ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 01 - 03/2021

■

Leden - Březen

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 1/2021 ze dne 7.1.2021
č. usnesení : 1/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou dne 7.1.2021.
č. usnesení : 2/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo rozdělení bytového
domu č.p. 7 v Lipně nad Vltavou na jednotky dle zákona č. 89/2012 Sb.
a dále schválilo Prohlášení vlastníka včetně jeho příloh.
č. usnesení : 3/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr prodeje 10
vyčleněných bytových jednotek v domě č.p. 7 v Lipně nad Vltavou
stávajícím nájemcům v souladu s uzavřenými smlouvami o budoucích
smlouvách kupních.
č. usnesení : 4/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo pořádání 8. ročníku
běžeckého závodu VLTAVU RUN 2021 ve dnech 15.-16.2021.
č. usnesení : 5/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo neměnit vyhlášku obce
Lipno nad Vltavou o výši poplatku z rekreačního pobytu od 1.1.2021.
č. usnesení : 6/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo rozpočtové opatření
č. 11/2020.
č. usnesení : 7/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 2 v domě č.p. 13 v Lipně nad Vltavou na dobu určitou
12 měsíců.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 2/2021 ze dne 21. 1. 2021
č. usnesení : 8/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou dne 21. 1. 2021.

č. usnesení : 9/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou předložený přehled investic
společností CONDUCO, a.s. za rok 2020 na základě článku IV,
odstavec 4.4. směnné smlouvy ze dne 9.12.2015 a na základě článku
III. odstavec c) Protokolu o převzetí listiny do notářské úschovy ze dne
9. 12. 2015 v celkové výši 39 243 591,- Kč.
č. usnesení : 10/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
cenovou nabídku společnosti ČEVAK, a.s. na obnovu čerpadla v
čerpací stanici ČSK 1 Přístaviště za nabídkovou cenu 132 190,00 Kč
bez DPH.
č. usnesení : 11/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030060842
mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností EG.D, a.s.
č. usnesení : 12/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2021.
č. usnesení : 13/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení obecního bytu o velikosti 2+1 v bytovém domě č.p, 27 na dobu
určitou 12 měsíců.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 3/2021 ze dne 28. 1. 2021
č. usnesení : 14/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou dne 28. 1. 2021.
č. usnesení : 15/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje Zadávací dokumentaci,
včetně Příloh č. 1-6 na veřejnou zakázku na stavení práce zadané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na akci
„Rozšíření Základní školy Lipno nad Vltavou – stavební úpravy,
přístavba a nástavba“.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 4/2021 ze dne 11. 2. 2021
č. usnesení : 16/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou dne 11. 2. 2021.
č. usnesení : 17/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účetní
odpisový plán obce Lipno nad Vltavou za rok 2020.
č. usnesení : 18/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účtový
rozvrh roku 2020, který bude přiložen k Vnitřním směrnicím obce Lipno
nad Vltavou pro rok 2020.
č. usnesení : 19/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo plnění
rozpočtu obce Lipno nad Vltavou za období roku 2020.
č. usnesení : 20/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo návrh odpisového plánu
Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou na rok 2021 ve výši
53.972,-- Kč, a to mimo rozpočet roku 2021.
č. usnesení : 21/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje účetní závěrku
Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou za období od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020, sestavenou k 31. 12. 2020.
č. usnesení : 22/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje dosažený výsledek
hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou za rok
2020 ve výši 7.563,49 Kč a rozhoduje o převedení zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2020 do fondu odměn ve výši 1.000,-Kč a do fondu rezervního ve výši 6.563,49 Kč.
č. usnesení : 23/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Inventarizační zprávu
k inventarizaci majetku obce Lipno nad Vltavou ke dni 31. 12. 2020.
Dále schválilo vyřazení majetku z evidence dle předloženého návrhu
předsedy inventarizační komise a pověřuje likvidační komisi likvidací
vyřazeného maketu do 31. 3. 2021. Předseda komise poté vyhotoví
protokol o likvidaci a ten předá účetní obce Lipno nad Vltavou, a to
nejpozději do 30. 4. 2021.
č. usnesení : 24/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
„Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti prováděcí
dokumentace na akci: Intenzifikace ČOV Lipno nad Vltavou“.
č. usnesení : 25/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo převod prodej všech
