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Představení nového kronikáře:
Jmenuji se Jan Račák, narodil jsem se 9. ledna 1980 a prakticky celý svůj dosavadní
život jsem prožil ve Frymburku. Vystudoval jsem obor Obnova stavebních památek na
Střední uměleckoprůmyslové škole svaté Anežky České v Českém Krumlově. Po úspěšném
složení maturity jsem začal se studiem teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity
v Č. Budějovicích. Studium jsem po dvou letech přerušil, načež jsem absolvoval náhradní
vojenskou službu coby asistent tehdejšího duchovního správce naší farnosti P. Michala
Tkáče. V letech 2002 – 2015 jsem byl zaměstnán v Regionálním muzeu v Českém Krumlově
v kumulované funkci technik, dokumentátor a konzervátor archeologického pracoviště
a správce IT. V současné době se zabývám na vlastní pěst poradenstvím, přípravou expozic
a edukačních aktivit pro muzea a volnočasovými aktivitami pro děti. Sám mám s přítelkyní
Věrou Potměšilovou tři synky, Matyáše, Viléma a Hynka.
Od dětství mne fascinuje historie našeho kraje a našeho městečka. Převzal jsem
vedení kroniky na základě výzvy ve Frymburském zpravodaji v roce 2015 s tím, abych dopsal
ještě zápis za rok 2014. Přišlo mi logické se této čestné povinnosti ujmout, jelikož při svém
bádání sám kroniky a jiný archivní materiál využívám a domnívám se, že si dokážu představit,
co budoucí badatele bude a nebude zajímat…
Doba se změnila, na internetu si dnes každý může dohledat obecné informace
i statistická data. Podrobné informace o hospodaření se nacházejí v archivu městyse
i příslušných státních institucí. Kronika naštěstí není svázána striktními pravidly, co se obsahu
i rozsahu týče, takže bych se rád vyhnul sepisování nudné výroční zprávy anebo nějakého
elaborátu „na oko“, který stejně nikdo nebude číst. Možná se mi to nepovede hned
v počátcích, ale rád bych, až ovládnu kronikářské řemeslo, sepisoval takovou pamětní knihu,
která by budoucím badatelům zprostředkovala věrný obrázek toho, čím jsme žili, jaké radosti
i starosti jsme zde, na samém jihu Čech, prožívali na prahu 21. století.

Počasí:
Na základě souhrnného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu byl rok 2014
nejteplejším od roku 1961, kdy se takové údaje pro Českou republiku připravují.
S průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia byl loňský rok mimořádně nadnormální, byl o dva
stupně teplejší než je dlouhodobý průměr. Nejteplejším měsícem z dlouhodobého pohledu
byl vloni březen, kdy stanice naměřily o 3,7 °C vyšší průměrnou teplotu. Jen dva loňské
měsíce - květen a srpen - byly chladnější než by odpovídalo dlouhodobému průměru.
Srážkově byl uplynulý rok normální, s průměrným ročním úhrnem 674 milimetrů (neboli 674
litrů vody na metr čtvereční) byl 0,3 procenta pod dlouhodobým průměrem. Nejvíc napršelo
v květnu, a to 114 milimetrů, což je 155 procent dlouhodobého průměru. Nejméně srážek
spadlo naopak v únoru, jen 26 procent běžné hodnoty.
Zde uvádím souhrnnou tabulky s výsledky za rok 2014 z meteostanice pana Bedřicha Kučery.
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Demografické údaje:
K 1. 1. 2014 měl Frymburk celkem 1265 obyvatel.
V tomto roce se narodilo 15 nových občánků, 5 osob zemřelo, přistěhovalo se 39
a vystěhovalo 35, což znamená, že na konci téhož roku jsme měli přírůstek 14 osob. Stav
obyvatelstva k 31. 12. 2014 byl tedy 1279 osob.
V obci proběhlo 6 sňatků a 3 rozvody.

Leden
V sobotu 25. Ledna se konal již 7. ročník frymburského plesu, tradičně ve velkém sále
Wellness Hotelu Frymburk. Do týdne od zahájení prodeje vstupenek bylo k radosti
organizátorů prodáno 213 vstupenek. Pořadatelskou službu na plese zajišťovali frymburští
dobrovolní hasiči v čele s Antonínem Labajem a Josefem Trávníčkem.
Vzhledem k tomu, že bylo v plesové tombole 166 cen, mohl se z výhry těšit téměř
každý. Hlavní cenu tomboly, skútr Kentoya Sharky 125 vyhrál Josef Dirbák se šťastným číslem
111. Výtěžek z tomboly a šatny byl předán do pokladny městyse na podporu dalších
kulturních podniků.
Ve čtvrtek 23. ledna se děti ze sportovního klubu Boccia Šumava s vedoucí Gabrielou
Hartmanovou zúčastnily turnaje 2. ligy v Boccie. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů z celého
Jihočeského kraje. Celkem každý tým sehrál 3 zápasy. Frymburští mazáci s velkým náskokem
bodů získali 1. místo a putovní pohár, mladší děti – Benjamínci - k překvapení všech skončily
na krásném třetím místě. Petr "Kendy" Bezpalec zajistil výrobu dresů, takže naši
reprezentanti v tomto ne zcela obvyklém sportu konečně nastupují ve vlastním úboru ☺.
Tradiční šachový turnaj Frymburský pindík za rok 2013 se nakonec odehrál až 25. 1.
2014. Jak píše ve Frymburském zpravodaji organizátor každoročního šachového klání Ivan
Rillich: „Protože tradiční účastníci turnaje jsou nebývale pracovití a skoro všichni byli
v původním sobotním listopadovém termínu v práci, museli jsme se s ročníkem 2013
přehoupnout do roku 2014. Změnou bylo místo konání a to Restaurace Na Hřišti. Díky
Gorovi, že nás tam přijal, zatopil a staral se o nás. Nejdůležitější informací je premiérové
vítězství Zdeňka Novotného po finálové více než dvouhodinové bitvě s pětinásobným
šampionem Milošem Liškou“.

Únor
V pondělí 3. února 2014 ve 13 hodin bylo slavnostně otevřeno Centrum
integrovaného záchranného systému ve Frymburku. Pásku slavnostně přestřihli zástupci
investorů, tedy Jihočeského kraje, městyse Frymburk, Hasičského záchranného sboru České
republiky a pozvaní významní hosté.
Pozvání krajského ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše přijali
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, první náměstkyně Mgr. Ivana Stráská, starosta
městyse Frymburk Oto Řezáč, za Generální ředitelství HZS ČR náměstek generálního ředitele
plk. Ing. František Zadina, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje MUDr.

