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Úvod kronikáře
Významné události roku 2013
Církev-papež Benedikt XVI. v únoru oznámil, že ze zdravotních důvodů odstoupí. Byl to šok-hlava
katolické církve naposledy rezignovala v roce 1415. Jeho nástupcem se stal první jihoamerický papež
v historii, z Argentiny pocházející František. Ten svou bezprostředností a důrazem na pomoc chudým
dokázal získat sympatie i těch, kteří se v minulosti od katolické církve odvraceli.
Václav Klaus se v novoročním projevu neslavně rozloučil s Pražským hradem. Jeho amnestie z 1.
ledna, díky níž se na svobodu dostalo na dvacet tisíc lidí a soudu zůstalo ušetřeno několik opravdu
velkých „ryb,“ vlastně uzavřela kmotrovskou kapitolu v historii ODS. Strana, kterou Václav Klaus
založil, se dopotácela k sedmiprocentnímu výsledku ve volbách a nyní bojuje o svou budoucnost.
Prezidentské žezlo převzal bývalý šéf ČSSD Miloš Zeman.
2. června se narodila historicky první paterčata, a to Alexandře Kiňové.
Červnové povodně zasáhly 970 obcí a měst. Nouzový stav byl vyhlášen v sedmi krajích České republiky. Evakuováno bylo přes 26000 lidí, povodně si vyžádaly 15 lidských životů.
Státní rozpočet na rok 2014 byl schválen se schodkem 112 miliard korun.
V předčasných říjnových volbách vyhrála ČSSD, těsně za ní skončilo hnutí ANO Andreje Babiše, třetí byla KSČM.
Občanů České republiky je zase méně. Nižší sňatečnost, vyšší rozvodovost a pětkrát více těch, kdo si
raději zvolili život v jiné zemi. Situaci trochu zachraňují cizinci-nejvíce jich k nám přišlo z Ukrajiny,
Slovenska, Německa či Bulharska.
Rozvody rodičů se dotkly 12300 dětí. Manželství se rozpadala průměrně po 4 až 5 letech.
Mužům bylo v době smrti průměrně 71,8 roku, ženy byly o sedm let starší.
Průměrný věk vstupu do 1. manželství u žen 29 let, u mužů 31,7 let
Průměrný věk vstupu do 2. manželství u žen 42,9 let, u mužů 47,1 let.
/novinové výstřižky jsou součástí kroniky/

Kapitola první
Počasí 2013
Leden: nejnižší denní teplota - 11 stupňů, nejvyšší +8 stupňů Celsia. Sněžilo 17 dnů v měsíci. Nejsilnější vítr 53 km/h byl 30.1.2014/ roční rekord/.
Únor: nejnižší denní teplota – 18 stupňů byla naměřená 11. 2. 2013 / roční rekord/, nejvyšší denní
teplota + 5 stupňů Celsia. Vydatně sněžilo 13 dnů v měsíci. Málo sluníčka.
Březen: nejnižší denní teploty – 10 stupňů, nejvyšší + 15 stupňů Celsia. Denní srážky byly mírné.
Duben: byl chladnější, mínusové teploty až do -11 stupňů, nejvyšší plusové teploty +6 až 8 stupňů
Celsia. Vydatnější srážky byly pouze 4 dny v měsíci.
Květen: výrazné oteplení, teploty až kolem +25 stupňů Celsia. Denní srážky poměrně časté, nepršelo
pouze 9 dnů v měsíci.
Červen: výrazně letní hodnoty, rekord zaznamenán 20. 6. 2013 s teplotou +34.8 stupňů Celsia.
V tomto měsíci byl zaznamenán rekord i v oblasti nejvyšších srážek a to 2. 6. 2013, kdy spadlo 57.2
mm.
Červenec: tropická vedra téměř po celý měsíc s hodnotami + 23 až +35 stupňů Celsia. Srážkově chudý, více pršelo pouze 2 dny a spadlo nejvíce 16.2 mm srážek.
Srpen: pokračovala vedra s teplotami kolem +34 stupňů Celsia, v posledním týdnu se ochladilo na +
22 stupňů. Pršelo málo, nejvíce srážek spadlo 25. 8. 2013 a to 23.4 mm. Léto bylo teplé, ale suché.
Září: začátek měsíce byl zatažený, poté se oteplilo na + 25 stupňů Celsia. Začaly růst houby. Výraznější srážky cca 6 dnů v měsíci, nejvíce napršelo 18. 9., a to 7.8 mm.
Říjen: dostavily se první mrazíky – 3 stupně Celsia, ale denní teploty ještě dosahovaly +22 stupňů
Celsia, pršelo v 7 dnech v měsíci, nejvíce spadlo 12,00 mm. Zežloutlo všechno listí a začalo opadávat. Do zátoky u mostu se vrátily kachny a labutě. Při večerní vycházce 8. 10. 2013 se ve vzduchu objevilo neobvykle velké množství broučků-slunéček.
Listopad: denní teploty klesaly až na + 4 stupně Celsia, noční – 8 stupňů Celsia. Pršelo 22 dnů, ale
spíš drobně mrholilo. Mírně sněžilo 10. 11. 2013, ale napadaný poprašek sněhu se hned vsákl do země. V tomto měsíci byl zaznamenán rekord a to nejnižší tlak 987.7 hPa.
Prosinec: v prosinci bylo nejvíc naměřeno + 13 stupňů Celsia a to 26. 12. 2013. Jinak se teploty pohybovaly v rozmezí + 3 až + 6 stupňů Celsia. V noci klesaly až na -7 stupňů Celsia. Sněžilo minimálně.
V prosinci byl zaznamenán rekordně nejvyšší tlak a to 10.12.2013 1037.6 hPa.
Výše uvedené číselné údaje zaznamenala meteorologická stanice Davis Vantage Pro 2 s vyhřívaným
srážkoměrem. Umístění čidel teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu je 2,5 m nad zemí. Umístění čidel
rychlosti a směru větru je na střeše domu 10 m nad zemí u Kučerů.

Kapitola druhá
Obyvatelstvo, pohyb, statistika k 1. 1., pracovní příležitosti, matrika
- sňatky, úmrtí, narození
------------------------------------------------------------------------------------K 31. 12. 2013 žilo ve Frymburku 1252 obyvatel.
V části Blatná/včetně Svatoniny Lhoty/………………21 občanů
V části Milná ………………………………………… 93 občanů
V části Kovářov …………………………………….. 11 občanů
Ve Frymburku …………………………………...... 1127 občanů

Nejstaršími občankami se, po úmrtí paní Františky Frnkové, staly paní Marie Bártíková a Anna Pekařová s věkem 92 let. Z mužů je nejstarší pan František Bártík s věkem 91 let.
Platinová svatba
V sobotu 24. 8. 2013 se sešel Sbor pro občanské záležitosti spolu s našimi dobrovolnými hasiči, aby
společně osobně popřáli manželům Bártíkovým k výjimečnému a krásnému výročí. Pro ty, kteří nevědí, co vlastně platinová svatba je, či kolik let společného života obnáší, uvádím, že je to 70. výročí
svatby. Ano, tolik let jsou manželi paní Marie Bártíková a pan František Bártík. Ve Frymburku žijí od
konce 2. světové války. Vyprávění pana Bártíka o tom, jak to ve Frymburku v těch dobách vypadalo,
jak se tu žilo, jací lidé zde žili, jak se bavili, bylo velice zajímavé.
Matrika:
V našem matričním obvodě se rozhodlo uzavřít sňatek 27 párů.
Jednalo se o tyto snoubence:
Fulín Pavel + Dorníková Martina
Králík Miloš + Masaříková Jana
Toušek Lukáš + Andrýsková Jana
Svačina Roman + Sanglová Lenka
Morong Pavel + Svobodová Olga
Abel Tomáš + Bednářová Lucie
Soukup Michal + Váchová Věra
Chlomek Jiří + Klementová Helena
Bártík Lukáš + Prajerová Lenka
Hudec Tomáš + Kosinová Lenka
Kalaš Julius + Hlavničková Jana
Šemro Jan + Hošková Miloslava
Vogel Rudolf + Puyatho Phatsarawan
Koršala Martin + Blahušová Hana
Sameš Petr + Ježková Andrea
Toth Štěpán + Kolářová Martina
Valeš Martin + Vávrová Lucie
Urban Jiří + Dulíková Žaneta
Janota Jiří + Srbená Lucie
Matušinec Petr + Dvořáková Zdeňka
Ondra Kamil + Slatinská Jana

Kortiš Jiří + Haasová Michaela
Šmucler Filip + Kaskounová Kristýna
Vandas David + Novotná Jitka
Mauer Jan + Marešová Daniela
Černý Jan + Macháčková Jaroslava
Karas Václav + Janovská Sandra
Celkem se narodilo 15 dětí, tj. o šest více než loni.
Narodily se tyto děti:
Lukáš Valíček
Sebastian Pyszko
Patrik Trávníček
Veronika Greňová
Barbora Bártů
Eliška Nekolová
Anna Skupová
Tina Thonová
Radim Podškubka
Simona Mikušová
Vilém Račák
Sabina Schicková
Laura Milena Illner
Emma Paulová
Kateřina Vrbová

Celkem umřelo 23 osob:
Věnceslava Alešová
František Liška
Anna Navorková
Jozef Novák
Zdenka Tesková
Josef Dulík
Pavel Frnka
Jiřina Kokrdová
Jan Troup
Miroslav Vlášek
Ivan Souček
Jan Štěpán

Josef Dorovín
Karel Hadač
Josef Hrubeš
Štěpán Jedlička
Václav Kápička
Lydie Lorencová
Vlastimil Moravec
Karel Vítek
Jan Petričák
Jiří Válka
Jan Vávře

/údaje jsou převzaty z evidence obyvatel Úřadu městyse Frymburk/.

