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FRYMBALLET reprezentoval na Pardubické Arabesce

Dne 13. 4. se konal jubilejní 15. ročník baletní soutěže Pardubická Arabeska, kde soutěží
renomované baletní školy, ZUŠ a soukromá
studia tance z celé republiky. Jejich děti jezdí
na soukromé kurzy k sólistům Národního divadla, tančí v baletech v Praze, Brně, Olomouci,
trénují 6x týdně. Přesto jsme se nezalekli a připravili 6 tanců v různých kategoriích. Tento rok
se přihlásilo rekordních 261 soutěžících s 219
tanci ze 30 škol. Našim dětem se všechny tance
krásně povedly a v obrovské konkurenci se vůbec neztratily. V 1. kategorii získala Čertovská
polka 11. místo a Tanec s vějíři 12. místo, v 2. kategorii sóla Evelínka Krejzová 13. místo, v 2. kategorii skupiny
Adagio 17. místo, v 3. kategorii duo Tereza Frajová a Natálka Šedá 11. místo, v 5. kategorii sóla Carmen 8. místo.
Navíc jsme obdrželi zvláštní cenu – perníkový košík.
Akce jsme se mohli zúčastnit díky laskavému přispění městyse Frymburk a Základní školy Frymburk
na autobus. Tímto velice děkujeme!
Jsem moc ráda, že naše děti tančí pro radost a s nadšením, nebojí se překonat trému a ukázat svůj talent,
že se věnují ušlechtilému koníčku a stále se zlepšují,
a to je z pedagogického i rodičovského hlediska to
nejdůležitější. Proto patří velký dík také rodičům,
kteří své děti takto podporují a vedou.
Budeme se na Vás těšit na našich dalších vystoupeních.
Za Frymballet Tereza Wilzingová
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Zprávy z radnice

Nová zubní ordinace v č. p. 5 na náměstí
V rámci stabilizace občanské vybavenosti městys
vytváří vhodné a příhodné podmínky pro rozvoj služeb
občanům ve všech oblastech. Péče o zdraví našich občanů je toho nedílnou součástí. Jak jistě registrujete, tak
i v této oblasti svádí obce a města dost velký boj
o to, udržet si lékařskou péči pro své obyvatele. Nejinak
je tomu i u nás ve Frymburku. Z toho důvodu, abychom
měli na tyto služby větší vliv a hlavně podmínky pro
jejich výkon, tak jsme se rozhodli přebudovat první
podlaží v domě č. p. 5 (muzeu) na zubní ordinaci.
Před tímto krokem jsme oslovili současné vlastníky
levé části zdravotního střediska manžele H., zda by
městysi neprodali tento objekt. Měli jsme představu, že
v přízemí bychom rekonstruovali prostory ordinací
a tyto zde ponechali lékařům k dispozici a provedli nástavbu objektu, který bychom propojili přes ulici s existujícím domem č. p. 86 a tím zvýšili jeho kapacitu.
Z této představy sešlo, a tak jsme tedy hledali jiné
řešení v podobě zřízení zubní ordinace v č. p. 5. Zastupitelé odsouhlasili tzv. zvýhodněné nájemné pro naši
paní zubní doktorku a proti tomu jsme si ve smlouvě
stanovili, že každý trvale bydlící občan Frymburka
bude mít možnost zvolit si naši paní zubní jako svou
lékařku v této oblasti a ta jej nebude moci odmítnout,
jinak by porušila nájemní smlouvu.
Rekonstrukce a modernizace obchodu Jednota
Dne 15. 4. 2019 jsem společně s vedením spotřebního družstva Jednota COOP Kaplice měl tu čest slavnostně otevřít zcela rekonstruovanou prodejnu potravin
v přízemí obchodního střediska. Bylo tomu skoro na
měsíc přesně 30 let, co se tento objekt v červnu 1989
slavnostně otevřel veřejnosti. Díky rekonstrukci, kdy
došlo k rozšíření prodejní plochy, změně dispozice
v umístnění jednotlivého zboží a vybavení prodejny
nejmodernější technikou, jsme získali velmi hodnotný
dárek, jenž posouvá Frymburk zase o něco výše. Investice, kterou Jednota do této přestavby vložila, dosáhla
něco přes 8 milionů korun. Věřím, že z toho má většina
z nás nejen prospěch, ale i takovou radost spojenou
s jistou hrdostí, že zrovna u nás je taková moderní prodejna. Každému je jasné, že vše je o tom, jak obchod
prosperuje, jaký dosahuje obrat a tedy i zisk. Díky někdy kritizovanému cestovnímu ruchu provozy ve
Frymburku prosperují a máme z toho prospěch všichni.
Při otevření jsem si vedle gratulace k této moderní prodejně dovolil i jménem nás všech Frymburských též poděkovat vedení družstva, že Frymburk spatřují jako
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perspektivní moderní městečko s jistým ekonomickým
potenciálem.
Vodovod tzv. severní větev a ZTV Blatenská III.
Po Velikonocích jsme se pustili do poslední etapy
propojení tzv. severní části vodovodního vedení. Tento
vodovod by měl vyřešit dostatečné zásobování vodou
oblast Bažin, Tábora míru a Wellness Hotelu Frymburk. Větší část tohoto vedení jsme již realizovali
v rámci výstavby v oblasti Blatenská II a Blatenská III
již v loňském roce. V této souvislosti chci zmínit, že
práce na dokončení námi budované základní technické
vybavenosti byly též již zahájeny. Po dokončení těchto
prací budeme mít k dispozici 14 stavebních pozemků
pro výstavbu rodinných domů k trvalému bydlení. Tyto
parcely začneme nabízet zájemcům pravděpodobně
ještě před létem tohoto roku.
Výstavba rodinných domů za hřištěm
Na dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva zastupitelé odsouhlasili konečnou podobu společného
projektu se společností LFIC Group. Společný projekt
jsem již v minulosti představoval a nyní došlo již ke
konkrétní parcelaci území. Výsledný efekt společného
projektu bude skutečnost, že městys v dané lokalitě
získá minimálně 11 stavebních parcel za necelou polovinu nákladů na budování základní technické infrastruktury. Výstavba v této oblasti se dá předpokládat
někdy v roce 2021.
Oto Řezáč, starosta