jednotek vymezených podle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU v budově č.p.
7, Lipno nad Vltavou (bytový dům), která je součástí pozemku parc. č.
9 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou včetně náležejících
podílů na společných částech pozemku parc. č. 9 v k.ú. Lipno nad
Vltavou, jehož součástí je bytový dům č.p. 7 Lipno nad Vltavou stojící
na parc. č. 9 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou, kteréžto
náležející podíly jsou součástí každé konkrétní vymezené jednotky.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že vymezené jednotky budou
převedeny do vlastnictví stávajících nájemců bytů v souladu
s podmínkami sjednanými s těmito nájemci, jakožto investory příslušné
vymezené jednotky dle Smluv uzavřených v březnu roku 2000.
V souladu s těmito podmínkami budou tyto jednotky převedeny do
vlastnictví stávajících nájemců.
č. usnesení : 26/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 4
v bytovém domě č.p. 15 Lipno nad Vltavou za podmínky uvolnění bytu
č. 2 v bytovém domě č.p. 15 Lipno nad Vltavou, a to na dobu určitou 12
měsíců za nájemné 40,-- Kč/m2.
č. usnesení : 27/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 6
v bytovém domě č.p. 27 Lipno nad Vltavou na dobu určitou 12 měsíců
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za nájemné 40,-- Kč/m2, za podmínky uvolnění tohoto bytu dosavadní
nájemnicí.
č. usnesení : 28/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (umístění
distribučního zařízení) č. 1030060644/002 mezi obcí Lipno nad Vltavu a
společností EG.D, a.s.
č. usnesení : 29/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o schválení
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu v bytovém domě
č.p. 39 Lipno nad Vltavou a se směnou souhlasí.
č. usnesení : 30/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění
části distribuční soustavy elektřiny na pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Lipno
nad Vltavou mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností UCED
Distribuce II, s.r.o. Praha.
č. usnesení : 31/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
společnosti LIPNO SERVIS, s.r.o. o odložení splatnosti faktur č. 21-00200006 a 21-002-00004 do konce měsíce března 2021.
č. usnesení : 32/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
cen vodného a stočného na rok 2021, a to ve výši vodné 37,16 Kč bez
DPH a stočné ve výši 36,98 Kč bez DPH.
č. usnesení : 33/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
cenovou nabídku č. 027/2021 na dodávku a montáž svislého
dopravního značení a zpomalovacích polštářů pro obec Lipno nad
Vltavou - 2. etapa od společnosti PasProRea, s.r.o., Velešín za
nabídkovou cenu 230.682,-- Kč bez DPH.
č. usnesení : 34/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr propachtovat
část pozemku pč. 4/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou jako zahrádku.
č. usnesení : 35/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování se
společností Zásilkovna, s.r.o., Praha.
č. usnesení : 36/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo, že obec Lipno nad
Vltavou nebude investorem a stavebníkem stavby „Dopravní terminál
Lipno“, na kterou bylo k její žádosti vydáno Městským úřadem Vyšší
Brod, stavební odbor dne 8. 4. 2016 pod. č.j. MEUVB-1573/2016-sta.,
sp. zn. Výst. 438/2016-MK Rozhodnutí o umístění stavby „Dopravní
terminál Lipno“ na pozemcích parc. č. 131/1, 131/2, 131/4, 131/7, 131/9,
131/18, 131/20, 131/21, 131/22,131/24, 131/25, 131/38, 131/39,
131/41, 131/50, 131/54, 131/55, 131/56, 131/57, 131/67. 131/68, 132/1,
132/2, 147, 601/1 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou.
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 5. 2016.
Dále Zastupitelstvo obec Lipno nad Vltavou odsouhlasilo, že veškerá
práva a povinnosti stavebníka akce „Dopravní terminál Lipno“
stanovené shora uvedeným ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM nebo s ním
souvisejících přechází na stavebníka CONDUCO a.s., IČ: 26019558, se
sídlem: Česká 141/66, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice.
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Narození / výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
LEDEN 2021
V lednu svá životní výročí oslavili paní a pánové Jan Peňák, Marie Komrsková, Jan Irsigler, Josef Bejdák,
Jaroslava Janouchová, Jan Bican, Marie Tesařová, Brunhilda Krejčová, Helena Mužíková, Vlastimil Toman,
Hana Stodolovská a Libor Maček.
ÚNOR 2021
V únoru byl také velký počet oslavenců, a to paní a pánové Věra Peňáková, Karel Kortiš, Libuše Pešková,
Zdenka Kortišová, Jaroslav Dvořák, Eržika Sojková, Berta Zemanová, Dana Machatá, Jiří Krejčí, Hana
Ranglová, Jaroslav Zámečník a Radslav Hofman.
BŘEZEN 2021
V březnu své narozeniny slaví paní a pánové Greta Zbínová, Berta Kocoňová, Jiří Kalivoda, Ludmila
Vyhnalová, Vladimír Valík, Marie Horváthová a Drahoslav Marhoun.
Všem oslavencům přejeme dny plné radosti, zdraví a štěstí, dobrou náladu a kolem sebe spoustu báječných
lidí. Za SPOZ L. Bravencová a V. Neubauerová.

