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Úvod kronikáře
Významné události roku 2007:
---------------------------------------------------------------------------------------------Ničivý orkán Kyrill dosahoval rychlosti 216 km/hod.. Výsledkem řádění byly polámané betonové sloupy, spadlé dráty elektrického vedení, lidé,které připravila
přírodní katastrofa nejen o domov,ale i o životy. Přívaly sněhu po ničivém orkánu zastavily na čas provoz na silnicích i letištích. Byl vyhlášen zákaz vstupu do
lesů. Škody na lesních porostech přesáhly trojnásobnou výši plánované roční těžby dřeva.
Česká republika oficiálně zahájila s USA jednání o radarové základně. Podle posledních výzkumů odmítá umístění americké základny skoro 70% občanů.
V chovu drůbeže zemědělského družstva v Tisové u Chocně byl prokázán virus
ptačí chřipky, která je přenosná i na člověka. Veterináři museli vybít tisíce zvířat.
Rekordní sucha a tropické teploty způsobily škody zemědělcům,lesníkům i vodohospodářům. Vymíraly i ryby, jimž docházel kyslík.
Za doprovodu policejních vozů a ozbrojenců byla převezena do Národní knihovny v Praze ve speciálním trezoru největší rukopisná kniha světa. Středověký rukopis Codex gigas, známý jako Ďáblová bible, zapůjčilo Praze na výstavu Švédské království. Kniha se tak paradoxně vrátila do míst svého vzniku, neboť Codex giga uloupili za třicetileté války švédští vojáci ze sbírek Rudolfa II.
20. prosince 2007 vstoupila Česká republika do Schengenského prostoru. Lidé
tak mohou jezdit do většiny evropských zemí jen s občanským průkazem a bez
celních kontrol. Na letištích se pasy kontrolují až do března roku 2008.

Kapitola první:Počasí 2007
Leden byl nejteplejším měsícem v historii. Padaly teplotní rekordy.Místo sněhu a
mrazu rozkvétaly stromy. Po velmi teplém dni 18.ledna přišla vichřice síly orkánu. Orkán Kyril způsobil katastrofální polomy v lesích a dlouhé výpadky elektřiny. 23.ledna začalo hustě a vytrvale sněžit. Sněhová nadílka trvala pouze týden.
Na Martě se lyžovalo 3 dny.
Únor vůbec nepřipomínal zimní měsíc. Od 14.2.kvetly sněženky,krokusy a podběl.Převoz byl již spuštěn na vodu.Jezero celou zimu vůbec nezamrzlo.
Březen byl také velmi teplý. Mrazy nebyly celou zimu, největší byl 26.ledna a to 14°C.
Duben byl slunečný a takřka bez srážek, pouze 4x byly přeháňky. Slunečních dnů
bylo 23.
Květen také teplý a chudý na srážky.1.5. byl mráz -2°C.
Červen nastoupil rovněž letními teplotami beze srážek pouze s místními bouřkami. Je sucho a pamětníci to přirovnávají k roku 1947. Od září 2006 do června
2007 byl každý měsíc teplotně nadprůměrný a suchý. Největší teplotní odchylka
byla v lednu 2007, kdy průměrná teplota byla vyšší o 5,7°C než je obvyklé
v tomto období.
Červenec- letní horka, padají teplotní rekordy. 15.7., bylo naměřeno 30°C .
Srpen byl také příjemně letní měsíc.Za oba dva měsíce byla pouze 1x bouřka a to
18.7.
V září se citelně ochladilo, zejména první dekáda byla velmi studená a deštivá.
6.9. přišel vydatný a trvalý déšť. 25.9. uhodila v pravé poledne bouřka horší než
v létě. Na horách hlásí první sníh a Českými Budějovicemi prolétlo tornádo.
Říjen studený,“babí léto“, bylo pouze od 1. do 3.10. První mráz uhodil 14.10., a
to -4°C, zmrzly všechny kytky. Největší překvapení připravil 20.10., kdy ráno
bylo 11 cm sněhu. Začala zima, i když na stromech ještě nestačilo opadat listí.
Začalo se topit.
Listopad byl již vyloženě zimní.Tepleji bylo pouze od 1.11. do 5.11. Sněžilo,
11.11. napadlo 20cm, 15.11. dalších 40cm. Od 10.11. do konce měsíce byly ranní
teploty pod bodem mrazu a denní teploty tak do +4°C. Lyžování na Martě začalo
15.11.2007.

Začátkem prosince se oteplilo a pršelo. 7.12. jsme byli bez sněhu. Ten napadl až
14.12. a to 10cm.Od 8.12. v noci mrzlo a přes den se teploty pohybovaly kolem
O.°C. Zamrzlo jezero a o Vánocích se mohlo bruslit po celé vodní ploše. Led byl
hladký,bez sněhu.
.

Kapitola druhá: Obyvatelstvo,pohyb,statistika k 1.1, pracovní příležitosti,matrika-sňatky, úmrtí,narození
------------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2007 žili ve Frymburku 1292 obyvatelé, tedy o 12 méně než předcházející
rok,z toho 14 na Blatné,1189 přímo ve Frymburku,86 obyvatelů žilo na Milné, 3
na Kovářově. Rovněž jsou přihlášeni i 42 cizinci.
Nově se přihlásilo 16 osob,narodilo se 16 dětí,zemřelo 14 osob a odhlásilo se
30 osob.
Mužů je 655 jejich průměrný věk 37 let,žen 637 s průměrným věkem 39
let.Nejstarší občanka paní Květuše Semschová dovršila 88 let.
Z mužů je nejstarší pan František Bártík s věkem 85 let.
Počet manželských dvojic……………………………….. 237
Počet manželských dvojic s dětmi ……………………… 226
Občané s rodinným stavem „svobodní“/včetně dětí/ ….. 563
Občané s rodinným stavem“ženatý,vdaná“ …………… 536
Občané s rodinným stavem“vdova,vdovec“…………….. 69
Občané s rodinným stavem „rozvedený,rozvedená“ …… 134
Důchodci starší 60 let / muži/…………………………… 92
Důchodci starší 60 let /ženy/ …………………………….. 119
Nezaměstnanost:
V lednu bylo 112 nezaměstnaných, tj.14,44% práceschopných obyvatel.
V únoru 107, tj.13,90%, ale například v červnu pouze 55, tj.6,68%. Roční průměr je 93 nezaměstnaných na 748 práceschopných obyvatel. Nezaměstnanost se
vždy snižuje před začátkem letní turistické sezony. Zaměstnavatelé poptávají
nejvíce profese kuchař,číšník,řidič,prodavač. Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti byl 4683,- Kč. Uchazeči o zaměstnání si mohou, za určitých
podmínek přivydělat, aniž by přišli o podporu v nezaměstnanosti. Tuto možnost
využívá asi 8% nezaměstnaných.
Zaměstnavatelé využívají i zahraniční pracovníky a to zejména občany Ukrajiny
a Slovenské republiky. Nezaměstnanost byla dosud příznivě ovlivňována příhraniční polohou, poslední dobou se však tato výhoda přestává uplatňovat,
v souvislosti s posilující korunou.

Sňatek uzavřelo 9 párů.
Jednalo se o tyto snoubence:
Josef Hošek+Jana Šejnová
Miroslav Tomíček+Edita Kučerová
Jan Staněk+Ilona Trávníčková
Oldřich Piterka+Michaela Borovková
Richard Míček+Martina Bícová
Michal Paroubek+Alena Skřivánková
Radek Gregora+Alena Kolomá
Milan Grabicza+Anna Pospíšilová
Libor Halda+Ivana Zrnéčková
Celkem se narodilo16 dětí, tj. o dvě méně než loni.
Narodily se tyto děti:
Sára Dačeva
Bára Jandová
Jakub Kozel
Jan Markovič
Matyáš Märtl
Jan Michal
Ludvík Michalecký
Jindřiška Nešvarová
Antonín Patč
Filip Procházka
Marek Kryštof Procházka
Anna Sára Procházková
Lukáš Řepa
Vojtěch Skupa
Tereza Vavřichová
Elly Žižková
Celkem umřelo 14 osob
Růžena Černá
Veronika Račáková
Jan Daniel
Jan Spusta
Petr Frnka
Alžběta Šmídová
Irena Jirků
Miloš Jiskra
Vladimír Klement
František Koryťák
Marie Kovačíková
Anna Nekovaříková
Ernest Paulovič
Alena Perfollová

26.5.2007 zemřel ve věku 77 let pan Vladimír Klement. Narodil se v Brně a po
ukončení studii dostal „umístěnku“, jako učitel, do pohraničí a to do Malont.
Zde se seznámil i se svou budoucí manželkou Hedvikou roz.Hofkovou. V roce
1954 se přestěhoval do Frymburka, kde dlouhá léta učil, později byl ředitelem na
základní škole. Po roce 1968 byl z funkce ředitele odvolán,protože neprošel stranickými prověrkami. I po odchodu do důchodu byl velice aktivní jako knihovník,
byl varhaníkem v kostele nejen ve Frymburku,ale i v Přední Výtoni. Hrával při
svatebních obřadech. Na jeho pohřbu,který se konal 31.5.2007 v místním kostele
se s ním přišli rozloučit, v nebývalém množství, frymburští občané různých povolání a různých názorů. Smuteční mše se zúčastnili zástupci školy,církve, lékaři,
ale i zástupci obcí z Rakouska a Německa,kteří ve svých projevech vyzvedli jeho
podíl na sbližování obou národů, ať už účastí na různých výstavách, debatách
v sdělovacích prostředcích. Přispěl ke sbližování škol,hodně překládal,byl tlumočníkem. Patřil k výrazným frymburským osobnostem.

