ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 02/2017

■

Únor

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Život v obci
MASOPUST 2017
Na vědomí se dává, že 25. února 2017 nastává
Lipenský masopust. Právo masopust konati bude
vyžádáno v 11:00 hodin před Obecním úřadem.
Přivítáme každého, kdo bude mít zájem zúčastnit se
Masopustního průvodu. Účastníci se sejdou
v sobotu 25. 02. 2017 v 09:00 hod. v Obecním domě.
Po průvodu zveme všechny občany na Masopustní
zábavu. Začne úderem 19:00 hodiny v hotelu
BouCZECH. Zahraje Pajzl Band. Vstup zdarma!!!
Obecně závazná masopustní vyhláška obce Lipno nad Vltavou
ovládnuté spolkem LIPEN
(Vyhláška spolku LIPEN č.1/2017, o shromažďování, povolování, mýtu,
elektronické evidenci, radosti, návštěvách, konzumaci, odstraňování
padlých masek a čumilů a jiných důležitostech)
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) je závazná v den
konání masopustu pro všechny zúčastněné.

Masopust je pudová záležitost - starosta s námi buďto pude, nebo
nepude.
Čl. 2 Obecná ustanovení
Masopustní průvod nelze nepovolit, tedy lze jej povolit, pokud jsou
splněna následující ustanovení, s výjimkou ustanovení zde
neuvedených, nebo uvedených v prováděcí vyhlášce, která upravuje,
doplňuje nebo nahrazuje jednotlivá ustanovení této obecné závazné
vyhlášky.
Nedílnou součástí této vyhlášky, je povolení masopustní koledu v obci
Lipno nad Vltavou konati, které bude uděleno dodatečně.
V období konání masopustu, jde povoleno:
Navštěvovat obydlí jednotlivých občanů bydlících po trase průvodu a to
bez udání důvodu a bez nutnosti mít platné povolení k domovní
prohlídce. Zastavovat veřejnou nebo neveřejnou dopravu a požadovat
mýtné za průjezd intravilánem obce. Zastavovat pocestné a požadovat
po nich mýtné za průchod intravilánem obce. Konzumovat nápoje či
potraviny různého skupenství, barvy a chuti v přiměřené, nebo dokonce
nepřiměřené míře. Hlasitě projevovat radost ve formě mluveného slova,
zpěvu, jásotu, pískotu, bučení, halekání, kvílení nebo jakéhokoliv
podobného vyjadřování a to i po skončení obvyklé nebo neobvyklé doby
nočního klidu.
V období konání masopustu není povoleno, tedy je zakázáno:
Vyloupení prodejny potravin, protože v Jednotě je síla.
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Cílená likvidace domácího zvířectva. Zlikvidovat je možné pouze drůbež
při podezření na ptačí chřipku a to jen v případě podezření možného
vzniku pandemie. Kouření v lokalitách, které budou během průvodu
kýmkoliv prohlášeny za restaurace. Na tyto lokality se vztahuje i zákaz
kouření z komína bez výjimky. A to i té výjimky, potvrzující pravidlo.
V období konání masopustu se nařizuje:
Elektronicky zaevidovat všechny masky a čumily. Elektronicky
zaevidovat každé štamprle, chlebíček, koblihu, či jednohubku, včetně
jedinečného identifikačního kódu uvedeného na každé z výše
uvedených komodit. Každá komodita musí být opatřena čárovým kódem
v příslušné formě, odpovídající formě dané komodity. Pokud se jedná o
komoditu jakkoliv poživatelnou, musí být i forma čárového kódu ve
formě poživatelné. Pokud je komodita skupenství kapalného, musí být i
čárový kód skupenství kapalného. O konzumaci veškerých pochutin a
tekutin je občarstvitel povinen občerstvovanému vydat stvrzenku.
Výjimka může být udělena pouze ve výjimečných případech a to na
základě platné žádosti podané s dostatečným, ne kratším, než delším
předstihem. Do skončení masopustního průvodu odeslat ,,Kontroverzní
Ohlášení“, a to jedině elektronicky, nebo za pomocí Poštovního Holuba
do sídla Centrálního Úřadu pro Srandu Králíkům a Evidenci Masek –
Územní pracoviště ‚Vrabčí Hnízdo‘ (dále jen Centrální úřad).
