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Frymburská stopa 2019 s rekordní účastí
Letošní zima zimním sportům vyloženě přeje, a tak nikoho asi nepřekvapí, že běžecké stopy na frymburských loukách zažívají nebývalý zájem běžkařů. Nejvíce nás těší, že ve stopě potkáváme stále více místních občanů a kamarádů
z blízkého i vzdálenějšího okolí. To je pro nás tou největší motivací postarat se co nejlépe o úpravu běžeckých stop, za kterou patří
největší poděkování Mírovi Maurerovi a Lubomírovi (Kygenovi)
Mrázikovi.
Termín oblíbené Frymburské stopy byl pro tento rok stanoven
na 15. a 16. února. Čili jen týden po slavné Jizerské 50, na které
Atletiko Frymburk svou silnou účastí i skvělými sportovními výkony zanechalo nesmazatelnou stopu a skvěle se naladilo na Frymburskou stopu. Ta se letos vydařila nad očekávání dobře
a na start pátečních i sobotních závodů se poprvé v historii tohoto závodu postavilo přes 200 běžkařů!
V pátek 15. února byly na programu dětské závody (tzv. Školní pohár Lipenska). Z celkem 133 dětí dorazilo nejvíce
z naší základní školy, Loučovic, Vyššího Brodu i Lipna nad Vltavou. Nechyběly děti „přespolní“, dokonce až z Prahy.
Závodilo se za krásného slunečného počasí na perfektně upravených tratích o délce 300 m – 2000 m. Přestože většina
dětí neměla vlastní běžky, díky štědrosti obou frymburských půjčoven ani toto nebyl problém. Teple vyhřáté fotbalové
kabiny opět posloužily jako výborné zázemí. Všechny děti podaly srdnaté výkony a poděkování zaslouží i ty, které
přišly jen fandit. Závody dorostu a dospělých se uskutečnily v sobotu a na start se postavilo celkem 75 závodníků. Na
výběr byly trasy od 6 do 20 km. Kvůli silným mrazům byla stopa letos zmrzlá a extrémně rychlá, čemuž odpovídaly
i dosažené časy. Nikomu se naštěstí nic nestalo a všichni si závod užili včetně následného kulturního programu
u „Gory“ v Hostinci Na Hřišti.
Kompletní výsledky Frymburské stopy i fotografie najdete na webových stránkách IC Frymburk
www.ifrymburk.info Za organizátory bych rád všem účastníkům pogratuloval ke skvělým výkonům a sponzorům
poděkoval za podporu! Městysi Frymburk za dlouhodobou finanční podporu při úpravě stop, fotbalovému klubu
FC Šumava Frymburk za poskytnuté zázemí v kabinách, Sdružení dobrovolných hasičů Frymburk za bezpečnostní dohled při přejezdu silnice, ZŠ Frymburk, Vyšší Brod, Loučovice a Lipno nad Vltavou za početnou účast,
Parku Frymburk za krásné ceny a zapůjčení rolby pro úpravu stop, lyžařským půjčovnám Lipno Centrum

1

Frymburský zpravodaj

únor 2019

a Sport Řezáč za bezplatné zapůjčení lyžařského vybavení, potravinám COOP Jednota Kaplice a FLOP TOP Frymburk za nádherné ceny pro děti, spolkům FČAS a Zdraví Frymburk z.s. za personální výpomoc a dalším partnerům
za hodnotné ceny: Hostinec Na Hřišti (Gora ml.), Pizzerie Nautilus, Hotel Maxant, Frymburská hospůdka, Obchůdek U Nekolů, Penzion a Pizzerie Markus, Penzion a Restaurant N.10, Restaurace U Kostela, Turistický
průvodce Grenzgenial, Silvini, Sport Freizeit.
Za pořádající oddíl SK Lyžaři Frymburk, z.s. alias ATLETIKO FRYMBURK, SKOL! Martin Řezáč
Zprávy z radnice

