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Úvod kronikářky
Česká republika
1.1.

Evropské hlavní město sportu v roce 2016 byla Praha.

26.2. Epidemie chřipky si vyžádala nejméně 27 mrtvých.
1.3. Ze ZOO Praha uletělo 18 ibisů skalních. Všechny se podařilo v pořádku
odchytit.
24.5. Obcí Černá Hora na Náchodsku se prohnalo tornádo.
15.8. Novým ředitelem Bezpečnostní informační služby se stal Michal Koudelka,
který vystřídal Jiřího Langra po 13 letech.
10.10.
Expedice českých botaniků objevila nový druh hvězdnatky v pralesích
ostrova Borneo.
13.11. České reprezentantky ve složení Kvitová, Plíšková, Strýcová a Hradecká
zvítězily ve štrasburském finále Fed Cupu nad Francií 3:2.
1.12. Finanční správa České republiky zahájila provoz elektronické evidence tržeb
17.12.
Byl otevřen poslední úsek (12km) dálnice D8, čímž vznikl nepřerušený
dálniční tah z Prahy do Saska.
20.12. Česká tenistka Kvitová byla napadena ve svém bytě v Prostějově. Utrpěla
zranění na levé ruce.
23.12. Český hokejistka Jaromír Jágr dosáhl 1888.bod v hokejové lize NHL a dostal
se tak na historicky druhé místo kanadského bodování v americké hokejové lize.

Svět
3.1.

Islámští radikálové popravili 5 údajných britských špionů.

12.1. Při bombovém útoku v Istanbulu zahynulo 10 osob.
6.2. Pod lavinou na hoře Geier v Tyrolsku zahynulo 5 Čechů a při zemětřesení na
Tchaj-wanu zemřelo 117 lidí.
12.-21.2. V norském Lilliehammeru se konaly Zimní olympijské hry mládeže.
5.3. V parlamentních volbách na Slovensku zvítězila dosavadní vládnoucí strana
SMĚR-sociálna demokracia se ziskem 28,3 procent hlasů.
9.3.

Úplné zatmění Slunce pozorovatelné z části Indického oceánu a Pacifiku.

18.4. Následkem zemětřesení v Ekvádoru zemřelo minimálně 654 lidí.
6.-22.5. V Moskvě a Petrohradu proběhlo Mistrovství světa v ledním hokeji 2016.
22.5. Rakouským prezidentem byl zvolen Alexander Van der Bellen.
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1.6. Ve Švýcarsku byl otevřen 57km dlouhý Gotthardský úpatní tunel. Nejdelší
železniční tunel na světě.
10.6.-10.7. Konalo se Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 ve Francii.
21.6. Kolumbijská vláda a povstalci z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie
podepsali dohodu o trvalém příměří ukončující občanskou válku trvající od roku
1964.
8 .a 9.7. Konal se 27.Summit NATO ve Varšavě.
5.-21.8. Konaly se Letní olympijské hry 2016 v brazilském Rio de Janeiro.
18.8. V anglickém hrabství poprvé vzlétla hybridní vzducholoď Airlander 10.
Je dlouhá 92 metrů a široká 43,5 metru.
26.8. Byl otevřen Most sultána Selima I. Hrozného nad Bosporskou úžinou, nejvyšší
visutý most na světě.
1.9. Bylo prstencové zatmění Slunce, které bylo vidět v Gabonu, Tanzanii,
Mosambiku, Madagaskaru a ostrově Réunion.
4. a 5.9. Byl 11.Summit G20 v čínském CHang-čou.
14.9. Byl zvolen nový prezident UEFA slovinský právník a předseda Fotbalového
klubu Slovinska Aleksander Čeferin.
8.11. Zvítězil Donald Trump v amerických prezidentských volbáh.
30.11. Objevení nových chemických prvků, a to Nihonio, Moscovia, Tennessin
a Oganesson.
19.12. Při berlínských vánočních trzích najel kamion do davu lidí. Zemřelo nejméně
12 lidí a 50 jich bylo zraněno.
25.12. Po startu se zřítilo do Černého moře letadlo v Soči s 91 lidmi na palubě,
včetně členů pěveckého sboru Alexandrovci a devíti novinářů.
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1. POČASÍ
Leden – Celý tento měsíc se nesl v duchu krásné, pravé zimy. Teploty se držely
kolem 0 °C – mínus 8 °C přes den. V noci klesaly pod bod mrazu maximálně však
k -15 °C. Na konci se i nepatrně oteplilo. Sněhové srážky byly celkem časté.
Únor –Byl o pár stupňů teplejší. Přes den se teploty pohybovaly mezi 3-7°C nad
nulou a v noci klesaly lehce pod bod mrazu.
Březen – Začátek měsíce byl stále zimní s teplotami jen málo nad bodem mrazu přes
den a mírně pod bodem mrazu v noci. Od půlky se ale začalo postupně ozývat jaro
a teploty šly nahoru, jen srážky ne a ne ubývat.
Duben – Začátek měsíce nás překvapil nadprůměrně teplým počasím. Teploty stoupaly
i nad 20 °C, jen noci byli stále mírně chladné, okolo 5 °C. Od půlky začalo
pravé aprílové počasí s častými srážkami a teplotou kolem 10 – 15 °C.
Květen – Celý květen vládly teploty kolem 20-25 °C, ale stále trvaly celkem časté
srážky.
Červen – V červnu jsme si již opět užívali přicházející léto. Teploty byly kolem
25 °C, na konci přesáhly i tropickou 30. Srážky byly konečně jen občasné.
Červenec – Tento měsíc jsme si již plně užívaly letního počasí. Teploty byly stále
tropické 30, a to nám i přineslo večerní či noční bouřky.
Srpen – Na začátku nám teploty klesly k příjemným 20-25°C, ale docela často nám
pršelo. V půlce se nám opět léto vrátilo v plné parádě, a to s krásnou jasnou
oblohou a teplotami až 35 °C.
Září – Tento měsíc se evidentně odmítal rozloučit s teplým létem, a tak jsme měli
krásné babí léto až do konce měsíce. Teploty se stále držely u 30 °C. I noci byly
překvapivě stále teplé.
Říjen – Naopak tento měsíc to vzal i za září
. Teplota rychle klesla k pouhým
10 °C a bylo stále zataženo s občasným deštěm. V noci se už teploty pohybovaly
kolem 0 °C.
Listopad – Hned od začátku nám bylo jasné, že Paní Zima se blíží. 3.11. spadly
první vločky sněhu a teploty klesly na 5°C ve dne a -5°C v noci. Od půlky se
trochu oteplilo, ale srážky byly čím dál častější.
Prosinec – V prosinci to bylo jako na houpačce. Na začátku byly teploty stále
celkem teplé, a to kolem 5 – 8°C, v půlce opět klesly k bodu a pod bod mrazu,
trochu nám i sněžilo, ale ke konci se zase krásně oteplilo a Vánoce byly opět na
blátě s teplotami kolem 10°C.
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2. OBYVATELSTVO, POHYB, STATISTIKA K 1.1.2016, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI,
MATRIKA – SŇATKY, ÚMRTÍ, NAROZENÍ
Nejstarší občan – pan Švingr 88 let
Nejstarší občanka – paní Bártíková 93 let

