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Hlavní kapitoly zápisu
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3. Politický a veřejný život,hlavní činnost obecního zastupitelstva a obecní
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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
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Úvod kronikáře
Významné události roku 2006:
---------------------------------------------------------------------------------------------V roce 2006 proběhly dvoje volby, a to červnové sněmovní a podzimní komunální.Sněmovní volby přinesly naprosto nečekaný patový výsledek.
Oba dva,proti sobě stojící tábory tj. pravice/ODS,KDU ČSL,SZ/ a levice/ČSSD,KSČM/, získaly ve dvousetčlenné Sněmovně 100 mandátů. Následovalo půlroční bezvládí. Překvapením voleb byl zisk 6 mandátů pro Stranu zelených.
Od května do září umírali v havlíčkobrodské nemocnici pacienti z vůle
ošetřovatele Petra Zelenky,který se měl dopustit osmi vražd a devíti pokusů
o ně. Zelenka se přiznal,že pacientům podával lék heparin,který způsobuje
krvácení.
Překvapení uchystala letos ekonomům česká měna.Jeden americký dolar se
prodával za pouhých 21 korun. Koruna si vůči dolaru polepšila o 3 koruny
a padesát haléřů. O korunu čtyřicet zlevnilo i euro. Česká ekonomika rekordně roste a jak dohání vyspělé státy z Evropské unie,posiluje i měna.
Silná koruna zlevňuje zájezdy,zboží. Vadí exportérům,jejich výrobky tak
ztrácejí konkurenceschopnost.
České dálnice se připravují na výběr mýtného. Výběrem byla pověřená rakouská firma Kapsch.
Řidiči se sžívají s bodovým systémem,kdy za získání počtu 12 pokutových
bodů mohou přijít o řidičský průkaz.
Průměrná mzda překročila dvacet tisíc korun.
Pluto už není planetou sluneční soustavy. Vědci objevili za Plutem další
vesmírný objekt, kterému začali říkat Xena a ta je větší než Pluto. Děti už
se tak budou učit pouze o osmi planetách Sluneční soustavy.

Počasí:
Leden 2006: začátek měsíce byl ve znamení sněhové kalamity,mokrý těžký
sníh polámal spoustu stromů. 19.ledna opět sněžilo,sněhová nadílka dosahuje 1 metru. Od 23.ledna do 8.února silně mrzlo,teploty klesaly až k 28°C.
Únor: 10.února další sněhová nadílka,připadlo 60 cm sněhu, na náměstí se
propadla střecha objektu čp.10.. Profesionální technika i sněžné skútry již
nové přívaly nezvládají.Lidem se nedoporučuje vydávat se do vyšších nebo
odlehlých oblastí.Do sousední obce Přední Výtoň vyrazila do boje se sněhem i armáda
Březen:1.března byla naměřená teplota -19,1°C. Nastala další sněhová kalamita,připadlo 60 cm sněhu. Zimní počasí trvalo až do 20.března,pak se začalo oteplovat,což mělo za následek povodně. 31.3. bylo zimní lyžařské
středisko Kramolín ještě v provozu.
Duben: aprílové počasí,11 dubna ještě padal sníh.
Květen: celkově chladný měsíc.
Červen: první dekáda ještě chladná,ale do konce měsíce bylo již letní počasí.
Červenec: celý měsíc byl slunečný, teploty nepoklesly pod + 20°C.
Srpen: chladný a deštivý,ale bohatý na výskyt hub.
Září: konečně se objevilo sluníčko a vydrželo celý měsíc, 27.9. byla zaznamenána ranní bouřka
Říjen: měsíc byl velmi teplý a slunečný.
Listopad: byl nejteplejší za posledních 45 let,průměrné teploty dosahovaly
+5.5°C. Teplotní rekordy padaly v celé Evropě.
Prosinec: během měsíce nenapadl sníh a ani nemrzlo, až 27.12 klesl teploměr na -11°C a 29.12. napadly 3cm sněhu.
Začátkem roku napadlo nejvíce sněhu za posledních 30 let. Přesto je ale
podnebí nejteplejší za posledních mnoho let..

.

Kapitola druhá: Obyvatelstvo,pohyb,statistika k 1.1, pracovní příležitosti,matrika-sňatky, úmrtí,narození
------------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2006 žili ve Frymburku 1304 obyvatele, tedy o 11 více než předcházející rok,z toho 18 na Blatné,1170 přímo ve Frymburku,83 obyvatele žili
na Milné, 3 na Kovářově. Rovněž je přihlášeno i 30 cizinců.
Nově se přihlásilo 24 osob,narodilo se 18 dětí,zemřelo 11 osob a odhlásilo se
20 osob.
Mužů je 642 a jejich průměrný věk 37 let,žen 632 s průměrným věkem 39
let.Nejstarší občanka paní Anna Nekovaříková dovršila 10.6.2006 95 let.
Druhou nejstarší obyvatelkou Frymburka je paní Marie Kovačíková ,která
oslavila 5.9.2006 94 let. Z mužů je nejstarší pan Jan Spusta,dožil se 85 let a
František Bártík s věkem 84 roky.
Počet manželských dvojic……………………………….. 241
Počet manželských dvojic s dětmi ……………………… 231
Občané s rodinným stavem „svobodní“/včetně dětí/ ….. 542
Občané s rodinným stavem“ženatý,vdaná“ …………… 561
Občané s rodinným stavem“vdova,vdovec“…………….. 71
Občané s rodinným stavem „rozvedený,rozvedená“ …… 132
Důchodci starší 60 let / muži/…………………………… 83
Důchodci starší 60 let /ženy/ …………………………….. 113
Nezaměstnanost:
V lednu bylo 129 nezaměstnaných, tj.16,84% práceschopných obyvatel.
V březnu 119, tj.15,24%, v dubnu 108, tj.14,30%, v červenci 74, tj.9,63%,v
říjnu 82, tj.10,96% a v prosinci 108, tj.14,04%. Nezaměstnanost mírně
vzrostla.
Sňatek uzavřelo 5 párů.
Jednalo se o tyto snoubence:
Václav Mertl+Jaroslava Soustružníková
Petr Vetrák+Šárka Šnýdlová
Michal Lojka+Petra Šímová
Marek Madej+Eliška Válková
Karel Vlášek+Andrea Dobrovodská

Celkem se narodilo18 dětí, tj. o devět více než loni.
Narodily se tyto děti:
Sandra Diana Burianová
Ema Dačeva
Ladislav Dittrych
Pavel Juhaňák
Natálie Krátká
Zdenka Lejčarová
Tristian Lens
Matěj Malina
Alena Patčová
Lenka Račáková
Oliver Schick
Václav Schneider
Helena Tereza Sládková
Tina Šulcová
Tereza Toušková
Adam Tvarožek
Tobiás Wilzing
Eliška Žižková

Celkem umřelo 11 osob
Pavel Gažák
Božena Habichová
Zdena Jandová
Anna Koritarová
Pavel Król
Ján Plavucha
Marie Pomahačová
Marie Pšenková
František Rozvald
František Valla
Marta Vítková
Údaje jsou převzaty z Evidence obyvatel Obecního úřadu ve Frymburku a
z informačního bulletinu Úřadu práce v Českém Krumlově/příloha kroniky/.

