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XII. ples městyse Frymburk
Již při první písničce se zaplnil taneční parket a nám bylo jasné, že tento ples bude stát za to. V hlavním sále nám
hrála nová kapela Melodikum, která zvedla ze židle úplně každého. V lobby baru hrál DJ Čechťa a o foto koutek se
postaral Václav Král. Fotografie z plesu naleznete na facebookovém profilu infocentra „IC Frymburk - Lipensko“. Dobrovolní hasiči nám dohlíželi
na klidný průběh plesu.
O půlnoci se losovala hlavní cena tomboly skútr a jsme velice rádi, že
zůstal „doma“ a vyhráli ho Antlovi.
Velice děkujeme sponzorům, kteří nám věnovali dary do tomboly.
Sponzorů tento rok bylo méně, ale zato dary od nich byly velice hodnotné,
takže to na kvalitě cen nebylo znát.
Sponzoři plesu byli: GW JIHOTRANS group; Big Pub – František
Píha; Camping Frymburk Wilzingovi; Cestovní agentura OTRE spol.
s r.o.; Doušek Pavel – Elektrikář VEOS; Frymburská hospůdka; FCC
České Budějovice; Flossman Frymburk; I love Lipno; J+P Agentura
s.r.o.; Kadeřnictví Milena Juhaňáková; Květinové studio a drink market; LIPNO SERVIS s.r.o. (Skiareál Lipno); Lipno Line; Lipno Centrum s.r.o; Madeta a.s.; Maxant – Petr Procházka; Midoss s.r.o.;
Obchodní
domek
Rillich;
Obchůdek
s přírodními produkty – Petra Nekolová; Restaurace POHODA;
Skipark Frymburk; Sport Řezáč; Wellness Hotel Frymburk.
Ráda bych ještě osobně poděkovala svým pomocníkům na plese,
kteří mi zdarma pomáhají balit, prodávat a vydávat tombolu. Děkuju
Terezce, Vojtovi, Markétce, Honzovi, Natálce a manželovi Míšovi.
Těším se na další ples, Jiřka Černocká, organizátor plesu

1

Frymburský zpravodaj

únor 2019

Zprávy z radnice

ZŠ a MŠ Frymburk

Výběrové řízení

Lyžařské výcviky v ZŠ Frymburk

Městys Frymburk, zastoupen starostou městyse, vyhlašuje dle § 7, odst. 3, zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové
řízení na funkci vedoucího/vedoucí Úřadu městyse
Frymburk (tajemník/tajemnice).
Místo výkonu práce Frymburk, pracovní poměr se
zakládá jmenováním dle § 103 odst. 3 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
platové zařazení 11. platová třída dle nařízení vlády
č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nástup dle dohody, nejpozději však od 1.7.2019.
Přihlášky do výběrového řízení je nutné zaslat písemně do 28.2.2019 do 12,00 hodin na podatelnu
městyse Frymburk. Bližší informace, charakteristika
vykonávané činnosti, kvalifikační předpoklady a podmínky jsou zveřejněny na úředních deskách městyse
Frymburk.

V tomto školním roce jsme uskutečnili celkem 3 lyžařské kurzy. Letos proběhly všechny v povánočním
týdnu od 7. do 11. ledna. Žáci 3. a 7. třídy měli lyžařský
kurz ve Skiareálu Lipno a žáci 4. třídy ve Skiparku
Frymburk.
Chtěla bych za žáky 3. i 7. třídy a jejich rodiče poděkovat firmě Lipno Servis s.r.o. za výhodné ceny skipasů (20,- Kč za 5 dnů a půjčovné lyžařského vybavení
128,- Kč/1den) a zvýhodněné ceny za služby lyžařských instruktorů. Za žáky 4. třídy bych ráda poděkovala firmě Skipark Frymburk za symbolickou cenu
skipasů 5,- Kč za 5 dnů (s možností lyžovat i odpoledne) a bezplatné svačinky pro děti. Půjčovně Lipno
Centrum za výhodné ceny půjčovného lyžařského vybavení pro děti (50,- Kč/1den).
Mgr. Milada Minaříková
Lyžařská zábava
Minulý týden 7. 1. 2019 v naší třídě začal lyžák. Těšili jsme se všichni. Nejprve nás podle zkoušky lyžování rozřadili do skupin lepších a trošku horších lyžařů.
Lepší byli Plyšáci a trošku horší byli Lachtani.
Já jsem byla ve skupině Plyšáci, stejně jako Ella,
Eliška, Ema, Pepa, Vojta, Robert, Maty a já. Měli jsme
vtipné a hezké přezdívky – Mlčoun, Zajíc, Popelka,
Koule, Nešika, Profesor, Včelák a já jsem byla Sněženka. Učil nás Došek (Honza). Byl to nejtrenér z mého
života, a to jsem měla jiných trenérů.

