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Úvod kronikáře
Významné události roku 2011
Evropa se řítí do dluhové pasti. Vrcholí problémy zadlužených zemí eurozóny. Z Řecka se dluhová nákaza šířila dál, velké problémy měla Itálie. Padla i slovenská vláda-její parlament odmítl zvýšit záruky za dluhy. Mezinárodní měnový fond požádal rovněž i českou republiku o
zapůjčení téměř 90 miliard korun. Vláda do konce roku o půjčce zatím nerozhodla.
Počet lidí na Zemi překročil hranici sedmi miliard. Nejlidnatějším národem je Indie a Čína.
Páté nejsilnější zemětřesení na světě od roku 1900 postihlo Japonsko. Zahynulo téměř 20 tisíc
lidí. Vlna tsunami poškodila chlazení elektrárny Fukušimy, ze které začala unikat radiace. Až
sto tisíc lidí se nemohlo kvůli zamoření vrátit domů.
Téměř po deseti letech pátrání byl zabit nejhledanější terorista světa Usáma bin Ládin.
Suchem bylo v Africe postiženo více než 12 milionů lidí.
Ministerstvo financí snížilo podporu stavebního spoření, zvýšilo daň z přidané hodnoty a tak se
zdražily potraviny, teplo, léky.
Od října začala platit takzvaná malá penzijní reforma. Pro penzisty platí větší „zásluhovost“.
Ti, kteří pobíraly mzdu nad 36 tisíc korun měsíčně, se penze zvýší, lidem s nejnižšími příjmy se
penze nezmění. Ale 70 procent nových důchodů si v průměru o dvě procenta pohoršilo. Vedlo
to mimo jiné k tomu, že lidé na konci léta masově utíkali do předčasných důchodů. Malá penzijní reforma také zavedla prodlužování věku odchodu do penze. Děti narozené v roce 2011
půjdou do důchodů až v 73 letech.
Stát si půjčuje od lidí formou prodeje státních dluhopisů. Prodaly se cenné papíry za 20,4 miliardy korun. Na druhou stranu vláda a její ministři neumí hospodařit. Např. v době našeho
předsednictví EU se plýtvalo stamiliony.
Bezmála čtyři tisíce lékařů daly ke konci roku výpověď, protože jim vláda nezvýšila platy. Lékaři jsou přepracovaní, často slouží celých 24 hodin, soboty a neděle nevyjímaje. Průměrný
hodinový plat lékaře je nižší než plat řemeslníka. Pokud skutečně v březnu příštího roku odejdou do zahraničí, bude vážně ohrožen provoz řady nemocnic.
Na středních školách a gymnáziích začaly naostro státní maturity ve dvou variantách náročnosti. Většina studentů dala přednost lehčí verzi, protože loni při zkušebním testu ze 1225 zúčastněných škol skoro třetina státní maturitu nezvládla.
/Novinové výstřižky jsou součástí kroniky/

Kapitola první
Počasí 2011
Leden byl chudší na sníh. Ke konci měsíce napadlo 30 cm. Led na jezeře je nekvalitní. Ledová
dráha byla protažená na Lipno nad Vltavou až 2.2.2011. Ovšem 4.2.2011 nastalo velké tání a
tím i konec ledové dráhy.
Únor byl nezvykle teplý. Teploty dosahovaly až + 12°C. Ke konci měsíce se vrátily mrazy, mohlo se opět na jezeře bruslit a uspořádat i dětský karneval.
Březen začal příjemnými slunečními dny s rekordními teplotami až +15°C. Pršelo však pouze 2
krát za celý měsíc.
Duben pokračoval teplotními rekordy.
Květen chudý na srážky a začátkem měsíce byly naměřeny nejnižší ranní teploty za posledních
40 let.
Červen počasí jak na houpačce, střídaly se slunné dny s deštivými.
Červenec byl nejchladnější za posledních jedenáct let a nejdeštivější od roku 1997. Pouze 5 dní
v měsíci nepršelo. Silné bouřky s přívalovými dešti a vichřicí doprovázelo nezvyklé velké množství blesků.
Srpen v první polovině nevypadal jako letní měsíc. Druhá polovina, jako by to chtěla dohnat, se
vyznamenala teplotami kolem +30°C /měřeno ve stínu/.
Září pokračovalo teplotami kolem +30°C. „Babí léto“ bylo nádherné.
Říjen začal teplotami nad + 20°C. První mráz přišel sice 15.10., ale konec měsíce byl opět teplý.
Listopad byl teplý, ale nejsušším měsícem roku.
Prosinec nevypadal jako zimní měsíc. První sníh napadl 6.12.2011. Silné sněžení se příští den
změnilo v déšť. Na Vánoce byly vidět pouze zbytky sněhu. Prosinec byl nezvykle teplý. Ke konci měsíce pouze 10 cm sněhu.
Díky nadmořské výšce je klima označováno jako vlhké a chladné. To ale neznamená, že v létě
není teplo a sucho. Výraz „vlhké a chladné“ berte jako vědecký průměr. Nejteplejší měsíce jsou
červenec a srpen, nejchladnější pak leden a únor.
Denní maxima nastávají kolem 14 hodiny a minima v období svítání. Vlhkost vzduchu se dlouhodobě pohybuje kolem 80%, v zimních mrazivých dnech ale klesá až k 10%. Při silném větru
(nad 22m/s – 80 km/h) mohou vlny na jezeře dosahovat výšky až 2 metrů. Vítr promíchává vodu až do hloubky 8-12 m. V letních měsících dosahuje teplota vody více než 23° C, v zátokách a
na mělčinách u břehu ještě více.

Průměrné teploty vody ve 2m hloubce:
Leden, únor 2°C
červenec 21°C

březen 3°C
srpen 20°C

duben 10°C

září 18°C říjen 12°C

květen 15°C
listopad 5°C

červen 19°C
prosinec 3°C

Informace o aktuálním stavu počasí lze získat pohledem na některou meteostanici nebo na
webovou kameru.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/.

Kapitola druhá
Obyvatelstvo, pohyb, statistika k 1.1. pracovní příležitosti, matrika
- sňatky, úmrtí, narození
------------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2011 žilo ve Frymburku 1321 obyvatel.
Muži………………………………………………………………………. 690
Ženy ……………………………………………………………………… 631
ženy ……… 42 let
Průměrný věk: muži………….. 39 let
V části Blatná/včetně Svatoniny Lhoty/…………… 17 dospělých
V části Milná …………………………………………90 dospělých
V části Kovářov …………………………………….. 12 dospělých
Ve Frymburku ………………………………….... 1031 dospělých

0 dětí
12 dětí
0 dětí
163 dětí

Průměrný věk 39 let. Nejstarší občanka, paní Františka Frnková, dovršila 90 let. Ve svém věku
je stále soběstačná. Recept na dlouhověkost nemá. Narodila se v Rumunsku, kde prožila své
dětství pouze s maminkou a to tak, že chodily sloužit k sedlákům a za to dostávaly jídlo . Jak
sama říká hlad nikdy neměly. Po provdání za manžela Jana se jim v Rumunsku narodily 3 děti
/další 3 děti přišly na svět již v Čechách/. Po přesídlení do Československa/ v rámci reemigrace/
bydlela celá rodina po různých samotách, živilo je vlastní hospodářství a později po znárodnění chodila pracovat na Státní statek nebo do lesa. Přitom samozřejmě musela obstarat malé
hospodářství doma a celou domácnost. Děti musely doma pomáhat a starší hlídaly mladší. Mechanizace tenkrát nebyla, tak například se s manželem starali o celou stáj dobytka /až 50 ks/.
Vše se dělalo ručně včetně dojení.
Měsíční výdělek byl 300,- Kč. Ještě v důchodu chodila pracovat k Pozemním stavbám, kde
uklízela dokončené stavby. Po zhoršení zdravotního stavu se s manželem přestěhovali do obecního bytu ve Frymburku. Manžel záhy umřel, nezůstala ale opuštěna, děti ji často navštěvují.
Celý její život byla tvrdá dřina, tak si posledních deset let zaslouženě užívá odpočinku. Mé poznatky o jejím životě vycházejí z osobního vyprávění, protože je to matka mého manžela.
Z mužů je nejstarší pan František Bártík s věkem 89 let. Narodil se ve Zdíkově, okres Prachatice, důchodce, předtím pracoval jako malíř pokojů u Státních statků. Do Frymburka se přistěhoval s manželkou v červnu 1946. Vyřešil tím vlastní bydlení a zároveň získal práci v Papírnách v Loučovicích. Do práce je po prašné cestě vozil nákladní automobil. Bydleli v domě, který patřil velkému sedlákovi německé národnosti, ten měl např. 13 krav. Jak mi sám vyprávěl
po odsunu Němců nebyli v pohraničí žádní původní obyvatele. Všichni odněkud přišli a museli
se naučit spolu žít. Žádné výhody neměli, dokonce existoval takzvaný vázaný vklad, tj. peníze,
které si našetřili, museli vložit na knížku a z toho si pak mohli kupovat věci státem povoleny,
jako např. dětský kočárek, postýlku. Doktor byl pouze ve Vyšším Brodě, chodilo se za ním jenom v nejhorším případě a to pěšky. Pan Bártík dlouhá léta vedl dobrovolné hasiče. Dnes se
vzorně stará o svoji nemocnou manželku, ale sám je v dobrém fyzickém stavu.

