ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 07/2019

■

Červenec

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Vážení občané, Obec Lipno nad Vltavou má možnost zapojit se do
projektu „Kompostéry Lipensko“ a v rámci 122. výzvy Operačního
programu Životní prostředí požádat o získání dotace na pořízení
kompostérů. V rámci zjišťovacího řízení pro účely stanovení
alespoň přibližného počtu potřebných kompostérů, prosíme
případné zájemce (občany, vlastníky rodinných domů, zahrádek
apod.) o informaci, zda by o získání kompostéru a jeho využívání
k likvidaci domácího bioodpadu měli zájem. VŠICHNI ZÁJEMCI
ZÍSKAJÍ KOMPOSTÉRY ZCELA BEZPLATNĚ. Informaci o
případném zájmu či nezájmu sdělte Obecnímu úřadu Lipno nad
Vltavou jakoukoli volnou formou – ústně, telefonicky, písemně,
mailem. Jakékoli další informace získáte na tel. 380 736 142.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 12/2019 ze dne 13. 6. 2019
č. usnesení: 115/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 116/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
zadávací dokumentaci na akci: „Lipno nad Vltavou – Vodovod II.
Tlakové pásmo“ a odsouhlasilo nabídku společnosti GPL Invest, s.r.o.
České Budějovice na zajištění zadavatelských činností na uvedenou
zakázku.
č. usnesení: 117/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo prodej
pozemku p.č. 215/101 v k.ú. Lipno nad Vltavou označený jako pozemek
p.č. 215/177 o výměře 425 m2 odděleného Geometrickým plánem č.
1681-60/2019 a pozemku 215/101 o výměře 463 m2 vzniklý dělením dle
Geometrického plánu č. 1681-60/2019 za kupní cenu 1.000,- Kč / m2
bez DPH.
č. usnesení: 118/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Pasport místních komunikací a Veřejnou vyhlášku o zařazení
pozemních komunikací v k.ú. Lipno nad Vltavou do kategorie místních
komunikací.
č. usnesení: 119/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo Plán
obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028.
č. usnesení: 120/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
pozemku p.č. 410/16 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 121/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o prodej
pozemku p.č. 546/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou a rozhodlo, že pozemek
prodávat nebude.
č. usnesení: 122/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Praha o poskytnutí
finančního daru a rozhodlo, že dar neposkytne.
č. usnesení: 123/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o výběru zhotovitele
akce: „Zateplení domu č.p. 13 Lipno nad Vltavou“ a vybralo jako
nejvhodnější nabídku zhotovitele pana Václava Šedivého za
nabídkovou cenu 862.027,46 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
Lipno nad Vltavou podpisem Smlouvy o dílo.

Obec Lipno nad Vltavou oznamuje, že
z důvodu řádné dovolené
bude dne 12. 7. 2019
Obecní úřad Lipno nad Vltavu
UZAVŘEN.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 13/2019 ze dne 27. 06. 2019
č. usnesení: 124/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 125/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o sdružených dodávkách plynu mezi obcí Lipno nad Vltavou a
společností E.ON Energie, a.s. na období od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2021.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
č. usnesení: 126/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr
pronajmout pozemek p.č. 50/6 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 127/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádosti o prodej částí
pozemků p.č. 410/1 a 414/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou a rozhodlo, že
v současné době nemá záměr pozemky prodávat.
č. usnesení: 128/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo Závěrečný účet obce
Lipno nad Vltavou za kalendářní rok 2018, který schvaluje s tímto
výrokem: Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s celoročním
hospodařením obce Lipno nad Vltavou za kalendářní rok 2018 bez
výhrad.
č. usnesení: 129/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou při projednávání závěrečného
účtu obce Lipno nad Vltavou za rok 2018 přijalo a odsouhlasilo
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Lipno nad Vltavou za kalendářní rok 2018.
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č. usnesení: 130/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje účetní závěrku obce
Lipno nad Vltavou za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, sestavenou
k 31. 12. 2018.
č. usnesení: 131/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o dílo mezi obcí Lipno nad Vltavou a Turistickým spolkem
Lipenska, Loučovice, na propagaci turistických atraktivit obce Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 132/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 4/2019.
č. usnesení: 133/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo vypsat výběrové řízení
na zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení na
rozšíření Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou. Jako
podklad bude sloužit objemová studie, která byla zpracována.