V měsíci únoru bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 16.2.2019 od 8:00 – 12:00 hod.
V měsíci únoru se zasedání ZM bude
konat v pondělí 25.2.2019 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat JSDHO
Horní Planá, JSDHO Černá v Pošumaví a HZS JČK
PS Frymburk za zásah při likvidaci požáru dne
11. 1. 2019 v našem rodinném domě v Horní Plané.
Teprve v této krizové situaci, která nás postihla,
jsme si uvědomili, jak důležité je povolání hasiče. Kolikrát jedou k zásahu, aniž by tušili, co je vlastně čeká.
Jana a Miloslav Novotných
VÝZVA

Uvažujeme o výstavě k 20. výročí Frymburských
slavností. U některých ročníků nemáme skoro žádnou
dokumentaci. Proto budeme moc rádi, pokud nám zapůjčíte svoje jak starší, tak i novější ,,poklady“ (fotky,
videa, vzpomínky ...)
Kdo je ochoten cokoli poskytnout, bude vítán
v krámku u Petry Nekolové.
Za Zdraví Frymburk se na spolupráci těší
Martin Nekola a Ivan Rillich
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První den jsme lyžovali na malém kopci, ostatní
dny na velkém. Jednou jsem spadla z pomy a čtyřikrát
na svahu. Dělali jsme různé věci jako slalom, postoj lyžaře a tak. Měli jsme vždy skvělé svačiny v restauraci
Ranč U Tří Anč.
Jednou jsme se se Zajícem smáli jako šílení, když si
Profesor spletl sjezdovky. :-) Stala se mi nehoda. Ztratila jsem hůlky pod malou lavinou, kterou jsem způsobila já. Na konci týdne v pátek jsme měli závody. Můj
čas byl celkem 00:20,24. Byla jsem druhá. Dostala jsem
vak Relax, klíčenku, Kubík penál a samozřejmě také
medaili od Kubíka.

únor 2019
Bylo to moc super. Lyžák mě moc bavil. Myslím, že
i ostatní. Dokonce paní učitelka dostala medaili. Tak to
bylo nejlepší lyžování, co jsem kdy prožila.
A. B., žákyně 4. třídy

Frymburský zpravodaj
proběhlo tak, jak má. Jejich trpělivost a vstřícnost byla
opravdu úžasná.
Sportu zdar a lyžování zvlášť! 
Mgr. S. Kyselová, třídní učitelka 3.třídy
Kdo chodí pravidelně pěšky,
toho tělo i mozek miluje

Lyžařský kurz na Lipně
V pondělí ráno jsme se všichni sešli na zastávce
a zkušený pan řidič nás skibusem odvezl do lyžařského
areálu Lipno, kde zimní radovánky mohly začít. Žáci
7. třídy byli rozděleni do tří skupin, 3. třída do dvou. Po
rozcvičce se malé děti rozjezdily ve Fox parku, kde trénovaly jízdu pluhem i zatáčení a děti, které již vše zvládaly bez obtíží, se vydaly lanovkou na Jezerní svah, kde
se nadále zdokonalovaly v technice správné jízdy.
Starší děti si užívaly jízdu v celém areálu a za pozorného dohledu svých trenérů vylepšovaly malý
i velký oblouk na zasněžených pláních jako namalovaných od Lady.