Schválení Územního plánu městyse Frymburk
Dne 26. 2. 2014 na svém veřejném zasedání zastupitelstva přijalo pod číslem usnesení 20/2014 tehdejší
zastupitelstvo rozhodnutí o zahájení prací na vyhotovení jednotného, srozumitelného, zpracovaného dle
platných právních norem, územního plánu. Základem
pro toto rozhodnutí byla i zákonná norma, jež nám původně nařizovala mít zpracovaný celkový územní plán
s termínem do 2015, po její novelizaci se tento datum
velmi stručně řečeno posunul na 31. 12. 2022.
Tak tedy po pětileté práci jsme došli až do konce,
kdy jsme mohli územní plán přijmout. Jedná se o velmi
důležitou, možná tu nejdůležitější naši právní normu,
kterou máme právo si vytvořit. Přijetí, přesněji vydání
tohoto dokumentu, proběhlo za obrovského zájmu veřejnosti, jistě většina místních občanů toto takto i vnímala a i účast 50 občanů na samotném jednání
zastupitelstva je toho důkazem. Jedno veřejné jednání
zastupitelstva, a to dne 20.2., bylo věnováno rozboru,
veřejné diskuzi, zda je přesně zapracována vůle obyvatel Frymburku ve finálním návrhu materiálu. Po nějakém závěru, že tomu tak úplně přesně není, bylo
jednání ukončeno. Další svolané veřejné jednání zastupitelstva dne 27. 2. 2019 již opět za velmi hojné účasti
veřejnosti rozhodlo svým usnesením č. 37/2019
Územní plán Frymburk vydat.
Děkuji všem, kdo se na tomto pětiletém procesu podílel, kdo se jej účastnil, a to i třeba „jen“ případným
podpisem či i nepodpisem na petici, jež vyjadřovala jistou vůli v územním plánu něco mít, či naopak nemít.
Vydání územního plánu má daleko větší hodnotu než
jen jako normu o možnosti výstavby a rozvoje městyse.
Já osobně spatřuji jeho hodnotu právě v onom pětiletém procesu, kdy se to přímo dotklo tří generací
zastupitelů.
Jeho přijetí je jasným důkazem toho, jak nám je náš
domov, městys Frymburk, drahý a hlavně to, že se na
tom dokážeme ve velké většině shodnout a stále si zachovávat vzájemnou úctu a respekt.
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Bazény ve Wellness Hotelu Frymburk (WHF) pro
místní výhodněji
Po téměř tříměsíčních jednání mezi WHF a městysem došlo k dohodě, že místním, tedy občanům, jež
mají trvalý pobyt ve Frymburku, bude poskytnuta sleva
na základní návštěvní čas. Sleva bude 30%, a to pouze
na tu základní časově vymezenou jeden a půl hodinovou návštěvu bazénů i příslušenství, tedy všeho, co obsahuje tzv. „vodní svět“. Zájemce o poskytnutí slevy
bude muset na recepci předložit platný občanský průkaz s vyznačeným trvalým bydlištěm ve Frymburku
a bude muset podepsat prohlášení, že souhlasí s poskytnutím údajů získaných z občanského průkazu pro zúčtování mezi městysem a WHF. Tuto slevu poskytuje
nejen městys, jež její část bude hotelu vždy půl ročně
hradit jako kompenzaci formou příspěvku, ale část
slevy nese na svých bedrech přímo WHF jako dar
Frymburským. Tato takto uvedená sleva začne platit od
1.3.2019. Za tento dar, který jistě budou místní obyvatelé Frymburka vnímat pozitivně, vedení Wellness Hotelu Frymburk děkuji.
Zima a i to ostatní
V loňském roce jsme prožili překrásné, slunné, ale i
nebývale suché období, od dubna až po konec října, kdy
jsme se vlastně v celém tomto období více jak půl roku
mohli vesele opalovat a chodit pouze v letním oblečení