Kapitola třetí
Politický a veřejný život, činnost zastupitelstva městyse a úřadu městyse, hospodaření městyse, rozpočet, investice, dotace
------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse /ZM/pracovalo ve stejném složení jako loňský rok.
Starosta
- Oto Řezáč (podnikatel)
Místostarosta
- Václav Liebl (důchodce)
- Ing. Kučera Bedřich (ředitel elektrárny)
ostatní členové
- Marie Boháčová (vedoucí prodejny)
- Mgr. Zuzana Frantálová (zástupce ředitele ZŠ)
- Ivan Grohman (podnikatel)
- Antonín Labaj (profesionální hasič HZS)
- Eva Neumannová (podnikatelka)
- Luboš Krejza (podnikatel)
Zaměstnanci městyse:
tajemník – Ing. Miroslav Flígr
odborní referenti - Antonie Frnková, Miroslava Badáňová, Miroslava Šuníková, Soňa Märtlová
provozní zaměstnanci - Václav Šisler, Pavel Mazura, Josef Račák, Václav Liebl ml., František Malina a Naděžda Sojková.
Zastupitelstvo městyse se scházelo 1x měsíčně.
Leden 2013 – ZM projednalo a schválilo návrh zadání Změny územního plánu č.6 . Tato změna se
týká plánovaného lyžařského areálu Marta a dalšího rozvoje lyžování ve Frymburku. Schválilo výsledky inventarizace majetku městyse za rok 2012. Projednalo prodeje pozemků a bytové záležitosti.
Únor 2013 – ZM souhlasilo s realizací projektu AQza ZOO /delfinárium/ v areálu Wellness Hotelu
Frymburk. Schválilo cenu vodného ve výši 22.91 Kč a stočného ve výši 41.37 Kč. Uvedené ceny jsou
bez DPH.
Březen 2013 – ZM schválilo zařazení městyse do územní působnosti Integrované strategie území regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech na období 2014-2020. Projednalo přidělení obecních bytů,
schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Frymburk.
Duben 2013 – ZM souhlasilo s akcemi na obnovu lokality Tábor Míru a s přijetím finančního daru
ve výši 70000,- od společnosti Tetragon, se stavbou kolumbária z materiálu leštěná žula, schválilo
smlouvu na výrobu převozního pontonu na převoz turistů.
Květen 2013 – ZM souhlasilo s převodem práv a povinností ze stavebního povolení na stavbu plynovodu z městyse na firmu REVIS Praha, stanovilo poplatek městysi pro majitele nemovitostí za připojení k plynovodu na částku 10000,- Kč. Schválilo závěrečný účet městyse za rok 2012 a hospodářský výsledek ve výši 3.059154,37 Kč, projednalo prodeje pozemků. Starosta informoval o rozhodnutí
úřadu instalovat v městysi kamerový systém.
Červen 2013 – ZM vyslechlo zprávu OO Policie Lipno nad Vltavou o bezpečnostní situaci v obci,
zabývalo se prodejem pozemků, činností bytové komise.
Srpen 2013 – ZM schválilo výsledky výběrového řízení na akci Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ ve Frymburku. Zakázku získala firma Tangenta s.r.o. České Budějovice a schválilo výsledky výběrového řízení na akci Inženýrská činnost-administrace projektů a technický dozor investora na výše uvedenou akci pro firmu Energy Benefit Centre Praha.

Září 2013 – ZM schválilo přijetí grantu z Operačního programu životní prostředí na vybudování dětského hřiště v přírodním stylu pro MŠ Frymburk, souhlasilo s uvolněním finanční částky 10000,- Kč
na podporu projektu EKOZÓNA-Naučná stezka Frymburk a s uvolněním částky 45000,- Kč na podporu vybudování zavlažovacího zařízení na fotbalovém hřišti. Schválilo Řád veřejného pohřebiště
městyse Frymburk včetně cen 50,- Kč/rok pro urnový hrob a jednohrob, 100,- Kč/rok za dvojhrob a
230,- Kč/rok za pronájem v kolumbáriu. Souhlasilo s prodejem pozemků a se směnou pozemků mezi
městysem a společností Tetragon.
Říjen 2013-ZM zabývalo se bytovými otázkami a souhlasilo s přestavbou nebytových prostor v čp.
76 na dvě bytové jednotky sociálního charakteru. Schválilo zápis do kroniky městyse za rok 2012.
Starosta informoval o vývoji v otázce budování delfinária s tím, že majitel hotelu se s investorem nedohodli a tudíž delfinárium nebude.
Listopad 2013 – ZM schválilo výroční zprávu ZŠ a MŠ za školní rok 2012/2013, přidělení obecních
bytů. Změnilo rozhodnutí ohledně výstavby 2 bytů v čp. 76 na byt 3+1. Odsouhlasilo poskytnutí finančního příspěvku, za provoz lékárny, Nemocnici Č. Krumlov ve výši 140028,- Kč a finanční příspěvek na provoz Skiparku Frymburk ve výši 300000,- Kč s tím, že provozovatel zajistí lyžování dětí
ze ZŠ a MŠ Frymburk za nejvýhodnější ceny. Vypovědělo podnájemní smlouvu na převoz, schválilo
návrh rozpočet na 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 a 2016.
Prosinec 2013 – ZM schválilo rozpočet na rok 2014, a to jako přebytkový, schválilo složení inventarizačních komisí, souhlasilo s pronájmem 59,57 Ha zemědělských pozemků firmě Farma Milná na
dobu 5 let za roční poplatek 3000,- Kč za hektar a 33,66 Ha firmě Eco Farm Frymburk 390, na dobu
5 let za roční poplatek 3860,- Kč za hektar. Starosta informoval o odstoupení z funkce zastupitelky
městyse p. Marie Boháčové k 31. 12. 2013.

Hospodaření městyse za rok 2013
Daňové příjmy:

21 174 289,- Kč z toho přerozdělené daně zaslané FU 16 058 136,- Kč
místní poplatky
2 119 108,- Kč
správní poplatky
71 930,- Kč
2 705 089,- Kč
daň z nemovitostí

Nedaňové příjmy: 16 401 609,- Kč / z pronájmů, vlastních služeb, darů/
Kapitálové příjmy: 3 429 709,- Kč / prodej pozemků a ostatního hmotného majetku/
Přijaté transfery:
2 143 845,- Kč / na výkon státní správy, hasiče, ze stát. fondů, od jiných obcí/
43 149 453,- Kč
Příjmy celkem:
Běžné výdaje:
32 098 933,- Kč
Kapitálové výdaje: 9 285 231,- Kč
Výdaje celkem:
41 384 165,- Kč
Výsledek hospodaření: + 1 765 288,- Kč
Stav běžného účtu městyse k 31. 12. 2013:

33 354 819,- Kč

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací
Hasiči:
Včelaři:
Svaz měst a obcí:
Sedmiboj:
Frymburské ženy:
Rybáři:
TJ fotbal:
Tenis:
Lyžaři-běžci:
Pěvecký soubor Harmonie:
Základní a mateřská škola:

226 656,- Kč
5 000,- Kč
4 531,- Kč
7 000,- Kč
5 000,- Kč
10 000,- Kč
301 645,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
4 357 050,- Kč

Masopust:
24 722,- Kč
Wellness-plavání:
150 000,- Kč
Církev:
0,Vodní záchranná služba:
10 000,- Kč
Sdružení lipenských obcí:
50 000,- Kč
Příspěvek pro dojíždějící žáky: 97 000,- Kč
Sdružení Lipno-Dunaj:
30 000,- Kč
Frymburské maminy:
11 000,- Kč
Aqualung:
20 000,- Kč
Skipark Frymburk
300 000,- Kč

Přehled přijatých dotací:
Dotace z Krajského úřadu na: výkon státní správy …………………………………….. 442 100,- Kč
na hospodaření v lesích ….…….. ……….……………. 33 096,- Kč
na činnost dobrovolných hasičů …..…………………..
36 500,- Kč
Dotace od státních fondů na: Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ …..………… 1 083 308,- Kč
Volby do PS, prezidentské …................………….
41 771,- Kč

Stav pohledávek a závazků
Pohledávky: …………………………………………………..…… 1 851425,- Kč
Z toho – Václavík Tomáš-nesplacená půjčka ……………………………….………. 255 528,- Kč
bytový fond, pohledávky vůči nájemníkům …………………………… . 734 153,- Kč
zálohy elektřiny, vody/................................................................................. 544 309,- Kč
nezaplacené místní poplatky ………………………………………..…… 140 560,- Kč
vydané faktury ve 12/2013 se splatností 1/2014 ……….………………… 117 767,- Kč
pohřeb Válka ………………………………………………………………… 10 933,- Kč
poplatek za odnětí lesní půdy ……………………………………………….. 48 175,- Kč
U obecních bytů vlastně nejde o dluhy. Tato pohledávka zmizí v okamžiku ročního zúčtování proti
platbám za služby, jako je elektřina, voda atd. Přechodné jsou i pohledávky za pohřeb a poplatek za
odnětí lesní půdy, které vznikly v 12/2013 a budou uhrazeny začátkem roku 2014. Rovněž tak faktury
vydané v 12/2013. Dlouhodobá je půjčka panu Václavíkovi.

