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OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
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■

Listopad

■ Náklad 310 ks

■

Zdarma

Historie

Z KRONIKY ANEB HISTORIIE Z JINÉHO POHLEDU
ROK 1996
Naše dvacáté století je možno nazvat stoletím válek s mnoha,
mnoha milionovými oběťmi. Je devastovaná příroda, vznikají

živelné katastrofy, povodně, požáry a další. Nyní mohou naši lidé,
pokud mají peníze vycestovat za hranice, ale na druhé straně do
naší republiky přichází mnoho cizinců - jsou to hlavně: Ukrajinci,
Bulhaři, Rumuni, Číňané a další. S jejich přítomností nejsme
spokojeni, protože s nimi přišlo hodně problémů.
K 31.12. 1996 měla obec 511 obyvatel trvale hlášených. Posun je
ve věkovém rozdílu, kde počet občanů nad 60 let stoupl z 62
obyvatel na 72.
Narodilo se 8 nových občánků a do 1. třídy nastupovalo také 8
dětí. Uzavřeny byli 4 sňatky.
Ke konci roku 1996 byla dokončena přestavba domu č.p. 3. Tím
se zčásti vylepšila bytová situace v obci. Také rekonstrukce domu
č.p. 10, který je majetkem Vodních elektráren, je v tomto směru
přínosem. Byla dokončena výstavba 16 rodinných řadových
domů. I v příštím roce bude bytová obnova pokračovat, a to
rekonstrukcí objektu bývalého velitelství Pohraniční stráže č.p.
39. Čistící stanice pro zdejší obec byla s určitým zpožděním
osazena technologickým zařízením, dokončena a dána do
provozu.
V červnu proběhly volby do parlamentu České republiky. U nás
bylo zapsáno 392 voličů, vydané obálky 274,odevzdaných obálek
274, platné hlasy 272. Ještě nižší počet voličů přišel k volbám v
listopadu do senátu. 110 lidí ze seznamu 389 voličů, platných
hlasů bylo 109.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNO NAD
VLTAVOU Č. 19/2015 ZE DNE 30.09.2015
č. usnesení : 260 /2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s pořádáním 3. ročníku
závodu v běhu „Loučovický maratón“ dne 1.11.2015 v časovém rozmezí
od 10:00 do 15:00 hod.
č. usnesení : 261/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo nabídku spol. OSP
České Budějovice a.s. na odkup pozemku p.č. 77/12 o výměře 247 m2.
Nabízí kupní cenu 20.000,- Kč za celý pozemek.
č. usnesení : 262/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou konstatuje, že pro rozhodnutí o
směně pozemků jejíž záměr byl zveřejněn na úřední desce obce od
20.4.2015 do 6.5.2015 byly shromážděny a zastupitelům předloženy
podklady, které jsou dostatečné pro přijetí rozhodnutí a nikdo ze
zastupitelů nevznesl návrh na jejich doplnění. Úmyslem této směny je
narovnání vlastnických vztahů na plochách realizované či připravované
turistické a s ní související technické infrastruktury. Cílem je zajistit její
budoucí rozvoj a umožnit realizaci dalších připravovaných investic do
turistické infrastruktury a volnočasového areálu v tomto území.
Důvody k provedení této směny jsou: Jediná cesta pro zachování obce
dávající smysl je rozvoj obce jako turistické destinace. Prioritou obce je

zajistit další rozvoj sídla jako turistické destinace a tím dlouhodobě
stabilizovat její ekonomickou i sociální situaci. To bude možné pouze
tehdy zůstane-li dlouhodobě konkurenceschopná na trhu turistických
destinací. Toho není možné dosáhnout, bez rozvoje turistické
infrastruktury, služeb cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Dodnes
rozvoj cestovního ruchu v obci vytvořil 1 000 přímých a nepřímých
pracovních míst a s jeho fungováním je přímo v obci spjato více než
200 podnikatelských subjektů. Obec je zodpovědná za vytváření
podmínek pro rozvoj svého správního území a kvalitu života jeho
obyvatel. Obec ještě zdaleka není stabilizovaným sídlem a další rozvoj
obce jako turistické destinace není možný bez zásadního posílení
turistické infrastruktury , služeb cestovního ruchu a rozvoje současného
areálu volnočasových aktivit. Obec sama není schopna směňované
pozemky za tímto účelem efektivně využít (není schopna investovat
stovky milionů do služeb turistické infrastruktury)
Na základě těchto podkladů ZO rozhodlo o přijetí jediné nabídky, která
byla v řádném termínu podána firmou CONDUCO a.s. a též díky
dlouhodobě dobrým zkušenostem s touto společností rozhodlo realizaci
směny pozemků na základě této nabídky uskutečnit za předpokladu, že
nabízející přijme následující podmínky.
I.