Během roku se odstěhovalo 45 občanů. Příčiny stěhování jsou různé. Nejvíce se odstěhovalo
mladých lidí z důvodu nedostatku pracovních příležitostí nebo následování svých životních
partnerů. Velké problémy s uplatněním mají zejména mladí občané s vysokoškolským vzděláním. Někteří občané se přihlašují k pobytu z čistě zištných důvodů, a to zpravidla pokud potřebují odkoupit pozemek. Jako občané městyse zaplatí za 1m2 pozemku 40,- Kč. Po odkoupení pozemku se opět odhlásí zpět do obce, kde skutečně bydlí.
K 26.3. 2011 proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky zcela neodpovídají celoroční skutečnosti, protože sčítací komisaři zaznamenali stav přímo k tomuto datu.
Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu:
Obyvatelstvo celkem – 1499 z toho muži – 741
ženy – 758
Trvalý pobyt – 1452
z toho dlouhodobý – 47
Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu:
Muži celkem - 741
z toho svobodní – 312 ženatí – 280 rozvedení – 69 vdovci – 15
Ženy celkem - 758
z toho svobodné – 236 vdané – 271 rozvedené -80 vdovy - 70
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity:
Ekonomicky aktivní - 690
z toho zaměstnaní
– 608, v tom zaměstnanci – 429, zaměstnavatelé – 34
osoby pracující na vlastní účet – 106, nezaměstnaní – 82
Ekonomicky neaktivní – 544
Obyvatelstvo podle náboženské víry:
Věřící – 141
z toho hlásící se k Církvi římskokatolické – 116
k Církvi československé husitské – 2
k Českobratrské evangelistické – 1
Bez náboženské víry – 416
Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka
Domy celkem - 367
z toho obydlené – 242
rodinné domy - 197
bytové domy – 40
z obydlených podle vlastníka domu
fyzická osoba - 191
městys - 17
spoluvlastnictví vlastníků bytů – 17
kombinace vlastníků – 3
Obydlené byty podle právního užívání bytu a vybavenosti:
Obydlené byty celkem - 486
ve vlastním domě – 179
z toho v osobním vlastnictví - 116
nájemní – 167
vybavenost počítačem

s internetem - 250
bez internetu - 20

koupelna, sprchový kout v bytě
splachovací záchod v bytě

475
481

Obyvatelstvo podle věku:
0-14 let
15-64 let
65 a více let

muži – 100
muži - 523
muži - 118

ženy- 77
ženy – 511
ženy – 170

Obyvatelstvo podle nejvyššího vzdělání:
základní včetně neukončeného – 218
střední včetně vyučení ( bez maturity) – 452
úplné střední ( s maturitou a vyšší odborné) – 304
vysokoškolské – 87
bez vzdělání – 8
Obyvatelstvo podle národnosti:
česká – 789, moravská – 5, slovenská – 73, německá – 6, romská – 1, neuvedeno – 599
Obyvatelstvo podle státního občanství:
Česká republika – 1263, Slovensko – 3, Německo – 22, Ukrajina – 1, Rusko – 5
Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti:
Neobydlené domy celkem - 125
z toho rodinné domy
- 114
bytové domy – 3
důvod neobydlenosti
- 56 /slouží k rekreaci/
- 4 /přestavba/
- 5 / nezpůsobilé k bydlení/
Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií:
Obydlené byty celkem – 486
z toho podle způsobu vytápění
ústřední – 228 etážové/kotel v bytě/ - 46
kamna 171
z kotelny mimo dům – 45
z toho energie používaná k vytápění uhlí,koks,brikety – 60
plyn – 5
elektřina – 143
dřevo – 199
/Údaje převzaty z podkladů Českého statistického úřad/

Počet popisných čísel: Frymburk – 223
Milná - 41
Blatná – 10
Kovářov – 10
Chaty a chalupy jsou označeny evidenčními čísly a je jich v katastru městyse kolem 1000 objektů.

Matrika:
V našem matričním obvodě se rozhodlo uzavřít sňatek 19 párů.
Jednalo se o tyto snoubence:
Brynda Ladislav + Milada Ožanová
Doležal Roman + Jitka Šestáková
Folta Tomáš + Jaroslava Hamplová
Frnka Radek + Monika Děkanová
Griessel Josef + Martina Sládková
Janáček Michal + Eva Svobodová
Manda Michal + Daniela Moravcová
Šauer Václav + Eva Doskočilová
Válek Dalibor + Václava Mičanová
Zellinger Jiří + Barbora Nováková
Černý Michal + Stanislava Vančurová
Górný Rostislav + Marie Straková
Lukeš Miroslav + Zuzana Břicháčková
Příchovský Aleš + Petra Břicháčková
Březina Jiří + Lenka Nosková
Česal Luděk + Jana Schwarzerová
Královec Miroslav + Simona Prasková
Pyszko Petr + Svobodová Eva
Vaněček Marek + Anna Eiglová
Z toho v katastru městyse se uskutečnilo 10 svateb, v Lipně nad Vltavou 4 svatby a v Přední
Výtoni 5 svateb. Z celkového počtu svateb byly dva obřady církevní.
Celkem se narodilo 16 dětí, tj. o jedno více než loni.
Narodily se tyto děti:
Hynek Račák
Terezie Labajová
Filip Račák
Jiří Zelinger
Anna Dvořáková
Michal a Laura Janáčkovi
Jan Kubát
Ema Micáková
Ela Mazurová
Sára Abdelwahed
Šimon Dirbák
Daniel Valeš
Monika Frnková/moje vnučka/
Tadeáš Dejmek
Matěj Markovič

Celkem umřelo 17 osob:
Pavel Gažák / 42 let/
Vlastimil Šisler
Tomáš Antfeist /autohavárie-34 let/
Oldřich Kafka
Marie Šatarová
Antonie Faturová
Milena Dolanská
Šimon Petričák
Marie Dlouhá
Jana Tichovská /autohavárie-18 let/
Gerda Kafková
Ján Gecelovský
Elena Olšiaková
Justina Konečná
Jiří Brom / 16 let/
Jan Šerban
Jan Žák
Příčiny úmrtí u starších lidí byly zdravotní problémy. Jeden občan spáchal sebevraždu skokem z okna ve třetím patře nemocnice.
Údaje jsou převzaty z evidence obyvatel Úřadu městyse Frymburk.

Kapitola třetí
Politický a veřejný život, činnost zastupitelstva městyse a úřadu městyse, hospodaření městyse, rozpočet, investice, dotace
------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse pracovalo ve stejném složení jako loňský rok:
Starosta
- Oto Řezáč ( podnikatel)
Místostarosta
- Václav Liebl ( důchodce)
ostatní členové
- Kučera Bedřich ( ředitel elektrárny)
- Marie Boháčová ( vedoucí prodejny)
- Mgr. Zuzana Frantálová ( zástupce ředitele ZŠ)
- Ivan Grohman ( podnikatel)
- Ing. František Piskura ( vedoucí provozu)
- Eva Neumannová ( podnikatelka)
- Luboš Krejza ( podnikatel)
Zaměstnanci městyse :
tajemník - Ing.Miroslav Flígr
odborní referenti - Antonie Frnková, Miroslava Badáňová, Miroslava Šuníková
provozní zaměstnanci - Václav Šisler, Pavel Mazura, Josef Račák, Václav Liebl ml., Frantinek Malina a Naděžda Sojková.
Zastupitelstvo městyse se scházelo 1x měsíčně. Zápis z jednání je uložen na úřadě a kdykoliv
k dispozici občanovi. Rovněž se zveřejňuje na internetových stránkách městyse. K nejdůležitějším bodům jednání patřila plynofikace, změny územního plánu, rekonstrukce základní školy
včetně přesunu mateřské školy, projednání pozemkových úprav v oblasti Posudov, Hrdoňov,
Kovářov, Milná. V rámci těchto úprav se pozemky přesouvaly a slučovaly. Změnila se i hranice
mezi Frymburkem a Černou v Pošumaví u Lukavického potoka, který nyní celý patří do katastru Frymburka, jedná se o 2599m2. Zastupitelstvo každoročně schvaluje cenu vodného a
stočného. Pro rok 2011 odsouhlasilo cenu u vodného ve výši 24,10 Kč/m3, tedy na úrovni roku
předcházejícího a navýšení ceny u stočného na 42,54 Kč/m3. Problémové bývá vždy rozhodování o přidělení bytů, protože zájem vždy převyšuje nabídku. K častým bodům jednání patřil
prodej pozemků, zejména kolem chat.

