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Ples Sboru dobrovolných hasičů Frymburk
Sbor dobrovolných hasičů městyse Frymburk děkuje partnerům, sponzorům, účinkujícím a Wellness Hotelu Frymburk, kteří nám umožnili uskutečnit PLES SDH. Akci tohoto typu jsme u nás ještě neměli. Přípravy na realizaci trvaly
téměř rok. Podařilo se nám zajistit kamarády hasiče, muzikanty z Moravy. Na našem plese tak hrálo 18 muzikantů na
dechové nástroje v podání tradiční moravské muziky, dechové muziky, ale i moderní muziky. Na své a dobrou náladu
si tak po celou dobu večera přišel téměř každý. Při zahájení nastoupil na pódium náš kroužek Hasič – Záchranář, kde
se děti dozvěděly výsledek jejich zimních zkoušek na Strojníka – juniora v oblasti požární ochrany. Všichni úspěšně
zakončili, za své výsledky dostali vyznamenání a odměnu. Následovalo profesionální vystoupení frymburského
kroužku Frymballet pod vedením Terezky Wilzingové, kde jsme viděli tanec bílých a černých labutí a zlého čaroděje
Rudovouse z baletu Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského, španělský tanec z baletní suity Carmen od Rodiona
Ščedrina, tanec na baletních špičkách, a celou sérii zakončil tanec Šeherezáda také na baletních špičkách, se závojem
a s prvky orientu. Nechyběla tombola, foto koutek, vystoupení v tradičním moravském kroji a poděkování kapele. V
podání moderátora pana Zajíčka za doprovodu kytary se zpívaly lidové písně. Vzájemně s hasiči ze Šardic jsme tak
měli možnost si ukázat kulturní zvyky. Nakonec tedy ještě jednou, děkujeme všem, všem, všem.
Partneři a sponzoři Plesu SDH Frymburk:
SDH Frymburk, SDH Šardice, Ing. Tomáš Jirsa – senátor, Petr Procházka – Restaurace Maxant, Hotel
Amenity Lipno, Penzion U Kostela – Gustav Procházka, Šanta – autodoprava, Restaurace Markus –
rodina Krolova, Supermarket COOP Frymburk, Karel Kalvoda – Frymburská HOSPŮDKA, Restaurace
Sparta – Loučovice, Lipno Servis s.r.o., Potraviny
FLOP Frymburk, Truhlářství Petr Kozojed, Dušan
Foltán a Wellness Hotel Frymburk.
Za SDH Frymburk Antonín Labaj a kolektiv

