ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 01/2015

■

Duben

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Historie
Riganová, Michal Kučera. 11. listopadu: Zuzana Furiková, Jan
Zídek, Mészárosová Kateřina.
KNIHOVNA- zde stále pracuje Lilian Schořová, je zapsáno 111
stálých čtenářů (mírný pokles proti loňsku.) Naši občané čtou a
navštěvují knihovnu. V tomto roce si čtenáři vypůjčili 3 210 knih.V
rámci kulturně výchovné činnosti byly provedeny besídky se
školními i předškolnímí dětmi.
OSVĚTOVÁ BESEDA - nadále provozuje letní i dětské kino. U
letního kina činil výtěžek 149 000 Kčs. Pokles kulturní činnosti
nadále pokračuje. Skoro zmizela i činnost tělovýchovná a
sportovní.

Milí čtenáři,
po roční přestávce vydáváme první zpravodaj
roku 2015, ve kterém se Vám budeme snažit
poskytnout co nejvíce informací z dění v obci a
okolí. Velmi uvítáme Vaše různé příspěvky,
zajímavé postřehy, pozvánky na kulturní i
sportovní akce…

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - je školou dvoutřídní, ředitelem je Richard
Sitta, učitelkou Marie Kosmatová. vychovatelkou Vlasta
Hammerová Přes nízký počet žáků je škola aktivní. Pořádá různá
kulturní vystoupení a žáci jsou činní ve střeleckém oddílu.
ČESKÝ SVAZ ŽEN, ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ jsou organizace, které se stále zapojují do činností v obci. Členky
obou organizací aktivně pracují při úklidu obce, udržují květinové
záhony u domů a veřejná prostranství a v neposlední řadě sklízí
seno s ostatními.
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ - organizace má 36 členů, z

Na žádosti především původních a dlouhodobě nichž je 17 z Loučovic. Činnost této organizace je mnohostranná.
žijících občanů v obci, se vracíme také k historii, Mimo pěstitelské činnosti a prací kolem zahrádek pracovali
a to ve formě výpisů z kroniky.
členové při úklidu obce a udržování zeleně - stříhání keřů.
Přichází Velikonoce, svátky jara plné vůní, barev Rovněž se podíleli při sušení a sklizni sena.
a dobré nálady. Přejeme Vám krásné, navzdory ELEKTRÁRNA LIPNO - výroba el. energie byla splněna na 81,5
předpovědi počasí sluncem prozářené dny,
%, bylo vyrobeno 145,103 MWh. Je to jedna z nejnižší výroby
mnoho pohody a bohatou nadílku od zajíčka.
Z KRONIKY ANEB HISTORIIE Z JINÉHO POHLEDU
ROK 1989
Již od počátku roku dochází k projevům nespokojenosti v celé
naší společnosti. Situace vrcholí 17. listopadu 1989, kdy při
shromáždění studentů a mládeže zakročuje dobře připravená
bezpečnost. Revoluční vlna se postupně rozšířila do ostatních
měst a vesnic.V České republice vzniklo Občanské fórum, jako
hnutí za demokracii a občanskou svobodu.
V naší obci bylo přihlášeno k 31.12.1989 475 občanů, z toho 227
žen a 248 mužů, včetně dětí. V roce 1989 se narodilo 7 občánků.
Ve zdejší obci žije 48 občanů starších 60 let.
SPOZ - odvedl dobrou ptáci přes všechny těžkosti. Bylo přivítáno
7 dětí - 4 děvčátka a 3 chlapci. 13. května: Jan Carvan, Veronika

elektrárny. Hlavní příčinou byl nedostatek vody ve vodní nádrži,
dále porucha na soustrojí TG 2. Dne 25. listopadu 1989 bylo
uskutečněno slavnostní setkání při příležitosti 30. výročí zahájení
provozu elektrárny Lipno. Tohoto setkání se zúčastnilo mnoho
bývalých zaměstnanců elektrárny, stavebních organizací a
montážních organizací. Setkání se konalo z části v elektrárně,
hlavní program pak v prostorách zotavovny ROH. Byla to jedna z
mála společenských kulturních akcí a svým bohatým programem i
dobrou organizací přinesla v této činnosti oživení.

