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ÚVOD KRONIKÁŘKY – VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018
Česká republika
– 22.března si vyžádal výbuch areálu chemičky Synthos v Kralupech n. Vlt.
6 mrtvých a 2 zraněné
– 1.-7.července se v Praze konal 16.všesokolský slet připomínající
100.výročí vzniku Československa
– 27.října byla otevřena historická budova Národního muzea u příležitosti
100.výročí vzniku Československa
– 20.prosince si vyžádal výbuch metanu v dole CSM ve Stonavě na Karvinsku
13 mrtvých a 3 vážně zraněné horníky
Svět
– 9.-25.února se uskutečnily zimní olympijské hry v jihokorejském
Pchjongjangu. Naši olympionici přivezli 7 medailí. 2 zlaté, 2 stříbrné
a 3 bronzové
– 18.března byl Vladimir Putim zvolen v 1. kole voleb ruským prezidentem na
dalších 6 let
– 20.března uhynul poslední samec nosorožce tuponosého v Súdánu
– 11.dubna havarovalo vojenské letadlo u alžírského města Bufarik. Zahynulo
257 lidí
– 4.-20.května se uskutečnilo 82.mistrovství světa v ledním hokeji v Kodani
a Herinku. Naši hokejisté skončili na 7. místě, zvítězilo Švédsko.
– 18.května se zřítil Boeing 737 v kubánské Havaně. Ze 113 pasažérů jich
110 nehodu nepřežilo
– 19.května byla dlouho očekávaná svatba prince Harryho s Megan Markle
– 14.6.-15.7. se v Rusku konalo 21.mistrovství světa ve fotbale, kterého se
naši fotbalisté opět nezúčatnili.
– 19.června schválil kanadský parlament legální užívání marihuany
– 14.srpna se zřítil dálniční most (dálnice A10) v italském Janově, zemřelo
nejméně 35 lidí
– 29.října se 13 minut po startu zřítilo letadlo do Jávského moře, nikdo ze
189 cestujících nehodu nepřežil
– 31.října v Indii, stát Gudzarat, odhalili nejvyšší sochu na světě.
Představuje Vallabhbaiho patela a je 182 metrů vysoká a asi 67 000 tun
těžká. Sandár Vallabhbháí Patél byl indický politik a právník, jeden
z vůdců Indického národního kongresu a jeden z otců zakladatelů samostatné
Indické republiky.(přídomek Sardár zn.šéf nebo hlavní)
– 11.prosince byli nejméně 3 lidé zabiti při teroristickém útoku poblíž
katedrály Noterdame ve Štrasburku
– 23.prosince zabila tsunami v Sundském průlivu přes 400 lidí
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1. POČASÍ 2018
Leden – teploty v tomto měsíci neklesly pod bod mrazu. Pohybovaly se kolem
0 – 1°C. Na konci měsíce se dokonce oteplilo na 10°C.
Únor – stále pokračují teploty nad nulou. V noci kolem -3°C. Až na konci měsíce
se ozvala zima s teplotami kolem -8 až -12°C.
Březen – první půlka měsíce byla stále zimní, ale od druhé půlky se opět
oteplilo a to na 12-15°C.
Duben – tento měsíc byl nadprůměrně teplý. Teplota stoupala den co den z 10°C
na 20°C, dokonce se přiblížila k tropickým 30°C.
Květen – teploty se pohybovaly mezi 20 - 26°C. Na konci se přehouply přes
30°C.
Červen – celý červen jsme se těšili z tropických 30°C.
Červenec – v tomto měsíci padalo plno teplotních rekordů. Teploty byly mezi
30 - 35°C.
Srpen – tropické teploty pokračovaly až do konce měsíce. Poté se ochladilo
na 25°C.
Září– v září jsme se dočkali krásného babího léta s teplotami kolem 25°C,
a to až do konce měsíce, kdy se ochladilo na 20°C.
Říjen – teploty se držely až do půlky měsíce, poté se ochladilo na 9-13°C
a v noci už i párkrát klesla teplota lehce pod bod mrazu.
Listopad – listopad byl již mrazivý a 18.11. jsme poprvé spatřili letošní sníh.
Prosinec – na začátku přišla obleva. Od druhého týdne sněžilo a mrzlo, ale 3 dny
před Vánocemi opět přišla obleva a Vánoce tak byly na blátě. Do konce roku se
držely teploty kolem 6°C.
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2. OBYVATELSTVO, STATISTIKA K 31.12.2018, MATRIKA-SŇATKY, ÚMRTÍ, NAROZENÍ
Nejstarší občanka – Bínová Františka 93 let
Nejstarší občan – Frantál František 85 let
Počet sňatků v matričním obvodu Frymburk:

Zemřelo 14 místních obyvatel.
Narodilo se 19 dětí.
Počet obyvatel:

Blatná – 28
Kovářov – 13
Milná – 83
Frymburk – 1135
Celkem 1259 obyvatel.

Kategorie:
–
–
–
–
–
–

Dospělí
1027
muži: 515
ženy: 512
Děti (15-18 let) 26
chlapci 14
dívky 12
Děti (do 15 let) 206
chlapci 112
dívky 94
Děti (6-7 let) 25
Děti (do 3 let) 60

Průměrný věk obyvatel: 41,6409849087
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Frymburk 13
Lipno n.Vlt. 5
Přední Výtoň 5

3. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT, ČINNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE A ÚŘADU
MĚSTYSE, HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE, ROZPOČET, INVESTICE, DOTACE
starosta Oto Řezáč
tajemník Ing. Miroslav Flígr
technik Milan Janáček
účetní Soňa Märtlová
odborné referentky Miroslava Badáňová a Miroslava Šuníková
technická skupina: František Malina, Václav Liebl, Josef Račák,
Pavel Mazura, Stanislav Zabilka
uklízečka Šarlota Lombartová
Zaměstnanci Úřadu městyse Frymburk:

Zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk
24.leden - 36.zasedání
Skibus
Projednání žádosti od Lipensko s.r.o., kteří žádají příspěvek na Skibus
70 000,- Kč. Zastupitelé nakonec rozhodli, že přispějí 40 000,-Kč
a 20 000,-Kč přispějí našemu SKIPARKU Frymburk.
Převoz
Jednání o dalším užívání. Byly 4 žádosti od Rosenberger-Lipno-Line s.r.o., ATZ
Global s.r.o. (p.Labaj), RiZa s.r.o.(p.Ribár ml.) a p. Bouchal. Hlasování bylo
pro ATZ Global s.r.o. a p. Bouchala nerozhodně 3:3. Do příštího zasedání si má
každý připravit prezentaci, jak by převoz chtěli užívat.
Wellness Hotel Frymburk
Pan starosta informoval, že probíhají jednaní s majitelem hotelu o slevě pro
místní obyvatele. Stále není dojednáno.
Dotace
ZM schvaluje jednorázovou dotaci:
– pro Aqualung club Frymburk ve výši 50 000,-Kč
– pro Frymburské maminy ve výši 16 000,-Kč
– pro Frymburský svaz žen ve výši 11 000,-Kč
– pro Český rybářský svaz ve výši 10 000,-Kč
– pro Zdraví Frymburk ve výši 30 000.-Kč
– pro spolek Fčas ve výši 25 000,- Kč
– pro MO českého včelařského svazu Frymburk ve výši 5 000,-Kč
– pro spolek Šipkaři Frymburk ve výši 15 000,-Kč
– pro organizaci Vodní záchranná služba CCK Český Krumlov ve výši 10 000,-Kč
28.únor - 37.zasedání
Hospodaření ZŠ a MŠ Frymburk
ZM Frymburk schválilo hospodářský výsledek za rok 2017 se schodkem hospodaření
ve výši 8 591,02 Kč. Schodek je kryt přebytkem z minulých let. ZM schvaluje
odpisový plán ve výši 1 621 978,-Kč vč. Transferů.
Převoz
Oba zájemci (p. Labaj a p. Bouchal) představili své plány a po hlasování vyhrál
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p. Labaj. Má smlouvu do 31.12.2018 s možností prodloužení do 31.12.2022, pokud
bude vše, jak má být.
ZM souhlasí s přijetím daru od manželů Procházkových ve výši 5 000,-Kč
P. Rychlý nabízí k prodeji objekt střelnice za 1 500 000,-Kč. Zastupitelé
nesouhlasí a trvají na své schválené částce 1 050 000,-Kč ze dne 18.10.2017.
ZM schvaluje starostův návrh na příspěvek na dopravu ve výši 5 000,-Kč pro
Frymballet.
21.březen - 38.zasedání
Čevak
Cena vodného a stočného pro rok 2018 zůstává stejná jako pro rok 2017. A to ve
výši 23,71,-Kč vodné a 41,87,-Kč stočné, bez DPH.
Ledová magistrála
P. Labaj prezentačně informoval o údržbě a průběhu ledové magistrály. Je potřeba
do dalších let zajistit a označit parkovacích místa pro turisty. P. Labaj
požádal obec Přední Výtoň o finanční příspěvek, toto se bude projednávat
v dubnu.
Knihovna
P. Kučera stručně seznámil přítomné o činnosti za rok 2017. Databáze knih je na
internetu na adrese: http://db.knih-cb.cz/clavius/frymburk/. Městys každý rok
přispívá 30 000,-Kč na nákup nových knih.
Rozpočet
ZM schvaluje: akci ,,Výměna balkonů v bytových domech č.p.138 a 139'' firmou
Stavtrio s.r.o. za cenu 399 754,88,-Kč bez DPH pro jeden bytový dům.
- realizaci akce ,,Frymburk Kovářov přeložka NN'' firmou Pavel Dušek za cenu
392 813,-Kč bez DPH.
- realizaci akce ,,Rekonstrukce zázemí tribuny fotbalového stadionu'' firmou
Stavtrio s.r.o. za cenu 272 467,70,-Kč bez DPH.
- realizaci akce ,,Opravy místních komunikací Frymburk'' firmou Swietelsky
stavební s.r.o. za cenu 2 494 955,59,-Kč bez DPH.
- realizaci akce ,,Frymburk obnova výtlaku vodovodu, včetně opravy
komunikace'' firmou Čevak a.s. za cenu 3 282 339,26,-Kč.
Pozemky
ZM schvaluje prodej 4 pozemků v areálu bývalé mateřské školy. Bude hodně zájemců
a bude upřednostněn místní občan.
25.duben - 39.zasedání
Lyžařské stopy v zimní sezoně 2017/2018
Běžkovalo se od prosince do konce března. Lapače sněhu za hřištěm velice
pomohly. Oddíl se rozrůstá. P. M. Řezáč zhodnotil sezonu, poděkoval
p. Maurerovi, který odvedl pro oddíl, ale i pro Frymburk velký kus práce a zřekl
se dlouhodobého předsednictví.
Činnost muzea za rok 2017
P.Frantál, ředitel našeho muzea, seznámil přítomné formou prezentace se zprávou
o činnosti muzea. Provoz IC je zásadně v mínusu, protože je to služba pro lidi,
ne na výdělek. ZM schvaluje vyplacení odměny ve výši 5 000,- Kč p.Frantálovi
7

za obětavou práci pro muzeum v roce 2017.
Závěrečný účet městyse Frymburk 2017
ZM schvaluje zprávu o výsledku hospodaření městyse Frymburk za rok 2017 bez
výhrad. Převod hospodářského výsledku ve výši 10 915 706,92 Kč na účet
nerozděleného zisku.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2018 se schodkem ve výši 3 455 935,-Kč.
Směna pozemku mezi městysem Frymburk a SPÚ ČR
Směna se provádí za účelem rozšíření pozemků k využití rašelinišť. Další krok
k vybudování lázní.
Pozemky
Jednalo se o prodeji pozemků v bývalé MŠ. Městys obdržel 5 žádostí od místních
obyvatel. Proběhlo hlasování. Pozemky vyhráli manželé Touškovi, manželé
Flöringovi, manželé Šislerovi a Hana Reifová s Pavlem Sládkem.
Obec Přední Výtoň přispěla na údržbu ledové magistrály částkou 30 000,- Kč.
P. Krejza informoval, že společně s rakouskou obcí Vorderweissenbach pracují
na získání dotací na naše slavnosti.
23.květen - 40. zasedání
Smlouva o hospodářské činnosti v lesích městyse Frymburk
Starosta seznámil přítomné se žádostí p.Märtla o ukončení obchodní smlouvy
č.1/2007 dohodou ke dni 31.5.2018. Smlouva, která zabezpečuje hospodářskou
činnost v lesích městyse. P.Märtl seznámil s celou situací. Žádal na starostovi
snížení cen prodeje dřeva, ten tento návrh zamítl, a tak p.Märtl nechce dojít
k ,,červeným číslům''.
Stanovení počtu volených zastupitelů pro volební období 2018-22
Starosta navrhl volit stejný počet zastupitelů – devět. Schváleno.
Finanční dar od firmy AA Investment Group s.r.o.
ZM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 100000,-Kč od firmy AA Investment
Group s.r.o. za účelem technické rekonstrukce přečerpávací stanice v Autokempu
Frymburk.
Na vyvěšenou nabídku na pronájem pozemku okolo střelnice obdržel ÚM Frymburk
2 žádosti. Od p.Rychnavského, ten by chtěl pokračovat ve střelnici, provozovat
paintball a sportovně-rekreační činnosti dětí a mládeže a od p. Fejfara, který
údajně koupil střelnici od p. Rychlého a chtěl pozemky kolem ní. Po diskuzi byly
pozemky pronajaty p.Rychnavskému za nájemné 10 000,-Kč/rok na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou na 1 rok.
3.červenec - 41. zasedání
Příspěvek na provoz lékárny
Zastupitelé hodnotili tento záměr kladně. Je potřeba dotovat tyto služby pro
obyvatele. ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz lékárny
ve výši 269 210,74,-Kč.
Výsledky výběrového řízení na zhotovení ZTV v bývalém areálu MŠ
Úřad obdržel 3 nabídky, z nichž nejnižší cenu nabídla firma PoStavPo s.r.o.,
a to 4 749 482,-Kč bez DPH.
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Zajištění dodavatele lesních prací na přechodné období
ZM schvaluje smlouvu o zajištění nahodilé těžby a souvisejících pěstebních prací
v lesích městyse Frymburk s firmou Bernardinum s.r.o..
26.září - 42. zasedání
ZM schválilo rozpočtové opatření č.5/2018 se schodkem 3 542 259,-Kč, který bude
kryt z přebytku hospodaření z minulých let.
Starosta informoval o přijetí finančního daru – p.Wilzing 50 000,-Kč,
Lipno Horizont a.s. 20 000,-Kč a Wake Master 2 500,-Kč.
31.říjen - 43. zasedání
Proběhlo přivítání zvolených zastupitelů a dále slib, který stvrdili svým
podpisem. Jsou to Oto Řezáč, Martin Řezáč, Bedřich Kučera, Luboš Krejza, Václav
Šauer, Antonín Labaj, Adrian Szöke, Martin Nekola, Lukáš Mrázik. Ověřovateli
zápisu jmenoval starosta p. Krejzu
a p. Labaje, zapisovatelem tajemníka ÚM. Byl schválen program. Určení počtu
místostarostů – 1 místostarosta. Volba starosty – zastupitelé navrhli O. Řezáče
a ten se ctí přijal a váží si toho, že mu dali důvěru již pošesté. Dále
jmenovali do funkce místostarosty opět p. Kučeru. Stanovili počet členů
kontrolního a finančního výboru na 3. P. Krejza se stal předsedou finančního
výboru a p. Labaj předsedou kontrolního výboru. Starosta navrhl odměny 1 000,-Kč
členovi zastupitelstva, 2 500,-Kč předsedům výboru a 15 000,-Kč místostarostovi
– schváleno.
26.listopad - 1. zasedání
Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Frymburk
Paní ředitelka přednesla výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ. Byl schválen
odpisový plán za rok 2018 ve výši 875 090,40 Kč bez transferů a 1 723 233 Kč
vč. transferů. Byli delegováni p. Kučera a p. Labaj do školské rady.
Spolek FČAS
Paní Toušková formou prezentace seznámila s činností spolku FČAS. Žádají 100
000,-Kč dotace na 3 roky, aby mohli zaměstnat osobu na ¼ úvazek. Zastupitelé
návrh podpořili a spolek FČAS kladně ohodnotili.
ZM schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 10 000,-Kč do Domova důchodců
Horní Planá.
Finanční výbor – L. Krejza, M. Nekola, M. Řezáč
Kontrolní výbor – A. Labaj, A.Szöke, K.Król
Návrhy na úpravu rozpočtu: Pěvecký sbor Harmonie – navýšit na 20 000Kč,
FC Šumava Frymburk navýšit na 370 000,-Kč, Florbal Frymburk navýšit
na 40 000,-Kč.
Přijetí finančního daru od společnosti Solarpark Frymburk ve výši 100 000,-Kč.
Pozastaven prodej pozemků do konce roku 2018.
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17.prosinec - 2. zasedání
Převoz byl provozován bezproblémově. Byl skvěle zrekonstruován.
Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Frymburk na rok 2019 ve výši 3 920 000,-Kč příjmy
a 3 920 000,-Kč výdaje.
Schválení rozpočtu městyse Frymburk na rok 2019 s přebytkem hospodaření ve výši
1.954.000,-Kč.
Schválení dotace ve výši 370 000,-Kč spolku FC Šumava Frymburk na úhradu nákladů
na zajištění činnosti spolku. Dále dotace ve výši 40 000,-Kč pro Florbalový
oddíl, 10 000,-Kč pro sportovní klub Tenis Frymburk, 7 000,-Kč pro Technický
sedmiboj dvojic, 20 000,-Kč pro lyžařský oddíl, 193 000,-Kč pro SDH,
20 000,-Kč pro Pěvecký sbor Harmonie.

