ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 02/2016

■

Únor

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Pro zamyšlení

ŠTĚSTÍ
„V životě nás potkává štěstí i neštěstí úplně náhodně. Vnitřní pocit štěstí
ale na náhodě nikdy nezávisí.“ (Maurice Maeterlinck)
Zárodek našeho štěstí i neštěstí si nosíme ve svém nitru. Naše
myšlenky předurčují to, jak se cítíme, i to, co pak děláme. Pokud se

každý den učím žít v míru sám se sebou, přijímat své klady i limity, pak
svoje štěstí nehledám, ale rozdávám. A světe div se, čím víc ho
rozdávám, tím méně přemýšlím o tom svém a jen s úžasem pozoruji, že
lidé v mém okolí jsou díky mému rozdávání šťastnější.
Někdo moudrý prohlásil: „Člověk se žene za štěstím a přitom neví, že
tím největším štěstím může být on sám pro druhé.“ Tak jako žena, která
chce být šťastná se svým mužem, musí pro něho mít spoustu
pochopení a trochu lásky, zatímco muž, který chce být šťastný se svou
ženou, pro ni musí mít hromadu lásky a trochu pochopení.
Vyzkoušejte si to a uvidíte, že budete skutečně šťastní. Snaha se vám
určitě vyplatí. Přestane vám vadit, že vás někteří lidé ve vaší vytrvalé
snaze dělat druhé šťastnějšími občas hodí do „vody“ nepochopení a
výsměchu. I tak vyplavete s rybou v zubech.
Přeji nám všem, aby štěstí přetékalo přes nás i na další lidi, a abychom
našim prostřednictvím rozšiřovali kruh skutečně šťastných lidí. 
Mgr. Marika Poslušná

Historie
ROK 1998 – opis z Kroniky obce
Konec druhého tisíciletí se nezadržitelně blíží a problémy obyvatel naší
planety se příliš nezlepšily. V Jugoslávii vyvstal válečný stav na
jiném místě - v Kosovu. Přírodní katastrofy se vyskytují na různých
místech naší planety. V naší republice vyvstalo hodně problémů a
politických změn. Došlo ke značnému rozkrádání a podvodům v našem
hospodářství. Některé banky zkrachovaly, velké podniky byly
vytunelovány - např. Poldi Kladno. Dochází ke zvýšení
nezaměstnanosti. Budou předčasné volby do parlamentu. U nás se
uskutečnily 18.6. - 20.6. 1998. Na volební listině bylo 439 voličů, vydalo
se 328 obálek a platných hlasů bylo 323. Volby do obecního

zastupitelstva se konaly ve dnech 13. a 14. 11. 1998. Volební místnost
byla zřízena v základní škole.
K 1.1. 1998 měla naše obec 526 obyvatel. V letošním roce se narodily 3
děti, zemřely 2 ženy a byly uzavřeny 3 sňatky.
Letos byly rekonstruovány inženýrské sítě, probíhaly práce na
modernizaci telefonního vedení a ústředny. Také se začalo pracovat na
plynofikaci obce. I osvětlení obce se zlepšilo. SKI Club Lipno nad
Vltavou na Kramolíně nakoupil sněžná děla a vybudoval osvětlení.
V zátoce byla započata výstavba rekreačního městečka MARINA.
Projekt je realizován za pomoci holandského investora, ale práce
vykonávají české firmy.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 1/2016 ze dne 12.01.2016
č. usnesení : 2/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo smlouvu o vykonání
přezkoumání hospodaření obce Lipno nad Vltavou za rok 2015 se
společností Auditor BDO CB s.r.o. České Budějovice.
č. usnesení : 3/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo připojení rodinného
domu na pozemku p.č. 505/28 v k.ú. Lipno nad Vltavou na místní
komunikaci na pozemku p.č. 504/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 4/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vedení přípojky plynu na
pozemku p.č. 504/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou pro stavbu rodinného
domu na pozemku p.č. 505/28 v k.ú. Lipno nad Vltavou za
jednorázovou částku 500,- Kč bez DPH.
č. usnesení : 5/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo prodej pozemku
p.č. 75/99 v k.ú. Lipno nad Vltavou za částku 1.000,- Kč bez DPH/m2.

