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Úvod kronikáře
Významné události roku 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------V lednu se Česká republika ujala předsednictví Evropské unie a hned první
lednový týden přestalo Rusko dodávat do Evropy plyn. V některých státech,
které neměly dostatečné zásoby docházelo k výraznému omezení průmyslové
výroby.
Únor - vlna propouštění startuje. Pociťují to především zaměstnanci českých
podniků. Na úřadech práce je o třicet tisíc lidí více než v lednu.
Březen- stálé více se hovořilo o zavedení šrotovného. Pokud by občan zlikvidoval
staré auto při nákupu nového, obdrží od státu podporu přesahující padesát tisíc
korun. Nakonec se šrotovné nezavedlo.
24.března padla vláda. Byla jmenovaná dočasná úřednická vláda vedena Jiřím
Fischerem.
Duben - americký president Barack Obama navštívil Česko a v Praze přednesl
projev o světě bez jaderných zbraní. Dochází ke krachu mnoha našich i světových
firem.
Květen - senátoři schválili Lisabonskou smlouvu, která se dotýká všech států
Evropské unie.
Červen - i přes celosvětovou hospodářskou krizi nemají české banky žádné
problémy.
Červenec - Kanada obnovila víza pro občany Česka.
Srpen - České aerolinie propustily více než osm set zaměstnanců.
Září - americký prezident ohlásil odstoupení od výstavby radaru v Brdech.
Česko navštívil 9. papež Benedikt XVI. Ke skandálu došlo na Plzeňské právnické
fakultě, kdy vyšlo najevo, že desítky lidí studovaly ve zkrácených termínech.
Jejich diplomové práce nebyly k nalezení, stejně jako záznamy o vykonaných
zkouškách. Rezignovalo celé vedení.
Říjen - prezident požádal o dodatek k Lisabonské smlouvě. Ten by měl zajistit
nedotknutelnost zabaveného majetku sudetských Němců. Poté v listopadu, jako
poslední státník unie, smlouvu podepsal.
Armáda nezaměstnaných čítá v Česku bezmála půl milionu. To je o dvě stě tisíc
víc než v říjnu 2008. Čeští farmáři, na protest proti nízkým výkupním cenám
mléka, vylili tisíce hektolitrů této tekutiny do polí.
Listopad - krachy bank jsou, zejména v Americe, na denním pořádku.
Prosinec - rozpočet na příští rok byl schválen s rekordním schodkem 163 miliard
korun.

Kapitola první
Počasí 2009
V lednu byly teploty pod nulou i přes den. Na jezeře byla vytvořena přírodní
bruslařská dráha z Frymburka do Lipna nad Vltavou dlouhá přes 11 km. Byl to
typický zimní měsíc s dostatkem slunečního svitu.
Únor - hodně sněžilo, např. 24.února bylo 50 cm sněhu.
Březen - ranní teploty slabě pod nulou, odpolední kolem +5°C, časté nevýrazné
sněžení.
Duben - velmi teplý měsíc s letními teplotami, málo srážek, vegetace na úrovni
května.
Květen - teplotně i srážkově normální.
Červen byl spíše chladný a deštivý. V neděli 7. června 2009 k večeru se městysem prohnala bouřka, po které se na obloze objevil nový mrak skládající se ze tří
barev a to tmavě modré, šedé a oranžové (vypadalo to jako moře), pak se objevila
dvojitá duha přes celý Frymburk. Vzápětí byl spatřen točící se trychtýř vzduchu
připomínající malé tornádo.
Červenec - první dekáda chladná a deštivá, po zbytek měsíce teplo s častými
přeháňkami a bouřkami.
Srpen byl teplotně vyrovnaný a příjemný, teploty nad +20°C.
Září přineslo „babí léto“, ale také velké sucho.
Říjen - první dekáda teplá. 13. října napadl první sníh a 15. října byl první
mráz. Sněhová nadílka ještě roztála.
Listopad - teplý, teplotní rekordy 17. listopadu +20°C a 25. listopadu +15°C.
Zima začala 13. prosince, kdy teploty pod bodem mrazu byly i přes den, sněhu
málo, na Vánoce mírné oteplení.

Kapitola druhá
Obyvatelstvo, pohyb, statistika k 1.1, pracovní příležitosti, matrika
- sňatky, úmrtí, narození
------------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2009 žili ve Frymburku 1283 obyvatelé a 46 cizinců.
Mužů je 557, což je 51%, žen 550 tj. 49%.
Děti ( 15-18 let)……………………………………………………………. 40
z toho 22 chlapců a 18 dívek
Děti ( do 15 let) …………………………………………………………… 182
z toho 101 chlapců a 81 dívek
Děti ( 6-7 let ) ………………………………………….………………….. 22
Děti ( do 3 let) ………………………………………………………………… 64
Rodiny dle počtu dětí:
58% ……………………………………………………………………….. 0 dětí
18% ……………………………………………………………………….. 1 dítě
19% ………………………………………………………………………… 2 děti
4% ………………………………………………………………………….. 3 děti
1% ………………………………………………………………………….. 4 děti
Průměrný věk 39 let. Nejstarší občanka paní Květuše Semschová dovršila 90 let.
Z mužů je nejstarší pan František Bártík s věkem 87let.

Sňatek uzavřelo 16 párů.
Jednalo se o tyto snoubence:
Beneš Bedřich + Štěpánová Lada
Zíka Jiří + Cícerová Berta
Boháč Patrik + Kubincová Adéla
Peroutka Jiří + Řezáčová Lenka
Kubát Jan + Galová Radka
Dobrev Viktor + Jurásková Monika
Kouba Jiří + Vágnerová Lucie
Nekola Martin + Brůžková Petra
Hodač Josef + Kiková Zuzana
Nedoma Antonín + Sábová Ludmila
Juhaňák Petr + Andělová Michaela
Juhaňák Pavel + Petričáková Kateřina
Stropek Jiří + Dušková Petra