1

Frymburský zpravodaj
Zprávy z radnice

Rekapitulace projektů
Před rokem jsem v našem dubnovém vydání zpravodaje informoval o projektech a úkolech, na kterých
městys pracuje. Dnes, tedy přesně po roce, bych se rád
krátce vrátil k oněm projektům a dal ucelenou informaci, jak se nám daří, či nedaří jednotlivé akce realizovat.
Územní plán
Proces byl zahájen usnesením zastupitelstva již
v roce 2014. V současné době jsme po velmi složitých,
více jak ročních jednáních hlavně s jednotlivými územními odbory státní správy při Jihočeském krajském
úřadu dosáhli shody. Na základě toho jsme mohli zadat
pokyn zpracovateli k přípravě závěrečného dokumentu
pro veřejné projednání územního plánu městyse Frymburk. To by se mohlo uskutečnit tak v květnu či červnu
tohoto roku. Musím konstatovat, že nepoměr sil mezi
státní správou a samosprávou se stále zvětšuje. Srozumitelně bych to řekl tak, že nám do toho procesu
všichni mluví a mají mandát i k tomu nám nařizovat, co
a jak můžeme v územním plánu mít, či udělat, ale odpovědnost neseme pouze my, městys, resp. zastupitelé.
To je při jednáních strašně deprimující pozice.
Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Frymburk
Tuto akci jsme již ukončili a úspěšně zvládli.
Projekt Lázně Frymburk
Na tomto projektu úspěšně pracujeme, nyní jsme ve
fázi tzv. vydání osvědčení, že městys Frymburk je
vlastníkem přírodního léčivého zdroje. Zde musíme
ještě dosáhnout směny pozemků v daném území se
Státním pozemkovým úřadem ČR. V tomto kroku už
máme vzájemně odsouhlasené pozemky, jež budou
předmětem směny mezi městysem a státem. Je reálné
se do konce roku výrazně posunout k onomu cílenému
získání osvědčení o vlastnictví přírodního léčivého
zdroje.
Přestavba objektu bývalé mateřské školy
Pro tento projekt máme stavební povolení, ale s realizací výstavby nových bytů počítáme v příštím roce.
Letos by se zastupitelé měli dohodnout, jakým způsobem tento projekt financovat a zda případně zvolit spoluúčast
budoucích
nájemníků
formou
tzv.
předplaceného nájemného. Takový projekt jsme již realizovali při vytvoření bytu v č. p. 76, řekl bych, že
úspěšně.
Budování základní technické infrastruktury
Letos dojde k realizaci této stavby, máme platné stavební povolení a nyní finalizujeme přípravu podkladů
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pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby.
Prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných
domů určených pro trvalé bydlení odsouhlasilo zastupitelstvo na svém březnovém jednání. Zahájení výstavby rodinných domů je reálné do jednoho roku.
Jedná se přirozeně o území bývalé zahrady mateřské
školky.
Projekt přípravy území pro výstavbu rodinných
domů za hřištěm.
Máme s partnerem (LFIC a.s.Č.B.) odsouhlasenou
dispoziční studii území a on na své náklady zpracuje
kompletní stavební dokumentaci a společně získáme
stavební povolení. To může trvat rozhodně i jeden rok.
Projekt vodní zdroje Frymburk
Letos vystrojíme a zařadíme do soustavy nově vybudované vrty č. 5 a 6, dále provedeme obnovu vedení
z oblasti vrtů až k vodojemům. Dojde též k výměně
části skleněného vodovodního řadu pro gravitační pitnou vodu, též ve směru k vodojemům. Toto chceme
zvládnout do léta letošního roku – na základě výběrového řízení bude dodavatelem firma ČEVAK a.s.
Č. Budějovice (finanční náročnost této akce je více než
tři miliony korun bez DPH). Jinak stále pracujeme na
evidenci a majetkovém vlastnictví menších gravitačních zdrojů.
Projekt majetkového vypořádání pozemků v oblasti
vodních zdrojů (vrtů) na Náhlově, toto jsme úspěšně
zvládli směnou s majitelem panem Šnobrem v minulém
roce.
Projekt posílení, propojení pro severní okraj městyse
V současné době máme tento propojovací řad uložený v zemi až po hlavní komunikaci, tedy je hotovo
70%. Zbývá dodělat propoj pod hlavní komunikací č.
163 vedle přechodu pro chodce do míst veřejné parkovací plochy před wellness hotelem. Toto bychom mohli
a měli zvládnout v letošním roce, jak máme naplánováno. Posílení vodovodu v oblasti (severní) tj. Bažiny,
Wellness Hotel Frymburk a Tábor míru souvisí též
