept.
Lidé si mohli připlatit za nadstandard, do kterého spadaly lepší sádry, oční čočky a očkování. Matky,
které chtěly rodit doma, zůstaly bez zdravotníka. Porodním asistentkám za poskytnutí péče mimo
nemocnici hrozila až milionová pokuta.
Zaměstnavatel, který měl více než polovinu zdravotně postižených zaměstnanců, dostal od státu 75
procent mzdových nákladů. Nejvýše osm tisíc korun měsíčně na jednoho.
Firmám, které poskytovaly nelegální práci hrozily milionové pokuty. Pokutu dostal i člověk pracující
načerno, a to až do sta tisíce korun.
Zvýšilo se životní minimum z 3126 Kč na 3410 Kč a existenční minimum z 2020 na 2200 Kč.
Nárok na podporu měl ten, kdo odpracoval alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech.
Zákon o sociálních službách určuje činnosti, které jsou nezbytné pro člověka v nepříznivé situaci.
Sociální služby zahrnují: poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek
osobní asistence, pečovatelská a průvodcovská služba, podpora samostatného bydlení, domovy pro postižené, seniory, azylové domy, noclehárny
Sociální služby se poskytují jako pobytové, ambulantní a terenní:
a) pobytovými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociální služeb
b) ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování
c) terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím bytě
Všechny tyto služby mohou samozřejmě využívat i občané městyse s výjimkou služeb pobytových.
Máme sice tzv. pečovatelský dům, ale ten má charakter malometrážních bytů bez pečovatelky.
Bezpečnostní situace v městysi
Rozsudek českokrumlovského okresního soudu si vyslechla trojice mužů, která na jaře letošního roku
podle obžaloby vydírala podnikatele Jiřího Broma, jenž stál za převozem velké turistické vyhlídkové
lodě Adalbert Stifter na Lipno. Trojice obžalovaných mužů se podle informací od policie sešla s Jiřím
Bromem v restauraci v Dolní Vltavici. Následně došlo ke sporu. „Když poškozený přišel do restaurace, útočníci jej prohledali a začali mu vyhrožovat. Nutili ho ustoupit od podnikatelského záměru, vydírali ho, hrozili mu zastřelením a pohřbením v Lipně, když necouvne, muže také fyzicky napadli“
uvedl po tehdejším konfliktu jihočeský policejní mluvčí. Jeden z trojice dostal nepodmíněný trest dva
roky vězení, zbylí dva muži pak dvouletou podmínku s tříletou zkušební lhůtou. Důvodem sporu byl
údajný konkurenční boj. Jedním z obžalovaných byl totiž podnikatel, který vlastní přívoz na Lipně.
Nakonec se ukázalo, že důvod byl s největší pravděpodobností jiný. Jednalo se o mstu ze strany obžalovaných vůči poškozenému za údajné pomluvy.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Trest za banky:
Zemský soud v Linci poslal 45letého Čecha na 14 let za mříže kvůli třem přepadením rakouských
bank. Tři komplicové obžalovaného dostali víceleté tresty. Série loupeží začala loni v prosinci. Nyní
souzený muž tehdy se 43letou partnerkou přepadli peněžní ústav ve Vídni a odnesli si 19 000 eur.
Muž chtěl víc, ale nehodlal se osobně vystavovat riziku, proto získal v Čechách 29letého již trestaného kumpána a 44letého bezúhonného muže. Společně s družkou iniciátora ukořistili v únoru v bance
v Bad Leonfeldenu 21 600 eur a v březnu v Rainbachu potom 13 990 eur. Po třetím činu byli zadrženi. Trio odsoudil zemský soud v Linci koncem června. Státní zástupce se odvolal a požadoval vyšší
tresty, obviněná žena naopak nižší. Vrchní zemský soud přidal každému obžalovanému půldruhého
roku-na 12, 9 a 7,5 roku. Čtvrtý tehdy seděl v Českých Budějovicích, a když byl vydán do Rakouska,
měl samostatný proces. Na dopadení bandy lupičů, obyvatel Frymburka-Kubinec, Kranjčevičová,
Moucha, pracovali s rakouskými kolegy úzce také jihočeští kriminalisté.
Zdravotnictví
Problém ohledně uzavření lékárny v listopadu roku 2011 byl zdárně vyřešen. Podařilo se domluvit
s českokrumlovskou nemocnicí a ta otevřela v původní opravené lékárně ve Frymburku svoje odloučené oddělení se stejnými cenovými podmínkami jako v lékárně nemocniční. Programový systém
obou lékáren je propojený a navíc si klienti mohou pro nákup v lékárně pořídit zákaznickou kartu. Po
nasbíraní určitých bodů mohou uplatnit sedmiprocentní slevu.
Frymburským občanům se výrazně ulevilo, protože předtím museli léky shánět na Lipně nebo až
v Českém Krumlově.
/Novinové výstřižky-příloha kroniky/
Celková situace ve zdravotnictví je velice špatná. O tom svědčí i prosba Nemocnice v Českém Krumlově o podporu zachování struktury a rozsahu zdravotní péče a to formou podepisování petičních archů. Dochází ke snižování a rušení lůžek i celých oddělení. Nemocniční personál je přetížen a špatně
placen. Kvalifikovaní lékaři odcházejí a jsou nahrazováni lékaři z cizích zemí, kteří se s pacientem
někdy ani nedomluví. Prodlužují se doby čekání na odborná vyšetření a mnohdy na ně pacienti ani
nejsou posláni. Vše se řídí penězi.