Bartoň Petr + Kubíčková Zuzana
Kotek Jan + Pravdová Markéta
Troup Martin + Kordová Dana
Proti loňskému roku došlo k nárůstu počtu svateb o více než 100%. Frymburk a
celé Lipensko se stává vyhledávaným místem svatebních obřadů vzhledem
k mnoha překrásným místům. Velmi málo svatebních párů si své „ano“ řekne
přímo v obřadní síni městyse Frymburk. Láká je nádherná příroda. V únoru se
konala historicky první lyžařská svatba v lipenském skiareálu na vrcholu Kramolína. Snoubenci přijeli před svatební oltář lanovkou s lyžemi na nohou. Další
velice krásné místo si zvolili snoubenci u rybníčka na zahradě areálu Wellnes Hotelu Frymburk. Do podvědomí se dostává rovněž zřícenina Vítkova Hrádku na
Svatém Tomáši. Datum plné devítek 19.9.2009 si k oficiálnímu potvrzení svých
vztahů zvolili i místní dvojčata. Byla to první dvojsvatba v historii městyse a konala se na břehu Lipenského jezera.
Celkem se narodilo17 dětí, tj. o tři více než loni.
Narodily se tyto děti:
Ardó Ema
Bulová Vanessa
Dvořáček Bořivoj
Hadačová Aneta
Kozel Filip
Nedoma Milan
Němec Matěj
Nemota Ella Marie
Patč Václav
Petráš Pavel
Pintr Michal
Procházková Jana
Procházková Sofie
Račák Daniel
Sojka David
Zelingerová Liliána
Zemanová Karolína
Celkem umřelo 13 osob:
Vargová Jiřina
Olšiaková Anna
Grohman Josef
Pintr Miroslav
Želechovský Oldřich

Dlouhý Emil
Jaroš Alois
Hafsteinová Vlasta
Petráš Štefan
Lorencová Freiderika
Marvanová Miroslava
Potměšil Vladimír
Pospíšilová Olga
Téměř všichni zemřelí byli dlouholetými občany Frymburka. Někteří zemřeli nečekaně, jiní po dlouhodobé nemoci, ale jedna občanka se rozhodla ukončit svůj
život sama. Nejsmutnější je, pokud rodiče pohřbívají svého syna.
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 pracovalo ve stejném složení jako loňský rok:
starosta
- Oto Řezáč (podnikatel)
místostarosta
- Luboš Krejza (podnikatel)
ostatní členové - Ing.Zdeněk Hrdý (důchodce)
- Václav Liebl (důchodce)
- Zdeněk Kysela (obchodní zástupce)
- Jiří Horňáček (ředitel školy)
- Martin Nekola (podnikatel)
- Antonín Labaj (podnikatel)
- Ivan Grohman (podnikatel)
Zaměstnanci městyse :
tajemník - Ing.Miroslav Flígr
odborní referenti - Antonie Frnková, Miroslava Badáňová, Miroslava Šuníková
provozní zaměstnanci - Václav Šisler, Zdeněk Dolejš (od 1.11.2009 odešel do starobního důchodu), Pavel Mazura, Josef Račák, František Vítek, Naděžda Sojková a František Malina (nastoupil 1.11.2009 na místo Zdeňka Dolejše)
Zastupitelstvo městyse se scházelo pravidelně každý měsíc. Jednání je přístupné
veřejnosti. Zápis z jednání je vyvěšen na úřední desce, zveřejněn ve Frymburském zpravodaji a na internetových stránkách úřadu. K nejdůležitějším bodům
patřilo projednávání změn územního plánu, který řeší nejen stavební současnost,
ale určuje, jak bude městys vypadat např. za dalších 20 let. V roce 2009 se projednávaly změny č.3+5.
Změna č.3: aktualizovala uspořádání rozvojových ploch pro bydlení, včetně
úpravy vymezení zastavitelného území, součástí této změny je i zpracování nového řešení lokality Nad Blatenskou silnicí.
- přehodnotila funkční využití ploch navrženého sportoviště, posouzení a
případné úpravy jeho prostorového uspořádání a funkčního zařazení
- přehodnotila funkční využití ploch bývalého zemědělského areálu, úpravu
jeho prostorového uspořádání na ne jenom výrobní a skladovací objekty,
ale i na rezidenční a komerční využití
- upravila dopravní koncepci, zejména ve vztahu k úpravám na průtahu silnice II/163 městysem a k připravovanému vedení trasy kolejové dopravy

-

-

-

-

včetně korekcí detailního dopravního řešení a parkování vozidel. Šumavská elektrická dráha by vedla z Lipna nad Vltavou do Černé V Pošumaví.
Jednalo by se o normálně rozchodnou „lehkou“ elektrifikovanou železniční
trať příměstského charakteru, vedenou na vlastním drážním tělese
stanovila zásady dalšího rozvoje ploch přivrácených k vodní hladině Lipenské nádrže s cílem lépe využít potenciálu břehového porostu. Součástí
této změny je i vytypování náhradních pozemků pro lokality zahrádek
společné využití oblasti mezi městysem Frymburk a obcí Lipno pro rekreační,turistické a sportovní využití, zejména propojení s lyžařským areálem
Kramolín (890m) přes Alpskou vyhlídku (896m) a Kaliště (993m), zajištění
čistoty vody napojením kanalizací na čistírnu odpadních vod, vyřešit znečištění vody splachy ze zemědělských pozemků formou zatravnění a řadou
protierozních opatření, zabezpečit likvidaci odpadů z plavidel, zajistit dostatek kvalitní pitné vody v rámci skupinového vodovodu lipenské oblasti
využíváním zdrojů u osady Bližná a vodojem Lískovec-napojena budou
místa Horní Planá, Černá v Pošumaví, Lipno nad Vltavou, Frymburk a
osady na břehu Lipna
umístění přístaviště jachet a jachetního mola, půjčovny loděk a šlapadel na
levý břeh zátoky Černého potoka pod Wellness Hotelem Frymburk, dále
vymezení plochy pro vodní lyžování do zátoky Černého potoka, povolení
stavby lesovny ve Vřesné a 4 rekreačních objektů pro majitele lesů
vymezení koridoru plynovodu

Změna č.5: řeší výstavbu fotovoltaického zařízení včetně potřebného zázemí
v části Svatonina Lhota. Jedná se o výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Investorem je firma AWA SOLAR s.r.o. Frymburk 190.

Vloni byl zaveden Czech Point. Projekt, který umožňoval internetovou cestou lépe a rychleji vyřizovat žádosti občanů. Po počátečním problémech se projekt
osvědčil a na našem úřadě využili této možnosti 182 občané.

