XI. Ples městyse Frymburk
Už podle toho, že lístky na ples byly po 4 dnech vyprodané, jsme tušili,
že taneční parket bude našlapaný. Pro velký zájem jsme ještě rozšířili
kapacitu sálu o 20 míst, tyto lístky byly dokonce vyprodány za jeden den.
V hlavním sále hrála k tanci kapela Glóbus. V lobby baru se hlavně pilo
a taneční parket se zaplnil až po 22 hodině. K dispozici byl foto koutek, kde
bylo pořád plno. Fotografie z plesu budou opět zveřejněny na
Facebookovém profilu městyse. O půlnoci se losovala hlavní tombola a měli
jsme velkou radost, protože hlavní cena tomboly, skútr, zůstal doma ve
Frymburku a vyhrál ho Jirka Illner s přítelkyní Gesche Wismann.
Rádi bychom poděkovali našim dobrovolným hasičům, kteří dohlíželi
na klidný průběh plesu, Wellness Hotelu Frymburk za bezplatný
pronájem hlavního sálu, dále pak sponzorům, bez kterých bychom
neměli tak krásné a hodnotné ceny do tomboly. Děkujeme!
JIHOTRANS group, Big Pub –
František Píha, Camp Vřesná,
OTRE spol.s r.o., Doušek Pavel –
Elektrikář, Drogerie Teta Vyšší
Brod, Eva Neumannová, Ege
spol.sr.o., FFC České Budějovice (A.S.A.), Flosman Frymburk, I love Lipno,
Inge Tour, Kadeřnictví Milena Juhaňáková, Kadeřnictví Michaela Kubíková
Vyšší Brod, Květinka – Marta Feitlová, Madeta a.s., Manželé Soňa a Radek
Märtlovi, Obchodní domek Rillich, Půjčovna Lipno Centrum s.r.o., Restaurace
POHODA, Restaurace NAUTILUS, Skipark Frymburk, Skiareál Lipno, Skiareál
Hochficht, Skiareál Sternstein, Slávik Petr, Sport Řezáč, Studio Harmonie Vyšší
Brod, Surf Sport, Wellness hotel Frymburk, Wisteria – Krása a kvalita pro Vaši
zahradu, Zlatnictví Šlejmarová Hana Vyšší Brod.
Jiřka a Michal Černockých, organizátoři plesu
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Zprávy z radnice