OZNÁMENÍ
Na základě § 15 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, Úřad městyse ve Frymburku
oznamuje, že ve dnech 24. - 25. května 2019 proběhnou
volby do Evropského parlamentu. Volby se uskuteční v obřadní místnosti Úřadu městyse ve Frymburku
dne 24. května 2019 od 14,00hodin do 22,00hodin a dne
25. května 2019 od 08,00hodin do 14,00hodin.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Oto Řezáč, starosta
V měsíci květnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 18. 5. 2019 od 8:00 – 12:00 hod.

V měsíci květnu se zasedání ZM bude
konat v pondělí 20. 5. 2019 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
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Pozvánka na besedu s ministrem zdravotnictví
panem Mgr. Adamem Vojtěchem.
Pan ministr, na základě pozvání starosty městyse
Frymburk, navštíví náš městys, aby se blíže seznámil
s naším projektem Lázně Frymburk. Při té příležitosti
se rád potká i s občany Frymburka na neformální besedě, kde se jej můžete zeptat na vše, co Vás zajímá
a co Vás trápí. Doprovázet jej bude naše jihočeská poslankyně paní Ing. Radka Maxová.
Beseda s občerstvením se uskuteční dne 17. 5. 2019
od 14.00 ve Wellness Hotelu Frymburk, na kterou
jste všichni srdečně zváni.

Mobilní sběrový dvůr
Ve dnech od 13.5. do 18. 5. 2019 bude novou formou umožněn občanům mobilní sběrový dvůr. Otevírací doba sběrného dvoru městyse Frymburk bude
prodloužena:
13.5. - 17.5. 13:00 do 17:00 hod.
18.5.
10:00 do 17:00 hod.
Milan Janáček, vedoucí technik městyse Frymburk

Frymburský zpravodaj
Infocentrum Frymburk přijme brigádníka
na pozici pracovníka infocentra
v měsících červenec, srpen.
Požadujeme: příjemné vystupování, vstřícný přístup,
komunikativnost, aktivní znalost alespoň jednoho
cizího jazyka (NJ, AJ), znalost Lipenska výhodou.
Bližší informace: info@ifrymburk.info
tel.. 724 966 060

Komerční banka a.s., pobočka Vyšší Brod
Pracovnice KB Vám bude k dispozici
na ÚM Frymburk ve dnech:

09. 05. 2019
22. 05. 2019

od 10.00 do 11.00 hodin
od 14.00 do 15.00 hodin

Tel: +420 955 581 550, +420 602 640 586

Poděkování

Chtěl bych tímto poděkovat za celoživotní dílo v oblasti rybářského sportu pánu Langerovi Jiřímu, který
nás náhle opustil 23.4.2019 ve věku nedožitých 84 let.
Není smrti tam, kde byl život naplněn prací, láskou
a obětavostí, se kterou se věnoval spolku rybářskému
od roku 1951. Čas míjí, vzpomínka zůstává. Budeme
s úctou vzpomínat.
Petrův zdar, Jiří!
Piskura František předseda MO ČRS
Výdej povolenek