Hospodaření městyse za rok 2009
Příjmy obce:
Daňové příjmy………… 18 467 196 Kč
Nedaňové příjmy……… 9 897 812 Kč
Kapitálové příjmy…….. 2 134 402 Kč
Přijaté dotace………….
714 220 Kč
-------------------------------------------Celkem………………… 31 213 630 Kč
Výdaje:
Běžné výdaje…………… 24 787 573 Kč
Kapitálové výdaje……… 20 368 872 Kč
--------------------------------------------Celkem…………………. 45 156 445 Kč
Výsledkem záporného hospodaření městyse byl schodek ve výši 13 942 814 Kč.
Schodek vznikl především vlastním financováním stavby muzea, jak to požadovala Evropská unie, která tento projekt zafinancuje až po ukončení celé akce.
Dotace městys obdržel z Krajského úřadu JČ kraje na počítačové vybavení u
programu Czech Point, na volby, pro dobrovolné hasiče, na hospodaření
v městských lesích a na výkon státní správy.
Přehled poskytnutých příspěvků a dotací
Hasiči…………………………………….……………. 324 256,- Kč
Svaz měst a obcí………………………………….…..
7 383,- Kč
Sedmiboj………………………………………….…… 7 000,- Kč
Frymburské ženy…………………………………….... 7 000,- Kč
Rybáři………………………………………..………… 5 000,- Kč
Římskokatolická církev ……………………………… 100 000,- Kč
TJ fotbal ………………………………………………. 300 000,- Kč
Tenis …………………………………………………… 10 000,- Kč
Lyžaři-běžci …………………………………………… 20 000,- Kč
Vodní záchranná služba ……………………………… 10 000,- Kč
Aqualung ………………………………………………
40 000,- Kč
Sdružení lipenských obcí ……………………………..
13 430,- Kč
Základní a mateřská škola…………………………… 3 500 000,- Kč

Stav pohledávek a závazků
Pohledávky: …………………………………………… 1 343 822 Kč
/Dluhy se týkají především bytového hospodářství a nezaplacených místních poplatků a budou uhrazeny během příštího roku. Dlouhodobé nebo nevymahatelné
pohledávky nebo závazky městys nemá.
Závazky: ………………………………………………. 1 084 823 Kč
(Jedná se především o faktury přijaté v lednu 2010, které věcně souvisí s rokem
2009, mzdy a sociální odvody zaměstnanců za 12/09 proplacené v lednové výplatě).
Městys Frymburk nemá žádný úvěr, pouze leasing na Multicar-nesplacený zůstatek k 31.12.2009 je 2 073 771,- Kč.
Majetek městyse činí 229 244 723 Kč, v tom:
Software ……………………… 190 545 korun
Územní plány ………………… 413 500 korun
Nedokončené územní plány….. 891 545 korun
Pozemky……………………….13 039 294 korun
Umělecká díla………………… 167 645 korun
Budovy,stavby,haly…………..175212 516 korun
Stroje a zařízení……………… 5 981 530 korun
Drobný hmotný majetek…….. 3 010 263 korun
Nedokončené investice………. 22 557 181 korun
Zůstatky na peněžních účtech 7 778 500 korun
Ceniny-kolky,známky………..
2 200 korun

Hlavní investice
Cyklostezka Frymburk-Lipno nad Vltavou ….. 5 774 712 Kč
Investice do vodovodního majetku………………. 1 375 606 Kč
Koupaliště…………………………………………. 205 409 Kč
Radarové zařízení…………………………………. 152 544 Kč
Vrt-Náhlov………………………………………… 61 880 Kč
MŠ-kadeřnictví …………………………………… 100 000 Kč
Cyklopoint-koupaliště……………………………. 1 042 394 Kč
Skupinový vodovod Lipensko……………………
66 164 Kč
Kabiny fotbalového hřiště……………………….
53 550 Kč
Stroje a zařízení pro Služby…………………….. 112 000 Kč
Muzeum …………………………………………. 11 041 862 Kč
Přezkoumání hospodaření městyse nezávislou auditorskou firmou skončilo závěrem: při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky.

Volby
V červnu se konaly volby do Evropského parlamentu. O přízeň voličů usilovalo
celkem 33 stran a hnutí. Z 1098 voličů se dostavily pouze 224 osoby. Zvítězila
ODS před ČSSD a KSČM.

Kapitola čtvrtá
Hospodářský život, zemědělství, průmysl, podnikání, obchod a služby
(včetně cestovního ruchu), peněžnictví
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zemědělství
Farma Milná xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo

Podnikání
Firma FAO - stavební společnost nabízí následující činnosti:
novostavby a to formou na klíč
rekonstrukce a sanace objektů
zajištění projektů, vyřízení územního řízení, stavební povolení a kolaudace
fasády, zateplování objektů, sanační omítky
výrobu, montáž a rekonstrukce krovů
úpravy na obytná podkroví
vnitřní zateplení, zvukové izolace
rozvody vody, topení, kanalizace
malby, nátěry, klempířské a sklenářské práce
dopravu a zemní práce
prodej stavebního materiálu, betonových směsí, štěrkopísků
firma je zapojená do programu Zelená úsporám-projekt spolufinancován státem,
v případě zateplení celého objektu lze získat od státu nenávratný finanční příspěvek
pokračuje projekt Bydlení Sunny Hill - výstavba dalších rodinných domů ve
Frymburku
(Informace z internetu-příloha kroniky)
Firma sklářská Glass Tasta Milná patří panu Janu Stašákovi. Byla založená
v roce 1999. Výrobní program firmy tvoří ruční výroba dárkového a dekoračního
skla. Firma navazuje na tradiční výrobu českých sklářů. V peci skláři taví 50100 kg skla denně. Mezi jejich produkty patří vázy, mísy, svícny, květiny, zavlažovače, různé dekorace, zvířata, číše a podobně. To vše v různých barvách a velikostech. Každý kus je originál. Zájemci mohou přijít do sklárny na exkurzi a ta-

ké si vyfouknout vlastní výrobek, který si pak odnesou jako suvenýr. Firma vyváží i do Holandska a Německa.
(Novinový výstřižek je přílohou kroniky)
Cestovní agentura OTRE, náměstí 76
Nejdéle působící firma v oblasti cestovního ruchu ve Frymburku. Nabízí ubytování ve Frymburku a okolí Lipna v prázdninových domech, bungalovech, pensionech, hotelích a chatkách.
Další nabídky: směnárenská činnost, prodej rybářských povolenek, prodej map
a pohledů, prodej a informace o nemovitostech, informace o výletech do okolí
a nabídky pro volný čas, prodej a půjčovna sportovních potřeb.
Hotel MAXANT - rodinný hotel s wellness centrem
Tříhvězdičkový hotel je přímo na náměstí, celková kapacita 24 pokojů s 61 lůžky.
Ceny od 715 do 845 Kč za osobu a noc ve dvojlůžkovém pokoji. Tato cena zahrnuje bufetovou snídani, bazén, infrasaunu. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a rodinné apartmány. Na většinu pokojů je možno přidat přistýlku
nebo dětskou postýlku. Pokoje jsou nekuřácké s vlastní koupelnou se sprchou a
WC, televizí se satelitním příjmem, trezorem, internetem, někde jsou balkony
nebo zimní zahrada.
Vybavení hotelu: restaurace, cukrárna, bar s hernou, wellness centrum s bazénem, soláriem, saunou, masážemi, zábaly, manikúrou a pedikúrou.
Hotel Vltava
Čtyřhvězdičkový hotel na náměstí čp.45 s kapacitou 70 hostů.
Cena od 900 do 1300 Kč za osobu a noc, k tomu příplatky za parkoviště, zvířata.
Vybavení hotelu: restaurace, krytý hotelový bazén, sauna, masáže, tenisový kurt,
půjčovna horských kol, kulečníkový stůl. V letních měsících večery s živou hudbou.
Wellness Hotel Frymburk čp. 140 vznikl přestavbou bývalé školy v přírodě.
Je to největší hotelový wellness komplex v České republice. Rozkládá se na ploše
6,5 ha v nadmořské výšce 740m.
Vybavení:
gastronomie - hotelová restaurace, thajská restaurace, lobby bar
aqua svět - bazén s dvěma plaveckými dráhami, tobogán, divoká řeka, vodní
vřídlo, perlící lůžka, hydromasážní trysky, vodní chrliče, privátní sauna a pára,
dětské brouzdaliště, whirlpool
wellness - thajské a klasické masáže, zábaly, kosmetika, koupele, sauna, solária,
péče o ruce a nohy, fotoepilace, kadeřnictví, solná jeskyně
sportovní aktivity - posilovna, spinning, aerobic, dva kurty na squash, bowling,
biliard, venkovní hřiště