Marek Slabý, starosta SH ČMS Václav Žižka. Slavnostního aktu se zúčastnili významní hosté
z Generálního ředitelství HZS ČR a jím zřizovaných organizačních složek, z ministerstva vnitra,
členové vedení složek integrovaného záchranného systému, zástupci jednotky SDH městyse
Frymburk, představitelé státní správy a samosprávy Jihočeského kraje a zástupci stavební
firmy i projekční kanceláře.
Idea na tuto stavbu žila v myslích našich hasičů i vedení obce celých 15 let, až
nakonec roku 2011 hrozilo, že bude z priorit zcela vyřazena. Naštěstí se zainteresovaným
osobám podařilo jej dostat na seznam pěti nejdůležitějších investičních staveb ministerstva
vnitra pro rok 2012. Tak se tedy nakonec podařilo za trojstranného financování
Ministerstvem vnitra ČR, Jihočeským krajem a městysem Frymburk stavbu dotáhnout do
konce.
Na pátek 13. 6., v podstatě již v rámci frymburských slavností, je naplánován den
otevřených dveří s prohlídkou budovy a ukázkami hasičské a zdravotnické techniky pro
širokou veřejnost.
Frymburská plesová sezóna pokračovala v sobotu 22. února IV. HASIČSKÝM PLESEM,
v sále Pensionu Stará škola. K tanci a poslechu vyhrávala formace TaJ Duo. V rámci programu
se představil taneční kroužek ZŠ a MŠ ve Frymburku, pod vedením paní učitelky Nováčkové.
Připravena byla již tradiční bohatá tombola.
15. 2. Od 10:00 proběhl 3.ročník frymburského masopustu, který pořádá Frymburský
svaz žen – masopustní spolek ve spolupráci s městysem Frymburk. Po vykoupení
masopustního práva od pana starosty prošel průvod masek za zpěvu a tance náměstím a
vyvrcholil opět na křižovatce před ”Frymburskou hospůdkou” zabitím medvěda.
V měsících leden a únor se uskutečnil již 17. ročník technického sedmiboje dvojic
o putovní pohár starosty městyse. V letošním roce se přihlásilo 20 dvojic. V lednu proběhly
boje ve skupinách, z nichž pouze vítěz měl zajištěný postup do finále. Vzhledem k
přihlášenému počtu dvojic se do baráže kvalifikovaly dvojice z druhých míst a jedna ze
třetího místa losem. Barážová skupina se uskutečnila dne 1. 2. 2014
Do finále se kvalifikovalo pět nejlepších dvojic. Nakonec si pohár již po třetí za sebou
odnesla dvojice František Malina a Josef Micák.
Nekonečný příběh lyžování ve Frymburku pokračoval i na počátku roku 2014.
Zavládlo sice nadšení, že se dá na uměle zasněžené Martě lyžovat, i když přírodní sníh okolo
prakticky není, vyvstala další kauza: jakýsi škodolibý udavač nelenil a ohlásil příslušným
úřadům, že dětský skipark funguje bez příslušných povolení. Nikdo neví, kdo to mohl být, ale
ihned se vzedmula vlna rozhořčení na tohoto nepřejícného kazisvěta. Mne spíše překvapilo,
že tak zkušený podnikatel, jakým se zdá být investor areálu M. Dlouhý, ani jeho lidé, si
nedokáží ohlídat to, co musí vyřídit každý stavebník rodinného domku. Tím spíše, když zde
panují takové názorové rozdíly ohledně rozvoje lyžování ve Frymburku. Nevěřím, že by se
našel jediný frymburský občan, který by chtěl sabotovat lyžování na Martě, složitější otázky
však vyvstávají při pohledu na plány dalšího rozšiřování sjezdovek na Kaliště a propojení se
zimním střediskem Kramolín. Skoro mně, coby nezúčastněnému pozorovateli připadá, jestli
investor sám nezatáhl za záchrannou brzdu, po zjištění nákladů a výnosů z lyžařské sezóny.

Březen
V únoru a březnu probíhaly halové turnaje naší fotbalové přípravky v okresní lize.
Našim mladým fotbalovým nadějím se za vedení trenéra Stanislava Matuše podařilo
v okresní lize zvítězit a náš útočník Matěj Malina byl vyhlášen nejlepším střelcem celé
turnajové šňůry za 31 vstřelených branek. V základní sestavě se úspěšného tažení
frymburské fotbalové mládeže zúčastnili tito borci: brankář Václav Schneider, obránci Marek
Micák a Adam Burian, útočníci Matěj Malina a Pavel Juhaňák, střídali Miloš Králík, Jiří
Nachtman a Kryštof Procházka
Florbalový klub, působící při zdejší škole, vedený L. Ševčíkem, si připomněl 20 let
svého fungování. Starší žáci, mladší žáci a dívky. Již dva roky hrají pod vedením Kamila Krola
také bývalí žáci frymburské školy v jihočeském přeboru mužů. Loni si vedli velmi dobře,
obsadili druhé místo a v kvalifikaci nestačili na Č. Budějovice, Písek a Strakonice a
nepostoupili výš.
I když je zima na sníh skoupá, nezahálejí ani frymburští machři na běžkách, tým SK
Lyžaři – běžci. Své domovské trasy na loukách okolo Frymburka a Svatoniny Lhoty i trasu na
Kališti osadili ještě před zimní sezónou kvalitním systémem značení podle metodiky Klubu
českých turistů a přehlednými venkovními mapami s popisem lyžařských stop. Je to další
významný krok k zatraktivnění městečka jak pro trvale žijící sportovce, tak i pro zimní
návštěvníky. Škoda jen, že vzhledem k téměř jarnímu charakteru počasí se po nově
upravených stopách projeli běžkaři pouze ve třech dnech na počátku sezóny.
Naši běžci si tak byli nuceni kondici udržovat za kopcem u našich rakouských sousedů
v běžkařském středisku Schöneben – Grünwald, kde se sníh držel alespoň do poloviny února.
Největší nadšenci ani tuto sezónu nezaostali v závodní činnosti a reprezentaci Frymburku na
závodech světové série dálkových běhů Wordloppet, evropské Euroloppeta nově i rakouské
Austrialoppet. Přestože bylo mnoho závodů zrušeno (např. Jizerská 50) nebo zkracováno,
měl Frymburk zastoupení na celkem 8 závodech a již klasická jména našeho běžeckého
lyžování jako Filip Bloch, Luboš Krejza a Martin Řezáč slavili úspěchy ve formě umístění
v první stovce startujících.
Poslední březnovou sobotu připravil spolek Frymburské maminy na hřišti u základní
školy 1.frymburské jarní olympijské hry. Bezmála 50 dětí si utvořily týmy a vyrobily si vlastní
vlajky, pod kterými soutěžily v atletických disciplínách. Kromě olympijských medailí obdrželi
mladí sportovci obligátní sladkou odměnu od sponzorů spolku.

