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FESTIVAL FRYMBURKFEST 2015
Od 5. do 7. 8. nabídne městys Frymburk návštěvníkům Lipenské přehrady další ročník multižánrového festivalu
a opět podá i pomocnou ruku dětem s hendikepem. Na pódiu nad hladinou Lipenské přehrady vystoupí tento rok legenda folku František Nedvěd, legendární rocková skupina Olympic a legendární rockový matador Aleš Brichta se
svým Triem, festival podpoří i Wabi Daněk, skupina Blue Rocket a Zdeněk Podhůrský se svou kapelou Underhill.
Po celé tři dny bude Lipenská přehrada svědkem charitativních dvojkoncertů a opět budou na pódiu předávány formální šeky s vybranou částkou (50,- Kč z prodané vstupenky) rodinám a dětem projektu Číslo na Boha. Tento rok
podporujeme Jakuba Boušku z Českých Budějovic, Davida Součka z Příbrami a Marušku Brunítovou z Plzně.
Děti a podrobnosti o nich naleznete na stránkách www.cislonaboha.cz.
Večerní koncerty ovšem nebudou jedinou náplní festivalu. Připraven je dětský a rodinný program na každý den – dětská divadélka, ve spolupráci s Vojenskými lesy bude v areálu jejich interaktivní expozice, ukázky dřevosochání, v rámci Dětského světa skákací hrad, trampolíny, pétanque, facepainting a další atrakce. Přehled
doprovodných programů bude podrobně rozepsán na www.frymburkfest.cz.
Po celou dobu festivalu bude na pláži přehrady k dispozici klasický dřevěný vor mořeplavce pana Boháče, na kterém budou moct zájemci zhlédnout malebná zákoutí Lipenské přehrady. Celá akce je pořádána OS Umění je radost,
agenturami RURagency a Adventure Agency, ve spolupráci s městysem Frymburk a pod záštitou starosty pana Oto
Řezáče.
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odvážejí odpad v pytlích zpět do místa svého bydliště,
tedy jedou na rekreaci, za kterou platí a k tomu si domů
odvezou svůj odpad – k smíchu či pláči? Druhá dotázaná osoba provozující dokonce penzion s restaurací mi
odhodlaně tvrdila, že vozí odpad do Prahy – opět
k smíchu či pláči. Další majitel restaurace s penzionem
dokáže zas toto zařízení obsloužit jednou popelnicí, a to
ještě tou, kterou má pro svůj rodinný dům – zde opět
smích či pláč nebo dokonce neskonalý obdiv nad takovýmto kouzelníkem. Je opravdu až zarážející či urážející, jakou podobu může nabrat lidská nesoudnost resp.,
jak může dospělý člověk lhát, aniž by mu bylo ze sebe
špatně. Na tyto lidi mi strašně sedí citát O. Wilde, který
zní takto: „Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí
opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“

Zprávy z radnice

Parkování na náměstí
Po mnoho let radnice zavádí pravidelně v období
letních měsíců července a srpna výběr poplatku za parkování osobních automobilů v prostorách pravé strany
náměstí. Tento poplatek plní jakousi regulačně cyklickou funkci ve smyslu toho, že na jedné straně silně znevýhodňuje, až téměř neumožňuje celodenní odstavení
automobilu, a naopak zajišťuje možnost pohodlného
krátkodobého zaparkování za účelem návštěvy některé
z našich skvělých restaurací a obchodů na náměstí. Zároveň mají pracovnice pokyny, že mají respektovat
krátkodobé zaparkování za účelem drobného, rychlého
nákupu. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat našim
frymburským občanům a i majitelům provozoven na
náměstí, že svá vozidla odstavili do zadních traktů domů. Jedině takovéto vzájemné pochopení a respekt nám
může přinést všeobecný prospěch a je to též výraz jisté
úrovně vzájemnosti.

Oto Řezáč, starosta

V měsíci srpnu bude pracovnice ÚM
přítomna na radnici

v sobotu 15. 8. 2015
Odpady – smích nebo pláč

od 08:00 do 12:00 hodin.