Kontroverzní Ohlášení musí obsahovat všechny povinné i nepovinné
údaje. V případě pozdního doručení, bude stanovena sankce dle
platného sazebníku Centrálního úřadu. V případě nevydání stvrzenky o
konzumaci je Laufr průvodu povinen o tomto sepsat Bonzácké hlášení a
toto do 24 hodin zaslat do sídla Centrálního úřadu. Této povinnosti je
zbaven v případě silné nebo ještě silnější společenské únavy. O síle
společenské únavy rozhoduje Laufr.
Čl. 3 Odstraňování padlých masek a čumilů
Všechny padlé masky (dále jen padlý) a čumilové se musí na své
náklady odstranit z místa padnutí na své náklady nejpozději do kuropění
dne následujícího po dni konání průvodu. Kuropěním se rozumí doba,
kdy začínají ku… pět. Padlý i čumil se musí před padnutím viditelně
označit. V případě, že padlý nebo čumil nebude schopen se odstranit
sám, bude odstraněn pohotovostní četou na jeho náklady. O místě
uložení padlého nebo čumila bude vyrozuměn místně příslušný Obecní
úřad. Padlým nebo čumilům není povoleno svým padnutím zabrat cizí
pozemek. V případě zavátí sněhem je možno shora uvedené odstranit
při jarním tání.
Čl. 4 Závěrečná ustanovení
Varování: Během průvodu může masopustní průvod zdivočet, proto si
pozorně přečtěte svoje pojistné smlouvy a to i drobné, téměř
neviditelné, písmo na zadní straně smluvního ujednání. Tato vyhláška
nabývá účinnosti a platnosti dnem konání masopustního průvodu, tedy
25. únorem, 11 hodinou dopolední, respektive 9 hodinou dopolední, kdy
dojde ke srocení masek. Tato vyhláška je do každé domácnosti, i té
chalupářské, trvale zde nežijící, distribuována smluvním partnerem pro
doručování vyhlášek a tiskovin. Pokud tuto vyhlášku nyní nečtete, došlo
patrně k omylu v doručení, k čemuž, dle smluvních podmínek, může
dojít jednou a ne více než jednou za 100 let. Pokud tedy k tomuto
vzácnému jevu došlo, reklamujte, prosím, tuto skutečnost na placeném
telefonním čísle smluvního partnera, které si musíte dohledat sami.
Poplatek za spojení činí 99,- Kč bez vyšší sazby DPH za každých
započatých 10 vteřin.
Schválili, podepsali a následně projednali – zastupitelské a úřední hlavy
namazané spolku LIPEN.
KAPESNÍ PRŮVODCE ÚČASTNÍKA LIPENSKÉHO MASOPUSTU
2017- SOBOTA 25. ÚNORA
Velevážené dámy, velevážení páni, milé děti, velectěné masky a
případní čumilové z řad místních či přespolních. Tak jsme se dočkali.
Pomalu nám končí období zabíjaček, bálů, veselic a nezřízeného
veselí. Zbývá nám poslední možnost si ještě zadovádět při
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masopustním průvodu a veselici. Letos je tento masopust o to
významnější, že na nás hledí celá Evropa.
Pokud čtete tyto řádky, tak existují dvě možnosti:
A) spletli jste si tento leták s letákem ze supermarketu a marně čekáte,
kde se dočtete o 100% slevě
B) pravděpodobně se chystáte zúčastnit letošního masopustního
průvodu buď jako divák (neboli „čumil“), aktivní účastník (neboli
„maska“) nebo jenom jako doprovod svojí dětské ratolesti.
Pokud jste si odpověděli ANO na možnost A, tak:
- už dál nečtěte. Je to zbytečné. Přidejte tento papír k ostatním letákům,
které máte doma. Vezměte si kabát a čepici a běžte všechny tyto papíry
hodit do jednoho z modrých kontejnerů, které v naší obci jsou a slouží
pro sbírání papíru.
- budete se nejen chovat ekologicky, ale navíc se nerozčílíte, že
nemůžete využít žádnou slevu.
Pokud jste si odpověděli ANO na možnost B, tak:
- čtěte velmi pozorně.
- zde uvedené informace se Vám budou určitě hodit, abyste se při
Lipenském masopustním reji necítili bezradní a překvapení z toho co
uvidíte a uslyšíte.
Pokud jste nezvolil ani jednu z možností, tak:
- můžete klidně bez obav o své duševní zdraví pokračovat ve čtení.
Neboť 11 z 10 psychiatrů doporučuje se alespoň na jeden den v roce
stát bláznem, maskou nebo alespoň pobaveným čumilem.