Duben
1.dubna uplynulo již celé čtvrtstoletí od doby, kdy manželé Rolčíkovi zahájili výuku
v hudební škole v Černé v Pošumaví. Tam dojíždělo také mnoho dětí ze základní školy ve
Frymburku. Ta až do roku 1996 fungovala jako pobočka ZUŠ v Českém Krumlově pro
spádovou oblast téměř celého Lipenska. Od tohoto roku vedli Rolčíkovi hudební školu
soukromě a objíždějí v určených dnech jednotlivé školy, na kterých působí. V letech 1996 –
2014 prošlo hudební školou přes 550 žáků.
Dalším hudebním výročím je 5 let fungování frymburského pěveckého sboru
dospělých Harmonie. Sbor byl založen roku 2009 a v současné době má 18 členů. Pod
vedením manželů Rolčíkových pořádá tradiční jarní a letní koncerty a v době Vánoc
vystupuje se svátečním repertoárem ve frymburském kostele. Obě výročí byla připomenuta
slavnostním koncertem v kulturním domě ve Frymburku v sobotu 31. května v 17 hodin.
Na křižovatce, vedle prodejny potravin, byl v dubnu znovuotevřen restaurační provoz,
tentokrát pod názvem Frymburská hospůdka. Vcelku příjemný prostor je kompletně
nekuřácký, sází na pravidelné návštěvníky využívající nabídky denních menu za výhodnou
cenu a večerní sledování sportovních přenosů.
25.dubna se konal 14. ročník setkání přátel čisté vody s tímto programem:
10:00 - umísťování hnízd pro candáty v Černé zátoce na Vřesné. Hnízda vyrobili žáci ZŠ
Frymburk dle návodu rybářských odborníků a za jejich účasti je umístí na vhodná stanoviště.
13:30 - odborný seminář pro širokou veřejnost ve Frymburském muzeu. Program semináře:
1.vývoj eutrofizace v nádrži Lipno I 1993-2013: Mgr. František Frantál PČV a Prof. Josef
Hejzlar CSc., Akademie věd HBÚ České Budějovice
2.složení rybí obsádky v Černé zátoce v prvním roce po umístění zařízení pro zlepšení
podmínek rozmnožování ryb: Mgr. Marek Šmejkal
3.ekozóna v Černé zátoce: RNDr. Monika Krolová PhD
Květen
Do realizační fáze se dostal projekt revitalizace návsi v Milné. Z obecních prostředků
a z daru 100 000,- Kč od majitele místní farmy p. Valenty se krom jiného podařilo upravit
plochy kolem rybníčku a vystavět dřevěnou chatku, která bude sloužit jako zázemí pro
aktivity místních občanů.
SK Lyžaři – běžci obnovili tradiční běžecký závod pro děti Májové kolo. Sám autor
těchto řádků se coby žáček základní školy účastnil tohoto běhu okolo našeho náměstí v 80.
letech minulého století a dodnes si pamatuje skvělou atmosféru a staré školní „bedny“, na
které vystupovali uřícení, ale šťastní vítězové jednotlivých kategorií ☺. Start i cíl byly před
budovou muzea. Kromě tradičního běhu kolem náměstí děti soutěžily i v jízdě na inline
bruslích a pro dospělé byl připraven závod na 10 km „Frymburská wellness desítka“. Na start
hlavního závodu se na náměstí postavilo celkem 91 dětí, odpolední „wellness desítku“, závod
po cyklostezce k Lipnu nad Vltavou a zpět, ve zdraví absolvovalo 67 dospělých.

Hlavním rozhodčím byl stejně jako před více než dvaceti lety pan učitel Leoš Ševčík.
Na organizaci se dále podílel spolek Frymburské maminy, dopravu regulovali naši hasiči.
Hodnotné ceny a závěrečné vyhlašování s afterparty ve Srubu U kotvy Wellness Hotelu
Frymburk podpořila celá dvacítka sponzorů z řad místních podnikatelů.
Jelikož se jedná o první obnovený ročník závodu, sluší se, aby byli vítězové
jednotlivých kategorií navždy zaznamenáni na stránkách této kroniky:
Kategorie: BĚH DÍVKY 6-8 LET – 390 m
1. Šulcová Tina, Frymburk
2. Procházková Alena, Český Krumlov
3. Brůžková Aneta, Prachatice
Kategorie: BĚH CHLAPCI 6-8 LET – 390 m
1. Micák Marek, Frymburk
2. Jüttner Matěj, Horní Planá
3. Malina Matěj, Frymburk
Kategorie: BĚH DÍVKY 9-12 LET – 780 m
1. Matušová Valentýna, Frymburk
2. Krejzová Magdaléna, Frymburk
3. Divišová Klára, České Budějovice
Kategorie: BĚH CHLAPCI 9-12 LET – 780 m
1. Nešvara Ondřej, Frymburk
2. Menšík Jan, Výnězda
3. Procházka Gustav, Frymburk
Kategorie: BĚH DÍVKY 13 –15 LET – 1170 m
1. Nekolová Rozálie, Frymburk
Kategorie: INLINE DÍVKY 6-8 LET – 390 m
1. Brychtová Justýna, Frymburk
2. Divišová Kristýna, České Budějovice
Kategorie: INLINE CHLAPCI 6-8 LET – 390 m
1. Nedvěd Jáchym, České Budějovice
2. Schneider Václav, Frymburk
3. Králík Miloš, Frymburk
Kategorie: INLINE DÍVKY 9-12 LET – 780 m
1. Petrášová Veronika, Frymburk
2. Václavíková Daniela, Frymburk
3. Labajová Natálie, Frymburk
BĚH NA 10 KM – ŽENY DO 39 LET
čas
1. Soukupová Valerie Altetika, Písek 39:26

2. Loskotová Gabriela, Triatlon Lipno 43:33
3. Küffnerová Nela, Třeboň 44:16
6. Assante Läila, Frymburk 51:56
9. Račáková Jaroslava, Frymburk 55:53
BĚH NA 10 KM – MUŽI DO 39 LET
čas
1.Csirik Jiří, Písek 35:46
2. Soukup Josef, Písek 36:52
3. Diviš Jiří, Č.Budějovice 37:21
16. Mügel Jan, Frymburk 44:50
20. Řezáč Martin, Frymburk 46:06 26.
Balda Ondřej, Frymburk 50:08
27. Toušek Lukáš, Frymburk 50:56
BĚH NA 10 KM – ŽENY 40-49 LET
čas
1. Grabmüllerová Šárka, Č. Budějovice 41:35
2. Řezáčová Markéta, Frymburk 54:11
15. května proběhla ve Frymburském muzeu další akce ze seriálu „Mozaika
frymburské historie“. Tentokrát ředitel muzea Mgr. František Frantál představil účastníkům
nově digitalizované filmy zachycující naše městečko. Nejstarším snímkem je dokumentace
letního tábora TJ Sokol Vršovice, který se odehrával na lokalitě „Tábor míru“ v roce 1947.
Kromě zajímavých momentek z táborového života a vodních radovánek na Vltavě bylo
pozoruhodné zachycení centra městečka před demolicí některých domů a nyní již neexistující
partie u mostu přes Vltavu.
Film z roku 1977 připomněl tehdejší velkolepé oslavy 700 let obce s alegorickými
vozy, kostýmovaným průvodem, projevy komunistických pohlavárů a lidovou veselicí.
Samozřejmě se někteří návštěvníci ve filmu poznali nebo tam našli své známé a příbuzné.
Dokumenty byly provázeny vysvětlujícím komentářem Mgr. Frantála.

Počátkem května proběhlo v hotelu Fontána Hrdoňov víkendové taneční soustředění
stylu BREAK DANCE, kam přijelo 11 chlapců z Frymburku, Českého Krumlova a Kaplice. Celou
akci zorganizoval hlavní tahoun naší frymburské skupiny STORM DANCERS Martin Hoško.
Tréninky vedl za pomoci Daniela Liptáka ze známé pražské taneční akademie BDS.