S podobnými službami a vybavením jako výše uvedené hotely je možno se setkat
téměř ve všech dalších rekreačních zařízeních ve Frymburku a okolí. Existuje zde
množství dalších penzionů a soukromých ubytovacích zařízení. Nabídka v této
oblasti již překračuje poptávku.
Camping Frymburk se rozprostírá přímo na břehu Lipenského jezera. Areál nabízí 170 stanových a karavanových míst s elektrickými přípojkami, z toho 25
komfortních míst s přípojkou na vodu a odpad a 4 komfortní místa se soukromou koupelnou. Ubytování je také možné v jednoduchých chatkách nebo ve 4
kompletně vybavených nových mobilních domcích a v chatě s kuchyní, sprchou,
WC, televizí, DVD, terasou se zahradním nábytkem.
Služby a sport
V kempu je moderní sanitární zařízení, pračky, sušičky, mrazák, příjemná restaurace s terasou, kiosek, dětská hřiště, plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna
surfů, šlapadel, lodí a jízdních kol, vodní trampolína, servisní místo pro obytná
auta, výlevka pro chemické WC, možnost uschování kol v uzamčené garáži. Koupání a rybaření je možné přímo v kempu na 800 metrů dlouhé pláži. Po cyklostezce se pohodlně dojde do Frymburka.
Akce v kempu - animační program, hry pro děti po celé léto, čerstvý holandský
sýr, aquazorbing, rafting po Vltavě s instruktorem. Provozovatelem kempu je
pan Hanne Wilzing.
Další kemp je na Vřesné. Je převážně pro české rybáře, vybavení je staršího typu. Kemp provozuje paní Maiová a i přesto, že ho má v nájmu už poměrně dlouhou dobu, nelze mluvit o snaze přizpůsobit se požadavkům dnešní doby v oblasti
cestovního ruchu. Kemp je zastaralý.

Obchod
Stovky korun mohli lidé ušetřit při nákupu základních potravin. Nejvíce se snížily ceny pečiva a mléka, naopak dražší je víno nebo pivo.
Porovnání spotřebních cen některých výrobků v Kč
Ceny roku 2008
Ceny roku 2009
Hovězí maso zadní l kg….… 176 Kč …………….177 Kč
Kuřata……… ……1 kg……. 59 Kč…………….. 58 Kč
Mléko polotučné ….1 l………. 17 Kč……..………..14 Kč
Eidamská cihla…... 1 kg ……. 123 Kč ……………. 108 Kč
Jogurt bílý netučný 150 ml…. 6,13 Kč…………. 6 ,03 Kč
Vejce ……………. 10 ks ……….26 Kč …………… 25 Kč

Máslo …………… 1 kg………113 Kč …………… 93 Kč
Pšeničná mouka hladká 1 kg….. 13 Kč ………………9,50 Kč
Pečivo pšeničné bílé.. 1 kg ………52 Kč ……………. 32 Kč
Cukr krystalový…… 1 kg ….… 21 Kč ………………20 Kč
Pivo lahvové ……. 500 ml …… 8,98 Kč ………….. 9,06 Kč
Pomeranče ……… 1 kg……. 36 Kč …………….. 29 Kč
Jablka……………. 1 kg …… 38 Kč ……………. 26 Kč
Papriky ………….. 1 kg …… 42 Kč ……………. 32 Kč
(Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky)

Cestovní ruch
Češi znovu objevili Lipno. Přispěla k tomu nejen hospodářská krize, ale zejména
investice do rozvoje turistického ruchu na Lipensku. S úspěchem se setkalo zavedení různých balíčků služeb, rozšíření letních i zimních aktivit. Na zamrzlém
jezeře vznikla bruslařská dráha, která nemá ve světě konkurenci. Takřka jedenáct kilometrů měří nejdelší udržovaná ledová bruslařská dráha v České republice, a to znamená přinejmenším národní rekord. Vzhledem k tomu, že další udržovaná trasa leží až v Kanadě a měří pouze necelých osm kilometrů, pak má Lipno velkou šanci i na zápis do Guinessovy knihy světových rekordů. Denně se po
ní prohánějí desítky a o víkendu stovky bruslařů všeho věku. K občerstvení mohou využít ledový bar nabízející nápoje přímo vedle bruslařské trasy. Kromě
bruslení byla na jezeře protažena stopa pro klasické lyžování i pro běžkařský
styl zvaný bruslení.
Cyklostezka
Stavba jedné z nejdelších cyklostezek v republice, která propojí Frymburk s Lipnem nad Vltavou je v závěrečné etapě. Stavba za 35 milionů korun nebude sloužit pouze jako dopravní tepna. V tělese cyklostezky byl umístěn vodovod, který
bude přes obec Lipno nad Vltavou dodávat pitnou vodu až do Loučovic. Dále se
podařilo skloubit stavbu i s prodloužením plynovodu, který vede pod
cyklostezkou a k tomu se ještě položil výtlačný kanalizační řad. Navíc pod
stezkou je vedena elektřina sloužící mimo jiné k osvětlení samotné trasy. Zvláštností je i velmi kvalitní a jemný asfalt pro in-line bruslaře. Cyklostezka vede
přímo podél jezera takřka po absolutní rovině.