Volba prezidenta
V lednu se uskutečnily prezidentské volby. V 1.kole (12.-13.1.) uspěli Miloš
Zeman (38,56%) a Jiří Drahoš (26,6%). Voleb se zúčastnilo 61,72 % voličů.
Ve 2.kole (26.-27.1.) vyhrál Miloš Zeman (51,36%).
Volby ve Frymburku:
V prvním kole byla volební účast 61,82 % (664 voličů) a zvítězil Miloš Zeman,
který získal 42,64 % hlasů. Na druhém místě byl Jiří Drahoš s 25,64 %. Michal
Horáček byl třetí s 11,38 % a čtvrtý Marek Hilser se 7,59 %, pátý Pavel Fišer se
7,44 %, dále Mirek Topolánek 4,25 %, Vratislav Kulhánek 0,61 %, Jiří Hynek 0,30
% a s jedním hlasem 0,15 % Petr Hannig.
Ve druhém kole s volební účastí 68,71 % (795 voličů) u nás získal J. Drahoš 425
hlasů (53,46 %) a M. Zeman 370 hlasů (46,54 %). Na voličský průkaz volilo 159
voličů, což je u nás historický rekord.
Zajímavost: V pátek v podvečer vytekla voda na WC a dobývala se do volební
místnosti. A večer vypadla elektřina. Obě závady byly vždy velice rychle a
bravurně vyřešeny.
Hospodaření městyse za rok 2018
Hospodaření za rok 2018: příjmy – 61.640.365,-Kč
výdaje – 59.183.841,-Kč
přebytek – 2.456.524,-Kč
Finanční rezervy byly cca 26.000.000,-Kč.
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4. HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, PODNIKÁNÍ, OBCHOD A SLUŽBY
Spolek FČAS
Provozovna spolku FČAS je otevřena celoročně a pořádá tyto akce:
Programy: Dětská herna 2x týdně, Diskotéky a filmotéky 1x měsíčně, Cvičení
4x týdně, Senior klub 1x týdně, Přednášky a semináře 1x měsíčně, Workshopy
4x ročně, Příměstský tábor 2 turnusy v létě a Pořádané akce: Den otců, Tvořivka
na slavnostech, Stezka odvahy, Česko zpívá koledy a Adventní trhy.
Přehled účastníků na programech: 2016–2094, 2017–2104, 2018–2140.
Spolek FČAS se v listopadu spojil s organizací Frymburské maminy. Uvolní tak
prostor klubovny nad muzeem a přesunou se do klubu FČAS.
Hospodaření:
2016: příjmy 109 750,-Kč výdaje 106 500,-Kč
2017: příjmy 218 039,-Kč výdaje 226 049,-Kč
2018: příjmy 345 658,-Kč výdaje 323 864,-Kč
Rozšíření prostor: vznikl prostor na bazárek, sklad na materiál a sklad
na kostýmy k akcím.
Lesy městyse
Příjem za prodej dřeva za rok 2018 je celkem 3 229 898,-Kč. Výdej na pěstební
činnost je celkem 223 494,-Kč.
Těžba se dělila do 3 skupin: smrková 2980,48m3, borovicová 59,51m3 a břízová
4,89m3. Celkem tedy 3044,88m3 za rok 2018.
Příjem za prodej dřeva (samovýroba) byl 7 981,-Kč.
V roce 2018 se pokračovalo v opravě části lesní cesty Moravická v hodnotě
299 987,- Kč bez DPH.
OTRE
Rodinná agentura OTRE, která na lipenském trhu působí již 25.rokem, zaznamenala
během slunečné sezóny roku 2018 rekordní počet hostů. Velmi nás těší, že se
k nám navrací česká klientela, která znovu našla zalíbení v rekreaci na břehu
Lipenské přehrady. Přívětivější podmínky pro hostující rybáře, především ze
zahraničí, přinesly mnoho spokojených úsměvů a tučných úlovků pro mnohé z našich
hostů.
Hotel Maxant
Hotel Maxant poskytuje ubytování ve 24 útulných pokojích o celkové kapacitě
61 lůžek. Pokoje jsou plně vybaveny vším, co hosté potřebují. Nabízí
i bezbariérový přístup a bezbariérové pokoje. Hosté mají v ceně snídaně a mohou
si vybrat i polopenze nebo stravování ala carte v krásné, prostorné restauraci.
Nechybí ani úžasná cukrárna, kde si každý vybere dle své chuti jak kávičky, tak
zákusky a dortíky.
Frymburk se pyšní dalšími restauracemi, hospůdkami a pensiony, a to Restaurace
Pohoda, Big Pub, Pension N10, Pension Markus, Pension U Kostela, Hotel Vltava,
Frymburská hospůdka, Hostinec Na Hřišti, Wellness Hotel Frymburk, Pension Stará
Škola, Pension Florian, Pension Frymburk, Hospoda Na Rynku, Pension Vřesná,
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Pension U Račáků a Pension Hanka – Blatná. Dále na Kovářově a Hrdoňově Hotel
Fontána a Pension Kovářov. A nechybí tu ani apartmány: Pension Terezka,
Apartmány Frymburk, Apartmány Boháč, Bílá paní, Ubytování U Kučerů, Pension
U Zlámalů, Pension U Jezera – Lojzovy Paseky, Apartmány Bellavista – Frýdava,
Apartmán Klein, Apartmány2 a také campy, a to Camping Frymburk a Camp Vřesná.
Toto nejsou ani zdaleka všechna ubytovací zařízení a chaty, ale je to jen malý
výtažek.
Farma Milná
Tato rodinná farma hospodaří v jižní části Šumavy na 1 620 ha zemědělské půdy.
Zaměření je údržba krajiny a chov masného skotu, doplňkové myslivost a lesní
a rybniční hospodářství. Chovají se zde plemena Aberdeen Angus černý, červený
a kříženci red angus s masným simentalem. Skotu je chováno přes 1 000 ks.
Zvířata jsou chována ve stádu po 35 ks krav plus plemeník.
Knihovna
V roce 2018 je registrovaných čtenářů 128 a z toho 18 do 15 let. Bylo celkem 1
640 výpůjček.
Výpůjčky podle tématiky: Beletrie dospělým: 1187
Naučná literatura dospělým: 269
Beletrie dětem: 121
Naučná literatura dětem: 2
Celkový počet je 9 000 knih.
Výpůjční doba je úterý a čtvrtek od 15:15 do 17:00.
Knihovnice Štěpánka Rillichová a Miloslava Baldová.
Projekt Učíme se příběhem
Jde o podporu čtenářství a spolupráci ZŠ s knihovnou. Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR. Celkový objem
dotace je 13.651.000,-Kč. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy
textu – příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou. Díky spolupráci knihoven a škol (2.stupně) vznikne cyklus 3 ověřených programů. Období
realizace je 1.8.2018-31.7.2021.
Muzeum
Muzejní aktivity v roce 2018: 1. Péče o sbírky
2. Výstavy – Obrazů (p. Brabcové), 100 let
republiky, bronzových předmětů + depot nalezeného Janem Pavlíčkem
3. Akce – Skutečné příčiny nemocí – 20.3.
Slavnostní večer ke 100 letům republiky
4. Exteriér – Trpaslíkovo jezírko
Stifterova knihovna
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Stoleté výročí republiky
9.11. proběhlo sázení národního stromu u Táboru míru ke stoletému výročí
samostatného Československa. Vystoupil pěvecký sbor Harmonie a poté řekl pár
pěkných slov pan starosta. Po zasazení následovala česká hymna živě od pana
Rolčíka, kdy se přidali téměř všichni přítomní. Poté se přesunulo do muzea na
slavnostní vernisáž a koncert pěveckého sboru Harmonie.
Letní brouzdaliště u trpaslíka
Náš trpaslík se jmenuje „Ezefiel“ – Otesánek a je tu od 30.let 20. století.
Brzy bude slavit 100 let. U trpaslíka vzniklo malé jezírko. Nejdříve se vykopalo
jezírko. To mělo 3 vrstvy: dole červená hlína, pak nepropustná vodou a pak
„humus“ – jen v této vrchní vrstvě byly kořeny. Dále se položila železobetonová
základová deska a na ni přišly kameny. Tyto kameny mají také svůj příběh. Byly
vyndány z Křížové cesty. Tam ležely před lavičkami a je to dno bývalé frymburské
kašny z roku 1676, které se poskládalo jako puzzle na tu základovou desku. Na
svislé stěny jezírka se použily všechny kameny z původního kanálu a doplnily se
kameny od Jiřího Augustina a pak už jen Marta Feitlová jezírko osázela.
Hospodaření muzea
příjmy – vstupné – 8750,-Kč
výdaje – elekřina,.. – 138 386,-Kč
výsledek hospodaření - -129 636,-Kč
Hospodaření IC
příjmy – 211 256,-Kč
výdaje – 726 207,-Kč
výsledek hospodaření - -514 951,-Kč
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5. ÚPRAVA MĚSTYSE
Významné akce v roce 2018
- dokončení rekonstrukce školní jídelny za téměř 12 milionů korun
- opravy okolních a místních silnic za 2,5 milionu korun
- rekonstrukce vodovodu do vodojemu na Martě za 3 miliony korun
- vybudování základní technické vybavenosti pod starou MŠ za více než
5 milionů korun
- rozšíření + výměna veřejného osvětlení za 600 tisíc korun
- vybudování autobusové zastávky za 350 tisíc korun
- výměna balkonů na panelových domech čísla popisná 137, 138 a 139 za více
než milion korun
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6.ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Mateřská škola
Zaměstnanci: Bc. Veronika Račáková – vedoucí učitelka, Hana Janáčková,
Eva Nešvarová, Mgr. Gabriela Schicková, Lenka Černá – učitelky,
Kateřina Henzelinová – asistent pedagoga, Marie Golasová – uklízečka
Třídy: Hvězdičky a Sluníčka
Leden
16.1. navštívili MŠ Afričané s bubny. Mluvili velice dobře česky, a tak
děti naučili něco o své kultuře a zvycích a všechny roztančili v rytmu
bubnu z Konga.
24.1. v rámci navázání přeshraniční spolupráce navštívily naše paní
učitelky i s paní ředitelkou mateřskou školu ve Vorderweissenbachu.
30.-31.1. mladší děti navštívily solnou jeskyni ve Wellness Hotelu
Frymburk.
Únor
7.2. byl ve školce masopust. Děti oblekly krásné kostýmy, jako například
medvěd, kominík nebo hadrák. Obešly a svým zpěvem a tancem potěšily jak
základní školu, tak i naše městečko.
8.2. začal úspěšný projekt NANEČISTO, kterému již několik let lektoruje
výchovná poradkyně Mgr. Miloslava Baldová. Předškoláci se v něm
připravují na příchod do školy, poznávají spolužáky a budoucí třídní
učitele.
Březen
1.,8., a 22.3.- škola Nanečisto s tématy: sluchové vnímání, myšlení
a cítění, pravolevá a prostorová orientace, empatie, důslednost a paměť.
23.3. divadlo Kos s pohádkou,, Jak skřítek málem zaspal jaro“
28.3. Zahradní akce ,, Hledání velikonočního zajíčka“. Na školkové
zahradě bylo připraveno plno aktivit a v 16 hodin se vydaly děti podle
mapy hledat zajíčka a přitom plnily úkoly.
Duben
5. a 12.4. - škola Nanečisto s tématem: myšlení a řeč a závěrečné setkání
18.4. zápis do 1. třídy
návštěva paní učitelek z rakouského Vorderweissenbachu
19.4. divadlo Máma a táta s pohádkou ,,Štěstí za Zlatku“.
27.4. Čarodějnický den v kostýmech – dopoledne plné her a dovádění
30.4. Screeningové vyšetření očí
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Květen
9.-11.5. proběhl zápis dětí do MŠ
15.5. přijelo divadlo Luk s pohádkou ,,Medvíďata“
14.-18.5. byl barevny týden – puntíky, proužky, kostičky, strakáčci
a v pátek - ,,Hodíme se do gala“
23.5. společné fotografování
Červen
8.6. poslední divadlo Divoloď pohádka ,,Cirkusajdo“
vystoupení dětí na Frymburských slavnostech jako boxeři a víly s deštníky
19.6. výlet předškoláků s učitelkami V.Račákovou a E.Nešvarovou
na Opatskou stezku ve Vyšším Brodě po stopách pokladů
21.6. slavnostní rozloučení s předškoláky
26.6. závěrečná školní akademie, kde vystoupily děti s programem jako
na slavnostech
Srpen
Firemní dobrovolnictví na zahradě MŠ
Firemní dobrovolnictví je dnes pro stále více firem smysluplná forma naplňování
jejich společenské odpovědnosti. I v naší MŠ 1.8.2018 pomohlo 7 dobrovolníků
z České pojišťovny okopat a vyplenit pás pod křovinami v zahradě MŠ. Poté
položily zahradnice M. Mazurová a M. Feitlová textilní fólii, a nakonec
dobrovolníci zasypali celý pás kůrou. Stihli i natřít některé hrací prvky.
Září
27.9. přivítání našich nejmenších občánků
Říjen
4.10. známé divadlo Kos zahrálo pohádku ,,Princezna je hloupá Madla“
11.10.
proběhla tradiční zahradní slavnost za krásného počasí. Byla
zaměřena na domácí marmelády. Každý měl možnost ochutnat a hodnotit
marmelády. Nejchutnější byla oceněna Zlatou vařečkou a tu získaly dvě
kandidátky Hana Augustýnova a Gabriela Schicková.
17.10 Laboratoř na kolečkách – Život broučka. Děti získaly poznatky o
životě hmyzu, pozorovaly pod mikroskopem, frotáž a tak dále.
31.10.
začal nový kroužek němčiny pro přihlášené děti, a to každý
čtvrtek pod vedením Věry Novotné od 9:15 do 10:00.
Listopad
13.11.
tradiční vánoční fotografování s Adélou
21.11.
návštěva paní Bílkové s programem zaměřeným na ovčí vlnu. Děti
si vypraly kousek špinavé, surové, nečištěné ovčí vlny, vyčesaly si
kousek vlny na kolovratu, dozvěděly se o chovu ovcí, čistění a barvení
vlny. Pomocí speciální techniky plstění si udělaly výrobek (dárek pro
rodiče).
divadlo Luk s pohádkou ,,O Palečkovi“
27.11.
16

