ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 01/2018

■

Leden

■

Náklad 270 ks

Úvod

Vážení čtenáři,
dovolte, abychom Vám do nového roku popřáli vše nejlepší, hodně
zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů, spoustu radostných dní,
hodně pohody a žádné nehody.
Horoskop na rok 2018 slibuje všem znamením poměrně klidný,
vyrovnaný a harmonický rok. Pro některá znamení zvěrokruhu bude ale
rok 2018 o něco málo jednodušší než pro ostatní. O to více se tito

■

Zdarma

jedinci budou muset snažit, aby i pro ně rok 2018, byl
úspěšný. Následující období bude přát zejména společenským vztahům
a rodině. Právě ta by v našem žebříčku hodnot měla stát na prvním
místě. Mnohým z nás se totiž bude stávat, že na ni pro pracovní a
společenské vytížení, budeme zapomínat. Horoskop také říká, že
bychom si měli dávat pozor na naše zdraví. Klíčem k úspěchu bude
poslouchat potřeby našeho těla a nezanedbávat prevenci. Rok 2018
bude nakloněn novým pracovním výzvám. Obzvláště pro některá
znamení budou první měsíce v novém roce krušné a profesně náročné.
Odvedená práce a hodiny přesčasů s sebou ale přinesou příjemné
benefity. V roce 2018 bude dobré soustředit se na pečlivost,
svědomitost a rozhodnost. A vyplatí se také ambicióznost. Hlavně v
první polovině roku budou hvězdy přát plnění snů. Každá splněná tužba
bude ale za sebou mít hodiny tvrdé práce a někdy také odříkání.
Letošní rok bude přát dlouhodobým vztahům i novým láskám. Některá
znamení si užijí měsíce plné vášně a žhavých flirtů, a to hlavně v letním
období. Jiná znamení zvěrokruhu si budou užívat stálých partnerských
vztahů a do ničeho nového se nepoženou.
Téměř pro všechny ale platí, že v roce 2018 se vyplatí seznamovat se.
Nové kontakty nám totiž mohou přinést nové pracovní nabídky,
přátelství nebo jiné příjemné benefity. Hlavně nesmělá znamení se
proto budou muset čas od času přinutit a vyrazit do společnosti za
zábavou. Doma totiž žádné novoty nečíhají a horoskop na rok 2018
bude nakloněn novým výzvám, mezi něž patří i vystoupení z komfortní
zóny. Ať se vám všem daří!!!

Zprávy z obce
INFORMACE K VOLBÁM
Ve smyslu ust. § 34 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 275/20125 Sb., o
volbě prezidenta, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje informace
pro volbu prezidenta České republiky
Oznámení o době konání voleb
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území
České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž
ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do
14:00 hodin. Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní
občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna
2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i
státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola
volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Oznámení o místě konání voleb
Volební místnost se nachází v Obecním domě č.p. 37 Lipno nad
Vltavou (vedle pošty).
Průběh hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič
měl u sebe potřebné doklady. Volič, který se dostavil do volební

místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním
okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě
České republiky v zahraničí. Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo
zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem
obecního úřadu Lipno nad Vltavou
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného
kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité
politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické
příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta
navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva
vnitra. Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9.
ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský
průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V
případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
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hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro
něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení
hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O
neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích
lístků. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo
z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací
lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požádat lze na telefonním čísle 380 736 113 nebo prostřednictvím
emailu ou.lipno@lipensko.cz.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke
zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný
hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního
kola volby prezidenta České republiky. Případné druhé kolo volby
prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Kandidáti
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole
nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem
odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého
kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě
v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů,
kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby
prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého
místa.
Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta,
přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby
prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola
volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezidenta získal
další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti
odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni
takoví kandidáti.
Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze
jeden kandidát. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který
získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných
voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého
kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební
místnosti.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
24/2017 ze dne 18. 12. 2017
č. usnesení: 266/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 506/1 v k.ú.
Lipno nad Vltavou ve prospěch pozemků 506/30 a 506/32 v k.ú. Lipno
nad Vltavou.
č. usnesení: 267/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Rozpočet obce Lipno nad Vltavou na rok 2018.
č. usnesení: 268/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2022.
č. usnesení: 269/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Lipno nad
Vltavou za rok 2017.
č. usnesení: 270/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo Plán
inventur na rok 2017.
č. usnesení: 271/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Směrnici o odpisovém plánu na rok 2018.
č. usnesení: 272/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 mezi obcí Lipno nad Vltavou
a firmou ERTL, Silniční a stavební práce, Kaplice.
č. usnesení: 273/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2017 mezi obcí Lipno nad Vltavou
a firmou ERTL, Silniční a stavební práce, Kaplice.
č. usnesení: 274/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost společnosti
CONDUCO, a.s. o posečkání s platbou splátky k 31. 12. 2017 dle
Směnné smlouvy ze dne 9. 12. 2015 s prodloužením termínu do 31. 3.
2018.
č. usnesení: 275/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo soupis
investic společnosti CONDUCO, a.s. na základě článku IV, odst. 4.4.
Směnné smlouvy ze dne 9. 12. 2015 ve výši 21.298,067 Kč bez DPH.
č. usnesení: 276/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo oznámení společnosti
LIPNO SERVIS, s.r.o. o ukončení investic dle závazku sjednaného
v budoucí smlouvě nájemní, jejímž předmětem je pozemek p.č. 55/10
v k.ú. Lipno nad Vltavou, jehož součástí je stavba půjčovny.
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, že bude uzavřena
nájemní smlouva dle podmínek sjednaných v budoucí smlouvě nájemní
a zároveň obec Lipno nad Vltavou souhlasí s podnájmem části prostor,
sloužících k podnikání – gastro v objektu půjčovny podnájemci panu
Milanovi Figurovi, IČ: 06603602, 382 78 Lipno nad Vltavou 91.
č. usnesení: 277/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou žádost společnosti LIPNO
SERVIS, s.r.o. o vydání sdělení ke stavbě: „Beachvolejbalové hřiště“ na
pozemcích p.č. 55/29 a 55/30 v k.ú. Lipno nad Vltavou a sděluje, že
stavba nebude vyžadovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním
stavby a že záměr stavby je proveden v souladu s ověřenou
projektovou dokumentací.
č. usnesení: 278/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje výši odměn
neuvolněných členů Zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2018 dle
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., „o výši odměn členů zastupitelstev
územně samosprávných celků“ takto:
každému neuvolněnému členovi Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
bude od 1. 1. 2018 poskytována souhrnná odměna v maximální výši
stanovené v Příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., řádek 3, sloupek
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5, 6, 7, 8, 9, 10. Zastupitelstvo výslovně stanoví, že odměna
neuvolněným členům Zastupitelstva bude poskytována jako odměna
souhrnná.
č. usnesení: 279/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou s účinností od 1.1.2018 zřizuje
ve smyslu ust. § 117 zákona č 128/2000 Sb., zákon o obcích
Zastupitelstvo obce tyto své výbory Finanční výbor, Kontrolní výbor,
Bytový výbor a Stavební výbor
č. usnesení: 280/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 12/2017.