Údaje jsou převzaty z Evidence obyvatel Obecního úřadu ve Frymburku a
z informačního bulletinu Úřadu práce v Českém Krumlově/příloha kroniky/.

Kapitola třetí: Politický a veřejný život,činnost obecního zastupitelstva
a úřadu městyse,hospodaření městyse, rozpočet, investice
dotace
------------------------------------------------------------------------------------Obecní zastupitelstvo pracovalo ve stejném složení jako loňský rok
starosta
- Oto Řezáč/podnikatel/
zást.starosty
- Luboš Krejza/podnikatel/
ostatní členové - Ing.Zdeněk Hrdý/důchodce
- Václav Liebl/důchodce/
- Zdeněk Kysela/obchodní zástupce//
- Jiří Horňáček/ředitel školy/
- Martin Nekola/podnikatel/
- Antonín Labaj/podnikatel/
- Ivan Grohman/podnikatel/
Zaměstnanci městyse :
Tajemník-Ing.Miroslav Flígr
Odborní referenti-Antonie Frnková,Miroslava Badáňová,Miroslava Šuníková
Provozní zaměstnanci-Václav Šisler,Zdeněk Dolejš,Pavel Mazura,Josef Račák,František Vítek,Naděžda Sojková.
V rámci zlepšení služeb občanům byla vždy jednu sobotu v měsíci na radnici
k dispozici pracovnice k vyřízení základních úředních záležitostí, např.ověření
podpisu nebo kopie, vydání občanského průkazu apod.
Rozhodnutím č.16 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 23.1.2007 byl naší obci
navrácen historický titul „ m ě s t y s „ . Titul městys se přestal užívat po roce
1948. Nárok na užívání tohoto titulu byl doložen Státním oblastním archivem
Třeboň. Dnešní obec Frymburk je starého data. První zmínky o osadě pochází
z roku 1277. Snad již ve druhé polovině 13.století mělo toto osídlení charakter
městečka.
Písemný doklad udělující Frymburku označení městečka neexistuje a je nutno
počítat se skutečností, že zakládací privilegium nebo obdobný doklad, jímž toto
sídliště nabylo statutu městečka, nebylo vyhotoveno. Frymburk nabyl charakteru středověkého městečka v důsledku konání trhů v místě a nabytím funkcí
zejména hospodářského charakteru. Tím se fakticky stal lidským sídlištěm vývojově vyššího druhu, aniž by o tom byla vyhotovena písemnost právního charakteru. Nejstarší údaj zmiňující Frymburk výslovně jako městečko se vztahuje k roku
1374. Je obsažen v urbáři zboží rožmberských z roku 1374. Rukopis tohoto pramene je uložen v Národní knihovně ČR, Klementinum 190, 11000 Praha l, pod
signaturou LIII D l. Tiskem jej vydal Josef Truhlář, v jehož edici je na str.26 pod
poř.č.223 uvedeno“ oppidum Frymburg“ /městečko Frymburk/.

Frymburk je jako městečko uveden v řadě dalších pramenů. Ty jsou datovány
roky 1492,1555,1577,1596,1612,1623,1681,1694,1793. Samotný výčet letopočtů
prokazuje, že daná lokalita si podržela městský charakter trvale. Časově
nejmladší doklady o sídlištním charakteru Frymburka jako městečka pocházejí
z doby feudální a to jako ochranné poddanské městečko. Územní samospráva zavedená po revolucí roku 1848 užívala pro městečka termínu „městys“ Jak dokazují závěry Státního okresního archivu Třeboň Frymburk nesporně a nepřetržitě
byl městečkem-městysem.
/Přílohou je originál a kopie ustanovení o udělení titulu, doložení nároku od Státního archivu
Třeboň, fotografie z převzetí titulu,

Hospodaření městyse za rok 2007:
Příjmy obce:
Daňové příjmy………… 14 042 777 Kč
Nedaňové příjmy……… 9 852 802 Kč
Kapitálové příjmy…….. 3 708 695 Kč
Přijaté dotace…………. 6 755 128 Kč
-------------------------------------------Celkem………………… 34 359 403 Kč
Výdaje:
Běžné výdaje…………… 21 855 503 Kč
Kapitálové výdaje……… 9 177 762 Kč
--------------------------------------------Celkem…………………. 31 033 266 Kč
Výsledkem kladného hospodaření městyse byl přebytek ve výši 3 326 137 Kč.
Příjmy daňové ve výši přes 14 milionů tvořily daně placené finančním úřadům,které je poté přerozdělují podle určitých kritérií obcím. Jsou to daně fyzických i právnických osob,daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí. Do této skupiny patří i příjmy vybírané přímo obecním úřadem, dle vyhlášky o místních poplatcích, jako jsou poplatky ze psů,za rekreační pobyt,poplatek z ubytovací kapacity,ze vstupného,za provozované výherní hrací automaty,správní poplatky
matriční,poplatek za likvidaci komunálního odpadu apod.
Příjmy nedaňové ve výši téměř 10 milionů korun byly získány především z pronájmů majetku a z činnosti v lesích.
Kapitálové příjmy se podařilo vybrat v částce přes 7 milionů a to prodejem pozemků a majetku městyse.
Zbývající příjmy tvořily přijaté dotace převážně od Krajského úřadu České Budějovice, a to na činnost dobrovolných hasičů,na hospodaření v lesích městyse,

na výkon státní správy. Další část těchto příjmů tvořila dotace z ministerstva zemědělství ve výši 5438 000,- Kč na rekonstrukci vodovodu Kovářov.
Běžné výdaje se vztahují zejména ke správě majetku a k zabezpečení chodu
městyse.
Stav pohledávek a závazků:
Pohledávky: …………………………………………… 2 362 557 Kč
/Dluhy se týkají především bytového hospodářství, tj.nezaplacených nájmů
z obecních bytů a záloh na služby zaplacené dodavatelům dopředu a po konečném vyúčtování předepsáno k úhradě nájemcům. Nejsou to tedy pohledávky
dlouhodobé ani nevymahatelné,ale spíše provozního charakteru,které vznikají jiným ukončením finančního hospodaření u městyse a jiným datumem vyúčtování
u
dodavatelů
služeb.Výše
těchto
pohledávek
činí:
.………………………………………………………….…..1 762 864 Kč
Další pohledávky a zálohy:
Předplacená záloha na leasingy…………………………. 28 549 Kč
Záloha u tel.společností ………………………………….
4 060 Kč
Nezaplacené daně a poplatky……………………………. 492 788 Kč
Pohledávka u Pozemkového fondu………………………. 74 296 Kč

Závazky : ………………………………………………… 2 711 876 Kč
Nezaplacené faktury/tj.faktury,které byly doručeny až v lednu 2008,ale týkají se
výdajů roku 2007/………………………………… 157 441 Kč
Přijaté zálohy u BF ……………………………………… 2 195 996 Kč
Závazky vůči zaměstnancům a soc.zabezpečení za 12/06 .. 358 439 Kč
Nesp.zůstatky leasingu činí asi 63 tisíc. Nesplacený zůstatek půjčky,která byla
poskytnutá firmě WPS Václavík je 305 880 Kč.
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2007 byl 17 254
886 korun.
Majetek městyse činí 198 612 403 korun.
Hlavní investice:
Cyklostezka Frymburk-Lipno nad Vlt.…….…… 172 550 Kč
Rekonstrukce vodovodu Kovářov………………. 5 622 688 Kč
Modernizace koupaliště..………………………..
70 940 Kč
Změny územního plánu……………………………. 548 424 Kč
Nové chodníky…..……………………..………………. 476 000 Kč
Centrální integrovaný systém…..………….………….. 484 149 Kč
Výstavba bytů v MŠ………………………………..…. 1 700 091 Kč
Dotace k zajištění chodu základní školy činila …….. 2 990 000 Kč