30.11.
vystoupily děti před vánočním stromečkem s choreografií
na píseň Vánoce Bílý.
Prosinec
5.12. navštívil děti Mikuláš, čert a anděl. Všechny děti byly obdarovány
a nikdo nebyl odnesen.
10.12.
děti potěšily svým vánočním vystoupením naše frymburské
babičky a dědečky na tradičním vánočním posezení se seniory, odměnou
jim byl balíček s dobrotami.
19.12.
na tento den se těšili všichni. Společně jsme si užili krásné
dopoledne plné domácího cukroví, koled a zvyků. Nejvíce rozzářené oči
byly při rozbalování malých dárečků, ale také velkých, kdy se
nadělovalo i do školky.
Hotel Maxant pozval celou školku do své cukrárny v měsíci listopadu a každé dítě
dostalo dle vlastního výběru zmrzlinu. Paní učitelky dostaly výbornou kávu
a dortík, napsala Mgr. Gabriela Schicková
Základní škola
Ředitelka školy Mgr. Milada Minaříková, zástupkyně ředitelky školy Mgr.
Bohuslava Jochová
1. třída: Mgr. Markéta Moravcová
2. třída: Mgr. Hana Sládková
3. třída: Mgr. Soňa Kyselová
4. třída: Mgr. Lucie Růžičková
5. třída: Mgr. Barbora Tybitanclová
6. třída: Mgr. Zuzana Frantálová
7. třída: Bc. Lucie Mrvková
8. třída: Mgr. Jan Vopátek
9. třída: Mgr. Štefan Kakaš
Mgr. Miloslava Baldová – výchovná poradkyně, Mgr. Tomáš Michal = 6. třída,
Mgr. Marcela Rizáková, Gabriela Hartmanová – školní družina, Eva Vajliková –
školní družina, Simona Prchalová – školní družina, Veronika Nová a Blanka
Jarošová asistenti pedagoga, Dana Reifová – hospodářka, František Reif –
školník, Marie Golasová, Lucie Smetanová a Vendula Soukupová – uklízečky,
Gabriela Ebnerová – vedoucí jídelny, Ludmila Nedomová, Ivana Nedomová –
kuchařky, Martina Trávníčková – svačinářka
Současný počet žáků ve školním roce 2018/2019 je 193 žáků základní školy a
54 žáků mateřské školy.
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ŠKOLNÍ KLUB
Školní klub navštěvují žáci buď v ranních hodinách od 6.30 do 7.35 hodin, nebo
v odpoledních hodinách. Děti mají možnost si hrát, tvořit, udělat přípravu
na vyučování a hlavně si číst. Kromě mnoha činností se nyní zapojili do akce "
Ježíškova vnoučata". Vyrábí vánoční přání pro opuštěné seniory a doufají,
že potěší mnoho babiček a dědečků.
KROUŽKY
Gymnastický kroužek – Zuzana Frantálová
Jachtařský kroužek – trenér Jan Myslík
Kroužek Frymballet – trenérka a baletka Tereza Wilzingová
Zdravotnický kroužek – Zuzana Frantálová
Přírodovědný kroužek – Z.Frantálová
Školní časopis – L.Sanová
Deskové hry – H.Reifová
Hasič – záchranář – A. Labaj, J. Reifová
Čtenářské dílny – M. Baldová, H. Reifová
Tvořeníčko – H. Reifová, L. Růžičková
Sportovní kroužek – J.Vopátek