Kapitola sedmá
Školství a kultura rok 2012

Základní a Mateřská škola Frymburk:
Počet dětí:
MŠ
ZŠ
56
118
Vedení školy: Mgr. Milada Minaříková, zástupkyně Mgr. Zuzana Frantálová, počet učitelů na ZŠ 10,
v MŠ 4, počet provozních zaměstnanců celkem 10.
Ve školním roce pracovaly děti ve 12 kroužcích různého zaměření, od sportu po odborné kroužky vědomostní. Byl uskutečněn plavecký výcvik na 1. stupni, lyžařský v 7. třídě.
Akce školy:
Divadelní představení, projekt Kráčmera s Českou televizí, následná výstava v Muzeu o projektu a
obci, besedy s Policií ČR, pracovníkem muzea v Českém Krumlově. Výtvarné práce žáků byly na výstavě v galerii Hluboká nad Vltavou. Školáci často vystupují pro občany Frymburka, sbírají starý papír.
Počet žáků na třídu na 1. stupni byl 12
na 2. stupni byl 15
Učební plány: 1.třída 2.třída 3.třída 4. třída 5.třída 6.třída 7. třída 8. třída 9.třída
Český jazyk
9
9
9
8
9
5
4
5
5
Cizí jazyk
3
3
3
3
3 3
3
Matematika
4
5
5
5
5
4
4 5
5
2
3
1
1 1
1
Prvouka,občan.v. 2
2
2
2
2
2
2
Přírodověda,přírodopis
Vlastivěda,zeměpis
2
2
1
2
2
2
Hudební výchova 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova 1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Praktické činn.,pěst. 1 1
2
2
2
2
2
2
2
2
Tělesná výchova 2
Dějepis
2
2
2
2
Fyzika
2
2
2
2
Chemie
2
2
Výchova ke zdraví, příprava pokrmů
1
2
Provoz a údržba domácnosti, svět práce
1
0,5
Využití dig.technologie
0,5
Volitelné předměty
3
3
3
25
26
26
28
30
32
32
Týdenní počet hodin: 20 21
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v %:
Učitelé 1.stupně
80
Učitelé 2. stupně 86
Učitelky MŠ
100
Vychovatelky ŠD 100

Umístění žáků vycházejících ze 7. až 9. ročníku a žáků odcházejících na víceletá gymnázia
9.třída
8.třída
7.třída
5. třída
Gymnázium
1
2
SOŠ
6
SOU
2
1
Zápis do 1.třídy:
Do 1.třídy se zapsalo 17 dětí, skutečně nastoupilo 16 /1 dívka se odstěhovala/. Z celkového počtu dětí
bylo 9 dívek.
Hodnocení výsledků vzdělávání:
Vyznamenání
prospěl
neprospěl
7
11
1
Známky
výborný chvalitebný dobrý dostatečný
726
314
225
10
Chování
velmi dobré uspokojivé neuspokojivé
96
4
0
Absence
celkem
omluvená
neomluvená
6387
6376
2

nedostatečný jiné prům.
2
1
1,65

Ročník opakoval 1 žák z 3. třídy.
Výchovných opatření bylo vydáno celkem 81 z toho:
pochvala ředitele školy - 2
pochvala třídního učitele - 35
napomenutí třídního učitele – 22
důtka třídního učitele - 13

