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Úvod kronikáře
Významné události roku 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------Česká ekonomika má za sebou poměrně úspěšný rok, podle odhadů rostla o 2,2
procenta, což vůbec není špatné. V roce 2009 jsme totiž padali dolů o 4,1 procenta. Pro běžného člověka je však to jen abstraktní číslo. Na vlastní kůži totiž zažívá
jinou pohromu-nezaměstnanost. Bez práce bylo 580 tisíc lidí. Nezaměstnaný je
každý desátý Čech v aktivním věku.
Celková výše dluhů České republiky dosáhla skoro 1,5 bilionů korun a každý
Čech dluží 147 tisíc korun. Jen na úrocích za staré dluhy se zaplatí 72,4 miliardy
korun.
Na průměrnou mzdu 23665,- korun dosáhne jen třetina Čechů. Ve veřejné správě se připravuje snižování platů, i proto 150 tisíc lidí v prosinci na jeden den
stávkovalo.
Stát léta štědře dotoval výkup elektřiny ze solárních fotovoltaických elektráren,
které vyrostly snad v každé obci či vesnici. Za jednu megawatthodinu platil až
12500 korun a částečně odpustil daně. Až narychlo schválené zákony na konci
roku růst cen elektřiny přibrzdily, příští rok tak zaplatíme „jen“ o 4,6 procenta
více.
Ekonomické problémy mají např. i Řekové a Irové. Mezinárodní měnový fond
těmto zemím pomohl dosud nevídanými půjčkami 110 miliard euro Řecku a 85
miliard euro Irsku.
Haiti postihlo ničivé zemětřesení, vyžádalo si 230 tisíc obětí, milion lidí přišel o
střechu nad hlavou. V zemi řádí cholera.
Tragedie v Polsku- 26.dubna umírá na letišti u ruského Smolenska 96 lidí, elita
Polska včetně generálů či prezidenta Lecha Kaczyňského a jeho ženy. Piloti letadla nezvládli v mlze přistání.
Českou republikou stálé častěji zasahují přívalové vydatné deště, které způsobují záplavy. První se objevily již v roce 2009 a patřily k třetím nejhorším novodobým povodním. Vyžádaly si 13 lidských životů a škody přesáhly 5 miliard korun.
Velká voda úřadovala hlavně v jižních Čechách. V květnu 2010 na jaře se rozvodnily řeky hlavně na severní Moravě. Velká voda si vyžádala jednu oběť. Srpnové povodně zasáhly Liberecký kraj a vyžádaly si pět mrtvých. Pobořena byla
města Heřmanice, Frýdlant, Raspenava, Chrástava.

Kapitola první
Počasí 2010
V lednu bylo málo slunečního svitu, ranní teploty do -10°C, pouze 27.1. byl mráz
-23°C. Denní teploty byly pod nulou. Sněhová pokrývka dosahovala 40 cm.
Únor si zachoval zimní charakter, např. 4. února se obyvatelé probudili do bílé
tmy. Sněhová peřina během noci vyrostla až o půl metru. Lidé se těžko dostávali
do práce. Ráno vůbec nedorazil školní autobus. Hlavní silniční tahy se podařilo
silničářům zprůjezdnit, ale vedlejší komunikace nebyly prohrnuté třeba až do
oběda. Navíc večer začal foukat silný vítr, takže během chvíle po průjezdu sypače
byla silnice opět zavátá. Ke konci února se přece jenom oteplilo.
Březen – zima se opět přihlásila dalším sněžením, ale ke konci měsíce již padaly
teplotní rekordy.
Duben byl opravdu aprílový, zlepšení nastalo až poslední dekádu.
Květen – teplotně podprůměrný, málo slunečního svitu, hodně pršelo a některé
kraje opět postihly povodně.
Červen – deště dále pokračovaly až do 10.6. kdy byl zaznamenána teplota kolem
+30°C. Od 13.6. opět chladno a deštivo oteplení přišlo až od 25.6.
Červenec – několik tropických dnů, opět padaly teplotní rekordy/ např. v Českých Budějovicích naměřeno +33,5°C/. Od 24.7. chladno až do konce měsíce.
Srpen – opět v některých krajích povodně, léto moc nepřipomínal, teploty jak na
houpačce.
Září – s nástupem dětí do škol se ochladilo a až od 20.9. se na pět dní přihlásilo
„babí léto“.
Říjen – výrazně podzimní, první mráz 10.10. a 25.10. bylo na Martě bílo.
Listopad – překvapil teplým počasím až do 23.11. kdy se přihlásil sníh s deštěm.
Naštěstí sníh hned roztál, zem byla ještě teplá.
Prosinec – l.12. první sněhová kalamita. Lyžařský areál v Lipně nad Vltavou zahájil zimní sezonu a to díky silným mrazům až -20°C, kdy mohl zasněžovat sněhovými děly. Od 30.12. se bruslí na jezeře, ale dráha je pouze 4,5 km a led je nekvalitní.
Celkově se rok 2010 přiřadil k nejchladnějším rokům posledních let.

Kapitola druhá
Obyvatelstvo, pohyb, statistika k 1.1, pracovní příležitosti, matrika
- sňatky, úmrtí, narození
------------------------------------------------------------------------------------K 31.12.2010 žilo ve Frymburku 1347 obyvatel.

Děti ( 15-18 let)……………………………………………………………. 33
z toho 16 chlapců a 17 dívek
Děti ( do 15 let) …………………………………………………………… 177
z toho 101 chlapců a 76 dívek
Děti ( 6-7 let ) ………………………………………….………………….. 15
Děti ( do 3 let) …………………………………………………………….. 55
V části Blatná/včetně Svatoniné Lhoty/…………………………………
17
V části Milná …………………………………………………………….. 101
V části Kovářov ………………………………………………………….
11
Ve Frymburku …………………………………………………………... 1218
Průměrný věk 39 let. Nejstarší občanka, paní Květuše Semschová, dovršila 91
let.
Z mužů je nejstarší pan František Bártík s věkem 88 let.
Sňatek uzavřelo 24 párů.
Jednalo se o tyto snoubence:
Beneš Eduard + Tomková Veronika
Boháč Vít + Němečková Šárka
Greňo Jan + Bajnociová Denisa
Kortiš Albert + Chudková Daniela
Kulíšek David + Otrubová Zuzana
Matouš Zdeněk + Benešová Marcela
Bouše Stanislav + Válková Aloisie
Válek Rudolf + Moškvanová Eva
Bis Jiří + Strnadová Hana
Zbín Rudolf + Říhová Eva
Vachulka Jaromír + Kořinková Monika
Říha Bohumil + Turnovská Markéta
Beleš Milan + Tlášková Lenka
Mai Pavel + Kubovská Dagmar
Vrkoč David + Geberová Jana
Fiklík David + Werthaimová Ivana

Rindoš Petr + Ženatá Milena
Čejka Luděk + Drbohlavová Iva
Navrátil Pavel + Fialová Magdaléna
Schneider Václav + Jotovová Jaroslava
Grbač Pavel + Kabelová Lenka
Zvěřina Milan + Ignácková Kateřina
Hobora Václav + Škardová Kateřina
Litvan Milan + Olexová Pavlína
V katastru městyse se uskutečnilo 14 svateb, v Lipně nad Vltavou 5 svateb a
v Přední Výtoni také 5 svateb. Poslední obřad se konal 31.12. ve 12.00 hodin na
Vítkově hrádku. Oddávali jsme „purkrabího“ Pavla Navrátila s Magdalénou Fialovou. Svatbu natáčela i televize.
Celkem se narodilo 15 dětí, tj. o dvě méně než loni.
Narodily se tyto děti:
Jesicca Kumahová
Milan Moravec
Marie Rynešová
Denisa Greňová
Viktor Pyszko
Marek Šulc
Jakub Juhaňák
Jan Maxa
Adéla Václavíková
Eliška Nedomová
Tomáš Märtl
Agáta Krejzová
Nela Kozáková
Štěpán Kozojed
Tomáš Zahradník
Celkem umřelo 7 osob:
Vetrák Jan
Antonie Teješová
Jaroslava Šislerová
František Mlinarčík
Pavel Lučan
Helmut Linha
Bromová Marie
Údaje jsou převzaty z evidence obyvatel Úřadu městyse Frymburk.

Kapitola třetí
Politický a veřejný život,činnost zastupitelstva městyse a úřadu městyse,hospodaření městyse, rozpočet, investice, dotace
------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse pracovalo do voleb ve stejném složení jako loňský rok:
starosta
- Oto Řezáč (podnikatel)
místostarosta
- 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)
Volby do zastupitelstva městyse proběhly 15.10.-16.10.2010. Kandidovalo 8 volebních seskupení, tj. 72 frymburských občanů. Volební programy se v mnoha
oblastech prolínaly. Jsme malé městečko, všichni se vzájemně známe, proto se
kandidáti nevybírali podle programů, ale podle charakterových vlastností, podle
toho, jak jsou vnímáni veřejností, co pro Frymburk udělali. Volební účast byla na
dobré úrovni, přesně 64,13%, což znamená, že voleb se zúčastnilo 708 voličů
z celkového počtu 1104. Tyto volby byly doprovázeny nezvyklou kampaní, zaměřující se na diskreditaci konkrétních osob. Nejvýstižnějším shrnutí voleb je obměna zastupitelstva 5 novými zastupiteli. Starostou, který získal největší počet
hlasů, byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen opět dosavadní starosta
Oto Řezáč. Funkci starosty vykonává od roku 1998.
Nové zastupitelstvo:
starosta
- Oto Řezáč ( podnikatel)
místostarosta
- Václav Liebl ( důchodce)
ostatní členové
- Kučera Bedřich ( ředitel elektrárny)
- Marie Boháčová ( vedoucí prodejny)
- Mgr. Zuzana Frantálová ( zástupce ředitele ZŠ)
- Ivan Grohman ( podnikatel)
- Ing. František Piskura ( vedoucí provozu)
- Eva Neumannová ( podnikatelka)
- Luboš Krejza ( podnikatel)
( Zápis o výsledku voleb je přílohou kroniky).