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Třídy: Ještěrky a Sovičky
Vychovatelka: Gabriela Hartmanová
Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Družina organizuje zájmové
vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Provoz
školní družiny je od pondělí do pátku od 11:30 do 16:30.

Únor
Lyžařské výcviky v ZŠ Frymburk
Ve dnech 29.1.-1.2. se 3. třída ZŠ Frymburk účastnila lyžařského kurzu ve
skiareálu Kramolín v Lipně n.Vlt. S paní učitelkou Mgr. Annou Ševčíkovou. Hned
první den se úspěšně naučili základní věci, a tak mohli hned druhý den vyrazit
lanovkou na jezerní sjezdovku a užívat si takto po zbytek týdne. 4.třída pod
vedením paní učitelky Barbory Tybitanclové lyžovala ve Skiparku Médi Kubíka
u nás ve Frymburku. Majitel pan Dlouhý vše poskytnul naší škole za symbolické
ceny, a to skipas za 1,-/den. Poslední den si děti uspořádaly závody.
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Duben
Den Země
Dne 20.4.2018 se uskutečnil Den Země. Za krásného počasí si žáci 1.stupně
uklidili okolí školy, žáci 6. třídy vyrazili sbírat odpadky po cyklostezce směr
k Lipnu, žáci 7. třídy vyrazili po staré cestě na Cihelnu, žáci 8, třídy po
cyklostezce směrem na Vřesnou a Posudov a žáci 9. třídy natírali autobusovou
zastávku a uklízeli kolem tenisového hřiště.