č. usnesení: 281/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení obecního bytu č. 18 v bytovém domě č.p. 3 o velikosti 1+0 na
dobu určitou 12 měsíců.
č. usnesení: 282/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení obecního bytu č. 8 v bytovém domě č.p. 27 o velikosti 2+1.
č. usnesení: 283/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení obecního bytu č. 9 v bytovém domě č.p. 39 o velikosti 1+0 na
dobu určitou 12 měsíců.
č. usnesení: 284/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Mariny Lipno
Přístav, družstvo o zápočet a tím o vypořádání smluvní pokuty a
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podnájmu ze dne 1. 1. 2006 mezi
obcí Lipno nad Vltavou a Marina Lipno Přístav, družstvo, se sídlem
Lipno nad Vltavou 104, 382 78 Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 285/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě uzavřené dne 21. 7. 2017.
č. usnesení: 286/2017
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o smlouvě budoucí mezi EXCEDER ENTERPRISE, a.s. a obcí
Lipno nad Vltavou o zřízení služebnosti přesahu balkonů na p.č. 78/8 a
78/1 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou.
INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ
OBDOBÍ ROKU 2018 PRO OBEC LIPNO NAD VLTAVOU
Údaje k dani z pozemků:
katastrální území (k. ú.): Lipno nad Vltavou
kód k.ú.: 684309
prům. cena zem. půdy (Kč/m2): 2,04
zjednodušená evidence pozemků: není
Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí pro celé území
obce ve výši 1.
Údaje k dani ze staveb a jednotek: koeficient pro budovy obytných
domů (H), ostatních budov tvořících příslušenství k budovám obytných
domů (I), zdanitelných jednotek (R) a ostatních zdanitelných jednotek
(Z) je stanoven pro celé území obce ve výši 1.
Koeficientem ve výši 1,5, stanoveným obcí se na celém území obce
násobí sazba daně u budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných
domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní
doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže;
Koeficient pro výpočet daně u druhu staveb L, M, N, O, S, T, U a V není
stanoven.
Místním koeficientem ve výši 4, stanoveným obcí se na celém území
obce násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných
staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny,
s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů
(A) a trvalých travních porostů (B).
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Podání daňového přiznání
Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací
období roku 2018 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde
je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2018. Noví
poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle
pokynu GFŘ – D – 23, který je k dispozici na každém územním
pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.
Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového
portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz.
V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování
daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku. Pokud
nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno
vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně
povinnost uhradit pokutu.
Úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu
pro Jihočeský kraj
pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 - 15:30
pátek 8:00 - 14:00
Placení daně z nemovitých věcí
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je
pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2018.
Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce. Činí-li
celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných
splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov
ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2018,
u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do
30. listopadu 2018.
Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její
splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek
povinnost uhradit úrok z prodlení.
Bezhotovostní placení daně
bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo: 775577627231/0710
IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231
BIC kód: CNBACZPP
konstantní symbol: 1148 – platba převodním příkazem
variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Úhrada daně prostřednictvím SIPO
Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční
správou. Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení
spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby
SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani
z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na
kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2018,
bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2018. Daň bude
automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě
změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.
Zaslání údajů pro placení daně na e-mail
Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před
splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení
daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené
daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR
kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i
mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit
daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o
nedoplatku.
Pro zřízení služby od roku 2018 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve
věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ do
15. března 2018 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani
z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou
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poplatníkovi automaticky zasílány e-mailem i v následujících
zdaňovacích obdobích.
Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně
zasílané složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám
se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou
informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří
platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Úhrada daně v hotovosti
UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je možné hradit pouze na Územním
pracovišti v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních
hodinách od 8:00 do 15:00 hod., v Českém Krumlově, v Jindřichově
Hradci, v Písku, ve Strakonicích, v Prachaticích a v Táboře v pondělí a
ve středu v pokladních hodinách od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do
15:00 hod.