Hospodaření městyse za rok 2011
plánované příjmy rozpočtované
skutečné příjmy rozpočtované
rozdíl

25 394 530 Kč
31 149 643 Kč
5 755 113 Kč

plánované výdaje rozpočtované
skutečné výdaje rozpočtované
rozdíl
výsledek rozpočtového hospodaření

24 982 000 Kč
30 711 271 Kč
5 729 271 Kč

za rok 2011

438 372 Kč

účetní výnosy
účetní náklady
daň z příjmů
hospodářský výsledek roku 2011

27 582 598,15 Kč
23 641 995,09 Kč
1 836 160,00 Kč
2 104 443,06 Kč

ZŠ a MŠ Frymburk
výnosy hlavní činnost
výnosy vedlejší činnosti
výnosy celkem

12 625 882,61 Kč
124 429,00 Kč
12 750 311,61 Kč

náklady hlavní činnosti
náklady vedlejší činnosti
náklady celkem
hospodářský výsledek
za rok 2011
Stav běžného účtu městyse k 31.12.2011

12 283 437,71 Kč
87 702,00 Kč
12 371 139,71 Kč
379 171,90 Kč
23 876 199,96 Kč

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací
Hasiči…………………………………….……………. 68 326,- Kč
Svaz měst a obcí………………………………….…..
4 612,- Kč
Sedmiboj………………………………………….……
7 000,- Kč
Frymburské ženy…………………………………….... 5 000,- Kč
Rybáři………………………………………..………… 10 000,- Kč
TJ fotbal ……………………………………………… 809 791,- Kč
Tenis …………………………………………………… 44 620,- Kč
Lyžaři-běžci …………………………………………… 20 000,- Kč
Aqualung ……………………………………………… 40 000,- Kč
Pěvecký soubor Harmonie ……………………………
5 000,- Kč
Yukuza …………………………………………………
7 000,- Kč
Frymburské maminy …………………………………
5 000,- Kč
Včelaři …………………………………………………
5 000,- Kč
Sdružení Lipno-Dunaj ………………………………. 30 000,- Kč
Základní a mateřská škola………………………… 4 591116,- Kč
Příspěvek pro dojíždějící žáky ………………………
77 000,- Kč
Sdružení lipenských obcí …………………………….
50 000,- Kč

Přehled přijatých dotací:
dotace z Krajského úřadu na: výkon státní správy …………………… 706 600,- Kč
obnovu kapličky na kopci Marta ……… 40 000,- Kč
na činnost dobrovolných hasičů ………. 44 495,- Kč
na hospodaření v lesích ……………….. 25 980,- Kč
na sčítání lidu, domu a bytů ………….. 7 196,- Kč
příspěvky od obcí Černá v Pošumaví, Světlík, Lipno nad Vltavou,
Přední Výtoň pro ZŠ-náklady za dojíždějící žáky……………………… 139 412,- Kč

Stav pohledávek a závazků
Pohledávky: ………………………………………………………… 1 582 974 Kč
z toho – Václavík Tomáš-nesplacená půjčka ………………………………..…….
260 780,- Kč
bytový fond, pohledávky vůči nájemníkům za platby elektřiny, vody,tepla … 605 053,- Kč
zálohy elektřiny, vody/ zúčtují se při vyúčtování podle skuteč.spotřeby…….. 390 557,- Kč
nezaplacené místní poplatky ………………………………………………… 114 946,- Kč
příjmy příštích období, dohadné účty aktivní a další menší částky …………. 211 638,- Kč

Závazky: …………….………………………………………………. 1 515 984 Kč
Předplacené nájemné ……………………………………………………………..
nezaplacené faktury přijaté v 1/2012, které věcně souvisí s rokem 2011 ……….
BF zaplacené faktury za služby-bude zúčtováno vůči nájemníkům/ …………….
mzdy a odvody zaměstnanců za 12/2011, vyplaceno v l/2012 …………………..
odvod DPH za 4Q 2011…………………………………………………………..
výnosy příštích období, dohadné účty pasivní ……………………………………

66 112,- Kč
247 347,- Kč
578 584,- Kč
374 687,- Kč
130 581,- Kč
118 673,- Kč

Městys Frymburk nemá žádný úvěr, pouze leasing na Multicar-nesplacený zůstatek k 31.12.2011 je
1 207 122,- Kč.

Majetek městyse činí 194 418 863 Kč
Proti loňskému roku činí úbytek téměř 6 milionů. Podle nových nařízení musely územní samostatné
celky veškerý majetek dooprávkovat a od příštího roku se budou provádět odpisy majetku. Do roku
2011 se vedl veškerý majetek v původních pořizovacích cenách bez ohledu na jeho opotřebení.

Hlavní investice městyse:
Dofinancování cyklostezky Frymburk-Lipno ……………………………………….
Investice do vodovodního majetku …………………………………………………
Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ ……………………………………………..
Koupaliště …………………………………………………………………………..
Nové veřejné osvětlení u převozu, kostela, cyklostezky ..………………………….
Zpracování územního plánu ………………………………………………………..
Nákup pozemků ……………………………………………………………………
Pořízení malotraktoru ………………………………………………………………

212 412,- Kč
458 380,- Kč
689 742,- Kč
164 137,- Kč
527 062,- Kč
54 740,- Kč
165 600,- Kč
655 000,- Kč

Přezkoumání hospodaření městyse nezávislou auditorskou firmou skončilo závěrem: při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky.
/účetní výkazy jsou přílohou kroniky/

Stavba multifunkční centrály záchranného systému
Ve Frymburku by měl vyrůst komplex, ve kterém budou sídlit jak profesionální, tak dobrovolní hasiči
i záchranná služba. I přes výrazné škrty ve státním rozpočtu zůstává tato stavba jedinou povolenou
investicí tohoto typu v celé republice. Investory jsou městys Frymburk, Jihočeský kraj a Hasičský a
záchranný sbor Jihočeského kraje. Frymburku a polipenskému okolí přinese stavba několik výhod najednou. Uchováme si jednak profesionální i dobrovolnou jednotku hasičů, opraví se zbrojnice, do nových prostor se přesune záchranná zdravotnická služba, vše se dostane pod jednu střechu, a to ze
sdružených finančních prostředků.

Stavba plynovodu
Stavba páteřového vedení zemního plynu započala v červnu a trvala až do října. Stavělo se vždy po
stometrových úsecích, které firma vždy uváděla do původního stavu. Trasa vede od konce lokality
známé jako Rybízárna, pak na hraně komunikace mezi sportovním areálem, tenisovým hřištěm a Rybízárnou, poté protlakem pod hlavní komunikací, parkem Svazu žen a po komunikaci mezi zdravotním střediskem a kulturním domem, tedy Černohorskou ulicí až k Wellness Hotelu Frymburk a dále
přes hlavní komunikaci až na konec takzvané Větrné hůrky.

Kapitola čtvrtá
Hospodářský život, zemědělství, průmysl, podnikání, obchod a služby
(včetně cestovního ruchu), peněžnictví
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zemědělství
Farma Milná s.r.o.
Majitelem, jednatelem a ředitelem farmy je Ing.Václav Valenta. Firma hospodaří na celkem 1640 ha
zemědělské půdy a dále vlastní 60 ha lesních porostů, dva rybníky v oblasti Malšína. Nosným programem je i nadále chov skotu, zejména plemena Argus. Pro jeho zdárný ekologický chov se zrekonstruovaly stáje na Malšíně-Ostrově. Firma má kolem 60 ha zarostlých ploch, které původně byly zemědělské. Po odlesnění začaly plnit funkci pastvin.
Na Bobovci byl vytvořen pastevní areál o velikosti 89 ha a připravuje se pastevní areál, který bude
mít 243 ha a bude zahrnovat téměř veškeré pastviny kolem Milné, to znamená od Hrdoňova až
k Bobovci.
K péči o pastviny patřilo i povrchové odvodnění. Rybníky v oblasti Malšína se vylovily, velké ryby
byly prodány rybářům z Nových Hradů a zároveň se nasadila další malá násada kaprů.
Na farmě se hlídal a kontroloval každodenní stav dobytka, především narození telat.
Rok 2011 zhodnotil majitel jako poměrně úspěšný, v rostlinné výrobě zabezpečili dostatek krmiv ve
slušné kvalitě a v živočišné výrobě dokonce prodali rekordní počet skotu, a to celkem 503 kusů, což
jim zajistilo i rekordní tržby ve výši 7 milionů 400 tisíc korun. Postupně dochází k poklesu státní
podpory, proto v této souvislosti se zaobírají otázkou výstavby menší bioplynové stanice na Milné o
kapacitě 250 kw/hodin jako doplněk chovu skotu.
Informace jsou čerpány z Ročenky Farmy Milná-příloha kroniky/