Zápis do 1. třídy – školní rok 2018/2019
K zápisu, který se konal 18.4., přišlo 16 předškoláků s rodiči. Za doprovodu
pohádkových bytostí z 8. třídy všichni úspěšně splnili připravené úkoly a byli
tak zapsáni do školy. Rodiče 2 žáků se rozhodli podat žádost o odklad školní
docházky.
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8. ZÁBAVA A SPORT
Leden
11.Ples městyse Frymburk
20.ledna se konal ples městyse Frymburk ve Wellness Hotelu Frymburk. Začal ve
20 hodin. Na plese hrála kapela Globus a v lobby baru DJ Čechťa. Prodej
vstupenek byl zahájen 4.1.2018 a již za 4 dny bylo vyprodáno. Rozšířila se
kapacita ještě o 20 míst, a i tyto lístky byly během dne pryč. Parket na
plese se zaplnil až po 22. hodině. K dispozici byl foto koutek, kde bylo
stále plno. O půlnoci se losovala hlavní tombola. Hlavní cenou byl skútr,
který vyhrál Jiří Illner s přítelkyní Gesche Wischmann.
Březen
Ples dobrovolných hasičů Frymburk
17.března se konal ,,Hasičský ples“. Na plese zahrálo 18 muzikantů z Moravy,
kteří hráli tradiční moravskou, dechovou, ale i moderní muziku. Jako první
na podium nastoupili naši mladí hasiči, kteří byli odměněni za své výsledky
během roku v různých soutěžích. Dále nás čekalo vystoupení kroužku Frymballet
a vystoupení v tradičním moravském kroji jako poděkování kapele. Nechyběla
bohatá tombola a foto koutek.
Keltský telegraf
24.března v 19 hodin se večer vydáváme na vrcholy důležitých kopců a navzájem se
spojujeme pomocí světelného signálu. Ten se vysílá z jednoho stanoviště na druhé
po dohodnutých trasách napříč krajinou. Tímto dochází nejen k optickému, ale
i k mystickému propojení všech účastníků přesahující běžný myšlenkový prostor
dneška. Akce Keltský telegraf vznikla pod patronací časopisu Regenerace. Loni se
účastnilo několik tisíc lidí na přibližně 250 stanovištích nejen v naší zemi.
Ledová magistrála
Psal se rok 2009 a Lipenská přehrada se kvůli zdejší bruslařské dráze ucházela
o zápis do české knihy rekordů. V úterý 3.února v 15:58 naměřil komisař délku
10 923 metrů bruslařské dráhy. To znamenalo dokonce zápis do Guinessovy knihy
rekordů. Lipno se stalo nejdelší upravovanou dráhou na přírodním ledě na světě.
Propojuje Frymburk, Přední Výtoň a Lipno nad Vltavou v šířce 8 metrů. Ve
Frymburku a na Lipně jsou i ovály na bruslení a různá hřiště. Led je pravidelně
měřen, čištěn a udržován dobrovolníky (viz.Časopis Lipensko zima 2018).
Ještě na začátku února to vypadalo,že letos se naší slavné magistrály nedočkáme.
10.2. se konal závod ICE maraton, který se musel uskutečnit napůl na ledě napůl
na souši. Trasa byla z Černé v Pošumaví na Hrdoňov a zpět. Zde si naši hasiči
vyzkoušeli, jaké to je propadnout se na ledě a následně vyprostit šestikolku.
Za 14 dní se počasí změnilo a magistrále začalo přát. Byl připraven ovál na naší
pláži. Po pláži následovaly přípravy na bruslení u kostela včetně hřiště
a propojení s Přední Výtoní. Z technických důvodů se nepodařilo propojit
Frymburk – Lipno, ale užívali jsme si 16 dní bruslení na dvoukilometrovém oválu
20

