Kronika
Rok 2002
Hlavní kapitoly zápisu
1/ Průběh roku, počasí
2/ Obyvatelstvo - pohyb, statistika k 1.1., pracovní příležitosti, sňatky, úmrtí - matrika
3/ Politický a veřejný život, hlavní činnost obecního zastupitelstva a obecního úřadu,
hospodaření obce, rozpočet, investice, dotace
4/ Hospodářský život a/ zemědělství
b/ průmysl, podnikání
c/ obchod a služby, cestovní ruch
d/ peněžnictví
5/ Úprava obce, doprava, spoje, změny životního prostředí
6/ Péče o obyvatelstvo, sociální zabezpečení, zdravotnictví, péče o staré občany
7/ Školství a kultura
8/ Zábava a sport
9/ Dobrovolné aktivity obyvatel

Úvod kronikáře
Bude-li se hovořit o roku 2002, jako první téma každého zřejmě napadnou ničivé srpnové
povodně, které prošly napříč republikou od jihu až po sever. Byl zaplaven Český Krumlov,
v Českých Budějovicích voda zaplavila i náměstí. 500-letá voda zbořila mnoho domů, mostů
a silnic, v Praze zaplavila i metro. Počet osob, které opustily domovy, vzrostl na 200 000, 13
osob zahynulo. Díky Lipenské přehradě byl Frymburk ničivých záplav ušetřen.
Voda na lipenské hrázi připomínala bouřlivé vodopády a vystřikovala až do výše 20m.
Poslanecká sněmovna schválila nejvyšší schodek rozpočtu v historii ČR - 111,3 miliardy
korun, Ministerstvo financí oznámilo, že zadlužení českého státu dosáhlo rekordních 345
miliard korun.
Podle výzkumu Karlovy univerzity se v 90. letech v Evropě nejvíce prodloužil život Čechům.
Ve volbách do PS v červnu zvítězila ČSSD s 30,20% hlasů před ODS s 24,47% a komunisty
s 18,51% , komunisté získali nejvíce hlasů od roku 1989.
V podzimních volbách do Senátu a obecních zastupitelstev zvítězili nezávislí kandidáti a
ODS.
EURO nahradilo v zeních Evropské unie národní měny.
Teroristické útoky po celém světě si vyžádaly stovky životů. Většina z obětí se přisuzuje teroristickému hnutí Al Kajda, v čele s Usamou bin Ladinem, který je i nadále na svobodě.
Válka proti terorismu byla rozšířena na Irák.
Britská ambasáda uvedla, že za druhé čtvrtletí roku požádalo o politický azyl v Británii
1800 českých občanů, převážně romského původu, což je třikrát víc než loni. Převážné většině žadatelů nebylo vyhověno a byli deportováni zpět.
Na summitu Evropské unie v Kodani se její členské země rozhodly přijmout Česko a dalších devět států do unie k 1.5.2004.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Kapitola první:

Průběh roku, počasí

Přehled je zpracován ze základních klimatických dat Českého hydrometeorologického
ústavu v Českých Budějovicích, na základě podkladů stanice Černá v Pošumaví.
Počasí 2002:
maximální teploty: + 31,1 v červnu
minimální teplota: - 24,5 v lednu
max. denní srážky: v srpnu
156 dní se srážkami
47 dní se sněhovou pokrývkou
31 dní bouřkových
85 dní s mlhou
17 dní se silným větrem
28 dní ledových
142 dní mrazových
27 dní letních
3 dny tropické
155 dní zamračených
Rok jako celek velmi teplý a rekordně vlhký. Některé měsíce byly odlišné, např. začátkem
září bylo velice chladno, a na jeho konci dokonce napadl i sníh. Rovněž výjimečný byl srpen
s rekordními srážkami, které způsobily celorepublikové záplavy. Pršelo celé dny a déšť neustával. V katastru naší obce naštěstí tyto přívalové deště nezpůsobily žádné škody, za což
vděčíme Lipenské přehradě, která pojala všechny srážky spadlé na našem území.
/Základní klimatická data – příloha kroniky/

Kapitola druhá: Obyvatelstvo, pohyb, statistika k 1.1., pracovní příležitosti, matrika – sňatky, úmrtí, narození
K 1. lednu 2003 žilo ve Frymburku 1335 obyvatel, z toho 660 žen a 675 mužů. Proti předcházejícímu roku nedošlo k nárůstu ani k úbytku osob. Průměrný věk mužů je 34 let, u žen
36 let. Dospělých občanů bylo 1121, dětí 214. Nejstarší občankou je paní Anna Nekovaříková, která se dožila 91 roku. Celkem se přistěhovalo 18 osob, odhlásilo 27 osob, zemřelo 7
osob, narodilo se 16 dětí a v rámci obce se přestěhovalo 28 osob. Z obce odcházejí hlavně
mladí lidé pro nedostatek pracovních příležitostí a nedostatek bytů. Další přírůstek obyvatel se očekává s výstavbou 33 nových rodinných domků v lokalitě naproti Táboru míru
směrem na Blatnou. Parcely jsou připraveny k prodeji. Domky budou jednogenerační
s vestavěnou garáží.
Počtem obyvatel podle obcí (kromě měst) v okrese Český Krumlov se Frymburk řadí na
druhé místo za Loučovicemi.
Nezaměstnanost se proti loňskému roku zvýšila. K 31.3.2002 bylo 112 nezaměstnaných t..j.
15,24 % z 735 práceschopných obyvatel, k 30.6.2002 75 nezaměstnaných, což je 10,20%,
k 30.9.2002 83 uchazečů o práci, t.j. 11,29%, a k 31.12.2002 126 občanů bez práce, tedy
17,14% z 735 práceschopných obyvatel. Na nezaměstnanosti se negativně podepsaly srpnové povodně a tím i snížená návštěvnost obce a dále zrušení šicí dílny firmou Fragam.
Úřad práce nabízí finanční spoluúčast při vytváření nabídky obecně prospěšných prací.
Obec Frymburk tuto možnost nevyužívá, protože má dostatek pracovníků, kteří si přicházejí odpracovat trest uložený soudem pro méně závažnou trestnou činnost. Rovněž je u obce
zaměstnán jeden mladík na civilní službě, tzn. místo výkonu vojenské základní služby.