Paní zima nám tento týden opravdu dopřála. Počasí
bylo až na občasný vítr přímo ukázkové - prachový
sníh, žádný velký mráz a v úterý a v pátek jsme si užili
dokonce i sluníčka. Protože Lipno máme takříkajíc „za
rohem“, každý den jsme odjížděli domů a třeťáci stihli
i oběd v naší školní jídelně.
Velká pochvala patří všem účastníkům lyžařského
kurzu za dobré chování i příjemnou atmosféru, která
nás provázela celý týden. Poděkovat si také zaslouží
všichni instruktoři, kteří se opravdu snažili, aby vše

Nedá se říct, který sport je nejlepší. Každý by si měl
hledat přesně ten typ pohybu, který sedne právě jemu.
Milovníci chůze mají jednu z oblíbených zastávek
u kaple Vysoká muka na naší "Martě".
Chození není o počítání výstupů, ale o načerpání
energie, relaxaci těla a zároveň je to o potkávání s přáteli, kteří jsou na stejné vlně. Ale i pro ty, kteří si rádi
sledují svoji výkonnost a pravidelnost, je zde umístěna
kniha výstupů. U těch, kteří se do knihy zapisují, mě
zaujalo několik údajů.
Už několik let po sobě nevynechal žádný den pan
Jaroslav Salzer a přidal letos dalších 376 výstupů. Další
z pánů, který letos nevynechal ani jeden den je Karel
Vetrák. Celkem se za rok podíval nahoru 534x
Královnou mezi ženami byla paní Anna Petrášová.
Ta se nahoru podívala každý den ( 365x ) v roce. Další
ženy, které jste mohli letos nejčastěji potkat:
Läilu Ardo Assante - 262x za 231 dní
Martinu Barnetovou - 218x za 199 dní
Mirku Kourovou - 152x za 152 dní
Jolču Pyszkovou - 126x za 116 dní
Karol Mihalovičovou - 109x za 107 dní
Marii Nekolovou - 103x za 103 dní
Kamilu Thonovou - 115x za 101 dní
Relaxovat chodili často i tito muži :
jenom 3x v roce nemohl Miroslav Alt, takže 362x za
362 dní
Michal Toušek - 295x za 287 dní
Martin Andrýsek - 166x za 142 dní
Dan Tomášek - 180x za 132 dní
Martin Nekola - 124x za 122 dní
Luděk Koura - 115x za 115 dní
František Juhaňák - 108x za 108 dní
Často chodí mnoho dalších, a i proto se za rok zapsalo
přes 6.000 lidí. A za ně všechny bych chtěl poděkovat
těm, kteří o knihu pečují a i všem, kteří knihu neničí.
Věřím, že i v roce 2019 se budeme s úsměvem potkávat
a čerpat energii tohoto místa.
Za spolek Zdraví Frymburk správce knihy
Martin Nekola
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Zprávy z klubu FČAS

Dětský bazárek FČAS
Od února můžete v klubu FČAS navštívit nově otevřený bazar s dětským oblečením a vybavením. Bazar
funguje na bázi převzetí zboží do komise na dobu maximálně 3 měsíců, sortiment bude tedy pravidelně obměňován dle sezónnosti.
Provozní doba je: úterý 9:00 -11:00, středa 8:00 –
10:00, čtvrtek 15:30 – 17:00
Pokud Vám nevyhovuje provozní doba v případě
předání zboží do komise, tak je možné domluvit individuální termín na tel: 731 741 890.
Výhody pro členy klubu FČAS
Podle statistik účasti na programech prošlo aktivitami klubu FČAS za rok 2018 celkem 2140 osob.
Z toho 890 dětí a 1250 dospělých. Je to neuvěřitelné
číslo, když si představíte, že celá činnost byla založena
na dobrovolnictví našich členů a spousta lidí ve Frymburku se zapojuje do činnosti pro ostatní.
Jako poděkování se snažíme našim zapojeným členům poskytnout a zajistit nějaké výhody ze členství.
Aktuálně se jedná o 38 osob. Když to shrnu, tak jsou
3 druhy členství v naší organizaci, a to:
Aktivní členové – osoby zapojené do organizace programů a provozu. Jedná se o činnosti jako sestavení
programu, grafické zpracování, prezentace na webu,
facebooku, ve zpravodaji a další distribuce, řízení provozu, zajištění samotných programů a úklidu prostor,
vyřizování emailové korespondence a komunikace
s veřejností, evidence statistik, účetnictví a spousta dalších drobných činností.
Pasivní členové – osoby platící členské příspěvky,
a tedy podporující FČAS finančně. Většinou jsou to návštěvníci programů Fčasu, kteří ze členství čerpají další
výhody.
Čestní členové – osoby, které nám dobrovolně a bezplatně pomáhají při akcích, které pořádáme. O nich se
také často dočtete ve zpravodaji v poděkování pro pomocníky.
Jednou z výhod je, že všichni členové získávají
zdarma nebo zlevněné vstupné na pořádané programy
ve Fčasu. Tímto se aspoň částečně snažíme vynahradit
jejich čas a energii, které nám věnují. Nyní se nám ale
podařilo získat partnery z místních podnikatelů, kteří
nabízí výhody pro naše členy, a tímto bychom chtěli
i jim poděkovat:
Park Frymburk našim členům a jejich dětem daroval
skipasy na lyžování zdarma.
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Restaurace Big Pub nabízí pro každého člena nápoj
zdarma. Skiareál Lipno nabízí zvýhodněnou skupinovou výuku lyžování dětí.
Jistě máte v okolí někoho známého, který je zapojen
do našich aktivit nebo navštěvuje programy, tak se můžete zeptat, jak to v praxi funguje . Pokud byste se Vy
sami chtěli do naší činnosti zapojit a tím získat členství
nebo byste chtěli nabídnout nějaké výhody našim členům a podpořit tím jejich činnost, tak nás neváhejte
kontaktovat. Budeme se těšit na setkání s Vámi a děkujeme všem zúčastněným za velkou pomoc.
Za spolek FČAS Jana Toušková
Vánoční nohejbalový turnaj