se čtyřkilometrovým propojením do Přední Výtoně. Novinkou na ledě bylo protažení
běžkařských stop z Frymburku do Lipna.
Květen
Stavění máje a čarodějnice
Stavění máje letos opět proběhlo pod taktovkou našich dobrovolných hasičů. Před
stavěním proběhl čarodějnický tanec našich Frymburských mamin. Poté si naše malé
i větší dětičky mohly zasoutěžit a vysoutěžit si i nějaké sladkosti. A šlo se na
samotnou, dlouho očekávanou akci – stavění. Nejdříve se nikomu nechtělo, ale po
chvíli se přidali i sportovci a poté rodiče dětí i jedinci, kteří šli zrovna
kolem. Opět se to podařilo a mohlo se vyrazit na čarodějnický rej po náměstí,
kde byla letos i malá zastávka na čarodějnický tanec. Celá akce byla zakončena
zažehnutím vatry, pálením čarodějnic, opékáním špekáčků a májovou veselicí
v pivním stanu u Hostince Na hřišti.
Červen
Den otců a 3. narozeniny FČASu
17.6. se konal Den otců v parku Médi Kubíka, pořádaný spolkem FČAS.
Na rodiče, především tatínky a jejich dětičky čekalo plno netradičních úkolů.
Mohli si vyzkoušet přebalování, krmení, jízdu s kočárky, kvíz, jak dobře se
znají nebo vytvořit společný obraz. Letošní novinkou byla lukostřelba pod
vedením p. Václava Zoubka. Za odměnu na návštěvníky čekaly dobroty z grilu
a něco malého k pití. Tato akce se kryla s 3. narozeninami FČASu, které byly
také oslaveny.
Frymburské slavnosti
7.6. se konalo ve Frymburském kulturním domě divadlo Penzion Ponorka od Pierra
Chesnota. Tato francouzská komedie je o filmovém režisérovi, který tráví léto se
svou milenkou ve vile na pobřeží. Manžel této milenky je často nepřítomný
kapitán ponorky. Nebezpečí prozrazení způsobí, že se z vily stane pension. Jenom
nadlidské úsilí majitele a jeho milenky může oběma zachránit manželství. Hráli:
Lukáš Vaculík, Jan Révai, Roman Štolpa, Andrea Traganová, Lenka Lavičková, Jana
Galinová, Hana Sršňová, Lukáš Masár, Jaroslava Zimová, Robert Stodůlka, Petr
Kozák a Michal Žižka.
8.- 9.6. se uskutečnil již 19.ročník Frymburských slavností. V pátek byly
tradičně zahájeny panem starostou O. Řezáčem v 18 hodin. Následovala vystoupení
žáků z naší základní i mateřské školy. Poté se sedělo a tančilo u dobrých kapel
a písniček, jako jsou například Hrajeto nebo Jiří Schelinger Memory Band až do
2. hodiny ranní. V sobotu byla opět farní zahrada otevřena nejen pro naše
nejmenší obyvatele. Bylo tam připraveno plno naučných stanovišť, jako například
výroba mýdla či lukostřelba a také 2 krásné divadelní pohádky. Mezitím nám ve
stanu hrála opět hudba k poslechu a tanci a to například ,,dechovka“ nebo
muzikanti z Rakouska. Opět se sedělo, pilo a tančilo až do 2. hodiny ranní.
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Pohádkovo – hororová stezka odvahy klubu FČAS
22.srpna se uskutečnil již 4. ročník stezky odvahy, které se zúčastnilo
60 dětí a cca 30 dospělých. Stezka vedla od FČASu přes háječek do Activity
Parku Médi Kubíka, kde byla zakončena špekáčkiádou a výstřelem Jacka Sparrowa
z děla s ohňostrojem. Na stezce jsme mohli potkat čerty hrající mariáš o Vaši
duši, zlobra Shreka, piráty z Karibiku Jacka Sparrowa a Daviho Jonese, Gluma
s rybiškou, válečníka Avatara, kouzelného dědečka, kostlivce ve skříni, Bílou
paní s Hejkalem a Jasona za zády s krvavou Mary. Stezku uváděla Elizabeth
Swann a pomáhaly jí čarodějnice z frymburského pralesa. Každý účastník dostal
za překonání strašidelné stezky diplom, špekáček a sladkou odměnu.
Příměstský tábor
Letošní ročník se uskutečnil v novém batikovaném kabátku. Oba termíny
(30.7.- 3.8. a 6.- 10.8.) se naplnily do počtu 24 dětí. O program a zábavu se
staraly Veronika Račáková, Markéta Baldová, I.Jandová a Lucie Petrášová. Děti
zažily tvoření vlastních táborových deníků, triček, dozvěděly se zajímavé
informace o našem městečku, tvořily model města, užily si vodních radovánek,
jízdu lodí i převozem, celodenní cyklovýlety i pěší výlet, dobrodružné hry
v lese a spoustu jiné zábavy.
Listopad
Rozsvícení stromečku
30.11.odstartovali naši nejmenší před ZŠ advent. Kamilka Hanousová,
předškolačka, rozsvítila společně s panem starostou a paní ředitelkou stromeček.
Po pár hřejivých slovech pana starosty začala vystoupení. Nejdříve děti z MŠ
vystoupily jako vločky jako padající sníh. Poté se všichni přesunuli do školy na
adventní jarmark, kde bylo možné zakoupit si výrobky, které vyráběly samy děti.
Ve školní jídelně bylo potom připravené občerstvení pro všechny, kde jsme mohli
ochutnat skvělé pomazánky, které se dělají pro naše děti. Dále následovala
vystoupení u vstupní haly. Vystupoval Frymballet a žáci ZŠ se svými programy.
Prosinec
Čertovský rej
5.12. bylo na náměstí opět čertovské peklo. Začalo v 18 hodin slavnostním
příchodem Mikuláše s anděly, kteří zazpívali. Poté z věže našeho kostela slétl
hlavní anděl. Následoval bouřlivý příchod čertů z pekla s Luciferem na trůnu.
Ti vystrašili ne jedno děťátko. Některé rovnou odnesli do pekla. Na pódiu pak
čekali andílci, za kterými chodily hodné děti, řekly básničku nebo písničku
a dostaly za to nadílku. Na ty zlobivé čekali čerti v parku v pekle, kde si je
nechali a domlouvali jim, aby už nezlobily.
Putování za Ježíškem
8.-9.12. bylo tradiční putování za Ježíškem na kapličku Marta. V oba dny mezi
12. a 16. hodinou chodily nejen děti s rodiči k naší krásné kapličce, kde na ně
čekala obrovská schránka, kam házely svá přání pro Ježíška. Nechybělo ani
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občerstvení, které obstarali frymburští fotbalisté, a to Václav Tomka, Dušan
Račák a s nimi Antonín Nedoma ml.a Jaruška Mertlová. Občerstvení dotoval náš
městys.
Adventní jarmark
7.12. se konaly Adventní trhy u klubu FČAS, ním pořádané ve spolupráci se
,,Svazem žen“. Tento již 3. ročník byl opět velmi úspěšný. Mohly se tam
zakoupit například krásné vánoční ozdoby, adventní věnce nejen z perníku,
dárečky vlastnoručně vyrobené. Ve stánku vetešnictví si na své mohl přijít
každý, a to opravdu za pár korun. Občerstvení nám opět nabídli manželé
Černockých. V nabídce měli tradiční vánoční drinky jako punč nebo ,,silnější“
bombardino a nebo něco malého k zakousnutí jako například klobásku, perník či
ovoce v čokoládě. Uvnitř klubu si mohly děti vyrobit něco krásného s vánoční
tématikou.
Česko zpívá koledy
12.12.jsme se opět v 18 hodin sešli u obecního stromečku před pečovatelským
domem na akci ,,Česko zpívá koledy“. Městys Frymburk sponzoroval občerstvení,
a to vynikající punč a teplý džus. Sešli jsme se v hojném počtu a společně si
zazpívali s Českým rozhlasem a Českem koledy Nesem Vám noviny, Narodil se
Kristus pán, Půjdem spolu do Betléma, Štedrej večer nastal, Pásli ovce valaši,
Vánoce, Vánoce přicházejí. Celou akci připravili hasiči společně se spolkem
FČAS.
Betlémské světlo míru
Dne 23.12. přivezli naši hasiči Betlémské světlo míru od našich rakouských
sousedů. Sbor dobrovolných hasičů opět připravil malé pohoštění v podobě punče
a hrály nám přitom koledy.
Koledy pro našeho trpaslíka
Na Štědrý den jsme se sešli v parku u trpaslíčka. Každý rok mu ve 14 hodin
chodíme zazpívat koledy. Rozdělíme se na dámy a pány a každá skupina zazpívá
tři vybrané koledy a poté dáme vždy jednu společnou Narodil se Kristus pán.
Leden a březen
Technický sedmiboj
21.ročník technického sedmiboje se uskutečnil pod vedením pana tajemníka
Miroslava Flígra. Přihlásilo se 15 dvojic. Soutěžili spolu například otec se
synem, manželé nebo naopak proti sobě ,,malá ségra“ s ,,velkým bráchou“.
Soutěžilo se ve 3 skupinách, vítězové postoupili přímo do finále a druzí, včetně
dvou třetích míst, postoupili do baráže. Finálová skupina tedy byla:
D.Račák+V.Šisler ml., V.Šisler st.+J.Šisler, Ivan Kuthejl+Jiří Pezold, Jan Šuník
ml.+Filip Mertl a J.Šuník st.+Pavel Schneider.
Finále se uskutečnilo 17.2.. 1.místo:Dušan Račák+Václav Šisler ml., 2.místo:Ivan
Kuthejl+Jiří Pezold, 3.místo:Václav Šisler st.+Jan Šisler, 4.místo:Jan
Šuník+Filip Mertl, 5.místo: Jan Šuník+Pavel Schneider.
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24.3. se uskutečnilo superfinále ve Větřní. Zvítězili Jan Šuník ml.+Filip Mertl
a na 2.místě: Václav Šisler st.+Fanda Malina.
Frymburská stopa
Dne 3.3. se uskutečnily tradiční závody na běžkách. Pořadatelé se obávali, že
letos se kvůli nevyhovujícím podmínkám počasí závod neuskuteční. Únor ale
přinesl mrazivé počasí, zamrzlo nám jezero a závody se tak mohly konat tam.
Zúčastnilo se rekordních 80 běžců a běžkyň. Běželo se v délce 10 a 20 kilometrů
na upravených stopách od pláže směrem na Lojzovy Paseky, Přední Výtoň a zpět.
Turnaj ve stolním tenisu
17.3. se v prostorách spolku FČAS konal turnaj. V kategorii dospělých bylo
12 hráčů a 1 hráčka. Vítězem se stal Jaroslav Matuš, 2.místo obsadil František
Podlaha a 3.místo František Matuš. V kategorii žáků bylo 10 hráčů a hráček.
Vítězem se stal Pavel Juhaňák ml., 2.místo obsadila Valerie Matušová a 3.místo
Matěj Malina. Na turnaji proběhla klasická ,,obíhačka“ a tu vyhrál Václav
Šisler st.
Květen
Májové kolo a Frymburská desítka
12.května se opět uskutečnil závod Májové kolo a Frymburská desítka. Počasí bylo
opět příznivé a velký ,,slejvák“ začal až minutu po doběhnutí posledního
závodníka. Zúčastnilo se přes 100 malých i velkých běžců ve věku od 3 do 69 let.
Děti běhaly a závodily na in-line bruslích kolem našeho parku a dospělí vyběhli
na 5 či 10 kilometrů dlouhou trať směr Lipno.
SK Tenis Frymburk
Dne 26.5. se konal 1.tenisový turnaj čtyrher. Za velmi pěkného počasí se hrálo
na hřišti s umělým povrchem a na antuce. Účastnilo se 8 dvojic. 1.místo: Tomáš
Řezáč + V.Beran, 2.místo: M.Zámek + Pavel Lučan, 3.místo: Marek Šulc + František
Žižka.
Červen
Dětské rybářské závody
23.června proběhly dětské rybářské závody na místní pláži. Počasí sice nepřálo,
bylo pouhých 8 stupňů a vál silný a nepříjemný vítr, ale ryby braly jako
o závod. Vítěz závodů Štěpán Boubelík nachytal 299 centimetrů ryb, druhý Marek
Šulc ml. 194 centimetrů a třetí byla Petra Hlaváčková, která chytila i největší
rybu s 35 centimetry – cejna.
Červenec
SK Tenis Frymburk
Dne 21.7. proběhl 2.tenisový turnaj čtyřher – Ferda Cup. 1.místo Marek Šulc
+ M.Zámek, 2.místo František Žižka + R.Michal a 3.místo Josef Micák + Pavel
Lučan.
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Sportovní slavnosti
4. a 5. srpna se jako každý rok slavností zúčastnilo mnoho sportovců ve všech
kategoriích. Fotbal zahájila přípravka, kde turnaj vyhrála Křemže, následoval
i muži, u kterých byly menší komplikace, kdy se odhlásily 2 týmy, a to pouze
hodinu před začátkem turnaje. Nastoupil tedy i náš B tým. Tento turnaj vyhrál
náš A tým. V neděli byl na programu jako první zápas starých pánů Frymburk
– Štěpánovice, který vyhráli hosté. Jako vyvrcholení slavností byl zápas muži
nad 50 let versus ženy z Mokrého u Českých Budějovic. Tento atraktivní zápas
skončil remízou 8:8 a na penalty vyhráli Frymburští veteráni 5:4. Díky pěknému
počasí se slavnosti opravdu vyvedli. V sobotu se v rámci slavností konal již
tradiční nohejbalový turnaj trojic o putovní pohár tajemníka ÚM Frymburk za
účasti nohejbalistů z celého okresu. Nakonec se vítězství konečně dočkal silný
tým z Velešína, když několik let po sobě tento turnaj vždy suverénně vyhrálo
naše ,,Áčko“. (tentokrát skončili těsně druzí).
Září
Svatováclavský výlet na kole
28.září se jel Svatováclavský výlet z Kvildy do Frymburku. Delší cesta měla
85 kilometrů a ta kratší 50 kilometrů.
Říjen
1.ročník závodů na kolečkových lyžích
27.října se uskutečnil závod na kolečkových lyžích z Frymburku přes
Lipno n.Vlt., Přední Výtoň, Frýdavu a Kyselov s dlouhým a prudkým stoupáním na
Svatý Tomáš. Akce měla název Frymburk – Svatý Tomáš Roller Ski Classics. Závod
se jel za deštivého, chladného počasí, přesto se zúčastnilo 20 závodníků. V
kategorii týmu získalo Atletico Frymburk 12 bodů z 1.místa,Skiklub Šumava 11
bodů za 2. místo a Skiklub Vimperk 3 body za 3.místo. Výsledky jednotlivců:
Klasický styl: 1.místo Luboš Krejza, 2.místo Ondřej Holoubek, 3.místo Martin
Tomka. Volný styl: 1. Lukáš Kalivoda, 2. Jakub Holoubek, 3. Filip Bloch.
Listopad
Frymburský pindík
24.11.se konal již 19.ročník Frymburského pindíka. Soutěžících se sešlo 9. Kvůli
této účasti se hrálo takzvaně každý s každým a vítěz Jano Mišovič vyhrál všech
9 partií. Hlavní favorit Miloš Liška byl letos druhý a Jan Salzer třetí.
Prosinec
Nohejbalový turnaj
Na první svátek vánoční 25.12. se v tělocvičně ZŠ uskutečnil již 36.ročník
Vánočního nohejbalového turnaje trojic o Putovní pohár Pepina. Zapojilo se
6 družstev a hrálo se každý s každým. 6.místo: Hostinec Na Hřišti
– J.Šuník,J.Turcovský,V.Svoboda, 5.místo: Šíšovci,
4.místo: Z.Šváb,P.Schonkypl,F.Vala, 3.místo: Frymburk A
– F.Malina,J.Novák,D.Račák, 2.místo: K.Gondek,J.Hošek,S.Nogradi a 1.místo:
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Frymburk B – J.Ribár st.,J.Ribár ml.,Z.Skipala. Občerstvení zajišťoval Josef
Tichovský.
Vánoční bulka
Dne 30.12. se uskutečnil 9. turnaj ve Vánoční bulce. Zúčastnilo se 24 hráčů,
tedy 8 trojic. Celý turnaj suverénně vyhrál M. Červíček z Větřní se 108 body,
2. F. Malina 48 bodů a 3.M.Boháč 24 bodů.