Služby
K vyhledávaným službám patří okružní plavby parníkem po jezeře.
Okruh Lipno je z přístavu Lipno nad Vltavou, kolem Přední Výtoně do Frymburka a Hruštic.
Okruh Frymburk je z přístavu Frymburk kolem Hruštic směrem na Radslav.
Oba okruhy mají délku 27 km, doba plavby je 1,30 hod.
Večerní plavby jsou s tancem a hudbou. Trvají 3 hodiny a délka trasy je 35 km.
Parníky pocházejí z 60 let minulého století a vlastníkem je společnost Rosenberger Lipno Line s.r.o.
Většina služeb je zaměřená na uspokojení potřeb turistické klientely. Fungují
půjčovny loděk, šlapadel, surfů, kol, lyží, bruslí. Obchody jsou hojně zásobeny.
Určitým nedostatkem je malá nabídka tradičních českých výrobků a jídel. Už
zcela schází nabídka frymburských výrobků. Cizinci rovněž postrádají malé
krámky specializované jenom na určitý sortiment, jako je např. pekařství. Na
druhé straně po skončení turistické sezony by si takový specializovaný obchod
na sebe patrně nevydělal. Objektivně lze říct, že v oblasti služeb, obchodu,
gastronomie, ubytování převažuje nabídka nad poptávku.

Kapitola pátá
Úprava městyse, doprava, spoje, změny životního prostředí
Úprava městyse je prioritou zaměstnanců služeb. Čistá, posekaná a upravená
jsou i místa v soukromém majetku občanů. Nepořádek bývá kolem břehů jezera,
od rybářů a u některých objektů, jejichž majitelé jsou mimo Frymburk anebo se
spoléhají na služby městyse a nejsou ochotni si upravit ani prostředí kolem svých
obydlí. Převážně se jedná o nájemce obecních bytů. Velkým nešvarem je také
nekázeň majitelů psů, kteří po svých miláčcích neuklízejí.
Dopravní spoje jsou i nadále nedostačující, protože hodně občanů denně dojíždí
do zaměstnání, a to až do Českých Budějovic nebo do Kaplice. Komunikace jsou
většinou ve špatném stavu, po zimě se díry pouze vyspraví. Rovněž prohrnování
silnic, mimo městys, bývá nedostatečné, protože je řízeno Správou silnic
z Českého Krumlova, kde je počasí jiné než u nás.

Životní prostředí je již tradičně, zejména v zimě, znečišťováno spalováním uhlí a
u některých občanů bohužel i plastů. Dobrou zprávou je, že kvalita vody v jezeře
se lepší. To dokázaly i rozbory vody z jezera odebírané hygieniky. Lipno patřilo
po celé léto k několika málo koupacím místům v Jihočeském kraji, které mohlo
nabídnout stabilně čistou vodu. Ba co víc, v celkovém souhrnu bylo v jižních Čechách nejčistší. Čistotu vody v Lipně neustále sledují i frymburští aktéři Setkání
přátel čisté vody, jejichž cílem je podstatně zlepšit kvalitu vody v Lipenské přehradní nádrži. Vzorky se odebírají od roku 1993 každých čtrnáct dní z hloubky
půl, jednoho, dvou, tří a čtyř metrů a přitom se sleduje i teplota vody. Výsledky
pak vyhodnocuje hydrobiologický ústav, a to i na obsah řas a sinic. Za poslední
tři roky jsou naměřené výsledky nejlepší za celou dobu sledování. Za tímto výrazným zlepšením stojí skutečnost, že všechny velké obce kolem Lipna vybudovaly čističky, které dovedou odstranit fosfor z odpadních vod. Problémem zůstávají chataři, kteří nejsou napojeni na čistírny a měli by mít nepropustné septiky.
Kontroly ze strany stavebního úřadu jsou nedostatečné.
Zlepšení čistoty vody lze posoudit i pouhou procházkou kolem vody, kdy pouhým
okem lze dohlédnout až na dno.

Hospodaření v lesích městyse Frymburk za rok 2009
Celková výměra lesů v majetku městyse byla upřesněna zpracováním nového
lesního hospodářského plánu a činí celkem 506,90 ha pozemků určených k plnění
funkce lesa. Z toho je 494,65 ha porostní půdy. Maximální výše těžeb byla pro
období LHP ( 1.1.2008-31.12.2017) stanovena na 40 700 m3, tj.4070 m3 ročně.
V roce 2009 bylo vytěženo 2 731,92 m3 dřeva tj. 67% ročního plánu.

Z celkové těžby bylo celkem 301,05 m3 nahodilé těžby v členění:
61,87 m3 souše
113,06 m3 kůrovec
126,12 m3 zlomy a vývraty.
Z celkové těžby bylo celkem 2430,87 m3 úmyslné těžby v členění:
1340,87 m3 mýtní těžby
1090 m3 předmýtní těžby -18,34 ha probírek ( z toho 10,60 ha do 40ti let)
Pro srovnání:
V roce 2007 byla celková těžba ve výši 6 478 m3 ( z toho 4 750 m3 nahodilá)
V roce 2008 byla celková těžba ve výši 2 599 m3( z toho 542 m3 nahodilá)
Zalesnění bylo provedeno celkem na výměře 2,06 ha, podle jednotlivých dřevin
následovně:
javor 0,10 ha
buk 0,51 ha
smrk 1,09 ha
borovice 0,36 ha
Ostatní práce provedené v pěstební činnosti:
likvidace starých oplocenek – 0,4 km
stavba nových oplocenek – 0,16 km
nátěr proti okusu dřevin – 52 tisíc kusů
shazování a pálení klestu – 620 m3
prořezávky – 1,14 ha
oprava oplocenek – 0,77 km
výřez kolem cest – 0,2 km
Ostatní činnosti
V roce 2009 bylo provedeno více výchovných zásahů v mladších porostech do 40ti
let věku, které byly v předcházejících letech vlivem kalamitních těžeb prováděny
v menším rozsahu. Bylo dokončeno zalesnění kalamitních holin po větrné kalamitě Kyril v roce 2007. Na tyto činnosti byly podány žádosti na dotace Krajskému
úřadu Jihočeského kraje.
(Údaje jsou převzaty ze Zprávy o hospodaření od odborného lesního hospodářepříloha kroniky)