Život v obci
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Omlouvám se Mateřské škole Lipno nad Vltavu za neúplné otisknutí příspěvku „Listopad u nás v Mateřské škole“ v prosincovém čísle
2020, Článek zveřejňujeme ještě jednou. Lucka Bravencová.

Listopad u nás v Mateřské školce
Začátek listopadu byl věnován svátku zemřelých - DUŠIČKÁM, děti si při
jeho příležitosti vyrobily lucerničky, které si odnesly domů.
V dalším týdnu jsme oprášili osobní portfolia. Děti se pro další školní rok
zvážily a změřily. Zaznamenali jsme jejich pohled na sama sebe, na rodiče
a na své budoucí povolání. Od září též neopomíjíme portfolia školní
zralosti, kam díky všeobecnému vzdělávání předškolních dětí
zaznamenáváme
základní
informace o schopnostech a
dovednostech dětí, jejich
osobnostní růst a pokroky.
Pak jsme se opět vrátili k
lidovým tradicím, k svátku
svatého Martina. Děti si
připomněly samotný slavný
příběh, vyzkoušely si pečení
tradičního
cukroví
–
svatomartinských rohlíčků z kysané smetany a perníkových podkov pro štěstí zdobených bílkovou polevou, ve výtvarných aktivitách vytvořily bílého
koně, symbol, který ke svatému Martinovi neodmyslitelně patří, oblíbené překážkové dráhy měly zpestřené “jízdou“ na koníkách na tyči a mnoho
dalších aktivit věnovaných tématu. Další dva týdny bylo téma opět v duchu environmentální výchovy s názvem „Lesní zvířátka“. Děti se seznámily
se životem známých lesních zvířátek - s jejich vzhledem, s výskytem, s potravou a se zajímavostmi z jejich existence. Úžasně ztvárnily děti z obou
tříd kombinovanými výtvarnými technikami lišku obecnou a další lesní zvířátka.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Prosinec u nás v Mateřské školce
V měsíci prosinci jsme se s dětmi už pozvolna nechávali unášet atmosférou adventního času protkanou lidovými tradicemi. Na začátku měsíce nás
na louce za školou očekával Mikuláš se svými pomocníky se sladkou nadílkou a na oplátku měly děti tradičně připravené básničky a písničky. Také
nás navštívila naše dvorní fotografka Adélka a jistě svým uměním a osobitým humorem vykouzlila úsměv na nejedné tváři. Děti se podílely nejen
na adventní výzdobě svých tříd, ale i na výzdobě venkovních prostor budovy školy. Děti vytvořily přáníčka pro lipenské babičky a dědečky a samy
je donesly do schránek včetně přáníček dětí ze základní školy.

Nezapomněly s vánoční nadílkou ani na zvířátka
z lesa, kterým vyrobily a donesly pochoutky.
Slavný příběh „O
narození Ježíška“
si
připomněly
jeho dramatizací.
Veškeré přípravy
byly směrovány
k toužebně
očekávanému dnu
s názvem
„Ježíšek ve školce“. Den s poslechem vánočních koled, s ukázkou prastarých vánočních zvyků, s ochutnávkou vlastnoručně vyrobeného cukroví,
dětského vánočního punče a s potěšením z drobného dárečku, který našly pod stromečkem.