Výdej povolenek pro členy MS ČRS Frymburk
v Restauraci Na Hřišti:
květen - každé pondělí od 17.00-19.00
červen, červenec, srpen, září, říjen - první pondělí
v měsíci od 17.00-19.00
listopad, prosinec - každé pondělí od 17.00-19.00
Výdejce: paní Libertinová Zuzana tel.: 601330864
Případné dotazy: pan Lukáš Mrazík tel.: 603357459

Účinkují: Yvetta Blanarovičová, Pavel Trávníček, Pavel Skřípal, Hana Tunová, Pavel Dytrt
Režie: Pavel Trávníček
Vstupné: 150,- Kč, předprodej vstupenek v Infocentru
Frymburk od 20. 5. 2019. První týden předprodej pouze
pro Frymburské.
Mistrně sehraný tým podvodníků se snaží o velkolepý podvod, který jim už několikrát vyšel. Točí se tu
velké peníze, velké lži, city a nakonec i vraždy. Ovšem
oběť není zase tak hloupá a bezmocná, jak se zdá, tudíž
divák může očekávat nečekané finále.

Frymburské ženy pořádají
dne 18. 5. 2019 (sobota) odpolední
výlet do Kláštera Vyšší Brod.
Cena vstupného: 100,-Kč, důchodci 75,-Kč.
Autobus je hrazen městysem Frymburk.
Tímto moc děkujeme!
Odjezd z autobusového nádraží v 15.00hod.
Předpokládaný návrat do Frymburku
v 19.00 hod. Přihlásit se můžete
na tel.: 777 788 631 M. Boháčová
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MŠ FRYMBURK
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Leden
Svátek Tří králů, 6. 1., letos vyšel na neděli, a tak
jsme ho s dětmi ve školce oslavili už v pátek 4.1. Povídali jsme si, zpívali „My tři králové jdeme k Vám, “vyráběli jsme královské koruny a tvořili postavy tří králů.
Průvodem jsme obšťastnili zaměstnance školy a popřáli
jim tak vše dobré v novém roce.
23. 1. nás navštívilo divadlo „ Divoloď“ s pohádkou
„Kouzelný zvoneček“.
Únor
20. 2. vyvrcholením celého projektu o dvanácti měsíčkách byla výprava na Martu, kde nás čekala připravená
vatra, buřtíky a nechyběly ani jablíčka, fialky a jahůdky. (Děkujeme Tomášovi Janáčkovi a Janu Markovičovi za připravené ohniště.)
27.2. masopustní veselice. Jako každý rok jsme vyrazili
v průvodu masek zazpívat Vám a rozveselit Vás. Jsme
rádi, že se rozrůstá i dobrovolná účast rodičů.
Březen
Hned 1. 3. za námi přijelo divadlo „Luk“, které nás
rozveselilo pohádkou „O kačence“.
Duben
2. 4. se děti rozloučily s paní Zimou, v podobě slaměné Morany (Mařeny, Smrtky). Vhozením Morany
do místního potoka vyhnaly zimu pryč. A při zpáteční
cestě nasbíraly větvičky, které ozdobily pentlemi
(Létéčka) a tím vnesly do našeho městyse jaro.
8. 4. navštívilo naši školičku divadlo „Kos“, které
nám zpříjemnilo čas na očekávané svátky jara, Velikonoce, pohádkou „ Zajíčku a slepičko, kdepak máš to vajíčko?“
Den před Velkým pátkem prožili rodiče se svými
dětmi odpoledne plné zábavy. Díky dopisu od školkového králíčka Sušenky, se děti dověděly o dobrodružné
cestě, která vedla po břehu lipenské nádrže. Úkoly byly
zábavné nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Na konci
cesty dostaly děti svolení od Sušenky a na školní zahradě si každý našel balíček s překvapením. Celé odpoledne panovala uvolněná atmosféra, dětský smích
a radost byl jistě slyšet celým Frymburkem. Děkujeme
všem, kteří se akce zúčastnili a podíleli se na vytvoření
předvelikonoční atmosféry. Děkujeme za dobroty, děkujeme paní Králíkové za příjemné překvapení v podobě malého jehňátka, děkujeme paní I. Žižkové za
fotografování veškerých akcí.
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25. 4. proběhla na naší zahradě akce „Jarní zahradní
brigáda“. Každý by si mohl jistě říct, „zbytečné“, ale
věřte, že se zde zažije spousta legrace. Děti se už od tak
malého věku naučí držet hrabičky, motyčku, zasadit
strom…, pod vedením nejen odbornice přes zahrádkaření, Marty Feitlové, ale i svých rodičů. A to si myslím,
že je v dnešní době, „důležité“. :-)
30. 4. se děti proměnily v děsivé čarodějnice a čaroděje a užily si dopoledne plné her, čarování, kouzlení,
vaření lektvarů pro věčné mládí a krásu, tance a všemožného skotačení, které umí jen opravdové čarodějnice a čarodějové.
Keramika – v rámci evropského projektu si školka
může dovolit externistu z praxe, kdy jsme zvolili místní
odbornici pro práci s keramikou, paní Petrou Nekolovou. Díky Petře se předškolní děti mohou seznámit
s keramickou hlínou. Dnes už děti vytváří „Keramický
herbář“.
Za kolektiv MŠ Frymburk Veronika Račáková