Příspěvky na činnost různých spolků a sdružení……

307 714 Kč

Hospodaření městyse vykazuje za poslední léta přebytky, daří se snižovat ukazatel dluhové služby, což je podíl dluhů na celkových příjmech. V roce 2005 byl tento podíl 6,85%, v roce 2007 to bylo 2,74%. Do roku 2008 vstupuje městys bez
dlouhodobých dluhů. Výše uvedené % představuje krátkodobé závazky, jako
jsou nezaplacené faktury za 12/07 nebo mzdy za 12/07. Tyto závazky jsou zaplacené hned v 1/08.
Přezkoumání hospodaření městyse nezávislou auditorskou firmou skončilo závěrem: Při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky.
Největší investice v dějinách Lipna se rodí v hlavách architektů. Za projektem
stojí rakouská společnost UBM, která do něho hodlá vložit 1,2 miliardy korun.
Městys Frymburk mu je celkem nakloněn. Hlavně proto, že zapadá do schváleného územního plánu. Stavět by se mělo u Hruštického poloostrova. Rekreační
park bude zahrnovat nově vybudovanou šumavskou vesničku. Její součástí budou apartmanové a řadové domy, náměstí, infrastruktura, tenisové kurty, hřiště,
přístav pro 118 lodí a čistička odpadních vod, na kterou se budou moci připojit i
majitelé desítek okolních chat. Plánuje se stavba 105 domů se 480 lůžky a to na
rozloze 40 hektarů na břehu Lipenského jezera. Proti výstavbě rekreačního parku se postavilo občanské sdružení Hruštice, což je sdružení majitelů rekreačních
chat na břehu jezera. Výhrady mají k velkému stavebnímu zásahu do přírody, ke
ztrátě klidu a soukromí a především jim vadí velikost celého komplexu. Někteří
experti varují, aby polipenské obce nepotkal osud jiných rekreačních oblastí,kde
nedokázali odhadnout co území unese, takže se z rekreačních apartmánů staly
sídliště s odlivem turistů a mimo sezonu zase apartmanové domy vesměs zejí
prázdnotou. Mění se v opuštěné sídliště.
/novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/
Přehled pozemků v katastru městyse Frymburk v hektarech:
Celková výměra pozemku /ha/………………………….. 5 407
Orná půda /ha/…………………………………………… 355
6
Zahrady /ha/ ………………………………………..
Ovocné sady/ha/ ………………………………………….
1
Trvalé travní porosty /ha/ ………………………………. 1 288
Zemědělská půda /ha/ ………………………………………………. 1 650
Lesní půda /ha/ ……………………………………………………… 1 891
Vodní plochy /ha/ …………………………………………………… 1 586
Zastavěné plochy /ha/ ………………………………………………. 20
Ostatní plochy /ha/ …………………………………………………. 260
/Údaje jsou z Českého statistického úřadu-příloha kroniky/

Přehled majetku městyse s uvedením zůstatkové hodnoty v korunách:
Budovy:
a/ obytné-bytový dům čp. 3 /náměstí/........…………..…… 6 268 737
dům čp. 23/slouží i jako MŠ/…………. 15 159 120
dům čp.26 / kulturní dům/…………… 5 431 302
dům čp.74 /náměstí/………………….. 8 041 217
dům čp.76 /náměstí/…………………. 3 312 158
dům čp.77 /náměstí/....……………….
463 277
dům čp.79 /náměstí/…………..………
638 099
dům čp.86 /malometrážní byty……... 7 273 684
dům čp.137 /u hotelu Wellness/...…… 7 060 600
dům čp.138 /u hotelu Wellness/……… 7 156 254
dům čp.139 /u hotelu Wellness/……… 7 385 547
dům čp.146/okál/ ……………………..
610 823
dům čp.147 /okál/ ……………………
610 683
b/ ostatní- požární zbrojnice …………………………….
771 701
dvojgaráž u čp.76 ……………………………
69 200
autodílna na křižovatce ……………………..
82 000
budova ČOV pod hotelem Wellness ……….. 1 702 007
radnice čp.78 /náměstí/………………………… 7 877 170
dům čp.5 na náměstí/před rekonstrukcí/ …..
29 428
budova služeb/u hřiště/ ……………………..
1 620 000
dům čp.36 /stará škola u kostela/ ………….
177 943
objekt přečerpávací stanice /před čp.137/…..
44 526
objekt ČOV/pod MŠ/ ………………………..
567 961
veranda u MŠ ………………………………..
52 452
kabiny na fotbalovém hřišti ………………..
914 000
c/ objekty pro cestovní ruch-mobilní buňky dřevěné u Lískovce
d/ církevní a památkové objekty- kaplička na Martě …
492 616
kaplička na Milné …………………
194 674
kamenná hlava trpaslíka v parku ..
30 000
socha sv.Panny Marie v parku-naproti čp.74 … 55 000
deska pamětní bronzová v parku /Stifter/ …175 000
křížová cesta k Martě ……………………. 181 822
pranýř v parku proti čp.78 ………………
34 000
mariánský sloup v parku ………………………………………
25 000
kašna v parku proti čp.76 ……………………………………..
589 961

Stavby:
Hřiště fotbalové …………………..……………………………….
Hřbitov pod Martou………………….……………………………

214 445
364 353

Hřiště víceúčelové pod základní školou …………………………. 4 918 029
Bazén na zahradě MŠ ……………………………………………. 285 617
Cyklostezky Lipno- Frymburk …………………………………. 10 094 956
Koupaliště pod základní školou ………………………………… 155 901
Zeď opěrná z bloků u fotbalového hřiště ………………………. 853 195
Veškeré- vodovodní a kanalizační sítě, místní komunikace,chodníky,vedení veřejného osvětlení a rozhlasu, věžní hodiny na kostele.
Dopravní prostředky:
Traktor Fastrac ……………………………………………………. 1 525 000
Traktorový přívěs s hydraulikou ……………..…………………..
29 568
Traktor Goldoni ………………………………….……………….. 1 045 260
Multikara-posypový vůz ………………………………….………. 133 760
Zařízení na úpravu běžeckých stop ……………………………… 157 080
Skútr Tajga ………………………………………………………..
226 556
Zametací vůz ………………………………………………………
236 861
Vlek za traktor ……………………………………………………
211 060
Pracovní stroje:
Sekačka motorová ……………………………………………….
Žací traktor ………………………………………………………
Sekačka příklepová ………………………………………………
Pluh sněžný za traktor …………………………………………..
Sekačka na trávu Jupiter ……………………………………….
Sekačka na trávu Statuet ……………………………………….
Elektrocentrála Honda ……………………………………….
Zavlažovací zařízení na fotbalovém hřišti …………………..

74 749
58 000
393 217
195 200
12 026
71 400
64 500
46 410

Kapitola čtvrtá:
Hospodářský život,zemědělství,průmysl, podnikání,obchod a služby/včetně cestovního ruchu/,peněžnictví
----------------------------------------------------------------------------------------------Počet podnikatelských subjektů celkem……………………………. 430
Z toho podle převažující činnosti:
zemědělství,lesnictví,rybolov…………………………………………. 35
průmysl………………………………………………………………… 32
stavebnictví …………………………………………………………… 75
doprava a spoje………………………………………………………. 19
obchod,prodej a opravy vozidel a spotřebního zboží a pohostinství... 156
ostatní obchodní služby………………………………………………… 57
veřejná správa,obrana ………………………………………………… 2
školství a zdravotnictví ……………………………………………….. 5
ostatní veřejné,sociální a osobní služby ……………………………… 49
Podle právní formy:
státní organizace………………………………………………………. 1
obchodní společnosti …………………………………………………. 42
podnikatelé-fyzické osoby …………………………………………… 318
samostatně hospodařící rolníci ………………………………………
7
svobodná povolání ……………………………………………………
14
ostatní právní formy …………………………………………………
46
Údaje jsou převzaty z Českého statistického úřadu-příloha kroniky/

Zemědělství:
Farma Milná-majitel p.Valenta,sídlo firmy je na Milné.
Rok 2007 byl hospodářsky normální, v létě bylo sice větší sucho, ale na hospodaření to nemělo vliv.
V dubnu, po mnoha desítkách let, ukončili výrobu mléka a firma se specializovala jen na výrobu hovězího masa.
Na podzim a v zimních měsících se prodalo celkem 300 ks chovného a jatečného
skotu.
Třetinu odkoupily české chovy, zbytek přišel do Polska,na Slovensko a do Německa.
Dokončili opravu ocelokolny v Milné.

V roce 2007 firma nakoupila 2 nové traktory, lis na balíky,nahrabovač, žací lištu
a obraceč. Dále přikoupili asi 15 ha pozemků včetně rybníka o rozloze 2 ha v obci
Lutová na Třeboňsku. Na Větrné vybudovali nový rybník o rozloze 1 ha.
/Zpráva o činnosti je přílohou kroniky/.
Podnikání:
Stavebnictví-největší firmou je FAO s.r.o. Frymburk 43,statutární orgán:
Ivan Grohman,Ing.Jan Pravda,Ing.Jitka Neumannová. Firma vznikla v roce
1991 privatizací stavebního střediska Statků Frymburk. Zabývá se veškerou stavební činností. Hlavní stavební výroba: novostavby, rekonstrukce a sanace objektů, zajištění projektů.
Přidružená stavební výroba: tesaři, malíři-natěrači, klempíři-pokrývači, sklenářské a instalatérské práce.
Doprava a zemní práce: výkopy,terénní úpravy, přeprava betonových směsí,bourací práce
Prodej stavebních materiálů. Zaměstnává celou řadu dělnických profesízedník,obkladač,tesař,zámečník,řidič…. V roce 2007 firma postavila kolem 50
rodinných domů v lokalitě Tábora Míru. Domy budou sloužit převážně
k rekreaci.