V roce 2002 uzavřelo sňatek celkem 11 párů, a to:
Radek Nekola+Bohumila Cieslarová
Jiří Šuster+Marie Rokosová
Jan Salzer+Martina Šímová
Marian Nešvara+Eva Řepová
Martin Komár+Iveta Kuchárová
Miroslav Novák+Monika Labajová
Pavlína Žídková+ Petr Šourek
Josef Bolješík + Jiřina Suchá
František Palát+Olga Palátová /sňatek uzavřeli podruhé/
Michal Bouda+ Lucie Valíčková
Josef Dirbák+ Naděžda Drugová

Celkem se narodilo 16 dětí, tj. o 4 více než loni.
Narodily se tyto děti:
Nikola Klásková
David Mrázik
Aneta Tichovská
Pavel Zabilka
Tadeáš Toušek
František Kováč
Karolina Madžarová
Martin Novák
Nikol Frnková
Kristýna Šuhajová
Ondřej Nešvara
Radek Martl
Radek Nekola
Viola Salzerová
Anna Marie Čapková
Karel Holčík
Celkem zemřelo 7 osob:
Jan Temjak
Božena Šislerová
Božena Drvotová
Jan Linha
Zdeněk Heřman
Božena Mráčková
Tibor Teješ
Údaje jsou převzaty z Evidence obyvatel Obecního úřadu Frymburk a z informačního bulletinu Úřadu práce v Českém Krumlově (příloha kroniky).
Před 80 lety, 8. června 1922, se narodil v Nymburku Vladimír Potměšil, pozdější jihočeský
prozaik Petr Nevod. Na jihu Čech se ocitl v roce 1954, kdy se stal ekonomem Státního rybářství Nové Hrady, kde pracoval do roku 1970. Voda byla jeho životním údělem i posláním, protože i poslední léta své pracovního dráhy prožil kolem jihočeských řek a rybníků a
jeho bydlištěm byl Frymburk. Novohradské hory a jihočeské moře Lipno se odrazily i
v jeho literární a rozhlasové tvorbě. Přišel do kraje drsné přírody a svérázných lidí. Na
tvrdší podmínky byl připraven: již v mládí se zapojil do odbojové činnosti proti německým
okupantům, spolupracoval jako rozvědčík-zpravodajce s partyzánským oddílem Blaník a
po roce 1945 byl vyznamenán medailí s dekretem prezidenta republiky Za zásluhy v boji
proti fašismu. P. Nevod zemřel ve Frymburku 16. dubna 1989.
Do literatury vstoupil v roce 1961 knihou pro mládež Žlutá jola, která vypravuje o příhodách, jež při dovolené na lipenském jezeře zažili chlapec Vladimír se svým otcem a strýcem,
když se snažili dopadnout lipenské pytláky. Až v roce 1982 vyšla druhá Nevodova próza,

Duhové blesky, román o pracovníku Státního rybářství, který prosazuje na lipenském jezeře klecový odchov pstruhů. O čtyři roky později vychází román Modré hory (1986) o životě
jihočeského městečka s rybářskou a mysliveckou tradicí, a to v padesátých a šedesátých letech 20. století.
I když literární kritika vytýkala autorovi někdy přílišnou popisnost a schematičnost děje, je
dílo P. Nevoda přínosem pro jihočeskou literaturu. Pro českobudějovický a pražský rozhlas
napsal autor řadu fejetonů a literárních pořadů. Jeho postavy a děje zaznamenávají, mimo
jiné, i dřívější život obyvatel Frymburka.
(Novinové výstřižky jsou přílohou)

Kapitola třetí: Politický a veřejný život, činnost obecního zastupitelstva, obecního úřadu,
hospodaření obce, rozpočet, investice, dotace

Ve dnech 1. a 2. listopadu se konaly komunální volby. Kandidovalo 5 volebních stran, celkem 45 kandidátů. Volební systém a způsob přidělování hlasů není příliš pochopitelný pro
normálního voliče, protože dochází k přerozdělování hlasů v rámci pořadí na kandidátních
listinách a do Obecního zastupitelstva se dostanou kandidáti ne podle celkového počtu získaných hlasů,ale zpravidla podle umístění na kandidátní listině, kdy nejvíce hlasů získávají
kandidáti umístěni na prvních místech.
V čele volební strany č.1 nazvané Rozvoj Frymburk byl Ing.Jan Gala 48 letý energetik,obdržel 157 hlasů,strana celkem 802 hlasů.
Volební strana č.2 s názvem Vážně-nevážně, v čele s Jozefem Boháčem. Jejich program voliči nebrali vážně,proto se toto seskupení kandidátů vůbec neprobojovalo do zastupitelstva
obce.
Volební strana č.3 Volba pro Frymburk, měla v čele 41 letého podnikatele ve stavebnictví
p.Ivana Grohmana, který získal 275 hlasů,strana celkem 1621 hlasů. Z tohoto sdružení dostala nejvíce hlasů MUDr.Dana Smítková a překvapivě nově kandidující PhDr.Vladislav
Smolka získal 233 hlasů s umístěním na 3.místě, přičemž na kandidátce byl až osmý. Do OZ
postoupil Ivan Grohman,Dana Smítková,Vladislav Smolka.
Volební strana č.4 Komunistická strana Čech a Moravy měla v čele Ing.Zdeňka Hrdého,získal 161 hlasů,druhý kandidující Václav Liebl 219 hlasů.Strana celkem 1071 hlasů. Do
zastupitelstva postoupili oba.
Volební strana č.5 Sdružení nezávislých, v čele stál stávající starosta Oto Řezáč. Tato strana
Měla kvalitní volební program a schopné kandidáty. Nepodcenila volební kampaň, ale k vítězství přispěla zejména skutečnost, že v čele stál dosavadní starosta s jehož způsobem vedení obce,za předcházející 4 roky, většina frymburských občanů souhlasí a chce, aby i nadále takto pokračoval, o čemž svědčí fakt,že získal nejvíce volebních hlasů a to 350. Strana i
celkem získala nejvíce hlasů a to 1991.
Občané již tradičně si vybírají obecní zástupce z konkrétních osobností, nevolí podle stranické příslušnosti. Z celkového počtu 1054 voličů se voleb zúčastnilo 694 občanů tj.65,8%.
Z takto zvolených zástupců se na veřejném zasedání utvořilo na další čtyři roky obecní zastupitelstvo v tomto složení:
starosta
- Oto Řezáč /soukromý podnikatel/ - zůstává
ve funkci další volební období
zást. starosty - Václav Liebl /koordinátor lesní výroby/
ost. členové

-

Ing. Zdeněk Hrdý /nezaměstnaný/
MUDr. Dana Smítková /praktická lékařka/
Václav Šisler /technik/
PharmDr. Stanislava Cihlářová /lékárnice/
Ing. Jan Gala /energetik/
PhDr. Vladislav Smolka /učitel/
Ivan Grohman /soukromý podnikatel/

Byly zřízeny tyto komise a výbory:
Komise životního prostředí: Smolka Vladislav, Kápičková Anna, Račák Jan ml.
Komise sociální, bytová a sportu: Cihlářová Stanislava, Šisler Václav, Boháčová Marie, Boháčová Eva
Finanční výbor: Hrdý Zdeněk, Gala Jan, Novotná Dagmar
Kontrolní výbor: Smítková Dana, Mertl Radek, Neumannová Eva
Komise ochrany veřejného pořádku: Liebl Václav, Mgr. Smejkalová Jaroslava, Kysela Zdeněk
Komise a výbory plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu a spolupracují s obecním úřadem.
Zaměstnanci obecního úřadu:

tajemník - ing. Jiří Šuster
Antonie Frnková
Miroslava Badáňová
Marcela Hejlová
Provozní zaměstnanci: Dolejš Zdeněk, Mazura Pavel, Račák Josef, Vala František