Děti z mateřské školy také předaly
paní Kortišové finanční dar
v hodnotě 6731,-Kč pro její
dceru Sárinku, na kterém se
podílely společně s frymburskými
dětmi z kroužku náboženství
v rámci
loňské
Tříkrálové
sbírky.

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem bychom rády poděkovaly Jindře Longauerové za akci Mikuláš, Honzovi Veberovi, Zdeňkovi Svobodovi a naší Lindě za mistrné ztvárnění
slavné trojice. Lipenské Jednotě u pošty za sladkou nadílku pro děti. Milen, Jítě a Růžence od nás ze školy za mikulášské balíčky.
Všem, kteří přispěli finančním darem v Tříkrálové sbírce v loňském roce, především lipenským babičkám a dědečkům, kteří každoročně štědře
přispívají. A všem dětem, které Tříkrálovou sbírku absolvovaly, dětem z mateřské školy a frymburským dětem z kroužku náboženství za ochotu a
účast v této důležité dobročinné akci pod záštitou Charity České republiky. Všem, kteří nám celý školní rok pomáhají, přispívají a podporují nás v naší
práci. A všem lidem v následujícím roce přejeme zdraví, splněné sny a plány a sílu vytrvat s životním optimismem a s nadhledem.
Kolektiv MŠ Lipno nad Vltavou
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Vánoční čas ve škole
I přes nepřízeň doby jsme se v průběhu prosince snažili s dětmi navodit vánoční atmosféru ve škole. Na začátku měsíce jsme se věnovali čertovské
tematice. Aby nám čekání na Ježíška rychleji uteklo, vyzkoušeli jsme tradiční předvánoční aktivity, četli jsme různorodé vánoční příběhy, zdobili třídy
i chodby školy, provoněnou atmosféru nám zajistily medové perníčky a vánoční cukroví, na které si děti samy rozválely těsto a vykrajovaly různé tvary,
povedlo se, moc nám chutnalo. Vytvořili jsme krásná přáníčka a vánoční dekorace z papíru. Nechybělo ani zdobení vánočního stromečku.
Poslední den ve škole před vánočními prázdninami jsme strávili příjemné dopoledne, ve kterém si všechny třídy prostřely sváteční tabuli a za zvuku
vánočních koled si vyzkoušely rozkrojit jablíčko či pouštět lodičky z ořechů. Samozřejmě nechyběla nadílka pod stromečkem a vánoční pohádky.
Pedagogický sbor ZŠ

Astrologické okénko na březen 2021
Jaro je cítit ve vzduchu a příroda se začíná probouzet ze zimního spánku.
Energie se mění a my máme chuť něco dělat a život nám najednou dává
smysl a ukazuje nějaký směr. I když je svět vzhůru nohama a panují
různá omezení, ve svém soukromém životě bychom si omezení neměli
vytvářet. Neměli bychom se nechat strhnout okolím i svými destruktivními
myšlenkami a upadat do stagnace a deprese. Naopak je v této době
dobré začít něco tvořit, najít si koníčky a začít se jim věnovat. Žít
přítomností a budovat svůj život, svoje vztahy. Mít dobré vztahy je v životě
priorita. Nejsou to majetky, nejsou to peníze...ty si do hrobu sebou
nevezmeme. Jsou to vztahy, kterými si čistíme svojí duši nebo naopak
špiníme a zatěžujeme dalšími nánosy. A budu to pořád opakovat, že
odpuštění, pochopení a nezištnost je velké čištění duše. Hned na začátku
března se přesouvá Pluto do 7. domu, tedy do domu vztahů ve znamení
Kozoroha. Co si tedy máme ve vztazích uvědomit? Kozoroh je takové
ďábelské znamení, kde panují různá omezení, strach a závislosti. Pluto
přichází vždy s radikální změnou, koncem. Vztahy si projdou
transformací. Vztahy založené na strachu, závislosti na partnerovi, kde
nepanuje láska, ale manipulace, takové vztahy skončí. Je čas budovat
vztahy založené na opravdové lásce. Ano, spojují nás majetky, společné
účty. Ale někdy musíme něco ztratit, abychom opět něco získali. Tato
konstelace bude trvat do 24. 3. kdy se Pluto přesune do 6. domu a svoji
pozornost zaměříme na svoje zdraví a životní styl. To ale neznamená, že
vztahy budou vyřešené, od 20. 3. bude proplouvat sedmým domem
Saturn a ten nás bude podstupovat různým zkouškám, v tom, jak jsme
ve svých nových nastavení důslední a zda nás opakování situací
nevyvede z míry a máme dost síly a odhodlání si těmito zkouškami projít.