Kapitola třetí: Politický a veřejný život,činnost obecního zastupitelstva,obecního úřadu,hospodaření obce,rozpočet,investice,dotace
------------------------------------------------------------------------------------Obecní zastupitelstvo pracovalo do 20.10.2006, tj. do voleb ve stejném složení jako loňský rok
starosta
- Oto Řezáč/podnikatel/
zást.starosty
- Václav Liebl/koordinátor lesní výroby/
ostatní členové - Ing.Zdeněk Hrdý/důchodce
MUDr.Dana Smítková/praktická lékařka/
Václav Šisler/technik/
PharmDr.Stanislava Cihlářová/lékárnice/
Pavel Mai/podnikatel/
PhDr.Vladislav Smolka/učitel/
Ivan Grohman/podnikatel/
V podzimních volbách kandidovalo 7 sdružení s 63 kandidáty s tímto výsledkem:
Řezáč Oto ……………. 274 hlasů
Kysela Zdeněk ………. 227 hlasů
Krejza Luboš ………… 203 hlasů
Liebl Václav ………….. 182 hlasů
Horňáček Jiří ……….. 173 hlasů
Grohman Ivan………. 155 hlasů
Nekola Martin ……… 152 hlasů
Hrdý Zdeněk ………… 142 hlasů
Mrázik Miroslav …….. 114 hlasů
Zvolení zastupitelé mandát přijali.Pouze Miroslav Mrázik odstoupil ze zdravotních důvodů a na jeho místo postoupil pan Antonín Labaj ml.. Starostou byl opět zvolen pan
Oto Řezáč. Je to jeho již třetí volební období, kdy stojí v čele obce, získal největší počet
hlasů od voličů. Zástupcem starosty se stal pan Luboš Krejza,předsedou kontrolního
výboru pan Václav Liebl,předsedou finančního výboru pan Zdeněk Kysela,předsedou
bytové komise pan Jiří Horňáček.
Zaměstnanci obecního úřadu:
Tajemník-Ing.Miroslav Flígr
Odborní referenti-Antonie Frnková,Miroslava Badáňová,Miroslava Šuníková
Provozní zaměstnanci-Zdeněk Dolejš,Pavel Mazura,Josef Račák, František Vítek,Naděžda Sojková.
Informace o činnosti obecního zastupitelstva i obecního úřadu byly zveřejňovány ve
Frymburském zpravodaji,který je přílohou kroniky.
V provozu jsou rovněž internetové stránky obce.
Velkým úspěchem obce skončil, po osmi letech soudních tahanic, soudní spor o skoro tři
sta hektarů lesa. Rozhodnutím Nejvyššího soudu musely Lesy ČR navrátit dvě stě sedmdesát hektarů,které byly do roku 1948 v majetku obce. Lesy zůstanou v obecním
vlastnictví a péči o ně zajistí dvě vyšebrodské firmy. Jedná se o lesní porosty v oblasti
Svatonina Lhota,Hruštice a Kovářov.
/Prohlášení o předání a nov.výstřižky jsou přílohou/

Náklady na likvidaci komunálního odpadu převyšují vybrané příjmy a to až ve výši pět
set tisíc korun,proto se zastupitelé rozhodli začít vydělávat na separovaném odpadu. To
jsou například PET láhve,sklo či papír. Podepsali smlouvu s firmou EKO-KOM na výkup tříděného odpadu. Firma ASA,která zajišťuje svoz odpadu z obce, bude evidovat
jeho množství a druh a obec pak dostane od firmy EKO-KOM zaplaceno.
/novinové výstřižky jsou přílohou/
K mnoha problémům,které musel běžně starosta obce řešit, patřil i vytrvalý štěkot psa.
Místní podnikatel totiž zavíral toto zvíře do dílny v přízemí obytného domu. Nájemníci
si pochopitelně stěžovali na neustálý štěkot psa. Stížnosti u majitele psa se míjely účinkem. Naštěstí prostor,kde byl uzavírán pes, měl podnikatel pronajat od obce. Starosta
začal jednat o ukončení nájemní smlouvy.
K příjemnějším činnostem starosty patřilo setkání 25.6.2006 s prezidentem republiky
Václavem Klausem na Kubově Huti. Debatovalo se o současné politické situaci a obecních problémech.
/Foto je přílohou kroniky/

Hospodaření obce za rok 2006:
Příjmy obce:
Daňové příjmy………… 14 556030
Nedaňové příjmy……… 2 730083
Kapitálové příjmy…….. 7 773389
Přijaté dotace…………. 5 212151
-------------------------------------------Celkem………………… 30 271653
Výdaje:
Běžné výdaje…………… 18 776139
Kapitálové výdaje……… 8 669383
--------------------------------------------Celkem…………………. 27 445522
Výsledkem kladného hospodaření obce byl přebytek ve výši 2 826 131 Kč.
Příjmy daňové ve výši přes 14 milionů tvořily daně placené finančním úřadům,které je
poté přerozdělují podle určitých kritérií obcím. Jsou to daně fyzických i právnických
osob,daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí. Do této skupiny patří i příjmy vybírané
přímo obecním úřadem, dle vyhlášky o místních poplatcích, jako jsou poplatky ze psů,za
rekreační pobyt,poplatek z ubytovací kapacity,ze vstupného,za provozované výherní
hrací automaty,správní poplatky matriční,poplatek za likvidaci komunálního odpadu
apod.
Příjmy nedaňové ve výši přes 2 milionů korun byly získány především z pronájmů
obecního majetku a z činnosti v lesích.
Kapitálové příjmy se podařilo vybrat v částce přes 7 milionů a to prodejem pozemků a
obecního majetku.