Zaměstnanci městyse :
tajemník - Ing.Miroslav Flígr
odborní referenti - Antonie Frnková, Miroslava Badáňová, Miroslava Šuníková
provozní zaměstnanci - Václav Šisler, Pavel Mazura, Josef Račák, Václav Liebl
ml., Naděžda Sojková a František Malina.
Zastupitelstvo městyse si následně zvolilo nové komise:
Kontrolní komise: předseda
Ivan Grohman
členové
Marek Grohman, Eva Neumannová
Bytová komise: předseda
Ing. František Piskura
členové
Václav Tomka, Jan Salzer, Pavel Řepa
Pavla Boubelíková
Finanční komise: předseda
Ing. Bedřich Kučera
členové
Václav Šisler, Zdeněk Kysela
Přestupková komise: předseda
Václav Liebl
členové
Mgr. Jaroslava Smejkalová
Ing. Miroslav Flígr
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, hojně navštěvovaná občany. Nově zvolení
zastupitelé se museli okamžitě zapojit a řešit závažné problémy. Všechen program je tvořen tak, aby se zastupitelům dostávalo co nejvíce informací z rozpracovaných úkolů městyse. Jedním z takových projektů přesahující jedno volební
období je změna územního plánu. Dalším bodem rekonstrukce areálu základní
školy apod.

Hospodaření městyse za rok 2010
Rozpočtové příjmy městyse:
Daňové příjmy………… 16 216 514 Kč /daně z příjmů fyz.a práv.osob, DPH, poplatky
daně z nemovitostí/
Nedaňové příjmy……… 10 786 285 Kč /poskytování služeb,pronájmy,prodej zboží…/
Kapitálové příjmy…….. 3 945 375 Kč /prodej pozemků a ost.majetku/
Přijaté dotace…………. 12 585 482 Kč /na muzeum,vrty Milná+Náhlov,volby,sčítání…/

-------------------------------------------Celkem………………… 43 533 656 Kč

Rozpočtové výdaje městyse:
Běžné výdaje…………… 22 297 744 Kč /na údržbu obce, veřejné osvětlení,školu,místní komunikace, kulturní akce, bytový fond,činnost úřadu,dotace občanským sdružením
Kapitálové výdaje……… 5 571 583 Kč /nákup majetku, pozemků,zařízení/

--------------------------------------------Celkem…………………. 27 869 327 Kč
Výsledkem kladného rozpočtového hospodaření městyse byl přebytek ve výši
15 664 329 Kč.
Hospodářský výsledek r.2010:
Výnosy………….………………..….. 30 474 514 Kč
Náklady ………………….…………… 24 977 002 Kč
Daň z příjmů …………………….…… 1 369 800 Kč
Výsledek po zdanění ……………..…… 4 127 712 Kč
Hospodaření příspěvkové organizace: Základní a mateřská škola Frymburk
Výnosy hlavní činnosti…………….…. 13 030 495 Kč
Výnosy vedlejší činnosti………………
110 080 Kč
Výnosy celkem ………………….…….. 13 140 575 Kč
Náklady hlavní činnosti ………….…… 13 017 731 Kč
Náklady vedlejší činnosti ……….……..
92 957 Kč
Náklady celkem……………………….. 13 110 688 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2010….…. 29 886 Kč
Přehled poskytnutých příspěvků a dotací
Hasiči…………………………………….……………. 124 458,- Kč
Svaz měst a obcí………………………………….…..
7 417,- Kč
Sedmiboj………………………………………….…… 7 000,- Kč
Frymburské ženy…………………………………….... 5 000,- Kč
Rybáři………………………………………..………… 5 000,- Kč
TJ fotbal ………………………………………………. 300 000,- Kč
Tenis …………………………………………………… 10 000,- Kč
Lyžaři-běžci …………………………………………… 20 000,- Kč
Aqualung ……………………………………………… 40 000,- Kč
Sdružení lipenských obcí …………………………….. 50 000,- Kč
Základní a mateřská škola………………………… 3 500 000,- Kč
Příspěvek pro dojíždějící žáky ……………………… 82 000,- Kč

Stav pohledávek a závazků
Pohledávky: …………………………………………… 2 691 812 Kč
/Václavík Tomáš-nesplacená půjčka, příspěvek od KÚ pro základní školu-vyúčtování proběhne až
v roce 2011, BF-pohledávky vůči nájemníkům za platby elektřiny a vody dodavatelům služeb, nezaplacené místní poplatky, přislíbené dotace na akce-slavnosti a prohr.lyžařských stop, volby, sčítání lidu, a nezaplacené vydané faktury.

Závazky: ………………………………………………. 3 083 657 Kč
(Jedná se především o faktury přijaté v lednu 2010, které věcně souvisí s rokem 2010, mzdy a sociální odvody zaměstnanců za 12/10 proplacené v lednové výplatě, BF zaplacené faktury za služby-bude
zúčtováno vůči nájemníkům.)
Městys Frymburk nemá žádný úvěr, pouze leasing na Multicar-nesplacený zůstatek k 31.12.2010 je
1 640 447,- Kč.

Majetek městyse činí 252 981 549 Kč
Zůstatky na peněžních účtech 23 442 829 korun
Hlavní investice městyse:
Investice do koupaliště……………………………. 179 589 Kč
Cyklopoint-sociální zařízení pro cyklisty……….. 1 325 438 Kč
Osvětlení exponátů v muzeu …………………..
60 000 Kč
Antény-muzeum …………………………………. 169 859 Kč
Největší investicí roku 2010 byla výstavba solární elektrárny, nad Svatoninou
Lhotou, ve výši 300 milionů korun. Investorem byla soukromá osoba.
Zastupitelstvo městyse na svém květnovém zasedání schválilo páteřovou trasu
rozvodu zemního plynu v obci. Výhodou pro občany bude, kromě samotného faktu plynofikace, že navržená trasa rozvodu plynu bude hrazena společností E-ON.
Trasa povede od regulační stanice přes Rybízárnu, pod tenisovými kurty, dále
pod vrtem hlavní komunikace, před bytové domy 33-30, park Svazu žen, kolem
kulturního domu, pošty, ulicí k hasičské zbrojnici až do Wellness Hotelu Frymburk. Součástí trasy též bude plynofikace nové zástavby pod Blatenskou silnicí.
Všechny nemovitosti na trase budou mít možnost přihlásit se k vybudování přípojky, která bude též hrazena společností E-ON, a to vždy na hranu pozemku.
Přezkoumání hospodaření městyse nezávislou auditorskou firmou skončilo závěrem: při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky.

Příběh městyse Frymburk:
Již v historii měl několikrát namále, hrozil mu oheň i voda. Poprvé je Frymburk
zmiňován v roce 1277. Měl výhodnou polohu, protože ležel u obchodní stezky. U
zdejšího mostu přes Vltavu se vybíralo mýto. Původně malá víska, poté obec a
městys se v roce 1492 stal městem. Titul mu propůjčil Petr Vok z Rožmberka pak
udělil měšťanům právo vařit pivo. Císař Josef II. udělil městu právo pořádat týdenní trhy a výroční jarmark.
Mezi nejcennější pamětihodnosti a památky patří:
Kostel svatého Bartoloměje, založen před rokem 1277, městský pranýř se zvonkem z roku 1651, Mariánský sloup z roku 1635, kamenná kašna z roku 1676, žulový vodní kanál, kamenná mohyla s bronzovým reliéfem Adalberta Stiftera a
další. Během třicetileté války byl zpustošen a vypálen Švédy. Největší požár
7.srpna 1856 zničil všechny staré frymburské domy na náměstí. Na znovuobnovení městečka přispělo Budějovické biskupství 200 zlatými, město Budějovice pak
143, přispěl i císař František I. a excísař Ferdinand.
Část městyse také zmizela pod vodou Lipenské přehrady vystavěné na začátku
druhé poloviny minulého století, kdy vznikla Lipenská přehrada pyšníci se přívlastkem jihočeské nebo také šumavské moře. Ještě dnes, po více než půlstoletí,
vzpomínají pamětníci na původní řeku, kánoe s vodáky a také na voraře. Obcí a
osad, které buď úplně nebo zčásti zmizely pod vodou, bylo okolo dvaceti. Z
městyse přehrada ukrojila jednu třetinu. Pod hladinou ve vodách nádrže byl
utopen i frymburský hřbitov. Pozůstatky lidí, kteří tam byli pohřbeni, byly převezeny na nový hřbitov. Pod vodou skončil také most spojující Frymburk s Frýdavou. Na druhou stranu, kdo někdy na Lipně byl, musí uznat, že i dnes je zde
velice krásná nádherná příroda, která přilákala spoustu turistů a tím samozřejmě přispěla k rozvoji a obnově Frymburka.
Městys a obce v jeho katastru mají za sebou hektické roky. Dá se říci, že ve své
podstatě i úspěšná léta. Výstavba cyklostezky, která spojila městys s Lipnem nad
Vltavou, včetně vodovodu a infrastruktury v jejích útrobách, zimní propojení
s Lipnem rekordní ledovou dráhou, mohutná výstavba penzionů, hotelů, rodinných domů, to jsou věci, které se zde odehrály v posledních letech. Mnohé stavby
byly postaveny z dotačních peněz, ale městys také o nějaké peníze přišel, a to
z důvodu přerozdělovaných daní. Řádově to byl desetiprocentní pokles, zhruba o
tři miliony korun. Pokles v příjmech vyrovnala rozpočtová rezerva a nadále se
výdaje upravují podle příjmů, nikoliv půjčkami.