STAVEBNÍ ČINNOST - zdárně pokračuje výstavba rodinných
domků. Jsou ale rozdíly mezi jednotlivými stavbami. Rozdíly
způsobují terén, obtížné shánění stavebního materiálu. V obci
před domem č. 28 byla postavena transformační stanice přes
protesty občanů z domu č. 28. Byla postavena čekárna autobusů
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- kovová konstrukce je zastřešená laminátem. Vedle školy byla
postavena telefonní budka.

rovněž mají k dispozici i nákladní auto. Pracovní skupina
připravovala letní turistickou sezonu a budovala vlastní dílnu.

OKRESNÍ PODNIK SLUŽEB - v prostoru u pláže rekonstrukci a
rozšíření rekreačního zařízení. Nová je ubytovna hotelového typu,
mini - golfové hřiště a stánek občerstvení.

Průběh letní turistické sezony byl hodnocen celkem příznivě, a to
jak komisí veřejného pořádku, tak i komisí cestovního ruchu. Stav
tábořišť je však zanedbaný a pro příští období bude nutno tuto
situaci radikálně vyřešit.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Pracovní skupina pod názvem drobné provozovny MNV vlastní
pracovní stroje – např. "Bělorus", které mohou používat občané,

Zprávy z obce
ZAVEDENÍ SYSTÉMU SVOZU BIOODPADŮ
Obec Lipno nad Vltavou zavádí novou službu - bezplatný svoz
bioodpadu z domácností. Bioodpad se ukládá do hnědých,
speciálně určených nádob, a to ze dvou typů nádob. 660 litrové
nádoby budou umístěny na obvyklých stanovištích ostatních
kontejnerů, 240 litrové nádoby budou umísťovány dle požadavků
u rodinných domů .
Jak třídit bioodpad v domácnosti?
Bioodpad z kuchyně doporučujeme před jeho uložením do
sběrné nádoby uchovávat v omyvatelné nádobě. V ojedinělých
případech lze použít papírový sáček a ten případně odhodit
přímo do sběrné nádoby. V žádném případě, prosím,
nepoužívejte tašky označené jako biologicky rozložitelné,
protože zvyšují dobu potřebnou k rozložení bioodpadu a celý
proces tím i prodražují.
Bioodpad ze zahrady je možno ukládat přímo do sběrné nádoby.
Pouze u spadaného ovoce je potřeba prokládání posekanou
trávou nebo ořezy z keřů.
Jak funguje sběrná nádoba na bioodpad?
Do této nádoby patří:
- rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve),
- zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce,
zeleniny, slupky
- výkaly drobných domácích zvířat
Do této nádobí nepatří:
- maso
- kosti
- uhynulá zvířata
- olej z potravin
- obaly od potravin (sklo, plast, kov)
Jak a kdy bude bioodpad svážen v roce 2015?
Svoz bioodpadu bude v sezóně, tj. od 1. dubna do 30. září,
probíhat 1 x za 14 dní, vždy sudý čtvrtek – 16.4., 30.4., 14.5.,
28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9. Mimo
sezónu, tj. od 1.října do 31. března, bude svoz probíhat 1 x
měsíčně, vždy první čtvrtek v měsíci – 1.10., 5.11., 3.12.
Tímto Vás žádáme o vystavování nádoby na bioodpad před Váš
dům, a to stejným způsobem jakým vystavujete běžnou nádobu
na komunální odpad, ve svozový den od 06:00 do 22:00 hod.
Odvoz bioodpadu bude provádět speciálně uzpůsobené vozidlo,
které následně bioodpad odveze na kompostárnu k dalšímu
využití.

UPOZORNĚNÍ
V době od 26.3. do 6.5.2015 bude v úseku Lipno nad
Vltavou (Slupečná zastávka autobusu) – Frymburk –
Milná prováděna oprava krytu silnice II/163 –
frézování vozovky, pokládka nového povrchu. Provoz
bude v tomto místě omezen a řízen střídavě jedním
pruhem.