Firma Reklama Frymburk-Tomáš Václavík, působí na trhu od roku 1998.
V počátcích své existence se prosazovala pouze na poli řezané grafiky. Investicemi do nových technologií se rozsah poskytovaných služeb rozšiřoval směrem
k dodávkám komplexních řešení. Moderní svářecí poloautomaty umožňují výrobu reklamních konstrukcí z lehkých kovů, černého železa a nerezových slitin.
V srpnu 2007 firma zahájila stavbu nové provozovny. Kromě reklamy zajišťuje
pan Václavík i provoz anténních systémů pro televizní vysílání.
Firma Tasta-Jan Stašák,sídlo Milná: sklářská výroba foukaného a ozdobného
skla
Firma Gold Expres-Radoslav Antl: nákladní autodoprava, návrhy a montáže kuchyňských linek
Firma Slza-Jan Ribár: pokrývačské práce
Samostatní živnostníci v oboru zednictví: Zdeněk Vrátil,Martin Nekola, Ladislav
Valkovič,Josef,Karel,Petr,Pavel Juhaňákovi,Miroslav Mauer, Jan Sojka,Josef
Bárta, Jan Dychtl, Stanislav Matuš.

Obchody:
Počet obchodů zůstal nezměněn. V městysi je 17 stálých prodejen:
čtyři s potravinářským sortimentem
tři s textilním zbožím
jedno květinářství+zboží pro domácí zvířata
prodejna průmyslového zboží
prodejna se zdravou výživou nabízí BIO potraviny, sušené plody,medovinu, těstoviny
papírnictví
drogerie
trafika+prodej časopisů
dvě prodejny s rybářskými potřebami
prodejna suvenýrů
prodejna keramiky s nabídkou přírodních mýdel,olejů a solí
Porovnání spotřebních cen některých výrobků a služeb v Kč
Výrobek
Měr.jednotka rok 1997 rok 2007
mouka polohrubá
kg
10,20
11,90
Chléb obyčejný
kg
16,20
23,30
Hovězí zadní maso
kg
134,140
Šunkový salám
kg
136,120
Kuře mražené
kg
65,69
Mléko polotučné
l
15,18,90
Vejce čerstvá
ks
2.80
2,80
Máslo čerstvé
kg
107,138,Pomeranče
kg
27,34,Cibule
kg
15,14,20
Brambory
kg
7
11,Cukr krystal
kg
16,30
21,90
Polévka gulášová
porce
12,22
Hovězí guláš
porce
33,50
65,Káva
porce
9,80
18,Pivo 10
0,5 l
9,5O
18,Hnědé uhlí
0,1 t
120,260,Zákonné pojišt.aut
rok
1212,4000,-

Rozdíl v %
16
44
4
- 12
7
25
0
29
27
-6
60
34
80
94
84
88
116
230

Údaje z roku 1997 jsou převzaty z internetu, údaje z roku 2007 jsou skutečné.
Pro porovnání – průměrná nominální mzda:
Za rok 1997 - 11 017,- Kč
Za rok 2007 - 21 470,- Kč

K občerstvení slouží 11 restauračních zařízení a hotelů: K nejstarším patří
tříhvězdičkový hotel Maxant. Je to rodinný wellness hotel s více než 15-ti letou
tradicí. Disponuje 24 pokoji s celkovou kapacitou 61 lůžko. Všechny pokoje mají
vlastní koupelnu se sprchou a WC, televizi s kabelovým příjmem, trezor a telefon. Některé pokoje mají balkon nebo zimní zahradu. Dva pokoje jsou bezbariérové a přizpůsobeny pro vozíčkáře. V hotelu jsourestaurace, cukrárna, bar, bazén, sauna, solárium, whirlpool, bowling, masáže.
Celková kapacita: 110 míst z toho 60 v restauraci, 30 v malém salonku, 20
v zimní zahradě. V létě ještě 45 míst na letní terase.
Ceník ubytování: mimo sezonu – jednolůžkový pokoj 920,- Kč
v sezoně 1120,- Kč
mimo sezonu – dvoulůžkový pokoj 1530,- Kč
v sezoně 1730,- Kč.
Ceny jsou včetně snídani a neomezeného vstupu do bazénu.

Dalším významným hotelem frymburského náměstí je Vltava. Budova byla zrekonstruována s nákladem mnoha milionů. Přestavbou vzniklo 25 pokojů jedno až
pětilůžkových s celkovou kapacitou až 75 hostů. Všechny pokoje jsou vybaveny
samostatnou koupelnou se sprchovým koutem vybaveným masážní sprchou a
WC. Hostům je k dispozici například vysoušeč vlasů.
Samozřejmostí je barevný televizor,telefon a minibar s každodenním doplňováním alkoholických a nealkoholických nápojů včetně lehkého občerstvení.
Hotel Vltava disponuje dvěma salonky s kapacitou 55 míst. Restaurační místnost
s 60 místy slouží nejen pro hotelové hosty,ale také ji lze přestavět na školící nebo
společenskou místnost.
Ceník ubytování se liší podle ročního období:
Mimo sezonu: 900,- Kč
V sezoně: 1200-1500,-Kč
Ceny jsou stanoveny za pokoj a noc včetně snídaně.
Mimo městys za Kovářovem v Hrdonově leží hotelový komplex Fontána.Nachází
se na samotě na břehu Lipenské přehrady. Rozsáhlá vodní plocha s hotelovou
pláží nabízí ideální podmínky pro milovníky vodních sportů. Krásné nové cyklostezky ocení příznivci cyklistiky a pěší turistiky. V zimních obdobích je možno využít běžkařských stezek.
Kapacita: 81 dvoulůžkových pokojů a 6 apartmánů.
Centrální budova je určená pro stravování,kulturní,zábavní a rehabilitační využití. Konferenční místnost ,učebny,salónky jsou vhodné pro pořádání kurzů, školení či konferencí, kapacita až 200 posluchačů.

Krytý bazén, sauna s odpočívárnou a venkovním bazénem, masáže, fitness, tělocvična, solárium, stolní tenis, kulečník, dětská herna – to vše je součástí tohoto
komplexu.
Ceník ubytování: - mimo sezonu - jednolůžkový pokoj 730,- Kč
v sezoně
1090,- Kč
mimo sezonu – dvoulůžkový pokoj 1040,- Kč
v sezoně
1520,- Kč
Ceny jsou stanoveny za pokoj a noc včetně snídaně.
Wellness hotel Frymburk vznikl rekonstrukcí bývalé školy v přírodě.
Kapacita ubytování čítá více než 400 lůžek: všechny pokoje jsou vybaveny sprchou nebo vanou,WC, TV SAT, minibarem,trezorem a balkonem, apartmány
navíc kuchyňkou.
Ceník ubytování: mimo sezonu - jednolůžkový pokoj 1287,- Kč
v sezoně
1430,- Kč
mimo sezonu - dvoulůžkový pokoj 990,- Kč
v sezoně
1100,- Kč
mimo sezonu - apartmán
1440,- Kč
v sezoně
1600,- Kč
Ceny jsou uvedeny za osobu a noc, včetně snídaně.
Hotel nabízí široký výběr jídel včetně thajské kuchyně. Ve vnitřních prostorách
lze uskutečnit různé kongresy,školení,setkání. Kongresový sál pojme až 400 osob.
V komplexu se nachází vodní svět pro děti i dospělé. Je rozložen na ploše 1500
m2. Součástí jsou: bazén - 482m2
- 3 dráhy na plavání, divoká řeka,vodní vřídlo,perlící rošty,protiproud,
hydromasážní trysky, vodní chrlič,tobogán
- pára,sauna,dětský bazén,whirlpool
Hotel dále nabízí kosmetiku,manikúru,pedikúru,kadeřnictví,různé masáže,horké
kameny, solární louku,solnou jeskyni, turecké lázně a mnohé jiné služby. Pro aktivní odpočinek lze využít fitness centrum, spinning,aerobic, dva squashové kurty, dvě bowlingové dráhy.