Kapitola čtvrtá
Hospodářský život, zemědělství, průmysl, podnikání, obchod a služby
(včetně cestovního ruchu), peněžnictví
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zemědělství
Farma Milná
Život na farmě je ovlivňován ročním obdobím. V zimním období pokračovala
rekonstrukce stájí na Milné prováděná firmou FAO a na jaře se začalo s výstavbou velkokapacitního senážního žlabu.
Celé zimní období strávil skot na zimovištích a v určených pastevních areálech.
Pro pracovníky firmy to bylo náročné, zejména při zajišťování přístupu, aby
mohl být dobytek nakrmen a v suchu mohl odpočívat na suché loži. Dlouhotrvající mrazy dobytku nijak neuškodily. Farma přikoupila v bývalé osadě Chvalín
na Malšínsku 26 ha pozemku a dům, to vše v hodnotě 5 mil.korun.
Koncepce a další postupy na farmě právě v zimním období promýšleli současný
majitel farmy Ing. Valenta a budoucí majitel Jiří Valter junior.
Hlavní body:
Co nejvíce vytěžit z daných ploch, zvýšit stav skotu a zapuštěných jalovic, soustředit se na ekologický systém.
Způsob křížení zůstal stejný, firma přikoupila další býky plemene Red Argus.
Pokračuje úspěšný odchov telat, narodilo se 161, uhynuly pouze čtyři kusy. Firma postupně zjistila, že dobytek trpí především v předjaří. Tehdy jsou stanoviště
rozbahněná a dobytek potřebuje suchou slámou bohatě naplněná ložiště. Na slámě se nešetřilo, neboť spolu s exkrementy na podzim slouží jako organické hnojivo. Na pastvinách se upravily žlaby. Jsou vybaveny systémem, který zaručuje dostatečný přísun vody a chrání vodu před zamrzáním.
Farma chovala v roce 2010 1283 ks skotu na 1800 ha zemědělské půdy v celkem
26 stádech.
Prodej skotu si zajišťují majitelé sami, především v jarním období, kdy jsou příznivější ceny. Jejich dobytek je prodáván do Rakouska, Německa, Holandska.
Rok 2010 zhodnotil majitel společnosti Ing. Václav Valenta jako úspěšný. Farma
dosáhla kolem 8 až 9 milionů korun hrubého zisku, takže si stále udržuje trend
minulých let. Farma opět dokazuje, že patří k jedné z nejlepších firem na Lipensku.
Informace jsou čerpány z Ročenky Farmy Milná-příloha kroniky/

Podnikání
Firma FAO - stavební společnost:
pokračoval projekt Bydlení Sunny Hill - výstavba dalších rodinných domů ve
Frymburku a k největším stavbám letošního roku patřila výstavba stájí a senážního žlabu pro Farmu Milná.
Sklářskou huť v Milné založili před jedenácti lety bratři Jan a Josef Stašákovi a
jejich kamarád Zdeněk Talafous. Zatímco prakticky všechny hutě v jižních Čechách i na Českokrumlovsku postupně pohasínaly, ti tři šli vlastní cestou. Jiná
jim ostatně nezbývala, pokud chtěli zůstat u řemesla a nebo pokud se za prací nechtěli odstěhovat do zahraničí. Jejich malá huť vznikla v bývalé maštali. Pec dodala specializovaná firma za půl milionu korun na leasing.
Aby se uživili celoročně, musí nechat během zimy pec vyhasnout a pracují jako
obsluha lyžařského vleku na kramolínských sjezdovkách. Důvod, proč je sklárna
neuživí celý rok, je prostý. Laciná zahraniční konkurence z Asie, kde mají levnější energie. Na vině je i bývalý režim, který zaškolil mnoho cizinců a vybudoval v
cizině mnoho skláren.
Sezóna ve sklárně začíná počátkem dubna. Nejčastějším sortimentem je dárkové
sklo.
(Novinový výstřižek je přílohou kroniky)
OTRE spol. s.r.o. náměstí čp.12
Nejdéle působící firma v oblasti cestovního ruchu ve Frymburku provozující cestovní kancelář v čp.76.
Firma se řídí logem „ Užijte si Lipno po celý rok“ a v její nabídce jsou tipy pro
volný čas v létě i v zimě, i pro nepříznivé počasí. Samozřejmostí jsou informace
pro rybáře s přehledem největších úlovků a v rámci virtuální prohlídky si zájemci mohou prohlédnout jednotlivé pokoje na ubytování v chatách, hostelech,
penzionech, apartmánech i v srubech.
Novinkou roku 2010 bylo zřízení první cyklo-půjčovny v jižních Čechách pro
pejskaře. /Informace jsou čerpány z internetu./
Podlahářství Žižka
Jak správně vybrat a renovovat různé druhy a typy podlahových krytin poradí
majitel firmy František Žižka, Frymburk 79. Soustřeďuje se na komplexní služby
spojené se samotnou pokládkou počínaje poradenským a informačním servisem
přes dopravu materiálu, přípravou a vyrovnáním stavebního podkladu všech
druhů PVC, koberců, plovoucích podlah, dřevěných parket, schodišťových nášlapů a soklů. K dalším službám patří například vyřezávání obrazců v kobercích,
pokládka speciálních podlah pro fitcentra, umělých trávníků a renovace schodišť.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Radek Märtl-odborný lesní hospodář
Správa obecních a lesů dalších majitelů v oblasti Lipenska. Těžba a prodej dřeva,
rizikové kácení kolem chat, doprava dřeva, zalesňování a ostatní pěstební činnosti. V zimním období prohrnování sněhu.
/informace z internetu/
Luboš Krejza – LK Progress
Půjčování všech sportovních potřeb, správa nemovitostí, poradenství v oblasti
podnikání a řízení, nabídka rozvojových projektů, poskytování služeb v oblasti
managementu, organizace a poradenství, zpracování marketingových strategií.
/informace z internetu/
Další podnikatelé:
Zdeněk Vrátil, Martin Nekola, Petr a Pavel Juhaňákovi, Miroslav Maurer,
Stanislav Matuš, Jan Dychtl, Ladislav Rychlý, Milan Němec /stavební práce/
Marie a Miloš Boháčovi, Veronika Frnková, Tamara Žáková, Petra Nekolová,
Václav Schneider, Pavel Vrba, Eva Neumannová / prodej zboží/
Vladislava a Karel Semšovi, Petr Procházka, Antonín Labaj ml., Helena a Šimon
Račákovi, Jan Pavlíček, Dana a Emil Krolovi, rodina Markovičova, Iveta Václavíková, Růžena a Oldřich Želechovských, Tomáš Kupec, Alena a Roman Boháčovi / hostinská činnost/
Eva Neumannová, Jan Neumann, Helena Eisenhammerová / účetní služby/
Milena Juhaňáková, Zlatuše Tomková, Marta Dlouhá / kadeřnictví/
Ludmila Piskurová /kosmetické služby/
Ladislava Langerová / pedikura,manikura/
Jaroslava Mertlová / nehtové studio/
Radek Antl, Miroslav Mrázik / autodoprava/
Lubomír Mrázik / stavební strojní práce/
Dana Smítková, Milada Hendrychová, Jiří Hendrych /soukromí lékaři/
Stanislava Cihlářová / soukromá lékárna/
Milan Račák, Martin Valeš /truhlářské služby/
Jan Červený, Pavel Mai /elektrikáři/
Jan Ribár / pokrývačské a klempířské služby/
František Ardo /realitní služby/
Hanne Wilzing, Pavel Mai / pronájmy obecních kempů/
Frantál František / půjčovna loděk a šlapadel/
Dana Krolová / fotografování/
Rudolf Pšenko / kominík/