PROGRAM
09:00 – sraz všech masek v Obecním domě (pozor neplést s Obecním
úřadem, tam vás v tuto dobu nikdo čekat nebude)
11:00 - sraz všech čumilů před Obecním úřadem neboť než se masky
vydají na masopustní průvod obcí, tak musí nejdříve požádat starostu o
povolení. Úřední razítko, je holt úřední razítko. Jménem masek bude o
povolení žádat RYCHTÁŘ (dobře si tuto postavu zapamatujte, neboť
jde o jakéhosi moderátora celého masopustu, a když se Vám nebude
cokoliv líbit, tak toto je ta pravá osoba, kde si stěžovat). Pokud starosta
maskám povolení udělí (což zatím vždycky udělal), tak se všichni vydají
na masopustní průvod. Pokud by ovšem povolení nevydal (což mu snad
strach ani nedovolí), tak by tím byl celý masopustní průvod nepovolený
– to nám ale stejně vadit nebude a průvod bude vykonán neboť
zakázané ovoce chutná nejlíp. Přijďte včas!!!! Očekáváme velký nápor
masek a čumilů nejen z Lipna a přilehlých dědin, osad a měst, ale
očekáváme je taky z dalších členských i nečlenských zemí EU.
Očekáváme delegace z Evropského i našeho parlamentu, senátu,
krajského zastupitelstva a z mnoha dalších organizací jako např. Ligy
na ochranu zvířat nebo Ligy lidských práv. V případě příjezdu delegáta
Strany zelených prosíme o uvolnění místa k sezení, neboť mají právo
sedět.
11:38 – asi 18:00 – masopustní průvod obcí (čas je orientační, záleží
na velikosti protivětru, rychlosti našich nohou, pohostinnosti a počtu
místních navštívených a na dalších nepředvídatelných okolnostech)
Průvod masek projde skoro celý intravilán obce a skončí u Hotelu
BouCzech.
POKUD CHCETE, ABY VÁS MASKY OBŠŤASTNILI SVOJÍ
NÁVŠTĚVOU, OZNAČTE VIDITELNĚ SVOJE DOMY, NEBO
MÁVÁNÍM PŘIVÍTEJTE PRŮVOD MASEK. POKUD BUETE CHTÍT
OZNAČIT SVŮJ DŮM, POUŽIJTE K TOMU NEJLÉPE BAREVNÉ
OZNAČENÍ V BARVÁCH OBCE LIPNO – ZELENÁ, MODRÁ A ŽLUTÁ.
POKUD ZVOLÍTE VARIANTU MÁVÁNÍM, POUŽIJTE OSVĚDČENÉ
PAPÍROVÉ MÁVÁTKO NEBO BÍLÝ ŠÁTEK. PŘÍPADNĚ MŮŽETE
POUŽÍT TAKÉ FRKAČKU NEBO CINKÁNÍ ŠTAMPRLAT, ABYSTE
PRŮVOD UPOZORNILI TAKÉ ZVUKOVÝM ZNAMENÍM, POKUD BY
VÁS OMYLEM PŘEHLÉDL. NA UVÍTANOU MASEK JE DOBRÉ
PŘIPRAVIT SI NĚCO CHUTNÉHO K ZAKOUSNUTNÍ A ZAPITÍ
(doporučuje se kobliha, nebo teplá klobáska a domácí slivovička). Za
vřelé uvítání a štědré obdarování si budete moci společně s maskami
zatančit v kolečku, aby se Vás drželo po celý rok štěstí a dobrá nálada.
19:00 – 01:00 – Masopustní zábava v restauraci Hotelu BouCzech
spojená se zastřelením a pochováním Masopusta (čas je opět
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orientační, záleží na náladě a únavě účinkujících a diváků. Masopust
bude před zastřelením humánně uspán, aby netrpěl). K tanci, poslechu
a dobré náladě bude hrát kapela světového formátu Pajzl Band, která
naší obec navštíví v rámci svého evropského turné.
UPOZORNĚNÍ EVROPSKÉHO KOMISAŘE PRO ZÁLEŽITOSTI
SPOLEČNÉHO POSTUPU EU V OBLASTI MASOPUSTNÍ: čtení tohoto
letáku způsobuje závislost na masopustu. Nedoporučuje se číst lidem,
kteří mají neustále špatnou náladu, neboť po přečtení tohoto materiálu
o účasti na masopustu by mohlo dojít k prudkému zlepšení jejich špatné
nálady a tím by mohli být vyvolány nevratné změny v jejich chování k
lepšímu!!!!