s výměnou vodovodu od křižovatky před Coopem až
po křižovatku u školy a školky, kterou jsme zvládli
koncem roku 2017.
Vybudování nové přečerpávací stanice a výtlačného
kanalizačního řadu Marta – Frymburk. Stále probíhá
proces projektování a stavebního řízení.
Parkoviště pod Martou probíhá proces projektování
a stavebního řízení.
Zastávka autobusu u základní školy, zde jsme v závěrečné fázi projektových prací a stavebního řízení,
resp. vydání stavebního povolení.
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Chodník podél hlavní komunikace č. 163
Směr od Wellness Hotelu Frymburk po křižovatku
pod benzinovou stanicí. I při této akci se plně projevuje
ona byrokratická a zdravému rozumu odporující šílenost. Nemám už ani sílu popisovat peripetie a překážky,
jež musíme postoupit a vytrpět. Také jsme v závěrečné
fázi projektování a vydání stavebního povolení.
Přechod pro chodce přes komunikaci č. 163 z cyklostezky za mostem na parkoviště pod Martou, máme
stavební povolení (hurá), hledáme způsob profinancování (grant, sdružení prostředků apod.).
Opravu cyklostezky na mostu na komunikaci č. 163
jsme zrealizovali.
Dětské hřiště u fary také zrealizováno.
Sběrný dvůr
Zde jsme již 100% vlastníky potřebných pozemků,
provedli jsme vyklizení areálu, jeho oplocení, opravu
budovy skladu a pracujeme na finalizazici projektové
dokumentace pro získání stavebního povolení, které je
základní podmínkou pro případnou dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR.
Úprava zadního traktu domů č.p. 76 - 79 na pravé
straně náměstí, tyto práce pokračují, přičemž hotovo je
již parkování za domy 78 a 79 dále budeme letos pokračovat s domem č.p. 77, včetně fasády a zateplení .
Arondace (směna) lesních pozemků s Lesy ČR
Vytipovali jsme lesní pozemky pro případnou
směnu tak, aby se vytvořily oboustranně smysluplné
celky, tento návrh jsme předali na podnik Lesy ČR, jinak řečeno míček je teď na jejich straně už asi půl roku,
ale takový je život.
Cyklostezka Frymburk - Černá v Pošumaví, byla již
vybrána projekční kancelář a pracuje se na projektové
dokumentaci pro získání územního rozhodnutí.
Výměna balkonů u domů č. p. 137, 138, 139
Na základě výběrového řízení a rozhodnutí zastupitelstva dojde letos k dokončení této akce, a to výměnami balkonů na domech 138 a 139 (137 bylo
realizováno loni).
Nový výtah v dome č. p. 86 máme hotový.
Chodník Milná před domy nad rybníkem máme hotový.
Nové akce v roce 2018
na základě schváleného rozpočtu a odsouhlasených
výběrových řízeních chceme ještě letos zvládnout:
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2) Přeložku kabelu NN vedení v osadě Kovářov i zde máme hotové výběrové řízení na dodavatele a letos bude přeložka hotova.
3) Opravy místních komunikací – výběrovým řízením se vítězná firma Swietelsky zavázala mít vše hotové do léta. Zde půjde hlavně o celkovou rekonstrukci
komunikace vedoucí z náměstí směr areál základní
školy kolem pošty a lékárny. Tato akce bude probíhat
v měsících duben až červen, proto prosím o trpělivost
řidiče a obyvatele a i ostatní občany, kteří tuto komunikaci v této části městečka užívají (náklady na tuto rekonstrukci se vyšplhají na téměř dva miliony korun).
Cena vody pro další rok
Jak jistě každý z vás ví, cenu vody stanovuje vždy
zastupitelstvo městyse, a to na tzv. hospodářský rok,
což je v našem případě vždy duben až březen následujícího roku. I přes to, že do vodního hospodářství každý
vkládáme značné finanční prostředky neznamená to, že
musíme cenu vody zvyšovat. Na březnovém jednání zastupitelstva se zastupitelé shodli cenu vody zachovat
na stejné úrovni jako v roce předchozím. Náklady na
její výrobu a správu celého systému vodního hospodářství (včetně kanalizace a čištění odpadních vod) se sice
nepatrně zvedly oproti předchozímu roku, ale máme
možnost uhradit tento rozdíl z tzv. plánovaného výnosu
nájemného pro obstaravatelskou firmu.
Oto Řezáč starosta městyse
V měsíci dubnu se zasedání ZM bude
konat ve středu 25. 4. 2018 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
V měsíci dubnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 28. 4. 2018 od 8:00 – 12:00 hod.