Volby prezidenta ČR ve Frymburku
V prvním kole s volební účastí 61,82 % (664 voličů)
podobně jako v celé zemi, tak i u nás zvítězila dosavadní hlava státu pan Miloš Zeman, který u nás získal
42,64% hlasů na druhém místě a tedy postupujícím pan
Jiří Drahoš 25,64%. Další pořadí bylo u nás trochu rozdílné oproti celostátním výsledkům, a to tedy na třetím
místě u nás uspěl Michal Horáček 11,38% dále čtvrtý
byl Marek Hilšer 7,59% a pátý Pavel Fischer 7,44 %
dále pak Mirek Topolánek 4,25 %, Vratislav Kulhánek
0,61 %, Jiří Hynek 0,30 % a s jedním hlasem 0,15 %
Petr Hannig.
V druhém kole s volební účastí 68,71% (795 voličů)
u nás ve Frymburku získal pan Jiří Drahoš 425 hlasů
což bylo 53,46 % a pan Miloš Zeman získal 370
hlasů tedy 46,54%. Tedy ve Frymburku dopadlo hlasování opačně, než byly výsledky za celou ČR. Máme
svého staronového prezidenta, jenž byl demokraticky
zvolen, přejme si, aby nás důstojně zastupoval a hájil
zájmy naší krásné země všude, tedy nejen doma, ale
i po celém světě. Bez ohledu na to, zda to byl ten, kterého jsme volili, či nevolili, bychom mu měli prokazovat úctu hodnou prezidenta naší České republiky.
Já to osobně tak mám a tak k tomu budu přistupovat.
Koneckonců nejdůstojněji nám to ukázal svým vystoupením bezprostředně po oznámení výsledků voleb pan
Jiří Drahoš. Poděkování si zaslouží celá volební komise
v čele s předsedkyní paní Jiřkou Černockou za bezchybně odvedenou práci při obou kolech volby prezidenta ČR. Pro zajímavost v této souvislosti uvádím, že
na voličský průkaz volilo 159 voličů, což je u nás historický rekord. Tentokrát se volební komisi nevyhýbaly
ani různé karamboly. Nejhorší byla havárie vody v pátek v podvečer. Během chvíle se pod vodou ocitly prostory WC a voda se začala „dobývat“ i do volební
místnosti. Zde je nutné ocenit obětavost členek volební
komise, které nedopustily narušení voleb a rovněž poděkovat rychlému zásahu p. Janáčka a p. Mazury,
p. Vánikovi za provedení expresní opravy a p. Lombartové za okamžitý úklid. Aby toho nebylo málo, tak ve
večerních hodinách došlo ještě k výpadku elektřiny.
Ale to už volební komise vyřešila sama během chvíle.
A tak si myslím, že poděkování je plně na místě!
Převoz
Zastupitelstvo na svém lednovém jednání projednalo žádosti o novém provozovateli převozu Frymburk
- Frýdava na dalších 5 let tj. do 31. 12. 2022. Jedná se
o provoz velkého prámu, jenž má městys pronajatý od
obce Přední Výtoň a malé osobní lodi, jež je ve vlastnictví městyse Frymburk. Městys si stanovil základní
podmínky např.: určenou dobu a cenu nájmu a podnájmu, dále pevný ceník služeb, odbornou způsobilost
tuto službu vykonávat apod. O provoz se ucházely
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4 subjekty a to 1) firma Rosenberger - Lipno – Line,
spol. s.r.o., která provozuje lodní dopravu na jezeře,
2) pan Jindřich Bouchal stávající provozovatel převozu, 3) firma ATZ GLOBAL s.r.o se sídlem Frymburk, kterou vlastní pan Antonín Labaj a dále pak
4) firma RiZa spol. s.r.o. se sídlem Frymburk, pánů
Jana Ribára a Tomáše Zahradníka. Přítomní zástupci
uchazečů měli možnost ještě ve zkratce prezentovat či
doplnit své představy na provoz převozu. Při prezentaci
projektu společnosti Rosenberger Lipno Line jejím zástupcem panem Anderlem se velmi nevhodně vměšoval
pan Bouchal se svou paní matkou, což nebylo vůbec
vhodné. Emoční výstupy paní Bouchalové, které lze
ospravedlnit pouze snad přemírou mateřského ochranitelského pudu vůči svému synovi pokračovaly i při dalším projednávání tohoto bodu jednání zastupitelstva.
Samozřejmě, že dostala dostatečný prostor pro to, aby
všem přítomným sdělila, co měla na srdci. Při konečném veřejném hlasování zastupitelů získaly shodně
3 hlasy firma ATZ GLOBAL s.r.o pana Antonína Labaje a současný provozovatel pan J. Bouchal. Definitivní rozhodnutí tedy padne na jednání zastupitelstva
v únoru tohoto roku.
Stará škola opět pod přímou správou městyse
Dne 2. 1. 2018 došlo k převzetí budovy staré školy
u kostela č. p. 36 zpět do přímé správy městyse. Toto
se uskutečnilo na základě rozhodnutí zastupitelů již nepokračovat v nájemním vztahu, kdy nájemcem budovy
byl 19 let Aqualung Frymburk. Převzetí majetku proběhlo v klidném prostředí ani jedna ze stran neshledala
žádných překážek, které by předání – převzetí bránila.
Na základě rozhodnutí zastupitelů, byla dána možnost
stávajícím podnájemníkům uzavřít s městysem nájemní vztah na nebytové prostory v budově se nacházející za finančních podmínek podobných předchozím
vztahům, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců. Městys navíc požadoval jasná pravidla
v provozu provozoven směrem k dodržování daných
pravidel jako je pravidelný vývoz a likvidace komunálního odpadu, hrazení poplatků stanovených pro jednotlivý druh činnosti apod. Tedy stávající provozovatelé,
mám na mysli hlavně řeznictví pana Š. Boháče a restaurace pana Markoviče mohli dále bez nějakého většího
přerušení v klidu provozovat dál své služby bez přerušení. Městys si hned v lednu dojednal též správce budovy, tím se na základě dohody za měsíční odměnu
2 000,- Kč brutto stal pan Markovič. O dalším osudu
tohoto majetku městyse bude rozhodovat případně až
další zastupitelstvo městyse, které vzejde z letošních
podzimních voleb. Děkuji vedení Aqualung klubu,
konkrétně panu Janu Štěpánovi, Miloši Boháčovi a Radoslavu Antlovi, za důstojný proces předání objektu.
Dále chci poděkovat celému Aqualung klubu za péči
a práci, jež na udržení dobrého stavu této nemovitosti
vykonali.
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Grant – přechod na Martu
V průběhu měsíce ledna jsme úspěšně podali žádost
na získání dotace při vybudování přechodu pro chodce
z naší cyklostezky do oblasti volnočasového centra Kubík a hotelu Leyla na Martě. Jedná se o program vyhlášený Státním fondem dopravní infrastruktury ( SFDI).
Žádost nám pomáhala zpracovat firma KP projekt
z ČB, která jako jediná vedle fixní ceny nepožadovala
procentní platbu z dosažené dotace. Velmi aktivně se
na zpracování podkladů podílel zastupitel Antonín Labaj, kterému tímto za pomoc děkuji. Součástí žádosti je
spousta příloh a dokladů. Mezi jinými přirozeně i projektová dokumentace a pravomocné stavební povolení
apod, co mě ale z té hory požadavků překvapilo, byla
skutečnost, že jsme museli doložit krátkou videoprojekci, a to bez sněhu. Nemám už ani sil se o „fenoménu
doby dotací“ nějak rozepisovat. Nicméně považuji za
svou povinnost se tohoto procesu účastnit a zkoušet tak
pro městys i nadále získávat finanční prostředky na budování naší infrastruktury, jak technické, tak jako
v tomto případě dopravně bezpečnostní. Co bych ale
chtěl zdůraznit je skutečnost, že peníze, jež investujeme
do projektových dokumentací a získávání i stavebních
povolení jsou správně vynaložené prostředky. Prostě
jsme připraveni nejen sami něco vybudovat a mít to povolené, ale i být připraveni na případný grant, resp. jeho
vyhlášení. O tom, jak s touto žádostí uspějeme Vás
budu přirozeně informovat, rádi bychom dále usilovali
též o získání finanční podpory z podobných programů
na vybudování chodníku od Wellness Hotelu Frymburk
k hlavní křižovatce při pravé straně hlavní komunikace
II. č.163, který máme též již projekčně kompletně zpracovaný.
Oto Řezáč, starosta
V měsíci únoru se zasedání ZM bude
konat ve středu 28. 2. 2018 od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.
V měsíci únoru bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 17. 2. 2018 od 8:00 – 12:00 hod.