Informace o činnosti obecního zastupitelstva i obecního úřadu byly zveřejňovány
Frymburském zpravodaji, který je přílohou kroniky.

ve

Hospodaření obce za rok 2002:
Příjmy obce byly ve výši 29 238 tis. Kč, z toho daně zaslané Finančním úřadem Č. Krumlov
činily cca přes 6 mil. Nově přes obecní příjmy prochází dotace pro školství zasílané Okresním úřadem /dříve byly tyto prostředky zasílány přímo školám/ ve výši téměř 5 mil. Ze
Státního fondu životního prostředí obdržela obec dotaci na rekonstrukci kotelny v základní
škole ve výši přes 2 miliony a návratnou půjčku ve výši 720 tisíc.
Ostatní příjmy jsou z místních poplatků, z činnosti obecního úřadu, z pronájmu, z prodeje
obecního majetku, zejména pozemků.
Výdaje byly čerpány ve výši 29 623 tis. Kč
Obec i nadále splácí úvěr rakouské bance Sparkasse z roku 1994. Nesplacený zůstatek
k 31.12.2002 činil 775 576,49 Kč, dále obec dluží JVS Č. Budějovice 1 316 005,- Kč za rekonstrukci vodovodního řadu /tato půjčka je umořována neplacením nájmu/ a splácí půjčku Státnímu fondu životního prostředí /zůstatek 620 927,- Kč/.
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2002 byl 13 012 033,- Kč.
Přehled a výsledek hospodaření je přílohou kroniky.
Hlavní investice:
Nákup pozemků za 67 500,- Kč.
Kamenná voda na křižovatce od p. Hladkého za 50 000,-Kč. Toto dílo vzniklo zejména
z aktivity místního podnikatele Jozefa Boháče. Dílo hořického umělce Františka Hladkého
zdobí od června trávník křižovatky silnic od Světlíka a Černé v Pošumaví na vjezdu do obce. Autor tímto vzdává hold Vltavě spoutané přehradní nádrží. Zamýšlenou podobu umělec
dokázal ztvárnit dva týdny poté, co několik variant představil na radnici. Výtvor je instalován na piedestal, před revolucí určený svazácké myšlence. Doplněn je letopočtem stavby
nádrže.

Nový chodník + veřejné prostranství před č.p. 26 za 465 339,- Kč
Dokončení chodníku na Milné za 95 828,- Kč /celková hodnota 245 828,- Kč/
Dokončená rekonstrukce kotelny v ZŠ /celk. hodnota 4 113 150,- Kč/
ZTV Blatensko pro výstavbu rod. domků /v hodnotě 4 224 708,- Kč/
Nový asfaltový průtah Frymburkem až k převozu /v hodnotě 455 797,- Kč/
Stan pro pořádání frymburských slavností /v hodnotě 585 600,- Kč/
Rekonstrukce lékárny - výměna oken a dveří /v hodnotě 194 901,- Kč/
Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici od ZŠ ke kostelu /v hodnotě 2 065 000,- Kč/
Nový traktor + příslušenství /v hodnotě 1 166 040,- Kč/
Rekonstrukce střechy č.p.79 /v hodnotě 174 821,- Kč/
Rekonstrukce v č.p. 26 - přestavba pro lékařskou službu první pomoci /v hodnotě 258 117,Kč/
Nedokončené investice:
Základní technická vybavenost pro stavby rod. domků Blatensko /II etapa/
Obec i nadále přispívá na činnost občanů v různých spolcích a sdruženích jako je např:
Sdružení Lipno-Dunaj, dobrovolní hasiči, rybáři, sedmiboj, Svaz žen, lyžaři běžci i sjezd,
fotbalisti, tenisté, nohejbal, volejbal, cvičení žen, kulturní akce v ZŠ.
Vedle toho přispívá na opravy kostela a další akce.

Kapitola čtvrtá: Hospodářský život - zemědělství, průmysl, podnikání, obchod a služby
/včetně cestovního ruchu/, peněžnictví
Zemědělství:
Firma p. Šedivého, která má v současné době v nájmu zemědělské pozemky kolem Frymburka, chová hovězí dobytek. Zvířata jsou zanedbaná, špinavá, provozní budovy polorozpadlé, neudržované, všude je nepořádek, volně vytéká močůvka. Pole jsou neudržovaná,
neposekaná. Budovy této firmy jsou situovány při vjezdu do Frymburka směrem
od Českého Krumlova a kazí první dojem přijíždějích návštěvníků. Pokud turisté, kteří
jsou hlavním zdrojem příjmů mnoha frymburských rodin, pouze projedou a nenavštíví
náměstí, musí o Frymburku získat velice nelichotivý dojem.
Nabízí se otázka, proč tato firma provozuje zemědělskou činnost, když se o svůj majetek
vůbec nezajímá a nechá ho chátrat. Je to asi tím, že naše vláda dotuje zemědělce podle počtu hektarů, ale již nekontroluje, jak s dotacemi tito zemědělci nakládají.
Farma Milná, s.r.o. Milná 7
V roce 2002 farma hospodařila ve čtyřech lokalitách /Milná, Malšín - Ostrov, Muckov a Záluží u Kamenného Újezda. Areál živočišné výroby Muckov byl zakoupen v dražbě po zkrachovalé firmě RAMS Muckov.
Tento rok byl charakteristický nadprůměrnými vodními srážkami a větrnými smrštěmi.
V měsíci květnu jedna taková smršť strhla štít a část střechy na stodole v Milné a v měsíci
říjnu došlo ke stržení štítu a části plechové střechy na ocelokolně v areálu na Muckově.
Vysoké srážky a povodně způsobily velké škody na porostech ve vnitrozemí, ale na farmě
k větším škodám nedošlo vzhledem ke kopcovitosti terénu a vysoké nadmořské výšce pozemků.
V tomto roce byl obnoven přirozený tok na potoce mezi Milnou a jezerem Lipno v délce 2
km za 4 200 tis. Kč. Z regulovaného potoka byly odstraněny betonové tvárnice a nahrazeny
kameny.
Ke konci roku se celá farma přihlásila do ekologického systému hospodaření, tzn. že nejsou
používány žádné postřikové chemické látky, krmné směsi pro skot, používání strojených
hnojiv je minimální, apod.
K 31.12.2002 bylo chováno 102 ks dojných krav a 514 ks masného skotu.
Farma Milná s.r.o. má 15 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 2 pracovníky pro
práce konané mimo pracovní poměr. Průměrná mzda činila 12 486.- Kč.
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/
Lesy: Obecní lesy obhospodařuje akciová společnost Lesy Vyšší Brod. Těžbu provádějí mechanizací, po níž zůstávají vyjeté koleje, rozježděné krajnice a na skládkách nepořádek.
Průmysl v obci není.
Podnikání:

Stavebnictví - největší firmou je FAO s.r.o. Frymburk 43, statutární orgán: Ivan Grohman,
Ing. Jan Pravda, Ing.Jitka Neumannová
Průměrný počet zaměstnanců: 30 /z toho 70% tvoří obyvatelé obce Frymburk/
Čistý obrat: 24 438 429,- Kč
Firma v prvním čtvrtletí dokončila rekonstrukci v prostorách hotelu Hrdoňov, poté nastoupila na dokončení tržnice včetně dvou bytů v Kaplici. Ve Frymburku provedla rekonstrukci v č.p. 26 včetně prostranství před objektem. V letních měsících zahájila výstavbu
ZTV Blatensko. Kromě toho stavebně upravuje rodinné domky v různých částech okresu.
Opravovala rovněž místní základní školu a školu v přírodě. Po povodních opravovala budovu Okresního úřadu v Českém Krumlově. Ve Frymburku přestavovala penzion U přívozu a odstraňovala stavební vady na Marině Lipno.
Nadále prodává i stavební materiál a betonové směsi ve spolupráci s firmou CR Beton Bohemia s.r.o.
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/

V prostoru bývalých jeslí mateřské školy vybudovala firma Šrajer z Českých Budějovic novou šicí dílnu, kde našlo uplatnění 10 frymburských žen. Šijí zejména výrobky z froté.
Původní šicí dílna společnosti Fragam byla náhle zrušena, a o práci tak přišlo 20 lidí.
Sdružení Boháč-Majer se zabývá výrobou dřevěných staveb na klíč a prodejem zboží,
zejména koberců.
Lipenská oblastní realitní kancelář REST
Zabývá se zprostředkováním prodeje nemovitostí, převážně v oblasti lipenského jezera a
jeho okolí, ale i jinde v okrese Český Krumlov.
Autodoprava: Milan Trinkbauer
Radek Antl
Karel Vlášek, Ladislav Václavík
Detašované pracoviště záchranného hasičského sboru z Českého Krumlova působí ve
Frymburku ve stejném složení v počtu 9 příslušníků. Do vybavenosti jednotky přibyl rychlý
zásahový člun vybavený autobaterií pro noční zásahy ve vodě.
Zásahy - celkem 117 a to:
požáry 26
dopravní nehody 30
únik olejů 4
čerpání vody 16
likvidace padlých stromů 27
otvírání bytů a vozidel 14
V roce 2002 ubylo dopravních nehod, ale vlivem deštivého počasí přibylo čerpání vody ze
sklepů a zejména likvidace padlých stromů.
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/

Obchody: počet i prodejní sortiment zůstávají ve srovnání s předcházejícím rokem téměř
nezměněny.
Občané si zvykli jezdit nakupovat do velkých supermarketů. Je to pohodlnější zejména pro
ženy, protože nemusí nakupovat denně. Místní obchody musí co nejvíce utržit v létě, aby
mohly přežít i v zimě.
SPAR Boháč: Miloš + Marie Boháčovi v č.p. 3 - prodej potravin a smíšeného zboží
/majitelem objektu je obec/. Při příležitosti 10. výročí působení společnosti SPAR na českém
trhu vyhrála zákaznice této prodejny Jaroslava Soustružníková nový automobil Škoda Fabia.
Jednota Kaplice v č.p. 83 - prodej potravin a smíšeného zboží /vlastní objekt/
ALDA /Boháč Roman + Alena/ v č.p. 4 - prodejna byla zrušena
vietnamská prodejna v č.p. 8 – textil /majiteli objektu jsou manželé Semšovi/
Elektro /Boháč Jozef + Eva/ v č.p. 83 /majitel Jednota Kaplice/
Sonap - domácí potřeby v č.p. 83 /majitel Jednota Kaplice/
Obuv - Dana Maiová v č.p. 76 /majitelem objektu je obec/
Obchodní domek Rillich - prodej drogerie, hraček, knih, novin a časopisů u č.p. 3 /majitel
Ivan Rillich/
Trafika /v hotelu Maxant č.p .80/ a drogerie Semšovi v č.p.8 /majitelé manželé Semšovi/
Konzum Čep č.p. 2 - prodej potravin - pouze v létě /vlastní objekt p.Čepa/
Keramika u kostela Brůžková v č.p. 39 /majitel p. Žába/
Suvenýry Žáková v č.p . 4 /majitelé manželé Junkovi/
Obchod s rybářskými potřebami M+M p. Martiny Šulcové v č.p. 12 /majitel JS Group Štěpán/
Prodejna kol v č.p. 12 /majitel JS Group - Štěpán/
Prodej květin Bulová v č.p. 74 /majitel obec/
Řeznictví v č.p. 36 provozuje Boháč Štefan /majitelem objektu je obec/
Cestovní ruch:
1. cestovní kancelář Oto Řezáč v č.p. 76 - OTRE s.r.o. /majitelem je současný starosta obce/
Zprostředkovává ubytování v soukromých chatách a penzionech v celé lipenské oblasti,
poskytuje směnárenské a ostatní služby týkající se cestovního ruchu.
Služby:
Kadeřnictví Juhaňáková Milena v č.p. 76 /majitelem objektu je obec/
Kadeřnictví Zlatka Tomková v č.p. 5 /majitelem je obec/
Kosmetika Anna /Martina Štěpánová/ v č.p. 5 /majitelem je obec/
Masáže Marie Kučerová v č.p.73 /služby poskytuje doma nebo v hotelu Maxant/
Krejčovství - Kovářová v č.p.42
Účetnictví Jan Neumann /majitelem objektu je obec/
REST - Neumannová v č.p. 26 /majitelem objektu je obec/
Pedikura-manikura Langerová Vladislava v č.p. 5 /majitelem je obec/
Fotoslužba Dana Krolová v č.p. 11 /vlastní objekt/
Hotely a penziony:

Hotel Maxant
Penzion Markus
Hotel Fontána Hrdoňov.
Camphotel Hruštice
Hotel Desta Lojzovy Paseky
Hotel Vltava Frymburk
Penzion Florián
Restaurace:
Na Rynku
Na Hřišti
Bohemia /pouze v letě/
Rybářská bašta /pouze v létě/
Restaurace v č.p. 9
Restaurace Pohoda
U Vydry /na koupališti/
Hospůdka U Přívozu
Hospoda Na Bažinách /č.p. 117/
U Račáků na Blatné
Ve Frymburku je tedy slušný počet restaurací. Každá z nich má jinou klientelu, kterou si
snaží udržet různými akcemi, jako jsou např. vepřové, mexické nebo husí hody. Samozřejmostí se stala kulturní hudební vystoupení k poslechu i tanci. Každé zařízení točí jiné pivo,
ale byla rovněž zřízena vinárna. Přesto mám k našim restauracím jednu výtku, a to je obsluha v letní sezóně, kdy se na domácí hosty zapomíná a personál se raději věnuje letním
hostům.
Kempy mají dlouhodobé nájemce, kteří se o ně dobře starají. Zlepšila se i problematika likvidace odpadů a kvalita poskytovaných služeb. Lze si vybrat od kempování pod stanem až
po autokemp pro přívěsy.
Změna nastala v nájemci koupaliště. Obec nečekaně přišla o jednoho z nájemců, jenž zajišťoval občerstvení, bezplatný přístup na toaletu, či likvidaci odpadků. Novými nájemci se
stala rodina Stašákova. Dalším problémem pláže je skutečnost, že okresní úřad, zcela dle
zákona, vydal v rámci restituce část pláže synovi původního majitele. Mezi obyvateli Frymburka nastalo velké znepokojení. Pozemek je ovšem dle platného územního plánu určen na
sportoviště nebo pláž a není možné ani jeho oplocení. Po jednání s novým majitelem došlo
k odkoupení pláže do majetku obce.
Taxi Labaj Antonín ml.
JPS opravárenské služby /Dorovín, Petričák, Rychnovský/
Peněžní služby poskytovala pouze Komerční banka.
Své služby obohatila o peněžní bankomat, který je přístupný nepřetržitě, a je velkým přínosem nejen pro občany, ale zejména v létě i pro všechny návštěvníky obce.