Cestovní ruch:
Frymburk leží přímo u Lipenské přehrady na Šumavě. Šumava je největší přírodní rezervací v Čechách. Lipenská přehrada je dlouhá 40 km a je tedy vhodná
ke všem myslitelným vodním sportům. V letní sezoně zde naleznou ideální možnosti pro výlety turisté i cyklisté, od roku 1999 je na levém břehu Lipna dokončena cyklostezka vedoucí z Nové Pece přes Horní Planou,Frymburk a Loučovice do
Vyššího Brodu. V zimě jsou k dispozici upravené běžkařské stopy a svah pro
sjezdové lyžování jak přímo u Frymburka, tak ve známém lyžařském areálu
Kramolín. K celoročnímu turistickému vyžití má Frymburk dostatečnou kapacitu ubytovacích a restauračních zařízení nejrůznějších kategorií.
Dominantou městyse je již neodmyslitelně kostel svatého Bartoloměje ze
13.století. Jeho současná podoba odpovídá stylu pozdní gotiky,vnitřní výzdoba je
barokní. Na náměstí je dále k vidění pranýř, kašna a mariánský sloup, ale za
procházku stojí především kaple z roku 1898 na vršku Marta nad Frymburkem,ke které vede křížová cesta a odkud je nádherný výhled na městys.
K nejoblíbenějším cílům výletů z Frymburka patří opravená zřícenina hradu
Vítkův Kámen na protějším břehu Lipna, kam zajíždí lodní přeprava. Vítkův
Kámen se nachází ve výšce 1035 m nad mořem, a z věže zříceniny je impozantní
výhled na Lipensko, při příznivém počasí i na Alpy.
Cyklostezka: První čtyřkilometrová etapa z Lipna nad Vltavou byla dokončená
a podstatě kopíruje břeh Lipenského jezera. Celá cyklostezka, která by měla spojit obce Lipno nad Vltavou a Frymburk, bude měřit zhruba osm kilometrů. Je už
nyní nejmodernější v Jihočeském kraji. Na povrch byl použit velmi jemný asfalt,
který je vhodný i pro výlety na kolečkových bruslích. Absolutní novinkou však
je,že trasa je osvětlena po celé délce. Cyklostezka již vzbudila zaslouženou pozornost i tím,že není jednotvárná, protože se všelijak klikatí.
Obyvatelé i návštěvníci Frymburka se už brzy dočkají koupání v lepších podmínkách. V nejbližší době se bude rekonstruovat místní přírodní koupaliště poblíž areálu bývalé školy v přírodě. Současné koupaliště není oficiální, ale přírodní
a tento jeho ráz bude zachován. Vylepšení se bude týkat především zázemí. Plánuje se dětské hřiště, plocha pro další sporty, restaurace a rovněž nové veřejné
záchody. Areál koupaliště je součástí rozsáhlého sportovního komplexu, jenž zahrnuje i tenisové kurty a hřiště . Tento areál mají k dispozici rovněž žáci základní
školy a návštěvníci nového Wellness hotelu.
Všednímu odpočinku v podobě jízdy na horském kole či pěších vycházkách již
odvykají návštěvníci Lipenska, kteří se k největší české přehradě sjíždějí ještě
před hlavní letní sezónou. Ležet u vody již tolik neláká, a tak při dobrých povětrnostních podmínkách letí jachting. Velký zájem je o plachetnice k jejichž ovládání není třeba průkaz vůdce malého plavidla. Ještě více v kurzu jsou elektročluny.

Ostatní motory jsou totiž na hladině Lipna zapovězené kvůli možnému znečištění
vody. Motor elektročlunu vydrží v chodu až čtyři hodiny, což plně postačí na
okružní jízdu po jezeře.
Lipensko také láká na doprovodné akce . Z desítek programů lze vybrat od netradičních výletů po památkách, přes plavbu loděmi až po lety balónem. Stále více lidí přijíždí s tím, že nebudou trávit dovolenou jen tak u jezera. Chtějí se bavit,
chtějí mít pojistku pro případ nepřízně počasí. K nejúspěšnějším výletům patří
plavba na raftu k hradu Rožmberk, spojená s prohlídkou památky.
Také na podzim je možné zajet na Lipno. Při studenějších dnech je velký zájem o
projížďky na koních, vyhlídkové lety a pěší výlety do bývalého hraničního pásma.
Každoročně se provádí výzkum návštěvnosti Šumavy. Letos se turisté potkávali
na turistických cestách se studenty Univerzity Karlovy v Praze. Z jejich průzkumu vyplynulo, že u většiny návštěvníků zůstává nejdůležitějším důvodem pro
návštěvu existence národního parku. Zpravidla zde pobyli celý týden a nejraději
v různých penzionech. Jako hlavní důvod návštěvy uvádějí krásy zdejší přírody,
na druhém místě sportovní vyžití. Zajímavý je poznatek, že v celkových počtech
rok od roku zvolna klesá zájem turistické veřejnosti o využívání hraničních přechodů pro pěší a cyklisty. Roste i podíl těch, kteří si myslí,že příroda by měla být
ponechána vlastnímu vývoji. Více než 90 procent návštěvníků je spokojeno
s náklady na dovolenou na Šumavě. Většina se proto opakovaně ráda vrací.
Novinové výstřižky jsou přílohou/.
Služby: Většina služeb je přímo či nepřímo propojena s cestovním ruchem.
Kromě nabídky všech možných služeb v hotelích a penzionech, nabízejí své služby i kempy a to na Vřesné a U Lískovce. Vřesná patří tradičně spíš české klientele. Kemp U Lískovce je od roku 1992 provozován Holandskou rodinou Wilzing.Areál kempu je velký 3,5 ha. K dispozici jsou sociální zařízení, pračka, sušička, přípojky elektřiny, občerstvení. Ubytování je ve stanech,karavanech i
v chatkách. U 800 metrů dlouhé pláže lze zapůjčit surfovací prkna, kánoe,šlapací
lodě, kola. Během hlavní sezóny jsou v kempu organizovány různé akce pro malé
děti. Je zde také vyhrazen prostor pro ohniště.
Přímo ve Frymburku je jachetní přístav, veřejná pláž s občerstvením a se vstupem zdarma, půjčovna loděk a šlapadel, veřejná knihovna,pošta a poštovní spořitelna, bankomat KB, zdravotní středisko-praktický lékař pro dospělé,dětský a
zubní lékař, profesionální hasiči, telefonní automaty,taxislužba, převoz Frymburk-Frýdava/květen-říjen/, půjčovna a prodejna jízdních kol včetně servisu,
čerpací stanice, soukromý autoservis, cestovní kancelář zajišťující ubytování,směnárnu a prodej rybářských povolenek.

Bezpečnost zajišťuje Policie Lipno nad Vltavou, ve Frymburku má omezený provoz na služebně v čp.76. V roce 2007 bylo šetřeno 30 trestných činů majetkového
charakteru, jako jsou krádeže, poškozování cizích věcí. Dále bylo prošetřováno
37 přestupků, objasněno 17. Kromě toho se policisté zúčastňovali dopravně bezpečnostních akcí, kontrol v chatových oblastech. Na oddělení je celkem 10 policistů, z toho čtyři jsou určeni pro Frymburk. K jejich činnosti patřilo např. pátrání
po pachateli, který nevhodnou těžbou dřeva a odvozem dřevní hmoty z místních
lesních pozemků způsobil milionovou škodu.
Trestní činny policie předává dále soudům, přestupky řeší komise při Úřadu
městyse Frymburk. V letošním roce došlo na úřad 33 oznámení o přestupcích.
Převážně se jednalo o drobné krádeže materiálu nebo dřeva, poškozování cizí věci, odjezd od čerpací stanice bez zaplacení, domácí rozepře a násilí, vzájemné napadení občanů, zneužití razítka studentem, napadení člověka psem, vyhrožování
po telefonu, potrhání ovcí volně pobíhajícími psy a podobně. V 10. případech byla uložena bloková pokuta v celkové výši 2900,- Kč. Některé případy byly postoupeny do místa trvalého pobytu podezřelého a 9 případů bylo odloženo, protože se jednalo o vzájemné napadení osob blízkých. Všeobecně lze konstatovat,
že během posledního období narůstají případy tzv. domácího násilí a to i na nezletilých dětech, narůstá tzv. šikana mezi dospívající mládeží a u nezletilých dětí
a rozmáhají se případy vyhrožování po telefonu. Uhrazení případných vzniklých
škod, komise řeší po vzájemné dohodě poškozeného a obviněného. Pokud se obě
strany nedohodnou nebo škoda je většího rozsahu, je poškozenému doporučeno
řešit náhradu škody soudní cestou.
Mimo projednávání přestupků komise vede evidenci žadatelů o vydání zbrojního
průkazu. Celkem je v evidenci 65 občanů držitelů zbrojních průkazů. Jedná se o
držitele loveckých zbraní k výkonu práva myslivosti a držitele tzv.krátkých kulových zbraní/pistolí/. Zhruba polovina občanů z uvedeného počtu jsou držiteli
krátkých kulových zbraní a polovina držitelů loveckých zbraní.
Další činností komise je vypracování posudků na občany. V roce 2007 komise vypracovala celkem 58 posudků a to:
ve 4 případech pro Obvodní oddělení Policie
v 17 případech pro Kriminální službu a vyšetřování Policie
v 31 případech pro soudy, ve 2 případech pro státní zastupitelstvo
ve 4 případech pro Zdravotní pojišťovnu
Komise projednávala v rámci přestupkového řízení 194 osob. V celkovém počtu
nejsou uvedeny osoby, které nemají trvalý pobyt ve Frymburku.
/Zprávy o činnosti jsou přílohou kroniky/