Závazky: …………….………………………………………………. 4 925 211,- Kč
Předplacené nájemné Tomková ………………………………………………….
Nezaplacené faktury přijaté v 1/2014, které věcně souvisí s rokem 2013 ……….
BF zaplacené faktury za služby-bude zúčtováno vůči nájemníkům/ …………….
Mzdy a odvody zaměstnanců za 12/2012, vyplaceno v l/2013 …………………..
Odvod DPH za 4Q 2012…………………………………………………………..
Výnosy příštích období od SFŽP pro ZŠ a MŠ….………………………………
Předplacené nájemné-pláž ………………………………………………………..
Platba za pozemek v roce 2012, vklad na KÚ v roce 2013 ………………………
Nález finanční hotovosti …………………………………………………………

47 224,- Kč
545 509,- Kč
469 449,- Kč
426 316,- Kč
341 470,- Kč
1 088 952,- Kč
1 601 787,- Kč
385 500,- Kč
19 004,- Kč

Městys Frymburk nemá žádný úvěr, pouze leasing na Multicar-nesplacený zůstatek k 31. 12. 2013 je
360 935,- Kč.

Majetek městyse činí 236 295 259,- Kč

Hlavní investice:
Občerstvení na pláži ………………….…………………………………………… 1 045 684,- Kč
VO Tábor Míru ……………….…………………………………………………….
96 515,- Kč
Kolumbárium ………………………………………………………………………. 690 056,- Kč
Skatepark …………………………………………………………………………… 82 800,- Kč
Snížení energet.náročnosti ZŠ a MŠ ………………………………………………. 1 278 277,- Kč
IZIS /Integrovaný záchranný systém/ ………………………………………………. 335 615,- Kč
Vodovod Milná-rozvaděč ve vodárně ………………………………………………
14 036,- Kč
Sportovní fotbalový areál ………………………………………………………….. 631 987,- Kč
Převozní ponton ……………………………………………………………………. 600 000,- Kč
/příspěvky Lipna nad Vltavou a přední Výtoně: 400000,- Kč/
Kamerový systém …………………………………………………………………..
76 535,- Kč
Traktor ……………………………………………………………………………… 707 850,- Kč
Územní plán ………………………………………………………………………… 190 473,- Kč
Přezkoumání hospodaření městyse nezávislou auditorskou firmou skončilo závěrem: při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky.
/účetní výkazy jsou přílohou kroniky/

Městys, jako provozovatel veřejného pohřebiště, vydal“ Řád veřejného pohřebiště“, ve kterém
upravuje provoz na hřbitově, a to: pořádek, rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti, povinnosti a
činnost provozovatele, povinnosti nájemce hrobového místa, ukládání lidských pozůstatků a jejich
exhumace, tlecí doba/10 let/, zřizování hrobového zařízení a podmínky prací na pohřebišti.
Ceny za pronájem hrobového místa:
7,- Kč m2 za rok
nájemné
služby
celkem
Minimální plocha: pro urnový hrob
2 m2
14,- Kč/rok
36,- Kč
50,- Kč
36,- Kč
50,- Kč
pro jednohrob
2 m2
14,- Kč/rok
pro dvojhrob
4 m2
28,- Kč/rok
72,- Kč
100,- Kč
kolumbárium
1 m2
230,- Kč
/Řád veřejného pohřebiště je přílohou kroniky/

Partnerská obec Vorderweissenbach
Městys Frymburk navázal partnerský styk s obcí Vorderweissenbach v okrese Urfahr-venkov, Rakousko. Obec má 2060 obyvatel, nabízí celou řadu sportovních příležitostí. Jsou tam tenisové kurty,
otevřené koupaliště, dráhy na metanou, hřiště pro beachvolejbal či fotbal. K různým cílům vede 50
kilometrů značených cest, v zimě je možnost zahrát si lední metanou či zabruslit si. Na blízkém
Sternsteinu je lyžařský areál. Své stezky využívají jezdci na koních i cyklisté, turisty vozí kočáry i sáně. Ve Sternwaldu stojí už deset let největší větrný park Horních Rakous se sedmi vrtulemi a jeho
výkon odpovídá díky ideálním podmínkám roční spotřebě elektřiny 7800 domácností. Je symbolem
Vorderweissenbachu, který patří ke sdružení obcí usilujících o ochranu klimatu před emisemi.

Vybrané statistické údaje za obec:
Celková výměra pozemků: 5418 ha, z toho orná půda 214 ha, zahrady 9 ha, trvalé travní porosty 1403
ha, zemědělská půda 1628 ha, lesní půda 1910 ha, vodní plochy 1585 ha, zastavěné plochy 22 ha,
ostatní plochy 273 ha.
Počet podnikatelských subjektů celkem: 472, z toho 37 v zemědělství a lesnictví, 28 průmysl, 69 stavebnictví, 51 obchod+opravy vozidel, 10 doprava, 107 ubytování+stravování, 2 informační činnost,
14 peněžnictví a pojišťovnictví, 34 činnost v oblasti nemovitostí, 32 profesní a technické činnosti, 6
administrativní činnosti, 2 veřejná správa, 4 vzdělávání, 3 zdravotní péče, 18 kulturní a rekreační činnost, 43 ostatní činnosti.
Podle právní formy: 1 státní organizace, 62 obchodní společnosti, 335 živnostníků, 22 svobodná povolání, 3 zemědělští podnikatelé, 49 ostatní právní formy.
Kultura: 1 knihovna, 1 muzeum, 2 sakrální stavby, 1 hřbitov, 1 smuteční síň.
Obyvatelstvo: 13 živě narození, 23 zemřelí, -10 přirozený přírůstek, 34 přistěhovalí, 39 vystěhovalí, 15 úbytek celkem.
Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2013: 1265, z toho muži 653, ženy 612.
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem: 178, z toho 100 muži a 78 ženy.
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem: 913, z toho muži 475 a ženy 438.
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem: 174 z toho muži 78 a ženy 96.
Průměrný věk: 41,2 let
Školství: 1 mateřská a základní škola
Sport: 2 koupaliště a bazény z toho 1 krytý bazén
4 hřiště, 3 tělocvičny
Zdravotnictví: 1 praktický lékař, 1 dětský lékař, 1 zubní lékař, 1 ženský lékař, 1 lékárna, 1 stanoviště
záchranné služby.
/ údaje jsou převzaty z veřejné databáze statistického úřadu k 31.12.2013/

Kapitola čtvrtá
Hospodářský život, zemědělství, průmysl, podnikání, obchod a služby
(včetně cestovního ruchu), peněžnictví
Zemědělství
Farma Milná s.r.o. - v létech 1993 až 2013
Informace jsou čerpány z Ročenky Farmy Milná-příloha kroniky/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podnikání:
Fymburští podnikatelé jsou převážně orientování na cestovní ruch, a to v oblasti:
Ubytování-hotely, penziony, rekreační chaty, chalupy, rodinné domy
Půjčovny-kol, koloběžek, kolečkových bruslí, šlapadel, lyží apod.
Obchody-s potravinami, textilem, rybářskými potřebami, průmyslovým zbožím, květinami, suvenýry
Služby-kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetika, účetní firmy
Další oblast je stavebnictví. Nejvíc řemeslníků je zaměstnáno u firmy Stavtrio České Budějovice, která provádí stavební práce většinou ve Frymburku. Stavební firma FAO působící dlouhá léta v obci
zanikla a její nástupkyni se stala firma Middos.