Základní škola a Mateřská škola
Frymburk
oznamuje všem rodičům budoucích prvňáčků,

že zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
proběhne
ve středu 18. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.
Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a
rodný list dítěte.
Těšíme se na budoucí prvňáčky!

1) Rekonstrukci zázemí tribuny ve sportovním areálu - proběhlo výběrové řízení a s vítěznou firmou uzavřeme smlouvu o dílo a začne se v jarních měsících.
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ŽELEZNÁ SOBOTA
Dne 21. 4. 2018 bude proveden sborem
dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. V případě
požadavku na likvidaci většího množství železa a
autovraku kontaktujte zástupce SDH na telefonu
608 308 508.
Frymburské ženy pořádají

ve dnech 23. – 24. 4. 2018
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s velkým ohlasem. Tančily jsme Labutí jezero, Carmen, tanec na baletních špičkách a Šeherezádu.
Se starší skupinou 12 baletek pojedeme v dubnu na
baletní soutěž Pardubická arabeska, kde soutěží renomované baletní školy z celé republiky. Akce se můžeme zúčastnit díky laskavému přispění základní školy
Frymburk a městyse Frymburk. Děkujeme a držte nám
pěsti!

JARNÍ A LETNÍ BURZU,
která se uskuteční v obřadní síni městyse Frymburk.
VÝKUP: 23. 4. od 15:00 – 18:00 hodin
PRODEJ: 24. 4. od 14:30 – 17:00 hodin
Výdej neprodaného zboží: 24. 4. 17:00 – 18:00 hodin
Do komise se bude brát max. 100 ks věcí na prodej od
jednotlivce. Věci, které nebudou vyzvednuty, budou
použity k charitativním účelům.

Zájezd do termálních lázní
Bad Füssing
Pořádají Frymburské ženy pro všechny občany.
Odjezd z autobusového nádraží
ve Frymburku v sobotu 28. 4. 2018 v 7.00 hod.
Cena zájezdu 300 Kč + 11 €.
Přihlášky na tel. 777 788 631 Boháčová M.
Baletky z FRYMBALLETu se protančily až
na baletní soutěž

Tanec jako pohyb pro radost a krásu, to je motto baletního kroužku Frymballet při základní škole Frymburk. Tento taneční soubor vznikl v roce 2016 a má 2
skupiny – mladší děti od 6 let a starší děvčata od 3. do
9. třídy. Děti jsou z Frymburku, ale také sem jezdí z celého okolí z Černé, Vyššího Brodu, Lipna, Loučovic.

Děvčata vystupují na různých společenských a školních akcích s mnoha tanci a choreografiemi inspirovanými klasickým baletem i moderními scénickými
prvky. Z akcí jmenujme Vánoční jarmark a besídka ve
škole, Setkání seniorů ve WHF, Frymburské slavnosti,
Akademie školy. Poslední předtančení na Hasičském
plese 17. 3. ve Wellness Hotelu Frymburk se setkalo
4

Za Frymballet Tereza Wilzingová
Reakce na vyjádření z březnového zpravodaje
Ještě několik vět na vysvětlenou. Chtěl bych se ještě
krátce zastavit u sporu paní ředitelky ZŠ a MŠ paní
Mgr. Minaříkové a paní Kyselové ohledně výpovědi
z pracovního poměru a také u vyjádření pana starosty
k této kauze. Vyjádření pana starosty je nepravdivé.
Skutečnost je taková, že paní ředitelka dala paní Kyselové neplatnou výpověď. Ze strany právního zástupce
paní Kyselové byla paní ředitelka informována o sepsání žaloby na neplatnost výpovědi. Celá záležitost
byla ukončena až za účasti dvou advokátů s tím, že paní
Kyselová souhlasila se zpětvzetím výpovědi, žalobu
nepodala a bylo dohodnuto rozvázání pracovního poměru s organizačních důvodů, o kterých lze pochybovat, což dosvědčuje současný stav počtu zaměstnanců
ve školní jídelně. Pokud by paní Kyselová nebyla
vstřícná a trvala na svých právech ZŠ, tedy vlastně paní
ředitelka, by prohrála spor, musela by paní Kyselové
platit ušlou mzdu, po skončení její pracovní neschopnosti a pracovní poměr by trval nadále. Nevím, kdo by
měl komu děkovat za vstřícnost. Jenom doufám, že tato
fakta již nebudou nikým překrucována.
S úctou Zdeněk Kysela
Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici v budově Úřadu
městyse Frymburk ve dnech:

04.04.2018
18.04.2018

od 10.00 do 11.00 hodin
od 10.00 do 11.00 hodin

duben 2018

Frymburský zpravodaj

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
FRYMBURK
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

9. 5. 2017 od 14,00 – 16,00
10. 5. 2017 od 14,00 – 16,00
11. 5. 2017 od 14,00 – 16,00
ZÁPIS JE URČEN PRO DĚTI, KTERÉ V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE DOVRŠÍ 3 LET A JIŽ NOVĚ JE MOŽNÉ ZAPSAT I 2 LETÉ DÍTĚ, KTERÉ BUDE V PÉČI CHŮVY.
POTŘEBNÉ DOKUMENTY – RODNÝ LIST DÍTĚTE,
OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