Narodilo se 8 dětí.
Zemřelo 14 lidí.
Konalo se 22 sňatků.

Celkem 1259 obyvatel.
Kategorie:

dospělí
-

1017
muži
ženy

511
506

děti 15-18 let

31

-

17
14

chlapci
dívky

děti do 15 let

211

-

117
94

chlapci
dívky

děti 6-7 let

30

děti do 3 let

71

Průměrný věk obyvatel je 40,7378872121.
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3. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT, ČINNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE A ÚŘADU
MĚSTYSE, ROZPOČET, INVESTICE, DOTACE

starosta Oto Řezáč
tajemník Ing. Miroslav Flígr
technik Milan Janáček
účetní Soňa Märtlová
odborné referentky Miroslava Badáňová a Miroslava Šuníková
technická skupina: František Malina, Václav Liebl, Josef Račák,
Pavel Mazura, Stanislav Zabilka
uklízečka Šarlota Lombartová
Zaměstnanci Úřadu městyse Frymburk:

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2016
7.- 8. října se uskutečnily volby a o týden později, tedy 14.- 15. října, bylo
druhé kolo. První kolo proběhlo souběžně s volbami do zastupitelstev krajů. Volit
do senátu může každý občan v každém kole, který dovršil 18 let věku. Senátorem se
může stát každý občan, který dovršil věku 40 let. Žádný z kandidátů nezískal
v prvním kole nadpoloviční počet hlasů a nebyl tak zvolen senátorem, proto se ve
všech 27 obvodech konalo druhé kolo voleb, do kterého postoupili dva nejúspěšnější
kandidáti. Druhé kolo provázela rekordně nízká účast.
Zápisy ze zastupitelstva městyse Frymburk
17. veřejné zasedání ZM dne 20. dubna 2016

Představení volnočasové aktivity Fotbalgolf
Ing. Martin Frantík formou elektronické prezentace seznámil přítomné s touto novou
volnočasovou aktivitou. Předpokládá realizaci v oblasti Marty na pozemcích Ing.
Dlouhého. Je to aktivita pro všechny věkové kategorie. V diskuzi odpověděl na
všechny dotazy a oznámil, že si i vyřídil veškerou legislativu. Zastupitelé včetně
starosty toto odsouhlasili a sami jsou zvědaví, jak se toto uchytí.

Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně
Starosta zrekapituloval vývoj v ZŠ a MŠ za posledních pár let. Bohužel i přes
značné finanční náklady je nutné v rekonstrukci budovy dále pokračovat. Předběžné
náklady jsou vyčíslené na 5 milionů korun bez DPH.

Závěrečný účet městyse za rok 2015
Tajemník, správce rozpočtu, seznámil přítomné s plněním rozpočtu. Hospodářský
výsledek činil 6.858.855,20 Kč a byl převeden na účet nerozděleného zisku.

DOTACE
ZM schvaluje přijetí dotace od: JČ kraje na akci MTB cross country Frymburk ve
výši 20.000,- Kč
- JČ kraje na akci Vodovod Milná ve výši 850.000,- Kč
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- JČ kraje na akci Rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové
hřistě s umělým povrchem ve výši 250.000,- Kč.
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi městysem a Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Jihočeského kraje, který bezplatně přenechává městysi speciální
požární automobil TATRA T 815 CAS, SPZ CK 42-04, VIN 35089-127/1985.

18. veřejné zasedání ZM dne 18. května 2016

Představení atrakce vodní lyžování
Starosta přivítal pana Ptáčka ze společnosti Wakemaster. Ten, formou elektronické
prezentace, představil přítomným nejdříve samotnou firmu a poté provozování
vodního vleku ve Frymburku. Zastupitelům i místním občanům se toto líbí
a v minulých letech se to u nás i uchytilo. Poukázalo se akorát na dodržování
otevírací doby, a to maximálně do 20 hodiny. Pan Ptáček požádal o dlouhodobou
spolupráci a zastupitelé vyjádřili ochotu jednat o tomto.

Zpráva o činnosti muzea ve Frymburku za rok 2015
Starosta přivítal pana Frantála, ředitele muzea. Ten seznámil přítomné se zprávou
o činnosti za rok 2015.
ZM schválilo přijetí finančního daru ve výši 300.000,- Kč do společnosti AA
Investment Group an úpravy a modernizaci sportovišť městyse Frymburk a v rámci
projektu Rio – Lipno.
ZM uzavřelo smlouvu o dílo s firmou ENEV MILCHO na akci „Stavební úpravy v domě
č.p.76“ (bývalá policie) – přestavba na byt za celkovou sumu 674.332,- Kč
bez DPH.
19. veřejné zasedání ZM ze dne 1. června 2016

Tábořiště Vřesná
Starosta informoval, že pan Mai podal žádost o prodloužení pronájmu tábořiště.
Chtěl by ho zrekonstruovat, a tím získat další prodloužení. Po diskuzi
zastupitelstvo schválilo pronajmout tyto nemovité věci: venkovní umývárny,
stavbu sociálního zařízení, WC, septik a dva ocelové septiky, komunikaci Vřesná
a pozemek Vřesná
20. veřejné zasedání ZM ze dne 29. června 2016

Frymburkfest Lipno 2016
Starosta přivítal pana Podhůrského, hlavního organizátora akce. Ten seznámil
s náplní letošního Frymburkfestu. Letošní akce byla zařazena i jako doprovodný
program Olympijského parku Rio – Lipno. Pódium bude opět na vodě. Požádal městys
o příspěvek na tuto akci, jak finanční, tak organizační. Všechny koncerty budou
končit opět ve 23 hodin. Vstupné na dvojkoncert bude 350,- Kč na místě, 300,- Kč
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v předprodeji. Vstupné na Lucii Bílou bude o něco dražší. V prodeji bude také
vstupenka na všechny koncerty za 750,- Kč.
ZM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč a materiální
podporu.