Jaok ve škole. S pětkou si budete muset dát opáčko, s jedničkou
postoupíte dál. Jak jednoduché.
Karmické uzly setrvávají, jižní ve Střelci a severní v Blížencích. Ještě rok
nás budou učit, že ti druzí nám nastavují zrcadlo. Vlastnosti, které nás
štvou na ostatních, jsou ve skutečnosti naše vlastnosti, které nemáme
zpracované, i když si naše Ego myslí něco jiného. A 16. 3. přechází jižní
uzel do 5. domu a severní do 11. V tomto případě si musíme uvědomit,
že nejsem jenom Já a Já, ale také Já a My. Nemyslet jen na sebe a svoje
potřeby. Srazit trochu svoje Ego a vcítit se do toho druhého. Vidět a
pochopit jeho myšlení, postoje, názory a potřeby taky z jiného úhlu
pohledu než z toho svého. A v tuto chvíli se nám dostává daru a poznání,
jak chutná láska. To naprosté odevzdání se. Stačí jen natáhnout ruku a
přijmout k sobě člověka takový jaký je a nesnažit se ho měnit.
Novoluní ve znamení Ryb nastane 13. 3. v 11.21. Vládce Ryb, planeta
Neptun, nás obklopí tajemnem a mystikou. Naučí nás, že stavění
vzdušných zámků je sice fajn, ale pokud je nezačneme skutečně stavět,
nic nám nepřinesou. Zůstane jenom u snů, které odsouváme na potom a
možná na nikdy. Dát na svojí intuici a ptát se, zda je to, po čem toužíme,
pro nás opravdu dobré. Nechceme jen iluzi, která se najednou rozplyne
a probudí nás ze snu do tvrdé reality, kdy spadneme na tvrdou zemi a
pořádně se polámeme. Zkoumejte, bádejte ve svém nitru. Jen tam
najdete odpovědi. Co je pro nás uskutečnitelné a reálné. Co je v našich
možnostech a moci.
Jarní rovnodennost 20. 3. v 10.37. Stejně dlouhý den i noc. Konečně se
dny začnou prodlužovat a do našich životů přináší více světla. Vláda
temnoty je na ústupu. Doufejme, že se i viditelně projeví v této nelehké
době plné omezení.
Úplněk ve znamení Vah nastává 28. 3. ve 20.48. Tak jako s jarní
rovnodenností bychom měli s Váhami vyrovnávat svůj život, své dluhy,
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svoje vztahy. Váhy představují spravedlnost, splácení svých karmických
dluhů nebo naopak sklízení toho, co jsme zaseli. Můžeme získat, ale taky
ztratit. Jaká semínka zaséváte vy? Jsou to semínka lásky, pochopení,
trpělivosti, péče, pokory nebo zla, strachu, závisti, lži, nenávisti a lakoty?

Dostáváme jen to, co si zasloužíme. Máme to, co si zasloužíme. To jsou
Váhy a Spravedlnost, která s nimi přichází.
Hezký jarní březen přeje Michaela Švarcová

Ostatní
V ČESKÉM
KRUMLOVĚ
DOMÁCÍ HOSPIC SV. VÍTA

SE

OTEVŘEL

Rádi bychom nabídli naše služby všem potřebným
lidem, kteří pečují o svého příbuzného v domácím
prostředí. Působíme v Českém Krumlově a okolí
s dojezdovou vzdáleností cca 25 km.

LANDAL MARINA LIPNO HLEDÁ NOVÉ POSILY
NA POZICE:
VEDOUCÍ RECEPCE

Domácí hospicová péče
Pomáháme nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí
ŽÍT A DOŽÍT DOMA.
Poskytujeme komplexní zdravotně-sociální péči 24 HODIN DENNĚ
v domácím prostředí.
Tato péče je poskytována, pokud byla ukončena léčba vedoucí
k uzdravení a byla doporučena léčba PALIATIVNÍ.
Přinášíme podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i zármutku.
Nabízíme možnost zapůjčení pomůcek usnadňující péči.
Terénní odlehčovací služby
Posláním terénní odlehčovací služby je POMÁHAT RODINĚ S PÉČÍ tam,
kde je třeba zajistit neustálou péči o těžce nemocného v domácím
prostředí.
Péče je dostupná od 8:00 - 16.00 h a vykonávají ji ošetřovatelky.
Služba zahrnuje: péče o osobní hygienu, pomoc při stravování, oblékání,
přesuny, polohování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím aktivizační činnosti, dle dohody i jiné činnosti
Žádost o přijetí do služby najdete na www.hospicvit.cz/zadost-oprijeti nebo na adrese Lipová 161, Český Krumlov.
Pro více informací volejte Mgr. Michaele Vršníkové 739 130 330.