Zbývající příjmy tvořily přijaté dotace převážně od Krajského úřadu České Budějovice,
a to na činnost dobrovolných hasičů,na hospodaření v obecních lesích, na výkon státní
správy,na financování voleb. Další část těchto příjmů tvořily převody z fondu hospodářské činnosti obce a dotace z ministerstva financí ve výši 3500000,- Kč na opravy místních
komunikací.
Běžné výdaje se vztahují zejména ke správě obecního majetku,k zabezpečení chodu obce.
Stav pohledávek a závazků:
Pohledávky: …………………………………………… 2 669 794 Kč
/Dluhy se týkají především bytového hospodářství, tj.nezaplacených nájmů z obecních
bytů a záloh na služby zaplacené dodavatelům obcí dopředu a po konečném vyúčtování
předepsáno k úhradě nájemcům. Nejsou to tedy pohledávky dlouhodobé ani nevymahatelné,ale spíše provozního charakteru,které vznikají jiným ukončením finančního hospodaření u obce a jiným datumem vyúčtování u dodavatelů služeb.Výše této pohledávky činí …………………………………………………….. 1 879 289 Kč
Další pohledávky a zálohy:
Předplacená záloha na leasingy…………………………. 199 844 Kč
3 265 Kč
Záloha u tel.společností ………………………………….
Nezaplacené daně a poplatky……………………………. 425 498 Kč
Neuhrazené faktury vydané……………………………… 13 946 Kč
Pohledávka u Pozemkového fondu………………………. 147 950 Kč
Závazky : ………………………………………………… 3 153 924 Kč
Nezaplacené faktury/tj.faktury,které byly doručeny až v lednu 2007,ale týkají se výdajů
roku 2006/………………………………………………… 568 167 Kč
Přijaté zálohy u BF ……………………………………… 2 263 406 Kč
Závazky vůči zaměstnancům a soc.zabezpečení za 12/06 .. 322 351 Kč
Dále obec dluží státnímu fondu životního prostředí ještě 283200 tisíc . Nesp.zůstatky leasingu činí asi 448 tisíc. Nesplacený zůstatek půjčky,která byla poskytnutá firmě WPS
Václavík je 329410 Kč.
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2006 byl 14 240 503 korun.
Majetek obce činí 186 842 076 korun.

Hlavní investice:
Rekonstrukce a opravy silnic ………………………… 3 734 844 Kč/foto-příloha/
Nové chodníky………………………………………….
533 427 Kč/foto-příloha/
Přeložka vodovodu……………………………………..
967 463 Kč
Rekonstrukce kotelny MŠ……………………………. 1 130 500 Kč
Přístavek k čp.26……………………………………….
31 445 Kč
Rekonstrukce bytového domu čp.22………………….. 1 599 999 Kč / foto-příloha/
Nákup pozemků ……………………………………….
11 000 Kč
Projektová dokumentace k rek.čp.5………………….
324 275 Kč
Projektová dokumentace k přípravě Integr.zách.systému.. 64 000 Kč
Sekačka pro Služby obecního úřadu …………………
272 437 Kč
Dotace k zajištění chodu základní školy činila …….. 2 864 0000 Kč
Příspěvky na činnost různých spolků a sdružení……
304 577 Kč

Kapitola čtvrtá:
Hospodářský život,zemědělství,průmysl, podnikání,obchod a služby/včetně cestovního ruchu/,peněžnictví
----------------------------------------------------------------------------------------------Zemědělství: zemědělskou výrobou se zabývá p.Valenta,sídlo firmy je na Milné. Obhospodařuje okolní pozemky a své zemědělské produkty vyváží i do zahraničí. Farma vykazuje dlouhodobě dobré výsledky. Rok 2006 patřil ke zvláštním létům. Přesto,že na celé
zeměkouli postupuje proces oteplování, napadlo postupně 80-90 cm sněhu, který roztál
až v druhé polovině dubna. Tato situace byla pro šumavské zemědělství obtížná. Masný
skot, který je celoročně chován bez stájí, se obtížně vyrovnával s vysokou vrstvou sněhu.
Musely se ve výbězích prohrnovat cesty a i přesto některé kusy uvízly ve sněhu. Do takovéto nepohody se rodilo hodně telat a docházelo ke značným úhynům, zvlášť ve stádě
ke Kovářovu, zde navíc foukal ostrý vítr.
Dost velké ztráty byly i u zvěře. Farma vlastní dvě honitby o velikosti 3 300 ha. Nejvíc
ztrát bylo u srnčí zvěře, ale ztráty se nevyhnuly ani divokým prasatům. Jaro přišlo
opožděně a v létě byly vysoké teploty, takže byla nižší úroda obilovin. Celkově rok hospodářsky nedopadl špatně. Česká republika byla již třetím rokem v Evropské unii a díky finančním podporám horským oblastem v rámci tzv. agroenviromentálních opatření
byla úspěšná ekonomika firmy. Farma Milná se v roce 2006 ekonomicky spojila s dceřinnou společností Valenta a spol. a s průměrným počtem 40 zaměstnanců se dostala
mezi větší firmy podnikající ve Frymburku a okolí.
Průměrný plat se pohyboval okolo 17000,- Kč.
/Zpráva o hospodaření je přílohou/.
Podnikání:
Stavebnictví-největší firmou je FAO s.r.o. Frymburk 43,statutární orgán:
Ivan Grohman,Ing.Jan Pravda,Ing.Jitka Neumannová. Je to vlastně jediná stavební
firma ve Frymburku, která disponuje stavební technikou a zařízením a je tedy schopná
zrealizovat i velká stavební díla. Zaměstnává mnoho frymburských občanů nejen na
hlavní pracovní poměr,ale také dává práci živnostníkům.