UPOZORNĚNÍ PŘEDSEDY KOMISE PRO ZKOUMÁNÍ (NE)PRAVDY:
NE VŠECHNY INFORMACE A NÁVODY UVEDENÉ V TOMTO
LETÁKU MUSÍ BÝT NUTNĚ PRAVDIVÉ!!!! ZMĚNA ROGRAMU
VYHRAZENA
BRUSLÍME A DĚKUJEME
Letošní podmínky pro zimní radovánky jsou luxusní. Spoustě z nás
udělalo zamrzlé lipenské jezero ohromnou radost a plni nadšení
užíváme bruslení. Abychom se mohli prohánět na upravené bruslařské
dráze, k tomu někdy vede cesta téměř trnitá a jsou to hodiny práce.
Zásluhu má pár nadšenců, kteří se o dráhu starají ve dne v noci. Někdy
spíše jen v noci, kdy dráhu čistí od sněhu, pravidelně strojově zametají
nebo ji ručně polévají vodou, aby byl led co nejhladší a bruslaři co
nejspokojenější. A když nebylo možné použít zametací (čistící) stroj,
protože by spíše ublížil, než pomohl, neváhali a do čištění se pustili jen
s lopatami a koštětem v ruce. A tak Zdenku, Chemiku, Vašku, Lukáši
a Vašoune DĚKUJEME!!!
Lipenští bruslaři

LYŽAŘSKÝ KURZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPNO NAD VLTAVOU
Jako již několik předchozích let, jsme se i letos v termínu od 9. 1. do 13.
1. 2017 setkali s dětmi z místní ZŠ na lyžařském kurzu. Na tenhle kurz
jsme se jako vždy velmi těšili, většina lipenských dětí jsou zdatní lyžaři a
snowboarďáci, takže práce s nimi je v podstatě zábava.
Sešli jsme se každé ráno před devátou hodinou v hojném počtu 42
odhodlaných dětí a 6 instruktorů z místní lyžařské školy Skichool Lipno,
učit se něco nového a užít si den v pohybu v našem Skiareálu. Vyzvedli
jsme si v půjčovně Intersport Rent vybavení, následovala rozcvička ve
Foxparku, kterou by děti nejraději vynechaly, a rovnou se vydaly
sjezdovku. Ale bylo třeba postupovat po jednotlivých krocích. Rozjezdit
se ve Foxparku, roztřídit se do družstev a hurá na sjezdovku. Nejvíce
jsme využívali Školní sjezdovku, která je nejbezpečnější, je vyhrazená
pouze pro lyžařskou školu a byla často celá jen pro nás. Celý týden byl
plný zábavy, her i pokroků našich milých svěřenců. Hledali jsme po
celém areálu zvířátka, které nás na konci týdne přivedla k vytouženému
pokladu. Že lyžování naše malé žáky baví, bylo vidět i odpoledne, kdy
spousta dětí i po ukončení kurzu ze sjezdovky neodcházela a lyžovala
celý den.
Prostě jsme si to opět všichni užili, zazávodili a budeme se těšit na další
zimu, až se potkáme s další partou šikovných lipenských dětí.
Jsme rádi, že lyžařský výcvik je v očích dětí i rodičů tak oblíbený, přeci
jen lipenská škola je jeho pořádáním výjimečná a to i díky spolupráci se
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Skiareálem Lipno, který dětem celý výcvik zajistil zdarma. „Je to naše
vizitka, že lipenské děti budou dobří lyžaři a současně budou pyšní na
„svoje Lipno“ co všechno umí a co všechno ve své obci můžou dělat. “
uvedl ředitel areálu Petr Dušek.
Ahoj holky a kluci ze základní školy, za tým instruktorů Skichool Lipno,
Kuba a Tomáš.
PODĚKOVÁNÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
V průběhu školního roku probíhá plavecký výcvik, kterého se zúčastňují
žáci ze základní školy a také děti z mateřské školy. V listopadu nám
skončila první etapa tohoto výcviku. A nyní se již těšíme na její jarní
pokračování.
Touto cestou chceme velice poděkovat společnosti LIPNO SERVIS
s.r.o. za bezplatné zapůjčení bazénu Aquaworld Lipno a za zajištění
skvělých instruktorů, kteří se plně věnují našim malým plavcům.
Chceme také poděkovat za to, že nám již čtvrtým rokem po celý školní
rok zajišťuje autobusovou dopravu na hodiny tělesné výchovy, které se
uskutečňují na Loděnici Lipno. Velice si toho vážíme, protože veškeré
cestovní náklady nám hradí právě tato společnost. Děkujeme!!!