a k tomu se koupat nebo jen tak ochladit v našem jezeře. Byl to tak teplý rok, jaký já osobně nepamatuji,
a to už jsem na tomto světě hezkou řádku let. Naprosto
postrádalo smysl jezdit někam „za teplem“.
To ostatní: abychom se tak neradovali, tak nás media ze všech stran strašila o tom, jak je to příchod nové
doby, doby sucha a vůbec, že se máme připravit na jakousi apokalypsu apod. Věřím, že řada z Vás stejně
jako já vnímá, že média jsou tím, co lidi spíše rozděluje,
co společnost polarizuje, je to škoda a mnohdy úplně
zbytečné. Jelikož systém západní demokracie je v naší
zemi dán ústavou a ní navazujícím právním řádem. Pokud bychom jej vnímali jako nastavená pravidla „hry“
upořádání společenských a sociálních poměrů a s tím
tak žili, bylo by to prostší a pohodovější pro všechny.
A pokud již častěji slýcháme či čteme, že ona demokracie v západním světě je již u svého konce, tak to bude
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právě tím, že se zapomíná právě na to co je na ní primární, a to je to, že je to systém pravidel, v kterém je
místo pro každého, ale podmiňující je, že to, co vzejde
z těchto pomyslných pravidel je třeba vnímat jako realitu stavu věcí (status quo pro daný čas). Je to jako
s osudem, pokud jej přijmete, tím jej vlastně porazíte,
ale i můžete změnit.
Zima: Takže po krásném 6 měsíců trvajícím létu následoval takový neslaný, nemastný podzim se srážkami
nic moc. Prosinec jsme také přečkali, který sice pár vloček sněhu přinesl, ale také to nebylo „to“, co by nás
nadchlo či nasvědčovalo tomu, že počasí, resp.zima, už
ani tak, jak se „předpovídalo“ nebude.
Nový rok ale nastoupil se zimní plnou parádou a přišlo velké množství srážek, na polích, v lesích a i na
cestách najednou leželo poctivých půl metru sněhu.
Dvě či tři krátké oblevy s oteplením nad 0°C neměly
pražádný vliv na sněhovou pokrývku. Některá města
a obce dokonce vyhlásily kalamitní stav, byly oblasti,
kde pár dnů bylo bez elektrického proudu i pár desítek
tisíc domácností. Tak takhle nás to bohudík nezasáhlo
a opět se potvrdilo, že žijeme opravdu v dobré oblasti.
My, jelikož jsme na zimu i takovouto docela připraveni,
jsme pravidelně začali odvážet sníh z ulic a náměstí.
Jasně, že jsme byli sem tam opět i kritizováni za to, že
prohrnujeme, pak zas, že neprohrnujeme, prostě klasika. To, že by častí kritici zvolili na pár dní jiný způsob
parkování často ani ne 100 m od svého obydlí a neblokovali ulice, to bohužel opět v hlavách některých nedozrálo. Celkem jsme do polí a luk okolo městyse odvezli
přes 4000 tun sněhu. Zaměstnanci našich technických
služeb pracovali ve dne v noci, prostě kdy bylo třeba,
je též třeba velmi ocenit skutečnost, že si často dokázali
poradit s kolabující technikou bez nutnosti čekání na
servis. Všem je Vám známo, že dnešní technika je poměrně hodně sofistikovaná, na koleni, jak to bylo běžné
dříve, už toho moc neuděláte.
I přes značné množství sněhu se podařilo pánům A.
Labajovi, J. Augustýnovi, J. Trinkbauerovi a F. Holátovi upravit vyhlášenou ledovou magistrálu. Odvedli
obrovský kus práce bez ohledu na to, zda byla noc či
den a jistě zaslouží naše uznání. Zprvu byla kvalita ledu
prachbídná. Byl to spíše takový sněholed, který nebyl
tak tvrdý a křehký, jak by měl být a jeho měrná hustota
byla též od normálu odlišná. Postupně se to ale nějak