Něco z fotbalu: protože v měsíci květnu již naplno probíhají mistrovské soutěže všech
kategorií, zařazuji krátký report z našeho fotbalového klubu. Výsledkové listiny, které jsem
původně uvažoval do kroniky také zařadit, si jistě fotbaloví nadšenci budou moci dohledat
v kronice frymburského fotbalového oddílu, kterou vede pan Ivan Rillich. V dospělých
týmech se A týmu podařilo po třech prohrách najet na vítěznou vlnu a již 4x za sebou

nepoznal hořkost porážky. Je to především díky tomu, že se našim borcům přeci jen začalo
dařit v koncovce a pokaždé soupeře přestříleli. I po herní stránce se mužstvo velmi zlepšilo
a předváděné výsledky se odrážejí na postavení v tabulce, kde se v posledních třech
podzimních zápasech bude frymburské mužstvo ucházet o „medailové“ pozice.
Frymburské „béčko“ doplácí na nízký počet hráčů, protože vyvstala potřeba nahradit zraněné
hráče A týmu. Ale je vlastně jednou z důležitých rolí B týmu, být zálohou talentovaných
mladíků, kteří v případě nutnosti dokáží operativně doplnit početní stav našeho áčka.
Mládežníci z žákovského týmu z pěti květnových zápasů dokázali skórovat pouze se Zlatou
Korunou, kde zvítězili poměrem 3 : 5. Podobně je na tom i přípravka. Z dosavadních čtyř
zápasů vyhráli svěřenci trenéra Matuše pouze v Nové Vsi poměrem 2 : 5. Fotbalová mládež
se zúčastnila počátkem května memoriálu V. Lízala ve Vyšším Brodě. Z 6. družstev, která se
zúčastnila, skončily naše fotbalové naděje a celkovém 3. místě.

Mistrovství světa v lovu na umělou mušku
Ve dnech 27. května až 2. června 2014 byl Frymburk hlavním centrem vrcholného závodu
v královské disciplíně rybářského sportu - mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku.
Organizačně soutěž zajišťoval Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu. Závodilo se
na třech úsecích řeky Vltavy, vyrovnávací nádrži Lipno II ve Vyšším Brodě a na nádrži
Květoňov u Kaplice.
Hlavní stan (a to doslova) byl umístěn na frymburském náměstí, kde jsme krom jiného mohli
zhlédnout slavnostní zahajovací defilé největších borců rybářského sportu z 29 zemí světa od
USA přes Jižní Afriku až po Mongolsko. Jednotlivé týmy nastupovaly v jednotných dresech a
s národními vlajkami, takže si člověk mohl připadat jako někde na olympiádě ☺.
Organizace tohoto podniku probíhala již od roku 2013, kdy kromě oficiálních jednání bylo do
řeky vysazeno 60 000 ks ročního lipana a 20 000 ks ročního pstruha obecného a již měsíc
před závody bylo nutno hájit příslušné rybářské revíry. Frymburská rybářská organizace
zabezpečovala 30 rozhodčích na nejhorším úseku, a to od hráze Lipna až po vyrovnávací
nádrž ve Vyšším Brodě.
Kromě oficiálního zahájení se Frymburk podílel ještě ubytováním účastníků v místním
Wellness Hotelu Frymburk, kde se také odbývaly odborné semináře a přednášky. Závěr
úspěšného šampionátu a vyhlášení vítězů proběhlo v klášterní zahradě ve Vyšším Brodě.

Červen
Ve středu 18. 6. proběhlo v Regionálním muzeu v Českém Krumlově vyhodnocení
soutěže „Českokrumlovsko dětskýma očima“, do které se zapojila také naše základní škola.
Zadáním bylo, aby žákovské kolektivy vytvořily originální knihu o své obci. Hlavní cenou
v soutěži byly desetimetrová obrázková časová osa historie Českokrumlovska. Jelikož jsem
byl v tu dobu ještě zaměstnancem regionálního muzea a zároveň autorem soutěže i oné
časové osy, moc mne potěšilo, že zrovna ZŠ Frymburk naprosto suverénně vyhrála v těžké
konkurenci krumlovských škol a časovou osu jsem mohl nainstalovat v hale naší frymburské
školy ☺.
Kniha vytvořená frymburskými dětmi naprosto předčila nejen mé očekávání. Také
odborná porota, ve které jsem samozřejmě nefiguroval, měla o prvním místě jasno ihned po
skončení prezentace frymburských dětí. Ohromná kniha, plná obrázků, fotografií i autorských
textů postihla všechno, co se o našem městečku dá napsat. Od historie, občanské
vybavenosti, přírody, turistického ruchu a významných osobností, až po pověsti a originální
bajky.
Byla to jistě ohromná práce celé základní školy a jsem na děti i pedagogy, kteří
projekt koordinovali, moc hrdý, a zároveň mám radost, že to naše „vesnická“ škola i v oblasti
kultury „natřela“ daleko větším městským školám.
Letošní prázdniny se Frymburské maminy rozhodly přivítat v pohádkovém duchu.
V sobotu 21. 6. byly břehy Lipenského jezera obsazeny pohádkovými bytostmi, které
netrpělivě čekaly na děti. Ty si pak mohly vyzkoušet různé zajímavé úkoly a dovednosti. Šlo
jim to úžasně a samozřejmě si každý odnesl zaslouženou odměnu. Všichni si den náramně
užili a zakončili ho opékáním buřtíků u Frymburské hospůdky
Nejen ve Frymburku samotném, ale i na Milné místní uspořádali Dětský den. A když
na Milné, tak jedině u jejich rybníka na návsi. Již se stává tradicí, že děti z Milné poměřují své
síly a dovednosti při soutěžním rybaření. Počasí vcelku přálo a vidina společné zábavy,
soutěžení i úspěšného rybolovu nakonec k rybníku přivedla 18 dětských rybářů.
Kromě toho, že všichni soutěžící vyhráli hodnotné ceny a obdrželi dárkové balíčky,
bylo po celý den pro všechny děti nachystáno občerstvení zdarma, jako třeba limonády či
párky v rohlíku. Vše by neproběhlo bez podpory a příspěvků sponzorů, kterými byly: Farma
Milná, městys Frymburk, Sklářská huť TASTA, Spar Frymburk a rybářství Schneider.