Výběr dodavatele na stavbu víceúčelového sportovního hřiště
Starosta zrekapituloval vývoj získání dotace na stavbu hřiště ve sportovním
areálu. Obeslali jsme 3 firmy. Starostovi se podařilo sehnat i další sponzory,
a to Hotel Leyla (300.000,-), Kempink Wilzing (50.000,-) a Reality Ardó
(100.000,-). Dále dostal slovo pan Labaj, který byl předsedou komise pro výběr
dodavatele. Úřad obdržel 4 nabídky.
ZM souhlasí s přijetím dotace od JČ kraje ve výši 75.000,- Kč pro IC městyse
Frymburk za účelem vydání propagační brožury městyse.
ZM schválilo smlouvu mezi městysem a firmou Wakemaster a to za 100,- bez DPH za
rok.
ZM schválilo smlouvu na dalších 15 let od 1.1.2017 o pronájmu tábořiště Vřesná za
nájemné 80.000,- Kč za rok s tím, že proběhne rekonstrukce v termínu do 1.6.2019.
21. veřejné zasedání ZM ze dne 21. září 2016

Přijaté dary ve prospěch městyse
Dary: 300.000,- Hotel Leyla – 100.000,- bylo použito na akci Rio – Lipno a zbytek
na nové hřiště
45.000,- Ardo Reality
45.000,- pan Unger
10.000,- pan Totter
20.000,- Hanne Wilzing
Dále městys obdržel materiál od Českého olympijského výboru – 2 venkovní stoly na
stolní hřiště, koš na basketbal, hřiště na pétanque, 2 fotbalové branky.
22. veřejné zasedání ZM ze dne 19. října 2016

Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Frymburk
Starosta přivítal Mgr.Minaříkovou, ředitelku. Ta okomentovala předložený návrh
zprávy o činnosti. V diskuzi se kladně hodnotil zvyšující počet žáků. Tato výroční
zpráva byla schválena.

Pokračování jednání o rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Frymburk
Jednalo se hlavně o termínu, který se má stihnout, a to od června do září roku
2017 a o 13 milionovém projektu, který by se hradil na splátky. Toto bylo
schváleno.
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Vodní zdroje pitné vody pro městys Frymburk
Pan Frantál seznámil přítomné se stavem zdrojů pitné vody v lokalitě Marta.
Pozemky, na kterých leží studny, jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků.
Starosta kladně jednal s těmito vlastníky a výsledek je odkup těchto pozemků.

Lesní hospodář
Starosta informoval o tom, že p.Řepa, současný odborný lesní hospodář městyse,
končí ve funkci na vlastní žádost k 31.12.2016.
23. veřejné zasedání ZM ze dne 23. listopadu 2016

Letiště Frymburk – Blatná
Zástupce společnosti Alfa air s.r.o. provedli krátký úvod k otázce, připomněli
historii letiště, jeho provoz a jeho význam pro Frymburk. Seznámil přítomné se
stavbou nového hangáru a požádal zastupitele o prodloužení smlouvy nájmu na dobu
20 let, aby měla celková investice smysl. Zastupitelé tento návrh odsouhlasili.
24. veřejné zasedání ZM ze dne 14. prosince 2016

DOTACE
ZM schvaluje jednorázovou dotaci: ve výši 400.000,- pro FC Šumava Frymburk
ve výši 30.000,- pro Florbalový oddíl Frymburk
ve výši 10.000,- pro Sportovní klub Tenis Frymburk
ve výši 10.000,- pro Technický sedmiboj dvojic
ve výši 20.000,- pro Lyžařský oddíl Frymburk
ve výši 15.000,- pro Sbor dobrovolných hasičů Frymburk
ve výši 15.000,- pro Pěvecký sbor Harmonie
Farma Milná přispívá pravidelně do pokladny městečka. Letos je to částka
60 000,-Kč, za kterou pan starosta poděkoval panu majiteli ve Frymburském
zpravodaji.
4. PODNIKÁNÍ
OTRE
Cestovní agentura OTRE rozšířila své služby. Zahájila spolupráci s balíkovou
přepravou PPL a stala se ParcelShopem. Je tedy možné, v případě nepřítomnosti,
u nich balíček uložit, případně ho přes tuto kancelář odeslat. Podané balíky musí
splňovat následující podmínky: váha max. 30 kg, délka max. 100 cm, součet délky
a obvodu max. 300 cm, hodnota max. 50 000,- Kč, balení pouze pravidelného tvaru,
neporušený obal, uzavřený alespoň lepící páskou, na dobírku nelze posílat.