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. 4/2015
ze dne 4.3.2015
č. usnesení : 63/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zamítlo žádost o snížení
kupní ceny za část pozemku p.č. 332/3 v k.ú. Lipno nad Vltavou
a rozhodlo trvat na stanovené kupní ceně 1.000,-- Kč/m2.
č. usnesení : 64/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo cenovou nabídku
spol. Zenkl CB s.r.o., České Budějovice na akci „Pěší zóna Lipno
nad Vltavou“ – koncept a PD pro územní řízení s nabídkovou
cenou 303.500,-- Kč bez DPH.
č. usnesení : 65/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo vyznačení
parkovacího místa u domu č.p. 39 v Lipně nad Vltavou pro
vozidlo s SPZ: 5C6 5418.
č. usnesení : 66/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo uzavření
Smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Prodloužení
kanalizačního řadu“ na poz. p.č. 204/66 a 236/1 v k.ú. Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení : 67/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo nevyhovět
žádosti Fotbalového klubu FC Lipno z.s. o převedení
nevyčerpané části finančního příspěvku z r. 2014 ve výši
12.148,- Kč do r. 2015.
č. usnesení : 69/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo uzavření
Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi spol. Meridi s.r.o., České
Budějovice a Obcí Lipno nad Vltavou.
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č. usnesení : 70/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s pokácením 2 ks
stromů na pozemku p.č. 332/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou ve
vlastnictví Obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 71/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo požádat Obecní
úřad Lipno nad Vltavou o vydání povolení ke kácení stromů na
pozemku p.č. 504/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 72/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s pokácením
stromů na poz. p.č. 74/1, 74/47 a 75/123 vše v k.ú. Lipno nad
Vltavou ve vlastnictví Obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 73/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s pokácením
stromů na pozemku p.č. 435/7 v k.ú. Lipno nad Vltavou,
označených na přiložené situaci č. 19 a 29. Ostatní stromy
uvedené v žádosti o povolení ke kácení stromů se dle
zpracované územní studie Slupečná ponechají.
č. usnesení : 74/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s pokácením
stromů na poz. p.č. 435/1 a 436/1 oba v k.ú. Lipno nad Vltavou,
označených na přiložené situaci č. 30, 46 a 47. Ostatní stromy
uvedené v žádosti o povolení ke kácení stromů se dle
zpracované územní studie Slupečná ponechají.
č. usnesení : 76/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou vzalo na vědomí zadání
na zpracování nabídky na stavbu „Točna autobusů Lipno nad
Vltavou“ starostou obce u spol. STRABAG a.s., SWIETELSKY
stavební s.r.o. a ERTL Milan, Kaplice. Zastupitelstvo obce Lipno
nad Vltavou dále vyhodnotilo předložené nabídky s těmito
nabídkovými cenami:
- STRABAG a.s., odštěpný závod Č.Budějovice ve výši
1.132.634,-- Kč bez DPH
- SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Č. Krumlov ve výši
997.750,-- Kč bez DPH
- ERTL Milan, Kaplice ve výši 1.089.935,-- Kč bez DPH
a rozhodlo zadat provedení stavby „Točna autobusů Lipno nad
Vltavou“ spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. s nejnižší
nabídkovou cenou.
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. 5/2015
ze dne 18.3.2015
č. usnesení : 78/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo prodej pozemku