Dne 25. 12. 2018, na první svátek vánoční, se uskutečnil v tělocvičně naší ZŠ již 36. ročník Vánočního nohejbalového turnaje trojic o Putovní pohár Pepina.
Celkem se do bojů zapojilo šest družstev a hrálo se systémem každý s každým.
Šesté místo obsadil tým pod názvem „Hostinec Na
Hřišti“ ve složení J. Šuník, J. Turcovský, V. Svoboda.
Páté místo získali „Šíšové“ ve složení V. Šisler st.,
V. Šisler ml., J. Šisler. Na čtvrtém místě se umístil smíšený tým z Kájova, Horní Plané a Českého Krumlova
ve složení Z. Šváb ml., P. Schonkypl, F. Vala. Třetí
místo získal Frymburk A ve složení F. Malina, J. Novák, D. Račák. Druhé místo obsadil tým ve složení
K. Gondek, J. Hošek, Š. Nogradi z Českého Krumlova
a vítězem se stal Frymburk B ve složení J. Ribár st.,
J. Ribár ml., Z. Skípala.
Individuální ceny získali p. J. Ribár ml. - nejlepší
blokař, p. Š. Nogradi - nejlepší polař a nejlepším smečařem se stal p. F. Vala.
Velké poděkování patří Úřadu městyse Frymburk za
zajištění cen, vedení školy za poskytnutí tělocvičny, rodině Reifových a panu J. Šuníkovi ml. (Hostinec Na

Hřišti) za sponzorské dary a panu J. Tichovskému za
chutné občerstvení.
František Malina
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FC Šumava Frymburk