10

Spolek FČAS
Tento spolek se prezentuje jako centrum trávení volného času ve Frymburku. Účelem
spolku je vytvořit podmínky a zázemí pro setkávání občanů, pro rodinu, děti,
rodiče, prarodiče a připravit pro ně vhodný program. Programová náplň: pro dospělé
– pohybové aktivity, klub pro seniory, workshopy, promítání filmů, lekce tance,
líčení s vizážistkou, bleší trh, ukázka balení vánočních dárků, seminář
s fyzioterapeutkou, pro děti – dětská herna, tvořivá dílna, diskotéka, příměstské
tábory, stezka odvahy, kouzelníci, focení, Montessori dílny, divadla, besedy,
ostatní – zahradní slavnost, den otevřených dveří, kurz první pomoci, adventní
trhy, Česko zpívá koledy.
Celkem měli v roce 2016 2094 účastníků a z toho 648 dětí. V roce 2015 za 6 měsíců
provozu jich bylo 756. Spolek má nyní 17 aktivních a 26 pasivních členů.
Financování provozu: příjmy – 109750,-Kč a výdaje – 106500,-Kč.
Statistiky účasti od ledna do prosince 2016. Celkem 2021 účastníků, a z toho
682 dětí a 77 seniorů.
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4. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den Země
Již několik let se nám ve spolupráci se ZŠ a MŠ daří zlepšovat vzhled našeho
Frymburku před letní sezonou. Letos se to opět podařilo, a to 29.4. . Jako již
každý rok byly děti připraveny v 9 hodin vyrazit i se svými učiteli. Po celé
dopoledne se všichni aktivně zapojili do práce a hlavně sběru nepořádku v různých
částech našeho městečka. Pan starosta děkuje všem zúčastněným za pomoc.
Návštěva ministryně školství ČR
Tato návštěva se uskutečnila v rámci konání 45. ročníku celostátní valné hromady
Asociace ředitelů základních a mateřských škol ČR, která se konala ve dnech
21.-22.4.2016 v našem Wellness Hotelu Frymburk. Postřehy pana starosty: Velice
mile ho překvapila detailní znalost svého resortu paní ministryně. Ze setkání měl
opravdu dobrý pocit, a to nejen proto, že zjistil, že paní ministryně nejen, že
byla na vše velice dobře připravená, ale seznámila je i s kroky, které už podnikla
k řešení některých složitostí.
Otevření cvičné kuchyňky v základní škole
Dne 12.5.2016 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou cvičnou kuchyňku.
Otevření se zúčastnil tajemník městyse pan M. Flígr, zástupce stavební firmy
Stavtrio s.r.o. pan M. Randl, stavební dozor pan Ungerman a samozřejmě všichni
zaměstnanci školy.
Družstvo ZŠ FRYMBURK postoupilo na republikové OVOV do Brna!
OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Na okresním finále obsadilo toto
družstvo pod vedením pana Leoše Ševčíka 3. místo a poté se dozvěděli, že na body
postoupili mezi nejlepších 16 družstev v kraji. Slova pana učitele: ,, A tam
další šok a Frymburk opět na bedně.“ Opět obsadili 3. místo a před nimi byli jen
2 školy z Českých Budějovic. Za nimi například J.Hradec, Písek, Tábor a spousta
dalších velkých škol. Poté se panu učiteli potvrdily zprávy, že jejich družstvo
postoupilo na republikové finále do Brna. Je to největší úspěch našeho školního
sportu. Soupeři byli například: Praha, Č.Budějovice, Litoměřice, Plzeň, Šumperk
a tak dále. A kdo se o tento úspěch zasloužil? : Aneta Tichovská, Marie Salačová,
Anička Švábová, Kájina Gladišová, Šimon Šilhan, Ondra Nešvara, Sam Mihalovič
a Robin Papaj.
Expedice Robinson – 4. třída
V termínu od 21.-24.6. se 4. třída zúčastnila Expedice Robinson. Den ztroskotání
vycházel na letní slunovrat a místo bylo rekreační středisko Olšina. Po příjezdu
se ubytovali v chatě Šumava a paní učitelky jim po celou dobu pobytu vařily
v kotlíkách a děti to jedly z ešusů. K večeru chodily pro dřevo, aby mohly vařit
na ohni. Během této expedice plnily různé aktivity. Poslední večer měly bojovku.
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My a svět – 8. třída
Od 13.6.-17.6. se zúčastnili výukového semináře v Nové Peci. Už to, že byli týden
bez rodičů a bez školy byla velká výhra. První aktivitou bylo prozkoumání okolí.
Vydali se ke Schwarzenberskému kanálu, kam bohužel nedorazili, protože se špatně
zorientovali v mapě. Zapojili se i do her, které pro ně byly úplně nové. Za
nejlepší aktivitu považují lanový park v Černé v Pošumaví. Poslední večer byla
stezka odvahy a poté táborák. Na vše dohlížely paní učitelky Frantálová
a Kubandová.
9. třída na Vltavě
V pondělí vyjel autobus plně naložen žáky 9. třídy a jejich zavazadly do Vyššího
Brodu. U agentury Ingetour vystoupili a po školení od instruktora Radka se šlo na
rafty. Bylo to super a moc si to užili. Nejvíce je bavilo sjíždění jezů. Po asi 5
hodinách dorazili do kempu celí zmrzlí a unavení. Po večeři v restauraci v kempu
si udělali táborák a pak už šli do chatek na kutě. Ráno po snídani zase vyrazili
na rafty. Z tohoto výletu byli opravdu spokojeni.
Kroužek Hasič-Záchranář
Na začátku roku se zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.
Všechny výkresy poslali do okresního kola. Do krajského postoupil obrázek Terezy
Labajové. První soutěž v požárním útoku absolvovali v Omlenicích 23.4.2016. První
pokus zvládli v čase 24,33s, druhý pokus byl ještě lepší s časem 20,73 s, a tak
skončili na 8. místě. Druhá soutěž se konala 14.5.2016 v Brloze. Tato soutěž se
jim bohužel vůbec nepovedla a kvůli nezdařenému zapojení rozdělovače skončili
poslední. 18.5.2016 se zúčastnili finále soutěže Mladý záchranář-hasičem v akci.
Do této soutěže jako jediní z Českokrumlovska postoupili do finále, a to hned ve
dvou kategoriích. Největším kláním bylo jarní kolo hry Plamen, která má 2 části,
podzimní kolo a jarní kolo. Výsledky těchto soutěží se sčítají. Na podzim to byl
závod požární všestrannosti a na jaře štafeta dvojic, štafeta 4x60m a požární
útok. Celkově skončili na 11. místě.
Prázdninová družina a její aktivity
Letos poprvé nabídla družina rodičům provoz školní družiny o hlavních prázdninách.
A to týden v červenci a týden v srpnu. Červencový týden byl v pirátském duchu.
Děti si vyrobily pirátská trička, klobouky, truhličky na poklad. Jako poklad
a odměnu děti získaly vstupenku do Aktivity parku Médi Kubíka. V srpnu to byl
indiánský týden.
Školní rok 2016/2017 zahájen
Dne 1. září zahájila paní ředitelka s panem starostou nový školní rok. Přivítali
16 prvňáčků a jejich třídní učitelku Mgr. Soňu Kyselovou. Celkem je 167 žáků
základní a 56 žáků mateřské školy. Letošní rok je plno novinek. Poprvé jsou
zřízeny nové pracovní pozice, a to chůva ke dvouletým dětem a školní asistent
v základní škole. Počet zapsaných dětí do školní družiny letos přesáhl její
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kapacitu – zapsalo se 52 dětí, kapacita je 50. A tak vzniklo druhé oddělení školní
družiny pod vedením Mgr. G. Schickové v době od 12:30 do 15:30. Poslední novinkou
je nabídka dopoledních svačin i pro žáky základní školy. Cena svačiny pro dítě je
do 10 let 8 Kč, nad 10 let 9 Kč. V září tuto službu využilo kolem 40 dětí
z prvního i druhého stupně ZŠ.
Republikové finále OVOV v Brně
Ve dnech 8.-10. září se v Brně konalo republikové finále OVOV. Desetiboj
všestrannosti byl o to náročnější, že po celou dobu soutěže bylo tropické počasí.
Jediné přání pana učitele Ševčíka bylo neskončit na posledním místě, protože všech
40 škol bylo větších než ta naše. Nakonec se umístili na 23. místě, takže byli
všichni naprosto spokojeni. Startovalo celkem 642 závodníků a nejmladší naše
závodnice Karolína Gladišová skončila na 9. místě v jednotlivcích a z kluků byl na
28. místě Šimon Šilhan.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do mateřské školy Frymburk na školní rok 2016/2017
Ve dnech: 9.5.2016 od 14:00-16:00
10.5.2016 od 14:00-16:00
11.5.2016 od 14:00-16:00
Zápis se konal ve třídě Sluníček.
K zápisu se dostavilo 16 dětí se svými rodiči. Všechny děti byly přijaty. Pro
příští rok můžeme poprvé přijmout k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole
i dvouleté děti, protože bude zřízena nová pracovní pozice chůvy, která bude mít
tyto děti na starosti. Zájem o tuto službu byl značný a celkem bylo přijato 6
dětí, které dovrší 3.rok až v průběhu školního roku 2016/2017.
Leden:
-