Obchody:
Prodejny rozhodně nemají žádné rekordní zisky. Pokud se vydaří letní turistická
sezona mají alespoň na udržení chodu svých provozoven v zimním období. Nadále přetrvává trend nákupů v supermarketech v Českém Krumlově. Tržby jim
snižují i různí stánkaři, kteří přijedou na jeden den, např. s bramborami nebo
s prodejem lůžkovin. Nemají žádné náklady jako jsou nájmy, elektřina, výplaty
zaměstnancům apod. Rozhodně si myslím, že by v tomto směru měli být frymburští obchodníci více chráněni. Zásobují občany po celý rok, vytvářejí pracovní
místa a jsou tu i pro starší občany a pro ty, kteří nemají možnost nákupu v supermarketech. Právě ve stálých obchodech si často zákazníci prodavačkám stěžují na drahotu v domnění, že ceny zvedají majitelé obchodů. To však není pravda, zdražování vyvolává např. neúroda nebo zvyšování daní pro stát, zdražování
elektřiny apod. Stále více se rozvíjí i internetový obchod, zejména elektronika a
textilní zboží, parfémy.
Cestovní ruch:
Pro městys Frymburk je nejdůležitějším zdrojem příjmů, proto je důležité vytvořit pro turisty co nejlepší podmínky, které by prodloužily sezonu a návštěvníci
se k nám rádi vraceli.
Frymburk v létě využívají zájemci o pěší turistiku, cyklistiku, vodní sporty,rybaření. V zimě lyžaři. S pravým břehem Lipna je spojen pomocí přívozu,
který v letní sezóně jezdí každou hodinu do cca 0,4 km vzdálené osady Frýdava.
V zimě lze při silnějších mrazech překonat Lipno po ledu.
Turistika:
Ve Frymburku se nachází výborné přírodní podmínky pro letní turistiku. Jsou
zde nástupní místa na žlutě a zeleně značené trasy KČT /Klub českých turistů/
Žlutá trasa: Frymburk-sv.Tomáš-Pasečná
Frymburk-Kaliště-Alpská vyhlídka-Lipno nad Vltavou
Zelená trasa: Frymburk-Plískov-Slupečná-Lipno nad Vltavou
Frymburk-Vřesná-Milná-Světlík
Krátká vycházková trasa /2 hodiny/ je k dispozici pro seniory a rodiny s dětmi a
to z náměstí po stezce pro pěší a cyklisty ke křížové cestě na vršek Svatá Marta
nad Frymburkem ke zrestaurované kapli „Vysoká muka“, odkud je překrásný
výhled na celý frymburský poloostrov a jeho okolí.
V případě nepříznivého počasí lze navštívit spoustu kulturních památek, např.
zámek Český Krumlov, hrad Rožmberk nad Vltavou apod.
Ve dnech 26. až 28. srpna 2010 pořádal Klub českých turistů již 42. ročník třídenního mezinárodního dálkového etapového pochodu. Tentokrát pořadatele vybrali místo konání Lipensko s ubytováním ve Frymburku. Slavnostní zahájení se
uskutečnilo 26. srpna v osm hodin ráno na frymburském náměstí, kde účastníky
pochodu přivítal starosta městyse Frymburk Oto Řezáč.

Pochodu se zúčastnilo 281 turistů ze všech krajů České republiky, dále čtrnáct
z Německa a šest ze Slovenska. Celkem přijelo 301 milovníků pěší turistiky. První
den navštívili Svatý Tomáš a Vítkův hrádek. Druhý den byl věnován kapli na
Martě, přes Alpskou vyhlídku a Loučovice na hráz Lipna. Třetí den zakončili
účastníci cestou z Frymburka přes Lipno a Loučovice na Malšín do Frymburka.
Trasy byly dlouhé od 12 do 32 kilometrů. Úplnou tečku za pochodem byl Puchýřový bál.
Cykloturistika
Cyklotrasy jsou vhodné jak pro profesionální cyklisty, tak čistě pro turistickou
cyklistiku a rodiny s dětmi. Systém pěti navzájem propojených cyklotras je napojen na pěti hraničních přechodech na rakouské cyklostezky. Pravý břeh Lipna
spojují tři převozy /Horní Planá- Bližší Lhota, Frymburk-Frýdava, Dolní Vltavice-Kyselov/.
Nová Jezerní stezka, takřka za 47 milionů korun, pro cyklisty či in-line bruslaře,
byla otevřená l. května. Vede po levém břehu Lipna v délce dvanácti kilometrů.
Trasa začíná od přístavu Marina Lipno, vede až po křižovatku pod osadou Posudov. Je vhodná nejen pro cyklisty či pěší turisty, ale díky speciálnímu povrchu
z hladkého asfaltu právě i pro in-line bruslaře. Vede kolem jezera a láká i nočním osvětlením. Profil stezky je nenáročný, a tak ji i díky množství laviček na trase mohou využít rovněž senioři. Otevření se zúčastnilo přes 500 kolařů. Nové cyklostezce požehnal i páter Ivan Marek Záleha, který je sám nadšeným vyznavačem cyklistiky. Veselý cyklista se pozná podle toho, že má na zubech nalepené
mouchy. Tak já vám všem přeji co nejvíce much, řekl se smíchem farář a poté
zahájil slavnostní požehnání. Ihned po slavnostním aktu svlékl svůj farářský
oděv, pod kterým už měl na sobě připravený cyklistický moderní úbor, navlékl
helmu a vyrazil společně s dalšími cyklisty na novou trasu.
Při objevování krás se cyklisté už nemuseli potit. Půjčovny sportovního vybavení
nabízely bicykly s elektrickým pohonem. Elektromotor se aktivuje šlápnutím,
potom už stačí pouze přidávat plyn. Maximální rychlost 25 kilometrů v hodině.
Kromě seniorů si je půjčovali i mladí lidé-např. jedinci, kteří svým trénovaným
přátelům na cyklostezce nestačili. Častými zákazníky jsou Holanďané, kteří jsou
doma zvyklí na roviny.
Vodní sporty
Rozsáhlá vodní plocha s plážemi s písečným povrchem a mělkým přístupem do
vody je ideální pro vodní sporty a koupání. Díky nadmořské výšce, kvůli které
jsou zde skvělé povětrnostní podmínky, lze provozovat jachting, windsurfing.
V případě nepříznivého počasí lze navštívit aguapark ve Wellness Hotelu Frymburk rozkládající se na ploše 1500m2. Jeho součástí jsou atrakce jako divoká řeka, privátní sauna, dětské brouzdaliště, whirlpool, vodní vřídlo, perličkové
trysky, tobogán.

Rybaření
Lipno je vyhlášeným rájem pro rybáře všech kategorií. Vody jsou bohaté na nejrůznější druhy ryb-kapři, sumci, štiky, candáti, líni a okouni. Díky tomu, že Lipno nebylo nikdy vypuštěno, je možné zde nachytat kapitální úlovky. Rybařit je
s výjimkami možné po celý rok, pouze lov dravých ryb je vymezen na období od
16. června do 31. prosince. Ceny rybářských povolenek začínají na 100 Kč za den
a 250 Kč na týden. Denní povolenky pro nečleny rybářského svazu stojí cca 450
Kč. Problémem pro rybáře, z rozhodnutí státních orgánů, se stal nákup rybářských povolenek, které lze koupit pouze ve Vyšším Brodě, v Českém Krumlově a
v Horní Plané.
Běžky a běžecké trasy v zimě
Při vhodných sněhových podmínkách jsou na Lipně pravidelně upravovány desítky kilometrů běžeckých tratí pro klasiku i bruslení, s výbornou dostupností na
běžecké trasy na Šumavě a v Rakousku.
Nástup na „frymburský okruh“ je naproti Wellness Hotelu Frymburk. Veškeré
vybavení lze vypůjčit v půjčovně Lipno Centrum.
Frymburský okruh /modrý/: 10 km – klasika, bruslení
Bruslařská dráha
Bruslení na zamrzlé hladině Lipenského jezera patří k nejoblíbenějším zimním
aktivitám a přiláká každý rok tisíce návštěvníků. Jezero je naší největší vodní
plochou a zamrzá od prosince do března. Vstup na bruslařskou dráhu je na
vlastní nebezpečí. Dráha vede z místa, kde se ve Frymburku najíždí na přívoz a
končí na lipenské Marině. Začátkem ledna byl led bezpečný, měl šestnácticentimetrovou tloušťku. Na otevření ledové magistrály přišly tisíce návštěvníků. Čekala je od sněhu zametená devítikilometrová dráha, z níž vede i odbočka do
Přední Výtoně. Noční sněžení způsobilo přimrzání sněhu k ledu, a tak dráha nebyla právě nejhladší. Organizátoři se snažili odmetat sníh a zmrazky a přitom se
jim podařilo dráhu rozšířit na šířku deseti metrů. Je třeba počítat s tím, že je to
přírodní led a ten je nejkvalitnější při velkých mrazech a nikdy nebude jako na
zimním stadionu. Většině návštěvníků trochu hrbolatější led vůbec nevadil. Nadšenci, kteří dráhu upravují shánějí informace o technice, která by jízdu bruslařů
co nejvíce zkvalitnila. Bruslařská dráha dělala dobrou službu ubytovatelům a
majitelům restaurací na celém Lipensku. Např. v sobotu 16. ledna stálo od převozu až po autobusové parkoviště na křižovatce neuvěřitelných 340 osobních automobilů ze všech koutů naší republiky. Na ledě bylo 700 lidí. O týden později to
bylo 260 aut a cca 600 bruslících. Bohužel začátkem února se tato zamrzlá plocha
změnila v zasněženou planinu vhodnou k procházkám. Turisté už začali chápat,
že se na Lipně dají dělat i jiné věci než jen lyžování, a to bruslení na jezeře a také
běžkování.