Vážení příznivci frymburského fotbalu, dovolte mi
z pozice současného trenéra žáků, abych vyhodnotil
naší dosavadní činnost.
Od léta 2018 jsem se stal jedním z trenérů žáků FC
Šumava Frymburk a musím napsat, že jsem za to moc
rád. Potkal jsem tady partu nadšených lidí milujících
fotbal, báječné rodiče dětí, a tak trénovat tady je pro mě
velká radost a čest. V kádru žáků máme v současné
době 16 dětí (15 kluků a 1 dívku) ročníků 2004 – 2008.
Jádro tvoří ročník 2007 (šest dětí). Snažíme se nepřijít
o žádné dítě, a proto trénujeme v duchu radosti ze hry.
Myslím, že se nám to společně s trenéry daří, což potvrzuje i tréninková účast, která je hodně vysoká.
V tomto duchu budeme i nadále pokračovat a rádi uvítáme i nové hráče, kteří určitě dostanou prostor a stanou
se součástí našeho týmu, party. Od léta se pravidelně
scházíme, trénovali jsme 2x týdně na domácím hřišti,
které bylo vždy perfektně připravené. Tímto bych rád
poděkoval jeho správci. V současné době trénujeme
v tělocvičně na Lipně. Tady bych rád vyzdvihl zázemí
a možnosti klubu v rámci přípravy, jsou skvělé a všem
zainteresovaným patří velké díky.
Hráči samotní v současné době předvádějí celkem
pohledný a útočný fotbal. Mají z něho radost, a to nás
dospělé moc těší. Odehráli jsme celkem úspěšnou podzimní část, kdy se nacházíme v přední polovině tabulky. Chtěl bych upozornit, že toto pro mě není tak
směrodatné jako spíš to, jak se prezentujeme. Za sebe
mohu napsat, že jsem hodně spokojený. V některých
zápasech bohužel doplácíme na nízký věk hráčů. Jak
jsem již zmiňoval, jádro tvoří hráči ročníku 2007 a ti se
bohužel nemohou fyzicky srovnávat s hráči ročníku
2004. Vidím však budoucnost a ta bude po všech stránkách fotbalu dobrá. V týmu nemáme hráče, který by
rozhodoval zápasy, ale jsme tým, zápasy rozhodujeme
jako tým a toho si moc vážím.
To, že se všichni na fotbal těšíme je zásluha spousty
lidí a já jsem rád, že tady ve Frymburku jich je tolik
zapálených pro fotbal. Moje poděkování patří všem,
kteří tuhle atmosféru pro děti vytváří, zejména moji kolegové trenéři Standa Matuš, Pepa Krátký, celé vedení
klubu, ostatní trenéři, správce hřiště a rodiče v čele
s Petrem Procházkou.
Děkuji také vedení městyse Frymburk a našim sponzorům Hotelu Maxant, Original Afrika, Jiřímu Augustinovi a pizzerii Nautilus za finanční podporu. Děkuji
Vám, bez Vaší podpory bychom třeba nemohli mít tak
skvělé letní fotbalové soustředění, které si hráči moc

užili a vytvořili jsme tak skvělou partu. Nemohli bychom mít tak skvělé vybavení a oblečení, které na hráčích nejen dobře vypadá, ale zároveň reprezentuje Váš
městys. Dovolte mi ještě pár slov o budoucnosti. V současné době pracujeme společně s ostatními trenéry
mladších a starších přípravek, na vzájemném provázání, učení se, kdy cílem je výchova kvalitních hráčů.
Hráčů majících rádi fotbal a klub. V mládežnických kategoriích je výborné spojení s fotbalovým oddílem
Lipno nad Vltavou a tím oslovení dětí ze Světlíku,
Černé v Pošumaví, Slupečné, Kovářova, Muckova
a ostatních obcí regionu. Je to cesta, která přivede více
dětí ke sportu. Všichni v týmu se těší na Vaši podporu
v jarní části soutěže.
Richard Mazanec
Na fotografii zleva nahoře: Stanislav Matuš, Kryštof Reif, Marek Micák,
Adam Burian, Ondřej Malák, Iva Homolová, Miloš Králík, Josef Krátký
zleva dole: Mikuláš Brychta, Lukáš Řepa, Ondřej Pompe, Tomáš Matoušek, Matěj Malina, Jan Markovič, Tomáš Peschl chybí: Richard Mazanec,
Kryštof Procházka, Pavel Juhaňák, Václav Schneider

Keramický kurz

Máte rádi, když Vám pod rukama vzniká něco krásného a zároveň užitečného? Naučte se pracovat s keramickou hlínou. Keramický kurz proběhne ve
frymburské základní škole v učebně výtvarné výchovy.
Letos si můžete vybrat ze dvou termínů v pondělí
11. 2. a ve středu 20. 2. vždy od 17.00 do 20.00
h. Kurz je určený jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé keramiky. V první fázi se naučíte pracovat s hlínou a dekorovat. Poté musí Váš výrobek přibližně
10-14 dní schnout. Po usušení naložím vše do pece
k prvnímu výpalu - přežahu. Po přežahu je možné výrobky glazovat (na termínu glazování se domluvíme
osobně). Poté jde výrobek ještě jednou do pece na ostrý
výpal. Je možné přijít se svým vlastním nápadem,
který Vám pomůžu zrealizovat nebo zde máte malé
tipy: květináče na bylinky, jarní dekorace, pítka pro
ptáčky, cedulky na dveře. Cena kurzu je 360 Kč
+ cena za materiál (cca. od 50 - 150 Kč) Přihlásit se
můžete osobně u mě v krámku, na tel : 731 466 873,
na e-mailu: petra.nekolova@centrum.cz, nebo přes
facebook.
Těší se Petra Nekolová
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Frymburská vánoční bulka