NEZAVÍRÁME OČI PŘED TÍM, CO MŮŽE
POTKAT KAŽDÉHO Z NÁS
„Nečekáme od lidí miliony, naopak,
přesvědčili jsme se, že když milion
lidí spojí své ruce a dají každý jen
málo, ve výsledku je to mnohem víc
než milion.“
V loňském roce jsem oslovila volnočasový Spolek
FČAS s myšlenkou pomoci nemocným dětem. Již několik let aktivně spolupracuji s Nadačním fondem
šance onkoláčkům. Spolek FČAS se této myšlenky
chopil a díky velké pomoci Veroniky Račákové se 8. 4.
2017 konala charitativní Burza šperků. Velmi mile nás
překvapil velký zájem nejen mezi nakupujícími, ale i
prodávajícími, kdy většina z nich věnovala šperky do
prodeje bez nároku na honorář.

LEDOVÁ MAGISTRÁLA 2017/2018

Ač to už nevypadalo, že se nám podaří zabruslit na
Lipenském jezeře, stalo se. Po loňském namlsání a rekordním provozu jsme byli v letošním roce opět v očekávání. Mrazivé počasí nám přálo do Vánoc. Po
oblevách a průměrných teplotách jsme pomalu ztráceli
naději. V plánu byly závody a různé akce na ledu.
10. 2. se konal závod ICE MARATON, který byl
z bezpečnostních důvodů změněn na jiné trasy. Závody
proběhly částečně na ledu a na souši z Černé v Pošumaví k Hrdoňovu a zpět. Naši hasiči a obojživelná šestikolka pomáhala tento závod zajišťovat. Zde jsme si
vyzkoušeli, jaké to je propadnout se do ledu a následně vyprostit šestikolku.
Technicky vše proběhlo
v pořádku. O 14 dní později
za intenzivních mrazů začaly
být
podmínky
ideální
k tomu, abychom připravili
bruslení na pláži pro naše děti, ZŠ a veřejnost v podobě kluziště a oválu. Podmínky byly tak skvělé, že po
pláži následovaly přípravy na bruslení u kostela
včetně hřiště a propojení s Přední Výtoní.
První víkend jsme byli ve zkušebním provozu a ve
fázi příprav. To ale neodradilo místní obyvatele, turisty
a obyvatele z jižních Čech, aby si přišli zabruslit. Druhý
víkend byl o trochu náročnější v návštěvnosti. Na ledu
se podařilo kromě bruslení uspořádat rovněž závody na
běžkách od Lyžařů – běžců. Naši hasiči zajišťovali
bezpečnostní a zdravotní dozor na Ledové magistrále.
Zareagovali jsme také na stížnosti jednotlivců a tyto neduhy řešili. Rovněž byla vyřešena otázka první pomoci, zajištění a svážení zraněných osob z ledové
plochy k ošetření. V letošním roce se z technických důvodů nepodařilo propojení z Lipna do Frymburka.
Bruslili jsme téměř 16 dnů na frymburském dvoukilometrovém oválu a se čtyřkilometrovým propojením

V průběhu roku nám účastníci dětských akcí přispívali i do pokladničky, která byla k dispozici v prostorách FČASU.
Rádi bychom poděkovaly všem, kteří se do této akce
zapojili a pomohli nám tak vybrat úžasnou částku ve
výši 4.050,-Kč. Díky tomu se nám podaří vykouzlit pár
úsměvů na dětských tvářích 😊.
Velké díky také patří Věrce Potměšilové, která pro
onkoláčky věnovala své vlasy, které poputují do studia
Dlouhovlásky, kde zdarma tvoří paruky pro onkologicky nemocné slečny a paní.
Za FČAS Iveta Jandová