Směna se uskuteční dle cen vycházejících ze znaleckého
posudku zadaného obcí, který vypracoval znalecký ústav
ZNALEX pod č. 646/10/2015.
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II. ZO rozhodlo vyjmout z předmětu směny, tedy nesměnit
pozemky p.č. 255/1 o výměře p.č. 1427 m2, p.č. 894 o
výměře 772 m2, p.č. 577 o výměře 11 401 m2, p.č. 622/2 o
výměře 1 987 m2, p.č. 523/2 o výměře 2 578 m2, p.č. 446/1 o
výměře 117 m2 a p.č. 447 o výměře 235m2.
III. CONDUCO obci daruje část pozemků nabízených ke směně
uplatněním bodu VI. Odst.6,3 kupní smlouvy ze dne
24.1.2011.
IV. Zbývající část pozemků, které CONDUCO pro směnu nabízí
je vhodná pro realizaci záměru turistického odpočinkového
areálu „Staré dobré časy“, a tyto pozemky plynule navazují na
plochy, na nichž má obec již připravený projekt vodní nádrže.
Nabízené pozemky jsou tedy pro směnu vhodné. Seznam
pozemků k dispozici ve zveřejněném Usnesení Z.O. na ÚD a
internetových stránkách Obce Lipno nad Vltavou.
Tyto pozemky budou do směny zahrnuty hodnotou dle znaleckého
posudku znaleckého ústavu ZNALEX č. 646/10/2015.

ad b) v případě kladného výsledku projednání schválit možnost jejího
využití jako územně plánovacího podkladu podle § 25 stavebního
zákona a následně zajistit vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti.

V. CONDUCO a.s. se navíc zaváže k provedení investic to do
rozvoje turistické a s ní související technické infrastruktury,
které budou bezprostředně souviset s předmětem směny a to
buď jejich věcnou specifikací či souhrnnou výší investice
s uvedením časového období realizace.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce projednáním těchto podmínek se
společností CONDUCO a.s. a v případě jejich přijetí přípravou smlouvy
směnné a výše doplatku za směňované pozemky.

