ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 06/2017

■

Červen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod

LÉTO JE TADY!
Léto je čas školních prázdnin, dovolených, koupání, grilování, letních
šatů, zmrzliny, vychlazeného piva, voňavých jahod, borůvkových pus,
letního kina... Čilý turistický ruch nedovolí některým z nás vzdálit se
z Lipna na delší čas. Proto jsem pro Vás připravila několik letních
kulturních tipů, jak si léto užít na Lipně a v jeho okolí. Léto, přesněji
astronomické léto nám začne ve středu 21. června v 6 hodin a 25
minut, kdy Slunce vstoupí do znamení Raka a přijde čas letního
slunovratu. Letní slunovrat je okamžik, kdy Slunce dosáhne
nejsevernějšího bodu své pomyslné dráhy, prožijeme tak nejdelší den a
nejkratší noc roku. Slunce bude dosahovat v poledne největší výšky a
v noci se objeví tzv. astronomický soumrak. Červnové nebe můžete
pozorovat každé úterý od osmé hodiny večerní v českobudějovické
hvězdárně. Slunovraty jsou předmětem oslav po celém světě. V den
letního slunovratu lidé odedávna uctívali Slunce, čímž chtěli vyjádřit
úctu a radost z úrody a sklizně. Oltář zasvěcený Slunci můžete navštívit
v Holašovicích u Českých Budějovic. Tato původně pohanská oslava
Slunce, kterému se zapalováním ohní dodávala jeho slábnoucí síla,

byla církví přijata pod názvem Svatojánská noc, podle Jana Křtitele,
jehož narození se v tuto dobu slaví. Magická Svatojánská noc je plná
kouzel a magie, ožívají v ní nadpřirozené síly a otevírá se brána mezi
světy, je možné vyvolat duchy zemřelých či najít poklad
v rozestupujících se skalách. Pokud se nevypravíte za pokladem,
přeskočte si oheň nebo hoďte věnec do vody a oživte tak starověké
rituály. Pokud chcete raději zůstat nohama na zemi, nezapomeňte si
rezervovat lístky na některý z koncertů ve Vyšším Brodě, které budou
probíhat v klášterních zahradách v červenci a srpnu. Těšit se můžete na
Jiřího Stivína, Ondřeje Rumla, Vladimíra Mertu, Lubomíra Brabce nebo
kapelu Satisfucktion. O letních večerech můžete navštívit letní kino
v Černé v Pošumaví, které zahajuje svou sezónu již 14. 6. 2017.
Jedinečnou atmosféru zažijete již od 7. 6. 2017 při sledování některého
z divadelních představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. A
svojí tradici má již také letní kulturní festival České hrady, který již řadu
let probíhá v podhradí Rožmberku, letos v termínu 4. - 5. 8. 2017. Přeji
Vám pohodové letní měsíce.
Tereza Myslíková

Zprávy z obce
BEZPLATNÁ INSOLVENČNÍ PORADNA
Poradna začala působit v Českém Krumlově od května 2017 a vznikla
na základě společného sociálně právního projektu, jehož partnery jsou
vedle Jihočeského kraje a jeho Krajského úřadu i Krajský soud v
Českých Budějovicích, Regionální středisko České advokátní komory
pro jižní Čechy, Spolek insolvenčních správců České Budějovice a
Pobočka Probační a mediační služby pro Jihočeský soudní kraj. Tato
služba se osvědčila v Českých Budějovicích, kde již přes rok působí.
Cílem tohoto projektu je ochrana dlužníků před nedůvěryhodnými
subjekty nabízejícími nekvalifikované a předražené služby v této
komplikované oblasti života společnosti.