Kapitola šestá
Péče o obyvatelstvo, sociální zabezpečení, zdravotnictví, péče o staré občany
----------------------------------------------------------------------------------------------Zásadní změna roku 2009 se týkala nemocenských dávek. První tři dny nemocný nedostává žádné peníze, od čtvrtého dne se nejedná o nemocenskou, ale o takzvanou náhradu platu, kterou nově vyplácí jeho zaměstnavatel, a to ve výši šedesáti procent průměrné mzdy. Teprve po čtrnácti dnech nastupuje klasická nemocenská, a to také ve výši šedesáti procent mzdy. Kromě povinnosti platit svým
zaměstnancům náhradu platu získali zaměstnavatelé právo kontroly.
V tomto roce dostaly více peněz matky na mateřské dovolené. Výrazné zvýšení se
týkalo především žen, které dosahovaly před mateřskou dovolenou nadprůměrných příjmů.
Změna nastala i v podporách v nezaměstnanosti. Zatímco do konce loňského
roku měl nezaměstnaný do padesáti let právo na podporu půl roku, člověk mezi
padesáti a pětapadesáti lety devět měsíců a v případě věku nad pětapadesát let
jeden rok, nyní se všechny kategorie o měsíc zkrátily. Změnila se i výše podpory.
První dva měsíce na pětašedesát procent čistého výdělku, další dva měsíce padesát procent, zbytek podpůrčí doby pětačtyřicet procent čistého příjmu.
Strop podpory činil 13 307 Kč. Pokud žadatel o podporu v posledním půlroce
odešel bez prokazatelně vážného důvodu z místa, které mu úřad práce zprostředkoval ztratil nárok na dávky v nezaměstnanosti. Podobně dopadl i v případě, že
odmítl rekvalifikaci.
Sociální dávky závislé na příjmu:
1.přídavek na dítě-podle věku od 500 -700 Kč měsíčně, příjem nižší než 2,4 násobek životního minima
2.sociální příplatek - příjem rodiny nepřevyšuje 2 násobek životního minima rodiny:
úplná rodina s jedním dítětem…. živ.minimum 7080… hranice pro nárok 14160
úplná rodina s dvěmi dětmi……. …………….. 9040………………………. 18080
úplná rodina s třemi dětmi……………………. 11000 …………………….. 22000
úplná rodina s čtyřmi dětmi………………….. 13250……………………… 26500
Sociální dávky nezávislé na výši příjmu:
1. rodičovský příspěvek - podle délky čerpání od 3800 až 11400 měsíčně, až do
čtyř let věku dítěte
2. dávky pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte
3. porodné činí 13000 Kč na každé narozené dítě
4. pohřebné – jednorázově 5000 Kč náleželo osobě, která vypravila pohřeb

Dávky sociální péče dostávají rovněž osoby se zdravotním postižením na zakoupení automobilu, bezbariérovou úpravu bytu a na různé zdravotní pomůcky
Zdravotnictví
Základní zdravotní péče ve Frymburku zabezpečují soukromní lékaři:
MUDr.Dana Smítková - obvodní praktická lékařka působí ve Frymburku již
téměř 20 let. Je zkušená a její odborné znalosti jsou na velmi dobré úrovni. Pacienti k ní mají důvěru.
MUDr. Milada Hendrychová - dětská lékařka, která je ve Frymburku od narození. Ve svém oboru se rovněž dobře vyzná. Pociťuje úbytek pacientů, protože se
rodí málo dětí.
MUDr. Věra Řípová - ženská lékařka, dojíždí jednou za týden. Provádí pouze základní vyšetření, složitější případy posílá do Českého Krumlova. Hodně, zejména
těhotných žen, dojíždí na vyšetření do Loučovice.
MUDr. Jiří Hendrych - zubní lékař, bohužel nezachytil nové trendy v ošetřování
zubů a rovněž technické vybavení jeho ordinace neodpovídá současné době.
Hodně frymburských občanů si zvolilo jiné zubaře, zejména v Českém Krumlově.
Zdravotní záchranná služba, sídlící ve Frymburku, zajišťuje první pomoc pro celé Lipensko po celých 24 hodin. Asistuje rovněž při různých kulturních, sportovních nebo společenských akcí. Nejvíce jejich služeb využívá v zimě lyžařský areál
Kramolín.
Vodní záchranná služba má sídlo na Kovářově a její působiště je jezero.
Bezpečnost v obci
V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Lipno nad Vltavou bylo
v roce 2009 spácháno celkem 65 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 25
trestných činů, tj.38,46%. Nejvíce převažovaly krádeže: jízdních kol, nafty, zavazadel a krádeže vloupáním do aut, rekreačních objektů.
Policisté vykonávali bezpečnostní a preventivní akce, jako kontroly chatových
oblastí, restauračních zařízení se zaměřením na používání alkoholu osobami do
18-ti let, kontroly odstavených nákladních automobilů, dohled u Frymburských
slavností, voleb. K preventivním akcím patřila návštěva základní školy se zaměřením na trávení volného času dětí a sprejerství, jízda na kole, alkohol a cigarety,
šikanu, nálezy munice.
Celkem na obvodním oddělení pracovalo 17 policistů, kteří jsou proškoleni
v mnoha oborech, jako je školení řidičů, vůdců malých plavidel, obsluhy motorových pil. Pravidelně absolvují střelecké a tělesné testy.
Přímo pro oblast Frymburka je určeno pět policistů:
prap.Pavel Srnka
prap. David Vandas
prap. Jan Hryzák

pprap. Jaroslava Jotovová
nstržm. Václav Pivec
šetřeno celkem 28 trestných činů, 58 přestupků
Obvodní oddělení spolupracuje s jednotlivými obcemi a tato spolupráce je na
dobré úrovni. Každoročním problémem je využívání zamrzlé vodní plochy přehrady k jízdám čtyřkolek, které v některých případech ohrožují bezohlednou
jízdou ostatní uživatele zamrzlého jezera (bruslaře, běžkaře), přejezdy osobních
i nákladních vozidel převážně v prostoru dráhy převozu Frymburk - Frýdava.
V daném případě dochází k ohrožení zdraví a života osádek těchto vozidel, poškození majetku potopením vozidel.
Dále dochází, zejména v posledních dvou letech, ke zvýšenému pohybu čtyřkolek
opatřených pásy v okolí Frymburka, projíždění ve vyznačených lyžařských stopách.
Došlo k poklesu trestných činů proti předchozím letům, a to zejména v autokempech, které jsou v současné době oploceny a v letním období zde působí ostraha,
úzce spolupracující s policisty.
(Zpráva o bezpečnostní situaci je přílohou kroniky)
Setkání s důchodci - pravidelné předvánoční setkání s důchodci se konalo v prostorách Wellness Hotelu Frymburk. Bylo spojeno s prohlídkou hotelu. Důchodcům se v pěkných prostorách hotelu velice líbilo, po vystoupení dětí z mateřské a
základní školy jim k tanci zahrála dechová hudba, takže parket se brzy zcela zaplnil. Každý důchodce obdržel od starosty poukázku na nákup zboží v hodnotě
200,- Kč, cena občerstvení byla rovněž dotována městysem. Naši starší spoluobčané byli velice spokojeni a příliš se jim nechtělo domů.