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
FRYMBURK
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
13. 5. 2019 od 14,00 – 16,00
14. 5. 2019 od 14,00 – 16,00
15. 5. 2019 od 14,00 – 16,00
ZÁPIS JE URČEN PRO DĚTI, KTERÉ V DANÉM
ŠKOLNÍM ROCE DOVRŠÍ 3 LET A JE MOŽNÉ
ZAPSAT I 2 LETÉ DÍTĚ, KTERÉ BUDE V PÉČI
CHŮVY.
POTŘEBNÉ DOKUMENTY – RODNÝ LIST DÍTĚTE,
OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Prodejna rybářských a chovatelských
potřeb BIG FISH ve Frymburku
přijme PRODAVAČKU na HPP
Požadujeme:

komunikativnost

spolehlivost

bezúhonnost

částečná znalost NJ
Bližší informace nejlépe na provozovně
Frymburk č.p.74 nebo na tel.: 775 955 643
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MÁJOVÉ KOLO 2019
Sobota 11. května 2019, náměstí ve Frymburku
V sobotu 11. května zveme všechny malé i velké sportovce na již tradiční
a oblíbené závody Májové kolo.
Děti dopoledne poběží za doprovodu maskota Médi Kubíka okolo náměstí,
po obědě se nejprve uskuteční hobby kategorie „běž jak chceš“ k lipenské
víle (ca. 5 km), který je vhodný i pro „nezávodníky“ běhající jen tak pro radost (maminky s kočárkem, indiánská chůze, atd.). Následně odstartuje
hlavní závod „Frymburská desítka“ na 10 km vedoucí po naší cyklostezce
5 km směrem k Lipnu nad Vltavou a zpět.
Letos se bohužel z bezpečnostních důvodů (špatný stav asfaltového
povrchu) nepojedou závody na inline bruslích.
Start i cíl bude na náměstí u infocentra, kam zveme také frymburské
občany i návštěvníky, aby přišli fandit.
Pro účastníky akce bude v cíli připraveno drobné občerstvení a pro děti
krásné dárky od maskota Médi Kubíka!




Startovné: děti 20 Kč, dospělí (10 km) 100 Kč, (5 km) 50 Kč
Prezentace závodníků od 8.00 v Infocentru Frymburk na náměstí
Start Májového kola - dětských kategorií (běh, inline brusle): od 10.00
(rodiče prosíme, aby přišli své děti přihlásit nejpozději do 9:45!)
 Hobby kategorie „běž jak chceš“ na 5 km: od 12.00
 Hlavní závod na 10 km: od 13.00
 Vyhlášení běhu: ca. 15.00
Více informací na webu Infocentra Frymburk: www.ifrymburk.info nebo
na tel: 773 444 944 (Ing. Martin Řezáč, e-mail: office@lipno-marketing.cz
Akci pořádají Lyžaři Frymburk, z.s. alias Atletiko Frymburk a Zdraví Frymburk, z.s.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
S cílem vytvořit tradičně atraktivní diváckou kulisu bude start i cíl závodu
umístěn v horní polovině náměstí naproti infocentru. S tím souvisí dočasné
uzavření poloviny náměstí od činžáku (č. 24, 25) až k baru Fantazie v sobotu od 6:00 hod do 18.00. Po dobu dopoledních dětských závodů vedoucích okolo celého náměstí bude po nezbytně nutnou dobu běhu vždy na pár
minut celé náměstí uzavřeno a provoz řízen pořadateli. Po doběhnutí každé
kategorie bude polovina náměstí u radnice opět otevřena.
Proto žádáme o přeparkování automobilů před penziony Markus, No. 10,
před činžákem (č.24,25), bytovkami (č.40, 41, 42) a před hotelem Vltava
v dostatečném předstihu před uzavírkou na jiná místa. Stejně tak žádáme
o přeparkování automobilů parkujících na parkovacích místech u parku na
druhou stranu k chodníku (k okraji u radnice) pro zabezpečení dostatečně
širokého pruhu pro obousměrný provoz. Je to nutný krok pro zachování bezpečného průjezdu závodníků a ochraně majetku vašeho a vašich hostů.
Děkujeme za pochopení.
Za organizační tým - Ing. Martin Řezáč