Jako každé léto, tak i toto, řešíme obrovský nárůst
nákladů na likvidaci odpadů. Způsob (dostupnost nádob) máme za léta vyřešený, ale co není dostatečně řešené je ekonomická stránka celé věci. Budu konkrétní
v tom, že městys ročně doplácí něco málo přes 1 milion
korun ze svého. To je špatně. Jsem si za ta léta plně vědom, že městys bude vždy v této oblasti, jak se říká
ztrátový, ale vše musí mít své únosné hranice, které
osobně vidím někde kolem 30% ztráty a ne 120%!
V současné době jsem pověřil pana místostarostu, aby
začal pracovat na dokonalejším legislativním rámci nové vyhlášky o odpadech, aby se efektivně dalo postihnout ty, jež tento současný systém masivně zneužívají.
Stejně jsem pověřil vedoucího technických služeb hledáním takových opatření v samotném provozu, aby nebylo možné tak lehce systém zneužívat. Lidově řečeno
se jedná o to, že majitelé či provozovatelé penzionů, restaurací, ubytovacích zařízení a i obchodů likvidují své
odpady do veřejně umístněných nádob, popelnic, kontejnerů, tedy na účet městyse. Tato situace je neudržitelná. Jsem přesvědčený, že městys dělá dost proto, aby
se podnikatelům u nás dobře žilo a podnikalo. Jejich
činnost všemožně podporujeme, proto budu naprosto
nekompromisní k zneužívání veřejného systému likvidace odpadů.

Kontejner na elektroodpad
Kontejner je umístěn na stanovišti kontejnerů pod
obchodem JEDNOTA. Kontejner je určen na zpětný
odběr akubaterií a drobného elektrozařízení:
1. baterie (monočlánky, ploché baterie, dobíjecí
akubaterie)
2. mobily, MP3 přehrávače, elektronické hračky
3. drobné elektrospotřebiče (mixery, fény, varné
konvice, žehličky)
4. elektronářadí (vrtačky, brusky)
5. elektronické přístroje (radiopřijímače, počítače,
klávesnice, UPS)
Do kontejneru nepatří:
1. televize
2. počítačové monitory,
3. žárovky,
trubice

výbojky,

zářivkové

4. automobilové akumulátory
Tyto předměty můžete odložit ve sběrném dvoře.

Abych se ke konci svého příspěvku vrátil k nadpisu,
podělím se s vámi o některá prohlášení podnikajících
osob na otázku, jak likvidují odpad vzniklý z jejich činností – tak např. jedna dáma, která provozuje ubytovací
zařízení o kapacitě 11 osob mi sdělila, že její hosté si

Otevírací doba sběrného dvora:
Úterý, čtvrtek: 13.00 - 17.00 hod.
Sobota:
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10.00 - 14.00 hod.

V rámci pořadu dostanou prostor dotazy diváků. Více už v rozhovoru s Karlem Šípem.

ZÁJEZD NA SLAVNOSTI DO PARTNERSKÉ
OBCE VORDERWEIßENBACH

Se svým novým pořadem Minipárty zavítáte do
Frymburka. Na co se mohou diváci těšit?

Městys Frymburk pořádá pro občany Frymburku
v neděli 16. srpna autobusový zájezd na slavnosti naší
partnerské obce Vorderweißenbach.

Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že diváci se
zkrátka chtějí bavit. S Pepou se dobře známe, takže se
dokážeme navzájem inspirovat, překvapovat, někdy
i doslova odbourat. Ale tím, že se sami bavíme, baví se
s námi i diváci. S pořadem jsme už za poslední 2 roky
navštívili mnoho měst po celé republice, a tak zkušenost odevšad je víceméně stejná. Tedy pozitivní.

Zájezd je pro přihlášené účastníky ZDARMA, pouze
doporučujeme „drobné kapesné“
v EURECH na občerstvení.
Odjezd autobusu je v 12.00 z autobusového
nádraží ve Frymburku.

Jaký formát pořadu je Minipárty? Každý si vybaví vaši úspěšnou a divácky oblíbenou televizní
show Všechnopárty.

Plánovaný příjezd zpět do Frymburku cca v 18.00
Vzhledem k omezené kapacitě autobusu je nutné se
předem přihlásit v Infocentru Frymburk
(tel: 724 966 060) nejpozději do 7. srpna!