Kapitola pátá: Úprava obce, doprava, spoje, změny životního prostředí
Obec Frymburk trápí znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, proto obecní
úřad umožnil všem majitelům psů udržovat čistotu tím, že nabídl zdarma sáčky na úklid
exkrementů. Tuto možnost využilo jen nepatrné množství majitelů psů. Zejména na jaře je
situace neúnosná a člověk neví, kam by šlápl, a to hlavně kolem pečovatelského domu a na
náměstí. Situaci by nejspíš vyřešily pokuty anebo zvýšení poplatků za psy.
Již tradičně na jaře provedl Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem
sběr železného šrotu nejen v samotné obci, ale i v přilehlých osadách. Nebezpečný odpad
/lednice, pračky, televize, autobaterie, pneumatiky a podobně/ mohli občané dopravit na
vyhražené místo, kde jej zdarma převzala firma A.S.A. zajišťující odvoz a likvidaci odpadů.
O úpravu obce se starají zaměstnanci služeb obecního úřadu, kteří každodenně vysypávají
koše, uklízejí veřejná prostranství, sečou trávu, v zimě odklízejí sníh a posypávají místní
komunikace. Není samozřejmě v jejich silách zvládnout úklid celého Frymburka, musí se
zapojit všichni občané. Většina tak činí a nejlépe upravené jsou soukromé pozemky. Rovněž
většina majitelů domů a dalších objektů tyto nemovitosti opravila. Lidé si více váží hodnot.
I ve Frymburku, tak jako v ostatních lipenských obcích, odsouhlasili zastupitelé paušální
platbu ve výši 250 korun na rok a poplatníka za likvidaci odpadů. Platby se týkají i majitelů chat, kdy se platí 250 korun za jednu chatu. Poplatek zahrnuje vývoz popelnic i sběr separovaného odpadu. Do chatových oblastí byly na určená místa umístněny kontejnery, do
kterých majitelé chat odkládají své odpady. Předchází se tak vzniku divokých skládek, které stejně museli zaměstnanci obce zlikvidovat. Většina občanů a chatařů situaci pochopila a
poplatek řádně zaplatila. Někteří se zdráhali zaplatit s tím, že nemají vůbec žádné odpady,
nebo si je vozí domů. Tyto argumenty neobstojí při pohledu na tašky s odpadky plnící stoky
kolem cest.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/
Životní prostředí:
Aqualung Club Frymburk uspořádal v březnu 2002 druhé Setkání přátel čisté vody za
účasti ministra životního prostředí p. Miloše Kužvarta, starosty obce a dalších významných
hostů. Celá akce byla zaměřena na vodní říši a na vyhlášení dlouhodobého programu pro
ochranu vody v Lipně, na organizování krátkodobých, ale i okamžitých akcí na zlepšení
stavu vody a na zapojení do mezinárodních programů ochrany čistoty vody. Situace se pomalu lepší, zejména vybudováním čističek a ukončením intenzivní zemědělské činnosti. Čistotě vody v zahraničí se však stále nemůžeme rovnat. Vznikl zatím dobrovolný manažerský
tým, který si na základě desetiletého výzkumu stanovil tyto priority: od reklamy na bezfosfátové prací prostředky až po zjišťování neevidovaných zdrojů znečištění přímo v okolí
Lipna a prosazení zákazu plavby člunů se spalovacími motory.
Aqualung Club svůj program naplňuje např. akcí v rámci Frymburských slavností, kdy
čtyři družstva po čtyřech žabích mužích prohledávala dno jezera. Na břehu se kupily rozličné předměty: laminátová loďka, pneumatiky na celé auto, obrovský samorost, starý kočárek, hodiny, židle, kolo a desítky kusů dalšího harampádí, které patří do sběru, nikoliv do
jezera.
/Foto + novinové výstřižky jsou přílohou/

Hladinu veřejného mínění, hlavně ochránců přírody, značně rozvířil vládní návrh vpuštění
motorových člunů na lipenskou nádrž. Čluny působí velký hluk, zplodiny z motorů, zvláště
při teplém počasí, zůstávají viset nad hladinou. Proti motorovým člunům protestují i sportovní rybáři, protože čluny způsobují vysoké vlny a i nepatrné množství uniklého oleje vyvolává úhyn ryb. Rovněž mohutné přívalové vlny by podle p. Emila Dlouhého /člen Stráže
ochránců přírody/ způsobily i rychlejší odemílání břehů s už tak chudou vegetací. Nepřirozené vlnění poškozuje hnízda ohrožených ptáků a rychlá jízda ohrožuje životy plavců. Na
Lipně jsou ale nezbytné převozy, motorové čluny používá policie, hasičský záchranný sbor
a hladinová záchranná služba. Lipenská flotila má tři výletní motorové lodě, proto nelze
jednoduše říci: všechno nebo nic. Vyhovující je současný stav, který je třeba nepatrně vylepšit. Značnou výhodou je, že provoz mohou obce upravit. Lipno je zatím málo narušenou
přírodní oblastí, do které velkou částí zasahuje Chráněná krajinná oblast Šumava, a mnoho
turistů sem jezdí hledat hlavně klid.
/Novinové výstřižky jsou přílohou/

Kapitola šestá: Péče o obyvatelstvo, sociální zabezpečení, zdravotnictví, péče o staré občany
Změna na poště - od 1.1.2002 zavedla Česká pošta změnu, která se nepříjemně dotkla občanů Milné. Bez vědomí obce bylo na vyšších místech rozhodnuto změnit pro Milnou doručovací poštu z Frymburka na 20 km vzdálenou Horní Planou. Toto rozhodnutí je naprosto
nesmyslné, protože pokud tedy bude odeslán dopis do Milné dojde nejprve na frymburskou
poštu, odtud na poštu do Horní Plané. Jestliže doručovatel z Horní Planí nezastihne adresáta doma, bude zásilka uložena na ukládací poště v Černé v Pošumaví. Přes veškerou snahu
frymburského starosty se tato změna nedala zvrátit. Jediná změna nastala v případě ukládací pošty, která byla změněna na Frymburk.