Zvláštní poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat neznámému člověku, který ochránil uvolněnou součást z roku 2015 na
obnoveném památníku v Táboře míru tak, že ji uschoval (zastrčil) pod pamětní desku se jmény padlých amerických vojáků. Následnou kontrolou ostatních
kovových součástí bylo zjištěno, že původní lepidlo za
dva roky ztratilo významně soudržnost. Proto byly
všechny tři kovové součásti demontovány a odvezeny.
Zpět je umístíme před letní sezónou po vyschnutí betonové desky, kdy změníme také systém upevnění tak,
aby soudržnost byla zcela zásadně zvýšena.
F. Frantál, ředitel muzea
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Dne 2. ledna 2018 nás navždy opustila naše drahá
a milovaná maminka paní Františka Bejdáková.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínáme. Za tichou
vzpomínku děkuje dcera Hanka Ruhland s rodinou.

ZŠ a MŠ Frymburk

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

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 8 setkání, která se budou realizovat
v období od února do dubna 2018, vždy ve čtvrtek
v čase od 16.30 do 18.00 hodin.
Nutná je účast alespoň jednoho z rodičů.
První setkání NANEČISTO se uskuteční
ve čtvrtek 8.2.2018.
Zápis do 1.třídy proběhne ve středu
18.dubna 2018.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vaším nastávajícím
prvňáčkem.
Základní škola a Mateřská škola Frymburk
Mgr. Milada Minaříková

„Pololetí v Parku Frymburk“
V pátek 2. 2. 2018 u nás mohou děti školou povinné
a studenti středních škol zakoupit celodenní skipas za
50,- Kč a oslavit tak přežití prvního pololetí aktivně!
Více info naleznete na www.parkfrymburk.cz,
na našem Facebooku či Instagramu.
Těšíme se na Vás!
Team Parku Frymburk
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Pěvecký sbor Harmonie z Frymburku