Podnikání :
Počet firem a podnikajících frymburských občanů je stejný jako minulý rok. Svoje aktivity zaměřují
do oblasti cestovního ruchu a snaží se zlepšovat své služby. Zvýšila se úroveň stravovacích a ubytovacích služeb i kulturní nabídka a zázemí jednotlivých rekreačních oblastí. Prostor pro vznik dalších
podnikatelských aktivit by mohlo přinést zimní využití kopce Marta a propojení s lyžařským areálem
Kramolín.
Novým podnikatelem se stal František Ardó, který založil realitní kancelář specializující se na Lipno
a okolí. Přímo ve Frymburku nabízel nemovitosti za následující ceny:
Byt 1+2, 69m2, 100m od jezera, 950.000,- Kč
Byt 3+1 s pozemkem 363m2, 1 100 000,- Kč
Byt 1+1 s výhledem na jezero, 1 170 000,- Kč
Rodinné domy s výhledem na jezero, 4 až 5 milionů korun
Renovovaná chata s pozemkem 700m2, 1 940 000,- Kč
Nemovitosti na Lipensku patří téměř k nejdražším v celé republice.
Obchod
Lidé šetří. Obchodníci to pocítili tím, že jim klesají tržby a zákazníci nacházejí v obchodech čím dál
dražší zboží. Podražily zejména potraviny, pečivo, cukr, káva až o 28 procent. Spotřebitelé platili
více i za plyn, oděvy a obuv. Vlna dalšího zdražování se očekává příští rok kvůli zvýšení DPH /daň
z přidané hodnoty/. Do cen se toto zvýšení sazby z 10 na 14 procent promítne nárůstem cen a služeb

asi o tři procenta. Podraží potraviny, doprava, léky, knihy, dětské pleny, ubytovací služby, vstupné,
vodné a stočné, teplo, nové byty.
Průměrné ceny potravin roku 2011:
Hovězí zadní bez kosti/ l kg/ …………………………………… 183,- Kč
Kuře kuchané / l kg/ ……………………………………………. 58,- Kč
Polotučné mléko / l litr/ ………………………………………… 18,- Kč
Vejce / 10ks / …………………………………………………… 25,- Kč
Máslo / l kg / ……………………………………………………. 144,- Kč
Mouka / l kg / …………………………………………………… 11,- Kč
Těstoviny / l kg / ………………………………………………… 35,- Kč
Chléb / l kg / ……………………………………………………… 23,- Kč
Cukr / l kg/ ……………………………………………………… 23,- Kč
Pivo výčepní / O,5 l / …………………………………………… 10,- Kč
Brambory / l kg / ………………………………………………..
8,- Kč
Jablka / l kg / …………………………………………………… 27,- Kč

Cestovní ruch:
Frymburk je významné turistické centrum, v létě využívané zájemci o pěší turistiku, cyklistiku, vodní sporty, rybaření atd., v zimě zejména lyžaři. Okolí je protkáno turistickými značkami a cyklistickými trasami.
Turista zde nalezne:
veřejnou pláž se vstupem zdarma a s občerstvením
půjčovnu loděk a šlapadel
nákupní středisko s prodejnou elektro, železářství, drogerie, papírnictví a potravinami
dvě prodejny s potravinami
veřejnou knihovnu
poštu, poštovní spořitelnu
bankomat Komerční banky
zdravotní středisko-praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubní lékař
záchrannou zdravotní službu
hasiče
taxislužbu, zastávku ČSAD, převoz Frymburk-Frýdava
půjčovny a prodejnu jízdních kol
prodejnu map, pohlednic, tisku
speciální prodejnu rybářských potřeb
cestovní kancelář
informační centrum
muzeum
čerpací stanici, parkoviště na náměstí cca 50 vozidel a odstavné parkoviště cca 70 vozidel
soukromý autoservis
ubytování v hotelech, penzionech a chatkách s celkovou kapacitou cca 1500 lůžek
antukové tenisové kurty
aquapark-největší v jižních Čechách s plochou 1500m2
motokáry

Cyklostezka:
Před rokem byla otevřena Jezerní cyklostezka mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou. Nyní se rýsuje možnost jejího pokračování na opačném břehu jezera mezi lipenskou hrází a Přední Výtoní až do
Frýdavy. Tím se uzavře okruh vedoucí z Frymburka přes hráz, Přední Výtoň a přívoz zpět. Trasa
cyklostezky bude ctít i přirozený stav břehu. Ten je totiž v některých místech přímo posetý obrovskými balvany, podobným těm pod Čertovou stěnou. Mezi nimi se trasa bude klikatit. Kromě cyklistů
či in-line bruslařů bylo možné na stezkách vídat i psy. V půjčovnách sportovního vybavení
se objevily speciální přívěsné vozíky za bicykly. Na první pohled připomínaly přívěsy určené pro děti. Nosnost takových vozíků je 45 kilogramů. K zapůjčení byly i další novinky pro majitele psů. Například adaptér s vodítkem, který se dá připevnit na řidítko bicyklu nebo koloběžky. Díky důmyslnému systému vodítko psa podél jízdní dráhy přesně vedlo a nehrozilo, že by se zamotal například do
předního kola.
Velký zájem byl o elektrokola. Vzhledem k tomu, že při jízdě vyžadují díky motorovému pohonu jen
minimální námahu, si je oblíbili hlavně starší lidé. Na jedno nabití se dalo s elektrokolem ujet přibližně 50 kilometrů. Novinkou pro handicapované byla kola, která se místo nohou poháněla rukama.
Na jaře, např. 14.března 2011, teploty na slunci dosahovaly téměř dvaceti stupňů, umožnilo tak počasí turistům jedinečnou kombinaci. Dopoledne se vyřádili na zasněžených svazích a po obědě nasedli na kola anebo si obuli kolečkové brusle. Se sjezdovými lyžemi či běžkami si už turisté nevystačí.
Aktivní život posledních let si žádá i aktivní dovolenou. Hitem zimy byly takzvané ledoběžky a také
pásová kola. Ledoběžka se do Česka dostala z Finska, kde ji jako dopravní prostředek využívala tamní armáda. Jde vlastně o klasickou koloběžku se dvěma bruslemi, na něž lze během chvilky připevnit
lyže, takže se ledoběžka změní ve sněhoběžku. Vyjet s ní bylo možné na zamrzlou vodní hladinu, ale
i na zasněženou cestu.
Na pásová kola se pak během chvíle změní klasické bicykly. Stačilo jen sundat obě kola, místo předního připevnit lyži a místo zadního speciální kolo s pásem. Jezdit na tomto kole nebylo zrovna snadné. Když se ale na kole zvolil lehčí převod, zvládli to i průměrní sportovci.
Jedna z turistek nadšeně líčila, že Lipno je snad jediné místo v Čechách, kde během týdenní dovolené
mohla vyzkoušet lyžování, bruslení na ledě i in-line stezce a ještě se projet s rodinou na kole.
Zhruba v polovině cyklostezky mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou byla umístěna Lipenská
vodní víla. Při stavbě se starosta Lipna-Zdeněk Zídek zmínil, že ho při návštěvě Prahy zaujala v jednom obchodě bronzová socha ženy, kterou by bylo možné umístit k naší cyklostezce. Při slavnostním
otevření hotové cyklostezky byl přítomen i senátor Tomáš Jirsa. Při společné projížďce na kole se zastavilo u skalního výběžku a pan starosta městyse Frymburk se zmínil o záměru sem koupit sochu.
Tento nápad natolik oslovil pana senátora Jirsu, že nákup víly zaplatil. Součástí cyklostezky je i historický klenbový kamenný mostek na Vřesné. Ještě do konce roku 2010 byl majetkem Jihočeského
kraje. Tento most byl povodněmi v roce 2002 značně poškozen, a proto se hledalo řešení, jak uskutečnit převod kdy městys požadoval převzetí pouze s podmínkou opravy mostu. K tomu došlo na základě dohody koncem roku 2010. V roce 2011 začaly práce na opravě, kterou nakonec Jihočeský kraj
uhradil ve výši 1,5 milionů korun. Jelikož se jedná o most poměrně značného stáří, oprava musela být
co nejšetrnější a materiálově odpovídající provedení opravy tohoto pro nás historického díla. V rámci
opravy mostu došlo i k úpravě potoka včetně kamenných prahů mostku, aby příští stoletá či dokonce
pětisetletá voda most výrazně nepoškodila.
Po ukončení léta nastává pro Frymburk těžší období, zejména pro majitele obchodů a restaurací. Odliv turistů je citelně znát i vzhledem k tomu, že prakticky neexistuje zimní sezona. Kopec Marta, kte-