Město Český Krumlov tedy přijalo nabídku na rozšíření této služby
přímo a stalo se partnerem v rámci této aktivity. Přímo na Městském
úřadu v Českém Krumlově je tedy možné vždy 1 x měsíčně od 14.00
hod. do 16.00 hod. se přijít poradit jak se bránit a jak postupovat
v takové tíživé situaci. Konkrétní termíny poradny jsou pak uvedeny
v přiloženém letáku. Je tedy možné, aby se občan objednal na
konkrétní čas nebo přišel bez objednání.
Protože tato bezplatná služba není nijak limitována a to ani tím, aby se
jednalo o klienta v hmotné nouzi, je možné, aby ji využili všichni občané
bez rozdílu.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ, Městský úřad
Český Krumlov, Kaplická 439, tel.: +420 380 766 400.
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DOTACE – ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ
Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době
velmi výhodné. Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním
operačním programu, se v tomto programovacím období (2014–2020)
již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují
o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje
podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak
pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí
30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. MMR i nadále
zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky
úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými
jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je
aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je
nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo
výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit
pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro
řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je
umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za
tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy
vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího
řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a
dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických
kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro
žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě
výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny
typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy
o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, dodává náměstek
Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví
vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím
podány žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5
podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli
další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště
Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
10/2017 ze dne 10. 05. 2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 108/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o vyjádření se
k odstranění nebo úpravě vodovodní šachty na pozemku p.č. 60 v k.ú.
Lipno nad Vltavou a souhlasí s odstraněním nebo jiným využitím.
č. usnesení: 109/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 110/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost Občanského
sdružení Přední Výtoň, o příspěvek na akci: „Lipno patří dětem“ a
rozhodlo, že příspěvek neposkytne.
č. usnesení: 111/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo prodej
pozemku p.č. 203/16 v k.ú. Lipno nad Vltavou za částku 700,- Kč bez
DPH s tím, že budoucí kupující bere na vědomí, že pozemek je zatížen
vedením kanalizace a vedením VN.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
č. usnesení: 112/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost společnosti
Lipensko, s.r.o. o uzavření Smlouvy o reklamě mezi obcí Lipno nad
Vltavou a společností Lipensko, s.r.o. na akci: „Zahájení letní turistické
sezóny 2017“ (20. 5. 2017) na částku 15.000,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 113/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační
infrastrukturou, a.s. a obcí Lipno nad Vltavou na podzemní komunikační
vedení veřejné komunikační sítě metalického kabelu na pozemku p.č.
74/1 v k.ú. obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 114/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
vyúčtování nájemného od společnosti ČEVAK, a.s. za rok 2016 – 2017.
č. usnesení: 115/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo nabídnout k prodeji
palivové dřevo za částku 500,- Kč/m3 bez DPH. Žádosti lze doručit
Obecnímu úřadu Lipno nad Vltavou nejpozději do 15. 6. 2017.
č. usnesení: 116/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo zřízení
věcného břemene služebnosti cesty a stezky a věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí ve prospěch panujícího pozemku p.č.
332/1 na služebném pozemku p.č. 332/90 za jednorázovou úplatu
2.000,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 117/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
připomínku k návrhu změny č. 2 ÚP Lipno nad Vltavou – komunikační
řešení v lokalitě „U řadovek“ bude doplněna o plochy „PLOCHY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DOPRAVA V KLIDU“, návrh
v rozsahu dle přiloženého nákresu.
č. usnesení: 118/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
na Povodí Vltavy, s.p. s tím, že na pozemku p.č. 602/50 v k.ú. Lipno
nad Vltavou žádá o zřízení úplatného věcného břemene práva stavby
vodního díla. A současně na částech pozemků 602/1 a 602/51 v k.ú.
Lipno nad Vltavou požádá o zřízení práva věcného břemene za účelem
údržby stávající cyklostezky a nájmu za účelem využití pro veřejné
prostranství a zeleň.
č. usnesení: 119/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo úhradu částky
50.000,- Kč bez DPH jako část příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti dopravci.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
11/2017 ze dne 24. 05. 2017
č. usnesení: 120/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 121/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo dodatek č. 1 ke
Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 23. 1. 2014
mezi TextilEco, a.s., Praha a obcí Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 122/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo poskytnout dar ve výši
3.000,- Kč Lince bezpečí, z.s. na provoz v roce 2017.
č. usnesení: 123/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodat
část pozemku p.č. 378/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 124/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodat
část pozemku p.č. 332/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 125/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo pořízení územní studie
v lokalitě Plískov na pozemku p.č. 332/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou s tím,
že pořízení uhradí obec Lipno nad Vltavou a projektovou dokumentaci
uhradí budoucí vlastník společnost Sta vill Lipno, s.r.o.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
č. usnesení: 126/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost společnosti
LIPNO SERVIS, s.r.o. o výměnu čerpadla a s tímto souhlasí za částku
175.000,- bez DPH.
č. usnesení: 127/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o poskytnutí právních služeb mezi společností Wimětal &
Partneři, advokátní kancelář, s.r.o. a obcí Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 128/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo nabídky na akci:
„AQUAWORLD Lipno – elektroinstalace a rozhodlo, že budou
prověřeny ceny a o nabídkách bude rozhodnuto následně.
č. usnesení: 129/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo nabídku společnosti
PE STAV JH, s.r.o. na výměnu bojlerů v AQUAWORLDU Lipno za
částku 70.000,- Kč bez DPH. O termínu instalace bude rozhodnuto.
č. usnesení: 130/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
nabídku společnosti PENA, s.r.o. na pokrývačské práce
v AQUAWORLDU Lipno za nabídkovou cenu 120.755,- Kč bez DPH. O
termínu realizace bude rozhodnuto.
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č. usnesení: 131/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
nabídku společnosti Štrob a spol. s r.o. na rekonstrukci kotelny v domě
č. p. 3 v obci Lipno nad Vltavou za nabídkovou cenu 397.894,- Kč bez
DPH.
č. usnesení: 132/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo a projednalo návrh
závěrečného účtu obce Lipno nad Vltavou za kalendářní rok 2016.
Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn dle zákona č. 250/2000 Sb., §
17, odst. 6. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce
Lipno nad Vltavou uplatnit písemně nejpozději do 19. 6. 2017 nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Lipno nad
Vltavou dne 21. 6. 2017.
č. usnesení: 133/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo rozpočtové opatření
č. 5/2017.
č. usnesení: 134/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
finanční dar Peace Run International, z.s. na Mírový běh 2017 ve výši
10.000,- Kč a zároveň ruší usnesení č. 95/2017 ze dne 12. 04. 2017.
č. usnesení: 135/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo nabídku pana Jana
Staňka na údržbu zeleně v roce 2017 za částku 256.600,- Kč bez DPH.