č. usnesení : 273/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo odpověď společnosti
CONDUCO na podmínky obce dané rozhodnutím zastupitelstva dne
30.9.2015. Na základě jejího znění Z.O. rozhodlo v intencích záměru
zveřejněného 24.4.2015-6.6.2015 a nabídky společnosti CONDUCO
podané dne 5.5.2015 směnit pozemky ve vlastnictví obce uvedené
v tabulce č.1 (tabulka k dispozici ve zveřejněném Usnesení Z.O. na ÚD
a internetových stránkách Obce Lipno nad Vltavou) a za pozemky ve
vlastnictví společnosti CONDUCO a.s. se sídlem České Budějovice,
Česká 141/66 IČO: 260 19 558 uvedené v tabulce č.2. (tabulka k
dispozici ve zveřejněném Usnesení Z.O. na ÚD a internetových
stránkách Obce Lipno nad Vltavou) takto:
Pozemky ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou uvedené v tabulce č.1 v
rozsahu výměr dle tabulky č.1 a cenách, dle znaleckého posudku
vypracovaného znaleckým ústavem ZNALEX s.r.o. č 646/10/2015 ……..
36 248 914 Kč (v místě a čase obvyklá hodnota) budou směněny za
pozemky ve vlastnictví společnosti CONDUCO a.s. se sídlem České
Budějovice, Česká 141/66 IČO: 260 19 558 uvedené v tabulce č.2. v
rozsahu výměr dle tabulky č.2 a cenách dle znaleckého posudku
vypracovaného znaleckým ústavem ZNALEX s.r.o. č 646/10/2015 ……
2 585 400 Kč. (v místě a čase obvyklá hodnota) tak, že pozemky ve
vlastnictví obce Lipno nad Vltavou uvedené v tabulce č.1 budou
směněny za pozemky ve vlastnictví společnosti CONDUCO a.s. se
sídlem České Budějovice, Česká 141/66 IČO: 260 19 558 uvedené
v tabulce č.2. v cenách vycházejících z dohody obou stran. Cena
pozemků obce uvedených v tabulce č.1 v rozsahu výměr dle tabulky č.1
je pro účel směny dohodnuta ve výši 13 585 400 Kč a hodnota
pozemků společnosti CONDUCO uvedených v tabulce č.2 v rozsahu
výměr dle tabulky č.2 je pro účel směny dohodnuta ve výši 2 585 400
Kč. rozdíl mezi sjednanými cenami ve výši 11 mil.Kč společnost
CONDUCO zaplatí na účet obce takto: 3 000 000 Kč před podpisem
směnné smlouvy a dále ve čtyřech pravidelných ročních splátkách ve
výši 2 000 000 Kč vždy k 31.3. běžného roku.
Jelikož je cílem této směny narovnání vlastnických vztahů, které umožní
společnosti CONDUCO především realizaci potřebných investic do
turistické infrastruktury bude rozdíl mezi cenou dohodnutou a cenou dle
znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem ZNALEX s.r.o.
č 646/10/2015 tj. (v místě a čase obvyklá cena) …….. 22 663 514 Kč
ve smlouvě směnné uveden jako smluvní pokuta pro případ nesplnění
závazku společnosti CONDUCO či firem její majetkové struktury,
realizovat nejpozději do 31.12.2035 investici do turistické infrastruktury
související se směňovanými pozemky v minimální výši 500 000 000 Kč.
Podmínkou pro uzavření směnné smlouvy je uzavření smlouvy
darovací, kterou společnost CONDUCO daruje obci Lipno nad Vltavou
pozemky uvedené v tabulce č. 4 (tabulka k dispozici ve zveřejněném
Usnesení Z.O. na ÚD a internetových stránkách Obce Lipno nad
Vltavou). Hodnota těchto pozemků je dle znaleckého posudku

č. usnesení : 263/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo návrh Dohody
vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Lipno nad Vltavou
a Spolkem Kobylnice, IČ: 26574055 se sídlem Čechova 305, Bechyně.
č. usnesení : 264/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo návrh Smlouvy o
převodu práv a povinností mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností
ČEVAK a.s. – kanalizace Spolek Kobylnice.
č. usnesení : 265/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo návrh Smlouvy o
převodu práv a povinností mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností
ČEVAK a.s. – vodovody a kanalizace Sun and Snow s.r.o.
č. usnesení : 266/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost společnosti
LIPNO SERVIS s.r.o. o souhlas s pokácením stromů na pozemcích
obce Lipno nad Vltavou dle přílohy žádosti.
č. usnesení : 267/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou na základě stížnosti
k problémům s umísťováním věcí ve společných prostorech v bytovém
domě č.p. 15 odsouhlasilo zaslat výzvu všem nájemníkům domu
k vyklizení společných prostorů v domě č.p. 15.
č. usnesení : 268/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo návrh rozpočtového
opatření č. 11/2015.
č. usnesení : 269/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou bere na vědomí zpracovaný
návrh změny č. 1 územní studie „Lipno – Slupečná“, který je nedílnou
přílohou tohoto materiálu.
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, že návrh změny
územní studie nakonec nezpracovával Ing. arch. Martin Jirovský, ale
Ing. arch. Jiří Brůha ze společnosti Brůha a Krampera, architekti, s.r.o.,
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ukládá starostovi obce,
prostřednictvím pořizovatele:
ad a) projednat návrh změny č. 1 územní studie „Lipno – Slupečná“
s veřejností, s dotčenými orgány, se sousedními obcemi a s krajským
úřadem,