Draci na Lipně nadchli tisíce lidí.
Letošní závody dračích lodí na hladině Lipenské přehrady zatím předčily všechna očekávání, protože na amatérské, ale už také i na profesionální závody nastoupilo 79 posádek. Do každé lodi se vejde dvacet veslařů plus bubeník a kormidelník, tak už jen počet závodníků znatelně překročil 1500. Vzhledem k tomu, že
někteří závodníci s sebou měli i rodinný doprovod, dá se kvalifikovaně odhadnout čtyřtisícová návštěvnost. Startovala opět i frymburská posádka.
Veslaři, bubeník udávající rytmus a kormidelník, k tomu halasný pokřik fandů
ze břehu, moderátor, dunící muzika a nepočítaně stánků s občerstvením, ale i sesportovními potřebami a několik plných parkovišť. Taková je realita po dvou letech od první nenápadné plavby dvou dračích lodí a několik málo desítek nadšenců.
Mezi návštěvníky se zvyšuje podíl české klientely, zejména české rodiny s dětmi a
lidé, kteří chtějí svou dovolenou strávit velmi aktivním způsobem. Skončila doba,
kdy si lidé jezdili na Lipensko takzvaně lehnout k vodě. Dnes turisté vyžadují zážitky, dostatečnou nabídku pohybových aktivit, zázemí pro děti. Na jaře lze zažít
i zajímavý paradox. Ráno, dokud se na kvalitě sněhu ještě nestačily podepsat
jarní teploty, hurá na lyže. A po obědě, když už sluneční paprsky ohřály vzduch
na jarní teplotu, lze vyrazit na kole či kolečkových bruslích.
Služby:
Nově vznikla půjčovna sportovního vybavení v areálu Wellness Hotelu Frymburk pana Luboše Krejzi. Obě půjčovny /jedna je na náměstí v čp.12 pana Oty Řezáče/
výrazně rozšířily nabídku služeb v městysi.
Wellness služby dále rozšiřuje Wellness Hotel Frymburk o exkluzivní masáže,
zábaly. Salón krásy hotelu pracuje s kvalitní francouzskou kosmetikou. Můžete si
dopřát různé druhy koupelí jako je smetanová nebo koupel, kterou si s oblibou
užívala královna Kleopatra. K dispozici jsou různé druhy saun-finská, solná, bylinná, tropická a další.
Wellness hotel Maxant nabízí bazén s příjemnou teplotou 30°C, dále saunu klasickou i infrasaunu, která je vhodná pro lidi se zdravotními problémy. V soláriu
lze získat krásné opálení. K dispozici je také vířivka a masáže klasické i medové,
baňkové a masáže horkými lávovými kameny.
Informace mohou turisté získat v nově otevřeném Info centru na náměstí v čp.5.
Toto informační středisko bylo zatím otevřeno pouze v létě a kromě nabídky
všech služeb si zájemci mohli prohlédnou i muzejní exponáty. Nově otevřené muzeum je rovněž v čp.5.
Statistika návštěvnosti muzea a infocentra, duben – září 2010
Celkem: počet návštěvníků muzea ……………… 773 osob
počet návštěvníků infocentra …………. 2357 osob
počet prodejů suvenýrů ……………….. 1137

Pokud si na internetu najedete na Lipno net.cz získáte informace z meteostanice
pana Bedřicha Kučery. Poskytuje aktuální informace o počasí, o čistotě a viditelnosti vody v jezeře. V zimě je často dotazován na stav ledové dráhy na jezeře
anebo na škody po bouřkách. Kamera umístěna přímo na jeho objektu poskytuje
denní aktuální informace o síle a směru větru, teplotě vzduchu a vody, srážkách,
výšce hladiny, přítoku a odtoku vody z jezera. Návštěvníci stránky si můžou
prohlédnout fotografie zachycující nejnovější události jako jsou slavnosti, oprava
kamenného mostu, vodní víla na cyklostezce apod.

Kapitola pátá
Úprava městyse, doprava, spoje, změny životního prostředí
V katastru městyse začala probíhat komplexní pozemková úprava /KPÚ/. Cílem
úpravy je zachování místních komunikací, výměny nebo scelování pozemků. První oblastí, kde se začalo s úpravami je Kovářov, Hrdoňov, Milná, Bobovec. Součástí úpravy je obnova katastrálního operátu, jehož nedílnou součástí je i místní
názvosloví např. vodních toků nebo různých oblastí.
Seznam pomístních názvů:
Frymburské pole / protější strana koupaliště přes jezero/
Kalvárie / za Posudovem směrem na Hrdoňov/
Kopečná pole/ za Milnou směrem ke Kovářovu/
Liščí vrch/ za Milnou směrem k Bobovci/
Lukavický potok / za Milnou směrem na Černou v Pošumaví/
Milenský potok/ vytéká z Milné směrem na Kovářov/
Lužní potok= Milenský potok
Na Bobovci / za Milnou směrem na Světlík/
Na špičce / mezi Milnou a Kovářovem/
Pahorek / za Bobovcem směrem na Světlík/
U králíka / z Bobovce směrem na Muckov/
Za školou / za Milnou směrem na Liščí vrch/
Za starou stájí/ z Milné směrem na Bobovec/
Za drůbežárnou / z Milné směrem na Posudov/
U Lukavického potoka / z Milné směrem na Pláničku/
U kovářovského lesíka / v polovině cesty z Milné na Kovářov/
Pod rozhlednou / za Kovářovým směrem k Lukavickému potoku/
Pod kovářovskou cestou / mezi Kovářovem a Milnou/
Pod chatou / za Kovářovým směrem k Hrušticím/
U transformátoru / pod Kovářovým směrem k Lojzovým Pasekám
Pod kovářovskou stájí / za Kovářovým směrem k Hrdoňovu /
Za seníkem / pod kovářovskou stájí směrem k Hrdoňovu /
Letiště / Kovářov-pod seníkem/
Pod Lojzovou pasekou / směr na Posudov/
Pod Hrdoňovem / směrem k Milné/
Posudovský kopec/ mezi Posudovem a Milnou/
Za Bálkem / za Posudovem směrem na Milnou, před Kalvárii a Posudovským kopcem/
Za Smolenem / za Posudovem směrem na Milnou, vedle Bálka/
U patnácky/ za Posudovem směrem na Vřesnou, pod Smolenem/
Za Labajem / za Posudovem směrem k Lojzovým Pasekám/
U posudovského mlýna / za Posudovem směrem na Vřesnou pod patnáckou/
Šejblovina / pod Posudovem směrem na Vřesnou, pod posudovským mlýnem/
/Příloha – grafický přehled /

Městys Frymburk si nechal zpracovat seznam místních komunikací,/MK/ které
se dělí na:
silnice I.-III. třídy-vlastnictví státu, udržuje zajišťuje Správa silnic
místní komunikace II.-IV. třídy-vlastnictví městyse, udržuje městys
účelové komunikace např. cyklostezky-vlastnictví městyse
V katastrálním území Frymburk se nachází 3 MK II. třídy, 32 MK III. třídy, 35
MK IV.třídy a 70 účelových komunikací.
Dle plánu zimní údržby patří k základním povinnostem vlastníka místních komunikací zajistit zimní údržbu buď vlastními prostředky anebo dodavatelským
způsobem. Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se
v zimním období neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam , jednak pro
technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby. Tyto úseky musí být
označeny.
Kalamitní situaci vyhlašuje městys v případě nadměrného sněžení.
Sjízdnost je takový stav, který umožňuje bezpečnou jízdu vozidel přizpůsobenou
stavebnímu stavu a povětrnostním podmínkám.
Schůdnost musí umožňovat bezpečný pohyb chodců. V případě škody, jejichž
příčinou byla závada ve schůdnosti, hradí náhradu městys.
/ Příloha-seznam místních, účelových komunikací+ orientační plán obce/
Odpady:
Třídění odpadů na papír, plasty, sklo, kartony se dostal do podvědomí občanů.
V roce 2010 se vytřídilo 26,586 tun a dosáhlo se v přepočtu úspory 744182 MJ
energie, která se nemusela vyrobit. / Dle údajů firmy EKOKOM-příloha kroniky/.
10. ročník Setkání přátel čisté vody konstatoval, že voda v Lipenském jezeře je
podstatně čistější než bývala. Dříve v některých lokalitách, zejména v letním období, znemožňoval koupání v jezeře vodní květ, ale to se v posledních pěti letech
už neděje. Množství volného fosforu v jezeře se totiž snížilo na padesát procent.
Tomu odpovídá zvýšení průhlednosti vody, snížení množství vodního květu. Dokládá to i fakt, že krajská hygienická stanice už místo zákazů koupání označuje
v létě kvalitu vody v jezeře jako výbornou. Na tom má nemalý podíl vstřícný přístup obcí kolem jezera. Vybudováním moderních čistíren, z nichž obce vypouštějí do jezera ještě menší množství fosforu, než jim ukládá zákon, se dostalo do
Lipna místo původních pěti tun za rok necelých 400 kilogramů. Mezi účastníky
setkání byly i děti , a sice členové biologického kroužku frymburské základní školy, kteří se na sledování čistoty vody v Lipně aktivně podílejí. K čistotě vody přispívají rostliny vegetující v nádrži a kolem ní a rovněž složení rybí obsádky.
Rostliny zpevňují a brání erozi, tedy odnosu jemných části zeminy. Zcela ponořená vegetace, na níž narůstá takzvaný terifyton, čili jakýsi nános sinic a bakterií.
Ty čerpají živiny z vody a pomáhají tak vodu zbavovat fosforu a dusíku. Tím pá-

dem je berou sinicím a vodnímu květu. Navíc poskytují rybám a jiným živočichům úkryty, kde se lépe udrží jikry.
Voda v přehradě se zčistila, ale začaly mizet ryby. Drasticky ubyli candáti, pokleslo množství okouna, cejna. Kaprů je jen tolik, kolik ho tam rybáři vysadí.
Přirozenou cestou se nerozmnožuje. Příčin může být několik, např. velký zájem
rybářů, nárůst bolena, který najíždí do plůdků a drasticky je vybíjí a plůdek vyžírá.
/Novinové výstřižky jsou přílohou kroniky/