důtka ředitele - 9

Školní družina má k dispozici kmenovou třídu, hernu a menší místnost s televizorem, DVD technikou a videem. Přihlášeno bylo 35 dětí. Činnost družiny byla zaměřená na oblast:
Výtvarnou-kreslení na různé povrchy/papír,asfalt,sklo…/ barvami, křídami
Pracovní-zkoušení různých technik a materiálů, ruční práce a vaření
Hudební-dechová cvičení, nácvik písní, poslech různých žánrů a hudebních nástrojů
Tělesnou a pohybovou-hry ve vodě, potápění, míčové hry, bruslení, hry na sněhu
Literární-čtení, poslech CD
Společenskou-seznámení s pravidly slušného chování a základy první pomoci
Vlastivědnou-poznávání historie i současnosti městyse
Dopravní-formou hry poznávání dopravních značek, besedy s policií a záchranáři
Mateřská škola-zapsáno bylo 55 dětí, činnost je zaměřená na:
rozvoj psychiky, respektování potřeb dítěte, rovnocenné postavení, dodržování určitého řádu
Akce-ekologická vycházka do lesa, divadelní představení, pouštění draků, vánoční besídka, návštěva
solné jeskyně, den s hasiči, vyšetření zraku, fotografování, návštěva zoologické zahrady, malování na
chodník
Školní jídelna-bylo uvařeno za školní rok 20483 obědů v ZŠ a 9046 jídel v MŠ. Jídla byla doplněna
2-3x v týdnu ovocem, dále zeleninovými saláty, kompoty, mléčnými výrobky. Pitný režim v jídelně
zabezpečen nabídkou čajů, sirupů nebo mléčným nápojem. V MŠ děti dostávají ovoce k přesnídávce
3x v týdnu.
/Výroční zpráva o činnosti-příloha kroniky/

Kultura
Slavnosti opět trochu jinak
Hlavním rozdílem v konání slavností v roce 2012 byla skutečnost, že prostor náměstí byl zcela uzavřen pro provoz automobilů. Hlavní scéna pokryla celé náměstí včetně parku a byla naprosto bezpečná. S tímto zcela oprávněným požadavkem přišly mladé maminky. Zahájení bylo opět v pátek
v 18.00 hodin i s tradičním gulášem a pivkem od tradičních sponzorů(Maxant, Big Pub, Na Rynku,
Camping Frymburk, OTRE). 13. ročník zahájený na Medarda se co se týká počasí opravdu, ale
opravdu nevyvedl. Déšť spustil těsně se zahájením slavností a trápil nás vytrvale po celý víkend.
Program slavností byl opět velice bohatý a pestrý od různých hudebních skupin a žánrů až k břišní tanečnici, vyhlídkovým plavbám parníkem, výrobou mincí-děti si vyrobily své vlastní mince, které si
pak v podobě náhrdelníku odnesly. Divadelním představením byla tentokrát komedie Zdeňka Podskalského „Světáci“ v hlavní roli s Janem Přeučilem.
Masopust
1. Frymburský masopust rozveselil 18. února celou obec. Tradiční slavnost po mnoha letech obnovil
a o její uspořádání se zasadil nově vzniklý masopustní spolek pod záštitou městyse Frymburk. K zákládajícím členům patřili: Antonie Frnková, Marie Boháčová-organizátorky
Josef Dirbák-rychtář, David Vandas-hejtman, Radek Frnka-tancmajster a
druhý konšel,Ondřej Jinoch-první konšel, Josef a Pavel Trávníčkovi, Petr
Dvořák, Václav Liebl nejmladší, Karel Malák-garda, Jitka Novotná-mouč
nej, Josef Juhaňák ml.-hadrák, Jan Žák-žid, Jaroslava Račáková-kominík,
Eva Svobodová a Hanka Jedličková-kobyly, Jana Reifová-medvěd,
Naďa Sojková-uklízečka, Věra Juříčková-čarodějnice, Marie Golasová
Anežka Juhaňáková, Lidmila Tintěrová, Ludmila Dolejšová, Hana Šimková, Markéta Falátová, Monika Frnková,-dámské kolečko
Městys Frymburk patřil k jedním z posledních, který neměl svůj masopust. Nebylo ovšem ani na co
navázat, protože Frymburk prožil stejný osud jako mnoho dalších míst v příhraničí. Před druhou světovou válkou tu žili Němci, po jejich odsunu se sem přistěhovali lidé z různých míst republiky, kteří
podobné akce většinou nedrželi. Nenalezli jsme nic ani v archívech.
Průběh masopustu: V 10 hodin stanuli hejtman, rychtář a jejich garda před radnicí, kde rozmlouvali
s panem starostou Oto Řezáčem o povolení městyse „masopustní koledou prochodit“. Koledníci zavítali do všech stavení lemující oválné frymburské náměstí, zatančili a zazpívali si s hospodáři a hospodyněmi, kteří koledníky odměnili drobným občerstvením v podobě koláčů, koblih a něčeho pro zahřátí. Obchůzku pak ukončili v areálu Wellness Hotelu Frymburk, kde po přivítání s panem ředitelem, zatančením kolečka na písničku Červená růžičko a zabitím medvěda, byli vyzváni ke společnému hodování. Raritou masopustu ve Frymburku je „dámské kolečko“. Ve většině obcí tancují pouze
muži. Hlavním symbolem byly vysoké klobouky ozdobené krepovými růžičkami a zeleným jalovcem. Hadrák byl oblečen do oděvu pošitého barevnými proužky látky a v ruce měl ozembouch,
hejtman nesl halapartnu a směl ji stavět pouze na nohu, protože koledníci nemají nikde domovské
právo. Rychtář nesl v ruce právo, které má dutou rukojeť a sem bylo zasunuté povolení od starosty
obce. Právo vytvořil velmi vkusně pan Bořivoj Dvořáček st., písemnou podobu povolení ve vzhledu
pergamentu vytvořil pan Ivan Rillich. Kostýmy si připravili koledníci sami. Ženy z kolečka použily
kroje z tanečního souboru Beseda, který v obci působil v 70. letech minulého století. Rychtář a
hejtman měly bíločervenou šerpu přes ramena, konšelé a garda kolem pasu.
Album fotek, CD, novin.výstřižky jsou přílohou kroniky/