Obchody:
Přímo v obci je 14 prodejen, z toho čtyři se zabývají převážně prodejem potravin. Nově
byla otevřená prodejna rybářských potřeb BIG fish.
K občerstvení slouží 11 restauračních zařízení. Další penziony a hotely jsou mimo obec
a jejich využitelnost je převážně pouze v létě. Některá zařízení jako je hotel Fontána Hrdoňov pořádají různé akce, např. v květnu to byla Mezinárodní klubová výstava psůplemene Český teriér. Nadační fond manželů Klausových a ÚAMK zde uspořádal
II.ročník výcviku a výuky k získání řidičského průkazu skupiny B pro děti z dětských
domovů.
/Přílohy-pozvánky/

Cestovní ruch:
V obci není průmysl. Hlavní zdroj příjmů je z cestovního ruchu. Ve Frymburku se nacházejí výborné podmínky pro letní turistiku.Jsou zde nástupní místa pro cykloturistiku
na žlutě a zeleně značené trasy.
Žlutá: Frymburk-sv.Tomáš-Pasečná
Frymburk-Kaliště-Alpská vyhlídka-Lipno nad Vltavou
Zelená: Frymburk-Plískov-Slupečná-Lipno nad Vltavou
Frymburk-Vřesná-Milná-Světlík
Ráj pro cykloturistiku představuje pravý břeh Lipna s téměř neporušenou přírodou u
rakouské hranice. Na pravém břehu je systém pěti navzájem propojených cyklotras.
Průběh: Frymburk/převozem na Frýdavu/-Přední Výtoň-Spáleniště/hraniční přechod
Guglwald/-Pasečná-Rychnůvek-Kyselov-Frymburk. Projíždí se hustě zalesněnou krajinou kolem Vítkova kamene ve výšce 1035 m. Zajímavostí jsou zrušené vesnice Rychnůvek,Jasánky…
Na levém břehu již několik let funguje cyklostezka z Nové Pece přes hlavní rekreační
střediska Lipenska – Horní Planou,Černou v Pošumaví,Frymburk a Lipno nad Vltavou
do Loučovice a Vyššího Brodu.
Nejen pro seniory a rodiny s dětmi je k dispozici krátká vycházková trasa /2 hodiny/:
Z náměstí po stezce pro pěší a cyklisty ke křížové cestě na vršek Svatá Marta k zrestaurované kapli, odkud je překrásný výhled na celý frymburský poloostrov.
Milovníci koupání a opalování si mohou vybrat z nabídky pláží:
Obecní pláž Frymburk – pod základní školou, vstup zdarma,občerstvení
Pláž ve Frymburku pod bývalou školou v přírodě
Pláže v kempech Vřesná a Frymburk
Pláže v Hrdonově, Kovářově,na Větrníku
Příznivé přírodní podmínky znamenají skvělé podmínky pro windsurfing a jachting.Také příznivci rybolovu nejsou ochuzeni.Lipenské jezero je nazýváno rybářským
rájem.Přístupy k vodě jsou ideální,chytají se všechny druhy ryb a je možnost zapůjčení
loděk.
Návštěvníci obce mohou dále využít služeb knihovny, v obci je zdravotní středisko,záchranná služba,půjčovna a prodejna jízdních kol, cestovní kancelář zajišťující
ubytování,směnárnu a prodej rybářských povolenek, čerpací stanice,telefonní automat.
Parkoviště je na náměstí cca 50 vozidel a na odstavném parkovišti cca 70 vozidel.
Hotely,penziony a chatky nabízejí cca 1500 lůžek. V obci jsou rovněž tenisové antukové
kurty.
Brázdit Lipno na plachetnici mohl téměř kdokoliv.Stačilo navštívit půjčovnu na Lipně.
Ani zimní sezóna při dobrých podmínkách,které byly ideální, nezklamala. Byly připravené lyžařské běžecké stopy Frymburk,Náhlov,Sv.Lhota,Kramolín.Stopy byly upravovány strojově rolbou a sněžným skútrem s vytlačovatelem stop. Rovněž byla upravená
sjezdová trať Sv.Marta. Podmínky pro zimní sporty byly dobré začátkem roku,kdy
sněhová nadílka umožňovala lyžování téměř až do Velikonoc. Ke konci roku byla situace naprosto odlišná,nebyl vůbec žádný sníh

Služby: Základní informace z oblasti cestovního ruchu a o životě obce lze dohledat na
internetových stránkách www.frymburk.info. Ubytování poskytuje 34 objektů a to buď
hotely,penziony nebo soukromé rodinné domy.Občerstvit se lze v jedenácti restauračních zařízeních. V obci je knihovna, o kterou se stará pan Klement. Vybrat si lze z 9000
knih.
Peněžní služby zajišťuje převážně pošta,kde lze nově sjednat i veškeré pojištění, ať již
životní,důchodové, tak i pojištění majetku.
Bezpečnost obce zajišťuje Policie ČR,která má sice služebnu přímo v obci,ale tato spadá
pod Obvodní oddělení v Lipně nad Vltavou.Řešila např. vykradení pěti automobilů během jednoho víkendu, anebo pomalování fasády chalupy na Martě,kterou kromě toho
pachatel i vykradl.
Musela řešit i případy násilí v rodině,kdy jeden agresivní mladík několikrát napadal členy rodiny,požadoval po nich peníze na drogy,odmítal se léčit. Nakonec zoufalá matka
vyhledala pomoc jednoho faráře a v současné době je tento mladík mimo území republiky.