Kapitola sedmá
Školství a kultura rok 2009
Základní škola a Mateřská škola Frymburk má mimo jiné prostornou tělocvičnu,
která umožňuje provozování široké škály sportů a bohatě ji využívají i mnohé
frymburské organizace. Sportovní areál pod školou s kurtem s umělým povrchem, hřištěm na malý fotbal s umělou trávou, atletickým oválem a doskočišti
je nejen velmi dobře vybaven, ale má i výjimečnou polohu s výhledem na zátoku
Lipenského jezera. Škola spolupracuje s mnoha společnostmi a organizacemi.
Spoluprací se společností Lipno servis s.r.o. se podařilo zajistit lyžařské kurzy, jejichž výhodou bylo, že žáci bydleli doma a na kurzy denně dojížděli. Odpadli jim
tedy platby za ubytování a stravování, dále měli možnost si zapůjčit lyžařskou
výstroj. Dalším významným partnerem je Wellness Hotel Frymburk, kde probíhal plavecký výcvik v aquaparku.
Proti městským dětem mají frymburští žáci značné výhody a to zejména:
tělocvična přímo v objektu školy, venkovní sportovní areál hned vedle školy, bazén-10 minut, sjezdovka-12 minut.
Projekty Základní školy Frymburk
Projektové vyučování se uplatňuje jako vyučovací metoda, kdy pedagog vystupuje jako konzultant a od žáků se vyžaduje převzetí odpovědnosti za vlastní učení.
Proces výuky je založen na týmové spolupráci dětí. Propojuje život školy
s městysem a širší společnosti. Metoda učí spolupracovat, diskutovat, řešit problémy, hledat informace. Výsledkem byly projekty:
Krajina za školou - podstatou bylo získat historické snímky Frymburka a porovnat je se současnosti, popsat je, připravit tiskové a internetové výstupy, výsledkem byl vznik knihy
Stopy minulosti - cílem bylo najít kulturní památku, popsat její historii a vývoj
Krajina domovem - projekt vedl žáky k zamýšlení nad úlohou člověka v krajině
Ve zvířecí kůži - projekt nabídl možnost ztvárnit postřehy ze zvířecí říše výtvarnou formou
Úspěchy žáků
Okresní kolo olympiády v českém jazyce …….. 3. místo Kateřina Märtlová
Okresní kolo Biologické olympiády…………… 1. místo František Frantál
2. místo Drahoslav Hadač
3. místo Tereza Salzerová

Zastupitelstvo městyse plánuje sdružení provozů mateřské a základní školy. Záměr byl již představen rodičům. Doposud funguje mateřská škola zvlášť ve
vlastním objektu a stejně tak i škola základní. Silně ubývající počet žáků nutí zastupitele šetřit. Základní škola má kapacitu 280 dětí a ve skutečnosti ji navštěvuje
133 dětí. Sloučení by mělo přinést větší využití heren, školní zahrady, snížení
hlukové zátěže a zvýšení bezpečnosti a zracionalizování práce celé školy.

Kultura
Jubilejní desáté Frymburké slavnosti se konaly 5. - 7. června 2009.
Velkou změnou bylo, že pivní stan a veškeré dění se přemístilo na náměstí.
V předchozích letech byly rozmanité akce, představení i muzika rozloženy po celém prostoru městyse. Jenomže v důsledku toho se lidé nestačili a někdy ani neměli chuť přesouvat z jedné akce na druhou. Navíc často prší. Pršelo i v roce
2009 a návštěvníci se mohli před lijákem schovat do stanu. Kromě velkého množství různých akcí nejvíce návštěvníky slavnosti táhne divadlo. Hrála se tragikomedie Otevřené manželství. Vysokou kvalitu představení zajistili známé herecké
celebrity Jana Krausová a Karel Roden.
Celé rodiny i jednotlivci se mohli zapojit do celodenního putování hry Frymburský pranýř. Na trase po celém frymburském poloostrově je čekaly střelby z luků,
praků a kuší, opičí park s lanovými překážkami, malování obličejů v chameleónově ráji, cyklojízdy zručnosti, horolezecká stěna, penaltové střely na speciálně
upravenou branku či disciplína zvaná lidská moucha - „skočíš, letíš, pak se přilepíš, jak, to uvidíš“.
Slavnosti jsou vždy přivítáním jara a zahájením letní sezony.
(Přílohou je program slavností a novinové výstřižky)
28.února se konal 2. ples Městyse Frymburk v prostorách Wellness Hotelu
Frymburk. Vstupenky byly beznadějně vyprodány. I přesto, že to byl teprve
2. ročník, okamžitě si u občanů získal oblibu a těžko by se někdy rušil. Není tolik
příležitostí, aby frymburské ženy a slečny se předvedly v pěkných róbách a muži
ve společenských oblecích. Hudbu zajišťuje již tradičně pan Bárta se skupinou
Bud - Band.

Muzeum včetně infocentra bude sídlit v čerstvě opravené budově na náměstí
čp. 5. Na rekonstrukci domu získal městys takřka dvanáctimilionovou dotaci z
Evropské unie. O provoz muzea se musí postarat sám. Duši muzeu by měla vtisknout právě založená Frymburská muzejní společnost, která sdružuje dobrovolníky. Kromě průřezu historií dojde i na slavné rodáky nebo osobnosti, které měly
s historií Frymburka co dočinění. Například Fanny Greipová, fiktivní Jára Cimrman, Šimon Sechter, Andreas Baumgartner.
(Přílohou kroniky jsou novinové výstřižky)

Římskokatolická farnost sídlí vedle kostela Svatého Bartoloměje v čp.27 na jižním konci náměstí. Po smrti faráře pana Michala Tkáče je objekt prázdný.
16.8.2009 byla odhalena pamětní deska tomuto knězi, který působil ve Frymburku a okolí v letech 1970-2008.
(Foto je přílohou kroniky)
K tradičním akcím farnosti patří pěší pouť z Frymburka do Kájova a to vždy
v červnu. Této akce se účastní většinou bývalí rodáci.
Na Martě se konal v květnu Dětský církevní den a 12. září 2009 byla v kapličce
sloužená mše svatá.