č. usnesení : 6/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo poskytnutí finanční
dotace z rozpočtu obce Lipno nad Vltavou ve výši 60.000,- Kč spolu
LIPEN z.s. za účelem zajišťování kulturních, společenských a
sportovních akcí v Obci Lipno nad Vltavou v roce 2016. Tato dotace
bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace a příjemcem bude vyúčtována nejpozději do
15.12.2016.
č. usnesení : 7/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, jako
osoba oprávněná, a Obcí Lipno nad Vltavou na pozemku p.č. 147 v k.ú.
Lipno nad Vltavou pro vedení sítí elektronické komunikace.
č. usnesení : 8/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
společností E.ON. DISTRIBUCE a.s. České Budějovice, jako osoba
oprávněná, a Obcí Lipno nad Vltavou na pozemku p.č. 147 v k.ú. Lipno
nad Vltavou pro elektrické vedení.
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č. usnesení : 9/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo projektovou
dokumentaci k vydání rozhodnutí o umístění stavby „DOPRAVNÍ
TERMINÁL LIPNO“ a umístění této stavby na pozemcích p.č. 131/1,
131/7, 131/9, 131/18, 131/24 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 10/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo projektovou
dokumentaci k vydání rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy a
přístavba Chaty Lanovka“ na pozemcích p.č. 131/2 a 131/41 v k.ú.
Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 11/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou po projednání přehledu investic
realizovaných v roce 2015 společností LIPNO SERVIS s.r.o. 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 neodsouhlasilo zařazení investice „Lipno
pláž 1. etapa“ v rozsahu 1.274.188,- bez DPH, neboť tato investice
podléhá jinému režimu dle platné budoucí nájemní smlouvy. Ostatní
investice Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou uznalo.
č. usnesení : 12/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo bez připomínek
žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, oddělení silniční dopravy o vyjádření k udělení licence
k provozování veřejné linkové dopravy na linku 320021 České
Budějovice – Český Krumlov – Lipno n./Vlt. – Horní Planá – Nová Pec.
č. usnesení : 13/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo bez připomínek
žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, oddělení silniční dopravy o vyjádření k udělení licence
k provozování veřejné linkové dopravy na linku 320027 České
Budějovice – Lipno n./Vlt.
č. usnesení : 14/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 150/2015 ze dne
27.5.2015 a usnesení č. 185/2015 ze dne 24.6.2015.
č. usnesení : 15/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 307/2014 ze dne
3.12.2014.
č. usnesení : 16/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo Dohodu (dle § 1746
odst. 2, Občanského zákoníku) o údržbě cyklostezky Lipno nad Vltavou
– Přední Výtoň mezi Obcí Lipno nad Vltavou a Lesy města Český
Krumlov, s.r.o.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
2/2016
ze dne 27.01.2016
č. usnesení : 18/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo přílohu smlouvy č.
150077/a o nájmu na rok 2016 mezi společností Povodí Vltavy, s.p. a
Obcí Lipno nad Vltavou a pověřuje místostarostu obce jejím podpisem.
č. usnesení : 19/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se zřízením věcného
břemene - zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky na
části pozemku 236/1 v rozsahu označeném dle GP 1339-6/2014 „E“ ve
prospěch služebného pozemku p.č. 233 v k.ú. Lipno nad Vltavou, jehož
součástí je stavba pro rodinou rekreaci č.e. 7 Lipno nad Vltavou za
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH.
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č. usnesení : 20/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo připojení
komunikace na pozemku p.č. 435/1 a na pozemku pč. 434/7 a 432
v k.ú. Lipno nad Vltavou ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 21/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti mezi Lesy ČR, s.p. a Obcí Lipno nad
Vltavou dle přílohy na akci „Lipno nad Vltavou – Vodovod II. tlakové
pásmo“.
č. usnesení : 22/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo rozpočtové opatření
č. 1/2016.
č. usnesení : 23/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 9/2016 ze dne
12.1.2016.
č. usnesení : 24/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo projektovou
dokumentaci k vydání rozhodnutí o umístění stavby „DOPRAVNÍ
TERMINÁL LIPNO“ a umístění této stavby na pozemcích p.č. 131/1,
131/9, 131/18, 131/21, 131/24, 131/67 a 131/68 v k.ú. Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení : 25/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo Hodnotící zprávu za
rok 2015 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
za obec Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 26/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo odměny členů
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou s účinností od 1.2.2016 dle NV č.
352/2015 Sb. ze dne 14.12.2015 a rozhodlo, že starostovi obce náleží
odměna dle sloupce 1, a to ve výši 0,6 násobku a sloupce 8, předsedovi
správního orgánu dle sloupce 7 a 8 v plné výši, členům Zastupitelstva
obce mimo starosty obce, místostarosty obce a předsedy správního
orgánu dle sloupce 10, 11, 12 a 13 v plné výši, maximálně vždy
v jednonásobku. Počet obyvatel pro výpočet dle sloupce 8 a 13 se
počítá včetně cizinců přihlášených v obci k dlouhodobému pobytu.
č. usnesení : 27//2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo nákup osobního
vozidla dle nabídky společnosti HS Auto s.r.o. –Peugeot Partner Tepee
za nabídkovou cenu 429.000,- Kč včetně DPH.
č. usnesení : 28/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo nabídku na přípravu
a založení zapsaného spolku s názvem Turistický spolek Lipensko z.s.
za nabídkovou cenu 200.000,- Kč bez DPH.