č. usnesení: 270/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo návrh dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2015 se spol. ČEVAK a.s.
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNO NAD
VLTAVOU Č. 20/2015 ZE DNE 14.10.2015
č. usnesení : 272 /2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo vyhotovení zadání
projektové dokumentace na ZTV v lokalitě „Nad Benzinou“ na pozemku
p.č. 36/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou, k napojení
komunikací, kanalizace a vody, elektrické energie a plynu VO. Obeslány
budou 3 firmy.
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vypracovaného znaleckým ústavem ZNALEX s.r.o. č 646/10/2015 tj. (v
místě a čase obvyklá cena) …….. 25 447 641 Kč.
ODŮVODNĚNÍ:
K tomuto řešení vedou ZO následující skutečnosti
- Cíl směny je stabilizovat majetkové poměry a tím iniciovat
investice do rozvoje turistické infrastruktury služeb.
- Již v devadesátých letech se obec Lipno nad Vltavou rozhodla
stát se stabilní tradiční turistickou destinací. Toto rozhodnutí
se dnes ukázalo jako správné a funkční (viz studie VŠH 2012
a INCOMA GFK 2013.)
- Od tohoto rozhodnutí je obec hlavním iniciátorem veškerého
rozvoje na svém území. Rozvoj obec řídí jednak účelným
nakládáním s majetkem a aktivní rolí obce v majetkoprávním
uspořádání území a jednak promyšlenou aplikací
legislativních opatření daných zejména účelným uplatňováním
zásad územního plánování.
- Dnes je cestovní ruch hlavní hospodářskou aktivitou v obci a
tvoří podstatu jejího ekonomického a společenského
fungování.
- Přes značný rozvoj minulých let není stále ještě obec Lipno
nad Vltavou stabilní tradiční turistickou destinací a tedy po
stránce
společensko ekonomické ještě není plně
stabilizovaným sídlem. viz. studie VŠH 2012 a INCOMA GFK
2013, KPMG 2015.
- K dosažení stability ekonomické i sociální je nutné pokračovat
v započatém rozvoji a realizovat další investice zejména do
infrastruktury služeb cestovního ruchu.
- Rozvoj a kvalita turistické infrastruktury služeb je zásadní
podmínkou pro rozvoj veškerých dalších aktivit v turistické
destinaci. (vyhodnocení dynamiky rozvoje obce)
- Směňované pozemky dodnes obci nepřináší žádný
ekonomický ani jiný efekt.
- Obec není schopna na směňovaných pozemcích realizovat
potřebné investice do turistické infrastruktury.
- Pozemky, které obec směnou získá do vlastnictví jsou velmi
dobře využitelné pro realizaci volnočasového projektu naturparku – staré dobré časy a navazují na již dříve připravenou
vodní nádrž a Březovickém potoce.
- Společnost CONDUCO a její dceřiné společnosti v obci
dlouhodobě podnikají a jsou hlavním investorem infrastruktury
služeb cestovního ruchu v obci a zároveň se významnou
měrou podílí na tvorbě pracovních příležitostí v obci. Jejich
chování je dlouhodobě koncepční a k potřebám obce vstřícné.
- Provedená směna umožní realizaci zcela zásadních investic
do rozvoje turistické infrastruktury služeb ve výši 500 mil. Kč
přímo související se směňovanými pozemky a realizaci
dalších infrastrukturních investic ve výši dalších 500 mil.Kč.
- Budou-li tyto investice realizovány teprve pak se obec může
stát stabilní tradiční turistickou destinací a ekonomicky a
sociálně stabilizovaným sídlem.

-

-

-
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Současné investice do turistické infrastruktury služeb dosahují
částky 800 mil.Kč. Tyto investice se zásadně podílely na
vytvoření 1 000 pracovních míst. Po realizaci investic, které
tato směna umožní je reálný předpoklad vytvoření dalších
min. tisíce pracovních příležitostí, což přináší další podstatný
potenciál pro rozvoj obce Lipno nad Vltavou.
Pozemky, které obec směnou získá do vlastnictví jsou velmi
dobře využitelné pro realizaci volnočasového projektu naturparku – staré dobré časy a navazují na již dříve připravenou
vodní nádrž a Březovickém potoce.
Společnost CONDUCO a její dceřiné společnosti v obci
dlouhodobě podnikají a jsou hlavním investorem infrastruktury
služeb cestovního ruchu v obci a zároveň se významnou
měrou podílí na tvorbě pracovních příležitostí v obci. Jejich
chování je dlouhodobě koncepční a k potřebám obce vstřícné.