Televizní pořad se jmenuje Všechnopárty a tohle je
takové jeho „mini vydání". Proto Minipárty. Jsme na to
s Pepou jen dva, máme oba tím pádem víc prostoru, televizní Všechnopárty je jednak časově kratší, jednak se
tam střídají hosté, pokaždé jsou tři.Takto spolu fungujeme možná už deset let, víme, co jeden od druhého
můžeme čekat.

Program slavností:
10.30
11.30

Bohoslužba

Dopolední „žejdlík“ s dechovkou
z Vorderweißenbachu

Už nějakou dobu vaši příznivci vnímají profesionální souznění takových stálic české zábavní scény
jako je Šíp – Náhlovský. Kdy k tomuto výjimečnému
spojení došlo?

13.30 Vystoupení mládežnického dechového
orchestru z Vorderweißenbachu
14.00 Slavnostní akt „20 let kulinářské obce
Vorderweißenbach“

Já jsem byl dlouho zvyklý působit na jevišti vždy
v nějaké dvojici a s Pepou si v tomto směru rozumíme.
Jsme naladěni na stejnou vlnu humoru. To nás spojilo.
Jinak samozřejmě máme oba řadu dalších samostatných
aktivit, Pepa například stále funguje ve dvojici s Pepou
Mladým.

15.00 Show mistra světa v grilování Adi Matzek
15.45 Ukázky grilování s regionálními „gril majstry“.
Ochutnávky grilovaných specialit zdarma!

Televizní pořad Všechnopárty je už léta na vrcholu diváckého zájmu pro svůj vtip, náboj
a samozřejmě zajímavé hosty, což potvrzuje
i divácká anketa TýTý. Máte představu, kolik hostů
jste už k sobě do pořadu pozval?

16.00 Vystoupení tanečních skupin
16.45 Ukončení grilovací show
17.00 Závěrečný hudební dozvuk
Na Vaši návštěvu se těší partnerská obec Vorderweißenbach, její spolky, sdružení a hostinští.

Já si žádné statistiky nevedu. A tak jsem byl překvapen, když mi generální ředitel České televize Petr Dvořák při jakési příležitosti sdělil, co jsem sám nevěděl. Že
jsme na jaře letošního roku přivítali hosta s pořadovým
číslem 1000 a byl jím operní pěvec Adam Plachetka.

Rozhovor s Karlem Šípem
Do Frymburka zavítá 28. srpna Karel Šíp
s Josefem Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu
mimo jiné oba prozradí své ambice ve světě politiky,
pro mnohé diváky asi velice překvapivé. Dotknou se i
dalších témat.

Vystupoval jste někdy v minulosti ve Frymburku?
Tuším, že nejspíš ano, ale určitě je to již mnoho let
zpátky. Je pro nás nezvyklé zahájit podzimní sezónu
ještě na konci prázdnin, a tak jsme na frymburské diváky i tak trochu zvědaví.

Těmi jsou sportovní aktivity i cesty do zahraničí,
opředené veselými historkami. Improvizovaná show
volně navazuje na styl televizního pořadu Všechnopárty. Kdo tento pořad zná, ví, že hostů bývá více. Minipárty využívá možnosti moderátora a jeho hosta být
svým divákům na dosah mimo televizní kamery.

Vizitka: Karel Šíp
Moderátor, bavič, ale i scénárista, zanícený fanoušek
fotbalu, příležitostný herec a baskytarista. Své zkušenosti dnes jeden z nejoblíbenějších moderátorů sbíral už
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od dětství, kdy příležitostně hostoval v Československé
televizi. Tam také začal po studiu pracovat jako produkční.

HLAVA MMXV
Pohled pana starosty na návštěvu hlavy státu je jasný. V náplni starostenské práce jistě je pronášení projevů na akcích dotyčnému starostovi blízkých, ale i na
takových, kterým by se nejraději obloukem vyhnul.
Musí jednat s občany přinášejícími podnětné připomínky, ale měl by s grácií diskutovat i s tlachaly a potížisty.
Musí se zkrátka snažit jako televizní reportér nestranit
ani Spartě ani Slávii. Proto je pochopitelné, že z titulu
své funkce musel přivítat a celým pobytem ve Frymburku provázet také hlavu státu. Jak výše psáno, nemělo
by být příliš zřejmé, jde – li pro něho o den radostný či
povinnost, které by se raději vyhnul.