rý by byl vhodný pro zimní sporty, je prakticky nevyužíván. Lanovka je majetkem soukromníků, kteří ji spustí pouze pokud je hodně přírodního sněhu. Trochu lépe jsou na tom ubytovatelé. Dali hlavy
dohromady a vymyslili novinku. Lyžaře vozil skibus na rakouské sjezdovky. Celková návštěvnost
klesá.
Bruslařská sezona začala rekordně brzy, hned po Novém roce. Led byl sice trochu hrbolatý, protože
před 14 dny byla obleva a pak silně sněžilo, ale tisíce ostrých nožů bruslících lidí a také sluníčko pomohlo hrbolky zbrousit a tím zlepšit kvalitu ledu. Brzy by měl bruslařskou dráhu udržovat nový
stroj, který byl pořízen v závěru loňského roku za podpory Jihočeského kraje a nově bude udržovat i
rychlobruslařský ovál předpisových parametrů s plochou pro hokej uprostřed a s běžeckými trasami
na ledě. Pokud vládne příznivé počasí, lze bruslit po celém jezeře. Nad zamrzlým Lipnem se proháněli i draci. Jde o sport, kdy bruslaře drak táhne po ledě. Pohled na led to byl tak úchvatný, že i řidiči na
nedaleké silnici brzdili, aby si tu krásu prohlédli. Frymburské maminy zase uspořádaly velký maškarní rej na ledě, což využilo mnoho prcků. Ti spolu zápolili v různých soutěžních disciplínách či třeba
tancovali. Došlo i na opékání buřtíků přímo na ledě v centru všeho dění. Bruslení na zamrzlém lipenském jezeře získává stále více obdivovatelů z celé republiky. Záběry z bruslení se často objevují
v televizi.
Díky stále více se prohlubujícímu zájmu o zdravý způsob trávení volného času se bruslení na jezeře
stalo vyhledávanou aktivitou, proto městys začal řešit celou atrakci více profesionálně. Do přípravy
bruslařské dráhy se aktivně zapojili dobrovolní hasiči. Pravidelně měřili sílu ledu, upravovali povrch
a menší plochy jako přírodní kluziště.
Lipensko objevují Afričané
Vedle Holanďanů, Francouzů nebo německy mluvících turistů by svou dovolenou u Lipna mohli snad
už brzy trávit také obyvatelé Jihoafrické republiky, jejichž velvyslankyně navštívila Frymburk. Ta poté, co si městys i jeho okolí prohlédla, mluvila o tomto regionu v superlativech. Zdejší krajina je velmi podobná venkovským oblastem v Jihoafrické republice. Rovněž ji zaujalo, kolik Holanďanů u nás
žije, protože Jihoafričané mají silnou vazbu na Holandsko a jejich řeč je v podstatě zjednodušená holandština.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Kapitola pátá
Úprava městyse, doprava, spoje, změny životního prostředí
Běžnou údržbu jako je sekání trávy, odvoz na skládku, úklid komunikací, úklid sněhu zajišťuje
městys prostřednictvím zaměstnanců služeb. Není v jejich silách zajistit údržbu v celém katastru, proto musí pomáhat všichni obyvatele městyse např. i tím, že si zametou před svými domy anebo se pečlivě starají o své zahrádky. Mnohá pole v okolí však zůstávají neposekaná a zemědělsky se nevyužívají. Problémy jsou i s posekanou trávou, protože téměř zcela zanikl chov domácího hospodářského
zvířectva.
Velkým problémem je likvidace odpadů. Většina obyvatel odpady třídí.
Za rok 2011 bylo vyprodukováno : /množství je uvedeno v tunách/
0,0600 – pneumatik
10,7283 – papír a lepenka
11,6661 – sklo
0,0450 - barvy, lepidla
6,2171 - plasty
326,0006 – směsný komunální odpad
0,2000 - objemný odpad
354,9171 celkem
/Podklady z firmy ASA-příloha kroniky/
Lesy
Historický majetek lesů o výměře cca 230 ha byl městysi předán Lesy České republiky Vyšší Brod na
základě dokumentů uvedených v Souhlasném prohlášení mezi obcí Frymburk a LČR ze dne 4.6.2002
a v roce 2007 byly předány další příděly o výměře cca 270 ha. Na lesy vydané v roce 2002 byl zpracován LHP/lesní hospodářský plán/, jehož platnost započala 1.1.2005. Majetek vydaný v roce 2007
byl součástí LHP Lesů Vyšší Brod s platností 1999-2008. Na základě těchto skutečností byl vypracován nový LHP na celý majetek městyse Frymburk s platností 2008-2017. Tento plán však Krajský
úřad Jihočeského kraje neschválil. Dne 19.8.2008 bylo Krajskému úřadu doručeno podání námitek
proti neschválení nového LHP. Následně byla podána žádost o rozklad Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ze dne 11.9.2008, které zamítlo námitky proti neschválení LHP pro lesní majetek
městyse Frymburk a rozhodlo, že nelze spojit původní LHP a nově vydané lesní pozemky, u kterých
platnost plánu skončila. Na základě těchto skutečností doporučilo změnit původní plán a upravit závazná ustanovení. V tomto případě by však městys nemohl žádat o dotaci na pořízení nového plánu.
Proto došlo k dohodě mezi starostou a pořizovatelem LHP provést úpravy tak, aby se mohlo požádat
o dotaci na pořízení nového plánu.
V současné době má tedy městys zpracovány a schváleny 3 platné následující LHP:
1.Obecní lesy Frymburk
s platností 2005-2014 o výměře 6,66 ha
2.Městys Frymburk I.
s platností 2008-2017 o výměře 0,96 ha
3.Městys Frymburk II.
s platností 2010-2019 o výměře 497,92 ha
------------------------------------------------------------------------ 505,54 ha
Celková výměra lesních pozemků k 31.12.2011 / po pozemkových úpravách/:
Předáno Lesům ČR Vyšší Brod
-14,07 ha
Převzato od Lesů ČR Vyšší Brod
16,73 ha
Celková výměra lesů:
508,20 ha

Celková výměra lesů v roce 2009 byla 506,9 ha. V roce 2010 po upřesnění a zpracování LHP 508,20
ha, tj. o 1,3 ha více než v roce 2009.
Údaje z LHP
Maximální výše těžeb podle jednotlivých LHP od 1.1.2010 do 31.12.2019:
Obecní lesy Frymburk
758 m3
113 m3
Městys Frymburk I.
Městys Frymburk II.
42 600 m3
Celkem
43 471 m3
Z výše uvedených údajů vychází celková maximální roční těžba v lesích městyse Frymburk 4 347
m3.
Lesní hospodářská evidence
V roce 2011 bylo vytěženo 2 323,96 m3 dřeva / jedná se o 54% ročního etátu stanoveného LHP/.
Z celkové těžby bylo celkem 113,26 m3 nahodilé těžby v členění:
13,41 m3 souše
40,05 m3 kůrovec
59,80 m3 zlomy a vývraty
Z celkové těžby bylo celkem 2210,70 m3 úmyslné těžby v členění:
2000,36 m3 mýtní těžby
211,45 m3 předmýtní těžby – 7,17 ha probírek
Zalesnění bylo provedeno na výměře 0,88 ha, podle jednotlivých dřevin následovně:
jedle
0,15 ha
buk
0,56 ha
smrk
0,12 ha
borovice 0,05 ha
Ostatní práce provedené v pěstební činnosti:
nátěr sazenic proti okusu - 50 tisíc ks
shazování a pálení klestu - 961,50 m3
oprava oplocenek
- 0,2 km
ožínání sazenic
- 0,50 ha
kladení lapáků proti kůrovci - 21 ks
Příjmy a výdaje 2011:
Příjem za vytěžené dřevo
Samovýroba
Náklady na odbor.lesního hospodáře
Náklady na pěstební činnost
Dotace
Celkem

2 615 863 Kč
4 740 Kč
- 182 880 Kč
- 298 856 Kč
25 980 Kč
2 164 847 Kč tj. 4260 Kč/ha lesa

Ostatní činnost:
V měsíci říjen 2011 byla zjištěna krádež dřeva. Pachatel krádeže byl zjištěn a vzniklou škodu musel
uhradit. Stejně jako v předcházejících letech byla umožněna občanům těžba palivového dřeva formou
samovýroby.
/Zpráva o hospodaření v lesích-příloha kroniky/.

11.ročník Setkání přátel čisté vody
Setkání bylo zaměřeno na vyhodnocení minulého ročníku, na problematiku rybářského hospodaření a
rybářských sportů a problematiku používání spalovacích motorů v nádrži Lipno.
Jedním z bodů programu byla i přednáška Moniky Krolové na téma porost v nádrži Lipno:
V nádrži Lipno v letech 2006-2012 provedla průzkum břehových porostů. Břehová oblast a i struktura druhového zastoupení rostlin je vystavena velkým fyzikálním a biologickým změnám díky nepravidelnému kolísání vodní hladiny, sklonem břehu, rozběhovou dráhou vln, průhledností vody a lidskou činností. Břehové porosty jsou proto, v porovnání s porosty vodních ekosystému, druhově velmi
chudé. Nejcennější biotopy jsou zátoky. Celkově v nádrži bylo zjištěno 53 druhů rostlin a 16 druhů
dřevin. Nejčastěji se vyskytuje chrastice rákosovitá, bahničky jehlovité, ostřice štíhlá a zblochan
vzplývavý.
Velkým problémem nádrže, zejména v letním období, je přítomnost sinicového květu. Uměle vytvořená vodní díla mají mladé ekosystémy. Vegetace se tvoří po zaplavení oblasti, kdy většina původních rostli odumírá. Zůstávají pouze ty, které se dokážou vyrovnat se zaplavením a následným nedostatkem kyslíku v půdě. Na kvalitu a čistotu vody má vliv celý ekosystém / plankton, ryby, vegetace,
lidská činnost, průhlednost vody/.
/Studie porostů-příloha kroniky/
O zlepšování životního prostředí svědčí i skutečnost, že se v zátoce objevují labutě a kachny. Krásný
pohled byl 22.12.2011, kdy se po frymburském náměstí procházelo osm kachniček.
Doprava:
Dopravní linky již dávno neřeší problémy dojíždějících občanů. Do zaměstnání zpravidla jezdí osobními automobily, což při stálém zvyšování cen pohonných hmot není vůbec levná záležitost a každý
si musí odečíst z výplaty cca 2 až 4 tisíce korun. Pro děti dojíždějící z okolních obcí do naší školy zajistil městys zvláštní autobus hrazený z prostředku městyse. V období od 2.7. do 25.8. jezdí navíc autobusy Cyklotransu České Budějovice, které přepravují i jízdní kola. Hojně je rovněž využíván přívoz
z Frymburka do Frýdavy. Jezdí každou hodinu.
Lodní dopravu po jezeře využívají zejména turisté:
Okružní plavby-v hlavní sezóně 3x denně z Lipna nad Vltavou do Frymburka, doba trvání 50 minut.