Při procházkách kolem jezera jsem zaznamenala nárůst kachen a dokonce se objevily i labutě. Obrovským problémem, zejména pro zahrádkáře jsou neustále
zvyšující se množství hlemýžďů, šneku a mravenců. Dokážou zdevastovat celé
zahrádky, letos jsem sazeničky květin dosazovala třikrát. Při týdenním sekání
zahrady jsem objevila čtyři mraveniště. V lesích jsou chráněné straky a vrány,
které likvidují zpěvné drobné ptactvo. Ovoce v sadech berou útokem hejna kvíčal
a špačků.

Hospodaření v lesích městyse Frymburk za rok 2010
Odborným lesním hospodářem, který předložil tuto Zprávu o hospodaření v lesích městyse Frymburk, je pan Radek Märtl.
Lesní hospodářský plán / LHP/ na celý majetek městyse byl vypracován
s platností 2008-2017. Tento plán však neschválil Krajský úřad Jihočeského kraje
s odůvodněním, že nelze nově nabytý historický majetek lesů začlenit do předcházejících plánů. V tomto případě však městysi hrozilo, že nedostane dotace,
proto v současné době má městys zpracovány a schváleny 3 platné LHP:
1. Obecní lesy Frymburk
platnost 2005-2014
výměra 6.66 ha
2. Městys Frymburk I.
2008-2017
0.96 ha
3. Městys Frymburk II.
2010-2019
497.92 ha
Celková výměra lesních pozemků……………………………. 505.54 ha
V rámci jednoduché pozemkové úpravy, směnou mezi městysem Frymburk a Lesy České republiky Vyšší Brod činí výměra lesů 508.20 ha.
Maximální výše těžeb dle LHP od 1.1.2010 do 31.12.2019 bude 43 471 m3, ročně
tedy cca 4 347 m3.
V roce 2010 bylo vytěženo 2 783,80 m3 dřeva, z toho 175 m3 souše, 50,49 m3
kůrovec, 122,64 m3 zlomy a vývraty, 2194,45 m3 úmyslné mýtní těžby, 241,24 m3
předmýtní těžby, 5,28 ha probírek.
Pro srovnání:
V roce 2007 byla celková těžba ve výši 6 478 m3 ( z toho 4 750 m3 nahodilá)
V roce 2008 byla celková těžba ve výši 2 599 m3( z toho 542 m3 nahodilá)
V roce 2009 byla celková těžba ve výši 2 731 m3 (z toho 302 m3 nahodilá)

Zalesnění bylo provedeno celkem na výměře 1,09 ha, podle jednotlivých dřevin
následovně:
jedle 0,20 ha
buk 0,72 ha
smrk 0,09 ha
borovice 0,08 ha
Ostatní práce provedené v pěstební činnosti:
likvidace starých oplocenek – 0,75 km
stavba nových oplocenek – 0,33 km
nátěr proti okusu dřevin – 55 tisíc kusů
shazování a pálení klestu – 465 m3
dočišťování ploch po těžbě – 0,30 ha
prořezávky – 1,14 ha
oprava oplocenek – 0,6 km
výřez kolem cest – 0,1 km
ožínání sazenic – 1,88 ha
postřik sazenic proti klikorohu – 1,13 tisíc kusů
kladení lapáků proti kůrovci – 17 ks
instalace lapačů proti kůrovci – 5 ks
Ostatní činnosti
Nebezpečné kácení na nelesních pozemcích v chatových oblastech, kácení stromů
podél cest. V měsíci říjnu byla zjištěna krádež dvou suchých stromů. Při pátrání
v okolních osadách byl pachatel zjištěn a vzniklou škodu uhradil.
Stejně jako v předcházejících letech byla frymburským občanům umožněná těžba palivového dřeva formou samovýroby.
Monitorováním škod způsobených zvěří a po dohodě s frymburskými myslivci
byly sníženy stavy srnčí zvěře v Moravickém lese. Myslivecké sdružení pomáhalo
v rámci spolupráce s jarním zalesněním.
(Údaje jsou převzaty ze Zprávy o hospodaření od odborného lesního hospodářepříloha kroniky)

Kapitola šestá
Péče o obyvatelstvo, sociální zabezpečení, zdravotnictví, péče o staré občany
----------------------------------------------------------------------------------------------Největší obavou obyvatel je hrozba ztráty zaměstnání. Zůstat bez práce je stále
těžší. Počet nezaměstnaných celoročně kolísá, snižuje se před letní turistickou sezonou a zvyšuje ke konci roku. V průměru bylo hlášeno na úřadě práce 65 osob,
což je 7,79%. Kromě podpory v nezaměstnanosti existovaly dávky hmotné nouze.
Osoba v hmotné nouzi byl stav, kdy osoba či rodina neměla dostatečné příjmy a
její celkové sociální a majetkové poměry neumožňovaly uspokojení základních
životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemohla zvýšit např. vlastní prací, prodejem majetku.
Hodně občanů si neuváženě půjčuje peníze mnohdy na vysoké úroky a dostávají
se do situace, kdy nejsou schopni dostát svým závazkům. Nastupuje exekutor,
který zabaví dlužníkovi veškerý majetek, proto rodiče přehlašují často své děti na
adresu radnice a tím se chrání před exekutorem. Znám případ jedné paní, která
si napůjčovala tolik, že v současné době pořád splácí a vlastně dluh jí neklesá,
v podstatě hradí úroky. Po obci se potuluje i bezdomovec, který nechce pracovat,
nadělal dluhy a rodina ho odmítla nadále živit. Městys má obecní byty, jejíž majitele dluží na nájmech tisíce korun. Zastupitelstvo se snaží maximálně těmto lidem
pomoci různými splátkovými kalendářemi.
Pro příklad uvádím klasickou rodinu se dvěma dětmi, bydlící ve vlastním bytě,
zaměstnán je pouze otec, matka je s dětmi doma:
Průměrný čistý měsíční příjem domácnosti…………………….……….… 18 000
Měsíční výdaje za – bydlení a energie/fond oprav,elektřina,plyn, teplo/ …… 5 400
Jídlo……………………………………………………….. 5 000
Obědy ve školní jídelně, za školku……………………. 1 250
Telefon ………………………………………………….
700
Doprava do zaměstnání ………………………………. 2 000
Pojištění dětí, domácnosti, životní pojistky…………… 2 400
Celkem ………………………………………………………………………… 16 750
V naší obci mnohé rodiny nedosahují výše uvedeného čistého příjmu a už vůbec
ne republikového průměru. K lepší životní úrovni lidem dopomohl i pokles cen
některých produktů. Na druhé straně rostly ceny bydlení, vody, elektřiny, paliv a
zvýšení daně z přidané hodnoty. Ekonomická situace většiny rodin je neuspokojivá a dá se očekávat ještě zhoršení.

Zdravotnictví
V oblasti zdravotní péče ve Frymburku se situace nezměnila proti loňskému
roku. Platí se ovšem 30,- korunový poplatek za běžné vyšetření u lékařů a dalších
30,- korun za každou položku na receptu/příjem lékáren/. Více se připlácí v lékárnách za léky. Nejdražší je zubařské ošetření. Korunka na jeden zub stojí kolem 3000,- Kč. Ošetření jako jsou můstky, zubní náhrady za celkový chrup přijde
až na 65000,- Kč.