Cestovní ruch:
Cyklovýlet
Jako výchozí a zároveň i cílový bod této trasy lze zvolit Frymburk, kterým prochází značená cyklostezka č. 33, tzv. „Lipenská magistrála“. Nutno podotknout, že frymburská cyklotrasa patří v sezoně
mezi nejvytíženější a často dochází téměř ke kolizním situacím. Asfaltový pruh sdílejí pěší, cyklisté a
bruslaři, takže ohleduplnost všech je předpokladem pohodové jízdy. Ovšem někteří cyklisté si tuto
rekreační stezku pletou se závodní dráhou a agresivně se proplétají mezi pomalejšími chodci i cyklisty. Proto je třeba zvolit náročnější trasu. Asi jeden kilometr za Frymburkem u kempu přejet silnici a
dát se po úzké asfaltové cestě stoupající do stráně nad přehradou. Odbočka je dobře značená zelenou
turistickou značkou. Teď nastává jediné větší stoupání na trase, než se po dvou kilometrech vyhoupnete na nádherné rozhledové louky nad Slupečnou. Pokračuje pohodový úsek po vrstevnici chat, přibližně 120 výškových metrů nad přehradním jezerem. Odtud se otvírají hezké pohledy na vodní plochu a pohraniční kopce za přehradou. Za poslední chatou lze odbočit na modrou značku a vystoupat
k Alpské vyhlídce, která leží na předvrcholu Kaliště ve výšce 975 m. Velké rozhledy tu ovšem nečekejte, vyhlídka je dost zarostlá. Po lesní asfaltce kolem lipenských sjezdovek je třeba propracovat se
až k vodě a napojit se na cyklostezku, která zakrátko vyústí u hráze přehrady a napojí se směrem do
Přední Výtoně. Poslední úsek vede na Frýdavu k přívozu, který převáží do Frymburka. Po celé trase
je dostatek hospůdek s příjemnými posezeními.
Délka trasy. 19 km
Převýšení: 320 m
Charakter trasy: cca 90% asfalt, zbytek kvalitní lesní cesty. Vhodné pro trekkingové kolo i pro výlet
s dětmi.

Seznam ubytovacích zařízení:
Název
adresa

kategorie

provoz

počet pokojů

počet míst pro stany
a karavany

Hotel Vltava
Frymburk 45
hotel **** celoroční
11 až 50
žádné
Wellness Hotel
žádné
Frymburk
Frymburk 140
hotel **** celoroční 101 a více
Hotel Kupec
Frymburk 181
hotel ***
celoroční
11 až 50
žádné
Hotel Maxant
Frymburk 80
hotel ***
celoroční
11 až 50
žádné
Hotel Desta
Lojzovy Paseky hotel **
letní
11 až 50
žádné
žádné
Hostel Sport
Frymburk 84
penzion
letní
10 a méně
Penzion-Restaurace
U Kostela
Frymburk 38
penzion
celoroční
10 a méně
žádné
Penzion Frymburk Frymburk 190
penzion
letní
10 a méně
žádné
Penzion Kovářov Kovářov 74
penzion
letní
11 až 50
žádné
Penzion-Restaurant
10 a méně
žádné
Markus
Frymburk 11
penzion
celoroční
Penzion Axiom
Kovářov 13
penzion
letní
10 a méně
žádné
10 a méně
žádné
Penzion Hanka
Blatná 20
penzion
celoroční
Penzion Star Class Kovářov 10
penzion
celoroční
10 a méně
žádné
10 a méně
žádné
Penzion Stará škola Frymburk 36
penzion
celoroční
Restaurace Penzion
U Račáků
Blatná 22
penzion
celoroční
10 a méně
žádné
Rodinný penzion
Vřesná
Frymburk 112
penzion
letní
11 až 50
žádné
Frymburk
Kemp
letní
10 a méně
51 až 100
Camp Vřesná
Camping Frymburk Frymburk
Kemp
letní
10 a méně
101 a více
Rekreační středisko
OSPO
Lojzovy Paseky chatová osada letní
11 až 50
žádné
Rekreační zařízení
JAF Lipno
Lojzovy Paseky chatová osada letní
11 až 50
žádné
Turistická ubytovna Kovářov 87
turistická ubyt. celoroční
11 až 50
žádné
Apartmán U Jezera Frymburk 219
ostatní zaříz. celoroční
10 a méně
žádné
Camp hotel Hruštice Hruštice 85
ostatní zaříz. letní
51 až 100
51 až 100
Frymburk 12
ostatní zaříz. celoroční
10 a méně
žádné
Dům OTRE
11 až 50
žádné
Ubytování Baníková Frymburk
ostatní zaříz. celoroční
Podnikové rekreační
zařízení
Frymburk 371
ostatní zaříz. letní
10 a méně
žádné
Ubytování
Bílá Paní
Frymburk 244
ostatní zaříz. celoroční
10 a méně
žádné
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem: 27
/údaje jsou převzaty od Českého statistického úřadu/

Do Frymburka se vrací lyžování. Projekt Skipark Frymburk s dětským parkem Médi Kubíka rozšiřuje možnosti lyžování o další úroveň. Radost udělá hlavně rodinám s dětmi, které se chtějí vyhnout
davům. Lyžování na Martě fungovalo spoustu let, provozovatelé byli závislí na přírodním sněhu, kterého se často nedostávalo. To by se nyní s novým majitelem a nemalými investicemi mělo změnit.
Obě sjezdovky / 620 a 650 metrů dlouhé, vhodné pro děti a začátečníky/ budou v případě potřeby zasněžovány moderní technikou. Hlavním tahákem bude jistě dětský park Médi Kubíka se dvěma pojízdnými koberci /80-100 metrů dlouhé s kapacitou 1200 dětí za hodinu/ a lyžařskou školou pro děti a
začátečníky. Večerní lyžování bylo pod umělým osvětlením s jedinečným pohledem na osvětlený
Frymburk . Přímo u Skiparku Frymburk byla lyžařská půjčovna pro děti i dospělé /lyže, běžky, saně/.
Parkování přímo u dětského parku.
Cenová politika myslela především na podporu rodin s dětmi a ubytované hosty. Děti do 10 let lyžovaly pouze za 50 Kč/den a mládež až do 19 let za dětské ceny. Pro hosty ubytované ve spolupracujících hotelech a penzionech byly připraveny zvýhodněné ceny vícedenních volitelných skipasů, které
byly platné celou zimní sezónu 2013/2014 včetně vánočních a jarních prázdnin.
Návrh územního plánu Frymburka umožňuje u Kaliště vybudování lyžařského areálu s několika
vleky a sjezdovkami by fakticky propojilo Frymburk s lyžařským areálem na Kramolíně. Část obyvatel Frymburka se obává, že rozsáhlé odlesnění v dané lokalitě změní charakter krajiny a ohrozí zdroje
pitné vody městyse. Plusem mohou být nová pracovní místa. Rozhodnutí je především na zastupitelstvu městyse a zatím je vše otevřeno.
/novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/
V zátoce Vřesná vznikl ojedinělý projekt „Ekozóna – život v přírodě. Výsledkem tohoto projektu
bylo otevření naučné stezky o životě ve vodě a jejím okolí, která svým návštěvníkům nabídla možnost zhlédnout ve volné přírodě trdliště pro tření ryb, tůňky pro obojživelníky či plovoucí ostrovy pro
hnízdící ptáky. Stezka je dlouhá cca 480 m a obsahuje 11 informačních tabulí seznamující návštěvníky s životem pod vodou i nad vodou, jací ve vodě žijí drobní živočichové a mikroorganismy, co tu
roste za rostliny a co je pro faunu a floru hlavním problémem Lipna. Tím je velké kolísání výšky hladiny a malá průhlednost vody. Z tohoto důvodu se organizátorky pokusily vytvořit umělé prostředí
pro živočichy.
Do této akce se zapojili žáci 6. třídy pod vedením paní učitelky Zuzany Frantálové, a to výrobou třecích hnízd pro ryby. Zátoka je v blízkosti základní školy, a proto může být dobře využívána při praktické výuce. Šesťáci si poprvé výuku v terénu na naučné stezce vyzkoušeli 10. září při odborné exkurzi s entomologem a ornitologem z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Nadchlo je to
natolik, že soutěžili, kdo uloví zajímavější hmyz a někteří chlapci pomáhali stavět ornitologické sítě.
Pustili se do výroby třecích hnízd pro ryby. Nejdříve museli do zátoky s károu a dlouhými pákovými
nůžkami nastříhat chrastici rákosovou. Ve škole pak vázali z trávy snopečky o tloušťce 2-5 cm a navazovali je na čtvercové betonářské sítě tak, aby byla celá plocha sítě pokryta. Uprostřed sítě byl navázán provázek s identifikační bójkou. Takto vyrobili osm hnízd, na víc chrastice nezbyla.
Hlavní zásluha na vytvoření této stezky patří Monice Krolové.
/novinové výstřižky a internetové zprávy jsou přílohou kroniky /

Letiště Blatná:
Provozovatel: Alfa air s.r.o.
letiště Hosín
Hluboká nad Vltavou
Statut a umístění: neveřejná plocha určená pro vzlety a přistání letadel
Poskytované služby: palivo, olej, občerstvení
Na ploše jsou občas díry po černé zvěři. Provozovatel zajišťoval i lety balonem převážně v ranních
nebo večerních hodinách. Let balonem byl určen pro 3 cestující + pilota. Vznášet se na obloze a nechat se jen zvolna unášet vzdušnými proudy a přitom v naprostém tichu sledovat překrásné scenérie
krajiny. To je balónové létání. U letu se bohužel nedá zcela řídit směr letu, a tudíž určit, kam se
chceme balonem podívat. I z tohoto důvodu se tedy jedná o skutečné vzduchoplavecké dobrodružství.