-

-

v chladném zimním dopoledni nás navštívilo divadlo Luk s pohádkou
O kůzlátkách
učitelky ze třídy Sluníček uskutečnily zábavné zimní olympijské hry pro děti
a jejich rodiče
učitelky ze třídy Hvězdiček uspořádaly dobrodružnou výpravu do lesa, kde
děti připravily zvířátkům spoustu dobrot

Únor:
-

zápis do 1. třídy
Masopust – masopustní průvod s tradičními maskami se vydal po našem městě

Březen:
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-

-

-

Nanečisto – v průběhu března a dubna se uskutečnilo 8 setkání předškolních
dětí a jejich rodičů. Cílem je, aby si předškoláci zvykli na školní
prostředí, a aby poznali paní učitelku a své spolužáky. Letos bylo téma
projektu ,,Cesta kolem světa“ – děti procestovaly všech 6 kontinentů
a plnily přitom plno úkolů. Na konci měly poklad, který skrýval dárečky na
památku
Předplavecká průprava – nejstarší děti si pod vedením instruktorů užily
spoustu vodních radovánek
Navštívilo nás divadlo Kos s pohádkou ,,Jak skřítek málem zaspal jaro“
Velikonoční zajíček – na naší zahradě se uskutečnila krásná velikonoční
slavnost, kdy na zahradě byla spousta her a aktivit, a poté se děti vydaly
po stopách zajíčka

Duben:
-

opět nás navštívilo divadlo Luk s pohádkou ,,O kačence“
Den Země – děti se vydaly uklízet okolí školky a místní pláž
Čarodějnický rej – dopoledne plné her s čarodějnicemi

Květen:
-

v polovině května společné fotografování s fotografkou Adélou Práškovou
divadlo Máma a táta s pohádkou Zvoneček
Barevný týden : pondělí – zelené, úterý – černo/červené, středa –
černo/žlutá, čtvrtek – bílo/modrý, pátek – černo/bílý – celý projekt byl
zaměřen na téma ,, Hmyz v trávě“

Červen:
-

Den dětí jsme letos oslavili v Activity parku Médi Kubíka
vystoupení na Frymburských slavnostech a školní akademii
předškoláci byli na výletě do Stezky korunami stromů
měli jsme také zahradní slavnost pro předškoláky a jejich rodiče jako takové
rozloučení

Září:
-

naši předškoláci potěšili nově narozená děťátka na slavnosti Vítání občánků

Říjen:
-

navštívilo nás divadlo Luk s pohádkou O Palečkovi
další divadlo bylo Máma a táta s pohádkou Červená Karkulka

Listopad:
-
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Podzimní zahradní slavnost byla i za nepřízně počasí vydařená – letos bychom
rády ocenily rodiče za sladkou přehlídku dobrot, které jsme mohli ochutnat.

-

Pekli jsme v naší peci úžasné žitné placky ke špekáčkům. Tvořilo se,
dovádělo a veselilo
fotografování se zimním motivem s Adélou
divadlo Kos s pohádkou Černobílá pohádka
taneček, bubnování a rozsvícení vánočního stromku

Prosinec:
-

Mikuláš, čert a anděl navštívili naše nejmenší
předškoláci vystoupili na vánočním posezení seniorů
Vánoce v mateřské škole jsme oslavili zpěvem koled, vánočními zvyky,
ochutnávkou cukroví a především návštěvou Ježíška