Muzeum
V lednu si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu betlémů. V březnu přednášku „Co přináší připravovaný zákon o Šumavě“. Mozaika frymburské historie 1 se věnovala tématu-Historické střípky
z pravěku, středověku i novověku, 2 se snažila najít odpovědi na otázky kdo a proč natočil dosud
nejstarší známý film zachycující Frymburk v létě roku 1947 a 3 vzpomínala na to, jak Frymburáci
měřili čas. Veřejnosti se představil nový přírustek, původní hodinový stroj z věže frymburského kostela. Podle hodináře Pavla Kapplera z Chýnova, který hodiny zrestauroval, se dá jejich vznik těžko
datovat, protože originální součástky, na nichž mívali tehdy řemeslníci zvykem tyto údaje uvádět, ve
stroji chybí. Podle jeho odhadu hodiny pocházejí z první poloviny 19.století.
/informace z internetu a novin.výstřižků jsou přílohou kroniky/

Knihovna půjčuje knihy 2x týdně. Knihovnice slečna Tereza Rillichová uspořádala, přeřadila knihy
do nových regálů, vložila zbytek fondu do programu a zahájila elektronické půjčování knih.

výpůjčky celkem
čtenáři celkem
z toho děti
návštěvnost knihovny

rok 2009
1 494
64
17
365

rok 2010
1 530
67
19
385

rok 2011
1404
88
22
425

rok 2012
1440
98
19
351

V knihovně je k dispozici internet
/Zpráva o činnosti-příloha kroniky/.

Římskokatolická farnost:
Duchovním je páter Marek Ivan Záleha, nedělní bohoslužby byly v 10.00 hodin, přes týden v kapli na
faře. Posvěcená je, kromě kostela Svatého Bartoloměje i kaple sv.Anny na Martě, kde je jednou ročně sloužená mše. V listopadu je pravidelně mše za zesnulé na místním hřbitově. Fara je i nadále
opuštěná. Majitelem budovy je římskokatolická církev-Biskupství českobudějovické. K objektu patří
farní zahrada. Vše je opuštěno a neudržováno, což je obrovská škoda, protože se jedná o jeden
z nejstarších domů ve Frymburku, který je téměř původní. Kostel původně raně gotický, založen
r.1277, přestavěn pozdně goticky v 1. pol.16 století ( 1530), loď přestavěna a zaklenuta r. 1649-1652,
r.1735 zvýšena, r. 1870 přistavěna věž. V letech 1940 – 1945 spravována z Lince.
V letních měsících je kostel při nedělních bohoslužbách zcela zaplněn, a to turisty trávící ve Frymburku dovolenou, dále věřícími z Černé v Pošumaví a Lipna nad Vltavou.
O výuku mládeže se starala paní Gabriela Krejzová. Náboženství vyučovala v jedné z kluboven
v muzeu. Každoročně se koná, zásluhou bývalých frymburských rodáků, pěší pouť do Kájova.
/Informace z internetu jsou přílohou kroniky/