Kapitola šestá
Péče o obyvatelstvo, sociální zabezpečení, zdravotnictví, péče o staré občany
----------------------------------------------------------------------------------------------V sociální oblasti se změnila řada věcí:
Podpora v nezaměstnanosti – kdo dal výpověď bez vážných, například zdravotních důvodů, snížila se
mu podpora na 45 procent čistého výdělku. Zásadní změnou bylo zrušení možnosti přivýdělku čtyř tisíc korun měsíčně a podpora se vyplácela až po uplynutí doby, kterou pokrylo odstupné. U nezaměstnaných, kteří měli určité problémy se uvažuje o poskytování pomoci v naturálních dávkách. Člověk,
který byl bez práce déle než dva měsíce, byla nabídnutá veřejná služba až 20 hodin týdně. Jestliže
bez vážného důvodu odmítl, ztratil nárok na podporu.
Důchody - průměrný starobní důchod se zvýšil o 371 korun na 10 494 korun.
Zákoník práce – upřesnil, kdy je potřeba písemná forma, odstupné se bude řídit délkou odpracované
doby, pracovní smlouvy na dobu určitou nesmí v součtu překročit 3 roky a může být prodloužená
maximálně dvakrát, dohoda o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nesmí ročně překročit 300
hodin a za příjem nad 10 tisíc se bude platit zdravotní a sociální pojištění, zneužití nemocenské může
být důvodem k výpovědi.
Rodičovský příspěvek – rodiče si mohli zvolit, jak budou chtít peníze do výše 220 tisíc korun čerpat,
zda po dobu od dvou do čtyř let.
Porodné – dostávaly rodiny za první narozené dítě v případě, že jejich příjem nepřesáhl 2,4 násobek
životního minima /3410 korun/.
Příspěvek na péči o nezaopatřené dítě – se zvýšil o 2000 korun, pokud příjem rodiny nedosáhl dvojnásobku jejich životního minima.
Příspěvek na bydlení - byl stanoven tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů zůstala rodině
částka na živobytí.
Bezpečnostní situace v městysi
O bezpečnost se stará Obvodní oddělení policie Lipno nad Vltavou. V roce 2011 bylo šetřeno 23
trestných činů, z toho 8 trestných činů bylo předáno k realizaci do Českého Krumlova. 2 trestné činy
řešeny ve zkráceném přípravném řízení, zbylé byly majetkového charakteru, tj. krádeže, poškozování
cizích věcí a násilné trestné činy. Za rok 2011 bylo šetřeno 61 přestupků z toho 27 objasněno. 20 přestupků bylo odloženo, jelikož se nepodařilo zjistit osobu pachatele – jednalo se především o přestupky proti majetku. Personální stav oddělení 14 policistů. Vedoucí oddělení npor.Bc David Vandas.
/Zpráva o bezpečnostní situaci-příloha kroniky/
Zdravotnictví
Velkým problémem bylo ukončení provozu lékárny 20.11.2011. Pro léky si museli občané jezdit do
Lipna nad Vltavou anebo až do Českého Krumlova. To byl velký problém pro ty, kteří nemají osobní
automobil nebo pro starší občany. Městys zahájil jednání ohledně opětného otevření lékárny
s Nemocnicí Český Krumlov.
Na bezpečí, zejména rekreantů, kteří podceňováním přírodních podmínek a přeceňováním vlastních
sil, případně nadměrným pitím alkoholu, bdí Vodní záchranná služba. Když se obloha začne od západu černat mraky, pak je nejlépe okamžitě zamířit ke břehu. Do několika minut se totiž může změnit
počasí z klidu až na vichřici. Zachraňování přispělo k tomu, že se snížil počet utopených lidí. Lipno
je nejvýše položená přehrada, nachází se vlastně v horském podnebí. Hladina je přes 720 metrů nad
mořem, a proto dochází k rychlým změnám síly větru. Vysoké vlny nebo okamžitá změna směru větru i o 90 stupňů dokáže překvapit i zkušeného jachtaře. Při rozloze a hloubce Lipenské přehrady je

důležité počítat také s tak zvanou skočnou vrstvou, kdy voda na povrchu je do určité hloubky prohřátá třeba na dvacet stupňů, při skoku do hloubky ale člověk brzy narazí na podstatně studenější vrstvu.
V takovém případě může dostat svalovou křeč nebo i zástavu srdce. Vodní záchranáři začali u Lipenského jezera sloužit i v zimě, tedy ve sněhu a na ledě, protože bruslení na zamrzlém jezeře láká čím
dál více bruslařů. Kontrolují kritická místa, kde vtékají potoky, sledují dění na ledové ploše dalekohledem. Pokud jsou potřební, jsou do tří minut na místě. To jim umožňuje nově vybavená čtyřkolka.
Tragická rybářská výprava
V sobotu 3. prosince 2011 se vypravili tři mladíci z Německa na rybaření na Lipenské jezero. Auto
nechali stát na druhém břehu jezera. Složili loď na vodu a jeli na ostrov Tajvan. Tam si udělali oheň,
ale po čase si to zřejmě rozmysleli, protože kolem 16. hodiny nasedli na loď a vraceli se k autu. Jenomže hladinu Lipna silně rozbouřil vítr. Padesát až sedmdesát metrů od břehu se loď zvrhla a začal
boj o holý život. Nejstarší mladík doplaval zpět na ostrov a volal na ostatní, ať plavou zpátky na ostrov, ale oni mu odpověděli, že se budou držet lodi. Zachráněný mladík pravděpodobně padl vyčerpáním. Ležel v bezvědomí v popelu ohniště, možná právě to ho zachránilo, že vydržel až do rána. Mladík se ráno probral a jeho volání „Hilfe, hilfe“ zaslechli rybáři a zavolali pomoc. Mezitím se rozběhlo
pátrání po jeho kamarádech. Zhruba 40 policistů, hasičů a vodních záchranářů. Do pátrací akce se
zapojili policejní potápěči z Brna a Prahy. Povodí Vltavy poskytlo loď a personál. Z německého Neureichenau přijel otec zachráněného mladíka a s ním čtyřicet německých občanů, kteří se rovněž zapojili do pátrací akce. Hledání ztěžoval vítr a chumelenice. Po usilovném pětidenním pátrání se
v hloubce šesti až sedmi metrů na dně nalezla dvě těla.
Novinové výstřižky-příloha kroniky/