Napsala Bc.Veronika Račáková
Výroční zpráva za rok 2015/2016
Počet žáků: Mateřská škola – 50
1.stupeň – 75
2.stupeň – 83
Školní družina – 42
Školní klub – 23
V listopadu 2013 proběhly volby do školské rady. Školská rada se sešla na
ustavující schůzi dne 16.1.2014, kde byla zvolena Mgr.Zuzana Frantálová
předsedkyní. Funkční období je 3 roky, takže do ledna 2017. Členové jsou Pavla
Boubelíková, Eva Nešvarová, Bedřich Kučera, Antonín Labaj ml., Zuzana Frantálová
a Jindřiška Kubandová.
Kroužky: Přírodovědný kroužek a Gymnastický kroužek – Z.Frantálová, ZOO kroužek –
L.Růžičková a Š.Kakaš, Výtvarně-keramický kroužek – P.Nekolová, Zpívání s Bárou –
B.Tybitanclová, Hasič-záchranář – A.Labaj aj.Reifová, Čtenářské dílny – M.Baldová,
J.Kubandová a H.Reifová, Tvořeníčko – H.Reifová, Škola Karate – J.Vopátek,
Frymballet – T.Wilzingová.
Další zájmy: Logopedie, Lyžařské výcviky, Plavecké výcviky, Prevence rizikového
chování žáků, Hudební škola.
V tomto školním roce dělal opravné zkoušky pouze jeden žák a uspěl.
Knihovna
Kasička se opět naplnila až po klobouček, a to dobrovolnými příspěvky v hodnotě
2 364,-Kč. Nakoupilo se za ně 9 nových knih. Napsala knihovnice Tereza Rillichová.
Brožura – Frymburk Vaše dovolená
Městys vydal propagační brožuru, kde návštěvníci naleznou informace o Frymburku,
tipy na akce a výlety, či přírodní i kulturní zajímavosti. Brožura je k dispozici
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v Infocentru. Tento projekt byl realizován v rámci dotačního programu Jihočeského
kraje – Podpora cestovního ruchu.