do Přední Výtoně. Novinkou pro letošní sezónu bylo
protažení běžkařských stop z Frymburka do Lipna a
protažení běžkařských okruhů pro závody. Všechny
činnosti na ledu byly konzultovány ve spolupráci
5
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s městysem Frymburk. Vytvořili jsme kvalitní ledovou dráhu a kluziště včetně zázemí pro bruslaře s občerstvením, mobilním WC a bezpečnostními službami.
Ledaři strávili celkem na zamrzlé ploše přes mnoho
strávených hodin, z toho frymburští ledaři kolem 300
hodin. Od počátku až do konce fungoval tým, který
konzultoval bezpečnost, otevření dráhy, problémy spojené s návštěvností, poskytování informací, jiné zabezpečení a uzavření.
Děkujeme zastupitelům a panu starostovi Oto
Řezáčovi za uvolnění finanční částky z rozpočtu městyse na provoz ledové dráhy. Poděkování patří také
Nadaci ČEZ za finanční podporu pro nákup techniky,
materiálu a informačních cedulí, které povedou ke zvýšení zajištění bezpečnosti a provozu na ledu. Tato technika, plovoucí poutače a informační cedule budou
dobře fungovat v následujících letech.
Děkujeme místním obyvatelům za Vaše úsměvy
z ledové dráhy, Vaše podněty a připomínky. Děkujeme
rovněž podnikatelům za jejich zpětnou vazbu, kterým
naše činnost pomáhá významně ekonomicky udržovat
v zimním období jejich provozovny a personál. Podařilo se nám také pro náš městys a celé Lipensko udělat
zdarma reklamu nejen po celé České republice. Dobré
pocity z přírodního bruslení, běžkování na ledové
ploše a procházek neměli jen přespolní návštěvníci, ale
i naše děti a obyvatelé Frymburka.
Děkuji ledařům – Jiřímu Augustinovi, Janě Reifové, Karlovi Malákovi, Štefanovi Malákovi, Fandovi
Holátovi, Antonínu Labajovi st., Martinovi Procházkovi a Romanovi Bavtrovi.
Za Ledaře a SDH Frymburk Mgr. Antonín Labaj
Technický sedmiboj

Tak nakonec se nám podařilo uskutečnit
i 21. ročník technického sedmiboje dvojic. Původně
jsem vlastně tento článek ani psát nechtěl. Nechtěl jsem
otravovat (již jedenadvacátým rokem), ale nakonec
jsem si řekl, že alespoň pár řádků napsat musím. I když
v letošním ročníku bylo méně dvojic (celkem se jich
přihlásilo 15), přesto i tyto souboje přinesly kromě
sportovních výkonů i jiná setkání. Soutěžili zde několikrát otec se synem, někdy soutěžil otec proti synovi,
někdy manželé, někdy čistě dívčí dvojice, někdy „malá
sestra“ porazila „velkého bráchu“, a tak nebyla nouze o
krásné chvíle, které sedmiboj přinesl všem zúčastněným. Snad jediným škraloupem bylo to, že se jedna
dvojice oficiálně přihlásila, a když měla jít hrát, tak se
bez omluvy nedostavila. To je pro organizátory vždy
velmi těžké a je to i velké zklamání. Nakonec se tedy
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soutěžilo ve třech skupinách, z nichž vítězové postoupili přímo do finále a druzí, včetně dvou třetích míst,
postoupili do baráže. Výhodou letošní baráže bylo, že
do finále postoupily dvě dvojice, a tak bylo o co hrát až
do samotného konce baráže. Nakonec se finálová skupina vyprofilovala v tomto složení: Dušan Račák, Václav Šisler ml.; Václav Šisler st., Jan Šisler; Ivan Kuthejl,
Jiří Pezold, Jan Šuník ml., Filip Mertl a Jan Šuník st.,
Pavel Schneider. Především poslední jmenovaná dvojice velmi překvapila v baráži a zaslouženě postoupila
do finále.
Souboje finálové skupiny se uskutečnily 17. 2. 2018
a jako obvykle se bojovalo až do samotného konce.
Další překvapení se však již nekonalo a na pátém místě
se umístili Jan Šuník st. a Pavel Schneider, na čtvrtém
místě Jan Šuník ml. a Filip Mertl, třetí místo obsadili

Václav Šisler st. a Jan Šisler, druhé místo vybojovali
skoro Frymburáci Ivan Kuthejl a Jirka Pezold a vítězství obhájili i po roce Dušan Račák a Václav Šisler ml.
Co říci závěrem? Snad jen to, že se celá akce opět
vydařila. A jak to bude příští rok, to se uvidí. Nicméně
je však nutné poděkovat nejen účastníkům sedmiboje,
ale především všem, kteří se podíleli na organizaci celé
akce. Chtěl bych poděkovat jak úřadu městyse za organizační zajištění, tak pani ředitelce za technické zázemí
a příjemné prostředí v tělocvičně a Pepovi Tichovskému za opět perfektně zvládnuté zajištění občerstvení
po všech pět víkendových dní.
V sobotu 24. 3. se uskutečnilo superfinále, tentokrát
ve Větřní. Zvítězili J. Šuník ml. a F. Mertl a na druhém
místě V. Šisler st. a F. Malina st. Děkujeme za reprezentaci Frymburka a blahopřejeme!
M. Flígr