p.č. 622/39 o výměře 89 m2 spol. SKI-CLUB LIPNO, o.s. za
částku 100,-- Kč/m2 z důvodu narovnání vlastnických vztahů pod
stavbou ENERGO sportovního klubu SKI-CLUB LIPNO o.s.
č. usnesení : 79/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo výměnu
pozemků mezi Obcí Lipno nad Vltavou a spol. AUTOMOTO
KLUB LIPNO v AČR tak, že Obec Lipno nad Vltavou se stane
vlastníkem části pozemku p.č. 71/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou,
označeném GP č. 985-10/2008 jako parcela č. 71/6 o výměře
370 m2 a AUTOMOTO KLUB LIPNO v AČR získá do vlastnictví
část pozemku p.č. 71/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, označenou GP
č. 985-10/2008 jako parcela č. 71/7 o výměře 370 m2 bez
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doplatku kupní ceny s tím, že cena směňovaných pozemků je
sjednána v totožné výši 700,-- Kč/m2.
č. usnesení : 80/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo vyúčtování
finančního příspěvku FC VLTAVA Loučovice za rok 2014 bez
výhrad.
č. usnesení : 81/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr
prodeje části pozemku p.č. 396/1 o výměře 611 m2 v k.ú. Lipno
nad Vltavou.
č. usnesení : 82/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo záměr realizace
WATER WAKE PARKu dle žádosti ze dne 3.3.2015 za podmínky
zachování bezpečného koupání podél dráhy vleku.
č. usnesení : 83/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo rozbor
hospodaření ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou za kalendářní rok 2014.
č. usnesení : 84/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo rozpočtové
opatření č. 3/2015.
č. usnesení : 85/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo odpisový plán
pro rok 2015.
č. usnesení : 86/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu o
vytvoření dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí Divoká voda
Loučovice“ a Stanovy dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí
Divoká voda Loučovice“.
č. usnesení : 87/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou vydalo souhlasné
stanovisko k udělení licence k provozování veřejné linkové
dopravy na linku České Budějovice – Český Krumlov – Vyšší
Brod – Lipno nad Vltavou dle žádosti KÚ Jčk České Budějovice.
č. usnesení : 88/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo ukončení
nájemních smluv na pozemek p.č. 12 v k.ú. Lipno nad Vltavou za
účelem umístění předzahrádky a přístřešku na dřevo, a to zpětně
ke dni 31.12.2014 z důvodu ukončení činnosti v roce 2014.
č. usnesení : 89/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu
č. 2 o velikosti 3+1 v domě č.p. 28 v Lipně nad Vltavou na dobu
určitou – 12 měsíců.
č. usnesení : 90/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo, že v případě, že
se nájemce bytu ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou dostane
do prodlení s platbou nájemného a dodatečně dlužné nájemné
uhradí nejpozději do 30-ti dnů po splatnosti tohoto nájemného,
vzdává se obec Lipno nad Vltavou výlučně pro tento případ
příslušenství, tj. úroku z prodlení.
č. usnesení : 91/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo, že v případě, že
se nájemce bytu ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou dostane
do prodlení s úhradou záloh na služby spojené s užíváním
předmětného bytu a dodatečně dlužnou částku záloh na služby
uhradí nejpozději do 30-ti dnů po splatnosti těchto záloh, vzdává
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se obec Lipno nad Vltavou výlučně pro tento případ
příslušenství, tj. poplatku z prodlení.
č. usnesení : 92/2015