Kapitola sedmá
Školství a kultura rok 2011
Od 1.7.2011 byla do funkce ředitelky Základní a Mateřské školy Frymburk jmenovaná Mgr. Milada
Minaříková. Její příchod a další činnost byl pro školu dobrým přínosem. Zlepšila se komunikace
s rodičovskou veřejností zejména, přes internet. Každá třída má na internetu školy týdenní plán učiva,
denní úkoly žáků a třídní projektové dny se zaměřením na určité téma např.:
24.10.-25.10.2011 Třídní projektové dny
Témata:
1.třída – Podzim na zahradě a v sadu
2.třída - Podzim
3.třída - Chceme znát Frymburk
4.třída - Den se zvířaty
5.třída - Český Krumlov, součást světového kulturního dědictví
6.třída - Pravěk
7.třída - Cestujeme po Evropské unii
8.třída - Hudba a její vývoj
9.třída - Halloween
Dále je zde nabídka zájmových kroužků, a to přírodovědného, zdravotnického, kroužku ručních prací,
gymnastika, tvořivá dílna, florbal, počítačový a taneční kroužek. Byl zřízen Zoo kroužek, ve kterém
se žáci starají o živá zvířata, a to o tato:
korela chocholatá, andulka/papoušek vlnkovaný/, žebřička pestrá, morče, křečík džungarský, křepelka
čínská
Na jednotlivé měsíce jsou vždy plánované různé akce, např. na listopad 2011:
1.11. – Víš, co smíš? /beseda s příslušníky Policie pro 4.a 5.třídu/
7.11. - Burza knih
8.11. - Víš, co smíš? /beseda s příslušníky Policie pro 3.třídu/
9.11. - čtvrtletní rodičovské zkoušky
10.11.- exkurze na Úřad práce Český Krumlov pro 9.třídu
14.11.- divadlo Český Krumlov „Zrzavý Orm“ / 6. a 7. třída/
23.11.- výstava Vzdělání a řemeslo, České Budějovice / 7. a 8. třída/
25.11.- slavnostní rozsvěcení adventního stromu a Vánoční jarmark ve škole
Celý měsíc sběr starého papíru.
Uvedeny jsou rovněž všechny soutěže a olympiády a umístění frymburských žáků.
Novinkou je založení školního sadu. Na louce vedle skleníku vykopali žáci 5. třídy jámy pro ovocné
stromky. Ty zakoupila paní učitelka Račáková v zahradnictví v Českém Krumlově-třešeň, jabloň,
hrušeň, švestku a kanadské borůvky. Zasadili je za pomoci pana školníka i paní učitelky žáci třetí třídy.
Uvádím pouze malou ukázku z práce školy. Velkým přínosem pro rodiče je možnost zjistit, co se ve
škole děje, co jejich dětí probírají za učivo, jaké mají domácí úkoly, čeho se mohou zúčastnit, dále
mohou poslat své dotazy a připomínky, na které je jim odpovězeno. Myslím, že naše škola pod vedením nové ředitelky je ukázkou moderních vyučovacích metod a správného přístupu k rodičům.

Obdobně se prezentuje na internetových stránkách školy i mateřská škola, kde vedoucí učitelkou je
Eva Nešvarová.
Uvádím pro představu měsíc říjen
Témata:
Podzim v zahradě
Podzim na poli
Podzim v lese
Podtémata:
Ovoce, zelenina – druhy, názvy
Ovocné stromy, jejich názvy a plody
Charakteristické znaky podzimu
Podzim v zahradě, na poli, v lese
Jak se mění přírod na podzim
Specifické cíle:
Naučit se znát a pojmenovat druhy ovoce a zeleniny
Umět pojmenovat ovocné stromy a jejich plody
Vysvětlit dětem sklizeň na polích a zahrádkách
Seznámit děti s některými květinami, keři, jejich názvy a částmi-barva, vůně, stonek
Vést děti k vnímání barev v přírodě i kolem sebe
Zájmové kroužky jsou i v mateřské škole:
Starší berušky-dopolední klub určený pro předškolní věk 5-6 let zaměřený na přípravu vstupu do základní školy / příprava na psaní, rozvoj matematických představ, výtvarné, pěvecké, hudební činnosti/
Jógové chvilky-tělovýchovný kroužek pro mladší děti, jednoduchá cvičení s prvky jógy a říkankami.
Cviky jsou zaměřeny na lehké posílení svalů a správné dýchání.
Hrátky s angličtinou-výuka anglického jazyka probíhá hravou formou-básničky, písničky, říkadla.
Jednoduché komunikační aktivity-pozdravy, poděkování.
Školní družina prezentuje týdenní plány činnosti, např.: 14.11.-18.11.
Odpočinkový: kreslení a omalovánky
četba na pokračování, DVD pohádek, stolní a karetní hry
Výchovný:
literární – procvičování básniček
pracovní – výroba na vánoční trhy
hudební – nácvik vánočních koled
Pobyt venku: školní hřiště, palouk u školy, pláž
procvičování sčítání a odčítání, číselná řada, porovnávání/matematika/
Příprava:
opakování vyjmenovaných slov, doplňování i a y /český jazyk/
četba knih dle výběru dětí + převyprávění
křížovky a doplňovačky
Celoroční plán akcí: beseda s policií, poznáváme své kamarády, sběr lesních plodů, vycházka do přírody, turnaj v dámě, výroba voskových svíček, mikulášská a vánoční nadílka, legrační olympiáda na
sněhu, odpoledne v kuchyni, karneval, odpoledne v bazénu, výroba velikonočních přáníček, sběr léčivých bylinek, přespání v družině a další akce.
Školní jídelna informuje rodiče o platbách za stravné v rozmezí 380-460,- Kč měsíčně /podle věku
dítěte/. K dispozici mají rodiče týdenní jídelní lístek, tak např.: od 7.11.-11.11.2012 základní škola
Pondělí:polévka fazolová se zeleninou, segedínský guláš s houskovým knedlíkem, jablko, ovocný čaj
Úterý: polévka slepičí, čočka s vařeným vejcem a chlebem, ledový salát, vita nápoj, mléko
Středa: polévka kulajda, vepřové maso na žampionech s těstovinami, ovoce, ovocný čaj
Čtvrtek: polévka česnečka s bramborem a hráškem, kuřecí závitek s rýží, horká čokoláda
Pátek: zeleninová polévka s pohankou, pečené kuře s bramborem, müsli tyčinka, sirup

Jídelní lístek mateřská škola:
Pondělí: Přesnídávka-tmavý chléb s lučinou, salátová okurka, bikava, ovoce
Oběd-polévka z fazolových lusků, drůbeží maso v mrkvi s bramborem, müsli tyčinka, čaj
Svačina-rohlík s paštikou, rajče, ovocný čaj
Úterý: Přesnídávka-chléb s Ramou, strouhaný sýr, rajče, Caro
Oběd-polévka pórková, roštěná na houbách s knedlíkem
Svačina-tmavý rohlík s bylinkovým máslem, kápie, hruška, černý čaj
Středa: Přesnídávka-chléb s tuňákovou pomazánkou, paprika, ovocný čaj, ovoce
Oběd-polévka česnečka s bramborem, kuřecí závitek s rýží, okurkový salát, sirup
Svačina-tmavý chléb s vaječnou pomazánkou, rajče, ovocný čaj
Čtvrtek: Přesnídávka-večka s máslem, šunka, rajče, mléko
Oběd- polévka gulášová, ovocné knedlíky s borůvkami sypané kakaem, sirup
Svačina-chléb s máslem, hermelín, jablko, ovocný čaj
Pátek: Přesnídávka-vanilkový pacholík, rohlík, melta, ovoce
Oběd-polévka luštěninová, vepřový řízek s bramborovou kaší, kompot, ovocný čaj
Svačina-tmavá houska s taveným sýrem, mrkev, ovocný čaj
Součástí základní školy je hudební škola, kterou provozují manželé Rolčíkovi.
Děti z první třídy se dočkaly neobvyklého předání vysvědčení, a to při projížďce na parníku. Měly
malou oslavu se spoustou ňamek a pořádně si jízdu parníkem užily. Ráno se sice divily, kam je to rodiče vedou, proč nejdou do školy. Bylo to připraveno jako překvapení. Předávání vysvědčení připravila YUKUZA a předal pan starosta.

Kultura
Již po dvanácté se sjely do Frymburka stovky lidí, aby si užili bohatý program Frymburských slavností. Program byl postaven tak, aby si užily hlavně rodiny s dětmi. Speciálně pro děti byla připravená celá řada divadelních pohádek a rodiče se dobře pobavili u živé hudby ve velkém pivním stanu
přímo na náměstí. Mezi hlavní lákadla patřil ohňostroj, bezplatná projížďka parníkem, divadlo. Novinkou bylo vystoupení frymburského pěveckého sboru Harmonie pod taktovkou dirigenta Vladimíra
Rolčíka. Během celé akce se představilo mnoho hudebních skupin všech žánrů.
/program-příloha kroniky/
Muzeum
Kromě stálé expozice bylo možno zhlédnout indiánskou výstavu „Indiáni na Lipně“. Skuteční indiáni
samozřejmě na Lipně nikdy nebyli, ale zhruba před 20 lety pan Dlouhý Emil s několika nadšenci si
zhotovili indiánská typí a určitou dobu žili v přírodě jako indiáni. V listopadu vystavovali své fotografie z cest po světě dva mladíci, a to Jan Žák a Miroslav Gala. Vánoce byly ve znamení tradičního
koncertu žáků hudební školy a vystoupení frymburského komorního pěveckého sboru Harmonie.
Již tradiční zahájení adventu odstartovali naši nejmenší svým krásným vystoupením „Zpívání u stromečku“. Dětskou Mikulášskou zábavu se všudypřítomnými čerty pořádaly Frymburské maminy a OS
Lipno-Dunaj. V prosinci Sbor dobrovolných hasičů zajistil pro obyvatele městyse tradiční symbol
Vánoc-Betlémské světlo míru.
Knihovna je umístěna v přízemí kulturního domu. Po změně knihovnice v červnu 2010 a prodloužení výpůjčních hodin na 4 hodiny v týdnu se činnost knihovny stabilizovala. Nová knihovnice slečna
Tereza Rillichová uspořádala a přeřadila knihy do nových regálů a pokračovala ve vkládání knihovního fondu do počítačového programu.

výpůjčky celkem
čtenáři celkem
z toho děti
návštěvnost knihovny

rok 2009
1 494
64
17
365

rok 2010
1 530
67
19
385

rok 2011
1404
88
22
425

Fond knihovny je doplňován z prostředků městyse nebo dary od čtenářů. Během roku využívá
knihovna možnosti zapůjčení cirkulačních výpůjčních souborů knih z doplňovacího fondu Městské
knihovny v Českém Krumlově. V roce 2011 touto formou získala pro své čtenáře 365 knih.
/Zpráva o činnosti-příloha kroniky/.