Narození / výročí
VÝROČÍ ČERVENEC 2019
V červenci si paní a pánové životní výročí rozdělili: pánové mají kulatá výročí. Jsou to Vilém Neubauer ml. a
Emanuel Zejda. Nastupuje dámská jízda. Slavit budou paní Ella Schánělcová, Krista Ortová, Anna Vaverová,
Květa Brožová, Růžena Bělohlávková a Marie Vongrejová.
Vše nejlepší, mnoho životní pohody, dobré zdraví, samou radost, a především stále dobrou náladu, přeje
SPOZ Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová

Život v obci / Akce /Ostatní
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – PODĚKOVÁNÍ
V pondělí 17. 6. 2019 jsme přivítali mezi nové občánky
naší obce 6 dětí – 3 děvčátka a 3 chlapce. Obec Lipno
nad Vltavou tímto velmi děkuje těm, kteří se podíleli
na průběhu akce. Především paní Monice
Slabihoudové, místním dětem, které pod jejím
vedením předvedly krásné vystoupení a jejich
rodičům, kteří si našli čas své děti na akci přivést a zase
odvést.
Za ochotu, vstřícnost a milý přístup patří také
poděkování manželům Figurovým a obsluze z Pizerie
Milano, kde již tradičně tato akce proběhla.

MODRÉ RYBIČKY
LIPENSKÝ POTĚR ZÁVODÍ NA DRAČÍCH LODÍ
Který sport je pro Lipno typický? V zimě lyžování, v létě cyklistika
a trochu i dračí lodě. Tento vodní sport je totiž symbolem začátku
lipenské letní sezóny - závody Dragon Boat Race již dlouhé roky
startují lipenské léto.
Jedním z klíčových účastníků jsou téměř od samotného
prvopočátku Modré rybičky. Oddíl sdružuje 25 dětí ve věku od
sedmi do 18 let z Lipna nad Vltavou, Vyššího Brodu a Frymburku.
„Dračí lodě je sport, který s dětmi milujeme. Je nejen o velkém
výkonu, ale také o týmové souhře, nadšení, maximální
pospolitosti a umění přijímat porážky. Takto sportovně
vychováváme na Lipně třetí generaci sportovců,“ uvádí