Kapitola pátá
Úprava městyse, doprava, spoje, změny životního prostředí
Dopravní situace je neuspokojivá, nepřibyly žádné další možnosti dopravy. Hodně občanů dojíždí za
prací a denně najede i 100 km. Letošní zima nebyla na sníh příliš bohatá, tak se dalo jezdit do zaměstnání poměrně v pohodě.
Voda pod cyklostezkou:
Pod cyklostezkou proudí pitná voda z Frymburka k sousedům do Lipna nad Vltavou. Ve spolupráci
s městysem Frymburk dokončila letos obec Lipno nad Vltavou vodovod propojující obě lokality.
Stavba ležící v souběhu s cyklostezkou byla rozdělena do dvou etap, přičemž celková délka vodovodu je sedm kilometrů. V současnosti tak jsou již propojeny vodovodní systémy tří polipenských obcí:
Frymburka, Lipna nad Vltavou a Loučovic. Investiční náklady činily téměř 7 milionů korun, přičemž
stavba byla financována za podpory ministerstva zemědělství, Jihočeského kraje, obce Lipna nad Vltavou a městyse Frymburk.
/informace z internetu jsou přílohou kroniky/
Lesy:
Příjmy
Těžba dřeva: celkem
z toho: Mú podrostní
Mn
Pv-40 let
Lapáky

4 866 m3
4 511 m3
54 m3
38 m3
157 m3

Mú těžba dle LHP prů.ročně:3900m3
Max.prům.výše všech těžeb ročně: 4260m3
Pv-40 let prů.ročně 5,90 ha

Celkem fakturováno 4 766 703 Kč bez DPH
Samovýroba dřeva: vyrobeno 163m3, utrženo 23 391,- Kč
Finanční příspěvek od KÚ: 15 100,- Kč
Vydání
Pěstební činnost: celkem vydání 418 993,- Kč
Úklid klestu 159 554,- Kč
2 417 m3
Zalesňování
25 696,- Kč 5 700 ks
Sazenice
38 275,- Kč
5 700 ks
810 m
Stavba opl.
47 416,- Kč
Prořezávky
37 651,- Kč
4,90 ha
Ožin.+nátěry 24 024,- Kč
2,41 ha
Klikoroh
2 199,- Kč
3 075 ks
Lapáky
8 184,- Kč
93 ks
Opr.oplocenek 14 125,- Kč
126 m
Výsek kol.ce 13 464,- Kč
890 m
Doč.po těžbě 20 524,- Kč
4,10 ha
Ost.pěst.práce 2 916,- Kč
16 hodin
Pov.úpr.bagr 24 965,- Kč
1 700 m
Oprava cesty „Panelka“ 300 000,- Kč
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/

Kapitola šestá
Péče o obyvatelstvo, sociální zabezpečení, zdravotnictví, péče o staré občany
----------------------------------------------------------------------------------------------Předdůchody
Nově je možné, aby člověk, který si sám nebo společně se zaměstnavatelem naspořil ve III. pilíři důchodového systému dostatek peněz, mohl až pět let před dosažením řádného důchodu odejít do tzv.
předdůchodu, aniž by mu to krátilo řádnou penzi, až na ni dosáhne. Třeba: kdo chce odejít do předdůchodu dva roky předem, musí mít v dnešních cenách asi 180 tisíc korun, kdo chce jít na pět let do
předdůchodu, musí mít naspořeno asi 430 tisíc. Z této částky se mu pak platí měsíční renta.
Průměrná výše důchodu v České republice je 10636,- Kč z toho ženy 9455,- Kč, muži 11818,- Kč.
Opožděná výplata sociálních dávek trápila zejména maminky s malými dětmi a občany závislé na
pomoci od státu. Příčinou byly technické problémy počítačového programu na ministerstvu.

Bezpečnostní situace v městysi
Nález mrtvoly muže a záhadně opuštěné loďky rozplétali kriminalisté na Lipně. Náhodný svědek objevil při projížďce na loďce v Dolní Vltavici mužské tělo v šusťákové bundě a s činkami a horolezeckým lanem v ruce. Utonulý zřejmě ležel ve vodě delší dobu, ne však víc než měsíc a půl. Vzhledem
ke stupni rozkladu bylo těžké určit věk. Mělo to být mezi 30 a 50 lety. Muž měřil 160 až 170 centimetrů a na sobě měl modročernou šusťákovku / klokanku/ se zapínáním u krku a tmavě šedé sportovní kalhoty s hnědým koženým páskem a stříbrnou přezkou a dále tmavé kožené boty. Bunda i
kalhoty na sobě měly stříbrný nápis Humi outdoor. Kriminalisté nevyloučili, že dotyčný mohl spáchat
sebevraždu.
Přepadení čerpadlářky ve Frymburku – „Naval peníze,“ poručil maskovaný muž s paralyzérem
v ruce pracovnici čerpací stanice ve Frymburku. Žena mu z kasy vydala několik desítek tisíc korun.
Lupič neváhal a pumpu opustil. V tu chvíli ještě netušil, že zhruba za hodinu už bude v rukou policistů. V inkriminovanou dobu se kolem čerpací stanice vraceli ze služby dva policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou. Díky dobré místní znalosti neunikl jejich pozornosti osobní automobil,
který stál zaparkovaný nedaleko benzinové čerpací stanice a zdál se jim podezřelý. Tento poznatek i
s částí čísla registrační značky nahlásili operačnímu středisku, aniž by o nějakém přepadení měli tušení. Operační důstojník okamžitě informaci předal všem nasazeným hlídkám. Policista, který byl posléze vyslán na místo činu, si cestou všiml projíždějícího podezřelého vozidla a okamžitě jej začal
pronásledovat. Naproti mu vyrazila hlídka z obvodního oddělení ve Větřní. Policisté nakonec auto
společně zastavili. Nalezli v něm dva muže, kteří odpovídali popisu. Ti se nakonec k činu přiznali a
byli umístěni do policejní cely. Následně si převzali obvinění ze zločinu loupeže.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Lipenští policisté a malá sovička:
Puštík obecný, který ležel koncem ledna 2013 na silnici ve Frymburku, měl veliké štěstí. Natrefili na
něj totiž lipenští policisté, kteří ho okamžitě odvezli na ošetření. Puštík přežil a už je zpátky v přírodě.

Přestupková komise:
Během roku 2013 obdržela přestupková komise 17 oznámení přestupků. Z toho 9 bylo odloženo, 5
blokově vyřízeno, 1 případ skončil napomenutím a ve 2 případech bylo řízení zastaveno.
Přestupky proti občanskému soužití – 5 /např. zasílání vulgárních zpráv na mobilní telefon, napadení
od jiné osoby, vyhrožování újmou na zdraví, slovní obtěžování, fyzické napadení žáků ve škole/.
Přestupky proti majetku – 2 /porušení vyhlášky o životním prostředí-pálení klestu, nezaplacení útraty
v restauraci, zničení dveří rozkopnutím/.
Zdravotnictví
Loni se podařil vyřešit problém ohledně uzavření lékárny. Lékárnu provozuje Nemocnice Český
Krumlov, všechny provozní náklady hradí městys Frymburk. Přesto dochází k tomu, že ne vždy je lékárna otevřená po všechny dny v týdnu. Celkově lze hodnotit personál a jeho přístup k zákazníkům
velice kladně a jsme všichni rádi, že lékárna funguje a nemusíme shánět léky jinde.
Ostatní lékařská péče je v městysi zajištěná.
V městysi je soukromá lékařská služba první pomoci. Pacient, který tuto službu vyhledá, může být
v ohrožení života. Záchranka ovšem často přijela bez kvalifikovaného lékaře a pacienta odvezla do
nemocnice. Vlastně fungovala jako taxi-služba.
Velkým problémem pro starší občany, zejména v zimním období, je návštěva odborného lékaře nebo
rehabilitačního oddělení v Českém Krumlově. Autobus jede ráno v 6.45 hodin, vyšetření může trvat
např. do 9.00 hodin a pak čekáte venku na autobus do 12.45 hodin. Pokud musíte za lékařem až do
Českých Budějovic, vrátíte se domů až v 17.30 hodin.