V neposlední řadě patří poděkování také Skiareálu Lipno, který
lipenským dětem zcela zdarma zapůjčuje lyžařské a snowboardové
vybavení v týdnu jejich výcviku a zároveň nikdo nemusí platit ani korunu
za jejich úžasné a velmi trpělivé instruktory.
Uvědomujeme si, co pro naše žáky a děti z mateřské a základní školy
děláte. Toto není samozřejmostí!!! Patří VÁM za vše veliké DÍKY!!!!!
Za ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou Mgr. Marika Poslušná
ÚNOROVÉ AKCE VE SKIAREÁLU LIPNO
4. 2. - Snowboard banked slalom Lipno 2017
4. 2. 14.00 – 16.00 - Animace s lišákem Foxem
11. – 12. 2. Kramolínský obřák
11. 2. - Sobota s Lipno bez bariér
11. 2. - Animace s lišákem Foxem
18.2. - Animace s lišákem Foxem
25. - 26. 2. – Masters
25. 2. - Temple snowboard day Lipno 2017
25. 2. - Animace s lišákem Foxem
Více na www.lipno.info
ČISTÝ FESTIVAL // NA SNĚHU
Do českých lyžařských areálů míří Čistý festival//na sněhu, lidé tak
mohou nově třídit odpady na sjezdovkách. Úspěšný projekt Čistý
festival, prostřednictvím kterého společnost EKO-KOM již 10 let
zajišťuje třídění odpadů na letních festivalech, vyráží tento týden poprvé
na české hory. Od následujícího víkendu až do konce zimy budou mít
návštěvníci vybraných akcí v lyžařských areálech v celé České
republice možnost třídit odpady a získat za to recyklované odměny.
Lyžaři mohou třídit odpady do speciálních barevných košů
Smyslem projektu Čistý festival//na sněhu je umožnit třídění odpadů
lyžařům a účastníkům akcí v českých zimních areálech. V okolí
sjezdovek budou po dobu konání akcí S ČT sport na vrchol a Soldiers
umístěny speciálně vyrobené barevné koše na třídění plastů, papíru a
plechovek. O ty se bude starat úklidová četa, která je bude svážet do
velkoobjemových kontejnerů. Veškerý tříděný odpad pak z hor poputuje
na dotřídění a bude recyklován.
Motivací k třídění odpadů budou mít lyžaři hned několik. Hlídka projektu
Čistý festival//na sněhu odmění silikonovým náramkem každého, koho
přistihne při třídění do barevných košů. Náramek bude směnitelný za
praktické zimní odměny vyrobené z recyklovaných surovin z tříděného
odpadu. Kromě toho bude díky portálu Samosebou.cz lyžařům
k dispozici vyhřívané posezení v upravených barevných kontejnerech
s wi-fi připojením a nabíječkami. V neposlední řadě je velkou motivací k
třídění odpadů úspora přírody a ochrana životního prostředí.
Díky projektu Čistý festival lidé ročně vytřídí desítky tun odpadů
Čistý festival//na sněhu navazuje na úspěšnou letní verzi projektu. Ten
funguje s podporou portálu Samosebou.cz již od roku 2008 a umožňuje
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třídění odpadů v areálech letních hudebních festivalů. Do projektu je
každoročně zapojeno 20 velkých českých akcí, mezi kterými nechybí
Colours of Ostrava nebo Rock for People. Za 10 let trvání projektu
vytřídili návštěvníci hudebních festivalů přesně 302 925 kilogramů
plastů, papíru, skla a plechovek.
Během letošní zimy se Čistý festival//na sněhu vydá na šest akcí do
šesti českých pohoří v celé České republice:
27. 1. – 29. 1. // Dolní Morava // Kralický Sněžník
10. 2. – 12. 2. // Klínovec // Krušné hory
24. 2. – 26. 2. // Karlov // Jeseníky
10. 3. – 12. 3. // Lipno // Šumava
24. 3. – 25. 3. // Deštné // Orlické hory
31. 3. – 2. 4. // Špindlerův Mlýn // Krkonoše
Více informací najdete na internetové stránce: zimni.cistyfestival.cz

KARNEVALOVÝ REJ
V sobotu 4. 3. 2017 od 14:30 hod. v hotelu
BouCZECH karnevalový rej pro děti. Čekají na
Vás soutěže, diskotéka, balíčky.
A večer od 20:00 hod. MAŠKARNÍ BÁL pro
dospělé. Nestyďte se a přijďte si zařádit!