Kapitola osmá
Zábava a sport
Sportovní akce
Leden:
zimní výcvik mladých potápěčů v bazénu Wellness Hotelu Frymburk
12.ročník technického sedmiboje dvojic v prvních dvou skupinách
Frymburská stopa, otevřený klasický lyžařský běžecký závod od nejmladších po
nejstarší závodníky
Mistrovství světa na ruském bobu - tento recesistický závod odstartoval 16. února 2009, závodí se na vysloužilých krytech od veřejného osvětlení, dráha „Lakatoška“ byla tentokrát, z důvodu bezpečnosti, kratší a to 330 metrů, jednalo se o
desátý ročník
Únor:
Technický sedmiboj třetí, čtvrté a barážové skupiny
Březen:
Technický sedmiboj finálové skupiny
Nohejbalový turnaj hráčů nad 45 let
Jarní turnaj ve stolním tenise
Duben:
Jarní potápění Aqualung clubu
účast na Vajíčkovém turnaji v Protivíně-frymburské fotbalistky
Květen:
zájezd potápěčů do Egypta
Červen:
zájezd potápěčů do Chorvatska
Kvilda In-line, bruslení i v létě
Červenec:
Expedice Vltava, sjezd na raftech
tenisový turnaj, čtyřhra mužů za účasti 18 tenistů.
Srpen:
Frymburské sportovní slavnosti, Memoriál Otakara Mertla v kopané, turnaj
v nohejbale o putovní pohár tajemníka ÚM
cyklovýlet
volejbalový turnaj smíšených družstev o putovní pohár starosty městyse
zájezd potápěčů do Norska
Listopad:
Frymburský pindík, 10. ročník šachového turnaje

Prosinec:
Vánoční nohejbalový turnaj
Vánoční florbalový turnaj
kondiční plavání ve Wellness Hotelu Frymburk
Z výše uvedených akcí by se dalo říci „ co Frymburák to sportovec“, protože
možnosti sportovního vyžití jsou opravdu bohaté.

Kapitola devátá
Dobrovolné aktivity, výročí obce
------------------------------------------------------------------------------------Rybáři
Až čtyřicet povolenek odebrala Rybářská stráž Lipno nepoctivým rybářům za
chytání ryb, které nemají stanovenou míru anebo za to, že pytlačí. Někdy jsou tito nepoctivci schopní jít až do extrému. Jeden z nich měl u sebe pistoli a řekl
kontrolorovi, že se ho tedy nebojí. Případ musel být dořešen na místním oddělení
policie. Většina rybářů je slušná a poctivá a mají kladný vztah k vodě a rybám.
Problémy dělali cizinci, a i proto začali s rybářskou stráží chodit policisté. Jihočeský rybářský svaz připravil několik změn. Pro sportovní rybáře znamenali
omezení, pro rybu naopak ochranu. Na Lipně ubývají dravci a jednou z příčin je
i to, že jsou vystaveni nadměrnému rybářskému tlaku, proto byly stanoveny dvě
nové chráněné rybí oblasti - zátoky Kyselovská a Hadí luka, kde platí celoročně
zákaz rybolovu. Rezervace byly na břehu označeny cedulemi a na vodě bójemi.
Na Lipně působí asi třicet strážných, kteří uskutečnili tři tisíce kontrol.
Nejvíce se rybářů dotklo omezení ve způsobu lovu dravých ryb. Byl zakázán hlubinný přívlač při použití motoru a také lov dravců „ na rybičku“ – lze použít
pouze celou rybičku o minimální délce dvacet centimetrů, což v praxi znamenalo,
že se nemohli lovit menší dravci.
Další změnou bylo hájení okouna říčního od 1.ledna do konce dubna.
(Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky)
I v roce 2009 se na místním rybníku v Milné uskutečnily čtyřiadvacetihodinové
rybářské závody. Na ryby si přišlo počíhat 23 zkušených rybářů – převážně z řad
dospělých. Dohromady se vytáhlo 44 kaprů a spousta ostatních ryb, jako plotic či
karasů. Nově vysazeného sumce se nepodařilo vytáhnout. Nejúspěšnější byl místní rybář pan Eisenhammer, který si zaslouženě odnesl vítězný pohár a hlavní cenu televizor. Ani ostatní více či méně úspěšní závodníci nepřišli zkrátka-odměny
jako pruty, tašky, návnady, uzeniny, poukázky se dostaly na všechny, kteří vytáhli i jednu jedinou malou rybku. I přesto, že vydržet nespat a dávat neustálý
pozor 24 hodin v kuse je velice náročné, panovala mezi zúčastněnými příjemná
atmosféra také proto, že počasí bylo tentokrát shovívavé a ukázalo všem přítomným svou lepší tvář.
SDH - sbor dobrovolných hasičů si na nedostatek zásahů stěžovat nemohl. Blízkost Lipenského jezera se jim stará o zásahy trochu odlišné od těch, jež zažívají
jejich vzdálenější kolegové. Asistovali rovněž při vyprošťování BMW utopeného
ve vodě u frymburského přívozu. Pod autem se prolomil led. Dobrovolní hasiči
jistili skupinu potápěčů, zajišťovali osvětlení pomocí elektrocentrály a osvětlova-

cích stožárů, rovněž se postarali o přísun potřebného množství teplých tekutin
pro všechny zasahující muže. Auto bylo vytaženo lesním traktorem s navijákem.
SDH Frymburk je zařazen do kategorie JPO III. Aby bylo družstvo akceschopné,
musí absolvovat různá školení, cvičení, semináře a jiné. Frymburští tak mají za
sebou například výcvik vyproštění tonoucího z ledu, výcvik v terénu pro vyhledávání osob, snášení raněných ze špatně dostupných míst, orientaci v zakouřených prostorech, radiokomunikaci a komunikaci při zásahu. Pomáhali při zachraňování rybáře, který zabloudil na Lipně tím, že profesionálům jistili břeh.
Zasahovali při kalamitách, požárech, při odstraňování stromů. K posledním zásahům v roce 2009 patřilo uhašení autobusu, který vezl děti ze školy v přírodě
nebo pomoc při hašení požáru lesa, který vypukl v místě výstavby cyklostezky.
Sbor dobrovolných hasičů byl ve Frymburku ustaven roku 1872. Poprvé se vyznamenal při požáru selského domu v Pufru a poté i při dalších velkých požárech
a tím přestával být terčem posměšků ze strany poloměšťáků, jež musel zpočátku
snášet.
Kromě zásahů se hasiči podíleli na zajištění plesu městyse Frymburk, stavění máje či Frymburských slavnostech. Sbírali železný šrot, věnovali se mládeži a nechyběli na soutěžích v požárním sportu.
Občanské sdružení Lipno - Dunaj
Pořádalo spoustu různých akcí - jízdu na ruském bobu, výlet do ZOO Praha, organizační zajištění Frymburských slavností, sjezd Vltavy na raftech, Drakiádu,
výlov rybníku, šachový turnaj, Mikulášskou nadílku, Vánoce s trpaslíkem, rockový ples.
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, vánoční návštěva zámku Hluboká nad
Vltavou a vánočních trhů v Českých Budějovicích
SK Lyžaři - běžci Frymburk
Členové klubu se pravidelně účastní různých sportovních akcí, jako např.:
Karlův běh na Božím daru, Jizerská 50, Dolomitenlauf 2009, Jilemnická 50.

Souhlasím s vyplacením odměny ve výši 4000,- Kč za zpracování kroniky r.2008 p.Antonii Frnkové.

Frymburk 18.11.2008

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