V té době, jakožto ambiciózní baskytarista, založil
kapelu Faraon s Jiřím Schelingerem.
Před hudební kariérou dal přednost působení na obrazovce, je autorem zhruba 500 textů. Když muž se ženou snídá, Krev toulavá, Čau lásko a mnoho dalších.
Proslavil se jako moderátor pořadu Hitšaráda, posléze show Galasuperšou, Klip klap, Horoskopičiny, Rozjezdy pro hvězdy, Všechnopárty.
Úspěšná byla jeho spolupráce s herečkou Jiřinou
Bohdalovou.

Pohled významných podnikatelů, kteří směli několik
desítek minut viset hlavě státu na rtech a usrkávat v jejím stínu polévku, je také vcelku jasný. Zda Hlava hodila nějakou kost, se nikdy nedozvíme. Ale dělává to. A
okolí radostně chňape bez ohledu na následky. Bez ohledu na kravatu v dršťkové polévce. Možná však Hlava
kost jen přislíbila a dotyční významní podnikatelé se
ještě budou muset kromě písemného doložení své významnosti Hlavě také upsat. Já, významný podnikatel
ten a ten, slavnostně slibuji, že budu vždy a všude podporovat myšlenky a činy veliké Hlavy a budu ji následovat bez ohledu na osobní prospěch až do konečného
vítězství. Nazdar. Nebo tak nějak. Nejlépe krví.

Vizitka: Josef Alois Náhlovský
Je nezapomenutelný bavič, herec, komik. Byť původně vystudoval pedagogiku čeština – dějepis, uchvátila ho zábavní scéna. Začínal společně s Petrem
Novotným jako speaker skupiny Fešáci.
Z jeho projektů vyčnívá spolupráce s hereckým kolegou Josefem Mladým a také moderátorem Karlem Šípem. Je autorem humoristické teorie o fiktivním národu
starých Krušnohorců, která je rozepsána v jeho knize
Krušnohorská kronika.

28. 8. 2015 v 19.30 hod.

Návštěva hlavy státu je jistě významná událost, ale
je obrovský rozdíl v tom, jaká hlava státu se zastaví.
Každý občan má pochopitelně Hlavy oblíbenější a méně oblíbené. Já si dovolím vyjádřit svůj názor na Hlavu
současnou. Na Hlavu, která se za významné pomoci
ruských ropných bankovek do úřadu prolhala a proslibovala. Uráží, na koho přijde. Nediskutuje, pouze poučuje. Mstí se. Ó, jak tahle Hlava se mstí! Nechodí do
kaváren, neb hovoření v tomto prostředí vyžaduje jistou
noblesu. Káže vodu a vypije vše, co kolem ní proteče.
Z nevysvětlených důvodů si zálibně a podezřele zblízka
prohlíží korunovační klenoty. A ke všemu ještě zaměstnává Ovčáčka.

v Kulturním domě ve Frymburku
se koná představení
Karla Šípa a Josefa A. Náhlovského –

MINIPÁRTY.
Předprodej vstupenek v Infocentru Frymburk.
Cena vstupenky je 100,- Kč.

Zkrátka jsem velmi smutný z toho, že tahle Hlava
má reprezentovat i mne. Že si někdo někdy někde na
druhém konci zeměkoule může říct: „Tak takhle vypadá, uvažuje a mluví Čech“.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu
A. Labajovi, J. Mydlilové, J. Reifové a všem ostatním, kteří se po celý rok vzorně starali o naše malé
hasiče. A jako krásný bonus je v červnu vzali již po
několikáté na rafty. Čímž byly děti opravdu nadšené. Kromě toho jim taky zařídili v červenci krásně
strávený víkend v Jugendcampu v Zullissenu.
Dětem se tam moc líbilo a všichni si to užili.
Děkují spokojené děti a rodiče.