předsedkyně oddílu Jitka Šefránková, které na trénincích pomáhá
šest instruktorů.
Před 13 lety se jel první závod Dragon Boat Race jako recesistická
akce se šesti posádkami. Letos se sportovního víkendu, který se
konal od 17. do 19. května, zúčastnila téměř padesátka lodí.
Závody dračích lodí se pozitivně proměnily v téměř
celorepublikově oblíbenou akci s bohatým doprovodným
programem, kterého se účastní tisíce návštěvníků.
„Ty nejmenší se všechno učí od úplného začátku – jak držet
pádlo, mít svůj prostor na lodi, jak vyjít s ostatními,“
vysvětluje. Bez podpory Lipna by bylo fungování hodně složité.
„Pomáhají s materiálovým vybavením. Chtěla bych poděkovat
obci Lipno nad Vltavou. Bez ní by vše šlo jen těžko. Nesmím
zapomenout na společnosti LIPNO SERVIS a LIPENSKO.
Speciální poděkování patří Zdeňkovi Zídkovi za zázemí, které
nám na zdejší loděnici vytvořil.“
LIPNOSERVIS děti podporuje také v tom, že jim poskytuje volné
vstupy do svých provozů – děti chodily plavat i na večerní lyžování,
mohly kdykoliv vyrazit na Stezku, do Království lesa, lanového
centra či využívat lanovku.
Modré rybičky udělaly loni nábor nových členů a fungují tak ve
dvou kategoriích – děti a junioři. Větší členská základna je potřeba.
Bez kormidelníka, který je dospělý, jede na lodi 20 sportovců s
pádlem a jeden bubeník, který udává tempo lodi.
Před začátkem prázdnin se vedle těch lipenských závodů dračích
lodí, zúčastnily Modré rybičky několika klání. Neumístily se na
stupních vítězů, ale v těchto výrazně kolektivních sportech a
dětských kategoriích platí dvojnásob olympijské heslo o
zúčastněných.
„Pro nás i pro ně je jakékoliv umístění velký úspěch. Pořád se
učíme a hlavně zlepšujeme. Závody jsou ale moc důležité, děti
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vnímají konkurenci, slyší, že jim diváci zatleskají,“ uvádí.
Trofeje, které za dlouhé roky existence získaly mají vystavené v
informačním středisku v Lipně nad Vltavou, kde si je mohou
příchozí prohlédnout.
Přes léto musí klub rytmus zvolnit, všichni instruktoři pracují v
oblasti cestovních ruchu, ze kterého Lipno žije, na organizované
trénování dětí nezbývá tolik času.
„Neznamená to, že se nescházíme. Ale jde spíše o nárazové
akce, jdeme na matračky nebo se projedeme na lodi, ale
nezvládáme se scházet pravidelně,“ uvádí. Od jara do podzimu
se oddíl věnuje dračím lodím, děti také plavou nebo se věnují i
jiným vodním sportům. Přes zimu zase často lyžují. Lipenské děti
se například sdružují ve zdejší sportovní akademii, kde je vede
učitel tělocviku Antonín Kolář.
„Rodiče bývají často pracovně vytíženější než my instruktoři,
snažíme se dětem vštípit lásku ke sportu, aby neseděly stále
u počítače, což bývá leckdy velice obtížné,“ uzavírá Jitka
Šefránková.
Modré rybičky, Jitka Šefránková: 602 303 650, Zájemci hlaste
se!

STEZKA KORUNAMI STROMŮ LIPNO
SLAVÍ 7. NAROZENINY
Youtuberka Mína, koncert Martina Maxy i narozeninový dort!
Stezka korunami stromů slaví 7. narozeniny, a tak nebude
chybět tradiční oslava. 20. července čeká hosty bohatý
narozeninový program od 11 do 16 hodin. Chybět nebude
ani lišák Fox, chůdaři, kejklíř Půpa, pohádky, nebo třeba fakír
a kouzelník Petr Braun. Zváni jsou malí i velcí.
Program:
11:00 kejklíř Půpa
11:30 Martin Maxa
12:00 Fakír a kouzelník Petr Braun
12:30 Pohádka Lišáka Foxe
13:00 Kejklíř Půp
13:30 krájení narozeninového dortu s nejznámější českou
youtuberkou Mínou
14:30 Martin Maxa
15:00 Fakír a kouzelník Petr Braun
15:30 kejklíř Půpa
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SPORT POD VEDENÍM MEDAILISTŮ.
LIPNO SPORT FEST NABÍDNE ŘADU
NETRADIČNÍCH DISCIPLÍN
Olympionici David Svoboda, Roman Šebrle a
Kateřina Neumannová nebo čerství mistři republiky
VK Jihostroj České Budějovice. To je jen malý výběr
sportovců, kteří se letos zúčastní největšího
sportovního
festivalu
v
České
republice
Lipno Sport Fest 2019. Návštěvníci osmého ročníku
festivalu v Lipně nad Vltavou si během devíti dnů 17.
– 25. srpna vyzkouší zdarma celou řadu sportů a
poměří síly v několika závodech. Často je disciplínami
provedou právě profesionálové a úspěšní sportovci.
Každý den je doslova nabitý sportovními kurzy, ale
nebudou chybět ani závody a kulturní vyžití.
Festival má za cíl motivovat dospělé a děti ke sportu a
zdravému životnímu stylu. Důležité akce se
budou odehrávat na pláži pod Aquaworldem Lipno,
další program je rozprostřený do celého lipenského
areálu.
Hlavním partnerem Lipno Sport Fest 2019 je:

STAVBA NOVÉHO HOTELU A REKONSTRUKCE
CHATY LANOVKA
Na začátku června odstartovaly v Lipně nad
Vltavou stavební práce na novém hotelu, na pozemku u
Chaty Lanovka. Výstavba, která je součástí rozvoje
Skiareálu Lipno, bude probíhat osmnáct měsíců. Budova
hotelu bude kromě ubytovacích kapacit zahrnovat také
půjčovnu a prodejnu sportovního vybavení INTERSPORT,
která bude přesunuta ze stávajícího místa v Chatě Lanovka.
Počínaje březnem 2020 proběhne také postupná
rekonstrukce a přestavba Chaty Lanovka a blízkého okolí.
Oba projekty budou dokončeny na jaře 2021, kdy
vznikne modernizované zázemí pro klienty i personál
skiareálu. Výstavba je součástí dlouhodobě plánované
investice, která opět posune atraktivitu Skiareálu Lipno na
úroveň alpských středisek.

NOVÁ LIPNO.CARD A
E-SHOP LIPENSKÝCH ZÁŽITKŮ
Lipno letos spustilo zbrusu nový e-shop Lipnocard.cz.
Pokud vyrážíte na Stezku korunami stromů, nebo do Království
lesa, máte nově možnost zakoupit si vstupenky online právě v
tomto e-shopu a navíc za výhodnější cenu. Svůj výlet si tak
připravíte z pohodlí domova a na místě již vyrážíte přímo za
vybraným zážitkem.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Nová je také karta hosta Lipno.card, která přináší celou řadu
výhod. Získáte jí v Infocentru Lipno, v půjčovnách Bikepark Rent v
Chatě Lanovka, INTERSPORT Rent Kapitanát a INTERSPORT
Rent sjezdové koloběžky. Kartu a její výhody aktivujete
její registrací do osobního účtu v eshopu Lipnocard.cz.
Platnost nové Lipno.card je neomezená a jedná se o zálohovanou
kartu za 100 Kč. V zimní sezoně
bude tato karta sloužit jako
skipas.

Ostatní služby okolí Lipna nad Vltavou
• České dráhy - 1 + 1 jízdenka zdarma – Dakarem
pod Čertovkou
• Sleva 8€ / 13€ - Dunaj-Vltava ticket

VÝHODY S Lipno.card:

Lipno.card Vám umožní si užít lipenské zážitky zcela
zdarma nebo za zvýhodněnou cenu.

Aquaworld Lipno
• 10 % sleva – vstupné bazén
• 30 % sleva – vstupné sauna

A mnoho dalšího. Přejeme Vám krásné léto, tým Lipno.

Karta pro občany obce
Lipno nad Vltavou

Vaše karta obsahuje nad rámec běžné Lipno.card:
Aquaworld 2 hod: bazén/ sauna

-50% op.

Infocentrum Lipno
• 40,- Kč sleva – nákup – medík
lišáka Foxe
• Lízátko zdarma – nákup nad
300,- Kč
• Lanový park Lipno
• 15 % sleva – vstupné
• Půjčovny Lipno

Bikepark kolo 1 den

-50% op.

Bikepass 1 den

-50% op.

Lanový park

-50% op.

INTERSPORT Rent– Kapitanát:
• 10 % sleva – elektročluny a motorové čluny
• 10 % sleva – plachetnic
• 15 % sleva – kola a příslušenství
• 15 % sleva – inline brusle a příslušenství
• 15 % sleva – silniční koloběžky
• 20 % sleva – kurz inline bruslení
• 20 % sleva – kurz inline plachetnice

Stezka vstup 1 os.

zdarma 1x

Stezka tobogán

zdarma 1x

Království lesa 1 os.

zdarma 1x

Hopsárium LnV 2 hod

-50% op.