Kapitola pátá:Úprava městyse,doprava,spoje,změny životního prostředí
Kvalita vody v jezeře-již po sedmé se sešli členové sdružení Přátel čisté vody. Seznámili se s výsledky sledování kvality vody v lipenské nádrži. Výzkum, který
provedl Hydrobiologický ústav Akademie věd České republiky v letech 19932006, byl zaměřen především na výskyt nebezpečných sinic ve vodní nádrži.
Účastníci se dále zabývali možnostmi ekologického odstraňování vodního květu a
sinic z hladiny Lipna.
Dodávku vody pro Frymburk zajišťuje firma 1. JVS České Budějovice. Cenu
vodného a stočného každoročně schvaluje zastupitelstvo městyse. V roce 2007 to
bylo ve výši 20,66 Kč vodné a 22,46 Kč stočné za m3, dohromady tedy 43,12 Kč
za m3. Proti loňskému roku došlo k navýšení o 4.63%. Důvodem je zvýšená cena
elektřiny a dvoutřetinový úbytek zpoplatněných služeb za likvidaci odpadních
vod ze septiků z důvodů likvidace tohoto druhu odpadu mimo lipenskou vodní
nádrž. Vodovodní síť je celkem v slušném stavu, což je patrné z malého počtu poruch. Ztrátovost v systému je pouhých 10% tj. rozdíl mezi množstvím vody odtékajícím z vodojemu a celkovému množství vody naměřenému na vodoměrech odběrných míst. Roční odběr pitné vody byl 64 000m3. Propojením vodovodů
Frymburka s obcemi Lipno a Loučovice dojde k zvýšení odběru a tím by se měla
snižovat cena. Mimo měsíce červenec a srpen dokážeme spotřebu vody pokrýt ze
zdrojů vody, která přitéká vodovodním systémem do vodojemu sama bez čerpání.
Dva miliony metrů krychlových vyvráceného nebo polámaného dřeva. Takovou
spoušť způsobila 18.ledna katastrofální vichřice na Šumavě. Ekologové jsou přesvědčeni, že hlavní příčinou, proč vichřice tak zpustošila lesní porosty, je mimo
jiné dnešní příliš vysoký podíl smrků v porovnání s ostatními dřevinami. Smrky,
jejichž přirozeným prostředím jsou vyšší nadmořské výšky s nižší teplotou, totiž
kvůli masivní umělé výsadbě rostou i v místech, kde by se za normálních okolností vůbec nevyskytovaly, případně by tvořily v lese jen malou část stromů. I když
se stav ovzduší v posledních letech výrazně zlepšil, půda teprve nyní reaguje na
znečištění z minulosti. Najít dnes v lese opravdu zdravý smrk je prakticky nemožné.
Po řádění orkánu Kyril provedla Lesní ochranná služba v lesích Městyse Frymburk terénní šetření. Celkový objem poškozené dřevní hmoty odhadla na cca 4
000 m3. Platný lesní hospodářský plán zahrnuje 234 ha, kde maximální výše
roční úmyslné těžby na rok měl být 2 000 m3, zbylých 230 ha je bez lesního hospodářského plánu a nemá stanoven limit těžby. Poškození lesních porostů mělo
v řadě lokalit kalamitní charakter a dříví se muselo, z pohledu ochrany lesa,
urychleně zpracovat, aby se zabránilo možnému následnému přemnožení podkorního hmyzu. Největší poškození /přes 95%/ bylo u smrků.

Celková těžba v lesích městyse za rok 2007 činila 6 186 m3. Za období leden až
březen vytěžila firma Lesy Vyšší Brod 2 495 m3. Z toho byla 1 094 m3 těžba
mýtní úmyslná a 1 401 m3 nahodilá těžba. Odborným lesním hospodářem bylo
vytěženo 3 614 m3 nahodilé těžby po větrné kalamitě způsobené orkánem Kyrill.
Většinu polomů se podařilo zpracovat včas čímž se zabránilo rozmnožení kůrovce. Ke konci roku se dokončily i polomy borovic, u kterých nehrozí rozmnožení
kůrovce.
Následně bylo zalesněno 0,70 ha buku. Vlivem řádění orkánu došlo k velkému
poškození oplocenek s výsadbou buku a jedlí, v rozsahu asi 3 ha.
/Přílohou je Zpráva odborného lesního hospodáře+fotografie polomů/
V předcházejících letech byli stálým problémem volně pobíhající psi. Poslední
dobou se začíná objevovat jiný problém, a to jsou kočky. Kočička je velice roztomilé zvířátko, ale zatímco téměř každý pes má svého pána, tak o kočkách se to
zdaleka říci nedá. Volně pobíhá po vsi, přeskočí každý plot, nenechá se vyhnat
ani jinak odstrašit a vlastně nemá přirozeného nepřítele. Pokud přežije pár měsíců po narození, potom již není v současné době něco, co by mohlo tento stav redukovat. Je nutné si to včas uvědomit, protože za pár let by to mohl být opravdový problém. Kočky samozřejmě jsou nepřítelem ptáků, které vyhnaly i z oblastí,
kde tradičně hnízdili a kde jim lidé umístili budky.

Kapitola šestá: Péče o obyvatelstvo,sociální zabezpečení,zdravotnictví,péče o staré občany
----------------------------------------------------------------------------------------------V souvislosti s úpravou životního minima došlo v systému státních sociálních dávek k určitému rozlišení. V roce 2007 byly dávky rozlišovány podle závislosti na
výši příjmu žadatele a společně posuzovaných osob v domácnosti na:
přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení,
a dávky ostatní – příspěvek na školní pomůcky, rodičovský příspěvek,porodné,pohřebné
Přídavek na dítě byl závislý na příjmu rodiny za předcházející rok a věku dítěte:
do 6 let
od 256 do 576 korun měsíčně
od 6 do 15 let
od 314 do 706 korun měsíčně
od 15 let do 26 let od 360 do 810 korn měsíčně
Sociální příplatek se poskytoval rodiči pečující o nezaopatřené dítě, jehož příjem za předcházející čtvrtletí nepřesahoval 2,2 násobek částky životního minima.
Příspěvek na bydlení je stanoven tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na
bydlení /tj.nájmu,služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávku energií/ zůstala osobě částka na živobytí. Živobytí žadatele je stanoveno s ohledem na příjem, majetkové poměry a další okolnosti, jako je např.nákladné dietní stravování,
aktivní přístup k hledání zaměstnání apod.
Příspěvek na školní pomůcky se poskytoval jednorázově dítěti při nástupu do
1.třídy základní školy.
Rodičovský příspěvek se poskytoval rodiči, který pečoval po celý kalendářní měsíc o jedno dítě do 4 let. Podmínkou bylo, že dítě mladší 3 let nenavštěvovalo
předškolní zařízení. Dítě starší 3 let mohlo navštěvovat mateřskou školu, ale pouze 4 hodiny denně.

Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s
narozením dítěte. Při narození 1.dítěte se vyplácelo 17760,- korun.
Pohřebné se poskytovalo osobě, která vypravila pohřeb a to ve výši 5000,- Kč.
O sociální dávky se muselo písemně žádat na příslušném úřadě práce a dokládat
potvrzení zaměstnavatele o výši čistých příjmů.
Kromě výše uvedených sociálních dávek, Městys Frymburk pravidelně přispívá
rodičům dětí dojíždějících do místní základní školy částkou ve výši 2000,- Kč na
dopravu. Ročně takto vyplatí až 100000,- korun. Ke konci roku dostávají důchodci poukázku na výběr zboží v hodnotě 200,- Kč na osobu a během roku se

s dárkovým balíčkem navštěvují důchodci starší 70 let v den jejich narozenin.
Sbor pro občanské záležitosti pořádá Vítání občánků do obce. V obřadní síni
městyse rodiče složí slib a podpisem do pamětní knihy stvrzují dobrou vůli vychovat ze svých dětí řádné občany. Při této příležitosti jim úřad přispívá na výchovu částkou 1000,- Kč. Samozřejmostí se staly příspěvky různým spolkům a
sdružením na jejich činnost, jako jsou fotbalisté, rybáři, tenisté, dobrovolní hasiči, lyžaři, potápěči, Svaz žen. Sportovci využívají všechna sportovní zařízení
městyse zadarmo. Ve vytopené tělocvičně základní školy se mohou kromě bezplatného využívání veškerého zařízení též osprchovat. Nemalá částka je vždy vyčleněná jako příspěvek na místní kostel.
I přesto,že mnoho bytů bylo odprodáno nájemcům, má městys ve vlastnictví
131 byt. Nájemné je ještě pořád regulováno a tato část frymburských občanů je
proti ostatním, kteří jsou vlastníky svého bydlení, zvýhodněni. Největší finanční
zátěží pro městys jsou panelové domy čp.137-139, kde se musí vyměnit všechna
okna a balkony. Rovněž tzv. „pečovatelský dům“, kde jsou převážně důchodci
potřebuje výměnu střechy, oken,zasklení balkonů, výměnu výtahu. V roce 2007
se na opravy a výměny/sporáků, bojlerů, kuchyňských linek, oken/ vyčerpalo
téměř 1 656 234,- korun.
Někteří nájemníci bytů neplatí ani nájem. Dluh za rok 2007 byl 132 791.- Kč.
S vymáháním nájemného vznikají další soudní náklady. Na dlužném nájemném
narůstají úroky z prodlení, které zastupitelstvo zpravidla dlužníkům promíjí.
Městys rovněž dotuje likvidaci domovního odpadu a to částkou téměř 500 000,korun. Tady je ale na místě podotknout,že odpady vznikají i činností široké chatařské oblasti a mnozí majitelé rekreačních nemovitostí bohatě využívají dnů,
kdy hasiči pořádají sběrné akce a svážejí vše co občané vyhodí před své domy jako jsou sporáky, bojlery, nábytek apod. Chataři a chalupáři měli k dispozici asi
200 velkých a 43 malých kontejnerů.
Bez problému je zásobování pitnou vodou ze studní pod Martou i když cena vody
se každoročně navyšuje. Určité problémy jsou s dodávkou vody na Milné, proto
se připravuje vybudování vodovodu až z Kovářova. Do budoucnosti by se mělo
Lipensko zásobovat vodou z Bližné.