Kapitola sedmá
Školství a kultura rok 2013

Základní a Mateřská škola Frymburk:
Kdy vznikla ve Frymburku první škola, nelze s jistotou říci. Patřila patrně k nejstarším v jižních Čechách, neboť již v roce 1474 je v dokumentech řeč o učiteli a od roku 1521 nesla parcela u dnešního
přístaviště parníků název Školní louka. Tento název se zachoval až do poloviny našeho století. Je
téměř stoprocentně jisté, že na místě staré školní budovy u kostela vznikla i první samostatná frymburská školní budova. Učilo se v ní až do roku 1975 a já osobně jsem tuto školu navštěvovala od 3
třídy až do 9. třídy. Třídy byly vybaveny dřevěnými lavicemi s místem na kalamář. Topilo se uhlím
ve vysokých kamnech, která občas kouřila, a dým byl po celé třídě. Vpravo v přízemí byla sborovna
pro všechny učitele, vlevo kuchyň. Přezouvali jsme se všichni na chodbě mezi sborovnou a kuchyní a
pan školník to přísně kontroloval. Vedle kuchyně byla velká tělocvična. Jednu paní učitelku jsme měli od první třídy až do 5. třídy a k jejímu vybavení patřila i rákoska. Každá hodina začínala opakováním tak dlouho, až všichni ovládali vyjmenovaná slova a násobilku tak dobře, že už se s nimi rodiče
doma nemuseli učit. Do této staré školy docházely děti z celé Frymburské farnosti, tedy Frymburka,
Frýdavy, Hruštic, Kovářova, Hrdoňova, Posudova, Svatoniny Lhoty, Milné, Mýtinky, Moravice, Náhlova, Slupečné, Plískova, Studené, Kobylnice a Lipna.
Přesun do nové budovy školy nastal v roce 1975. V ní se vyučuje dodnes, ale v příštím roce se plánuje velká rekonstrukce budovy.
Pedagogičtí pracovníci ZŠ:
Milada Minaříková, ředitelka školy
Gabriela Krejzová, zástupkyně ředitelky školy
Iveta Nováčková, Hana Reifová, Anna Ševčíková, Marie Račáková, Jiří Mezera, Zuzana Frantálová,
Jindřiška Kubandová, Miloslava Baldová, Leoš Ševčík, Štefan Kakaš, Marcela Rizáková, Gabriela
Hartmanová
Nepedagogičtí pracovníci ZŠ:
Dana Reifová, František Juhaňák, Dana Madžarová, Martina Trávníčková, Jana Moravcová, Jitka
Kyselová
Škola zavedla konzultační hodiny pedagogů, kdy vyučující je přítomen ve školní budově, aby poskytl
informace rodičům i žákům. Velice dobře lze všechny informace rovněž dohledat na školních internetových stránkách.
Nabídka kroužků:
Přírodovědný a zdravotní kroužek, gymnastika dívek
Kroužek ručních prací a vaření
ZOO kroužek
Florbal
Počítačový kroužek
Taneční kroužek
Malování akrylem a tvorba koláží
Tvořivá dílna

vedení
Z. Frantálová
G. Hartmanová
I. Nováčková
L. Ševčík
M. Minaříková, Š. Kalaš
A. Kubešová
L. Pekařová
M. Kuncová

Ve škole působí školská rada složená ze zástupců rodičů, pedagogů, zřizovatele, tj. městyse Frymburk. Jednou ročně jsou voleni svými spolužáky členové školního parlamentu, který má být nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

Žáci školy se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Např. v září 2013 se konalo na Pálavě Mistrovství ČR školních posádek dračích lodí, kterého se zúčastnilo 10 žáků naší školy. Domů přivezli hned
dva poháry: za 2. místo ve sprintu na 200m v kategorii juniorů 10 – 14 let a pohár za 2. nejrychlejší
posádku juniorů na 1 km.
V soutěži „Odznaku všestrannosti“ postoupila žákyně Tichovská do republikového finále.
Velice úspěšný byl i projekt žáků 7. třídy představený ve frymburském muzeu. Žáci sestavili mozaiku frymburského kostela z keramických kachlů.
Školní klub a knihovnu navštěvovali pravidelně žáci II. stupně a ostatní mohli přijít kdykoliv si vypůjčit knihu.
Školní družina byla v provozu celý týden ráno a odpoledne po vyučování. Žáci si zde mohli odpočinout anebo se připravovat na další den vyučování. K dispozici byla herna, místnost s televizí, videem,
tělocvična, cvičná kuchyňka, hřiště. V družině byl zajištěn pitný režim.
Každý týden byl tematický zaměřen na určitou oblast např.: ovoce a zelenina, frymburský hřbitov,
čertovské hrátky aneb z pohádky do pohádky, zpívání pro seniory, vánoční besídka a posezení s rodiči.
Pro školní rok 2013/2014 bylo do 1. třídy přijato 18 žáků. Novinkou bylo zavedení pro ně a jejich rodiče ŠKOLY NANEČISTO pod vedením jejich budoucí třídní učitelky. Scházeli se pravidelně každý čtvrtek v budově školy. Děti se učily dovednostem důležitým pro zahájení školní docházky, poznávaly prostředí třídy a školy i novou paní učitelku, rodiče měli možnost sledovat své dítě při společné práci s ostatními, jejich reakce na pokyny paní učitelky a vyzkoušely si i první domácí úkoly.
Další školní novinkou byla změna v organizaci třídních schůzek. Ty se změnily v individuální rozhovor mezi rodičem, dítětem a třídním učitelem.
Celkem školu navštěvovalo v roce 2013 144 žáků.
Mateřská škola
vedoucí učitelka: Hana Janáčková
ostatní učitelky: Eva Nešvarová, Soňa Kyselová
kuchařka: Pavlína Zabilková
školnice: Marie Kalianková
V mateřské školce bylo zapsání 49 dětí, celková kapacita 56 dětí, 2. heterogenní třídy.
Budova pochází z roku 1969. V každé třídě jsou kabinety na didaktické pomůcky a kancelář pro učitelky. V místnosti u jídelny je terapeutický bazén a skluzavka. Kolem budovy je rozlehlá zahrada
s houpačkami, skluzavkami, kolotočem, pískovištěm se slunnou clonou. Mateřskou školu navštěvují
dětí ve věku od 3. do 6. let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před školní docházkou.
Provoz školky:
Scházení dětí ve třídách, volné hry, dopolední svačina, dopolední řízená činnost, osobní hygiena, oblékání a pobyt venku, oběd, odpočinek, odpolední svačina, volné hry, pobyt na zahradě, odchod dětí
s rodiči domů. Mezi nadstandardní aktivity patřil kroužek „Hrátky s angličtinou“, kdy výuka anglického jazyka probíhala hravou formou-básničky, písničky, říkadla, pozdravy, poděkování. Děti byly
součástí ekologizace provozu, tj. šetření energie, třídění odpadů, vztah k životnímu prostředí, péče o
zeleň.
Vzdělávací obsah byl zpracován do okruhů:
l. Dítě a jeho tělo-záměrem bylo zlepšit fyzickou pohodu cvičením, pobytem venku, závody, vycházkami do okolí.
2. Dítě a jeho psychika-podpora duševní pohody, psychické zdatnosti, rozvoje řeči a to divadelními
pohádkami, pracemi s knihou.

3. Dítě a ten druhý- utvářet vztah k jinému dítěti či dospělému společenskými hrami, povídáním, četbou, vyprávěním pohádek
4. Dítě a jeho společnost-uvedením dítěte do společenství ostatních lidí, a to jasnými pravidly soužití
ve třídě s ostatními dětmi, návštěvami hudebních a divadelních představení.
5. Dítě a svět-informovat o okolním světě pozorováním okolní přírody, sledování události v obci
K nejzdařilejším akcím patřily:
Hledání velikonočního zajíčka-našly se pouze jeho stopy ve sněhu
Návštěva hasičské zbrojnice s ukázkou veškerého vybavení-nejzajímavější byla helma
Den dětí v karnevalových kostýmech
Návštěva indiána z Ameriky
Výlet za zvířátky na biofarmu Slunečná
Návštěva Wildparku v Rakousku
Noc ve školce
Školní jídelna-obědy jsou vydávány od 10.45 hodin do 13.30 hodin. Jídelníček na každý týden je
před vchodem do jídelny, před vstupem do jídelny si žáci odloží aktovky na určené místo a umyjí si
ruce, po vstupu si strávník vezme tác, příbor a odebere si hlavní chod od kuchařky, přílohu a pití si
vezme sám, po obědě odnese na tácu všechno nádobí k umytí. V jídelně je vždy pedagogický dohled.
O první přestávce a velké přestávce byl zajištěn pitný režim v prostorách před jídelnou.