č. usnesení : 274/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo Výzvu k odstranění
závadného stavu zaslanou JUDr. Škopkem a rozhodlo vyzvat bývalé
vlastníky pozemku k úpravě nové cesty tak, aby bylo možno tuto cestu
užívat veřejností.
č. usnesení : 275/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost o výstavbu a
rekonstrukci místní komunikace v lokalitě RD za hřištěm a toto bude
zařazeno do rozpočtu obce příštích let.
č. usnesení : 276/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330026720/001 mezi
Obcí Lipno nad Vltavou a spol. E-ON Distribuce a.s. České Budějovice.
č. usnesení : 277/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Centra české
historie, o.p.s. Praha o spolupráci při realizaci pamětní desky a s tímto
nesouhlasí.
č. usnesení : 278/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o vyhotovení
územní studie a rozhodlo toto projednat s pořizovatelem územní studie
Ing. Arch. R. Bočkem.
č. usnesení : 279/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
rozpočtového opatření č. 12/2015.
č. usnesení : 280/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, oddělení silniční dopravy o vyjádření ke změně licence
k provozování veřejné linkové dopravy na linku České Budějovice –
Český Krumlov – Vyšší Brod – Lipno nad Vltavou.

Životní jubilea, narození, …
LISTOPAD 2015
Měsíc listopad v počtu oslavenců vede. Těch je nejvíce 17, a vedou muži. 11 mužů bude slavit své narozeniny. Kulatá
výročí mají pan Miroslav Němeček, Miloslav Vavera, Zdeněk Vyhnal a Rudolf Zbín. Další pánové jsou: Oldřich Piterka,
Štěpán Unger, Vlastimil Smekal, Miroslav Vítek, Jiří Kroneisl, Štefan Kocoň a Petr Litvan. Paní Jana Svatošová má kulaté
narozeniny a ostatní budou také slavit. Kateřina Smekalová, Františka Češková, Anna Strnková, Irena Faturová a Marie
Justinová.
Přejeme všem štěstí, radost, spokojenost a zdraví dost ! Za SPOZ L. Bravencová a V. Neubauerová.
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POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
AUTOMOTO KLUB LIPNO v AČR pořádá pro veřejnost, občany Lipna a
okolí veřejné školení řidičů. Na našem každoročním školení
neprofesionálních řidičů a účastníků silničního provozu Vám zkušený
školitel pan Dvořák z Kaplice osvěží vědomosti v oblasti pravidel
silničního provozu. Každý rok tak můžete příjemnou formou a zdarma
získat důležité informace o novinkách v tomto oboru. Školení proběhne
ve čtvrtek 26.11.2015 v 18 hodin v klubovně Obecního domu v Lipně
nad Vltavou. Další informace se dozvíte na www.autoklublipno.cz..
Srdečně Vás všechny zve AUTOMOTO KLUB LIPNO.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
I v letošním roce si vás dovolujeme pozvat k
účasti na akci Vypouštění balónků s přáním k
Ježíškovi aneb Pokus o rekord. V roce 2014 jsme
společně vypustili 103 738 balónků z 415 míst ve
všech koutech naší země. Tím se nám podařilo
překonat dosavadní rekord v počtu balónků
vypuštěných v jeden okamžik. Podaří se nám v
letošním roce společnými silami tento rekord
opět překonat? Pojďte se o to s námi pokusit!
Letošní Vypouštění balónků se bude konat v
pátek 4.12.2015 v obvyklý čas 15:15 hodin na
hřišti za školou.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Pojďte s námi již po desáté zahájit adventní čas a
rozsvítit vánoční strom !!!
Zveme Vás na
„ADVENTNÍ PRŮVOD SVĚTÝLEK“
Sraz v neděli 29.11.2015 u pensionu
„U Draka“ v 16:30 hodin
Adventní lucerničky nebo lampionek sebou !!!
Všechny děti dostanou adventní kalendáře.
PEKELNÁ SLUŽBA
Milé děti, čas běží neúprosně a kromě adventu a
přání Ježíškovi se také přiblíží čas čertovský.
V sobotu 5.12.2015 v 17,00 hodin se v místním
parku opět otevřou brány pekelné a Mikuláš
s Luciferem v doprovodu anděla a sloužících
čertů budou mít svou pekelnou službu.
Pro rodiče: bližší informace k balíčkům a hříchům
budou uvedeny na plakátech.