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit
záměr změny nájemní smlouvy ze dne 31.7.2014 na
pozemky p.č. 516/1 a 516/4 v k.ú. Lipno nad Vltavou a
budovy bez č.p. na části pozemku p.č. 516/4 a 525/6 v k.ú.
Lipno nad Vltavou.

VÍCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNO NAD
VLTAVOU NA:
http://www.lipensko.cz/lipno/urad/urednideska/zastupitelstvo/

Život v obci
LIPNO CARD pro občany obce
Lipno nad Vltavou

OHLÉDNUTÍ

Všichni trvale žijící obyvatelé obce Lipna nad Vltavou
využívají speciální kartu občana LIPNO CARD. Tato
karta má neomezenou platnost, ale výhody, které
obsahuje, se obměňují.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 07.03.2015 se v restauraci Kotva konal
dětský karneval, na který zavítali čarodějnice,
princezny,
princové,
rytíři,
Křemílek
(nebo
Vochomůrka? ☺), …. Soutěžilo se, tančilo se, cvičila
se Zumba. Všichni si to užili.

Nabídka výhody a zážitků, které si s LIPNO CARD
užíváte až do 31.10.2015:
Opakovaně:
Lanová dráha Lipno Expres 50%
Aquaworld – bazén / sauna

50%

Bikepark Lipno

50%

Lanový park Lipno

50%

Letní půjčovna plavidel

25%

Hopsárium Lipno n/Vlt

50%

1x/rok: (v období od 11/2014 – 10/2015)
Stezka korunami stromů
– 1x jízda na tobogánu

Zdarma

– 1x vstup na stezku

Zdarma

Karta občana Lipna nad Vltavou vždy obsahuje i
základní nabídku karty hosta LIPNO CARD, kterou
naleznete v brožuře LIPNO CARD nebo na
www.lipnocard.cz. Novinkou letošního léta s LIPNO
CARD jsou turistické atrakce nejen na Lipně, ale po
celých jižních Čechách.
Kartu ještě nevlastníte?
Karta je vydávána v Infocentru Lipno všem dospělým
osobám trvale žijícím v obci oproti občanskému
průkazu. Děti do 15 let si mohou kartu vyzvednout v
doprovodu rodičů, a pokud se nemohou prokázat
pasem nebo jiným dokladem totožnosti, bude jim na
IC vystavena průkazka s fotografií, kterou si musí s
sebou přinést. Ve všech případech čerpání výhod na
pokladnách musí všichni uživatelé této karty vždy
předložit průkaz totožnosti.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
MASOPUST 2015
Žádostí maškar o povolení průchodu obcí a koledou
u starosty začal v sobotu 14. února masopustní rej
v Lipně, a to již po 6.☺

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Koncert Martina Žáka
21. listopadu 2014 jsme jeli do Loučovic na koncert umělce
Martina Žáka, který se konal v místním kulturním domě. Zjistili
jsme, že tento všestranný muzikant dokáže zahrát snad na
cokoliv. Jeho životní inspirací byla černošská hudba a jejich
nástroje vyrobené ze všeho možného. Sám si několik takových
nástrojů vytvořil a představil nám je svým osobitým projevem. Byl
to pro nás jedinečný zážitek.
Adventní stezka
1. 12. 2014 nás opět navštívil park Tři věže, který pro nás
připravil stezku národního bohatství, tentokrát s vánoční
tématikou. Děti procházely různými stanovišti, kde musely plnit
všelijaké úkoly, při nichž jim byly vyprávěny naše zvyky a
obyčeje. Nakonec po absolvování celé stezky dostaly děti malou
pozornost. Ještě dlouho poté nám škola voněla františkem,
purpurou a cukrovím. 
Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i letos nás navštívil 5. prosince 2015 Mikuláš
se svými pomocníky Andělem a čerty. Děti si své balíčky musely
zasloužit buď písničkou, básničkou nebo tanečkem. Mikuláš byl
opravdu štědrý a na žádné z dětí nezapomněl.
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Lyžařský a snowboardový výcvik
V týdnu od 5. - 9. ledna 2015 se žáci 1. - 5. ročníku zúčastnili
lyžařského a snowboardového výcviku ve Skiareálu Lipno.
Všechny dny jsme si užívali na svahu za slunečného počasí na
báječném sněhu. Díky skvělým instruktorům, byly na každém
vidět velké pokroky a nadšení z lyžování a snowboardování.
V pátek už sjeli úplně všichni sjezdovky bez větších problémů.
Celý týden jsme si perfektně užili a již teď se těšíme na příští rok!
A stejně tak jako my, si lyžařský výcvik užily i děti z mateřské
školy. Pod vedením trpělivých instruktorů v týdnu od 9. – 13.
března 2015 získávaly nové zkušenosti na lyžích.
Tímto chceme vyjádřit poděkování Lipno Servisu a Lyžařské
škole za to, že nám umožňuje každý rok prožít nádherný
sportovní týden na našich kopcích a to ještě k tomu zcela
zdarma.

Krajské finále přeboru družstev škol v šachu
V úterý 27. 1. 2015 se žáci naší školy zúčastnili krajského finále
družstev přeboru škol v šachu. V rámci těchto šachových partií
jsme získali celkem 4,5 bodů za 3 vítězství a 3 remízy. Žákům
Matějovi Brablecovi, Luďkovi Máčkovi, Anně Mičanové a Jiřímu
Švarcovi děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Stejné
poděkování patří také panu L. Máčkovi za dopravu na dané
finále.
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Drum-in
4. února 2015 k nám do školy zavítal Miloš Dvořáček, aby nám
předvedl hru na různé bubny. V tomto programu se děti
seznámily s počátky hudby a dozvěděly se, kde a kdy vznikaly
jednotlivé žánry. Zároveň jsme se všichni stali živými hudebníky
a s ochotou jsme spolupracovali při vymýšlení melodií. Toto
vystoupení, doplněné tanečními kreacemi našich dětí, bylo velmi
živé a plné energie.
Frymburská stopa