upravilo, obrousilo a poslední týden v lednu se bruslilo
docela slušně, až pak bohužel přišel opět mokrý těžký
sníh a veškerou práci zhatil. K naší smůle se vždy podařilo během týdne dát dráhu do přijatelného stavu, aby
pravidelně na víkend obleva celé toto úsilí zhatila.
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Přesto se ale bruslilo, byť někdy jen dopoledne, téměř
30 dní. Opět jsme bohatší o zkušenost, jak na to i jakou
techniku a jaké postupy volit, abychom přírodní bruslení u nás ve Frymburku měli. Dobře fungovalo bruslařské hřiště vytvořené vedle nástupu na magistrálu.
To ostatní: řekl bych, že letos více, jak kdy předtím
se těšila ledová magistrála výrazné pozornosti médií,
a to ze všech úhlů pohledu, kdy jsme se dokonce dostali
do tzv. pritime nejsledovanější televize (ČT 1).
Zima: Dalším, kdo měl ze zimy také jistě radost,
byli naši lyžaři běžci, kteří udržovali běžecké stopy
v katastru městyse a tím přispěli k velké návštěvnosti
a propagaci Frymburku. Zlatým hřebem činnosti našich
lyžařů běžců byla vedle úspěšné prezentace Frymburku
na Jizerské 50, pořádání tradiční Frymburské stopy.
Toto dvoudenní klání běžkařů od nejmenších po nejstarší , přilákala do Frymburku stovky zájemců
o tento druh sportu.
No a naše Marta, tedy SKI PARK Médi Kubíka pod
patronací pana M. Dlouhého, byla v neustálém obležení jak dospělých, tak dětí, kteří si náš kopeček oblíbili. Lyžování běží od 25.12. až do dnešních dnů (27.2.
uzávěrka). V takovém rozsahu jsme to zde u nás na
Martě neměli. Spodní park (část svahu) pro ty nejmenší
s nabídkou kvalitních instruktorů nemá široko daleko
konkurenci. Všem nám je jasné, že lyžování u nás ve
Frymburku bude vždy jen pro ty, jež se lyžovat spíše
učí a ne pro ty, co chtějí denně najezdit kilometry. Pan
Dlouhý si toto uvědomuje a stále pracuje na rozšíření
nabídky o různé atrakce, zpestření nabídky, aby bylo
proč strávit svůj čas na naší Martě. Smutné bylo, že
restaurace LEYLA zůstala z dosti nepochopitelných
důvodů mimo provoz: tak snad příště.
To ostatní: No, a kdo má z takovéto zimy velký
prospěch je samotná příroda (lidé), která formou dostatku sněhu trochu napravila již několik let trvající vláhový deficit. Což umožnil její pomalý odchod
a pozvolné odtávání sněhu s denními teplotami nad nulou (od 14.2) a bez větších dešťových srážek. Prostě
značka této zimy: ideál.
Oto Řezáč starosta
V měsíci březnu se zasedání ZM bude
konat v pondělí 25. 3. 2019 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
V měsíci březnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 23. 3. 2019 od 8:00 – 12:00 hod.
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Na základě výzvy Policie ČR upozorňujeme nejen
seniory ale i všechny ostatní občany, aby
nereagovali na podvodné telefonáty, které se snaží
pod různou záminkou vylákat i statisíce korun.
Policisté na Českokrumlovsku evidují výrazný
nárůst počtu těchto případů. Podvodníci kontaktují
náhodně vybrané starší občany, vydávají se za jejich
příbuzné a pod různými legendami se z nich snaží
vylákat peníze, pro které pak pošlou své údajné
kamarády či známé. Senioři zjistí až následně, že se
stali obětí podvodníků. V případě, že se s něčím
takovým setkáte, můžete nám dát informaci, kterou
následně postoupíme Policii ČR.
ÚM Frymburk