Vstup (jen na večerní akci) 40,-/osoba v masce,
60,-/osoba bez masky.
Hraje Hudební kroužek z Vyššího Brodu.

Životní jubilea, narození, …
ÚNOR 2017
V únoru bude slavit 12 občanů své narozeniny. Jsou jen jedny kulaté a to je paní Věra Peňáková. Dalšími oslavenkyněmi a
oslavenci jsou: paní Marta Březinová, Berta Zemanová, Markéta Smolíková, Zdenka Kortišová, Eržika Sojková, Hana
Ranglová a Libuše Pešková. A ještě muži: pan Jiří Krejčí, Karel Kortiš, Jaroslav Zámečník a Radek Hofman.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přeje SPOZ Lucie Bravencová a Vítězslava Neubauerová..

Ostatní
PROGRAM FČAS NA ÚNOR 2017
PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / 20 Kč nebo ZDARMA při pomoci s přípravou materiálu
na jiné programy - každý sudý čtvrtek 14:30 – 16:00, termín: 9. 2., 23. 2.
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30 a každý
čtvrtek 19:00 – 20:00
Stolní tenis / 20 Kč, dle domluvy na tel: 774 242 470
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
5. 2. neděle od 15:00 / náhradní hodina za leden
MALÍŘSKÉ PLÁTNO ZA HODINU technikou DECUPAGE s Elenou
účast prosím nahlaste na fcas@centrum.cz nebo na tel: 603 478 117
…sebou jen fén na vlasy
17. 2. pátek 17:15 – 18:15 / 50 Kč za seminář JAK LÉPE ROZUMĚT
SVÉMU OKOLÍ - kurz, který se zabývá nonverbálními projevy a
limbickými reakcemi lidí: lektorka Bára Tybitanzlová
24. 2. pátek od 18:00 / 100 Kč v ceně voňavý dáreček - ODHALTE
TAJEMSTVÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ - workshop vede Veronika
Račáková, rezervace na tel: 776 254 700
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
18. 3. sobota / cvičící seminář na téma semináře PÁNEVNÍ DNO s
fyzioterapeutkou Bc. Aničkou Crhovou.
31. 3. pátek / seminář s navazující individuální poradnou téma semináře
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PŘÍRODNÍ CESTOU s lékárnicí a zkušenou
bylinkářkou s 20ti letou praxí PharmDr. Ivanou Haldovou
MONTESSORI CHVILKY - termín bude upřesněn. Kurz pro rodiče
s dětmi od 1,5 roku zaměřený na získání komunikačních a výchovných

způsobů k rozvoji dětské samostatnosti a k podpoře dětské osobnosti s
lektorkou Veronikou Račákovou.
INFOCENTRUM LIPNO hledá do svého týmu spolehlivého kolegu
Pracovníka INFOCENTRA
Popis činnosti: osobní a emailová komunikace s klienty – ČJ/AJ/NJ,
prodej suvenýrů, vedení obchodu, zprostředkování ubytování.
Jste pracovití, máte min. středoškolské vzdělání a baví Vás komunikace
s lidmi v příjemném prostředí? Zašlete nám svůj životopis do 20. 2.
2017, na e-mail: michaela.petru@lipno.info, nebo volejte
724 174 268, www.lipno.info.
LIPNO LAKE RESORT hledá na hlavní pracovní poměr
POKOJSKOU
Požadujeme: zodpovědný a aktivní přístup k práci, spolehlivost,
samostatnost, pracovitost, pečlivost, ochotu pracovat ve všední dny, i o
víkendu, částečná znalost německého nebo anglického jazyka výhodou,
hmotnou zodpovědnost za svěřený majetek.
Popis činnosti: příprava boxů pro úklid apartmánů, kontrola apartmánů
po úklidech externími pracovníky, úklid a údržba apartmánů a k nim
přidružených prostor, úklid a údržba recepce a venkovního prostranství
v areálu resortu, doplňování inventáře a vedení inventurních seznamů
skladu, další pomocné práce.
Nabízíme: stabilní zázemí kvalitní české společnosti, odpovídající
platové ohodnocení, práce na HPP plný nebo částečný úvazek dle
domluvy, pracoviště v Lipně nad Vltavou.
Nástup: možný 1. 4. 2017
Více informací a pohovory na adrese Lipno Lake Resort, Lipno nad
Vltavou č.p.302, PSČ 382 78, email: milena@lipnolakeresort.cz,
mob.: 725 339 343.
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