Kultura
Slavnosti
14. -16. 6. 2013 se konal 14. ročník.
Pátek:
Pivní stan na náměstí-18 hodin slavnostní zahájení starostou městyse Frymburk, zábavné pásmo
z vystoupení žáků základní školy, průvod dětí za doprovodu bubeníků, hudba, ohňostroj na Martě,
taneční zábava
Sobota:
Náměstí, tradiční trhy obohacené o domácí výpěstky a originální šumavské bioprodukty.
Frymburský jedlík – soutěž v pojídání utopenců na čas. Vystoupení cirkusu v šapitó.
Farní zahrada-rozdělávání ohně křesáním a pečení pravěkých placek, výroba hliněných korálků, africká bubenická škola, ražba keltských mincí, kovolitecká bronzová dílna, pletení misek a košíků, lukostřelba, hod kopím.
Pivní stan na náměstí- jihočeská Netolička a hornorakouská Musikverein Vorderweissenbach s úctyhodnými stojedenadvaceti lety za sebou a krojovanými děvčaty. Podvečer Děda Mládek a večer Papouškovo sirotci.
Neděle:
Školní hřiště-Boccia Borec 2013 - jubilejní 1. ročník v bocii za účasti trojnásobného mistra republiky
Honzy Urbana z Frymburka.
Sraz u muzea a zajímavý pěší výlet po frymburských památkách s komentářem Jana Račáka.
Pivní stan-Bajaja, hra hlavně pro děti, hudební skupina Corso, rockový písničkář Ivan Hlas Trio,
Převoz-Václav Koubek s harmonikou a povídáním/ produkce během plavby kolem frymburského poloostrova.
Kulturní dům-divadlo s hrou „Prachy“ v podání Ondřeje Vetchého, Vandy Hybernové, Nely Boudové
a dalších známých herců.

Ples městyse Frymburk
9. února 2013 se konal již VI. ročník v prostorách Wellness Hotelu Frymburk. Výtěžek z tomboly byl
věnován mateřské školce. Hlavní cena skútr KENTOY SHARKY věnoval sponzor AUTO LINHART
BOREK.
Masopust
2. Frymburský masopust se uskutečnil 16. února. Koleda začala ráno v deset hodin na náměstí po
vykoupení masopustního práva od pana starosty. Poté průvod putoval po jednotlivých domech. Zpívalo se, tančilo, přičemž si celou akci plnými doušky užívali i obyvatelé, kteří se průvodu neúčastnili.
Koledníky většinou potěšili chlebíčky, jednohubkami a samozřejmě kořalkou. Masopust zahrnoval
zhruba třicet koledníků, z nichž většina absolvovala tuto akci i loni a každý z nich již věděl, co má
dělat. Pod vedením rychtáře /Josef Dirbák/ vše proběhlo naprosto skvěle. Vyměnili jsme hudbu.
K dobré náladě hrál na harmoniku pan Krahulec z Přední Výtoně. Děvčata z dámského kolečka to
zvládla na jedničku.
/ fotky, novin. výstřižky jsou přílohou kroniky/
Muzeum
Posláním frymburského muzea je sběr historických předmětů a artefaktů z území bývalé fary Frymburk, zahrnující 12 okolních obcí a osad. Spolu s muzeem vznikla i dobrovolná organizace Frymburská muzejní a vlastivědná společnost. Obě organizace se systematicky zabývají schraňováním, odborným ošetřováním a prezentací všeho zajímavého, včetně exponátů prakticky ztracených pod vodou Lipenské přehrady. Vlastní výstavní prostor je umístěn v přízemí. Kromě muzejní činnosti se
v prostorách muzea pořádají různé besedy, přednášky, koncerty. Např.: 13. ročník „Čistá voda pro
naše děti“, beseda na téma alternativní možnosti rozvoje turistiky ve Frymburku, přednáška pro studenty Jihočeské university o výstavbě Lipna, koncerty pěvecké skupiny Harmonie pod vedením manželů Rolčíkových, koncerty žáků.
V červnu představily v muzeu děti z mateřské školy frymburské náměstíčko z vlastnoručně vyrobených papírových exponátů. O Vánocích jsme si mohli prohlédnout betlémy z různých materiálů.
V období června až září probíhala rekonstrukce slunečních hodin, a to na původním místě. Dnes je to
objekt prodejny Jednoty čp. 83.
/informace z internetu a novin. výstřižků jsou přílohou kroniky/
Knihovna
Je umístěna v přízemí kulturního domu /čp.26/, výpůjční doba 2x týdenně. Činnost knihovny se stabilizovala. Knihovnice Tereza Rillichová uspořádala celý fond do části nových regálů a vložila zbytek
fondu do počítače.

výpůjčky celkem
čtenáři celkem
z toho děti
návštěvnost knihovny

rok 2010
1 530
67
19
385

rok 2011
1404
88
22
425

rok 2012
1440
98
19
351

rok 2013
1686
56
9
429

Fond knihovny je doplňován z prostředků městyse nebo dary od čtenářů / v roce 2013 – 215 svazků/.
Během roku využívá knihovna možnosti zapůjčení cirkulačních výpůjčních souborů knih z fondu
Městské knihovny v Českém Krumlově. V roce 2013 touto formou získala pro své čtenáře 345 knih.
Celý fond knihovny je možno vyhledat na webu. V knihovně je k dispozici internet.
Stav knihovního fondu celkem: 8105 ks, z toho naučná literatura 1779 ks, krásná literatura 6541 ks.
/Zpráva o činnosti-příloha kroniky/.

Římskokatolická farnost:
Duchovním je páter Mgr. Ivan Marek Záleha, OPraem a spravuje následující farnosti: Světlík /sídelní
farnost/, Frymburk, Černá v Pošumaví, Dolní Vltavice, Přední Výtoň. Nedělní bohoslužby byly
v 10.00 hodin, přes týden v kapli na faře. Komunikace věřících probíhá přes internet anebo přes paní
Olgu Vláškovou.
Páter Ivan Marek Záleha se narodil 19. 4. 1971 ve východoslovenském Prešově a pochází ze šesti dětí. V Prešově prožil 21 let svého života, vychodil základní školu i střední průmyslovou školu. Poté
pracoval rok ve fabrice na výrobu brzdových válečků. V letech 1990-92 absolvoval vojenskou službu
jako tankista. Po vojně nastoupil do noviciátu v klášteře premonstrátů na Strahově, nato zahájil studia
na Teologické fakultě. Studia ukončil v roce 1998 s titulem Mgr. V tom samém roce byl vysvěcen na
kněze a zahájil své kněžské působení jako kaplan ve farnosti Žatec. Od září 2001 byl jmenován administrátorem ve farnosti Světlík a jeho okolí. Pan farář je člověk zásadový, o čemž se přesvědčila i
moje rodina. Narodily se mi dvě vnučky a já jsem vůbec nepochybovala o tom, že by byly nějaké
problémy s jejich pokřtěním. Při žádosti o křest nám pán farář sdělil, že nežijeme správným křesťanským životem a pokud se nepolepšíme, žádný křest nebude. Přes půl roku jsme celá rodina chodili
v neděli do kostela, až pak byly moje vnučky pokřtěny. Tato neústupnost přinesla své ovoce a i po
křtu chodíme do kostela co nejčastěji. I starší tříletá vnučka v kostele již tolik nezlobí, protože ví, že
na konci mše si všechny děti můžou dojít k panu faráři pro ňamku.
Frymburská farní budova je pořád prázdná. Farní zahrada se využívá zejména v létě při konání Frymburských slavností na ukázku řemeslných zručností jako je pletení košíků, práce s dřevem, kovářství
a pod.
/Informace z internetu jsou přílohou kroniky/

Kolumbárium
Bylo postaveno v dolní části hřbitova a je to stavba pro ukládání pohřebních uren.