5. ZÁBAVA A SPORT
Hasičský ples
Dne 19.3.2016 se uskutečnil Hasičský ples SDH pod taktovkou našich žen. Vystoupili
žáci 4. třídy pod vedením Hany Reifové s písní Holky z naší školky a Mumuland.
Letiště Frymburk
Letiště Frymburk bude ve dnech 17.-19.6.2016 místem mezinárodního setkání
milovníků a fanoušků tzv.paraglidingu (padákový kluzák a pilot, který je vybaven
vrtulovým motorem).
Konvoj historických válečných vozidel americké armády dorazí při své letošní jízdě
,, 240 Miles to Freedom“ po demarkační linii do Frymburku v pátek dne 3.6.2016
cca ve 13:00. Zdrží se zhruba 2 hodiny, kdy účastníci poobědvají v hotelu Maxant.
Setkání jsou vždy plna pěkných zážitků, na které se můžete také podívat na
stránkách tohoto spolku – www.oldcarrangers.cz .
Stavění máje
Vrchní čarodějnice svolala své kolegyně a společně tak připravily odpolední
program nejen pro děti, které se při soutěžích náramně bavily. Za své výkony byly
odměněny drobnou sladkostí a špekáčky na opékání. Hasiči se postarali o májku,
vatru a ozvučení, ZŠ o krásné vystoupení dětí, maminy o stanoviště s úkoly
a sladkosti, pan Šuník o chutné špekáčky, městys o hudbu a pivní stan. Počasí bylo
opět dobře načasované. Po dostavění májky a ukončení atrakcí prošel čarodějnický
rej přes frymburské náměstí, který byl ukončen zažehnutím vatry, upálením
čarodějnic, opékáním špekáčků a zahájením májové veselice v pivním stanu.
Frymburkfest 2016
3. ročník proběhl v čase od 10.-13.8.2016. Tato kulturní akce s charitativním
posláním letos kupodivu spíše utrpěla. Návštěvnost nedosáhla předpokladů a hlavní
organizátor tak musí zvážit, proč tomu tak bylo. I z tohoto ročníku jsme opět
získali 3 sochy s pohádkovým motivem – 1. Dívka s džinem, 2. Kráska a zvíře,
3. Frymburský trůn. Tyto sochy jsou dělané z našich frymburských jasanů, které
musely být odstraněny pro své stáří a bezpečnost občanů.
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První narozeniny Aktivity parku Frymburk
V sobotu 30.7. se konala tato skvělá akce. Zúčastnil se jí i pan starosta, který
osobně poděkoval majiteli panu Dlouhému za jeho práci a posun v nabídce
volnočasových aktivit zaměřených převážně na sport a pohyb.
Stezka odvahy spolku Fčas
Druhého ročníku se zúčastnilo 38 dětí a cca 10 dospělých. Stezka vedla přes
Aktivity park Médi Kubíka a byla zakončena opékáním špekáčků.
Příměstský tábor
Letošní druhý ročník nesl název ,,Lipenští námořníci“. Opět byly dva termíny
a podařily se zaplnit do počtu až 18 dětí. Celý týden byl plný zážitků
i dobrodružství. Vzhledem ke krásnému počasí, bylo možné zrealizovat: koupání
a vodní hrátky, výlet na Martu s piknikem, výpravy do lesa a okolí, bojové
a orientační hry, projížďky na šlapadle, túru ke ,, Kančí hlavě“, cyklovýlet na
Lipno, projížďku na dračí lodi na ,, Králičí ostrov“ a spoustu jiných aktivit.
Vzpomínkou dětem bude vlastnoručně vyrobené tričko a deník s fotografiemi.
V závěru každého týdne byla pro děti připravena diskotéka, dort a šampaňské.
Rozsvěcení vánočního stromu a adventní jarmark
V pátek 25.11. jsme se již podruhé sešli u budovy školy, abychom slavnostně
rozsvítili vánoční strom a společně vykročili do adventního času. Po projevu pana
starosty rozsvítily strom svým vystoupením děti z mateřské školy. Pak následoval
adventní jarmark, který připravovaly děti ze základní školy. Žáci 9. třídy
zajistili prodej občerstvení – v nabídce měli nealko punč, kávu, čaj a různé
sladké i slané dobroty. V hale školy bylo vystoupení Frymballetu na téma Hvězdná
noc a vystoupení pěveckého sboru. V závěru vystoupily děti z dramatické výchovy
s divadlem Jak pastýři do Betléma přišli.
Putování za Ježíškem
Ve dnech 10. a 11. prosince 2016 vždy od 12 do 16 hodin je na naší kapličce Martě
instalovaná vánoční schránka, do které chodí každý rok plno dětí s rodiči, a nejen
ti, hodit svá přání. Jako každý rok zajišťují tuto akci fotbalisté, a to včetně
malého občerstvení.
Betlémské světlo míru a přátelství
V letošním roce je to již 28 let, kdy se do domácností dostává Betlémské světlo
míru a přátelství, které do našeho městyse přivezou dobrovolní hasiči. Opět se
nejprve rozveze do okolních vesniček, a poté bude možné vyzvednout ho před
kulturním domem.
Mikuláš ve Frymburku
Jak řekl pan starosta:,, To, co jsme mohli vidět při této akci, bylo ve Frymburku
doteď nevídané, nepředstavitelné.“ Vše bylo perfektně zvolené, zorganizované.
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Scéna, kde se oslava Mikuláše odehrávala, byla jedinečná a to před kostelem.
Peklo, které se nacházelo ve spodní části parku bylo velmi originální. Hudba,
která toto představení po celou dobu doprovázela přesně vystihovala danou situaci
a dalším překvapením, byl impozantní příchod pána pekel Lucifera s ostatními
čerty, kdy sám Lucifer přijel na koni. Zlatý hřeb byl přílet hlavního anděla
z věžičky našeho kostela. Pan starosta: ,, Prostě, celé vystoupení bralo dech, jak
dětem, tak dospělým“.
Vánoční setkání seniorů
I letos se na toto setkání dostavilo cca 80 účastníků. Toto setkání každoročně
pořádá náš Sbor pro občanské záležitosti v čele s paní Marií Boháčovou. Opět
seniorům hrála oblíbená kapela Bud Band. Zpestřily to děti z mateřské školy svým
vystoupením a nově také Frymballet. Pěvecký sbor pod vedením manželů Rolčíkových
roztančil celý sál svými písničkami, koledami. Milým překvapením od pořadatelů
byla nabídka zhlédnout si naši celoroční expozici tzv. Svět pod hladinou. Pan
starosta: ,, Věřím , že si tuto krásnou tradici zachováme i pro další léta“.
Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 19.3.2016 byl v tělocvičně ZŠ opět turnaj ve stolním tenisu. Kvůli velké
marodce se turnaje zúčastnilo pouze 13 hráčů a hráli každý s každým. Vítězem se
stal František Podlaha, 2. místo obsadil Jiří Rybakos a na 3. místě se umístil
Josef Micák. V kategorii žáků se turnaje zúčastnilo 7 hráčů. Také se hrálo každý
s každým a byla zde k vidění řada výborných výkonů. Vítězem se stal Marek Micák,
2. místo obsadila Valerie Matušová, 3. místo Pavel Juhaňák, 4. místo Michaela
Lieblova, 5. místo Matěj Malina, 6. místo Tomáš Matoušek a 7. skončil Miloš
Králík. Opět se také hrála oblíbená Obíhačka za účasti všech hráčů a hráček, kde
se celkovým vítězem stal František Skupa.
Májové kolo a Frymburská desítka
V sobotu 14. 5. se uskutečnili tyto již tradiční závody. Děti během dopoledne
běžely a poté jely na inline bruslích za doprovodu Médi Kubíka okolo náměstí, po
obědě se dospělí proběhli po nenáročné 10 km dlouhé trati vedoucí po naší
cyklostezce 5 km směrem k Lipnu a zpět. Letošní novinkou byl volný fitness běh
,,jak chceš“ k lipenské víle, který je vhodný i pro nesportovce. Start i cíl byl
u infocentra. Startovné: děti 20,-Kč, dospělí (10km) 100,-Kč, (5km) 50,-Kč.
Prezentace proběhla od 8:00 v Infocentru. Start byl od 10:00 děti ve 12:30 běh
,, jak chceš“, ve 13:30 Frymburská desítka a vyhlášení bylo v 15:30. Zúčastnilo
se 148 sportovců, z toho 90 dětí.
Červnový rybářský den na Milné
V sobotu 4.6. patřilo dopoledne dětem a odpoledne si zachytali i dospělí. Letošní