Kapitola pátá:Úprava obce,doprava,spoje,změny životního prostředí
Úpravu obce mají na starosti pracovníci obecního úřadu,kteří dennodenně zametají,sekají trávu,odklízejí sníh, takže je neustále uklizeno. Charakteristickým znakem jara
a léta jsou víkendy strávené sekáním zahrad či přípravou dřeva na zimu. Zvýšená hladina hluku již k českým víkendům neodmyslitelně patří. Hluk sice příliš nekoresponduje
s turistickým ruchem,ale většina místních obyvatel musí posekat trávu nebo nařezat
dřevo na zimu právě o víkendu,protože přes týden pracují. Rekreanti to také chápou a
většinou si nestěžují. Nepochopitelný je ale přístup některých rodin v době topné sezony,kdy z některých komínů se valí oranžovohnědý zapáchající kouř zamořující celé okolí. Lidé spalují nejrůznější odpad, jako jsou plastové obaly,PET lahve apod. Neuvědomují si, jak je spalování podobných materiálů velice škodlivé i pro ně samotné a tím
vlastně dýchají oxid uhličitý,síru i chlor. Postihnout takového člověka je ovšem velice
těžké. Je to spíš nepochopitelné,protože po obci jsou všude rozmístěné kontejnery na tříděný odpad a roční částka za likvidaci odpadu je pro jednu osobu 300,- Kč.
Velkou zkouškou pro pracovníky služeb obecního úřadu byla zima se sněhovou nadílkou,která přišla již v druhé polovině měsíce listopadu. V parku byly téměř třímetrové
haldy sněhu. Nové přívaly sněhu komplikovaly dopravu hlavně v tom,že při prohrnování se již vyjeté koleje zanášely novým sněhem,který se choval jako písek a tak se stávalo,že na náměstí uvízly zásobovací vozy. Zbytečné problémy způsobovala nevhodně zaparkovaná auta. Veškerý sníh se musel odstraňovat mechanickou cestou,protože v naší
obci platí nařízení,které nedovoluje použití chemického posypu. Ke zlepšení bezpečnosti
a zvýšení možnosti pohybu se začal ke konci února sníh z náměstí odvážet mimo obec.
Byly odvozeny 84 nákladní automobily. V dubnu zima pomalu skončila a ustupující
sníh odhalil to, co bylo téměř čtyři měsíce skryto pod sněhem. Je to letitý problém. Jedná
se o psí exkrementy . I přesto,že obecní úřad nabízí všem majitelům psů papírové sáčky
na úklid, není to bohužel na vzhledu obce vidět. Dalším velkým nešvarem,v souvislosti
s psími miláčky,je jejich volné pobíhání po obci. Obecní vyhláška toto přísně zakazuje a
upozorňuje majitele na možnost postihů za porušení vyhlášky. V tomto případě se nejedná pouze o znečišťování obce,ale především o ochranu zdraví spoluobčanů. Došlo
totiž i k poranění člověka od volně pobíhajícího psa.
Letní měsíce byly takzvaně“chodníkové“. Obec vybudovala 1280m2 chodníků,bylo položeno 142m2 travních tvárnic a celkem téměř jeden kilometr obrubníků. Celá akce byla
financována z obecního rozpočtu. Odbornost a správnost pracovních postupů garantovala firma,která umožnila práci i místním občanům. Je třeba ocenit i přístup obyvatel
některých domů, kde si ve vlastní režii/kromě materiálu/ vybudovali parkovací plochy
pro automobily a přispěli tak ke zlepšení vzhledu okolí domů.
Kvalita vody v jezeře se postupně zlepšuje.Přátelé čisté vody uspořádali již své šesté setkání.Průměrná průhlednost vody v Lipně byla dva metry někde dokonce tři metry.Také nebezpečných sinic bylo v létě nejméně za poslední roky.Podíl na tom mají velké
čističky odpadních vod,které snížily množství vypouštěného fosforu do jezera na polovinu oproti období před čtyřmi léty. Pozitivním krokem je také novela vyhlášky o rozsahu
a podmínkách užívání spalovacích motorů na přehradě. Definice je přísnější,zakazuje
také používání příliš starých motorů. Podle hodnotící zprávy Evropské komise patří lipenská nádrž mezi nejčistší lokality ke koupání v Česku. Zprávu,ve které propadlo

sedmapadesát procent hodnocených nádrží a přehrad,zveřejňuje Unie vždy před prázdninami. Pravidelně hlídá kvalitu vody v Lipně krajská hygienická stanice.
Závažným problémem obce je zásobování obyvatel Milné pitnou vodou. Bude nutné vybudovat samostatný zdroj pitné vody. Nevyhovuje ani systém odpadních vod od obytných domů,kdy odpady prosakují do půdy a následně do rybníku. V zimě došlo k úhynu
ryb, ke kterému patrně přispěl i neodborný přístup k chovu ryb. Bylo vysazeno 300 ks
ryb, což je neúměrně vysoký počet,přičemž v zimě nebyly vysekávány otvory,takže došlo
k nedostatku kyslíku ve vodě a k následným úhynům.
Obec, jako velký vlastník lesů, zajišťuje péči o ně přes odborného lesního hospodáře.
Celková výše těžeb ………………………………………. 2 472,88 m3
z toho nahodilých ………………………………………… 1 879,88 m3
Plošný rozsah obnovy lesních porostů……………………
2,87 ha
Vědci varují,že české lesy umírají. Za katastrofální stav porostů nemohou jen průmyslové škodliviny,ale stále více i samotní lesníci. Škody způsobilo dlouhodobé,nepřirozené
pěstování pouze smrků namísto vysazování listnatých a smíšených porostů. Jehličnany
jsou náchylnější k nemocem i škůdcům. Navíc příliš okyselují půdu,při silném větru se
častěji lámou,nedokážou tak účinně zadržovat vodu a bránit povodním. Někteří vědci
tvrdí,že záplavy,které v poslední době sužují republiku začínají právě na Šumavě. Lesáci tvrdí,že většinou doporučené vědecké zprávy již dodržují,ale změny k lepšímu budou
patrné za třicet až čtyřicet let. Nemocné lesy devastuje také přemnožená zvěř. Pokud vysázené listnáče nemají ochranu, zvěř je okusuje.
/Novinové výstřižky jsou přílohou/

Kapitola šestá: Péče o obyvatelstvo,sociální zabezpečení,zdravotnictví,péče
o staré občany
----------------------------------------------------------------------------------------------I v roce 2006 pokračoval prodej obecních domů a bytů,zejména čp.22,15. Většina nájemníků si svůj byt bez problémů odkoupila. Prodejní ceny bytů jsou přiměřené a někteří obyvatele své odkoupené byty již prodali s téměř 150% ziskem. K prodeji se připravují další byty.
V celé republice se neustále snižuje počet narozených dětí,proto vláda přistoupila k zvýšení rodičovského příspěvku na 7 582 Kč měsíčně proti současným 3 696 korun.
Zvýšilo se i porodné z 8 750 Kč na 17 500 Kč. Rodičovský příspěvek je vyplácen do čtyř
let věku dítěte.