Kapitola osmá

Zábava a sport
Sportovní akce a kulturní akce
Přehled všech akcí je každoročně vytištěn a každý občan si může vybrat tu svoji. Měsíčně je přehled
aktualizován na internetových stránkách. Některé akce se nekonají třeba pro nedostatek sněhu nebo
slabý led na jezeře. Pořadatele jednotlivých akcí je pravidelně opakují každý rok.
Pohádkový víkend
Nakladatelství Egmont ve spolupráci s Wellness Hotelem Frymburk a městysem připravil pro své
nejmenší čtenáře a jejich rodiče Pohádkový víkend. Za svými oblíbenými postavičkami z pohádek a
časopisů přišlo na 2500 lidí. Děti si užily vystoupení kouzelníka, bublinkář ve své show určitě překonal rekord a vytvořil největší bublinu na světě. S Medvídkem Pú a dalšími postavičkami si děti zasoutěžily o bezvadné dárky a s rodiči si vychutnávaly koncert zábavné kapely Pískomil. Větší děti si
vyzkoušely jízdu na lodičkách a šlapadlech, naučily se základy yoyování, žonglování, tvoření bublin i
footbagu a na vlastní kůži si zkusily netradiční sporty. Večer se hotel proměnil v maškarní sál. Maškarní plesání ukončil velkolepý ohňostroj
/Informace z internetu jsou přílohou kroniky/
Frymburské maminy
19. října, za téměř letního počasí, strávila příjemné odpoledne bezmála padesátka dětí a jejich rodičů
u Srubu U Kotvy v areálu Wellness Hotelu Frymburk. Děti i rodiče si mohli v průběhu odpoledne vyzkoušet střelbu kuší, dýňový bowling, přírodopisný kvíz nebo hru s kaštany. Dost odvahy bylo potřeba zvláště u pohmatových úkolů. Ono zabořit ruce do strašidelné bedny plné odporného slizu není jen
tak. Nakonec si každý zasloužil něco dobrého na zub a všem se podařilo sestavit a slepit puzzle
maskota SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Dobrá nálada děti neopustila ani při výrobě dýňového strašidla, které si každý za odměnu odnesl domů. Příjemné odpoledne zakončilo opékání buřtů.
Frymburský svaz žen
Kromě tradičních akcí jako jsou prodejní burzy, zájezdy do termálních lázní, společné výlety, ochutnávky pokrmů uspořádaly novou akci, a to prodejní výstavu vánočního zboží vyrobeného ručně šikovnými frymburskými ženami. K mání byly háčkované věci, keramika, proutěné výrobky, perníky.
Zájem byl poměrně slušný. Akce se konala před Vánocemi a výrobky si mnozí kupovali jako vánoční
dárek.
Boccia ve Frymburku
Tento sport není příliš známý a do Frymburka přišel spolu s návratem zdravotně postiženého Honzy
Urbana. Je mu 29 let a teď žije s rodiči ve Frymburku. Od svých šesti let žil ve Zbůchu u Plzně, kde
absolvoval základní školu a dva roky odborné rodinné školy. Tam také v 15 letech začal hrát Bocciu.
K tomuto sportu ho přivedl pedagog ve škole, pod jehož vedením si tento sport zamiloval a průběžně
se zdokonaloval a dosáhl celkem pěkných výsledků. Dvakrát byl vicemistrem, třikrát mistrem republiky. Zúčastnil se mistrovství Evropy jednou v Teplicích a jednou v Portu v Portugalsku. V centru
Arpidy se dozvěděl, že tato organizace pro zdravotně postižené začíná rozjíždět projekt „Bociia míří
na Jih“. V nejbližší době Honza uvažuje o založení oficiálního klubu ve Frymburku. Za těmito úspěchy stojí především celá jeho rodina, fotbalový oddíl a velkou zásluhu mají i manželé Hartmanovi.

Fotbal:
Hodnocení trenéra Vlastimila Mertla: A tým
Úvod sezony nám neskutečně vyšel a podávali jsme velmi dobré výkony, za které jsme získávali body jak na běžícím páse. Bylo to hodně tím, že jsme se dobře scházeli na každý zápas a na naši hru byla radost se dívat. Vypadalo to, že všechno jde samo a jistě nikdo nevěřil tomu, že by se někde to
soukolí zadrhlo. Bohužel se tak stalo a od domácího zápasu s Českým Krumlovem naše výsledky šly
rapidně dolů. Vše vyvrcholilo v zápase o první místo ve Větřní, kdy jsme sice nepropadli herně, ale
výsledek neodpovídal dění na hřišti. Navíc jsme přišli o dva hráče a především brankáře Máru, kterého jsme v následujících zápasech nedokázali nahradit. Celkový počet 24 bodů je však pro nás velmi
dobrý a zajišťuje nám klidné jaro tak jako v sezoně minulé. V tabulce okresního přeboru je to 3. místo. Jako další pozitivní věc vidím přínos B týmu, kde se pomalu a jistě prosazují naši mladíci, které
postupně můžeme zabudovat do A týmu. I to svědčí o tom, že jsme nastolili správnou cestu vzhledem
do budoucna frymburského fotbalu.
Nakonec se musím zmínit ještě o jedné věci, která mě velmi zklamala. Jsou jí rozhodčí, kteří s velkou
a nepochopitelnou podporou delegátů pískali velmi špatně a v převážné většině zápasů doslova podprůměrně. Jejich slabé výkony kazí úroveň fotbalu a to je hodně smutné.
Nejlepším střelcem byl Josef Micák, který dal 7 gólů a na 9 přihrál.
B tým:
Vzhledem k tomu, že jsem převzal B tým v polovině soutěže po R. Hartmanovi a nějak jsme se dotrápili k udržení okresního přeboru, byl jsem nucen dohodnout se už i se skončivšími starými pány na
pomoci při zápasech.
Začátek sezony nebyl špatný, ale dostáváme hrozně moc branek po standardních situacích. Trošku
jsme zapracovali na změnách v sestavě a nakonec máme po polovině soutěže krásných 20 bodů a bojujeme o přední pozice. Nakonec jsme skončili na 4. místě okresního přeboru.
Nejlepším střelcem byl Jan Salzer s 6 góly a 7 přihrávkami.
/ informace z internetu jsou přílohou kroniky/

Kapitola devátá
Dobrovolné aktivity, výročí obce
SDH – dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí složek IZS/ integrovaný záchranný systém/ a zasahují po boku profesionálních hasičů téměř u jakýchkoliv zásahů. Jednotka SDH Frymburk je zařazena
do kategorie JPO III, což znamená, že po vyhlášení poplachu by měli vyjet do 10 minut na mimořád-

nou událost. Na to, aby družstvo bylo akceschopné, musí se členové školit, cvičit, účastnit se seminářů a výcviku vyproštění tonoucího z ledu, školení v první pomoci, vyhledávání osob, snášení raněných ze špatně přístupných míst, orientace v zakouřených prostorech, radiokomunikace.
V roce 2013 jednotka zasahovala jako asistence u vyzvednutí utopeného BMW z vody nebo čerpání
vody ze zatopených sklepů. Dále zasahovali při požáru cyklostezky ve směru z Lipna do Frymburka,
drželi pohotovost při orkánu a pomáhali s odstraňováními padlých stromů.
Mezi další aktivity SDH patřila spoluúčast na zajištění slavností a plesu městyse Frymburk nebo spoluorganizování stavění máje. Pravidelně organizují sběr železa. Nejvíce se v dnešní době SDH Frymburk věnuje práci s mládeží.
/informace z internetu jsou přílohou kroniky/

SK tenis Frymburk
Dne 6. července 2013 se konala hlavní akce tenisového klubu, a to tradiční tenisový turnaj čtyřher.
Zvítězit se podařilo opět dvojici Josef Micák a Roman Maček. Podařilo se navázat na předchozí léta a
zajistit účast čtyř dětí na tenisových trénincích.
ČRS / český rybářský svaz/
V roce 2013 se místní skupina podílela, jako už každoročně, na čištění břehů Lipna. Zajišťovala rybí
obsádku v místní kašně a v rámci slavností zorganizovala rybářské závody pro děti na místní pláži.
Sportovní rybářská sezona začíná 15. dubna, kdy začíná sezona lovu v pstruhových vodách. Díky
dobrému počasí obsadili břehy i rybáři chytající kapry, pro které neplatí žádné časové omezení. Nadále ovšem platí povinnost pustit zpět do vody kapra, který má 70 centimetrů. ČRS uvažuje o zrušení
zákazu lovu mezi půl noci a čtvrtou ranní. Cílem je redukovat nějaké dravce, například sumce, protože ti se přes den chytit nedají. S mohutným nočním dravcem se utkal chvilku před půlnocí v Černé
zátoce Lipenského jezera pan František Kolafa z Kaplice. Sumec měřil 168 cm a vážil 34 kg.
Také v roce 2013 rybáři bojovali s predátory, především kormorány. Kvůli tomu jednali i s myslivci.
Nejde jim o střílení chráněných ptáků, ale chtějí ochránit především původní populaci říčních druhů
ryb, které dokážou zimující kormoráni takřka vyhladit.
/novinové foto je přílohou kroniky/
Rybaření na Milné
U příležitosti Dne dětí se v Milné na návsi u rybníka sešlo celkem 21 soutěžících dětí, které se s rybami „praly“ statečně a nakonec se jim podařilo nachytat asi 200 ryb. Z tohoto celkového počtu bylo
12 kaprů a největšího z nich, který měl nádherných 73 cm a 10 kg, chytila místní Marie Rynešová.
Děti obdržely hodnotné dárky a celý den se mohly zadarmo občerstvit u místního stánku.
Druhé závody v chytání ryb na rybníku v Milné se uskutečnily o 3 týdny později a tentokrát byly určeny zejména pro dospělé. 12 soutěžících rybářů vytáhlo celkem 72 kaprů. Na prvním místě stanul
místní Jan Stašák.
V pátek 2. srpna začaly na rybníku v Milné tradiční 24 hodinové rybářské závody. Síly při nich poměřilo celkem 28 soutěžících, kterým počasí letos přálo a tak si mohli vychutnat tropické teploty. Podařilo se chytit 130 kaprů. Cen, ze kterých si úspěšní rybáři mohli vybírat, byla spousta – nechyběly pruty, navijáky, podběrák a další.
Všichni přítomni si také mohli zakoupit tombolu, ve které se losovalo o ceny jako domácí elektrospotřebiče, uzeniny, kancelářské pomůcky.