Zdravotnictví:
Zdravotní péče je v našem městysu zajištěná v plném rozsahu. Soukromí lékaři
zajišťují každodenní službu pro dospělé i děti. Mimo ordinační hodiny lze
v případě náhle nemoci přivolat nebo navštívit Lékařskou službu první pomoci
v Horní Plané. K úrazům vyjíždí z Frymburka Rychlá záchranná služba Trans
Hospital. Ta by se k pacientovi měla dostat do 15 minut. To však vždy není možné, zejména v zimě anebo do vzdálených oblastí . Komplikovanější situace nastává v případě nutností navštívit odborného lékaře. Pak musí občan do 20 km
vzdáleného Č.Krumlova anebo až do krajského města. Autobusové spojení je
značně nevyhovující a taková návštěva odborného lékaře zabere i celý den. Prodlužují se i objednací termíny k odborným vyšetřením, a to až na 3 měsíce.

Kapitola sedmá: Školství a kultura
Základní škola a Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Městysem Frymburk. Má 9 tříd s kapacitou 250 žáků. Člení se na 1. a 2.
stupeň. Vyučuje se podle vzdělávacího programu Obecná škola.Žáky školy jsou
nejen děti z Frymburka, ale i ze Světlíku,Černé v Pošumaví, Lipna nad Vltavou
a Přední Výtoně. K prioritám patří rozvoj informačních a komunikačních technologií. Má vlastní počítačovou síť, funkční připojení do prostředí internetu, dostatečný počet počítačů, moderní prezentační techniku a pro výuku vhodný software.
Webové stránky školy může navštěvovat široká veřejnost.
Žáci se zúčastnili projektu Krajina za školou.Na tomto projektu pracovali děti a
učitelé. Sbírali staré fotografie,hledali místa,odkud byly pořízeny, aby mohli vytvořit dnešní podobu a nakonec ke každé fotodvojici napsali komentář. Jejich
práce byla vystavená v Regionálním muzeu v Českém Krumlově a spolu s dalšími
školami vyšel projekt knižně.
Školáci se též hojně zapojují do různých soutěží. V okresním kole soutěže mladých zdravotníků v Českém Krumlově frymburskou školu reprezentovala dvě
družstva. Na osmi stanovištích v městském parku předvedly své dovednosti ze
zdravotnictví. Úkoly byly různé: první pomoc – praxe, obvazová technika, transport zraněných, pohovor s městskou policií i znalost historie Červeného kříže.
Děvčata se umístila na 4. místě a chlapci přivezli putovní pohár za 1. místo a postoupili do krajského kola. Žáci školy rovněž dobře reprezentovali na atletických závodech, v krajském kole orientačního závodu, na fotbalových turnajích,
v historických, biologických či matematických olympiádách.
Mateřská škola má k dispozici jídelnu,herny a rozsáhlou zahradu s výhledem
přímo na jezero. O děti se starají ve dvou odděleních tři zkušené učitelky.
Z důvodu úbytku dětí byla část školky přestavěná na byty. Program dětí je velice pestrý. Pravidelně přednášejí na Vítání novorozených dětí, byly se podívat na
práci Hasičského záchranného sboru v hasičské zbrojnici, navštívily kamarády
z 1.třídy základní školy, v červnu byly navštívit Český Krumlov, kde na otáčivém hledišti zhlédly pohádku, jely se také podívat na zvířátka do ZOO Hluboká
nad Vltavou. Den dětí oslavily maškarním karnevalem. V rámci frymburských
slavností vystavují své práce v obřadní síni Městyse Frymburk.
Školní družina slouží hlavně pro dojíždějící žáky, kteří se zde mohou připravovat na vyučování, ale družina má připravený bohatý program. Kromě pravidelného plavání v bazénu na Lipně to byla návštěva hasičů a záchranářů. Společně
s mateřskou školou vystupovali u vánočního stromu a na besídce pro důchodce.
Mikulášskou nadílku obstaral anděl,čert a Mikuláš, na družinový karneval si děti
vyrobily samy masky.

Ve škole je hojně širokou sportovní veřejností využívána tělocvična. Sportují zde
nejen florbalisti , volejbalisti,frymburské ženy, ale pořádají se zde různé akce jako: zápas ženského fotbalového družstva v sálové kopané,technický sedmiboj
dvojic, turnaj ve stolním tenise, nohejbalový turnaj.
Budova školy byla postavená v roce 1975 a i přesto, že zřizovatel každoročně vynakládá na její provoz značné finanční prostředky vykazuje objekt potřebu
značných nákladů na rekonstrukci, zejména výměnu oken a zateplení objektu.
/Přílohou kroniky jsou fotografie-ukončení školního roku 9.třída/
Kultura: Největší kulturní akcí byly Frymburké slavnosti od pátku 8.6. do neděle
10.6. Celý maratón odstartoval v 18.00 hodin v pátek starosta proslovem
z balkonu hotelu Maxant. Poté svůj koncert rozjela na náměstí skupina Péro za
kloboukem. Nejzajímavější, hlavně pro děti, z pátečního dne byl lampiónový
průvod a ohňostroj. Nejbohatší program byl v sobotu. Hned v půl desáté proběhl
nohejbalový turnaj o putovní pohár starosty městyse. Zajímavé bylo přátelské
utkání ženského fotbalového týmu s ženami z Větřní. Hráčky návštěvníky bavily,
kromě svého fotbalového umění, svým občas až nebezpečným nasazením a hlavně
výbornými hláškami, se kterými nejvíce bodovaly gólmanky. Mnoho lidí směřovalo v 17 hodin do kulturního domu, kde se ve hře Velká zebra aneb Jakže se to
jmenujete, předvedl hlavně známý herec Ondřej Vetchý. Na divadlo přijeli lidé
až z Českého Krumlova. Legendárním se již stal festival Bigbítu na střelnici,kde
se tentokrát představila hlavně Hudba Praha, což je dnes již naprosto kultovní
skupina.
Neděle byla fotbalová. Samozřejmostí byly nejrůznější pouťové atrakce, které
s chutí využívaly především děti. Nechyběly také tradiční stánky se sladkostmi a
různými výrobky ručních prací. Ruce si mnuli především provozovatelé restaurací, protože venkovní prostory využívalo ke svému osvěžení mnoho lidí. Slavnosti lákají každý rok stále více návštěvníků z celého okresu.
/Přílohou jsou fotografie a program slavností/
Regionální muzeum v Českém Krumlově ve svém Kalendáriu životních výročí
osobností regionu připomnělo 130. výročí narození Františky/Fanny/ Greiplové,
učitelky ve Frymburku a spoluzakladatelky frymburského muzea, která se zabývala rodopisem a zanechala v pozůstalosti německy psaný rukopis dějin Frymburka/ zemřela 26.5. 1965 v hesenském Münzenbergu,SRN/. Sbírkové pozůstatky
obecního muzea byly po r.1945 částečně převzaty do tehdejšího Okresního muzea
v Kaplici, později Rožmberka nad Vltavou a dnes jsou v torzu zachovány ve sbírce muzea v Českém Krumlově. Fanny byla nenaplněná láska básníka Šumavy
Adalberta Stiftera, od jehož narozenin uplynulo 202 let. U této příležitosti položili kytice k jeho pomníku ve Frymburku členové čestného předsednictva kongresu
Bunte-Steine-Pestré kameny, a to starosta Frymburka Oto Řezáč, starosta Černé

v Pošumaví Jan Voldřich , ředitel JVS České Budějovice Jiří Lipoid a docent Petr Petr.
Další osobností, kterou muzeum připomnělo byl Hans Hölzl, který se narodil
10.10.1907 ve Frymburku a byl autorem publikace o rodném místě. Zemřel
19.10.1977 v německém Hengersbergu.
/Přílohou kroniky je bulletin muzea Č.Krumlov+novinové výstřižky/.

Římskokatolická farnost sídlí vedle kostela Svatého Bartoloměje v čp.27 na jižním konci náměstí.Původně raně gotický kostel byl založen před r.1277. Přestavěn v pozdně gotickém stylu r.1530,letopočet je na jednom opěrném pilíři vně
presbytáře. Chrámová loď byla přestavěna a zaklenuta v roce 1649-1652 italským stavitelem Cypriánem Nevem, který pracoval pro opata kláštera ve Schläglu. Postavil nejen chrámovou loď, ale i barokní oltář a chrámovou věž
s cibulovitou bání. Dnešní věžní špice byla postavena v roce 1870 pod vedením tesaře z Aigenu a zednického mistra Ondřeje Wagnera z Frymburka. První frymburští faráři byli asi benediktíni ze Zátoně. Dnešním farářem je páter Ivan Marek Záleha. Do jeho působnosti patří farnost ve Světlíku, Černé v Pošumaví,
Horní Plané, Přední Výtoni.
Podobně jako v minulých letech se vydali bývalí obyvatelé Frymburku na pěší
pouť do poutního místa Kájova, vzdáleného přibližně 20 km. Pro děti farnost
uspořádala Dětský farní den tentokrát poprvé na „Martě“.
Zásluhou pana Jana Roda, betlemáře z Prahy se na vánoční výstavu betlémů
Spolku českých betlemářů dostal i kašírovaný betlém z druhé poloviny 19.století,
který je ve vlastnictví frymburské farnosti. Ještě před třemi lety byl tento betlém
uložen v dezolátním stavu v krabici. Pan Roda jej pro naši farnost bezplatně
zrestauroval a nyní mohl zdobit zimní kapli na faře. Byl vybrán do hlavního města na výstavu konanou na Pražském hradě.
Podle staré křesťanské tradice je možné na svátek Tří králů požádat o svěcení
domů a příbytků.