Zdravotnictví:
Zdravotní péči zajišťují, mimo Lékařské služby první pomoci, soukromí lékaři a soukromá Rychlá záchranná služba. Na Lipně se stálé více rozšiřují vodní sporty pro které
není zajištěn žádný systém první pomoci.Vodní záchranná služba má sice základnu v
Dolní Vltavici,ale jejich případná pomoc je dobrovolná. Samotní záchranáři jsou nadšenci,kteří prázdninovou čtyřiadvacetihodinovou službu u Lipenského jezera slouží
zdarma ve svém volném čase. Obětují na to svou dovolenou a volno. Například jeden
zdravotník v noci rozváží pečivo a ve dne vede zdravotnické kurzy. Svou činnost hradí
z grantů a různých příspěvků, takže jejich vedoucí neustále někde shání peníze. Přitom
vodní záchranná služba proškolila již 5500 osob včetně dětí, neboť hlavní náplní práce
záchranářů je prevence. To znamená,že na vodu vyjíždějí už v okamžiku,kdy předpokládají,že mohou vzniknout problémy. Když spatří daleko od břehu surfaře začátečníka,sledují ho. Po hodině vědí,že musí být vysílený a jedou pro něj.Podobně se vydávají
k dětským táborníkům na loďkách,k vodákům,kteří podceňují blížící se bouřku.
V srpnu připravili mezinárodní veřejný plavecký závod v Hrušticích. V programu nechyběly ukázky výcviku vodních záchranářů z ČR,Rakouska a Bavorska. Účastníci si
mohli vyzkoušet jízdu na plachetnici,na katamaránu,kiteboardem,motorovým člunem,lanovou dráhu,střelbu,poskytnutí první pomoci. Akce byla pořádána za finanční
podpory EU a ministerstva obrany.
/novinové výstřižky jsou přílohou/
V únoru zajistil obecní úřad pro starší generaci hudebně zábavný pořad s veselým vyprávěním zážitků z folklorních oblastí Moravy. Vstup byl zdarma. Tato snaha o zpestření života seniorů se nesetkala s příliš velkým zájmem.

Kapitola sedmá: Školství a kultura
Základní škola Frymburk navazuje na dlouhou tradici vzdělávání
v obci,jejíž počátky se datují do roku 1474. Od roku 1975 sídlí v rozsáhlém
pavilónovém komplexu v klidové části obce na břehu Lipenského jezera.
Škola je plně organizovaná a má v každém z devíti ročníků jednu třídu.Žáky školy jsou v současné době nejen děti z Frymburku a přilehlých
osad,ale i děti ze Světlíku,Černé v Pošumaví,Lipna nad Vltavou a Přední
Výtoně. Obec tyto žáky podporuje finanční dotací,která v roce 2006 činila
částku 2 000,- Kč na žáka a tím částečně kompenzovala náklady na úhradu
cestovného. Součástí základní školy jsou i školní družina a školní klub, které atraktivními aktivitami v rámci vlastní činnosti i činnosti zájmových
kroužků přispívají k smysluplnému naplnění času zejména dojíždějících
žáků před a po skončení vyučování.
Kromě kmenových tříd ve škole naleznete i odborné učebny,tělocvičnu a
nově přebudovaný venkovní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm na míčové sporty,hřištěm na kopanou,atletickým oválem a doskočišti. Rozsáhlou
rekonstrukcí prošla i učebna výpočetní techniky,která se změnila na multimediální učebnu s 12 počítačovými pracovišti a prezentační částí,která je
vybavena moderní projekční technikou. Škola disponuje školní kuchyní a
jídelnou. Žáci se vzdělávají podle univerzálního vzdělávacího programu
Obecná škola. Většina učebnic je zpracována a po internetu zpřístupněna
do formy procvičovacích a opakovacích cvičení,doplňovaček,kvízů a testů
tak, aby touto formou napomohla žákům v učení. Výuka probíhá jak
v rámci vyučovacích hodin, tak i po připojení se z domova. Ve škole se vyučuje dvěma cizím jazykům, a to angličtině a němčině.
Mateřská škola je 1,5 třídní. V první třídě jsou zařazené děti od 2-4 let,ve
druhé třídě od 4-6 let. Součástí mateřské školy je velká zahrada s dvěma
pískovišti. K areálu patří jídelna a kotelna. Dopoledne jsou v provozu 2 třídy,odpoledne se děti spojí v jednu třídu. Výchovně vzdělávací proces zajišťují tři pedagogické pracovnice na plný úvazek. Každá učitelka si vypracovává svůj program a to vždy na týden. Za pobyt dětí se platí.
Výchova dětí se zaměřuje na tělesnou výchovu/ranní cvičení,pobyt venku/,mravní výchovu/zákl.pravidla chování,udržování pořádku,spolupráce
s ostatními dětmi/,v pracovní činnosti se děti učí samostatnosti,zacházení
s dětským zahradním náčiním a zapojují se do prací na zahradě.Logopedická výchova napomáhá k rozvoji slovní zásoby a vyjadřování.Děti z mateřské školy pravidelně vystupovaly na akcích obecního úřadu
jako bylo vítání občánků anebo vánoční setkání s důchodci. V základní škole působí

manžele Rolčíkovi,kteří vyučují žáky hudbě. Své výsledky předvedli napří-

klad v prosinci, kdy uspořádali v obřadní síni obecního úřadu Adventní
koncert s pásmem koled a vyprávění „O tom,co se stalo
v Betlémě“.Základní škola úzce spolupracuje s obecním úřadem
např.ukončení školního roku pro žáky posledního devátého ročníku se
uskutečňuje pravidelně v obřadní síni obecního úřadu a naopak starosta
nezapomíná v březnu se sejít s učitelským sborem při příležitosti Dne učitelů./Foto je přílohou kroniky/
V květnu zavítal do naší obce ministr kultury Vítězslav Jandák. Navštívil
místní lidovou knihovnu, kde předal knihu pohádek, poté pobesedoval se
starostou a poobědval v restauraci Na Rynku.
/Foto je přílohou/
Frymburské slavnosti se konaly 9.6.-11.6. za hojné účasti místních i návštěvníků obce. Program po celé tři dny byl velice pestrý a zábavný.
V nabídce
byly
sportovní
a
hasičské
soutěže,
diskotéka,bigbít,divadlo,šermířská vystoupení a další.
Římskokatolická farnost sídlí vedle kostela Svatého Bartoloměje
v čp.27.Bohoslužby , pod vedením pátera Ivana Marka Zálehy,jsou
v kostele pravidelně každou neděli v 9.30 hodin. Přes týden se věřící scházejí v 17.00 hodin v kapli na faře. Účast na bohoslužbách se postupně zvyšuje
a nový páter se snaží podchytit další věřící, zejména děti,pro které uspořádal na faře Dětský den s opékáním vuřtů a s hudebním programem.
Stejně jako v předchozích letech se sešli bývalí obyvatelé Frymburka
v kostele a odtud se pěšky vydali na pouť do Kájova. S požehnáním pana
kanovníka Tkáče a s poutním křížem se vydali na cestu,dlouhou přibližně
20 km. Šli přes Blatnou do Světlíka,polní cestou do Slavkova,přes Mezipotočí a Novosedly do Kájova. V doprovodném autě byly nápoje a občerstvení. V Kájově po slavnostní bohoslužbě a obědě v restauraci se vrátili zpět
v autech. Tato pouť má být symbolem dobré vůle a porozumění pro společnou budoucnost.