15. Frymburské slavnosti 13. - 15. června 2014
Patnáctý ročník Frymburských slavností proběhl jako vždy v přátelské sousedské
pospolitosti, malí se povozili na kolotočích, velcí zatančili ve stanu a navštívili divadlo
a kromě občasných přeháněk vyšlo i počasí. Program slavností jako vždy hodnotně sestaven,
z pera Ivana Rillicha.
PÁTEK 13. 6.
Pivní stan na náměstí
17:30 - 17:45 Slavnostní zahájení starostou městyse Frymburk

- i na tomto fóru je možno kromě přání dobré chuti a kvalitní zábavy trochu povzbudit
paraskavedekatriafobiky mezi námi. Od starosty by se to slušelo, zvlášť ve volebním roce.
18:00 - 19:00 Zábavné pásmo z vystoupení žáků ZŠ a MŠ ve Frymburku.
19:30 - 20:30 Blackout a Fusion of the Ruins
- dvě dorostenecké rockové kapely z líhně ZUŠ ve Vyšším Brodě. Blackout je kapela ryze dívčí,
Fusion of the Ruins chlapecká a obě rozhodně stojí za poslech.
21:00 - 22:30 Navostro
- keltská muzika v podání mělnicko - skotsko - americké kapely v kiltech. A navíc za
doprovodu tanečnic Navostro Dancers.
22:45 - 23:00 Slavnostní ohňostroj
- odpaliště je zpátky před kulturákem. Na Martu nebylo možno dohlédnout a odpalovač
Fárjů tam byl tak sám...
23:00 - těžko říct dokdy, možná do zásahu Policie ČR
Papouškovo sirotci - letos dvacetiletí, podle posledního plakátku country beatníci, opět ve
Frymburku.
Školní hřiště (v případě slejváku školní tělocvična)
10:00 Boccia Borec 2014
- 2. ročník v boccii za účasti trojnásobného mistra republiky Honzy Urbana z Frymburka jako
malý předkrm slavností.
13:00 - 17:00 Budova integrovaného záchranného systému
Den otevřených dveří - schválně, kdo sjede po tyči rychleji než hasič.
Od 13:30 do 14:30 proběhnou ukázky resuscitace s pokusem o oživení velkého Karla
a v 15:30 bude slavnostně vysvěcena zásahová čtyřkolka a prapor SDH.
SOBOTA 14. 6.
Zátoka Vřesná
9:00 procházka po vřesenské zátoce se zasvěceným ornitologicko-ichtyologicko-botanickým
výkladem o zdejším biotopu v podání hydrobioložky Moniky Krolové.
Pivní stan na náměstí
10:00 - 12:00 Lakomá Barka
- štědrou folkovou snídani naservírují dvě Lucky, dvě Aleny, Olina a Hanka.
13:00 - 15:00 Malá muzika Nauše Pepíka
- vyhrávají při oslavách narozenin, svateb i rozvodů, pohřbů i posledních lečí. O prvních lečích
se nezmiňují, ale zvládli by jistě i ty. Frymburské slavnosti se tudíž mohou těšit na „Ten večer
májový“ nebo „Jděte báby“.
15:00 - 16:00 Frymburský jedlík
- soutěž v pojídání něčeho na čas. Čeho, to pořadatelé důsledně drží pod pokličkou, aby
nebylo možno trénovat a soutěž tak byla zajímavější. Nelze vyloučit hodnotné ceny.
16:00 - 18:30 Musikverein Vorderweissenbach
- hornorakouská krojovaná dechovka s více než stoletou historií.
18:30 - 19:30 Frymburský žonglér
- soutěž v driblinku s míčem. Světový rekord drží Matt Wolstenholme a vydržel to pět hodin.
Účast vítěze soutěže jedlíků by byla vítaným zpestřením.
20:00 - 20:30 Kouzelnická show Radka Bakaláře

- odčarované šperky a peněženky jsou po vystoupení k vyzvednutí ve výčepu.
21:00 - 21:30 Bike trial show a parkour - Pepa Bigi Bigas a Patrik Veselý - skákání na kole
i bez. Až Vám přistane na stole mezi půllitrem piva a sklenkou fernetu biker, nedivte se. Ví
dobře, co dělá a ještě si s Vámi, stoje na zadním kole, připije.
21:30 - 22:30 Ivan Mládek a Banjo Band
- škoda plácat místem na představování. Prostě po loňském úspěšném vystoupení Illegal
bandu tady máme pro porovnání originál. Jistě s několika povídkami nebo aspoň
průpovídkami.
22:30 The Slakers
- taneční zábava, která v tempu rozhodně nepoleví.
Farní zahrada
11:00 - 16:00 Dvůr starých řemesel na faře
- praprarodiče se tím živili, prarodiče o tom slyšeli od praprarodičů a rodiče možná ve škole.
Děti se to teď mají možnost znovu naučit, aby se tím mohly živit, až Rus zavře kohoutek s
plynem.
Pletení košíků - výroba košíků, misek a ozdobných předmětů z barveného pedigu pod
dozorem Libušky Majkusové ze Světlíka.
Řezbářská dílna - vyřezávání z lipového dřeva pod vedením frymburského řezbáře pana
Dvořáčka.
Sklářská dílna - výroba skleněných vinutých perlí pod odborným dohledem sklářského mistra
pana Effmerta z Hluboké.
Tkalcovská dílna - nejstarší tkalcovské techniky, vertikální stav, hřebenový stávek nebo tkaní
na karetkách s archeoložkou Mgr. Lucií Šmahelovou.
Kovárnička - výroba replik historických kovových šperků a ražba mincí s Honzou Račákem.
Indiánská vesnička a lukostřelnice - návštěva u indiánské rodiny ve stylově vybaveném týpí,
povídání o životě indiánů a o předmětech denní potřeby, lukostřelba na terče a 3D maketu
medvěda v životní velikosti s instruktorem Georgem Chládkem.
Tam-tamy a my- africká bubenická škola s kapelou UDUBUDU.
Hřiště pro nejmenší - plácek pro prcky, pískoviště, klouzačka, kolotoč, houpačka, nafukovací
hrad s míčky, pirátská plachetnice.
13:00 - 14:00 Divadelní společnost Koňmo - Vyprávění starého vlka aneb Pravda o Karkulce.
Také jste se už mnohokrát zamýšleli nad tím, proč zlý vlk nesežral Karkulku rovnou při prvním
setkání? Proč nejdřív hledal nějakou chaloupku? A mohl pak Karkulku vůbec ještě sežrat,
když už předtím sežral babičku? A byl vůbec vlk zlý? Na všechny tyto otázky odpoví
nejnovější kus tohoto Frymburskými slavnostmi již mnohokrát prověřeného souboru.
Hladina Lipna
10:30, 13:00, 15:30 Okružní plavby parníkem - vždy pro 75 účastníků slavností zdarma!
Sobota čtrnáctého je pro nalodění určitě lepší datum než pátek
třináctého. Britská admiralita by mohla vyprávět...
Odplav z přístaviště parníků pod Starou školou.