Sociální pomoc náleží především těm, kteří se o sebe nemohou postarat vlastními silami.
Stát přispívá dětem několika druhy dávek, jejichž výše se odvíjí od příjmů rodičů.
Přídavek na dítě - je určen nezaopatřeným dětem, které plní povinnou školní docházku nejdéle do 26. roku věku, u dětí zdravotně postižených se věk nesleduje. Výše příspěvku se pohybuje od 541,- Kč do 787,- Kč měsíčně.
Příspěvek na dopravu - pokud dítě dojíždí do školy mimo místo pobytu.
Zaopatřovací příspěvek - pobírají děti občana, který vykonává základní či náhradní vojenskou službu nebo civilní službu, a to v rozmezí podle věku dítěte od 1133,- Kč do 1642,- Kč
měsíčně.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - je určen dítěti svěřenému do pěstounské péče a činí měsíčně podle věku dítěte od 3380.- Kč do 4900,- Kč.
Příspěvek na výživu - se poskytuje ve výši výživného, jestliže jeden z rodičů neplní vůči potomkovi vyživovací povinnost stanovenou soudem, toto se zpravidla týká rozvedených manželství.
Nezaopatřeným dětem mohou být poskytnuty další nenárokové dávky až do výše 15 000,Kč např. na školní pomůcky, úhrady škol v přírodě, zakoupení sezónního oblečení apod.
Sociální dávky patří i rodičům:
Porodné - jednorázová dávka při narození dítěte ve výši 8 450,- Kč na jedno dítě
20 280,- Kč na dvě děti
50 700,- Kč na tři děti
67 000,- Kč na čtyři děti
Peněžitá pomoc v mateřství - vyplácí se během mateřské dovolené a odvíjí se od příjmů
z kalendářního čtvrtletí před nástupem na mateřskou dovolenou. Je ve výši 69% dřívějšího
hrubého příjmu, nejvýše však 12 989,- Kč za měsíc. Po skončení může žena nebo muž nastoupit rodičovskou dovolenou, a to do věku 3 let dítěte. Samotný příspěvek činí 2 552,- Kč
a pokud rodič nechce tento příjem ztratit, nesmí si přivydělat více než 3480,- Kč měsíčně.
Sociální příplatek - je určen pouze pro rodiny s dětmi, které dosahují nejnižších příjmů.
Pomoc při ošetřování člena rodiny - podpora se vyplácí nejvýše po dobu prvních devíti kalendářních dní péče o nemocné dítě. Dávka může dosáhnout nejvýše 419,- Kč za den.
Výplaty sociálních dávek provádí Městský úřad Horní Planá, nemocenské dávky vyplácí
Okresní správa sociálního zabezpečení Český Krumlov.

Zdravotnictví:
Od 1.5.2002 jsou upraveny prostory v č.p. 26 pro Lékařskou službu první pomoci. Stanice
v Horní Plané i v Loučovicích byly k velké nelibosti občanů těchto obcí zrušeny.
LSPP zajišťuje zdravotní péči zejména o víkendech a po ordinačních hodinách místních lékařů. V období od 15. června do 31. srpna je ošetřování nonstop, protože se počet obyvatel
Lipenska zvýší asi pětinásobně. Dochází ovšem také ke zneužívání této lékařské služby občany, kteří nenavštíví svého lékaře v normální pracovní době a chodí na pohotovost
s banálními problémy, čímž často tohoto lékaře zdržují od poskytování pomoci v opravdu
závažných případech. Množí se také případy ohrožení lékařů zejména podnapilými občany.
Zdravotní péči zajišťují mimo LSPP soukromí lékaři:
MUDr. Dana Smítková - praktická lékařka pro dospělé, do její spádové oblasti patří i Lipno nad Vltavou a Přední Výtoň
MUDr. Milada Hendrychová - dětská lékařka
MUDr. Jiří Hendrych - zubní lékař
MUDr. Věra Řípová - ženská lékařka /dojíždí z Horní Plané/
Lékárnu provozuje v objektu pronajatém od obecního úřadu PharmDr. Stanislava Cihlářová.
Na odborná vyšetření se dojíždí do Českého Krumlova nebo do Českých Budějovic.

Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadě pravidelně navštěvuje občany starší 70 let
s dárkovým balíčkem a již tradiční organizuje vánoční posezení s důchodci. Mnoho starších
občanů žije v obecním domě s malometrážními byty. Takový byt se skládá z jedné, případně dvou místností, je vybaven kuchyňskou linkou, součástí je zvlášť umístěná koupelna a
WC. Vytápění je elektrické. Nájemné je cenově zvýhodněno, o úklid společných prostor se
stará zaměstnankyně obecního úřadu. V domě je výtah. O takové bydlení je mezi staršími
občany velký zájem, a to i proto, že vzhledem k vyššímu věku obyvatel je v domě klid.

Kapitola sedmá: Školství a kultura
Mateřská škola se v prosinci 2002 sloučila se základní školou. I nadále ale sídlí v původní
budově č.p. 23. Součástí mateřské školy je velká zahrada se zahradním náčiním, dvěma pískovišti a bazénem. V areálu je školní jídelna, která zabezpečuje pro děti oběd a dvě svačiny.
Rodiče nepřispívají na chod školy, ale pouze na stravování. V první třídě je 24 dětí, ve druhé třídě 21 dětí.
V mateřské škole jsou 3 pedagogické pracovnice, uklízečka, a na částečný úvazek topič.
Věkové složení dětí ve třídě se pohybuje od 2 let do 5 let. Třídu navštěvovala i zrakově a
pohybově postižená dívenka z Lipna.
Mimoškolní aktivity: výtvarný a hudebně pohybový kroužek.
Do mateřské školy dojíždí klinická logopedka, která pomáhá dětem s odstraňováním vad
výslovnosti.
/Výroční zpráva o činnosti školy je přílohou kroniky/
Základní škola má 9 ročníků, povinnou školní docházku končí žáci v 15 letech. Provoz školy je financován z 5 zdrojů:
- ze státního rozpočtu /mzdy, sociální a zdravotní odvody, knihy, vzdělávání pedagogů
- dotace obecního úřadu /vlastní provoz/ - celkový příspěvek 1 631 000,- Kč
- příjmy z ubytování
- sponzorské dary
- nájemné za tělocvičnu, učebny
V roce 2002 byla dokončena přestavba kotelny na spalování biomasy a z provozních prostředků se upravila školní jídelna, a to zejména instalací bezdotykových baterií a nerezového zařízení dle požadavků hygieniků v souladu s předpisy platnými při vstupu do Evropské
unie.
Ve škole pracuje 19 zaměstnanců s průměrným platem 14 687,- Kč. Ředitelem je Jiří Mezera, zástupkyni Zuzana Frantálová. Učitelský sbor je tvořen převážně ženami.
Informace o činnosti a aktivitách školy je již možno nalézt i na internetových stránkách.
V roce 2002 muselo obecní zastupitelstvo vyřešit problém zachování 9 samostatných tříd při
nástupu pouze 9 dětí do prvního ročníku. Znamenalo to další dotování pracovních míst,
kdy dvě pracovnice školy byly převedeny do zaměstnaneckého poměru na obecním úřadě.
Státem přidělované mzdové prostředky jsou totiž přímo vázány na počet žáků, a těch je v
případě naší školy nedostatek. K zajištění dalších dětí pro školu zajistila obec školní autobus z Přední Výtoně přes Loučovice a Lipno do Frymburka.
/Výroční zpráva je přílohou kroniky/
I frymburské děti se snažily pomoci oblastem postiženým srpnovými povodněmi. Jedním ze
způsobů bylo připojení se k hnutí Na vlastních nohou, konkrétně akcí pořádanou ZŠ Frymburk a nazvanou Stonožkiáda. Školáci od 1. do 9. třídy malovali ve volném čase různé obrázky a přání. V konečném součtu jich bylo hodně přes sto. Zhotovená díla se vystavovala a
prodávala v obřadní síni obecního úřadu. Vybraná částka 2400 korun byla odeslána na
opravu gymnázia v Kralupech nad Vltavou. Zbylé obrázky byly odeslány do norské centrály hnutí, kde se z těch nejlepších tisknou pohlednice.