S velkou radostí ohlašuji začátek své činnosti.
Pro vaše slavnostní i všednější okamžiky nabízím čtyři
druhy kremrolí. Informace a
objednávky na telefonním
čísle 723 559 065.
Michaela Šulcová, Na Výsluní 331, Horní Planá
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Hledáme přátelského kolegu nebo kolegyni pro
náš tým snídaňové obsluhy do resortu Amenity
v Lipně nad Vltavou.
Nástup nejlépe od dubna 2018.
Náplň práce:
· Komunikace s hosty (většinou česky mluvících)
·
Obsluha hostů
·
Týmový duch
·
Doplňování pokrmů v bufetu (vajíčka, slanina, párky)
·
Prostírání a úklid stolů
·
Úklid snídaňové místnosti a kuchyně
·
Příprava pokrmů na snídaně, pečení domácích koláčů, pečiva, pomazánek, atd.
Pracovní doba:
6:00-14:30 dle potřeby provozu
Práce o víkendech a svátcích, dle směn
Požadujeme:
Středoškolské vzdělání, i po vyučení, praxe není potřeba. Reprezentativní vystupování a přátelský přístup. Motivace učit se
novým věcem.
Nabízíme:
Nadstandartní finanční ohodnocení, přátelský kolektiv, občerstvení a personální strava na pracovišti, finanční stabilita
Firemní benefity:
Příspěvek na pracovní obuv a oblečení, sleva do našich dalších
resortů, využití možností sportovní haly, wellness, firemní
akce
Kontaktní osoba:
Tomáš Martykán, martykan@amenity.cz, 725 815 305

Penzion a Restaurant, Pizzerie Markus
Frymburk – Náměstí
Přijme na letní sezónu (červenec, srpen) brigádníky na tyto
pozice:

Číšník / servírka (obsluha hostů, znalost NJ nebo AJ)
Pomocný číšník (mytí skla na baru, úklid stolů, příprava nápojů)
Plat od 100,- Kč čistého na hodinu, záleží na pozici a šikovnosti. Dále k platu spropitné a strava zdarma, možné i ubytování. V případě zájmu možné i víkendy květen, červen,
září, říjen.

Více informací David Krol tel. 777 654 014, email:
d.krol@lipno-markus.cz nebo osobně na provozovně.
Dále restaurace Markus přijme pizzaře se zkušeností
s pecí na dřevo.
JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52, přijme zaměstnance na pozice: servírka/číšník, kuchař/kuchařka,
nástup 30. 4. 2018, celoroční provoz. Zájemci volejte
na tel. 602 159 506, 601 386 929

Frymburský zpravodaj

Společnost ATZ GLOBAL s.r.o. hledá
do svého týmu kolegy k provozování
převozních prámů
Lokalita: Frymburk / Frýdava
Náplň práce: ovládání plavidel a jejich obsluha, kompletní
denní údržba (úklid, drobné opravy apod.)
Požadujeme: kapitánský průkaz – oprávnění C – vydané
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVOU, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost příjemné vystupování technická a fyzická
zdatnost, komunikační schopnosti časová flexibilita a vztah
k lodím. Cizí jazyk výhodou. Pokud nevlastníte patřičná
oprávnění, zajistíme na náklady firmy požadované odborné
vzdělání
Nabízíme: práce na HPP, nebo DPP, atraktivní práce v nejžádanější turistické lokalitě, práce zpravidla na turnusové
směny, dále dle dohody, možnost ubytování a dlouhodobé
spolupráce, vhodná i pro kolegy v důchodovém věku. Dále
nabízíme zázemí stabilní firmy a výhodné platební podmínky.
Svůj strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
antoninlabaj@email.cz, nebo tel.. +420 608 308 508
Antonín Labaj, Frymburk.