Závěrečným koncertem v kostele svatého Bartoloměje ve Frymburku dne 27. 12. 2017 zakončil pěvecký
sbor Harmonie další velmi úspěšný koncertní rok. Již
9 let uplynulo od založení tohoto pěveckého souboru,
který pod vedením manželů Rolčíkových každoročně
uspořádá kolem deseti koncertů. V uplynulém roce
tento devatenáctičlenný soubor uspořádal zahajovací
koncert u příležitosti Evropského dne hudby v kostele
svatého Mikuláše v Boleticích, následně koncert
v kempu Camping Frymburk pro holandské turisty
(soubor pro tuto příležitost nacvičil i holandskou lidovou píseň, která se setkala s velkou odezvou posluchačů). Dále sbor uspořádal charitativní koncert na
Lipně pro těžce nemocnou holčičku, výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován na léčbu postižené. S velkým pochopením se setkal pěvecký sbor u starostky
v Přední Výtoni paní Reginy Houškové, která se zasloužila o uskutečnění dlouho plánovaného koncertu
v kostele na Svatém Tomáši. Další pozvání k uspořádání koncertu přišlo z obce Polná na Šumavě, kde byly
uvedeny dva koncerty, jeden v měsíci listopadu a druhý
v prosinci u příležitosti příjezdu Adventního vlaku Českých drah z Českých Budějovic. Další listopadový koncert se odehrál již tradičně v kostele v Boleticích na
počest památky vojenských veteránů (již popáté). Koncertem ve Wellness Hotelu Frymburk pro frymburské
důchodce se roční koncertování pomalu chýlí ke konci.
Závěrečný koncert se konal také již tradičně 28. 12.
2017 v kostele v Boleticích. Pro všechny členky sboru
včetně manželů Rolčíkových je jistě potěšitelné, že
koncerty byly hojně navštíveny a setkaly se s velkým
ohlasem. Koncertům však cosi předchází, a tím je celoroční každotýdenní nácvik nového repertoáru, který
v současné době činí více než 80 skladeb zpívaných
v češtině, slovenštině, němčině, italštině, latině a nově
také v holandštině.

4

únor 2018
Převážná část členek sboru je z Frymburku, členkami jsou také zpěvačky z Vyššího Brodu, Lipna
a Horní Plané.
Poznámka na závěr – v dřívějších dobách a dodnes
u našich rakouských sousedů, byla v každé větší vsi kapela. Ve Frymburku kapelu nemáme, máme však pěvecký sbor, který nese ve svém názvu jméno Frymburk.
Važme si toho.
Jan Märtl st.
Pravidelná chůze je nejlepší lék
pro tělo i duši

Chůze je skvělá pohybová aktivita, která lidem
dokáže prodloužit život a uchránit je před vznikem
mnoha závažných chorob. Pravidelné procházky jsou
přitom bezpečné, úrazy či poranění z nadměrné zátěže
zde na rozdíl od jiných sportů prakticky nehrozí.
Chůze zlepšuje tělesnou zdatnost a pomáhá v udržování
přiměřené váhy. Chrání před vznikem cukrovky, vysokého krevního tlaku, chorob srdce a cév. Posiluje kostní
tkáň a oddaluje řídnutí kostí. Zlepšuje rovnováhu a koordinaci nervového aparátu. Zmenšuje stres, psychické
a fyzické napětí a povzbuzuje dobrou náladu. Má stejné
účinky na organismus jako fyzicky náročnější běh.
Pro ty, co potřebují trochu motivace, tak celý rok 2017
se bylo možno opět zapisovat do knihy výstupů. Ta je
na Martě, vedle kaple Bolestné Panny Marie. Je zde
pěkný výhled na frymburské okolí a často i na část alpského pohoří. Lidé to tam mají rádi, a tak kniha slouží
i jako zápisník pro milovníky pohybu i romantiky. Někteří si to tam oblíbili natolik, že vyšlapou nahoru ke
kapli každý den v roce. Zapisování není žádná soutěž,
přesto bych rád zmínil několik údajů v knize, které mě
letos zaujaly.
Opět žádný den nevynechal pan Jaroslav Salzer,
který vystoupal každý den a někdy i vícekráte a skončil
na 379 výstupech za 365 dní.
Za ženy chodila nejčastěji Anna Petrášová, která za
rok vynechala jen 23x a skončila na 342 výstupech.
Další ženy, které jste mohli letos nejčastěji potkat:
Läilu Ardo Assante, která zdolala stometrové převýšení
191x za 177 dní, Mirku Kourovou – 137x za 135 dní,
Marii Nekolovou – 115x za 115dní, Karol Mihalovičovou – 110x za 103 dní, Jolču Pyszkovou – 109x za 102
dní, Pavlu Salzerovou – 108x za 105 dní, Světlanu Altovou – 102x za 102 dní.
Na pěknou procházku chodili často i tito muži:
pouze 4x v roce vynechal Miroslav Alt a dostal se na
361 výstupů za 361 dní, dále Karel Vetrák, který vynechal 8x a za 357 dní vyšel 455x, Dan Tomášek stihl za
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255 dní vystoupat 466x, Michal Toušek – za 203 dní
celkem 221x , Martin Andrýsek – za 168 dní 184x,
Martin Nekola – za 121 dní 123x a Luděk Koura – za
110 dní 110x. Dalších dvanáct mužů i žen mělo přes 50
výstupů za rok. Chodilo často samozřejmě mnoho dalších, kteří se nezapisují nebo nesčítají. I tak se za rok
zapsalo cca 8.200 lidí. Proto bych chtěl i za ně poděkovat Anně Petrášové za pomoc s přípravou této knihy,
všem, kdo o knihu pečují a i všem, kdo knihu neničí.
Věřím, že i v roce 2018 se budeme potkávat a čerpat
energii tohoto místa.
Za spolek Zdraví Frymburk Martin Nekola
Vánoční nohejbalový turnaj