Kapitola osmá

Zábava a sport
Sportovní akce a kulturní akce
Leden:
Technický sedmiboj dvojic v tělocvičně ZŠ - 15. ročník
Frymburská stopa - lyžařský běžecký závod od nejmladších po nejstarší závodníky
Únor:
Technický sedmiboj dvojic
Ples městyse + ples dobrovolných hasičů
Masopust
Březen:
Mistrovství světa v jízdě na ruském bobu/bakelitové kryty od pouličních lamp/
IV Jarní ples- Wellness Hotel Frymburk
Akce Čistá voda pro naše děti – již 12. ročník
Duben:
Tradiční stavění máje již poněkolikáté ručním způsobem ve sportovním areálu, postaven Sborem
dobrovolných hasičů ve spolupráci s místními fotbalisty
Bazar jaro-léto s nákupem a prodejem téměř všeho
Úklid břehu Lipenského jezera-místní organizace rybářského svazu
Květen:
III. ročník zahájení cyklistické sezony ve Wellness Hotelu Frymburk
Závody dračích lodí na Lipně
Jarní koncert pěveckého sboru Harmonie
Červen:
13. ročník Frymburských slavností
Červenec:
YU-KU-ZA-A CUP 2012, turnaj v malé kopané na umělém trávníku v areálu školy
tenisový turnaj organizovaný SK tenisem Frymburk
Wellness Hotel Frymburk-hudební večery pod širým nebem, grilování
Srpen:
Frymburské sportovní slavnosti
volejbalový turnaj smíšených družstev o Putovní pohár starosty městyse
Září:
Jihočeská hasičská liga-9. ročník
Zájezd do Itálie-Frymburský svaz žen
Říjen:
Drakiáda, soutěž v pouštění všeho, co má šanci vzlétnout
Bazar zimního oblečení
Listopad:
Dušičková pobožnost na místním hřbitově
Zpívání u stromečku-organizovala škola

Prosinec:
Dětská mikulášská zábava ve Wellness Hotelu Frymburk
Putování za Ježíškem-uspořádal úřad městyse
Frymburské maminy-rej čertů před kulturním domem s mikulášskou nadílkou
Betlémské světlo míru-tradiční akce Sboru dobrovolných hasičů
Vánoční nohejbalový a florbalový turnaj
Vánoční koncerty dětí z hudební školy
Nejvíce sportovních akcí organizuje sdružení Lipno-Dunaj a SK lyžaři běžci, jehož členové jsou aktivními sportovci a všech akcí se osobně účastní. Tak např.: Jizerská 50, Frymburská stopa, König
Ludvik Lauf-lyžařské běžecké závody v Německu, Šumavský maratón, Boden Mais-běžecké lyžařské závody v Německu, závody dračích lodí na Lipně, prvomájový cyklovýlet.
/Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí-příloha kroniky/