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI SPOLKŮ ZA ROK 2018
SK Tenis Frymburk
Dne 26.5. se uskutečnil již zmiňovaný turnaj čtyřher. Další činnost byla
zaměřena na mládež, kdy se podařilo zajistit účast pěti dětí na tenisových
trénincích. V následujícím roce se budou snažit navázat na předávaní zkušeností
nejmladším. Po celý rok se dařilo udržet antuku ve velmi dobrém stavu, a to díky
největšímu sponzorovi městysi Frymburk. Zazimování antukového hřiště proběhlo
28.10. (napsal Tomáš Řezáč), viz. příloha kroniky
ČRS MS Frymburk
V roce 2018 se konaly 2 závody pro děti a 1 pro dospělé, pořádaný spolu s MS
Loučovice. Závodů ve Frymburku se bohužel kvůli špatnému počasí zúčastnilo pouze
6 dětí. V Loučovicích nám počasí přálo a zúčastnilo se tedy 28 dětí. Na jaře se
opět podílely na sběru odpadků kolem jezera a staraly se o okrasné ryby v místní
kašně. Za finanční příspěvek od městyse Frymburk nakoupili ceny pro rybářské
závody a zajistili tím tyto akce, (napsal Jiří Langer), viz.příloha kroniky.
Už padesát let dohlíží na hladinu Lipna Jiří Langer z Frymburku. Jako
dobrovolník hlídá tahle rybářská legenda zdejší rybí obyvatele před pytláky. Jak
sám řekl, dříve většinu lidí, kteří tu rybařili znal osobně. Vždy se chtěl radši
domluvit než hledat nějaké represe. Přišel sem přesně před 60 lety z Trenčína,
kde sloužil vojenskou službu. Přivedl si také manželku. Frymburk byl tehdy
prázdný s krásnými byty, takže si mohli vybírat. Za ta léta má stovky zážitků
jak veselé, tak smutné. Nejvíce rybářů sem jezdilo v 70.a 80. letech minulého
století. S rozvojem cestovního ruchu došlo logicky k poklesu jejich počtu. Hodně
vymizeli cizinci s výjimkou Rakušanů, Němců a Holanďanů. Jelikož sám vydává
povolenky, má pro toto tvrzení důkaz, a to mnohem menší výdej dlouhodobých
povolenek než třeba před deseti, dvaceti lety. Ale ubylo lidí, kteří si nekupují
povolenku. Dnes jsou největší problém německy mluvící Rusové. Jsou to
organizované skupiny pytláků, které jsou perfektně vybavené. Pro ně neexistují
zákony a mohou být i velice nebezpeční (viz.časopis Lipensko zima 2018).
Florbalový oddíl
V roce 2017 se umístili v Jihočeském přeboru mužů na 5.místě. Jiří Ševčík získal
2.místo v kanadském bodování celé soutěže a byl 2.nejlepší střelec soutěže.
Martin Pompe byl v kanadském bodování na 8.místě. Momentálně jsou na 3.místě
Jihočeského přeboru a cíl je udržet se do 5.místa, což je více než reálné.
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(napsal Marek Šulc), viz.příloha kroniky.
Šipkaři
Družstvo s názvem Jelínek Frymburk má předsedu pana Štěpána Ondroviče, vedoucí
družstva je František Skupa a další hráči jsou Jiří Augustin, Jiří Hrstka a Jiří
Vincík. Založeni byli v sezóně 2015/2016. Začínali ve 3.Jihočeské lize A, kde se
umístili na 1.místě, tudíž postoupili do 2.Jihočeské ligy A. V sezóně 2016/2017
skončili na úžasném 5.místě z 15.týmů. V sezóně 2017/2018 jsou na krásném
5.místě z 10.týmů. (napsal Štěpán Ondrovič),viz.příloha kroniky.
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