INTERSPORT Rent Koloběžky – Stezka korunami stromů:
• 10 % sleva – sjezdové koloběžk
• 100 % sleva – zapůjčení Frisbee disků
• 15 % sleva – Floutrejl – kolo + lanovka
INTERSPORT Rent- Beach Aréna:
• 10 % šlapadla, paddleboardy, kajaky
Bikepark Rent – Chata Lanovka
• 15 % sleva – kola a příslušenství
• 10 % sleva – bikepas při zapůjčení kola
• 15 % sleva – Floutrejl – kolo + lanovka
• 20 % sleva – kurz inline, bikepark
Adventure golf Lipno
• 10 % sleva – na hru
Amenity sport arena Lipno
• 20 % sleva – pronájem sportovní hala
• 20 % sleva – vstupné wellness
Amenity wakeboard Lipno – RY:BAR
• 20 % sleva – Wakeboarding 15 min
Hopsárium Lipno
• 2 + 1 hodina zdarma
Lipno Line – parník
• 1 + 1 vstupenka zdarma – 1x plavba lodí Adalbert Stifter (platí
do 30. 6. a od 1. 9.)
• 20 % sleva – 1x večerní plavba s hudbou (platí od 1.7. do 31.8.)

Lanovka, Stezkabus obousm.1 os. zdarma 2x
INTERSPORT Rent
letní plavidla na pláži

-25%

platnost do 31.10.2019

1. Jděte na www.lipnocard.cz a zaregistrujte
se
2. Navštivte Infocentrum Lipno, nahlaste svůj
registrovaný email a vyzvedněte si novu
Lipno.card se zálohou 100,- Kč
3. Vaše benefity budou aktivovány do 24 hod.
4. Pokud máte problém s registrací, rádi Vám
pomůžeme

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Návštěvy čtenářského
klubu ze Základní školy
Lipno nad Vltavou ve
školním roce 2018/2019
v Městské knihovně ve
Vyšším Brodě
V letošním školním roce jsme
se domluvili na návštěvách
dětí čtenářského klubu. V 60-ti minutovém programu
je čas nejen na čtení, ale i na seznámení s novými
knihami různých žánrů.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Říjnové setkání na téma: Cestujeme s pohádkou
(16.10.)
Při prvním sezení jsme se seznámili s klasickou
pohádkou. Zazněla pohádka australská, welšská a
africká.

Březnové setkání na téma: Zvířecí hrdina (13.3.)
Březnová návštěva Čtenářského klubu se motala kolem
zvířecích hrdinů v knihách. Vyzkoušela jsem si, jak
děti znají zvířecí hrdiny z pohádek a večerníčků.
Vyhledali jsme si knihy, u kterých z názvů mohlo
plynout, že mají zvířecího hrdinu, a nakonec jsme si
přečetli vtipné básničky o zvířatech z knihy Daniela
Vydry „Na co hrají varani“.
Prosincové setkání na téma: Detektivky (11.12.)
Prosincová návštěva čtenářského klubu se uskutečnila
na téma „detektivky“. Seznámili jsme se s historií
tohoto
literárního
žánru,
popovídali si o tom, co by měla
obsahovat dobrá detektivka a
jaký by měl být dobrý detektiv.
Prošli
jsme
si
nabídku
detektivních příběhů pro děti a
na závěr si poslechli ukázku z
audioknihy Kláry Smolíkové a
Jiřího Walkera Procházky
Tajná dvojka A + B: Zločin
mezi dinosaury.
Lednové setkání na téma: Komiks (15.1.)
Úterní odpoledne patřilo komiksu. Povídali jsme si o
tom, jak a kdy komiks vznikl. Seznámili jsme se se
známými autory i komiksovými postavami. Nechyběl
ani čas na prohlédnutí si komiksů, které v knihovně
jsou.
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Dubnové setkání na téma: Zvířecí hrdina II. (9.4.)
Další měsíc je za námi a na návštěvu knihovny dorazily
děti ze Čtenářského klubu. K tématu vybraných knih
jsme se dopídili vyluštěním křížovky, kde děti
poznávaly jarní květiny. Z vybraných knih na téma
zvířecí hrdinové si děti četly, poté nám knihu
představily a ti, které kniha zaujala, si ji mohli odvézt
na dočtení do školy.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní učitelce
Pinďákové a paní učitelce Vávrové, že byly ochotny
s dětmi do Vyšebrodské knihovny dojet. A doufám, že
započatou spolupráci budeme i nadále rozvíjet.
Za Městskou knihovnu ve Vyšším Brodě zpracovala
Romana Ouředníková.