Fotbal:
Po trápení v předchozí sezoně, kdy fotbalisté bojovali o holé přežití se ke konci roku probojovali na
druhé místo v oblasti I.B třídy. Zažili na jaře vynikající desetizápasovou sérii výher a měli nejlepší
obranu. Kapitánem byl Josef Micák, nejlepší střelec týmu/14 gólů/, trenérem Jan Turcovský.
Nejmenšími přeborníky okresního přeboru starších přípravek byli benjamínci FC Šumava Frymburk,
kteří obsadili 1. místo. Nejlepším střelcem týmu a celého přeboru byl Tomáš Pavlík. Na titulu se podíleli trenéři František Juhaňák a Antonín Pavlík st., kapitán Václav Tomka, brankář Ondřej Nešvara
a ostatní hráči.
Starší žáci se umístili na předposledním místě v tabulce.
Do dalšího ročníku fotbalové sezony /podzimní/ vstoupily dva fotbalové týmy. Muže zastupoval A
tým v 1 B třídě a B tým v okresním přeboru. U A týmu mužů došlo ke změně trenéra, kdy Jana Turcovského nahradil Vlastimil Mertl. U B týmu i nadále zůstává Robert Hartman. Mužstva žáků a přípravek nastoupila na okresní úrovni. Žákovský tým vedl František Malina společně s Jaroslavem Salzerem a přípravkám se věnoval František Juhaňák a Stanislav Matuš.
A tým pod vedením Vlastimila Mertla a hrajícího asistenta trenéra Josefa Micáka získal v podzimní
části 24 bodů a 4. místo v tabulce. Nejvíce branek vstřelil Standa Budík – 5. Čtyři góly vstřelil kapitán týmu Pepa Micák. Všechny zápasy odchytal Marek Vítek.
B tým obsadil v tabulce šesté místo. Je dobře, že B tým táhnou především frymburští matadoři, vedle
kterých vyrůstají mladí kluci a ti jejich zkušenosti hodně potřebují. Trenérem byl Honza Salzer. Žákům patřilo v tabulce umístění 8. místo a přípravce 7.
Fotbalový oddíl vyhlásil sbírku na pomoc vozíčkáři Janu Urbanovi, ten před narozením prodělal dětskou mozkovou obrnu a je odkázaný na invalidní vozík. Zdá se to neuvěřitelné, ale i takto hendikepovaný se snaží sportovat. Již několik let hraje hru zvanou boccia. Dokonce v ní získal třikrát titul
mistra republiky a dvakrát se zúčastnil mistrovství Evropy. Velkým problémem pro Honzu Urbana
jsou peníze, proto fotbalisti vyhlásili veřejnou sbírku mezi hráči a diváky. Podařilo se jim zatím vybrat 15 tisíc korun.
/novinové výstřižky jsou součástí kroniky/

Kapitola devátá
Dobrovolné aktivity, výročí obce
SDH - Sbor dobrovolných hasičů-členská základna: Antonín Labaj ml., Josef a Pavel Trávníčkovi,
Jan Kubát, Václav Kubát, Lukáš Mrázik, Karel Malák, Antonín Labaj st., Karel Skoupil.
Jejich činnost je velice různorodá, prospěšná a uchránila nejen majetkové hodnoty, ale i lidské životy.
Zasahují při požárech, úniku nebezpečných látek, dopravních nehodách. Tradičně se starají o ledovou
dráhu a již po 24 let přivážejí na Vánoce do domácností z Rakouska Betlémské světlo míru a přátelství. Vydařil se i ples. Ke zdařilým akcím patřilo hasičské klání 22. 9. 2012. Na frymburském náměstí
změřilo své síly celkem 59 družstev, 18 družstev žen a 41 družstev mužů. Z bezpečnostních důvodů
běžely první ženy, po nich následovali muži a na závěr finále pěti nejlepších družstev večera. Příprava byla zkrácena na tři minuty. Podle pravidel byl na pokus družstva limit 1 minuta. Po zahájení soutěže a proslovu pana starosty městyse proběhlo losování a v 19.45 hodin odstartovalo první družstvo.
Běželo se jednokolově, na závěr se utkalo ve finále pět nejlepších družstev. Věcné a finanční dary od
sponzorů byly připraveny pro všechna družstva. Soutěž skončila pozdě v noci.
Pro potřeby hasičů městys zakoupil hasičskou čtyřkolku. Byla speciálně upravena dle požadavků, dovybavena sněžnými pásy a sněhovou radlicí. Mobilní technika byla pořízena zejména na údržbu a
provoz ledové magistrály, na pomoc při sněhové kalamitě, lokálních záplav, živelných pohrom, záchraně tonoucích na zamrzlé vodní hladině.

Frymburský svaz žen:
zájezdy do lázní Bad Füssing, jarní a podzimní burzy oblečení, poznávací jednodenní výlet, setkání
na palouku u ohně, zájezd do Itálie, ochutnávka mezinárodní kuchyně ve Wellness Hotelu Frymburk,
výroba ručních prací pod vedením odborníka-např. vánoční věnce z proutí a mnoho dalších akcí.
SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti organizuje přivítání nově narozených dětí do obce, nezapomíná na osobní návštěvy nejstarších občanů, velice oblíbené je vánoční posezení se seniory.