Jednodenní snowboardový výcvik
Ve čtvrtek 26. 2. 2015 se žáci 5. ročníku zúčastnili
snowboardového výcviku na Hochfichtu, Tento den nám počasí
opravdu přálo. Děti si užívaly výcviku plnými doušky a všem se to
moc líbilo. Tímto zároveň děkujeme frymburské škole za naše
začlenění do projektu „Kids on snow.“

Tento rok se poprvé čtyři žáci naší
školy zúčastnili akce Frymburská
stopa, která se konala v pátek 13.
února 2015. Velké díky patří Filipovi
Kukulovi, Luďovi Máčkovi, Markovi
Papajovi a Noemi Verwer, kteří
úspěšně reprezentovali naši školu, i
když poprvé stáli na běžkách.
Dokonce si Noemi Verwer dovezla
zlatou medaili. Těšíme se na další
ročník této soutěže!

Životní jubilea, narození, …
DUBEN
Je tu JARO a s ním i Jaroslava a Jaroslavové jsou tady také. To nám to pěkně vychází!
Kulaté výročí budou slavit paní: Jaroslava Knapová a Růžena Válková.
A ještě narozeniny bude mít paní Milada Stropková a pánové Jaroslav Komrska , Jaroslav Koutský a Jan Stropek.
Přejeme všechno nejlepší!
Vracíme se zpátky k lednu 2015, aby nebyl nikdo opomenut. ☺
LEDEN
Kulaté výročí oslavil pan Jan Bican.
Narozeniny měly paní: Jana Sedláková, Marie Komrsková, Věra Červonyjová, Jaroslava Janouchová, Marie Tesařová, Bruna Krejčová
a Helena Mužíková. A ještě pánové: Jan Irsigler a Miroslav Adam.
ÚNOR
má nejmenší počet dní, ale narozenin je zrovna hodně.
Významné výročí slavili: pan Jaroslav Dvořák a paní Berta Zemanová.
Své narozeniny oslavily paní: Věra Peňáková, Libuše Pešková, Zdenka Kortišová,Eržika Sojková, Marta
Březinová, Hana Ranglová a Markéta Smolíková. A pánové: Petr Tydlačka, Karel Kortiš, Jiří Krejčí a Radek Hofman.
BŘEZEN
A již jsme správně v měsíci březnu.
Kulaté životní výročí již oslavili: paní Helena Kletzenbauerová, a páni Karel Řezáč a Jiří Sedlák.
Dalšími oslavenci jsou: paní Berta Kocoňová, Ludmila Vyhnalová, Eliška Procházková a Marie Horvátová.
Nezapomeneme na pány: Jan Lupták, Jozef Olšiak a Drahoslav Marhoun.
Přejeme všem životní pohodu!

Akce
Hasičská velikonoční zábava
04.04.2015 začátek: 20:00 hodin. Sál KIC Horní Planá. K
poslechu, tanci a dobré náladě hraje „Kocourovo kartáč“ z
Českých Budějovic ( jehož členem je i Bohouš Králíček). Bohatá
tombola.Vstupné: 80,- Kč

JUDr. Radim Uzel
17.04.2015 začátek: 19:00 hodin. Sál KIC Horní Planá. Setkání s
věhlasným vtipným sexuologem.
Vstupné: 180,- Kč/ v předprodeji:150,- Kč