Kapitola sedmá
Školství a kultura rok 2010
Základní školu a Mateřskou školu Frymburk musel opustit dosavadní ředitel Jiří
Horňáček. Svým nevhodným chováním na veřejnosti a špatným vedením školy
naprosto ztratil kredit u většiny frymburských občanů a zastupitelů městyse.
Na jeho místo byla dočasně jmenovaná zástupkyně paní Zuzana Frantálová.
1. třída:
Třídní učitelka-Andrea Vavřichová, počet žáků 8
Vyučování si prvňáčci zpestřili květnovým výletem do Borovan, kde jim zahráli
pohádku O kůzlátkách. Prohlédli si neznámé pohádkové bytosti. Na zpáteční cestě se zastavili v ZOO PARKU ve Dvorci.
V červnu děti relaxovali v solné jeskyni ve Wellness Hotelu Frymburk a pěšky se
vydali na Milnou prohlédnout si sklárnu a kravín.
2. třída:
Třídní učitelka – Marie Račáková, počet žáků 13
3. třída:
Třídní učitel – Miroslav Vavřich, počet žáků 12
4.třída:
Třídní učitelka – Anna Ševčíková, počet žáků 13
5.třída:
Třídní učitel – Jiří Mezera, počet žáků 15
6. třída:
Třídní učitel – Leoš Ševčík, počet žáků 21
7. třída:
Třídní učitelka – Libuše Pekařová, počet žáků 16
8. třída:
Třídní učitelka – Soňa Kyselová, počet žáků 13
9. třída:
Třídní učitelka – Miloslava Baldová, počet žáků 16
Celkem 127 žáků. Z toho vyplývá neustálý pokles. Zastupitelstvo městyse se proto
snaží zefektivnit náklady školy a školky jejich sloučením do objektu základní školy. Z celkového počtu žáků čtvrtina dojíždí z okolních obcí. Rodičům dojíždějících žáků městys zasílá 2000,- Kč jako příspěvek na dopravu, dále hradí náklady
na školní autobus. Rozpočet městyse zahrnoval i částku na rekonstrukci budovy.
Vzhledem k neustálému úbytku žáků byl téměř milion korun použit na mzdy,
protože krajský úřad zasílá finanční prostředky na zaměstnance podle počtu žáků. Ve škole pracují dále tři kuchařky, vedoucí školní jídelny, školník, topič,
účetní, dvě družinářky.
Ve škole se pro děti vaří obědy, před a po vyučování mohou být ve školní družině. Tělocvična je bohatě využívána širokou sportovní veřejností. Žáci se dobro-

volně zapojují do různých zájmových kroužků jako je kroužek ručních prací,
tvořivá dílna nebo ZOO kroužek.
Na chod školy dohlíží školská rada, předsedkyně je paní Štěpánka Rillichová,
ostatními členy Lenka Řepová, Soňa Kyselová, Anna Ševčíková, Bedřich Kučera, Antonín Labaj.
Mateřská škola je prozatím v jiné budově s rozlehlou zahradou nad Lipenským
jezerem. O děti se zde staraly ve dvou odděleních paní učitelky Hana Janáčková,
Martina Hradská a Eva Nešvarová, další pracovnice jsou kuchařka a uklízečka.
K dispozici je kuchyně, která připravuje obědy a svačiny. Předškolních dětí je asi
čtyřicet.

Kultura
Jedenácté Frymburké slavnosti se konaly 11.- 13. června 2010. Nejméně tři až
čtyři tisíce lidí navštívily v pátek první den slavností. O víkendu návštěvnost
v podobných číslech pokračovala.
Návštěvníci si mohli zasoutěžit nebo vyzkoušet např.: Krájení vzduchu-vrhání
nožů, kudel, sekyr, střelbu z luků, praků, kuší, trefování míčků do figurín, skákací trampolínu. Už loni se pořadatelský tým rozhodl, že většinu aktivit bude směřovat na náměstí a tento krok se evidentně vyplatil. Všechny atrakce, stánky,
soutěže byly v docházkové příjemné vzdálenosti.
Příjemné zpestření připravili místní rybáři tradičně pro malé adepty Petrova cechu na místní pláži. Dvacet závodníků tentokrát nemuselo soutěžit v rybolovné
technice ani v teoretických znalostech. Na břehu Lipna šlo jen o praktický rybolov. A tak o výsledku rozhodlo místo, zakrmení, návnada, šikovnost, ale i rybářské štěstí. Po loňském nepříznivém roce, kdy o vítězi rozhodla jen jedna jediná
ulovená ryba, to opravdu bralo. O vítězi rozhodlo množství ulovených ryb. Největší šupináč měřil 48 centimetrů. Díky organizačním schopnostem předsedy
místní organizace rybářského svazu pana Františka Piskury a veliké štědrosti
mnoha sponzorů si odnesli plnou náruč odměn nejen závodníci na předních místech, ale i ti, o jejichž háčky se neotřela ani šupina.
V kulturním domě mohli návštěvníci zhlédnou divadelní hru „Motýli“. V hlavních rolích Valérie Zawadská a Vojta Kotek. Vstupenky byly opět beznadějně
vyprodány a na mnohé zájemce se nedostalo.
(Přílohou je program slavností a novinové výstřižky)
27. února se konal 3. ples městyse Frymburk v prostorách Wellness Hotelu
Frymburk.

Muzeum
Torzo sekyrky staré tři tisíce let, sérii panoramatických fotografií z doby, kdy
okolí Frymburka pomalu zaplavovalo Lipno nebo ruku s mečem z roku 1565 lze
spatřit v nově zbudovaném muzeu. Vrátilo se tak do městyse po 60 letech. Lidé se
poprvé mohli podívat nejen do muzea, do jehož sbírek přispěli kromě krumlovského muzea také místní pamětníci i rodáci nyní žijící v zahraničí, ale zároveň i
do nového informačního centra nebo čtyř kluboven v podkroví domu.
Frymburk kdysi už své muzeum míval. To vzniklo v roce 1923 a fungovalo až do
roku 1945. Interiéry, jimž dal podobu frymburský rodák a významný profesor
architektury žijící v Rakousku Othmar Sackmauer, jsou rozděleny na dvě části.
V té první je k vidění stálá výstava, kde nechybí pravěké nástroje, ale i různé
předměty denní potřeby, pocházející z doby od 13. století až do současnosti, nebo
díla básníka Šumavy Adalberta Stiftera. Druhá část je určena sezónním výstavám nebo přednáškám.
(Přílohou kroniky jsou novinové výstřižky)
Knihovna:
Po smrti dlouholetého knihovníka pana Vladimíra Klementa se služby knihovny
značně zhoršily. Knihovnicí až do 1.6.2010 byla paní Marta Feitlová. Od
1.6.2010 byla novou knihovnici slečna Tereza Rillichová, která přeřadila celý
knižní fond, uspořádala regály a pokračovala ve vkládání fondu do počítačového
programu.
Pro názornost uvádím knihovnické ukazatele:
rok 2005
rok 2008 rok 2009
rok 2010
výpůjčky celkem
11 947
1 970
1 494
1 530
čtenáři celkem
182
87
64
67
z toho děti
48
21
17
19
návštěvnost knihovny
1 439
423
365
385
Knihovna poskytovala bezplatně internet.
Římskokatolická farnost: fara je bohužel i nadále prázdná, páter Marek Záleha
si za svůj domov zvolil faru ve Světlíku. Bohoslužby přes týden byly na faře
v kapli. Nedělní bohoslužby byly v kostele v 9.30 hodin. Mše se zúčastňuje poměrně dost věřících, zejména v letních měsících je kostel plný. V květnu pořádal
farní úřad dětský den se spoustou soutěží a her u kaple na Martě. Každé dítě dostalo opečený špekáček. V září byla sloužena mše svatá v kapličce na Martě. Dušičková pobožnost za zemřelé je sloužená v kostele a poté i na místním hřbitově.
Vánoční koncert plný koled, pastorel a vánočních písní připravil frymburský
komorní pěvecký sbor HARMONIE pod vedením manželů Rolčíkových
v prosinci v kostele sv.Bartoloměje.
Pan farář se nebrání ani světským záležitostem jako je pokřtění místní cyklostezky.

Zvláštní kulturní událost:
V sobotu 5. června 2010 byl slavnostně odhalen obnovený památník vojáků před
kostelem ve Frymburku s novým nápisem – Památce obětem světových válek
z farnosti obce Frymburk. Při této příležitosti se také setkali bývalí obyvatelé
Frymburka. Během bohoslužby v kostele se hrála hudba, která byla složena před
250 lety- skladatelem Johannem Nepomukem Adalbertem Maxandtem. Autor
skladby se narodil 19.9.1755 v Dívčicích, severně od Českých Budějovic. Byl to
velice nadaný chlapec a po více místech jako muzikus přišel nakonec jako klášterní varhaník do kláštera ve Schläglu. V roce 1776 byl povolán jako školní rektor a ředitel kůru do Frymburka. Vyučoval žáky jak z jižních Čech tak i z Rakouska. Vedle Kaplice se stal Frymburk jedním z nejdůležitějších školních center
Čech. Obzvlášť mistrovská byla jeho hra na housle a varhany. Při studiu starých
spisů v okresním archivu v Českém Krumlově byla nalezena partitura rekviem /
mše za mrtvé/. Pan Gustl Zaby/ syn dřívějšího kostelníka z Frymburka/ a jeho
syn přepracovali staré noty. Celá rodina Zaby podporovaná varhaníkem a dvěma hornisty zahrála toto vzácné dílo.
Maxandt zemřel 19.12.1838 ve Frymburku a byl pohřben na starém hřbitově.
Po velkém úspěchu akce ZŠ a MŠ „Zpívání u stromečku“ se tato akce opakovala i
v roce 2010 za přítomnosti široké veřejnosti. Manželé Lakomých připravili vánoční punč a i přestože trochu zlobila technika, akce byla zdařilá a již navodila
vánoční atmosféru. Rodiče s dětmi si již také zvykli na „Putování za Ježíškem“ ke
kapličce na kopci Marta. Do schránky vhodí svá přáníčka, dostanou občerstvení
a tajně doufají, že Ježíšek jejich přání určitě vyplní.