Rekreační areál
Landal Marina Lipno
hledá brigádníky
na víkendovou výpomoc pro
rezervační oddělení
Náplň práce:
 rezervace pobytů a jejich změny
 administrativa spojená s rezervačním oddělením
Požadujeme:
 znalost NJ a AJ slovem i písmem
podmínkou, holandština vítaná
 dobrá znalost MS Office
(Excel, Word)
 komunikační schopnosti
a profesionální vystupování
Nabízíme:
 zaměstnanecké výhody
 možnost dlouhodobé spolupráce
 v případě potřeby ubytování
Termín nástupu: ihned
Kontakt: Strukturovaný
životopis můžete zasílat na
frontoffice@landal.cz nebo na adresu Marina Lipno Resort s.r.o.,
382 78 Lipno nad Vltavou 310

Cestovní agentura OTRE
HLEDÁ POSILU na občasnou
výpomoc na pozici:
Uklízečka – Pokojská
Termín nástupu: Kdykoliv
Druh pracovního poměru: Brigáda
(DPP)
Náplň práce: Úklid chat a domů ve
Frymburku a v blízkém okolí
Kdy: Hlavně o sobotách a dále pak
dle společné domluvy
Pro koho je vhodná: Pro všechny
slečny, dámy a paní, které se nebojí
přiložit ruku k dílu
Požadujeme: zodpovědný přístup
k práci, spolehlivost a pečlivost
Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení (až 100kč/hod) + prémie a benefity
Kontakt: Michal Černocký,
tel. : 723 951 980

5

Frymburský zpravodaj

květen 2019

Turnaj ve stolním tenisu

Jóga pro zdravá záda

17. března byl v prostorách spolku FČAS opět
uspořádán turnaj ve stolním tenisu pro dospělé i žáky.
V kategorii dospělých se zúčastnilo turnaje 21 hráčů
a 2 hráčky. Ti hráli ve skupinách. Vítězem se stal Jaroslav Matuš, 2. místo obsadil Jiří Rybišar a na 3. místě
se umístil František Malina st.
V kategorii žáků se zúčastnilo turnaje 10 hráčů
a hráček. Ti se utkali o celkové umístění systémem
každý s každým a byla zde k vidění řada výborných výkonů. Všichni se moc snažili, a když se nedařilo v konečných výsledcích, tak si každý vytvořil osobní rekord
ve vyhraných míčcích. Vítězem se v této kategorii stal
Marek Micák, 2. místo obsadil Pavel Juhaňák, na
3. místě skončil Matěj Malina, 4. místo obsadil Ondřej
Pompe, 5. místo získal Lukáš Řepa, na 6. místě skončil
Mikuláš Brychta, 7. místo obsadil Tomáš Matoušek,
8. místo získala Ema Koršalová, na 9. místě skončil
Miloš Králík a 10. cena byla "cenou útěchy" pro Lenku
Račákovou, která těsně před turnajem onemocněla.
Tento rok se také opět hrála oblíbená
"OBÍHAČKA" za účasti všech hráčů a hráček. Celkovým vítězem se stal Josef Micák.
Tento den se opravdu vydařil. Nechyběly skvělé výkony ani legrace. Hráči i organizátoři děkují Úřadu
městyse Frymburk za zajištění cen, spolku FČAS za
zapůjčení prostor a stolů, panu Karlu Kalvodovi
(Frymburská Hospůdka), panu Janu Šuníkovi (Hostinec Na Hřišti) a rodině Micákových za sponzorské
dary. Za obsluhu občerstvení také děkujeme panu Josefu Tichovskému.
František Malina st. a Václav Šisler st.