Návštěva ZŠ Frymburk
Setkání s naší budoucí třídou bylo velice
zábavné a zajímavé. Po tom, co jsme se
pozdravili, rozdělili jsme se do skupin a vyrazili
na Martu, kde jsme dostávali úkoly a nakonec i
velkou hádanku. Když jsme se vrátili, prohlédli
jsme si školu a pak jsme šli do hudebny, kde
jsme si zazpívali a zatančili. Nakonec jsme se
rozloučili a jeli na Lipno. Už se určitě všichni
do ZŠ Frymburk těšíme!
Laura Bojka Gladišová a Jana Tylšarová,
5. třída
Květnové setkání na téma: Vikingové (29.5.)
Poslední květnová středa patřila poslední návštěvě
Čtenářského klubu ze Základní školy Lipno nad
Vltavou v tomto školním roce. Naposledy jsme si
představili knihy na téma vikingové. O nich jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého a stihli přečíst dva krátké
příběhy.

Akademie 2019
Dne 13.6. se konala naše školní akademie. Děti z
1. - 5. třídy si připravily pohádky, cirkus, kouzla,
tance a jiná zábavná vystoupení. Celá škola si
tuto akci moc užila, doufáme, že i vám se
akademie líbila. Určitě přijďte i v dalších
letech.
Jůli Šilhanová, 5. třída

Rafty
Rafty jsme si moc užili. Mohli jsme jet i na
jednom paddleboardu. Jeli jsme až do
Rožumberka a zastavili „Na Veverkách“, kde na
nás čekaly buřty a různý hry. Doufám, že další
akce budou stejně super.
Sophie Veberová, 5. třída

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Strana 7

PODĚKOVÁNÍ
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ děkuje panu Veberovi a
paní Knotkové za organizaci a zúčastněným rodičům
za pomoc při našich plavbách na raftech do
Rožmberku, moc jsme si to užili, bylo to SUPER!!!
Také děkujeme restauraci KAROLÍNA a panu
Faturovi za skvělé zázemí a pohoštění při pasování
předškoláků na prvňáčky a rozlučce s páťáky,
všichni byli velice spokojeni.
Školní rok jsme zakončili koupáním, kdy jsme po cestě
na pláž dostali v restauraci KOTVA 50 zmrzlin
zdarma, děkujeme.

Vaše nová AVON Lady v místě bydliště
nebo pracoviště je tady!
Využijte osobního kontaktu a objednávejte
Vaši oblíbenou kosmetiku bez poštovného.
Každé 3 týdny nový katalog.
Objednávky emailem:
avon.vladka@gmail.com
nebo telefonicky: 606 61 76 61
Na spolupráci se těší Vladimíra Pubalová
www.avon.cz

ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou, Mgr. Martina Vallová,
ředitelka.
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.
Práce na HPP plný nebo částečný úvazek dle domluvy
Pracoviště v Lipně nad Vltavou. Odpovídající platové ohodnocení
úkolově dle produktivity práce.13tý plat.
Nástup: Možný ihned.
Více informací a pohovory na mob.: 725 339 343, na emailu:
milena@lipnolakeresort.cz .

PRODEJ DŘEVA NA PALIVO
PRÁZDNINOVÁ AKCE
Od 1.7. do 31.8.2019
Jehličnatá vláknina v délce 2m.
Cena 399,-Kč za prm vč. DPH
Doprava do 25 km je zahrnuta v ceně.
Minimální odběr cca 40 prm.
(1 nákladní auto s hydraulickou rukou)
KONTAKT:
Bc. Zouhar Pavel, tel.: 607 117 150

Salon Fénix
Lipno nad Vltavou 90 nabízí

DIABETICKOU PEDIKÚRU
Pro pojištěnce VZP při doložení min. 4 účtů do 31.listopadu 2019
bude pojištěnci proplaceno 1000,- Kč zpět jeho pojišťovnou.
Občan Lipna n./Vlt. s kartičkou občana čerpá zároveň 10% slevu.
Podrobnější informace na webových stránkách.
Termín si objednejte na tel.: + 420 606 313 452 Staňková Vendula

Těšíme se na Vaši návštěvu ☺ ☺ ☺
www.salon-fenix.cz ******* www.facebook.com/SALON FÉNIX
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