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
JazZÍKAspol.
24.04.2015 začátek: 20:00 hodin. Kavárna U tří koček Horní
Planá. Swing a latinsko-americké rytmy. Kapelník, trumpetista a
zpěvák Jindra Zíka byl členem kapely Melody Makers O.
Havelky. Dále účinkují: Radim Sládek - piáno, Jiří Výborný baskytara, Marian Jungwirth - bicí.
Vstupné: 70,- Kč
Přástky "U Stifterů"
25.04.2015 začátek: 18:00 hodin. Památník A. Stiftera Horní
Planá. Hornoplánsko za II. světové války. Beseda s historikem
Martinem Bürgerem. Vstupné: 20,- Kč.
Překvapení z vajíčka
Pátek 3. 4., 13 - 17 hod. – náměstí Vyšší Brod
Zábavné velikonoční odpoledne - skákací hrad, pohádka (ve
14°°), soutěže, výtvarné dílny a mnoho dalšího.
Odemykání Vltavy
10 - 11. 4., kemp Pod Hrází Vyšší Brod
Odemkněte Vltavu a poprvé si ji sjeďte z Vyšáku!
Pátek od 19°° společenský večer ve vodáckém centru v kempu
V sobotu začínáme 930, doprovodný program, odemknutí a
požehnání Vltavě, možnost půjčení lodí.
Posezení pro seniory s přednáškou o prevenci v souvislosti
s podomním prodejem
Čtvrtek 16. 4., 16 hod., restaurace Lesanka ve Vyšším Brodě
Vstupné: 40,- Kč.
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Povídání o bylinkách
Jak, na co a proč užívat blahodárné bylinky...
Středa 22. 4., 18 hod., Klub pod kinem ve Vyšším Brodě
Pořádá městská knihovna ve spolupráci s farmou Sedmikráska.
Odemykání turistických stezek na Vyšebrodsku
Přeshraniční pochod od hranic až do Vyššího Brodu
Sobota 25. 4., 14 hod., Tur. přechod Radvanov/Rading
Pro zájemce odjezd autobusu z náměstí ve 13:15
Na místě malé občerstvení a symbolické odemknutí stezek
Vyšebrodska. Pro návrat možnost výběru z několika značených
tras.
Dětský den plný her a zábavy.
Sobota, 4. dubna 2015, 10:00, Lipno nad Vltavou - Skiareál Lipno
10 - 13 hodin - Salónek Restaurace Lanovka - barvení vajíček a
tvůrčí dílny
13 hodin - odjezd s lišákem Foxem stezkabusem ke Stezce
korunami stromů (pro děti s účastnickou kartou Stezkabus
zdarma)
13.30 - 15.00 - u Stezky korunami stromů - pletení pomlázky,
hledání velikonočních vajíček, jízda zručnosti na koloběžkách,
skákání v pytli
Pro děti s účastnickou kartou a jejich rodiče mají po celý den
stezkabus zdarma.
Velká cena YC Lipna. Sobota, 25. dubna 2015, 08:00 - neděle,
26. dubna 2015.. Lipno nad Vltavou. Závody v jachtingu.

Ostatní
Cestovní agentura OTRE hledá do svého týmu pracovníka na pozici
recepční/ administrativní pracovník na HPP
Místo práce: Frymburk
Termín nástupu: květen/červen 2015
Druh pracovního poměru: hlavní pracovní poměr
Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti
- příjem ubytovaných hostů
- poskytování informací hostům a návštěvníkům
- vyřizování rezervací
- práce na recepci,
- komunikace s lidmi,
- administrativa spojená s prací na recepci
Požadujeme:
- dobrá znalost MS Office (Excel, Word),
- komunikační schopnosti a profesionální vystupování
- znalost NJ a AJ slovem i písmem podmínkou,
- ukončené SŠ vzdělání,
- schopnost týmové práce,
- zodpovědný přístup k práci a spolehlivost
- flexibilitu, loajalitu
Nabízíme:
- zaměstnání v mladém kolektivu,
- možnost dalšího vzdělávání,
- zajímavé platové ohodnocení,
- hlavní pracovní poměr
Kontakt:
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte paní Ing. Jiřině
Černocké na cernocka@otre.cz nebo na adresu OTRE spol. s r. o. ,
Frymburk 76, 382 79 Frymburk.