únor 2019
Frymburský svaz žen pořádá 30. 3. 2019 (sobota)
od 7.00 hod. zájezd do lázní Bad Füssing. Cena 300,Kč cesta a 12 € vstup (o 1 € to máme dražší). Přihlášky
na tel. 777 788 631
Za FSŽ M. Boháčová
Dočasné uzavření prodejny
COOP TIP Supermarket

Oznamujeme, že 25. 2. 2019 dojde z důvodu
rekonstrukce k uzavření prodejny COOP TIP
Frymburk, Náměstí 83. Otevření prodejny
je prozatím plánované na 15. 4. 2019.

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

Městys Frymburk přijme brigádníka
na pozici obsluhy parkoviště
na náměstí městyse Frymburk v měsících červenec
a srpen. Bližší informace: info@frymburk.info,
osobně na ÚM Frymburk nebo na tel.: 380 735 114
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme technickým službám městyse Frymburk,
panu starostovi Řezáčovi a panu Janáčkovi s jeho zaměstnanci za to, že provádí údržbu lesní cesty
/cyklostezky/ v lokalitě kempu Vřesná a udržují stálý
přístup jak do kempu, tak i k chatové osadě Vřesná.
Je to velice náročný terén, proto je na místě řidiči poděkovat za trpělivost a výše jmenovaným za vstřícný
přístup.
P. a D. Maiovi, kemp Vřesná
Tímto děkujeme Sboru dobrovolných hasičů městyse
Frymburk pod vedením Karla Maláka za pomoc při
odhrnování sněhu v zimním období.
Za městys Frymburk, technik M. Janáček
Frymburský svaz žen

Frymburský svaz žen pořádá ve středu 20. 3.
2019 od 17.00 hod. u Marcelky Čihákové jarní (velikonoční) tvoření. S sebou si vezměte hliněné květináče (i starší) a 50,- Kč na dotvoření dekorace, ostatní
máme.
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ZŠ a MŠ Frymburk

ŠKOLA NANEČISTO
Chystá se Vaše dítě do první třídy?
Můžete si to spolu zkusit tzv. Nanečisto.
Pokud využijete příležitosti zúčastnit se tohoto projektu:
 poskytnete Vašemu dítěti delší čas na to, aby si zvyklo
na nové prostředí, budoucí paní učitelku a spolužáky
 ověříte si, zda je Vaše dítě na školu dostatečně zralé
 dostanete soubor pracovních listů, který svým charakterem podporuje a rozvíjí některé činnosti potřebné
pro úspěšnou školní činnost
 získáte návody k domácí přípravě, seznámíte se
s osvědčenými výchovnými postupy a především lépe
porozumíte vlastnímu dítěti
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 v neformální atmosféře navážete spolupráci s budoucí paní učitelkou Vašeho dítěte – spojením Vašeho a jejího pohledu na dítě a výměnou zkušeností
připravíte dítěti příjemný vstup do školy
Projekt se skládá z 5 setkání, která se budou realizovat v období od 7. března 2019, většinou ve čtvrtek
v čase od 16.30 do 18.00 hodin. Nutná je účast alespoň
jednoho z rodičů. Zápis do 1. třídy proběhne
ve středu 10. dubna 2019. První setkání NANEČISTO se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2019. Těšíme se
na spolupráci s Vámi a Vaším nastávajícím prvňáčkem.
Základní škola a Mateřská škola Frymburk
ZŠ a MŠ Frymburk přijme od září 2019 učitele/učitelku 2. stupně, nejlépe aprobace matematika. Životopis zasílejte na e-mail minarikova@zsfrymburk.cz,
informace na tel. č. 380 735 137.
Návštěva z Röhrnbachu
V pondělí 18. 2. 2019 k nám do školy přijelo
27 žáků z bavorské školy v Röhrnbachu. Röhrnbach
leží asi 30 km od českých hranic v blízkosti hraničního
přechodu Strážný. Tato škola stejně jako naše se zapojila do projektu Goethe institutu v Českých Budějovicích a Euroregionu Bavorský les, který podporuje
výuku češtiny na německé straně – v Röhrnbachu se učí
česky 29 dětí od 2. do 4. třídy – a výuku němčiny na
české straně – u nás chodí do kroužku němčiny 23 dětí
od 2. do 5.třídy.
Mgr. Milada Minaříková