Kapitola osmá: zábava a sport
Příznivé sněhové podmínky na začátku roku umožnily uskutečnit téměř všechny sportovní akce, jako je „Frymburkská stopa,Mistrovství světa v jízdě na ruském bobu, Kyselovská lyže,Šumavský maratón,Lipenský l.JVC cup a další.
Fenoménem všech těchto akcí se stalo Mistrovství světa v jízdě na ruských bobech.
Při tomto závodě se závodníci spouštějí do koryta dráhy na plastovém krytu z bývalého
pouličního osvětlení. V roce 2006 dráha Lakatošky na frymburské Martě ostrouhala.
Organizátoři ze Sdružení Lipno-Dunaj využili vydatné sněhové nadílky a vytvořili
dráhu ve svahu v sousedství hřbitova. Nová dráha byla obohacená o další dvě zatáčky.
„Boby je třeba jen přidržovat,pak jsou řiditelné. Místy se totiž závodník ocitá až půl
metrů nad boby tak,aby mu neujely. Při nasednutí je třeba dát těžiště co nejvíce dozadu
a nechat se unášet,jinak se člověk převrátí“. To jsou rady vítěze Luboše Krejzy. Z žen
zvítězila Markéta Baldová.
/novinové výstřižky jsou přílohou/
Aqualung club organizuje, již také pravidelně, výcvik mladých potápěčů. Tělocvična
základní školy slouží k pořádání sedmiboje dvojic o putovní pohár starosty obce,pro sálovou kopanou ženského fotbalového družstva, k florbalovému turnaji.
Frymburský svaz žen připravil návštěvu divadla v Českém Krumlově, tradičně 2x do
roka ženy vyrazí do termálních lázní Bad Füssing, burzy oblečení proběhly na jaře a
podzim, vydařil se i jednodenní zájezd do Rakouska k solným jezerům a v září se uskutečnil týdenní pobyt v Itálii. Ke konci roku se vždy ženy sejdou na výroční schůzi s určitým zpestřením jako je účast kosmetičky nebo ukázky vazby květin.
Spoustu různých akcí,zejména pro děti, pořádá Sdružení Lipno-Dunaj. K vydařeným
patří např. Drakiáda-soutěž v pouštění všeho,co má šanci vzlétnout anebo mikulášská
nadílka.
Lipenské jezero je ideálním místem pro netradiční sport zvaný snowkiting,což je jízda
na lyžích či prkně za větrem poháněným drakem. O víkendech se na zamrzlé přehradě
potkávají milovníci snowkitingu z celé Evropy. Lipno má výhodu,že leží ve velké nadmořské výšce, takže je dlouho zamrzlé a nabízí opravdu velkou plochu pro výuku i pro
skákání. Drak/anglicky-kite/ poháněný větrem nemusí nutně táhnout jen lyžaře,ale
v létě může jezdit i na vodě. Základy snowkitingu lze zvládnout za dva dny. Ovšem,když
Vás to zafouká někam na druhou stranu Lipna, a vy ještě nedovedete spolehlivě změnit
směr,musíte to zpátky vzít pěšky. Tento sport lze provozovat na různých úrovních. Někomu stačí,že se vozí z místa na místo,ale na kitu je možné skákat dvacet metrů do dálky
a pět metrů do výšky. Přitom se dělají různé triky podobně jako na snowboardu nebo na
lyžích. Rychlostní rekord je zhruba 80 kilometrů v hodině při silném větru.
/novinové výstřižky jsou přílohou/

Kapitola devátá: Dobrovolné aktivity,výročí obce
------------------------------------------------------------------------------------Myslivecké sdružení Frymburk má 18 členů
Předseda: Stanislav Zabilka
Myslivecký hospodář: Karel Janda
Jednatel: Milan Moravec
Finanční hospodář: František Vlach
Členové sdružení oseli ovsem dvě políčka a to na Svatonině Lhotě a na Moravici. Tato
políčka slouží k tomu,aby se zvěř naučila chodit na toto určité místo a myslivci je pak
snadněji uloví.Finanční stránku si sdružení vylepšuje placenými brigádami při sázení
stromků a plánovanými odstřely srnců. V roce 2006 lovec zaplatil za 2 kusy 21000,- Kč.
Z takto získaných peněz byl zakoupen oves a kukuřice pro zimní přikrmování zvěře.
Krmelce byly zavezeny senem už v měsíci říjnu. Před naháňkami byly udělány 3 hromady z jablek,chleba,obilí pro černou zvěř. I přes toto úsilí nebyl podzimní lov úspěšný.
Myslivci se sice pěkně prošli,ale nic neulovili. Pro větší bezpečnost honců při lovech byly
zakoupeny výstražné vesty. Rok byl ukončen „Poslední lečí“, posezení s hudbou a bohatou tombolou.
/Zpráva o činnosti výboru je přílohou/.
MS Vřesná mělo velkou starost o zvěř zejména v dlouhé zimě se spoustou sněhu a krutými mrazy. Aby mohli přikrmovat volně žijící zvěř,byli nuceni na své náklady zajistit
prohrnutí sněhu na lesní cestě vedoucí k jejich honitbě. Protože jejich finanční prostředky na přikrmování a prohrnování sněhu byly již začátkem března vyčerpány a zvěř
byla právě v období největšího strádání , navíc v matkách už probíhá vývoj nového
plodu a u samců srnčí zvěře nový růst paroží, obrátili se o pomoc na starostu. Ten zajistil prohrnutí cesty do „Farského lesa“, ke krmelcům.Dlouhá zima zvěři nesvědčila. Vysoký sníh ztěžoval pohyb a ubližoval zvěří i jinak. Polední slunce a déšť totiž změnil
horní vrstvu sněhu v tvrdou a pichlavou hmotu,která poškozovala spárky zvěře a ta se
nemohla dostat k potravě. Zvěř se většinou soustředila kolem krmelců,které se zavážely
tak třikrát až čtyřikrát týdně v menších dávkách tak,aby zvěř měla stabilní přirozený
přísun potravy.
První non-stop rybářské závody zažila v srpnu osada Milná. Rybáři soutěžili v lovu ryb
24 hodin v kuse. Nejúspěšnější rybář ulovil dva kapry,jednoho lína,jednu měřenou plotici. Míry ulovených ryb se načítaly,takže u vítěze měl úlovek délku 225 centimetrů.
Největší chycený kapr měřil 62 centimetrů. Rybníček na návsi se tedy po dva dny ocitl
v obležení rybářů a to doslova,neboť jejich rybářskou výbavu poněkud netradičně doplňovala i lehátka. Všichni ale štěstí neměli.“Čtyřiadvacet hodin tu mrznu a nic,ani ťuk!
Nic do rybníka nedali,maximálně dva kapry!“ rozčiloval se jeden rybář. Neměl pravdu.Obecní úřad Frymburk před soutěží do rybníčka nasypal 200 kaprů. První cenu,barevnou televizi, si vybojoval Michal Vánik z Lipna nad Vltavou.