Ve Frymburku se Hlavě jistě líbilo. Pěkné počasí,
žádné demonstrace, žádné dotazy, culící se špalír od automobilu až k talíři. Škoda jen, že lajdácké propojení
vodních toků v Česku Hlavě neumožnilo připlout na
Lipno z její domovské loděnice na Veselském rybníku
v čele Hlavské flotily plavidel suverénně kormidlujíc
svůj oblíbený nafukovací člun. Vřelé přijetí bylo také
korunováno dary. Už navždy bude na jednom z tisíců
zaprášených dárků v prezidentském skladišti obětin vy4

ryto „Obyvatelé Frymburka svému prezidentovi“. Chápu, že rýt nápis „Někteří obyvatelé Frymburka svému
prezidentovi“ zní blbě. Ale je to tak! Já kupříkladu jsem
dalek toho chtít tuto Hlavu čímkoli obdarovávat.

kovým z Penzionu U Kostela, Bigovi, Hotelu Maxant,
supermarketu Jednota, prodejně Flop, Flosman,
P. Schneiderovi, Ing. Štěpánovi, p. Šulcovi, p. Šuníkovi
Gorovi ml. z Restaurace Na Hřišti a p. Boháčovi Milošovi ml., z Restaurace Na Pláži. Doufám, že nám sponzoři zachovají přízeň i v dalších letech, protože bez
jejich darů bychom nemohli provozovat naši činnost.
Ještě jednou děkuji.

Utěšuje mne jen ne úplně nepravděpodobná možnost, že Hlava bude dostávat stále větší a větší číše s
věnováními od nadšených občanů, až v jedné vesnici
dostane číši tak obrovskou, že tato po pohození do prezidentského skladiště rozbije tu frymburskou. Tu s věnováním i ode mne.

Langer Jiří, předseda MS ČRS Frymburk
Klub FČAS

Krásné léto přeje Ivan Rillich

S radostí oznamujeme, že se nám
podařilo spustit program Klubu
FČAS dle plánu a 21. 7. 2015 nás
mohla veřejnost poprvé navštívit a
využít nabízené aktivity, hned první
den přišlo do klubu na program „tvořivá dílna“ 15 dětí.
Frymburk se tak může pochlubit volnočasovým centrem nabízejícím program pro širokou veřejnost. Za
vším stojí více než 6 měsíců strávených nad přípravami
a plánováním za velkého úsilí a přispění mnoha místních obyvatel. Velké díky všem dobrovolníkům, členům a příznivcům spolku FČAS.

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER 2015
Dne 11. července 2015 se konala hlavní akce tenisového klubu a to tradiční tenisový turnaj čtyřher. Za
účasti osmi dvojic se hrálo za krásného počasí na hřišti
pod Základní školou Frymburk a na antukovém hřišti
SK Tenis Frymburk.
Zvítězit se podařilo tradiční dvojici Lučan Pavel a
Novotný Zdeněk, kteří ve finále porazili dvojici Žižka
František a Beran Václav, na třetím místě skončili Berit
Jan a Skipala Zdeněk, kteří o třetí místo zvítězili nad
dvojicí Micák Josef a Novák Martin.

Děkujeme aktivním členům, kteří se zhostili úklidu
prostor: Monice Frnkové, Marcele Hruškové, Veronice

Sponzoři turnaje, kterým patří naše veliké poděkování, byli: Ardo Reality s.r.o., Totter Ferdinand, FLOP
Frymburk, Skipala Zdeněk, Restaurace Pohoda a Sport
Řezáč.
Za SK TENIS FRYMBURK Tomáš Řezáč

Jinochové, Haně Reifové, Marku Rozvaldovi, Gabriele
Schickové, Gesche Wischmannové, Nikole Vrátilové
a nejvíce Věře Potměšilové a Janě Švarcové, bez kterých bychom tam uklízely ještě dnes . Zároveň Barboře Perfollové, která se navíc ujala starosti o inventář,
Antonii Frnkové, která si vzala na starost účetní evidenci, Martině Trinkbauerové, která je naší hlavní grafičkou, Marcele Frajové, která se stará o programovou
náplň sálu, Veronice Račákové, která připravila úžasné
programy pro děti a Janě Touškové, která se stará o to,
aby vše dohromady fungovalo.