Životní jubilea, narození, …
ČERVEN 2017
V červnu jsou 3 kulatá výročí: paní Jaroslava Bartošková, Věra Nedvědová a pan Miroslav Máčka. Ještě budou slavit paní
Jiřina Vávrová a Jaroslava Soukupová. Dále pánové: Jan Holeček, Petr Kortiš, Jaroslav Šafář a Oto Kovarik. Přejeme
všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za SPOZ V. Neubauerová, L. Bravencová

Život v obci / Akce
ČARODĚJNICKÝ SLET

V neděli 30. dubna proběhl na fotbalovém hřišti čarodějnický slet. Letos
byla akce obohacena o novou soutěž – ochutnávka nechutností. Cenu
si zasloužily všechny nedobroty, ale nejvíce ocenění si donesly děti
z Volnočasového kroužku, vedeného Hankou Gerhartovou. Snad jsme
byli inspirací pro další ročníky a příště bude více soutěžících.
K doladění příjemné atmosféry přispělo hudební vystoupení, nám již
známé a v Lipně velmi oblíbené, kapely the Radiators. Počasí vyšlo
krásné, všichni se dobře bavili, májka zůstala stát, a tak lze akci
považovat za úspěšnou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se nejen zúčastnili
čarodějnického srazu, ale i těm, kteří pomohli s organizací – všem
lipenským ježibabám, které ráčely přiletět, ochotným chlapům za
postavení májky a přípravu ohniště, Šárce Knotkové za půjčení
materiálu na soutěže, Lupenovi a Edovi za hraní a zpívání. A Lupenovi
ještě jedno díky za výrobu mega koštěte – to bylo pro děti velkou
atrakcí. Čarodějnici k upálení zhotovil Palmič.
Děkujeme za poskytnutí zázemí na hřišti.

ŠKOLKOVÝ DEN DĚTÍ

První červen je svátkem dětí na celém světě. Lipenské děti z mateřské
školky a první třídy si svůj den užily na fotbalovém hřišti při „zahradní
slavnosti“, pořádané paní učitelkami z Mateřské školky. Pro děti bylo
připraveno mnoho aktivit, tvůrčích i sportovních. Děti si mohly
namalovat hrneček podle své fantazie nebo modelovat z hlíny.
K osvěžení v parném dni posloužily ovocné špízy, které si děti mohly
samy „uvařit“, ale také vodní sestřelování nafukovacích balónků, které
bylo součástí překážkové dráhy. Velké oblibě se těšilo zdobení muffinů
marcipánem, které připravila paní Eva Haranzová. A komu zbylo ještě
místo v bříšku, mohl si upéct buřtíka. Odpoledne si užili nejen děti, ale
určitě i rodiče, kteří tak měli příležitost se potkat nejen ve spěchu mezi
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skříňkami školní šatny. Ráda bych poděkovala za všechny rodiče paním
učitelkám, za uspořádání této akce, ale především za jejich každodenní
péči o naše nejmenší. Dětičky ještě během června zažijí projížďku na
plachetnici, sjíždění řeky na raftu, ale také potěší nejen rodiče
vystoupením, které proběhne 16. 6. 2017 od 17.00 hodin v parku.
Tereza Myslíková

DĚTSKÝ DEN – PODĚKOVÁNÍ

Za finanční a materiální pomoc a spoluorganizaci Dětského dne v Lipně
nad Vltavou děkujeme těmto partnerům:

LIPEN, z.s.

Obec Lipno nad Vltavou,

E-ON, s.r.o.

LIPNO SERVIS, s.r.o.

Lipensko s.r.o.

Informační centrum Lipno nad Vltavou

Barvy – laky Libor Staněk

Letecko-modelářský klub Horní Planá

Ski-club Lipno

Jednota Coop,

FC Lipno

LIPNO – IN, s.r.o.