Restaurace Markus
17:00 - 23:00 (čas je orientační)
Kašpárkův hrobeček - Velká S-bankovní loupež - amatérský divadelní spolek Kašpárkův
hrobeček vystoupí na Frymburských slavnostech již potřetí. Letos s komediálním autorským
kusem z prostředí nekalých živlů.
Mons Pubis - nové kusy s osobitými texty tohoto lehce alternativního rockového tělesa.
Buď a Nebo - tato českobudějovická folk-rocková formace se představila již na loňských
Frymburských slavnostech a jejich vystoupení se protáhlo do pozdních hodin, což je
dostatečnou zárukou kvality.
V sobotu budou také v případě příznivého počasí vypouštěni lidé v balónu, přesněji řečeno v
balónovém koši. Tato taškařice se bude konat ve sportovním areálu od 14:00 do 16:00a od
21:00 do 22:00.
NEDĚLE 15. 6.
Náměstí
10:30 - 11:30 Divadlo Já to jsem - Eliščiny pohádky
třetí autorský kus Víti Marčíka jr. Loutková pohádka o skřítcích, vílách, přírodě, lásce,
ale i o drakovi pro malé, střední i velké diváky.
12:30 - 13:00 Klaunský program - po vystoupení si klaun hraje s dětmi. Dětský koutek a hry
s animátorkami. Po celý den pro děti skákací hrad. Myšleno pochopitelně hrad ke skákání a
ne skákací hrad, skákací hrad by totiž byla větší blbost než výhra Slavie nad Spartou.
Pivní stan
11:30 - 13:30 Corso
- troufnou si na vše od Kiss po Karla Hálu a dokonce se nebojí položit ani existenciální otázku
„Proč ta sova tolik houkala?“
14:00 - 16:00 Vladimír Mišík a ETC
- toto spojení funguje již od roku 1974, tedy přesně čtyřicet let. A funguje dobře. Těšíme se
na „Variaci na renesanční téma“, „Stříhali dohola malého chlapečka“, „Odmítnutí Medaile za
zásluhy“ nebo „Špejchar blues“.
Převoz
12:10 - 13:20 Václav Koubek - polední hudební převoz s harmonikou i povídáním (produkce
proběhne na převozu během plavby kolem frymburského poloostrova). Leccos se dá
pochopitelně zaslechnout i z nafukovacích matrací, ale člověk se za převozem dost
napádluje.
Divadlo
17:00 - 19:00
Divadlo Palace Theatre - Manželský poker
Manželé Belmannovi se večer setkávají ve své vile. Jacqueline Bernarda již dlouho podezírá
z nevěry, a proto se ho na jeho zálety zpříma zeptá. Vzájemné vyložení karet na stůl vede ke
zvláštnímu nápadu: oba manželé si své milence pozvou domů, aby je ten druhý poznal.
Angličanka Jennifer a Robert jsou již na cestě, ale v domě se nečekaně objeví další postavy:
bývalá Bernardova milenka Brigitte a její milenec, který do domu přijde s německou služkou

majitelů Bertou. Karty jsou rozdány a jednotlivá kola vysvětlování a slovních šarvátek všech
postav mohou začít...
Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková, Kateřina Pindejová, Andrea
Kerestešová, Michaela Sejnová, Jan Krafka a Petr Stach.
.... po dobu slavností bude pochopitelně možno zakoupit v četných stáncích všechno od
tureckého medu přes košíky až po asi šestatřicetimetrové teleskopické žebříky. A pozor v muzeu se také od pátku do neděle koná prodejní výstava panenek. Ovšem Tondu Panenku
si už koupil pro vlastní muzeum prezident Rapidu Vídeň.

Červenec, srpen
FRYMBURKFEST LIPNO 2014
Dva prázdninové týdny od 26. 7. Do 9. 8. se nesly ve znamení zkušebního ročníku
největší kulturní akce v naší novodobé historii – FrymburkFestu 2014. Na koupališti pod
školou bylo vystavěno monumentální plovoucí pódium, což umožnilo zažít festivalovou
atmosféru nejen návštěvníkům s platnými vstupenkami na (dočasně oplocené) pláži, ale též
„ilegálům“ na pramicích, nafukovačkách a jiných plavidlech ☺. Program byl vskutku nabitý.
Za všechny účinkující jmenuji Čechomor, Buty, nesmrtelné Olympic, ještě nesmrtelnějšího
Dalibora Jandu, slavici Lucii Bílou, Janka Ledeckého a z mladších interpretů Debbi či Ewu
Farnou.
Součástí festivalu byl bohatý doprovodný program, zahrnující soutěž umělců
malujících na těla (bodypainting) v disciplínách ruční malba a airbrush, timber show Martina
Komárka – ukázka dřevorubeckého umění vicemistra světa a několikanásobného mistra
Evropy. Po ukázce dřevorubeckého sportu bylo pro Martina Komárka a jeho šest kolegů na
břehu pod Hotelem Vltava připraveno 7 obrovských dubových špalků, z kterých vznikly pod
jejich rukama a řvoucími pilami přibližně dva a půl metru vysoké sochy pohádkových postav.
Sochy spolu se zvoničkou štěstí, postavenou dle návrhu designéra Bořka Šípka, zdobí
promenádu od staré školy pod Hotel Vltava. Po celých čtrnáct dnů byl k dispozici klasický
dřevěný vor na plavení dřeva, výrobek Josefa Boháče a jeho přátel, který za symbolický
poplatek vozil děti a dospělé po lipenské nádrži. Festival byl realizován pod charitativním
projektem Číslo na Boha, jehož autorem a patronem je herec a zpěvák Zdeněk Podhůrský.
Každá z devíti večerních produkcí byla věnována konkrétnímu dítěti, vybranému ve
spolupráci s občanským sdružením Dobrý skutek. Jeho rodina obdrží 50,- Kč z každé prodané
vstupenky v ceně 250,- Kč.
I když si mnozí příznivci popu jistě přišli na své, a doprovodný program byl opravdu
atraktivní, návštěvnost festivalu patrně nebyla taková, jakou organizátoři očekávali vzhledem
k finanční i organizační náročnosti akce. Také ve Frymburku bylo od mnoha místních slyšet
názor, že akce je moc monstrózní, respektive, že by úplně dostačoval jeden víkendový
program. Mnoho místních i turistů, kteří k nám přijeli za klidem, rušily koncerty pořádané

každý druhý večer po dobu čtrnácti dnů. Uvidíme, jestli a jak bude probíhat další ročník
festivalu, jehož idea i charitativní záměr jsou jistě pro naše městečko přínosem.

Ve frymburském muzeu byla ve spolupráci s Regionálním muzeem v Českém
Krumlově představena multimediální výstava Nerealizované přehrady a průplavy, která se
uskutečňila při příležitosti 55. výročí dokončení prací na přehradě Lipno. Kromě prohlédnutí
veškerých písemných informací, map a fotografií uskutečněných, plánovaných
i neuskutečněných záměrů si návštěvníci mohli sjet na replice lodi spojená povodí Vltavy a
Dunaje z Prahy do Vídně a na interaktivní obrazovce si vyzkoušeli, jaké území by bývalo bylo
zatopeno při realizaci některých variant a záměrů. Výstava trvala do počátku listopadu. Na
přelomu září a října byla uskutečněna k danému tématu odborná přednáška.