Dne 25. 12. 2017, na první svátek vánoční, se uskutečnil v tělocvičně naší ZŠ již 35. 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 obsadili "Nováčci" ve složení P. Sládek
V. Březina, Z. Ryneš. Páté místo získali nohejbalisté
z Českého Krumlova. Na čtvrtém místě se umístili Gorovci ve složení J. Šuník st., J. Šuník ml., M. Vařil. Třetí
místo získal Frymburk B ve složení J. Ribár st., J. Ribár
ml., V. Liebl ml. Druhé místo obsadilo smíšené družstvo z Hořic, Horní Plané a Kájova a vítězem se stal
Frymburk A ve složení F. Malina st., J. Novák a D. Račák.
Individuální ceny získali p. J. Ribár ml. - nejlepší
blokař, p. Z. Šváb z Kájova - nejlepší polař a nejlepším
smečařem se stal p. F. Malina st..
Velké poděkování patří Úřadu městyse Frymburk za
zajištění cen, vedení školy za poskytnutí tělocvičny, rodině Reifových, panu V. Tomkovi a panu J. Šuníkovi
ml. (Hostinec Na Hřišti) za sponzorské dary a panu
J. Tichovskému za chutné občerstvení.
František Malina

Vánoční bulka

V úterý 26. 12. 2017 proběhl v Hostinci Na Hřišti
8. ročník Vánoční bulky. Sešlo se 21 karetních hráčů.
Po šestihodinovém boji skončilo pořadí takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boháč Miloš
Salzer Jan
Červíček Miroslav (Větřní)
Turcovský Jan
Beránek Václav
Malina František

Poslední skončil Zdeněk Vrátil, který si odnesl putovní cenu útěchy.
Děkujeme Vám všem za účast, těšíme se na další
ročník. Rádi bychom poděkovali našim sponzorům
manželům Tomkovým, panu Piskurovi, panu Romanu
Šuhajovi a všem, kteří se jakkoliv podíleli.
Děkujeme, Jan Šuník ml. a st.
POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY PRO ŠKOLNÍ DĚTI
UKAZUJÍ KRÁSY Lipenska
Jihočeská centrála cestovního ruchu vydala pohádkovou knihu popisující krásy regionu Lipensko s názvem Povídání losí babičky. Autorem je Pavel
Pechoušek. Pohádka o dvou losích sourozencích putujících Lipenskem patří do edice pohádkových knížek
s názvem Příběhy z jižních Čech. Scénář všech je podobný. Literární průvodce vždy ukazuje čtenářům krásy
určitého regionu jižních Čech, přitom představuje pověsti a rozprávky a tím je láká k návštěvě.
Povídání losí babičky je svižně vyprávěný pohádkový příběh popisující krásy Lipenska, který je doslova
nabitý dramatickými zvraty, plných dobrodružství,
citů, napínavých, dojemných i úsměvných příhod. Ožívají v něm také mnohá strašidla a tajemné jevy ze starých pověstí. Kniha zachycuje putování dvou původně
rozpustilých losích sourozenců, kteří poprvé vyrazili
"z domu" a hned se superdůležitým úkolem – musí najít
svého tatínka. Ten se vydal hledat les, ve kterém rostou
borůvky. „Losíci Poly a Aldo tak vyráží z Vyššího
Brodu, aby se v závěru příběhu dostali až na Stožec.
Zastaví například čerty, kteří se chystali zatopit klášter ve Vyšším Brodě, v Horní Plané pomohou napravit vzteklého lesníka a potkávají
podivuhodného Zmetka, u Nové Pece pak pašeráka
borůvkové marmelády,“ uvedl autor Pavel Pechoušek.Pohádka z Lipenska je součástí jednotné edice
atraktivních knih Jihočeské centrály cestovního ruchu
(JCCR). Knihy z této edice provádí rodiny s dětmi od
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6 do 10 let krásami jihočeského kraje, zdejšími památkami i jedinečnou přírodou. „Kniha vždy hravou formou čtenáři popíše určité území jižních Čech. Chtěli
jsme prezentovat jihočeská témata, příběhy a pohádky trochu jinak. Hlavně atraktivně pro rodiny
s dětmi,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek, autor tohoto nápadu o propojení literatury a cestovního ruchu."Knížka je pěkný návod pro rodiče s dětmi, kam
se zatoulat v našem krásném regionu. Plánujeme
také oslovit knihovny a nabídnout jim besedu s autorem právě na téma pohádkové knihy o Lipensku,"
dodává k tomu ředitel Turistického spolku Lipensko
Jiří Mánek.
Vedle Lipenska má takovou knihu Novohradsko
a Doudlebsko, Toulava, také Prácheňsko a Pošumaví.
Během následujících let vzniknou další pohádky
i z ostatních destinačních managementů jihočeského
kraje, které JCCR v regionu začala zřizovat před dvěma
lety. Zatím jich je 10, brzy vznikne 11 - Krumlovsko.
Oblasti se pod vedením svých destinačních manažerů a ve spolupráci s JCCR samostatně rozvíjí a zajišťují si propagaci turistických cílů a komplexní nabídku
produktů či služeb. Od roku 2018 začnou podobné destinační managementy vznikat po celé České republice.