OZNÁMENÍ ČESKÝCH DRAH
V souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních služeb vás
informujeme, že ve dnech 12.,15. a 16.2. 2016 a ve dnech od 17. do
19.2. 2016 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 195 v
úsecích Rybník - Vyšší Brod klášter ( 12.,15. a 16.2.) a Vyšší Brod
klášter - Lipno nad Vltavou ( 17.-19.2.). Z tohoto důvodu budou všechny
dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení
provozu.

Životní jubilea, narození, …
ÚNOR 2016
Měsíc únor je na životní výročí bohatý. Bude se slavit 13 narozenin. Občané oslaví 4 kulaté narozeniny. Jsou to: Jiří Krejčí, Radslav
Hoffmann, Zdeněk Seltenreich, Markéta Smolíková. Dále své narozeniny oslaví paní a pánové: Věra Peňáková, Karel Kortiš, Libuše
Pešková, Zdenka Kortišová, Eržika Sojková, Berta Zemanová, Marta Březinová, Hana Ranglová a Jaroslav Zámečník.
Všem oslavencům přejeme šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu, na každý den radost malou, po celý rok pohodu. Za SPOZ
L. Bravencová, V. Neubauerová.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Život v obci
POZVÁNÍ NA KARNEVAL
Zveme děti na karnevalový rej. V sobotu
27.2.2016 od 14,30 hod. Čekají na Vás soutěže,
diskotéka, balíčky. Starší děti, pro které je chodit
v maskách už trochu „trapárna“, ať přijdou také,
taneční parket bude pro všechny.
A večer od 19,00 hod. vypukne karneval pro
dospělé. Nestyďte se a přijďte si zařádit!
Vstup (jen na večerní akci) 40,-/osoba v masce,
60,-/osoba bez masky.
Místo konání karnevalu bude upřesněno před akcí.
Sledujte plakáty☺.
A co si užijeme v dalších měsících? Josefovskou zábavu,
Čarodějnický slet a Stavění májky, Dětský den, Loučení se
školou? Loučení s prázdninami? Podzimní branný den,
Halloweenské řádění (strašidelná stezka odvahy) …
Malá (ale důležitá) výzva pro Vás všechny! Opravdu uvítáme každého,
kdo se bude chtít zapojit, pomoci s přípravami akcí, účastnit se akcí.
Např. Dětský den. Souhlasíme, že by to mohlo být bohatší, delší cesta
… Ale nemáme dostatek ochotných lidí na stanoviště.
Bez osobní pomoci Vás ostatních je čím dál těžší nabídku pro děti (i
dospělé) posunout na lepší úroveň. Zázemí a peníze na akce máme.
Nemáme „ruce“, které to oddřou. Pokud nemáte náturu někde
„šaškovat“, nevadí. Každý na to není. Přispějte nápadem, postřehem,
účastněte se přípravy „za oponou“. Vymyslete si vlastní akci (závody,
soutěže) s vlastním týmem. Budeme moc rádi. Jestli chcete změnu či
inovaci – teď je ten správný čas.