Kapitola osmá
Zábava a sport
Sportovní akce
Leden:
Technický sedmiboj dvojic v tělocvičně ZŠ
Jihočeská futsalová liga žen
Frymburská stopa - lyžařský běžecký závod od nejmladších po nejstarší závodníky
Únor:
Technický sedmiboj
Masopust pro děti i dospělé ve Wellness Hotelu Frymburk
Valentýnský turnaj-organizovaly frymburské fotbalistky
Dětský maškarní ples ve Staré škole-akce Frymburských mamin
Březen:
Mistrovství světa v jízdě na ruském bobu/bakelitové kryty od pouličních lamp/
Nohejbalový turnaj hráčů nad 45 let
Jarní ples-pořádal Wellness Hotel Frymburk
Přátelské fotbalové utkání ženských družstev k MDŽ
Výlet do Aigenu spojený s návštěvou výrobny svíček-akce Frymburského svazu
žen
Duben:
Tradiční stavění máje, již potřetí ve sportovním areálu, bylo zaštítěno sborem
dobrovolných hasičů za výrazné pomoci sportovců, frymburských maminek, tatínků a dobrovolníků. Společnými silami se opět podařilo postavit májku ručně a
zajistit zábavný večer včetně programu pro děti. Po postavení májky program
pokračoval průvodem - čarodějnickým rejem, který procházel Frymburkem. Po
návratu se opékaly špekáčky. K májové veselici hrála také živá hudba.
Bazar oblečení, bot… - pořádá Frymburských svaz žen
Úklid břehu Lipenského jezera-místní organizace rybářského svazu
účast na Vajíčkovém turnaji v Protivíně-frymburské fotbalistky
Květen:
zájezd potápěčů do Egypta-Aqualung club
slavnostní otevření cyklostezky-připravilo OS Lipno-Dunaj
odemykání zátoky ve srubu u Kotvy-Wellness Hotel Frymburk
závody dračích lodí na Lipně- organizuje OS Lipno-Dunaj

Dětský den Farního úřadu
Rybářské závody v Milné byly jak pro děti, tak i pro dospělé. Děti si mohly zachytat 29. května a ulovily, kromě více než stovky ryb ostatních, také 12 kaprů.
Ve srovnání s počtem ulovených ryb mnohé děti trumfly své tatínky či dědečky.
O dva týdny později si svou zručnost přišli zkusit dospělí. Vytáhlo se přes stovky
ryb, z toho bylo 26 kaprů a největší měřil 70 cm.
Červen:
zájezd potápěčů do Itálie na ostrov Elba
turnaj v petangue pro děti-uspořádalo OS Lipno-Dunaj
Červenec:
Závody IN-LINE na cyklostezce-pořádalo OS Lipno-Dunaj
tenisový turnaj organizovaný SK tenisem Frymburk
Srpen:
Frymburské sportovní slavnosti, Memoriál Otakara Mertla v kopané, Turnaj
v nohejbale o putovní pohár tajemníka ÚM
volejbalový turnaj smíšených družstev o putovní pohár starosty městyse
Září:
Jihočeská hasičská liga
Zájezd do Itálie-Frymburský svaz žen
Říjen:
Drakiáda, soutěž v pouštění všeho-organizovalo OS Lipno-Dunaj
Bazar zimního oblečení-Frymburský svaz žen
Strašidelný halloween-Frymburské maminy
Listopad:
Svatomartinské posvícení, ochutnávka svatomartinského vína ve Wellness Hotelu
Frymburk
Zpívání u stromečku-organizovala škola
Frymburský pindík, šachový turnaj-pořádalo OS Lipno-Dunaj
Prosinec:
Dětská mikulášská zábava-organizovalo OS Lipno-Dunaj
Putování za Ježíškem-uspořádal úřad městyse
Betlémské světlo míru-tradiční akce Sboru dobrovolných hasičů
Vánoce s trpaslíkem, akce pro jediného frymburského bezdomovce
Vánoční nohejbalový a florbalový turnaj
Ochutnávka mezinárodní kuchyně spojená s členskou schůzí svazu žen

Nabídka sportovních a kulturních akcí byla opravu bohatá. Byly to ovšem všechno akce pro trvale žijící občany městyse, což je samozřejmě chvályhodné. Chybí
akce pro turisty a jejich děti zejména pro případ nepříznivého počasí. Pro většinu Frymburáků je letní turistická sezona nejdůležitějším zdrojem příjmů.
/kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí-příloha kroniky/
Fotbal:
Když Frymburští v sezoně 07/08 slavili postup a návrat do druhé nejvyšší krajské
soutěže, zdálo se, že se jedná o perspektivní tým. Už nováčkovská sezona 08/09
ovšem naznačila, že to nebude jednoduché. První půlrok byl sice dobrý, ale pak
po špatném jaru až do úplného konce bojovali o holé přežití a sestupové propasti
se vyhnuli s minimálním náskokem jediného bodu. Lepší to pak nebylo ani v sezoně nedávno skončené a Frymburk po dvou nepovedených sezonách opustil oblastní I. A třídu.
SK Lyžaři-běžci Frymburk:
Nově založený in-linový oddíl slavil v sobotu 21.8.2010 na šestnáctikilometrové
trati závodu Stožecká brusle nečekaný úspěch. Závodu se zúčastnilo 207 závodníků v různých věkových kategoriích. Soutěžili zástupci české in-linové špičky.
V této silné konkurenci obsadil první místo Luboš Krejza, třetí místo Martin Nekola, čtvrté místo Filip Bloch, deváté místo Miroslav Maurer, desáté místo Pavel
Vrba a jedenácté místo Lubomír Mrázik.
Oddíl in-linistů z SK Lyžaři-běžci spolu s OS Lipno-Dunaj, Frymburskými maminami a půjčovnou Lipno Centrum uspořádal akci „Frymburská brusle 2010“
na cyklostezce nedaleko frymburského převozu. Účastníků se sešel pěkný počet,
počasí přálo a trasa byla dobře připravená, takže jízda zručnosti na kolech, koloběžkách byla zahájena. Soutěžilo se v kategoriích: předškoláci, mladší a starší
žáci, holky, kluci, bruslaři, kolaři, koloběžkaři. Památeční keramická medaile se
na krku houpala snad každému soutěžícímu.

Kapitola devátá
Dobrovolné aktivity, výročí obce
-------------------------------------------------------------------------------------

SDH - sbor dobrovolných hasičů již tradičně asistoval při vyprošťování osobního vozidla Toyota. Riskování a neznalost místních poměrů se nevyplatilo rakouským návštěvníkům, kteří se vydali na zamrzlé Lipenské jezero dvěma auty. Pod
jedním z nich se prolomil led a auto skončilo na dně. Posádka se zachránila útěkem z vozu. Když přijeli hasiči, byli už Rakušané na břehu a auto pod vodou v
pětimetrové hloubce. Potápěči prověřili, jestli uvnitř auta nikdo nezůstal a rozhodli se auto vyprostit až ráno. Hasičům se podařilo auto vytáhnout na břeh
v 10.30 hodin. Nejprve prořízli v ledu pruh od místa havárie směrem ke břehu,
v této trase led z hladiny odstranili, aby bylo možné utopené auto po dně vytáhnout na břeh traktorem s navijákem a ocelovým lanem, které museli potápěči zaháknout za potopené auto. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Stejně riskují i čtyřkolkaři, kteří kličkují přes zamrzlé jezero.
Již sedmým rokem organizovalo SDH Jihočeskou hasičskou ligu. I přes nepříznivé počasí se sjelo na frymburské náměstí 40 družstev, 16 týmů žen a 24 týmů
mužů. V průběhu večera byla uspořádána dobrovolná sbírka věnovaná postiženým záplavami.
Betlémské světlo míru a přátelství přivezli dobrovolní hasiči z Frymburka od jejich kolegů z Rakouska. Předání veřejnosti a rozvoz do okolních obcí a osad proběhl 23. prosince. Trasa předání byla Lipno nad Vltavou, Slupečná, Blatná, Světlík, Milná. Kdo si nestihl světlo převzít, mohl si pro něj dojít na farní úřad anebo
do hasičárny.
Kromě zásahů se hasiči podíleli na zajištění plesu městyse Frymburk, stavění máje či Frymburských slavnostech. Sbírali železný šrot, věnovali se mládeži a nechyběli na soutěžích v požárním sportu.

Frymburský svaz žen:
zájezdy do lázní Bad Füssing, jarní a podzimní burzy oblečení, poznávací jednodenní výlet, setkání na palouku u ohně, zájezd do Itálie, ochutnávka mezinárodní
kuchyně ve Wellness Hotelu Frymburk, ukázka balení vánočních dárků.

Myslivecké spolky:
Hospodaří na najatých honitbách /Vřesná 797 ha, Frymburk 1338 ha z toho zemědělská půda 641 ha, lesní půda 643 ha, vodní plochy 8 ha, ostatní plochy 46 ha/
v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření.Zajišťují chov zvěře
/zimní přikrmování/, sčítání stavů, udržují na vlastní náklady všechna myslivecká zařízení, políčka pro zvěř.
Spolek je povinen vést řádnou evidenci o druzích, pohlaví, počtu, hmotnosti veškeré zvěře ulovené v honitbě, může si přivlastňovat shozy paroží. Hradí škody
způsobené zvěří.