SDH-sbor dobrovolných hasičů:
Ke zvládnutí sněhové kalamity velkou měrou přispěli i hasiči a to hlavně odstraňováním
padlých stromů anebo odklizením sněhu ze střech. V Černé v Pošumaví např. odstranili
z výrobních hal přes 600 kubíků sněhu. Největší zásah byl 8.2.2006,kdy pod tíhou sněhu
spadla střecha restaurace Bohemia na náměstí ve Frymburku. Povětrnostní podmínky
nebyly dobré. Silně sněžilo,foukal vítr a teplota byla pod nulou. Na místě byla již Policie
a starosta obce. Zřícená střešní konstrukce ohrožovala veřejné prostory a hrozilo zřícení
štítu na vedlejší budovu. Objekt byl zabezpečen a starosta vyrozuměl majitele. Nikdo
naštěstí nebyl zraněn.
V březnu pořád sněžilo a mrzlo,takže hasiči se opět vrhli na shazování sněhu a ledu ze
střech frymburských domů. Rovněž se uskutečnil výcvik pro záchranu tonoucího ze
zmrzlé vodní plochy a to pomocí lan,žebříků a hadic. Někteří hasiči se nedobrovolně vykoupali a sami poznali, jak je voda ledová. Již po třech minutách v ledové vodě ztrácí tělo schopnost pohybu.
Sníh způsobil i pád střechy na vůz záchranné služby. Hasiči vozidlo vyprostili,rozebrali
konstrukci dřevěného přístřešku a odstranili led ze střechy kulturního domu.
V dubnu proběhlo školení velitelů a strojníků a 30.4. se uskutečnilo tradiční stavění
májky. Dětem se večer zpestřil opékáním špekáčků a pálením čarodějnic.
V květnu, mimo jiné, byl zorganizován sběr železa a začaly přípravy na frymburské
slavnosti, během kterých proběhla soutěž o Putovní pohár starosty. Zvítězili frymburští
a putovní pohár po třech letech zůstal doma. Po celou dobu slavností členové sboru zajišťovali požární dozor při divadelním představení i jinde. V červnu uspořádali frymburští dobrovolní hasiči ukázku požární techniky pro postižené děti z Německa.
Z finančních dotací byla pořízená výbava pro zásahové družstvo, masky k dýchacím
přístrojům,rozbrušovací pila,osvětlovací souprava,nastavitelný žebřík aj.
Sdružení dobrovolných hasičů již po 17. zajistilo předání betlémského světla míru a přátelství od kolegů z Rakouska,kteří světlo přivezli 23.prosince. Do Frymburka se sjely
hasičské sbory z celého Českokrumlovska a od 17 hodin se uskutečnilo slavnostní předání světla ve zdejším kostele. Před kostelem vyhrávala rakouská dechová hudba, o
krátký program se postarali žáci základní školy. Po přednesení zdravice a projevu pana
starosty světlu požehnal páter Marek Ivan Záleha. Poté betlémské světlo rozvezly jednotlivé sbory hasičů po celém Českokrumlovsku a místní hasiči do obcí a okolí Frymburku.
Oddíl kopané sdružuje celkem 6 družstev:
Muži A – hrají krajskou I B třídu ………………. umístili se na 3.místě/spokojenost/
Muži B - hrají okresní soutěž ……………………. umístili se na 9. místě/zklamání/
Žáci
- hrají okresní přebor …………………… umístili se na 6. místě/spokojenost/
Přípravka - hraje okresní přebor …………………… získala 3. místo/vynikající/
Ženy
- hrají turnaje v různých městech, v červnu se zúčastnili výměnného pobytu v
Anglii
Staří pánové – pouze přátelská utkání
Majetek byl převeden na obec a došlo ke změně názvu na „FC Šumava Frymburk“.
SK Lyžaři běžci:
K nejvýznamnějším akcím patřilo soustředění na Špičáku u Železné Rudy,účast na Jizerské „50“ v Liberci,účast na Kyselovské lyži a na lyžařském maratónu na Zadově, spoluorganizování Lipenského půlmaratónu a přejezd Šumavy ze Železné Rudy do Nové

Pece. Nejdůležitější akcí,přímo ve Frymburku, byl tradiční běžkařský závod nazvaný
Frymburská stopa. Zúčastnilo se třiapadesát mužů,žen a dětí různých věkových kategorií. Mezi nejmladší lyžařkou dvaapůlletou Magdalenou Krejzovou a nejstarším účastníkem pětašedesátiletým Václavem Nekolou je věkový rozdíl téměř třiašedesát let.. Jediná
kategorie,kde je tradičně nouze o závodníky,jsou dorostenci.

SK tenis:
V roce 2006 zorganizoval v červenci tenisový turnaj ve čtyřhře,kterého se zúčastnilo 12
dvojic. Tenisté reprezentovali obec v okresním přeboru Českobudějovicka,za mužstvo
Horní Plané,kde dosáhli řady individuálních vítězství. Členové se podíleli na údržbě a
zkrášlování sportovního areálu.

Souhlasím s vyplacením odměny ve výši 4000,- Kč za zpracování kroniky r.2006 p.Antonii Frnkové.
Frymburk 30.10.2007