Římskokatolická farnost:
Fara je i nadále opuštěná a to od úmrtí pátera Michala Tkáče, který by se v roce 2011 dožil 80 let. Byl
to nejdéle sloužící farář v naší farnosti, a to celých 38 let. Farníci a jeho přátele mu na frymburské faře odhalili pamětní desku s větou“ Jeho láska k lidem a bezmezná víra v Boha vyhloubily trvalou
brázdu v celé lipenské oblasti“.
Bohoslužby a ostatní potřebné záležitosti zajišťuje páter Marek Záleha. Farníci si mohli objednat svěcení svých příbytků, v listopadu je pravidelně sloužena na místním hřbitově „Dušičková pobožnost“
za zemřelé. Mše svatá byla rovněž v nově opravené kapličce sv.Anny na vrcholu Marta nad Frymburkem. Kaple se dočkala nové venkovní fasády, kterou si určitě zasloužila, neboť se jedná o jednu
z významných dominant městyse, jejíž historie sahá až do roku 1898. Před několika lety bylo před
kapli nainstalováno umělé osvětlení, díky kterému v noci září kaple na obzoru jako hvězda na nebi.
Ročně toto místo navštíví stovky turistů, aby se z vrcholu kopce Marta pokochaly nádherným výhledem na frymburský poloostrov obklopený Lipnem a v případě pěkného počasí i krásným pohledem na
Alpy.

Kamenná díla:
Před 80 lety připravil pro unavené poutníky frymburský učitel Arnošt Kundlač /ERNST
KUNDLATSCH/ kouzelné místo odpočinku s výhledem na Frymburk „KANČÍ HLAVU“. Podobných zastavení s lavičkami a sochami z umělého kamene vytvořil v okolí Frymburka celou řadu. Do
dnešních dnů se podařilo zachovat část jeho výtvorů. Renovaci provedl městys v roce 2011. Jedná se
o žábu u převozu, meteorologický sloupek s dešťovým mužíkem u budovy bývalé školy a trpaslík
v parku.
/situační plánek-příloha kroniky/.

Kapitola osmá
Zábava a sport
Sportovní akce a kulturní akce
Leden:
Technický sedmiboj dvojic v tělocvičně ZŠ - 14.ročník
Jihočeská futsalová liga žen: 9.1.2011 Protivín-Frymburk
Frymburk-Borotín
23.1.2011 Frymburk-Jindřichův Hradec
Tábor-Frymburk

3:2
5:2
4:6
7:3

Frymburská stopa - lyžařský běžecký závod od nejmladších po nejstarší závodníky
Ples městyse Frymburk
Únor:
Technický sedmiboj dvojic
Ples hasičů
Březen:
Mistrovství světa v jízdě na ruském bobu/bakelitové kryty od pouličních lamp/
Fotbalový srandamač-při příležitosti MDŽ se utkalo fotbalové družstvo žen s našimi muži, chlapci,
otci, bratry
Jarní ples-pořádal Wellness Hotel Frymburk
Akce Čistá voda pro naše děti – již 11. ročník
Duben:
Tradiční stavění máje, ve sportovním areálu, bylo zaštítěno sborem dobrovolných hasičů za výrazné
pomoci sportovců s bohatým hudebním programem
Bazar jaro-léto s nákupem a prodejem téměř všeho
Úklid břehu Lipenského jezera-místní organizace rybářského svazu
účast na Vajíčkovém turnaji v Protivíně-frymburské fotbalistky
Květen:
Zájezd potápěčů do Chorvatska
II. ročník zahájení cyklistické sezony ve Wellness Hotelu Frymburk
Závody dračích lodí na Lipně
Červen:
zájezd potápěčů do Itálie na ostrov Elba
12. ročník Frymburských slavností
Největší seriál závodů horských kol v České republice, poprvé ve své dvanáctileté historii, zavítal na
jih Čech k Lipenskému jezeru. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje se jel Lipno Tour České spořitelny. Trať měřila 50 km, celkové převýšení 1423m nad mořem. Start byl v Lipně nad Vltavou, dále
do Frymburka, přes vrch Kaliště ke Světlíku a na Malšín. Dojezd byl údolím Vltavy pod Čertovou
stěnou zpět do Lipna nad Vltavou.

Červenec:
YU-KU-ZA-A CUP 2011, turnaj v malé kopané na umělém trávníku v areálu školy
tenisový turnaj organizovaný SK tenisem Frymburk
Wellness Hotel Frymburk-hudební večery pod širým nebem, grilování
Srpen:
Frymburské sportovní slavnosti
volejbalový turnaj smíšených družstev o Putovní pohár starosty městyse
Září:
Jihočeská hasičská liga-8. ročník
Zájezd do Itálie-Frymburský svaz žen
Frymburská brusle, závod inlajnistů všech věkových kategorií. In-line bruslení je sportovní aktivita,
která výrazně nezatěžuje kloubní aparát a má pozitivní účinky na postavu i na zdravotní stav. Musíte
mít ovšem dobře sedící bruslařské boty koupené v specializovaném obchodě. Důležitá není jenom
bota, ale i průměr koleček, dále nesmíte zapomenout na chrániče a přilbu. Podél Lipna je stezka
z obce Vřesná přes Frymburk až k přehradě v Lipně nad Vltavou. Kousek za Frymburkem se setkáte
s lehce se svažujícím sklonem stezky, který je zakončen ostrým sjezdem. Tento úsek je pouze pro
zkušené bruslaře. Délka trasy 27 km.
Říjen:
Drakiáda, soutěž v pouštění všeho, co má šanci vzlétnout
Bazar zimního oblečení
Listopad:
Dušičková pobožnost na místním hřbitově
Zpívání u stromečku-organizovala škola
Strašidelný helovín
Prosinec:
Dětská mikulášská zábava v Wellness Hotelu
Putování za Ježíškem-uspořádal úřad městyse
Betlémské světlo míru-tradiční akce Sboru dobrovolných hasičů
Vánoční nohejbalový a florbalový turnaj
Vánoční koncerty dětí z hudební školy
Nejvíce sportovních akcí organizuje sdružení Lipno-Dunaj a SK lyžaři běžci, jehož členové jsou aktivními sportovci a všech akcí se osobně účastní. Tak např.: Jizerská 50, Frymburská stopa, König
Ludvik Lauf-lyžařské běžecké závody v Německu, Přejezd Vysočiny, Šumavský maratón, Birke Beiner Lauf-lyžařské běžecké závody v Norsku, Boden Mais-běžecké lyžařské závody v Německu, závody dračích lodí na Lipně, expedice Lužnice-sjíždění řeky Lužnice.
/kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí-příloha kroniky/

Kapitola devátá
Dobrovolné aktivity, výročí obce
SDH - Sbor dobrovolných hasičů aktivně pomáhal snad při všech frymburských akcích.
Frymburský svaz žen:
zájezdy do lázní Bad Füssing, jarní a podzimní burzy oblečení, poznávací jednodenní výlet, setkání
na palouku u ohně, zájezd do Itálie, ochutnávka mezinárodní kuchyně ve Wellness Hotelu Frymburk.
SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti organizuje přivítání nově narozených dětí do obce, nezapomíná na osobní návštěvy nejstarších občanů, velice oblíbené je vánoční posezení se seniory.
Český rybářský svaz – pořádal různé soutěže zejména pro děti, plnil úkoly rybářské stráže, v jarních
měsících čistil břehy Lipna, v červnu se podílel na zabezpečení Mistrovství Evropy v lovu na umělou
mušku a v neposlední řadě vysazoval okrasné ryby do místní kašny.
Poprvé se uskutečnily rybářské závody v lovu ryb pod ledem. Soutěžilo asi 20 rybářů. Hned po startu
táhli rybáři zhruba třičtvrtě hodiny rybu za rybou. Hlavně ráno ale dvacítka rybářů bojovala se silným
mrazem, odpoledne vykouklo sluníčko, které dávalo zapomenout na kruté ráno. Ačkoliv bylo dopoledne úspěšné, odpoledne už se rybám na vzduch moc nechtělo. Rybolov probíhal tak, že speciálním
vrtákem se udělaly díry v ledu, ve kterých se poté prováděl samotný lov. Klasické vybavení se nedalo
použít. Prut i naviják byly menší a citlivější, aby byl cítit i ten nejjemnější záběr. Zimní únorové rybaření má i tu výhodu, že s sebou můžete vzít celou rodinu, která může mezitím například lyžovat nebo
bruslit.
/Zpráva o hospodaření a novin.výstřižky-příloha kroniky/