Škola v přírodě ukončila svoji činnost v roce 2002, byla prodána a nadále je její osud nejasný. Zaměstnání ztratilo asi 50 lidí a zrušení školy mělo negativní vliv i na kupní sílu. Na
provoz školy je napojeno rovněž vytápění 57 obecních bytů a trafostanice.

V červnu 2002 proběhl Mezinárodní festival dobrodružných a adrenalinových filmů. Akce
byla zahájena na pláži světelnou show moderovanou Bárou Štěpánovou. Filmy se promítaly
nepřetržitě v kinosále kulturního domu, ale i na vodě na pláži. Program byl doplněn závodem jachet, soutěžemi v plavání a potápění, sjezdem na kolech včetně letu vzduchem
s pádem do vody, a hledáním pokladu v hasicí pěně. Velké pozornosti se těšil létající balón a
tzv. bungee jumping, při němž účastník přivázaný na lano seskočí s vysunutého jeřábu a
jeho pád je tímto lanem zastaven asi 2 metry nad zemí.
/Novinové výstřižky jsou přílohou/
V hotelu Royal /stará škola/ měl v prosinci vystoupení pro děti i dospělé Pavel Novák a ve
Vánočním muzikálu „Ozvěna přichází“ vystoupily i lipenské děti.
Třetí ročník Frymburských slavností proběhl ve dnech 7.-9.6.2002. Třídenní slavnosti zahájil starosta obce Oto Řezáč. Kulturní a sportovní program doplňovaly pouťové atrakce a
nabídka prodejních a řemeslných stánků. Vše se odehrávalo ve stylu života 30. let minulého
století. Veřejnost mohla využít možnosti, jež se naskytne pouze jednou do roka, a podívat se
na obec s kostelní věže.
První den pobavili občany na náměstí potulní komedianti, večer byl tradiční lampiónový
průvod končící na sportovním hřišti, kde od 21 hod. začala u pivního stanu velkolepá ohňová podívaná. Večer pokračoval noční country veselicí s Papouškovo sirotky.
Sobota byla sportovní. Dopoledne proběhl 3. ročník tenisového turnaje ve dvouhře mužů a
hasičská soutěž družstev O pohár starosty obce. Dále v programu následovala regata jachtařů ze seriálu závodů o Frymburský pohár. Současně byla na náměstí k vidění rozmanitá
divadelní dětská představení. Odpoledne následovalo hasičské námětové cvičení a od 17
hod. Divadlo Járy Cimrmana s hrou Záskok. Na střelnici si přišli na své milovníci bigbeatu
a pivní stan patřil od 20 hodin kapele GIN F.
Neděle byla zasvěcena sportu, a to nohejbalu, fotbalovému derby žen a utkání Honzové versus Václavové, zatímco na náměstí v parku se opět hrály pohádky pro děti.
Ke slavnostem se také připojili frymburští fotografové-amatéři /Martin Komár, Gabriela
Krejzová, Miroslav Maurer /výstavou v obřadní síni obecního úřadu.
/Novinové výstřižky a program jsou přílohou kroniky/

Postupně dochází k oživení církevního života a k větší účasti na bohoslužbách. 1. června
2002 se např. uskutečnila slavnostní bohoslužba-poděkování za opravu farního kostela a
odhalení pamětní desky křížové cesty na Martě. Naposledy putovali obyvatelé Frymburka
touto cestou 18. července 1945. Starodávná tradiční pěší pouť do Kájova se uskutečnila
22.6.2002. Trasa cesty byla přibližně 20 km dlouhá. V neděli 23.6.2002 byl vysvěcen obnovený sloup s obrazem sv.Trojice u Svatoniny Lhoty.

Již tradičně sbor dobrovolných hasičů vždy na Vánoce doveze do obce a okolních osad Betlémské světlo míru.
V prosinci vystoupili v kostele s adventním koncertem žáci a učitelé hudební školy manželů
Rolčíkových a žáci základní školy.

Vznik a středověký vývoj obce je dosud nedostatečně probádaný. Něco o tomto období napovídají nové archeologické nálezy ve výkopech na břehu jezera, které učinil p. Jan Račák
ml. Jedná se pozůstatky velkých zásobnic z tuhové keramiky, jejíž používání je charakteristické pro 13. století, a dále keramické plastiky panenek. Jedna panenka je vypálená z bílé
kaolínové hlíny a má velký dobový čepec /zvaný kruseler/, jenž pochází z 2. pol. 14. stol.
Druhá je vyrobená z kvalitní, tvrdě vypálené hnědé hlíny a zachovala se od krku po poprsí.
Na přední straně je patrná spodní část vlasů, paže, zřetelný výstřih a zužující se pas. Horní
část zadní strany vyplňuje plastická rýhovaná páska - pokrývka hlavy, límec nebo naznačený účes. Tyto výrobky vyráběli patrně skuteční mistři sochaři nebo řezbáři. Plastiky
představovaly buď hračky nebo náboženské předměty či stolní hry. Jsou to důkazy o hospodářském centru a významném bodu na obchodní cestě do Rakous v dobách vrcholného
středověku. Mnoho takových důkazů bylo patrně zaplaveno přehradou a jejich malý počet
je dán rovněž skutečností, že systematický archeologický průzkum se na Frymbursku neprováděl. Další nálezy, jako je kamenná sekyrka nebo střepy keramiky, svědčí o tom, že již
před více než 4000 lety se na území naší obce vyskytovala lovecká osada či obchodní stanice.
/Z bulletinu Okresního vlastivědného muzea - článek archeologa Ondřeje Chvojky/ a Frymburský zpravodaj 3 + 6/2002/

Kapitola osmá: Zábava a sport
SK lyžaři-běžci zorganizovali v lednu závody v běhu na lyžích. Stopa vedla z fotbalového
hřiště přes pastviny. Celkem se závodů zúčastnilo 58 závodníků všech věkových kategorií.
V lednu proběhl již tradičně závod Ruské boby, kterého se kromě frymburských zúčastnili i
borci z jiných obcí a měst. Putovní pohár si tentokrát odnesl bobista z Liberce.
Český rybářský svaz uspořádal rybářské závody ke Dni dětí, a to na Milné. Závodů se zúčastnilo 43 dětí.