Září
Máme novou školku! Během prázdnin se horečně finišovalo na opravě školy
a především na adaptaci prostor pro potřeby mateřské školky. Tato velká a dlouhodobá akce
si zaslouží více prostoru na stránkách kroniky a hlavně reflexi od přímého účastníka. Proto
zde uvádím článek z pera pana starosty Oto Řezáče uveřejněný v zářijovém čísle
Frymburského zpravodaje:
Nová mateřská škola
Projekt se začal rodit někdy před 7 lety, důvod byl jasný, chátrající budovy mateřské školy
a nic moc areál školy. Co s tím, kde začít a jak – to vše se tak nějak diskutovalo či jsem nad
tím stále více přemýšlel, dával dohromady a předkládal řešení, která byla povětšinou dosti
kritizována a zcela logicky odmítána. Nicméně odmítání a kritika nebyla postavena na
racionálních argumentech, nýbrž na nechuti něco měnit, pohodlnosti, strachu a obavách.
Objem vnitřního obestavěného prostoru zde v areálu školy je kapacitně nastaven klidně i na
400 žáků, tak proč s tím nepracovat.
Podařilo se mi pro tento projekt řešení získat podporu zastupitelů, které v září roku 2009
přijalo jasné usnesení, že se dál půjde již pouze směrem zřízení MŠ v areálu ZŠ. Tehdejší
ředitel školy a zároveň zastupitel, pan Horňáček, měl za úkol dát dohromady kantory
a pracovníky školy – prodiskutovat vše a hledat, jak a kde. Bohužel díky jeho zdravotní
indispozici se to dost zadrhávalo. Tím jsem ztratil významného spojence pro uskutečnění
projektu a musel jsem se sám snažit přesvědčovat nejen zastupitele, veřejnost ale i pedagogy.
První prezentací, do které již byla zapojena projektová kancelář SP studio ČK, jsme začali
předkládat varianty, kam školku a proč umístit. Připadaly v úvahu pouze dvě možnosti, a to
první varianta, kde dnes školka je, a druhá možnost byla rekonstrukce tzv. volnočasového
pavilonu u tělocvičny. Při porovnání a analýze nákladů a výhodnosti bylo nakonec
jednoznačně rozhodnuto pro pavilon C. Hlavní důvody byly – vhodný bezbariérový vstup,
blízkost ředitelny, relativní odclonění od samotné školy, parkování a školní hřišťátko atd. Po
odchodu pana Horňáčka jsem spolupracoval s paní Frantálovou, jež byla pověřena funkcí
ředitelky, nicméně projekt se začal fakticky realizovat až příchodem stávající paní ředitelky

Minaříkové, která jej přijala velmi pozitivně a začala být velmi aktivní, což nám moc pomohlo.
Dokázala vtáhnout do hry celou školu a najednou se nám začalo dařit projekt uskutečňovat.
Zaměstnanci školy se s ním ztotožnili, a tím jsme měli z poloviny vyhráno.
Mateřská školka má kapacitu 56 dětí, vynaložili jsme 13 mil. Kč, z grantu se nám podařilo
získat mírně přes 50 % tedy cca 6,5 mil Kč. V provedení stavby to znamená, že máme střechu,
zateplení, fasádu a okna uhrazené z grantu, a to podílem 85%, celou vnitřní přestavbu,
vestavbu stejně jako komunikační systém vstupu jsme zaplatili sami ze svých zdrojů, dětské
hřiště pak z grantu asi 2 mil. a cca 1 mil. městys ze svého.
Sem tam se mi dostane k uším též, že někomu se toto řešení nelíbí – tak už to chodí, i když
mne to bolí, je za tím tolik práce mnoha lidí a nezaslouží si negativní hodnocení. To může
pronést jen člověk, jemuž to nevyhovuje osobně, ano, jelikož došlo k změně- vše má jasnější
pravidla, je na školku víc vidět, je jen jedno jediné vedení apod.
Začíná tím nová etapa koncentrovaného vzdělávacího zařízení, kdy je tedy MŠ pevně
a nerozdílně součástí areálu ZŠ. Děkuji všem, kteří se zasloužili o toto systémové řešení. Co
bude s bývalou školkou, to zatím není rozhodnuto. O tento objekt se budeme starat
a udržovat jej tak, aby v něm nedošlo k nějaké neřízené devastaci a budeme hledat jeho
budoucí využití, které by mělo pro Frymburk smysl a bylo přínosem.
Říjen
Zase jsme se ocitli na sklonku čtyřletého období relativního klidu a vrcholí nám bouře
zvaná obecní volby. Klání statečných o posty v zastupitelstvu městyse se odehrálo 10. a 11.
října.
Hlasování v systému poměrného zastoupení není nic jednoduchého a volební
matematika dokáže pěkně překvapit. Volič může označit křížkem jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této volební strany. Může rovněž označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Kromě toho lze
oba způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v
rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce. Inu, možná by se i prostému voliči hodilo nějaké školení…
Že se frymburští občané zajímají o správu věcí veřejných, dokládá poměrně vysoká
volební účast 60, 8 %, přičemž celorepublikově k urnám dorazilo 44, 46 % voličů. Zároveň
také to, že bylo sestaveno celkem šest kandidátek.
Proběhly klasické letákové a plakátovací akce, programy jednotlivých uskupení nebyly
ničím překvapivé. Víceméně standardní politické meetingy stran se odbývaly většinou
v restauracích, kde lídři kandidátek vysvětlovali své programy. Jedinou výjimkou bylo patrně
opékání prasete před kulturním domem, které pořádali kandidáti hnutí Občané pro
Frymburk. To odvrhlo klasické proklamace a předvolební sliby a zaútočilo na případné voliče
rovnou těžkou ráží – totiž pivem. Celý program se nesl v duchu ideje obnovit ve Frymburku
měšťanský pivovar. I když jsem na této kandidátce též figuroval, myslím si, že voličům by se
mělo servírovat i něco kvalitnějšího, než jen řeči útočící na první signální soustavu. Další
zajímavostí předvolebního boje bylo umístění opravdového velkého billboardu na křižovatce,

s fotografií lídra hnutí Starostové a nezávislí, současného starosty Oto Řezáče. Tak se
přibližujeme městu a já jen doufám, že se toho nechopí v příštích volbách konkurence
a nebudeme mít panorama městečka zakryto vozovou hradbou billboardů s fotografiemi
usmívajících se sousedů. Smutnou kapitolou voleb byla „soukromá vzpoura“ dosavadní
hospodářky (a kronikářky) obce, která si postavila vlastní kandidátku s názvem Nová volba,
ostře vymezenou proti stávajícímu vedení obce. I když se v rámci předvolebního boje opět
vynořily nejrůznější očerňovací kampaně na tu či onu stranu, zjitřené vášně se po volbách
velmi rychle uklidnily. Je vcelku zřejmé, jak se rozdělí jednotlivá místa v čele obce
a minimálně mě osobně hřeje dobrý pocit z toho, že se do našeho zastupitelstva konečně
poprvé nedostali pohrobci budovatelů železné opony, Komunistická strana Čech a Moravy.
Výsledek voleb:
•
•
•
•
•
•

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 36,25 %
OBČANÉ PRO FRYMBURK 25,20 %
Zdravý Frymburk 15,52 %
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 10,78 %
Nová volba 6,53 %
Komunistická strana Čech a Moravy 5,71 %

Zvolení zastupitelé podle stran a hlasů:
•
•
•
•
•

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 4 zastupitelé
1. Oto Řezáč 277
2. Martin Řezáč 253
3. Bedřich Kučera 246
4. Václav Šauer 220

•
•
•
•

OBČANÉ PRO FRYMBURK - 3 zastupitelé
1. Antonín Labaj 180
2. Adrian Szöke 176
3. Petr Dvořák 162