duben chystáme speciální akci – výrobu klobouků, kde
se Vaší kreativitě meze nekladou 😊
Těšíme se na společné setkávání bez jakéhokoli věkového omezení. Skladbu programu můžete tvořit
spolu s námi, uvítáme Vaše nápady a náměty na trávení
našeho společného času.
Dětský karneval
V sobotu 23.2.2019 jsme ve FČASu uspořádali již
2. dětský karneval, který navštívilo více než 35 dětí
v naprosto úžasných maskách. Potěšila nás nejen hojná
účast rodičů, ale i babiček a dědečků. Děti se mohly zapojit do spousty her, největší úspěch měla koulovaná
z papírových koulí a Sněhuláda, kdy děti přiřazovaly
sněhulákům barevné čepičky podle barvy jejich šály.
Za jejich výkony byly samozřejmě odměněny malou
sladkostí 😊.
Myslím, že mohu za všechny říct, že jsme si užili
báječné odpoledne, plné zábavy, tance i mlsání spousty
dobrot, které nám napekly úžasné maminky.
Ráda bych poděkovala skvělému organizačnímu
týmu – Lucce Bártů (vodníkovi), Pavle Boubelíkové
(lesnímu skřítkovi) a Mirce Kozojedové (řezník Krkovička), bez jejichž úžasného nasazení by se tato akce
tak nevydařila. Dále děkuji Simoně Flöringové, Kateřině Ježkové, Martině Pivcové Trinkbauerové, Petře
Hurtové a dalším za napečení sladkých i slaných dobrot
a nakoupení pohoštění.
Za pořízení fotografií děkujeme Jiřině Černocké,
celou fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na našem FB nebo na portálu rajce.net.
Za spolek FČAS Iveta Jandová

Zprávy z klubu FČAS

Volnofčasové posezení
Máte rádi kolektiv a nechce se Vám sedět doma?
Pak přijďte mezi nás! Scházíme se každou středu od
9:30 do 11:00 ve FČASu u přátelského posezení s dopoledním programem. Pro březnová setkání máme připraveno tvoření s jarní a velikonoční tématikou. Na
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Vážení sportovní přátelé, příznivci technického sedmiboje, i v letošním roce se nám podařilo uskutečnit
další, v pořadí již dvacátý druhý ročník, technického
sedmiboje dvojic. Je před námi sice ještě superfinále
dne 2. 3. 2019, ale to je již, jak říkají naši sedmibojaři,
jen třešnička na dortu a první tři dvojice si to jdou už
jen užít. Nejprestižnější je samozřejmě vítězství v našem frymburském klání.
Letos to zpočátku vypadalo s konáním velmi bledě,
především vzhledem k mému zdravotnímu stavu a byl
jsem pevně rozhodnutý letošní ročník odpískat. Ale
naštěstí se našli jedinci, kteří toto nepřipustili a uspořádali první tři skupiny, včetně baráže vlastními silami.
A tak musím na úvod poděkovat především Vaškovi
Šislerovi staršímu, který byl hlavním „motorem“ celé
akce a vše zařídil, včetně přípravy finálové skupiny.
Dále je nutné poděkovat Fandovi Malinovi staršímu,
který se rovněž angažoval v maximální možné míře.
Problémy se vyskytly i s tradičním barmanem, neboť
Pepa Tichovský, podobně jako já sužovaný zdravotními problémy, udělal pouze utkání prvních dvou skupin. Další dvě skupiny zvládl Franta Skupa a finálovou
skupinu potom Dušan Račák s Jaruškou Mertlovou.
Všem moc a moc děkuji, bez nich by to opravdu nešlo.
Samotný průběh sportovních klání už potom proběhl tradičně. Nakonec se přihlásilo celkem patnáct
dvojic. Letos se některé tradiční dvojice rozdělily a opět
se ukázalo, že nerozhoduje věk, ale zkušenosti a cit pro
míč. Do finále nakonec postoupili přímo z prvního
místa pánové Kuthejl a Pezold, pánové Šuník ml.
a Mertl Filip, Šisler st. a Šisler nejml. Z baráže potom
pánové Malina st. a Malina ml. a pánové Schneider
a Skipala. Takové tedy bylo složení finálové skupiny
dne 19.2.2019. Souboje této skupiny probíhaly za hojné
účasti diváků a za jejich povzbuzování celou sobotu, až
do tří hodin odpoledne. Dokonce se stalo, že Fanda Ma-