Dne 30.12.2018 se uskutečnil v Hostinci Na Hřišti
9. ročník Vánoční bulky. Zúčastnilo se 24 hráčů
(8 trojic) a turnaj skončil suverénním vítězstvím
M. Červíčka z Větřní.
Pořadí bylo následující:
1. Červíček M.
108 bodů
2. Malina František 48 bodů
3. Boháč Miloš
24 bodů
4. Žižka David
24 bodů (rozhodoval los)
5. Lučan Pavel
20 bodů
6. Šulc Marek
18 bodů
Na 24. místě a zároveň putovní cenu si odnesl Hrstka
Jiří. Děkujeme všem hráčům za účast.
Tento turnaj by se však neobešel bez našich sponzorů, kterými byli: p. Piskura Fr., p. Šuhaj Roman,
p. Nedoma Antonín a p. Tomková Zlatka. Děkujeme
i všem, kteří se jakkoliv podíleli a těšíme se na příští,
už 10. ročník.
Jan Šuník ml. a st.

SportArena Amenity Lipno přijme recepční

JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52, Horní Planá,
přijme zaměstnance / brigádníky na pozice:
POKOJSKÁ – nástup IHNED.
Servírka/číšník,
pomocná síla úklid/kuchyň,
údržbář.
Možno i páry. Nástup od března 2019.
Zájemci volejte na tel.: 602 159 506, 601 386 929
6

Požadujeme:
- komunikativní a přátelské vystupování
- zodpovědnost, pečlivost, cit pro detail
- schopnost samostatného rozhodování
- komunikativní znalost AJ nebo NJ vítána, není
však podmínkou
- flexibilitu, spolehlivost
Nabízíme:
- práci na HPP, možná je i dohoda
- rozmanitou náplň práce
- v případě nutnosti možnost přechodného ubytování
- zaměstnanecké výhody v podobě možnosti využití sportovní haly, wellness, fitness atd.
- zvýhodněné ubytování v našich dalších resortech, příspěvek na oblečení
- možnost seberealizace a karierního růstu v
rámci Amenity Resorts
- denní pracovní doba
Nástup: možný ihned, po dohodě i později
Životopisy zasílejte na e-mail: truhlarova@amenity.cz
Komerční banka a.s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech:

06. 02. 2019
20. 02. 2019
vždy od 10.00 do 11.00 hodin

únor 2019
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Nabídka práce

Pracovník ski/cyklo servisu

Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníky na
hlavní pracovní poměr i možnost brigády na následující pozice:

Obsluha půjčovny INTERSPORT Rent
Práce na pozici obsluhy v půjčovnách sportovního vybavení
INTERSPORT Rent v Lipně nad Vltavou.
Požadujeme:
 Zodpovědnost
 Spolehlivost
 Komunikativní znalost AJ/NJ
Nabízíme:
 Zajímavou práci v příjemném prostředí lyžařského
areálu
 Dotované ubytování
 Slevu na stravování
 Skipas pro vlastní použití zdarma
 Slevy na skipasy pro rodinu či známé
 Volný vstup do bazénu a sauny
 Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
 Práci na hlavní pracovní poměr i brigádně

Práce v servisu v Lipně nad Vltavou. Náplní práce je oprava a
údržba lyží, snowboardů, kol a koloběžek.
Požadujeme:
 Technickou zdatnost
 Zodpovědnost
 Spolehlivost
Nabízíme:
 Zajímavou práci v příjemném prostředí lyžařského
areálu
 Dotované ubytování
 Slevu na stravování
 Skipas pro vlastní použití zdarma
 Slevy na skipasy pro rodinu či známé
 Volný vstup do bazénu a sauny
 Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
 Práci na hlavní pracovní poměr i brigádně

Zaujala Vás některá z nabídek? Ozvěte se na email
rent@lipnoservis.cz nebo telefon
+420 725 988 820.

FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc. Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Šuníková. Zodpovědná redaktorka: N. Märtlová, tel.: 724 966 060
Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity. Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor.
Titulní foto: D. Selucký Tisk: Tiskárna Černý s.r.o., počet výtisků 550. Reg. číslo: MK ČR E 11575
Příspěvky lze zasílat nejpozději do 25. v měsíci. info@ifrymburk.info
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