Dětské rybářské závody
V rámci Frymburských slavností dne 13. 6. 2015
provedla MS ČRS Frymburk rybářský závod pro děti.
Tentokrát nám počasí přálo a při účastí dvaceti dětí to
byl docela hezký závod. Na prvním místě se umístil
Rozvald Marek ml., na druhém místě Rozvaldová
Adéla a jako třetí bodoval Boubelík Štěpán. Díky štědrosti sponzorů byl odměněn každý závodník. Proto chci
touto cestou poděkovat sponzorům, a to jmenovitě
p. Soškovi Ivanovi, p. Tomkovi, manželům Procház-

Děkujeme pasivním členům za jejich finanční příspěvky, bez kterých bychom byli „chudí jako veš“
a neměli bychom prostředky na otevření provozu: Miroslavě Kourové, Karolíně Tomáškové, Heleně Touš5

kové, Jiřině Černocké, Lence Peroutkové, Simoně Račákové, Luďkovi Kourovi, Evě Andrýskové, Ludmile
Vikové, Miroslavě Petrášové a Jaroslavě Schneiderové.

než dost, se zúčastnilo celkem 25 soutěžících. Ti
z rybníka vytáhli 75 kaprů, z nichž největší měl
krásných 74 cm! Vítězem celé soutěže se stal místní Jan Stašák (mj. ulovil i zmíněnou největší rybu),
na druhém místě skončil přespolní Eduard Čech
a místo třetí obsadil téměř místní rybář Václav
Schneider.
Po celou dobu bylo možné občerstvit se v nové
místní dřevěné chatě přímo u rybníka a po vyhlášení výsledků se všichni mohli těšit při losování
bohaté tomboly. Mezi cenami se letos mohlo vybírat z televizoru, rybářských prutů a dalšího rybářského vybavení, grilu, potravinových balíčků,
poukázek na občerstvení a spousty dalších.
Za hodnotné ceny pro soutěžící i do tomboly
patří obrovský dík sponzorům, kterými byli:
Carthamus, Tasta Milná, Farma Milná, Antoni, rybářství Big Fish V. Schneidera, Soňa Frnková, restaurace Pohoda, Bistro U Hastrmana, Restaurace
Grobián, Restaurace Na Hřišti, Restaurace Na
Rynku, Hlíza Gas a Milan Němec. Ještě jednou
velké díky sponzorům i soutěžícím za souboj napínavý až do konce!

Děkujeme Lukášovi a Michalovi Touškovým za
vymalování všech místností, položení koberců, zapojení
kuchyňské linky a všechny ostatní mužské práce, které
byly potřeba. Děkujeme Honzovi Račákovi za pomoc
s instalací vybavení do herny, velkou pomoc s přípravami k otevření a jeho aktivnímu přístupu. Jejich přispění jistě nekončí a členská schůze schválila jejich
roční čestné členství ve spolku coby pasivních členů.
Velký dík patří také Jitce Kubátové při pomoci
s úklidem a přípravách pro tvořivou dílnu.
A v neposlední řadě děkujeme základní škole Frymburk za zapůjčení lavic a židlí a hlavně městysu Frymburk za technickou pomoc při přípravách a zastupitelům
za jejich podporu tohoto projektu komunitního centra.
Jistě jsme na někoho zapomněli, tak se omlouváme
a tímto děkujeme všem, kdo se zapojili na realizaci
a vývoji spolku a klubu FČAS k jejich dnešní podobě.

Jana Toušková

Martina Ostrýžová

Activity Park Frymburk
Srdečně Vás zveme na zahájení provozu v sobotu,

1. 8. 2015, od 10:00 hod., na „Martu“.
Vstup z parkoviště vedle Hotelu Kupec.
Kubíkova naučná stezka pro děti se zoo koutkem,
SNAG golf, terénní trojkolky, wakepark
&
speciální program pro děti i dospělé.
Těší se na Vás Team APF
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Tradiční 24 hodinový závod
na rybníku v Milné

Reg. číslo: MK ČR E 11575

Předposlední červencový víkend se v Milné
u rybníka opět odehrál souboj rybářů ve 24 hodinovém klání. Závodu, kterému počasí přálo více

Příspěvky lze zasílat nejpozději do 25. v měsíci.
info@ifrymburk.info

6