Pavel Brenner

manželé Krahulcovi

pan Vladimír Čížek, pod jehož vedením vystoupila dívčí
kapela Siskin´s (Andrejka Petrů – kytara, zpěv, Anička Jarošová –
kytara, zpěv, Zuzka Kramperová – bicí, zpěv, Terezka Valíčková –
baskytara) a chlapecká kapela Sticks in the wood (Šimon Šilhan –
kytara, zpěv, Tonda Kolář – baskytara, David Štěpán – bicí. Chyběl
kytarista a zpěvák Přéma Čížek).

Fotky z dětského dne na www.lipnonadvltavou.cz
DÍVČÍ VÁLKA
21. 7. 2017 – pátek, LETNÍ KINO - ČERNÁ V POŠUMAVÍ, od 18:00
hod. Cena vstupenky 280,- Kč, v den akce 340,- Kč.
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v
České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti
žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.
Hrají: Sandra Pogodová, F.R.Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň,
Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák,
Evžen Hájek, Tereza Šefrnová.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: LETNÍ KINO - Černá v Pošumaví 134,
pokladna kina – otevřena každý den před promítáním od 21:00 hod.,
NFORMAČNÍ CENTRUM - Černá v Pošumaví 30, Tel:725 949 849,
červen So - Ne: 10 – 16 hod, od 1. července PO - Ne: 10 – 18 hod.,
NFORMAČNÍ CENTRUM – Lipno nad Vltavou 87, Tel: 380 736 053, Po
- Ne: 8 – 16 hod., INFORMAČNÍ CENTRUM – Horní Planá, Náměstí 8,
Tel: 380 738 008, INFOCENTRUM - Český Krumlov, Náměstí Svornosti
2, Tel: 380 704 619, TRAFIKA RILLICH, Frymburk 231, PO -PÁ: 7:30 –
17 hod., SO: 7:30 - 11:30 hod. a v červenci + Ne: 9 – 17 hod.,
INFORMAČNÍ CENTRUM - Přední Výtoň – AREÁL LETNÍCH
SPORTŮ, info@areal-sportu.cz
T.MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH NA LIPNĚ
I letos se v Lipně nad Vltavou uskuteční další ze závodů T-Mobile
Olympijského běhu. Ten odstartuje ve středu 21. června v 18 hodin na
mnoha místech České republiky. Hlavnímu závodu na Lipně bude
předcházet od 17 hodin i závod pro děti. Společně tak oslavíme
Mezinárodní Olympijský den největší běžeckou akcí, při které vyběhne
na různých místech přes 70 tisíc běžců. Více o běhu na Lipně
v kalendáři akcí na www.lipno.info
SLAVNOSTI DŘEVA U STEZKY KORUNAMI STROMŮ
Již tradiční akcí na Lipně se staly Slavnosti dřeva u Stezky korunami
stromů. V sobotu 10.6. se mohou návštěvníci těšit na bohatý program
plný vůně dřeva i krásných výhledů ze Stezky. Od 10:00 do 17:00 hodin
budou probíhat ukázky dřevo sochařství, pohádky pro děti v podání
Divadla 100 opic, ale i koncerty jihočeské skupiny Shivers, která čerpá
inspiraci v irské lidové hudbě a keltských tradicích. Na programu jsou i
animace pro děti s lipenským maskotem lišákem Foxem, nebo tvoření s
výtvarným ateliérem Dřevotvor. Pro rodiny s dětmi je připravena také
soutěž ve dřevařské zručnosti, ve které se utkají o titul krále dřevařů.
Více informací o programu najdete na www.stezkakorunamistromu.cz
E.ON ENERGY TRUCK NA LIPNĚ
Společnost Lipensko s.r.o. ve spolupráci s firmou E.on připravila pro
lipenské žáky základní školy den s E.ON Energy Truckem, který na
Lipno zavítá 21.6.2017.
E.ON Energy Truck je speciálně upravené mobilní poradenské
a zábavné centrum. Jeho posláním je přiblížit dětem i dospělým svět
energie, zejména s ohledem na bezpečnost a efektivní využívání
energie.

Ostatní
NABÍDKA PRÁCE LIPNO
CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ LÉTA NA LIPNĚ?
Máme pro tebe brigádu přímo v centru dění.
Čeká tě práce v mladém kolektivu v centrum všech lipenských aktivit.
V případě potřeby ti zajistíme ubytování. Přivyděláš si a zároveň zažiješ
atmosféru letního Lipna. Tak se nám ozvi na bouskova@dfkgroup.cz.
Hledáme posily na pozice:
- Kuchař
- Pomocný kuchař
- Pomocné práce v kuchyni
- Obsluha kiosků
- Obslužný personál
NABÍDKA PRÁCE – PENSION KAROLÍNA
Pension Karolína Slupečná přijme na letní sezónu kuchařku / kuchaře,
servírku / číšníka. Strava, nápoje zdarma! Platové ohodnocení sdělíme
při osobním setkání. Kontakt: Jan Fatur ml., 777 583 761.
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