Cílem cvičení zaměřeného na zdravá záda je
uvolnit naši zkoušenou a bolavou páteř, protáhnout zkrácené svaly trupu a posílit je v místech,
kde jsou ochablé a nefunkční. Základem lekce je
nácvik a pochopení správného dýchání, vědomého uvolnění a správné aktivace středu těla. Čekají Vás průpravná cvičení z jógy a jógové ásany,
cvičení s pomůckami a relaxace.
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Každou středu od 17,30 hod v klubu FČAS se budeme věnovat svému tělu. Začínáme 1.5.2019.
Těší se na Vás Elen
Bližší informace na tel. 777 615 901

Klub FČAS Vás srdečně zve na

Seminář ČCHI-KUNG pro začátečníky
s lektorkou Andreou Frei
Kdy: sobota 4.5.2019, 9:00 - 12:00
Kde: Klub FČAS, Frymburk 23
Cena: 330 Kč (280 Kč pro členy spolku FČAS)
Rezervace: 605 582 571 nebo
andrea.frei@email.cz (rezervace nutná)
Čchi-kung je cvičení, které vychází z tradiční
čínské medicíny. Jeho cílem je rozproudit životní
energii v celém těle. Rozvíjí sílu, zvyšuje pružnost,
posiluje svaly, zlepšuje rovnováhu, zklidňuje mysl
a uvolňuje nahromaděný stres i emoce.
Účastníci semináře získají základní informace
o čchi-kung, osvojí si práci s dechem, hybnou silou
v těle. Seznámí se s automasáží, sestavou Osm
kusů brokátu, cvičením dle pěti elementů a čchikung na podporu hormonální činnosti v těle.
Těšíme se na Vás!
za Spolek FČAS Marcela Frajová
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Cestovní agentura OTRE

Hledá do svého týmu
kolegyni na pozici
recepční BRIGÁDA
Informace o pracovním místě:
Místo práce: Cestovní agentura OTRE ve Frymburku
Termín nástupu: červen – červenec 2019
Druh pracovního poměru: Brigáda
Náplň práce:
- příjem ubytovaných hostů
- poskytování informací hostům a návštěvníkům
- zapisování rybářských povolenek, směnárenská činnost
- aktivní komunikace se zákazníky
- administrativa spojená s prací na recepci
Požadujeme:
- zodpovědný přístup k práci a spolehlivost
- znalost MS Office (Excel, Word) – nabízíme možnost zaučení
- komunikační schopnosti a profesionální
vystupování
- znalost NJ nebo AJ podmínkou
- schopnost týmové práce
- flexibilitu a loajalitu
Nabízíme:
- zaměstnání v mladém kolektivu
- možnost dalšího vzdělávání
- zajímavé platové ohodnocení (až 100,Kč/hod) + prémie
- stravování zdarma
- víkendovou nebo sezonní brigádu
Kontakt:
Strukturovaný životopis zasílejte do 15.06.2019,
panu Michalu Černockému na cernocky@otre.cz
nebo pro více informací volejte na telefonní číslo
723 951 980.

Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá
pracovníka na hlavní pracovní poměr na
následující pozici:

Obsluha půjčovny
INTERSPORT Rent
Chcete se stát součástí mladého kolektivu?
Nebaví Vás sedět celý den u počítače? Láká Vás
práce v jedné z nejlukrativnější oblasti Česka
přímo v Lipně nad Vltavou?
Pak hledáme právě Vás!
Náplň práce:
- V letním období – různorodá práce v
jednotlivých půjčovnách INTERSPORT Rent
– kola, bikepark, loděnice, koloběžky, přístav
– lodě
- V zimním období – práce v největší půjčovně
lyžařského vybavení v ČR ve Skiareálu Lipno
- Jaro/ podzim – příprava provozoven na
nadcházející sezónu
Požadujeme:
- Minimálně SŠ vzdělání
- Komunikativní znalost AJ či NJ
- Spolehlivost
- Samostatnost
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- Zajímavou práci v příjemném prostředí
sportovního areálu
- Dotované ubytování
- Sleva na stravování
- Volný vstup do bazénu, sauny…
- Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT
Lipno
- Možnost využití sportovního vybavení
jednotlivých půjčoven
- Skipas pro vlastní použití zdarma
Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete životopis na
email: prace@lipnoservis.cz. Více informací na
telefonu 725 988 82

7

Frymburský zpravodaj

květen 2019

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. Krolová 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

8