INGE TOUR – Půjčovna kanoí a raftů/kempy na Vltavě
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ / BRIGÁDY
Pokud neuvádíme jinak, hledáme pracovníky na období květen – srpen
2015, nebo také na kratší časová období (minimálně však 1 měsíc).
Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení, ubytování po dobu brigády,
zapůjčení lodí zdarma.
Požadujeme: pracovitost, slušné vystupování, ochotu pracovat s lidmi.
SPRÁVCE KEMPU
Lokality: Nahořany, Rožmberk. Požadujeme: minimální věk 20 let,
aktivní znalost NJ nebo AJ výhodou, řidičský průkaz sk. B, znalost
práce na pc, výborné komunikativní schopnosti. Možnost celoročního
zaměstnání !
PRACOVNÍK DO RECEPCE KEMPU NEBO KANCELÁŘE
PŮJČOVNY LODÍ
Lokality: Vyšší Brod, Rožmberk, Nahořany, Český Krumlov, Zlatá
Koruna, Boršov. Požadujeme: minimální věk 18 let, aktivní znalost NJ
nebo AJ podmínkou, znalost práce na PC, výborné komunikativní
schopnosti.
PRACOVNÍK PŮJČOVNY LODÍ
Lokality: Vyšší Brod, Rožmberk, Nahořany, Český Krumlov, Zlatá
Koruna, Boršov. Požadujeme: minimální věk 17 let, fyzickou zdatnost,
částečná znalost AJ nebo NJ, řidičský průkaz sk. B, nebo B+E, nebo
C+E a řidičská praxe výhodou.
ŘIDIČ C+E nebo D
Požadujeme: profesní průkaz podmínkou. Možné i na částečný úvazek
nebo občasné výpomoce dle dohody
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VEDOUCÍ OBČERSTVENÍ / PROVOZNÍ
Lokality: Vyšší Brod, Zahořany. Možnost i celoročního zaměstnání
Požadujeme: minimální věk 20 let, řidičský průkaz sk. B, částečnou
znalost NJ nebo AJ, zkušenosti s gastronomickým provozem vítány.

PAVELEC s.r.o., Vyšší Brod
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Hlavní pracovní poměr, nástup možný ihned, pracoviště ve Vyšším
Brodě,zajímavé finanční ohodnocení.
Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, aktivní
ústní i písemnou znalost německého, jazyka, znalost práce na pc,
pracovitost, flexibilitu.

KUCHAŘ/KA DO OBČERSTVENÍ & POMOCNÝ PERSONÁL DO
KUCHYNĚ
Lokality: Vyšší Brod, Český Krumlov. Možnost práce i na částečný
úvazek, vhodné také pro důchodce či ženy na mateřské, u
kuchařů/kuchařek požadujeme vyučení v oboru nebo praxi.

V případě zájmu posílejte profesní životopis a kontaktní údaje na emailovou adresu inge@pavelec.cz

OBSLUHA DO OBČERSTVENÍ
Lokality: Vyšší Brod, Rožmberk, Nahořany, Český Krumlov.
Požadujeme: minimální věk 17 let, částečnou znalost NJ nebo AJ.

VEDOUCÍ PROVOZOVNY STAVEBNIN
Hlavní pracovní poměr, nástup možný ihned, pracoviště Vyšší Brod.
Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou, znalost práce na pc.

OBSLUHA V RESTAURACI – ČÍŠNÍK, SERVÍRKA
Lokality: Vyšší Brod. Požadujeme: minimální věk 17 let, částečnou
znalost NJ nebo AJ.

ŘIDIČ C+E NEBO D
hlavní pracovní poměr nebo možnost jen sezónního zaměstnání
(červen – srpen 2015), možné také na částečný úvazek nebo občasné
výpomoce dle dohody, pracoviště Vyšší Brod.
požadujeme: profesní průkaz podmínkou.

UKLIZEČKY
Lokality: Vyšší Brod, Český Krumlov. Možnost práce i na částečný
úvazek, vhodné také pro důchodce či ženy na mateřské
V případě zájmu prosím
1) vyplňte poptávkový formulář na www.ingetour.cz
2) zašlete strukturovaný životopis na pavel@ingetour.cz
Zájemci budou o případném přijetí či pohovoru vyrozuměni mailem
nebo telefonem.

V případě zájmu volejte 775 748 814 nebo posílejte profesní životopis a
kontaktní údaje na e-mailovou adresu info@pavelec.cz

Pro kratochvíli …
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