Kapitola osmá: zábava a sport
Organizovaný fotbal ve Frymburku oslavil kulaté šedesátiny. Prvopočátky fotbalu spadají do období těsně po druhé světové válce. V prosinci roku 1946 se
v hospodě U řeky sešla skupina občanů Frymburku/tzv.česká/ a jednala o možnosti založení fotbalového klubu. Tato myšlenka byla realizována hned začátkem
dalšího roku. Fotbalový klub byl založen v roce 1947 pod názvem Sokol Frymburk, na čemž měl největší zásluhu zakládající člen Josef Trávníček.V březnu
1947 byl zvolen i první výbor oddílu. První hřiště měli Frymburští u tehdejšího
Tábora Míru. Na podzim roku 1947 bylo vybudováno druhé hřiště, a to u jezu.
V roce 1948 bylo otevřeno hřiště pod mostem, kde se sportovalo až do zátopy
Lipna v roce 1958. V roce 1952 se začalo s výstavbou dalšího-v pořadí už čtvrtého
hřiště, a to v místě na křižovatce. Dokončeno bylo v roce 1961 a po různých
úpravách slouží dodnes. V roce 1961 byl do čela fotbalového klubu zvolen Otakar
Mertl. Tuto funkci zastával až do roku 1990. Poté byl předsedou Bronislav Gloga
a zejména Josef Novák, který letos oslavil sedmdesáté narozeniny a při této příležitosti obdržel medaili za celoživotní práci ve prospěch tělovýchovy a sportu.
Současným předsedou je Václav Svoboda. Od začátku 70.let minulého století se
datuje vzestup frymburského fotbalu, ať už v kategorii dospělých nebo mládeže.
Ke zkvalitnění přispěl v roce 1972 příchod učitele Gerta Procházky a ke stabilizaci kádru v roce 1995 práce trenéra Berita. Od roku 1974 má Frymburk i druhé mužstvo mužů. Do budoucna chtějí fotbalisté pod záštitou vedení městyse realizovat kompletní rekonstrukci areálu včetně kabin.
I letošní fotbalový rok přinesl velice dobré výsledky. „Přípravka“ pod vedením
Ivana Rillicha a Františka Maliny přehrála většinu svých soupeřů a zaslouženě
vede svoji tabulku. Žákům se podzimní část až tak nevydařila, ale kormidelnická
dvojice Václavů Svobody st. a Liebla ml. má vyrovnaný kádr a očekává se posun
ze současného pátého místa. „Béčko“ prozatím zažilo své nejlepší časy, když jednoznačně poráželo jednoho soupeře za druhým, ještě v tabulce neztratilo ani bod
a s průměrem přesahujícím pět vstřelených branek na zápas vede tabulku
s rozdílem devíti bodů. Cílem trenérské dvojice manželů Hartmanových byl postup. „Áčko“ pod taktovkou Jana Berita a Pavla Schneidera poznalo hořkost porážky pouze jednou a je v čele tabulky. Neporanitelnost trvá již od 23.4.2005.
Přílohou kroniky je výroční zpráva+foto/
Ultralehká letadla:
V Blatné se nachází louka s hangárem, která slouží jako přistávací a vzletová
plocha pro malá letadla. O vše se stará Cz privátní air klub Frymburk. Pozemek
je pronajatý od městyse. Činnost klubu je zaměřena především na údržbu areálu
zejména před závodem o Pohár Petra Tučka. Je to navigační soutěž v přesnosti
přistání. Přihlásilo se devět posádek. Princip takového leteckého závodu je dost
zajímavý. Jde o navigaci a dodržení časových limitů na určitých otočných bo-

dech. Sám soutěžící si celý závod předem rozdělí na krátké časové úseky a čas si
porovnáním s terénem pak sleduje. Podle aktuální situace letí rychleji nebo pomaleji. Jde o to udržet čas po celou trať, nejen na otočných bodech. Velmi zajímavou součástí závodu je přistání do tzv.deku, tedy prostoru, který je pro tento
manévr vyhrazený. S létáním se dá začít v podstatě kdykoliv. Podmínkou je mít
odpovídající zdravotní stav a pilotní průkaz. Jeho získání předchází pilotní výcvik, který kromě teorie obnáší 17 hodin výcviku s instruktorem a tři hodiny samostatných letů. Vše zakončí zkouška před inspektorem. A pak už zbývá jen letadlo od třeba 50 tisíc korun za starší letadlo, až po například tři miliony korun.

Kapitola devátá: Dobrovolné aktivity,výročí obce
------------------------------------------------------------------------------------Myslivecké sdružení Frymburk má 18 členů
Předseda: Stanislav Zabilka
Myslivecký hospodář: Karel Janda
Jednatel: Milan Moravec
Finanční hospodář: František Vlach
Členové sdružení oseli ovsem tři políčka a to na Svatonině Lhotě, Mýtince a na
Náhlově. Tato políčka mají velký význam pro zimní přikrmování zvěře srnčí a
černé. Dvě brigády na úklid a pálení větví přinesly do pokladny přes 5000 tisíc
korun. Zakoupeno bylo 20 q ovsa. Sdružení obhospodařuje 13 krmelců, do každého bylo zavezeno po 4 pytlích mačkaného ovsa, lízací sůl a dostatečné množství
sena. Zima byla mírná, zvěř nestrádala a ztráty byly minimální. Plánované odstřely dvou srnců třetí věkové kategorie se podařily, zisk činil 40000,- korun.
/Zpráva o činnosti výboru je přílohou/.
Rybáři provádějí pravidelné kontroly. Podle vyhlášky musí rybář, než začne
chytat, zapsat datum,číslo revíru a proškrtnout předcházející den, aby si do něj
nezapisoval ryby, které chytí až o den později. V jednom dni si smí rybář odnést
domů jenom dvě ušlechtilé ryby. Novinkou v zákonu je, že smí ulovit nejvíce padesát ušlechtilých ryb a pak si musí koupit novou povolenku. Jenomže ta stojí tisícovku, což se pochopitelně rybářům nelíbí. Sportovní rybář má celou řadu povinností. Například po příchodu k vodě musí místo uklidit bez ohledu na to, kdo
tam ten nepořádek udělal a při odchodu znovu po sobě. Kdyby se tak chovali
všichni, nebude co uklízet. Jenomže skutečnost je úplně jiná. Nepořádek dělají
hlavně cizinci. Plechovky od piva klidně nahážou do vody, u silnice vyhazují pytle
s odpadem. Mnozí rybáři si ještě pamatují doby kdy se poctivě čekalo na zahájení rybářské sezony a cenily se zejména úlovky candátů. Nad okouny nebo štikami ohrnovali nos. Doby, kdy jedna loď nachytala až 55 ks candátů, jsou nenávratně pryč a dnes ta samá loď nechytí candáta ani jednoho. Dnes je možné u vody sledovat cizince, kteří nečekají na zahájení sezony 16.června,ale vesele chytají, aniž mají rybářské povolenky. Nemají ani snahu si je opatřit, zdají se jim příliš
drahé. Také doba rybářských pramic je minulostí, dnes se rybaří z jachet a není
výjimkou,že majitel takové jachty má najednou nahozeno až šest prutů/povoleny
jsou pouze dva/, po čtyřech dnech takového nepovoleného rybaření vychytá
v okolí vše živé, pak, i když je skvělý vítr, zapne motor a odjíždí. Po něm se dají
chytit pouze boleni. Tato vysoce žravá ryba se postarala o zbytek. Hejna rybiček,
která u břehu vždy byla už dnes nejsou. Je tam bolen. Toho ale jen tak nechytnete a ještě chutná jak bavlna plněná jehlami, takže o něj ani nikdo nestojí. Mnoho

rybářů začíná jezdit rybařit do zahraničí, kde jsou tvrdé postihy za drancování
vod.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/
Akce Frymburských mamin pro děti: Dětský maškarní ples,Cesta za pokladem,
Dětský den na střelnici, Mikulášská nadílka.
SDH-sbor dobrovolných hasičů si úspěšně vychovává své nástupce. 13 mladých
hasičů se schází pravidelně v klubovně v hasičské zbrojnici. Jsou zapojeni do
okresních soutěží zaměřených na požární útok, různé štafety a soutěže
s hasičskou výzbrojí a technikou, střelbu,vázání uzlů, zdravovědu a poskytnutí
první pomoci. V tělocvičně posilují fyzickou kondici. Kromě těchto soutěží jezdí
na různé zájezdy a v roce 2007 sjížděli Vltavu na raftech.

Souhlasím s vyplacením odměny ve výši 4000,- Kč za zpracování kroniky r.2007 p.Antonii Frnkové.
Frymburk 30.09.2008

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