SK tenis Frymburk
Dne 28. července 2012 se konal tradiční tenisový turnaj čtyřher. Za účasti devíti dvojic se hrálo na
antukovém hřišti sportovního klubu a na hřišti pod základní školou. Nově se podařilo klubu získat i
pět dětí, kterým budou předávat své zkušenosti a dále s nimi pracovat. Předsedou klubu je dlouhá léta Tomáš Řezáč.
Florbalový oddíl
V roce 2012 se florbalisté z Frymburka rozhodli, že po odehrání sezóny 2011/2012 ukončí svoji aktivní činnost v klubu FBC Český Krumlov a založí si svůj vlastní klub pod názvem FBC Frymburk.
Zakládajícími členy byly tito hráči: Kamil Krol, Pavel Lučan, Jiří Ševčík, Milan Moravec, Martin Zabilka, David Krol, Jan Štěpán, Radek Antl, Michal Kellner, Jan Pavlíček, Petr Pyzsko, Václav Tomka, Marek Šulc.
Všichni zakládající členové zaplatili členský příspěvek ve výši 2 000,- korun a sponzorské dary činily
25 000,- korun. Za tyto peněžní prostředky bylo zaregistrováno mužstvo do Jihočeského přeboru
mužů divize A ročník 2012/13. Dále byly nakoupeny dresy s logem sponzorů a znakem městyse,
uhrazeny registrační průkazy. Povinností každého mužstva je pořádání turnaje 2x ročně, tj. osmi utkání za sezónu. Kompletní náklad na turnaj je 9 600,- korun. V částce je obsažen pronájem haly, zaplacení dvou rozhodčích včetně cestovních nákladů, časoměřičů a zdravotní péče.

Trénink byl každé pondělí v tělocvičně základní školy. Po odehraných osmi kolech soutěže /třetina
soutěže/ je Frymburk na prvním místě. Veškerá činnost a provoz klubu jsou financovány z vlastních
zdrojů.
Výstupy na Martu
Vzrůstající obliba výstupů na vrchol Marta došla tak daleko, že na popud některých „martolezců“ se
21. 4. 2012 zrodila nová frymburská tradice a sice Frymburská tisícovka – závod ve zdolávání vrcholu naší Marty. Pešky, na kole, s kočárkem, s hůlkami, během. Do nultého ročníku se během celého
dne aktivně zapojily na tři desítky závodníků, z nichž nejmladší ještě ani neoslavil první rok života a
nejstarší už kdysi dávno slavil 60 let. Absolutním vítězem se stal Jan Petrou z Velešína, který zdolal
10x vrchol Marty v úctyhodném čase 1 hodina a 22 minut. V ženské kategorii zaslouží obrovské
uznání Jaroslava Račáková, která jako jediná z žen zvládla vystoupat 10x na vrchol Marta ve velmi
slušném čase 2 hodiny a 19 minut.
Na vrcholu je umístěna kniha výstupů. Ta je určena pro ty, kdo zdolají vrchol vlastní silou a počet
výstupů i jejich autoři budou zveřejňováni. Tak například v březnu byla nejpilnější Anna Petrášová,
která navštívila vrchol ve 29 dnech. Nejvyšší počet výstupů získala Marie Golasová s 38 výstupy a
nejmladší Jakub Ardó s 13 výstupy.
/Informace z internetu jsou přílohou kroniky/
Rybaření na Lipně
to je poměrně drahá záležitost. Musíte mít povolenku a pro její vystavení je třeba platný rybářský
průkaz a členská průkazka. Pokud nemáte platný český rybářský lístek, lze si ho vyřídit, ale až na
Městském úřadě v Horní Plané, Vyšším Brodě nebo v Českém Krumlově.
Ceny povolenek pro členy rybářského svazu jsou od 200,- korun/1 den až 1300,- korun za rok.
pro nečleny
od 450,- korun/1 den až 5600,- korun za rok
Odměnou mohou být krásné úlovky:
- v červenci byl uloven Kamilem Hoškem téměř dvoumetrový sumec
- podobný úlovek se v tomto měsíci podařil Marku Rozvaldovi z Frymburka, zdolával ho 23 minut,
sumec měřil 180 cm a vážil zhruba 60 kg
- v září čekalo pořádné překvapení třináctiletého rybáře Václava Netušila z Českého Krumlova, ulovil
candáta, který měřil 96 centimetrů a vážil 9,5 kg
- v říjnu byl hrdý na velikánskou štiku František Kolafa z Kaplice, měřila 118,5 cm a vážila 13 kg
/novinové foto ryb je přílohou kroniky/