Masáže domů
Švédská relaxační masáž přírodními oleji v klidu
Vašeho domova za 600* Kč na hodinu.
•

šíje + záda .......................... 30 minut

•

dolní končetiny .................. 45 minut

•

tělo zezadu ........................ 60 minut

•

tělo zepředu ...................... 60 minut

•

celé tělo ............................. 120 minut

Časy jsou pouze orientační a je možno se na masáži jednotlivých partií domluvit. Je možnost se domluvit i na masážích
pro páry. Tel.: 797 991 275, facebook.com/masazenovotny
E-mail: masaze.novotny@gmail.com, Karel Novotný

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v č.p. 25.
Více informací na tel. 724 524 599, Perfoll R.
Dental Klinik – zubní asistentka
Přijmeme do HPP zdravotní sestřičku - zubní
asistentku do zavedené zubní kliniky ve Vyšším
Brodě. Nástup možný ihned, dobré platební podmínky, znalost NJ výhodou. Bližší informace poskytne p. Věra Hötzenegger, Dental Klinik s.r.o.
Vyšší Brod, tel. 380 746 276 nebo email:
recepce@zahnpraxis.cz
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Cestovní agentura OTRE
hledá do svého týmu kolegyni na

pozici recepční - BRIGÁDA
Místo práce: Cestovní agentura OTRE ve Frymburku
Termín nástupu: Jaro 2018
Druh pracovního poměru: Brigáda
Náplň práce:
- příjem ubytovaných hostů
- poskytování informací hostům a návštěvníkům
- vyřizování rezervací
- práce na recepci, 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 100kč/hod) + prémie
- Víkendovou nebo sezonní brigádu
Kontakt: Strukturovaný životopis zasílejte
do 30. 04. 2018, panu Michalu Černockému na
cernocky@otre.cz nebo pro více informací volejte
na telefonní číslo 723 951 980.
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DÁMSKÁ JÍZDA
Dámy, chcete se cítit jako královny,
na chvíli si odpočinout od starostí
všedních dnů a nechat o sebe pečovat? Tak právě speciální wellness balíček je tu právě pro Vás, udělejte si
na sebe čas a dopřejte si dokonalou
péči po dobu 150 minut v rukou profesionálek.
Balíček DÁMSKÁ JÍZDA v hodnotě:

1.918,- Kč

Úspora na balíčku 602,- Kč

Wellness balíček DÁMSKÁ JÍZDA obsahuje:





1x Luxury spa black pearl - tělový peeling na 30 min
1x Zlatá masáž arganovým olejem na 30 min
1x Protivráskové ošetření pleti PEVONIA
BOTANICA na 60 min
1x Parafínový zábal na ruce na 30 min

* Balíček je nutné čerpat v jeden den.
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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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