Klub FČAS Vás srdečně zve na unikátní
dubnovou přednášku na téma

„Už vím co na sebe, aby moje duše
mohla zářit!“
Zajímá Vás, jaké oblečení Vám bere energii a jaké
podporuje přirozené vyzařování Vaši duše? Na
přednášce bude představena unikátní typologie módní
návrhářky Táni Havlíčkové – OCTO CODES.
Na co se můžete těšit:
• přehled osmi typů osobností a jim odpovídající styly
oblečení,
• charakteristika, projevy, talenty a poslání jednotlivých
typů,
• vztahy mezi jednotlivými typy osobností,
• fotky jednotlivých stylů
• praktická doporučení jak se oblékat a z toho plynoucí
finanční úspora.
Přednáška Vám zajímavou a zábavnou formou pomůže
pochopit nejen sebe sama, ale také vztahy v rodině. Pro
mnohé ženy může být dokonce transformující.
Doporučujeme účast s kamarádkou, maminkou či dcerou.
Navzájem si tak budete moci pomáhat s určením svého stylu.

Kdy: pátek 6. 4. 2018 od 18:00 do 20:30
Kde: Klub FČAS, Frymburk č. p. 23
Lektor: Zuzana Dvořáková, průvodkyně žen na cestě ke
spokojenému a naplněnému životu;
více info o lektorce na www.zuzanacoaching.com
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč se vstupenkou na akci MODA Fashion
Day[s], 50 Kč pro členy Spolku FČAS. Rezervace: do 2. 4. na
fcas@centrum.cz (počet míst je omezen!
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Společnost Lipno Lake
s.r.o. hledá na hlavní
pracovní poměr
RECEPČNÍ nebo
HLAVNÍ RECEPČNÍ
Požadujeme:
 středoškolské vzdělání s maturitou
 znalost cizích jazyků
 dobré vyjadřovací a komunikační dovednosti
 flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost
 práce s lidmi a v cestovním ruchu výhodou
 hmotnou zodpovědnost
 práci s počítačem
Popis činnosti recepční:
 práce na recepci v provozní době
 odbavení hostů při příjezdu i během pobytu, jejich přivítání a informovanost
 příprava ubytovacích podkladů a informačních materiálů
 vedení evidence ubytovaných hostů
 práce s rezervacemi, práce s rezervačním
systémem a sledování obsazenosti
 prodej zboží a služeb přes pokladní systém, hmotná zodpovědnost za pokladnu
Popis činnosti hlavní recepční:
 viz. popis činnosti recepční
 zajištění plynulého chodu recepce: příprava recepce a provozních materiálů
pro provoz dle sezónnosti, zajištění sezónních balíčků a firemních akcí, řešení
stížností
 administrativní agenda: řádné uzávěrky
pokladny, správa pokladního systému,
reporty pro cizineckou policii a turistické
poplatky, inventury
 agenda marketingu: evidence hodnocení
hostů, management firemního facebookového profilu, aktualizace grafických
a textových podkladů pro hosty
 zajištění animačních programů

MONTESSORI DÍLNA
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
Aktivizační program na podporu osobní vazby mezi rodičem a dítětem.
Nabídka 8 lekcí s praktickými činnostmi a poradenstvím v oblasti výchovy.
Termíny: v neděli od 1600 – do 1700 hod./ cena 110,- lekce
neděle 8. 4.
neděle 6. 5.
neděle 15. 4.
neděle 13. 5.
neděle 22. 4.
neděle 20. 5.
neděle 29. 4.
neděle 27. 5.
Pro rodiče a děti ve věku od 2 do 4 let.

Nabízíme:
 stabilní zázemí kvalitní české společnosti
 odpovídající platové ohodnocení dle zkušeností
 jazykové lekce
 práce na plný úvazek 40 hodin/týdně
 pracoviště v Lipně nad Vltavou
Životopisy včetně fota zasílejte e-mailem
na adresu kristyna@lipnolakeresort.cz, či
poštou na adresu Lipno Lake Resort, Lipno
nad Vltavou 302, 382 78, tel: 724 258 932

Lektorka Bc. Veronika Račáková, tel. 776 254 700
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ

Infocentrum Frymburk přijme brigádníka na pozici
pracovníka infocentra v měsíci červenci a srpnu.
Požadujeme: příjemné vystupování, vstřícný přístup, komunikativnost, praktická
znalost MS Office, aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (NJ, AJ), znalost
Lipenska výhodou, plnoletost.
Bližší informace: info@ifrymburk.info, tel.. 724 966 060
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