Ostatní
SPOLEK FČAS – VÝBĚR Z PROGRAMU NA LISTOPAD 2015
VÍCE NA WWW.FCAS.CZ
Dětská herna každé úterý a čtvrtek 9:00 – 11:00 / 30 Kč, každé úterý
10:00 chvilka němčiny s Gesche
11.11.2015 9:00 – 11:00 Setkání „Mami + mimi“ s Andreou
Dostálovou / 130 Kč, psychomotorický vývoj dětí, prevence a léčba
nemocí, rituály a denní režim, otužování a cvičení
18.11.2015 od 17:30 Workshop ruční výroba mýdla s Veronikou / 170
Kč/ rezervace veronikaracak@seznam.cz
19.11.2015 14:00 – 17:00 Ateliérové vánoční focení / fotografka A.
Prášková 50 Kč foto + 25 Kč kopie
20.11.2015 15:00 – 16:30 Workshop „Breakdance“ / 130 Kč/ od 6ti let
/ rezervace na tel: 725 212 199
21.11.2015 9:00 – 12:30 „Rovnováha svalů pro rovnováhu těla“
Seminář se cvičení s fyzioterapeutkou Annou Crhovou ml. / 300 Kč
25.11.2015 od 17:00 Výroba vánočních ozdob vysypávaných
speciální skleněnou drtí / 150 Kč
/ Petra Nekolová rezervace na tel: 731 466 873
Společnost Landal Marina Lipno hledá brigádníky na pozici:
ANIMÁTORKU/ANIMÁTORA a RECEPČNÍ/RECEPČNÍHO
Požadavky: znalost alespoň jednoho cizího jazyka, komunikační
schopnosti , schopnost týmové spolupráce, kreativitu, spolehlivost
Co ti nabízíme: ubytování zdarma, mladý kolektiv, mezinárodní
prostředí, zajímavé platové hodnocení.Termín nástupu: prosinec 2015.
Strukturovaný životopis zasílejte na katerina.trajerova@landal.cz.

OPTIK DO DOMU - je nová služba pro zákazníky, kteří se nemohou
z důvodu pohyblivosti, vzdálenosti nebo časové zaneprázděnosti
dostavit na kamennou optiku.
Zájemce o dioptrické brýle navštěvujeme přímo v místě bydliště, v
pohodlí domova, kde jim nabídneme možnost výběru z široké škály
brýlových obrub a čoček. Během naší návštěvy také můžeme přeměřit
jak stávající brýle, tak po domluvě zrak pro případnou změnu hodnot
dioptrií. Měření zraku provádí kvalifikovaný optometrista a při zakoupení
dioptrických brýlí je zdarma. Po uzavření objednávky hotové brýle
přivezeme cca do 14 dnů zákazníkům do místa bydlište, kde je po
vyzkoušení následně zaplatí.
Prima Optika – Jaroslav Kindl, Husova 636/33a, České Budějovice,
www.prima-optika.cz, tel. 602 395 385, prima.optika@seznam.cz.
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – DPP - HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Agentura Union Angels, ve spolupráci se Spolkem FČAS, hledá do
svého týmu šikovné slečny nebo paní na pozici hlídání dětí pro lokalitu
Frymburk a okolí. Náplní práce je skupinové a individuální hlídání dětí.
Vzdělání v oboru není nutností, důležitější je radost z práce s dětmi,
agentura Union Angels vám ráda poskytne zaškolení v tomto oboru.
Od zájemců se očekává samostatnost, zodpovědnost a cit pro věc.
Nabídka se týká spolupráce formou brigády, pracovní doba je flexibilní.
Kontaktujte Veroniku Klímovou na emailu:
veronika.klimova@unionangels.com.
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