Narození / výročí
VÝROČÍ V LEDNU 2018
V lednu budou mít 3 občané kulatá výročí: paní Jaroslava Urbánková, Miroslava Daoudi a pan Milan Liška. Dalšími jubilantkami jsou
paní Marie Komrsková, Helena Mužíková, Marie Tesařová, Bruna Krejčová a Jaroslava Janouchová. A také muži: pan Jan Bican a Jan
Irsigler. Přejeme všem šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu, na každý den radost malou, po celý rok pohodu.
Za SPOZ V. Neubauerová a L. Bravencová.

Ostatní
Fotografie z prosincových akcí (Peklo, Česko zpívá koledy,
…) naleznete na stránkách obce Lipno nad Vltavou
(Fotogalerie). Doplněné jsou také fotografie z obecního
plesu 2017.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠŠÍ BROD - ŠKOLNÍ JÍDELNA
přijme na HPP vyučenou kuchařku s praxí, nástup možný od 1.2.2018,
v případě dohody i dříve. Perspektiva dlouhodobého zaměstnání a
profesního růstu. Kontakty: ředitelka školy Mgr.Marie Nováková:
zsvb.novakova@email.cz, vedoucí jídelny Anna Reichensdörferová:
jidelna.vb@seznam.cz, 721 120 707.
Pro tuto lokalitu hledám spolupracovníka nebo tipaře, který si chce
dlouhodobě vydělávat zajímavé finance, volejte 728 637 119.
Koupím byt v osobním vlastnictví, může být i před rekonstrukcí, prosím
nabídněte.... volejte 728 637 119.

Jízdní řád Skibusu lišáka Foxe k dispozici na
www.lipno.info (skiareál – doprava) nebo na
stránkách
obce
Lipno
nad
Vltavou
www.lipnonadvltavou.cz.

NOMINUJTE FAVORITKY DO DRUHÉHO ROČNÍKU ŽENY
ČESKOKRUMLOVSKA
Od 1. ledna do 28. února můžete zasílat své tipy na výjimečné ženy
mezi námi z regionu Český Krumlov. Hledáme ženy, které kromě
rodiny a práce zvládají ještě něco navíc. Znáte je? Nominujte je!
Kdo má být Žena Českokrumlovska? Žena z Českého Krumlova a okolí,
která kromě své rodiny a práce zvládá i něco navíc – ať už v kultuře,
vědě, pedagogické či sociální činnosti, pro veřejnost či pro jedince –
necháme to na vás! Svůj tip napište do formuláře, který naleznete na
www.moda-fd.cz a na www.sitprorodinu.cz. Vyplněný formulář zašlete
na hana.sustrova@sitprorodinu.cz.
V loňském prvním ročníku bylo nominováno šestnáct žen a různorodost
jejich činností byla opravdu rozmanitá: od žen, které vytváří kulturní
programy ve své obci, po ženy starající se o děti, seniory, ženy
podporující cestovní ruch či ženy, které těší okolí svým vlídným slovem
a osvětou. A kdo je nominoval? Rodič, dítě, sourozenec, manžel,
známý, návštěvník, žák, přítel, spolupracovník… Do užší nominace pěti
žen se dostala Martina Bodláková, Jana Grammetbauerová, Jana
Holcová, Jitka Lukáčová a Alena Nováková. Vítězkou se stala Jana
Holcová, která získala i nejvíce nominací. „Nejúžasnější na večeru bylo
slyšet ty krásné nominační výroky, které na mou osobu zněly sálem.
Moc za ně děkuji,“ uvedla Jana Holcová.
Letos nad výzvou převzal záštitu Dalibor Carda, starosta města Český
Krumlov, který je i čestným porotcem. Dále v porotě zasedá: Jitka
Zikmundová, radní města a patronka projektu MODA Fashion day[s],
Alena Švepešová, ředitelka ZUŠ Český Krumlov, Jan Palkovič,
pedagog a zpěvák českokrumlovské kapely, Jiří Olšan, zámecký
zahradní technik, a Jana Holcová, vítězka 1. ročníku a výtvarná
pedagožka. Tato porota vybere užší pětici nominovaných, které budou
pozvány na slavnostní vyhlášení 24. března 2018 v Zámecké jízdárně
při každoroční výjimečné akci MODA Fashion day[s] – mnoho podob
krásy.
Bc. Hana Šustrová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, z.s.
organizátorka výzvy Žena Českokrumlovska
Formulář na www.lipnonadvltavou.cz
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