účast byla rekordní, zachytat si přišlo 27 dětí. Celkově vylovily 120 ryb
a největším úlovkem byl kapr, který měřil 58 cm. Nejúspěšnější rybářkou se stala
Barbora Kovářová, druhá Aneta Hadačová a třetí Adam Šuhaj. Po celý den nechybělo
pro děti občerstvení zdarma. Odpoledne si přišlo zachytat 16 dospělých rybářů.
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Největší rybu – měřící 73 cm – si na své konto připsal Štefan Frnka ze Želnavy,
který celkové vyhrál. Počasí bylo po celý den krásné slunečné, a to i navzdory
předpovědi, která nebyla nijak příznivá.
V Milné opět bojovali rybáři 24 hodin
Letošní 24hodinové závody v Milné, které se konaly třetí víkend v červenci, se
nesly ve znamení dobrého počasí i nálady. Účastníci vylovili dohromady 56 kaprů,
z nichž největší měřil 65 cm. Z celkového počtu 26 rybářů pak měl nejlepší skóre
Vít Skoumal z Víru, druhé místo obsadil místní J.Stašák a na třetí pozici stanul
přespolní Jan Říha. Všichni úspěšní rybáři byli odměněni hodnotnými cenami jako
např.televizor, rybářské potřeby, dárkové koše atd. Tyto dary se pořídily
samozřejmě díky štědrým sponzorům. Zúčastněným se rybářské závody moc líbily.
Petrův zdar! Martina Ostrýžová.
Tenisový turnaj čtyřher 2016
Dne 16. července 2016 se konala hlavní akce tenisového klubu, a to tradiční
tenisový turnaj čtyřher. Za účasti devíti dvojic se hrálo za krásného počasí na
hřišti pod Základní školou Frymburk, Hotelem Vltava a na antukovém hřišti
sportovního klubu Tenis Frymburk. Zvítězila dvojici Marek Šulc a Hondlík David, na
druhém místě skončili Josef Micák a Roman Maček a na třetím místě skončili Martin
Řezáč a František Žižka.
RIO LIPNO2016
Olympijský park Rio Lipno 2016 byla bezesporu nejvýznamnější akce letošního léta.
Náš Frymburk byl velmi významnou součástí tohoto projektu. Měli jsme tady celkem
čtyři centra, kde se odehrával program spojený s letní olympiádou. RIO LIPNO byl
a záležitost, která ve všem přesahovala dosavadní akce, které byly na Lipensku
pořádány. Měli jsme z toho přirozeně značné obavy, respekt, něco tak rozsáhlého
a masivního jsme nikdy nepořádali. Nerodilo se to nijak lehce, ale tím, že nám
bylo nasloucháno, že naše podněty byly vnímány a pracovalo se s nimi, došlo
k tomu, že představa, vize, pro některé sen, se podařilo naplnit. My ve Frymburku
jsme od začátku k tomu přistupovali opatrně, a jak je pro nás zvykem, i
konzervativně. Dali jsme příslib jen pro takový rozsah akcí, u kterého jsme si
byli jistí, že jej zvládneme. Nechtěli jsme velkolepost, masovost, ale chtěli jsme
si udržet komornost, osobnost, pocit klidu a pohody i v tak rozsáhlém a živelném
projektu jako bylo RIO LIPNO 2016. Snažit se stále naplňovat naše motto ,,
Frymburk, místo pro dovolenou a volný čas pro rodiny s dětmi a bez stresu“. To se
nám, můžeme zcela v klidu konstatovat, podařilo: naše sportoviště v průběhu konání
olympijského parku navštívilo celkem cca 10 000 lidí. Získali jsme řadu pochval
i uznání, že jsme to takto hezky zvládli připravit a zorganizovat. Je velmi dobré
zmínit, že vedle nevyčíslitelného přínosu v oblasti propagace a reklamy našeho
městyse jsme získali v podstatě úplně nové beach volejbalové hřiště,
rekonstruovaný sportovní běžecký ovál a nové sítě za brankami v atletickém areálu
školy, dva venkovní stoly na stolní tenis, závěsný venkovní koš na košíkovou, sadu
míčů na volejbal, fotbalové přenosné bezpečnostní branky. Spolupořadatelství jsme
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zvládli na jedničku, ostudu si neudělali, dali jsme o sobě celé ČR vědět, a tím
vyslali jasnou zprávu, že Frymburk je opravdu nejen pro dovolenou dobrá volba,
dobrá adresa. Oto Řezáč, starosta
Tradiční Svatováclavský výlet na kole
Posledních pár let se tyto výlety pořádaly z Frymburku do Lince či Pasova. Letos
se trasy změnily a vedly z Českých Budějovic, přes Hlubokou, Purkarec, Hněvkovice,
Týn nad Vltavou do Bechyně. Nejkratší trasa byla 49 kilometrů a vedla z velké
části kolem Vltavy.
Tenisový turnaj čtyřher - Ferdacup
Dne 17.9.2016 se konal 1. ročník tenisového turnaje čtyřher – Ferdacup. Bohužel,
vzhledem k velmi špatnému počasí, ke sportovnímu klání vůbec nedošlo. Přesto se
aspoň dobře posedělo a zhodnotil se letošní rok. Za SK Tenis Frymburk Tomáš Řezáč.
Dne 1. října se konal odložený první ročník tenisového turnaje. Za velmi pěkného
počasí se hrálo na novém hřišti s umělým povrchem a na antuce. Za účasti 7 dvojic
se na prvním místě umístili František Ardó+Rudi Schneider, druhé místo obsadili
Jiří Hrstka+Tomáš Řezáč a bronz patřil dvojici František Žižka+Pavel Lučan.
Noční hasičská soutěž
24.9. proběhla na frymburském náměstí populární noční hasičská soutěž zařazená do
Velké ceny Českokrumlovska. V letošním ročníku se přihlásilo 16 ženských a 41
mužských týmů. Soutěž proběhla na sklopné terče a příprava na základně byla
zkrácena na tři minuty. Opět byly připraveny věcné a finanční dary od sponzorů.
Počasí bylo přející, ale teploty klesly až k 5°C.
Frymburský pindík
17. ročník šachového turnaje byl opět úspěšný. Konal se v Restauraci Na Rynku
a hrálo se systémem každý s každým a hráči měli na své tahy 20 minut. Tři hráči
měli nakonec stejně bodů a nerozhodla mezi nimi ani minitabulka, protože se
navzájem porazili. Muselo se tedy rozhodnout až ve zkrácené hře na 2x5 minut. Po
několikaleté odmlce vyhrál Miloš Liška z Loučovic. Další za ním byli v tomto
pořadí: František Skupa, Zdeněk Novotný, Jan Salzer, Marek Grohman, Pavel Vrba
a Karel Holčík.
VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI
FC Šumava Frymburk
V první řadě patří velký dík městysi za obrovskou podporu a za postupné
zvelebování kabin a celého areálu. Náš oddíl navázal na úspěšný rok 2015. Muži A
byli na jaře pátí a na podzim čtvrtí, což je výborná vizitka fotbalového oddílu
a všichni jsme na to patřičně pyšní. Jsme rádi i za to, že všichni hráči tohoto
mužstva jsou Frymburáci a žádný tedy není na hostování. Horší už je to s muži B,
kteří se pohybují v horším středu tabulky. Naše Benfika, jak tento tým nazýváme,
má být přípravou mladých hráčů na A tým. Bohužel se nám nedaří přesvědčit kluky,
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kteří konči v žácích, ať jdou hrát do mužů. Právě proto jsou výsledky tohoto týmu
takové, ale především i nedostatkem hráčů v samotných zápasech. Bohužel počítače,
diskotéky, puberta a mladé holky jsou naším největším soupeřem. Největší radost
nám i městysi dělá naše mládež především v přípravkách a v žácích. V brzké době je
důležité opravit osvětlení na hřišti, které je v dezolátním stavu. Napsal
Vlastimil Mertl.
Florbalový oddíl Frymburk
V roce 2016 jsme hráli v Jihočeském přeboru mužů. Nakonec jsme se umístili na
4. místě. Náš hráč Jiří Ševčík skončil druhý v kanadském bodování celé soutěže.
Na letošní sezonu trénujeme od začátku září do konce června, a to v pondělí od
18:30 do 20:30 v tělocvičně Základní školy Frymburk. Po odehraných třech kolech
Jihočeského přeboru jsme na sedmém místě. Cíl je umístění v horní části tabulky,
což znamená do sedmého místa.
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