lina st. se zranil a vypadalo to na odstoupení celé dvojice, ale našel se náhradník Tonda Bula, a tak jsme
všichni skončili kompletně v pěti dvojicích.
Nakonec se na pátém místě umístili pánové Šuník
ml. a Filip Mertl, na čtvrtém místě pánové Schneider
a Skipala, na třetím místě potom pánové Malina st.,
Malina ml. a Bula, druhé místo obsadili pánové Kuthejl
a Pezold a vítězi se stali pánové Šisler st. a Šisler nejml.
Těm se tentokrát tento sedmiboj maximálně vydařil,
když o svém vítězství rozhodli již po páté disciplině,
kdy měli z 50 možných bodů 48. První tři dvojice nás
budou reprezentovat dne 2. 3. 2019 v superfinále, tentokrát u nás v tělocvičně, ale jak jsem již předeslal, tady
již půjde hlavně o to, užít si to.
Co říci závěrem? Snad jen to, že se celá akce opět
vydařila. Ještě jednou si dovolím poděkovat všem, kteří
se zasloužili o to, že se tento ročník vůbec konal a že
vše dobře dopadlo. Na závěr bych chtěl ještě moc poděkovat sponzorům celé akce, a to městysi Frymburk,
společnosti JS GROUP, firmě MIDOSS a STAVTRIO!
Jak to bude příští rok, to se opět uvidí a „jury“ rozhodne
na podzim tohoto roku.
M. Flígr
Společnost Lipno Lake s.r.o. hledá na
hlavní pracovní poměr POKOJSKOU
Požadujeme:

Zodpovědný a aktivní přístup k práci

Ochotu pracovat ve všední dny i o víkendu
Popis činnosti:

Úklid a údržba apartmánů a k nim přidružených
prostor

Další pomocné práce
Nabízíme:

Stabilní zázemí kvalitní české společnosti

Odpovídající platové ohodnocení dle produktivity
práce

Práce na HPP plný nebo částečný úvazek dle domluvy

Pracoviště v Lipně nad Vltavou
Nástup:

Možný ihned
Více informací a pohovory na tel.: 725 339 343,
na emailu: milena@lipnolakeresort.cz nebo na
adrese Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou
č. p. 302, PSČ 382 78.

Lesní Pension Kobylnice 48 příjme pomocnou
pracovnici na úklid a do kuchyně na mytí nádobí
od 1. 4. 2019 na stálý pracovní poměr.
Nástupní plat 18.000,- Kč. Informace
na tel.: 722 952 160, požadujeme bezúhonnost.
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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.

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

06. 03. 2019
20. 03. 2019
vždy od 10.00 do 11.00 hodin

SUDOKU - LOGIKA V ČÍSLECH
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