Co budeš dělat: personálně i provozně řídit celý ubytovací úsek, oddělení
recepce, rezervací a animačních programů, odpovídat za denní činnost
recepce, jednat s nizozemským partnerem, komunikace s vlastníky
apartmánů, spolupracovat s oddělením administrativy a financí a
poskytovat podklady pro výkaznictví, jednat s externími dodavateli služeb,
příprava rozpočtu úseku a jeho dodržování.
Co od Tebe budeme požadovat: empatii, zvládání stresových situací,
řešení stížností s klienty, časovou flexibilitu, čeká tě práce na směny i o
víkendech, za to máš volno jiné dny v týdnu, minimálně jeden světový
jazyk slovem i písmem (němčina, angličtina, holandština výhodou),
zkušenosti s vedením týmu spolupracovníků.
Co nabízíme: práci na HPP, příplatky za svátky, víkendy a za pohotovost
na telefonu, stravenky, příspěvek na dopravu, možnost přenocování,
nástupní plat od 32.000,- Kč až 37.000,- Kč za měsíc hrubého + příplatky.
RECEPČNÍ
Co budeš dělat: ubytování hostů, poskytování informací o ubytování,
službách a o okolí Lipenska, příjem rezervací, organizace výletů,
účtování služeb, práce na pokladně, komunikace slovem i písmem,
prodej suvenýrů.
Co od Tebe budeme požadovat: komunikativnost, vstřícnost a ochotu,
časovou flexibilitu, čeká tě práce na směny i o víkendech, za to máš volno
jiné dny v týdnu, komunikace alespoň jedním cizím jazykem, např.
německy nebo anglicky, pečlivost a zodpovědnost, pokud už máš nějaké
zkušenosti z této oblasti, super, ale jinak tě všechno naučíme.
Co nabízíme: práce na HPP i DPČ, příplatky za svátky, víkendy a za
pohotovost na telefonu, stravenky, příspěvek na dopravu, nepravidelnou
pracovní dobu s možností přenocování, nástupní plat 25.000,- Kč za
měsíc hrubého + příplatky.
TECHNIK

Hotel Maxant ve Frymburku přijme recepční
Nutná znalost němčiny. Základní znalost angličtiny a recepčního
programu Previo výhodou. Nástup od dubna, dobré finanční
ohodnocení, možnost služebního bytu 2+kk.
Více informací na tel. 602 290 722 nebo sales@hotelmaxant.cz.
Firma

Eco

Farm

CZ

hledá

zaměstnance.

Práce

se zemědělskými stroji a se zvířaty, ve Frymburku a okolí.
Praxe výhodou. Nástup možný ihned. Více informací na
telefonu +420 734 448 337.

Co budeš dělat: drobné opravy a údržba technického zařízení na
apartmánech, zajištění bezporuchového provozu, údržba objektů v
areálu, pravidelná kontrola čistoty, funkčnosti a úprava vnějších částí
objektů a areálu jako celku, údržba zatravněné plochy a zeleně, úklid
sněhu, opravy venkovních zařízení.
Co od Tebe budeme požadovat: ochota se učit novým věcem, časovou
flexibilitu, manuální zručnost, loajalit, perfektní klientský servis, pracovní
zkušenosti v oboru je vítaná, ale není podmínkou, řidičský průkaz skupiny
B.
Co nabízíme: příplatky za svátky, víkendy a za pohotovost na telefonu,
stravenky, nepravidelnou pracovní dobu, profesní růst včetně odborných
školení a certifikátů, největší nástupní plat v okolí až 35.000,- Kč za
měsíc hrubého + příplatky.

Kontakt: office@marinalipno.cz, tel.: 702 283 037.
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