Ve fotbale reprezentuje obec Fotbalový klub FC Šumava. V sezóně 2002/2003 se účastnil
soutěže v prestižní I.A třídě, kde skončil na krásném pátém místě.
Vedoucí i hráčský kádr jsou stejní jako minulý rok. Celkem má oddíl 147 členů v kategoriích starší pánové, základní hráčský kádr, dětská přípravka a ženské družstvo. Negativním
jevem bylo, že na podzim byla zrušena přípravka dětí, především z důvodu velmi malého
počtu zájemců.
Fotbalový oddíl pracoval podobně jako v předchozích letech. Všichni, kdo se kolem fotbalu
točili (t.j. dobrovolní pracovníci, kteří tomuto sportu věnovali spoustu svého volného času),
se rovněž zapojili do brigádnické činnosti, především ve sportovním areálu. Hlavním sponzorem, který vlastně zabezpečil většinu provozu klubu, byl Obecní úřad Frymburk, bez jehož pomoci by frymburský fotbal nemohl přežít. Druhým velkým sponzorem byl pan Josef
Boháč, který obětavě po celou sezónu zabezpečoval kompletní dopravu našich malých
sportovců.
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/
Sdružení Lipno-Dunaj připravilo pro děti karneval v tělocvičně ZŠ. Byl ve znamení barev a
stal se ukázkou neobyčejné tvořivosti maminek a babiček.
Pohraniční policie Kyselov – II. ročník Kyselovské lyže. Klasického běhu na lyžích se zúčastnilo 37 účastníků různých věkových kategorií.
Technický sedmiboj: 5. ročník v tělocvičně ZŠ, přihlášeno 18 dvojic. Soutěží se v těchto
technických disciplinách: střelba pokutových kopů, líný tenis, volejbal, košíková, nohejbal,
florbal a stolní tenis.
Soutěží se o putovní pohár starosty obce.
SK Tenis Frymburk uspořádal tenisový turnaj ve čtyřhrách mužů.

Kapitola devátá: Dobrovolné aktivity obyvatel, výročí obce
Myslivecký spolek Frymburk – 20 členů
Předseda a finanční hospodář: Vlach František
Myslivecký hospodář: Janda Karel
Jednatel: Moravec Milan
Tři členové vykonávají činnost myslivecké stráže, a to Stanislav Zabilka, Milan Moravec a
Ladislav Olšiak.
Náklady na činnost spolku v roce 2002 činily 47 128,- Kč. Z toho náklady na krmivo pro
zvěř 12 000,- Kč.
Členové spolku se podíleli na výsadbě lesních stromků pro Lesy České republiky, přičemž
odpracovali 120 hodin.
Bylo uloveno:
zvěře srnčí celkem 24 ks
zvěře černé celkem 22 ks
1 kus jelení zvěře
1 zajíc
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/
Myslivecké sdružení Vřesná ulovilo v roce 2002 tuto zvěř:
5 srnců, 4 srny, 2 srnčata
Z černé zvěře byla ulovena:
4 selata, 2 lončáci
Ze zvěře škodné bylo uloveno:
21 lišek, 2 kuny
Od roku 1996 nepořádá sdružení hony na zajíce z důvodu stále se snižujících stavů.
V úhynu zaznamenali 1 srnce, 3 srnčata a 2 zajíce. Jednalo se většinou o úhyn vlivem silničního provozu /střet s vozidlem/. Na podzim roku 2002 zemřel ve věku 57 let dlouholetý člen
spolku, pan Tibor Teješ. Členem sdružení byl od roku 1973.
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/
Další myslivci jsou organizováni v Mysliveckém spolku Kozí Vrch /přechází pod firmu Valenta/ a v Mysliveckém spolku Posudov, Kovářov, Hrdoňov
Sbor dobrovolných hasičů funguje pod vedením p. Václava Liebla st. a velitele Antonína
Labaje ml. Dalšími členy jsou Dvořák Pavel, Gažák František, Mazura Pavel, Nekola Radek, Potměšil Ladislav, Rychnovský Ladislav, Petráš Miroslav, Tichovský Josef, Šuhaj Štefan a Skoupil Karel.
Březen: jednotka byla povolána k požáru louky na Svatonině Lhotě.
Duben: sběr železa, likvidace divoké skládky v lese nad Táborem Míru, stavění májky, která po pokácení posloužila k výstavbě dětského koutku před občerstvením na Bažinách.
Květen: okrsková soutěž /umístění na 2. místě/, likvidace starého železa včetně železného
pontonu vytaženého z jezera.

Červen: požární hlídky při Frymburských slavnostech včetně taktického cvičení požárního
útoku na hotel Royal za účasti profesionálních hasičů a SDH z Přední Výtoně. Cvičení mělo
natolik realistický průběh, že se někteří návštěvníci Frymburka domnívali, že jde o skutečný požár, neboť zde zasahovala veškerá technika z frymburské základny a také záchranka.
Červenec: Výjezd k větrné smršti 10.7. Odstranění padlých stromů na vozovkách v Milné,
Blatné, Světlíku a přímo ve Frymburku.
Srpen: v tomto měsíci dobrovolní hasiči asistovali při natáčení seriálu Hop nebo trop pro
Českou televizi. Členové rovněž pomáhali při likvidaci škod po záplavách, zejména Petr
Dvořák se účastnil několikadenních záchranných prací.
Září: zakoupení starší stříkačky PS12 a její generální oprava.
Prosinec: dovoz Betlémského světla
SDH ve Frymburku je ve stínu profesionálních hasičů a i přesto, že chtějí pomáhat, a to
bezplatně, často nejsou k záchranné akci ani přizváni. Tak tomu bylo i při požáru hotelu
Kramolín. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Frymburka a současně hasiči z Českého
Krumlova. Bohužel na silnicích byl v prosinci havarijní stav, a tak se hasiči z Českého
Krumlova dostali na místo požáru až za hodinu. Jednotka dobrovolných hasičů
z Frymburka byla schopna výjezdu do 10 minut, ale nikdo je nepozval, a tak pouze poslouchali, jak krumlovští hasiči hlásí do vysílačky, že cesta je mizerná a že přijedou později.
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/
Frymburský svaz žen pořádá 2x do roka burzu ošacení hojně využívanou frymburskými
ženami. Lze zde nabídnou různé oblečení, boty apod. a za nízké ceny nakoupit jiné věci.
Další akcí byla nabídka různých zeleninových salátů spojená s ochutnávkami. Rovněž byl
uspořádán zájezd do termálních lázní na pomezí Rakouska a Německa. Již tradiční akcí je
ukázka kosmetického líčení a péče o pleť.
V březnu se po několikaleté odmlce obnovila činnost dětského tanečního kroužku
FRYMBURÁČEK. Zasloužila se o to zejména dřívější členka Markéta Baldová a dále paní
Jarmila Žižková. Při nácviku tanců a písniček jsou děti zasvěcovány do lidových tradic, ale
též do umění společenských tanců. Frymburáček navazuje na již zaniklý taneční soubor dospělých BESEDA.