•
•

Zdravý Frymburk - 1 zastupitel
1. Luboš Krejza 131

•
•

Spojení demokraté - Sdružení nezávislých - 1 zastupitel
1. Lukáš Mrázik 83

•

Nová volba - 0 zastupitelů

•

Komunistická strana Čech a Moravy - 0 zastupitelů

Listopad
V pátek dne 7. 11. 2014 proběhlo ustavující jednání zastupitelstva městyse.
Základním úkolem nově zvolených zastupitelů bylo zvolit vedení obce.
Starostou byl dle předpokladu opětovně zvolen pan Oto Řezáč (6 hlasů pro, 3 se zdržely).
Místostarostou byl stejným počtem hlasů zvolen pan Bedřich Kučera.
Následovala volba předsedů výborů, kde již byli předsedové zvoleni plným počtem hlasů.
Finanční výbor – předseda pan Martin Řezáč
Kontrolní výbor – předseda pan Petr Dvořák
Jednání se vedlo v klidné atmosféře a přihlíželo mu 41 občanů, kteří průběh jednání
a vystupování zastupitelů ke konci ocenili potleskem. Následně starosta zdůraznil několik
bodů, které jsou závazné pro ekonomické fungování městyse:
•nebude poskytovat finanční půjčky
•nebude ručit majetkem ani financemi za závazky jiných subjektů
•nebude financovat vlastní provoz prostřednictvím komerčních úvěrů
•nebude rozprodávat lesy ani zemědělské pozemky
•nebude zřizovat a provozovat obchodní společnosti
•nebude vkládat majetek ani finance do obchodních společností
•nebude s volnými finančními prostředky obchodovat na burze a kapitálových trzích
•bude stále zachovávat jistý finanční rezervní fond
Dále bude využívat možnosti čerpání grantů a dotací a tím vylepšovat a zkvalitňovat
prostředí pro každodenní život ve Frymburku.

Hodnocení podzimu 2014 fotbalového oddílu FC ŠUMAVA Frymburk
sepsal sekretář a trenér FC ŠUMAVA Frymburk Vlastimil Mertl
Hodnotit tento podzim je z mého pohledu trenéra velmi složité, protože vstup do soutěžního
ročníku 2014-15 se nám velmi nepodařil a vedlo k tomu několik příčin! Především jsme měli
velmi špatnou letní přípravu. Slabá účast na trénincích a zápasech se odrazila na vstupu do
soutěže, kdy jsme po pěti kolech měli na svém bodovém kontě pouze 1 bod za domácí
remízu s Českým Krumlovem a ocitli jsme se na předposledním místě. Sice jsme v některých
zápasech herně nepropadli, avšak výhry se nám prostě vyhýbaly. Přitom sestava nebyla nikdy
tak špatná, abychom se mohli na toto vymlouvat! Bohužel sehnat někoho na lavičku bylo
hodně složité a někteří borci se víceméně pouze vymlouvali a bylo pro ně pohodlnější jít si v
klidu „kopnout za Benfiku“ a tak došlo i na to, že po zápase „pardon vodním pólu“
v Trhových Svinech jsem byl nucen některým hráčům připomenout, že výkladní skříň našeho
oddílu je A tým a ne Béčko! Jako trenér jsem musel v tuto dobu s mužstvem něco dělat
a hrozba, že pokud nezaberou, končím a oni „půjdou po žních k Turkovi“ zabrala dostatečně!
Přišel domácí zápas proti Sedleci, který byl pro oba týmy zápas o 6 bodů, protože i Sedlec se
potácel na konci tabulky. Tenhle zápas jsme zvládli a tím jsme začali nevídanou sérii
vítězných zápasů. Každým zápasem šel náš výkon nahoru a naše forma gradovala v
posledním zápase v Kamenném Újezdě, kde jsme doslova excelovali. Nakonec to byla devátá
výhra v řadě, což je slušná porce a vizitka týmu jako hrom. A to ještě máme otevřené skóre
před sebou na jarní bitvy. Takže konečné účtování je 4. místo, 28 bodů, 9 výher, 1 remíza a 4

prohry. Celkové skóre máme 34:19. A skóre z posledních devíti zápasů je 30:7. Když
hodnotím a chválím tým, tak pár řádek musím věnovat i ostatním. Takže na prvním místě
jsou to moji asistenti Franta Malina a Pepa Micák, kteří nám všem svou prací u týmu hodně
pomohli. Stejně tak jako Robíkovi a Gabče Hartmanovým, protože ti svojí neviditelnou, ale
důležitou prací pomáhají týmu ve chvílích, kdy to nikdo nevidí. Velká pochvala patří také
našim divákům, kteří nám zůstali věrni i v době, kdy nám to nešlo a podporovali nás i na
venkovních zápasech. Nakonec si myslím, že tým jim to posledními zápasy vrátil a připravil
jim krásné zápasy s vítěznou tečkou na konci! Mezi nejlepší hráče patřil Honza Grohman,
který odehrál na podzim všechny zápasy i minuty. Další velkou oporou byl Erik Koršala, který
byl zároveň i nejlepším naším střelcem. I ostatní hráči zasluhují velkou pochvalu a nezbývá,
než jim popřát do jarních soubojů co nejdelší pokračování série vítězných zápasů. Všechno
bude záležet na tom, jak hráči přistoupí k zimní přípravě, protože ta je dlouhá a náročná,
a také velmi neoblíbená! Trochu za očekáváním jsou výkony našeho B týmu. Ty jsou však
ovlivněny právě zápasy A týmu, protože v A týmu byla letos velká marodka a z B týmu tudíž
museli hráči přejít vypomoci do Áčka. Ale to přesně naplňuje smysl funkce naší Benfiky a její
výsledky nejsou tak prvořadé! Výborně si letos vedli i naši žáci, kteří se ve své tabulce sluní
na druhém místě, z čehož má výbor oddílu velkou radost. Přípravky se pohybují ve středu
tabulky. U nich je velmi cenné, že jich chodí velké množství a všichni hrají se zápalem a fotbal
je nesmírně baví. Velké poděkování celého fotbalového oddílu patří vedení našeho městyse
za podporu, bez které by bylo velice těžké udržovat chod celého fotbalového oddílu.

A již je tu předvánoční čas, na dvoře našich technických služeb se hromadí
smrčky z prořezávek a děti se 6. a 7. prosince vydaly do kaple na Martě se svým dopisem
pro Ježíška a naši fotbalisté na kopci jako již tradičně připraví teplé občerstvení.
Rozsvěcuje se vánoční strom, žáčci ze školky i ze školy zazpívají koledy a stejně potěší
i naše seniory na tradičním vánočním setkání ve Wellness Hotelu Frymburk. Pěvecký sbor
Harmonie pořádá svůj koncert v kostele sv. Bartoloměje na 2.svátek vánoční a hasiči
rozdají betlémské světlo.
Jelikož jsme si velký ohňostroj užili v rámci Frymburských slavností, bouchnou
někteří z nás na silvestra pár petard a připijeme si na ten nadcházející rok ať už doma,
v restauraci anebo jen tak na náměstí. Všechno dobré do roku 2015!