LIPNO CARD OBČANA LIPNA
Milí spoluobčané,
Dovolujeme si Vám připomenout, že v Infocentru Lipno je pro Vás
připravena nadále speciálně nabitá Lipno.card občana Lipna nad
Vltavou. Na kartě se nacházejí speciálně zvýhodněné služby, jejichž
seznam uvádíme níže. Zároveň je však tato karta nabita všemi
výhodami, které se nacházejí na standardní (nyní bílé) kartě Lipno.card.
Aktuální nabídka výhod je uvedena v brožuře Lipno.card, která je
k dostání v Infocentru, či na webových stránkách www.lipno.info
Platnost karty občana Lipno je neomezená, tudíž si jí nemusíte
každoročně vyměňovat. Vydáme jí tomu, kdo se u nás prokáže
občanským průkazem s trvalým pobytem v naší obci. Děti do patnácti
let si ji mohou vyzvednout v doprovodu rodičů. Proto neváhejte a
pokud jste tak ještě neučinili, vyzvedněte si Vaší kartu v Infocentru
Lipno, jsme tu pro Vás denně od 8:00 do 18:00. Těšíme se na Vás.
Tým Infocentra Lipno, tel.731 410 800, infocentrum@lipno.info.
Speciální nabídka pro občany Lipna nad Vltavou obsahuje:
- sleva 50 % na vstup do bazénu v Aquaworld Lipno (opakovaně)
- sleva 50 % na vstup do sauny v Aquaworld Lipno (opakovaně)
- sleva 90% na jednodenní nebo večerní skipas ve Skiareálu Lipno pro
děti do 15 let (opakovaně)
- sleva 50 % na jednodenní nebo večerní skipas ve Skiareálu Lipno pro
dospělé (opakovaně)
- sleva 30 % v půjčovně a servisu INTERSPORT RENT Lipno
(opakovaně)
- sleva 20 % v lyžařské škole Skiareálu Lipno (opakovaně)
- sleva 100 % na vstup na Stezku korunami stromů Lipno (jednorázově)
- sleva 100 % na tobogán na Stezce korunami stromů Lipno
(jednorázově)

sleva 50 % na vstup do Hopsária Lipno (opakovaně)

ANIMACE S LIŠÁKEM FOXEM
Ve Skiareálu Lipno se s dětmi nudit rozhodně nebudete.
Každý den na vás čeká spousta zábavy s naším maskotem lišákem
Foxem. V neděli od 19 hodin ve Fox parku rád přivítá nejen všechny
nové návštěvníky Lipna, malé i velké, lyžaře i nelyžaře, ale hlavně i
místní děti a dospělé. Celou hodinu vás bude bavit a samozřejmostí
jsou i soutěže o zajímavé výhry na celý nadcházející týden na Lipně.
Hned v pondělí se společně s ním vydejte na Stezku korunami stromů,
kde na vás čeká překvapení. Víte, kde je v lese ukryta Foxova chýše a
jak se k ní dostanete? Pokud ne, vydejte se ve středu po jeho stopách,
budete plnit různé úkoly až se dostanete přímo k ní. Kdo si chce jen
zabobovat a přitom něco vyhrát zajde za Foxem v úterý nebo ve čtvrtek
na 19 hodinu do Fox parku. Kdo ví, jak funguje sněžné dělo? Nebo jak
se převážejí zranění lyžaři? Nevíte? Tak se pojďte společně s námi
vydat na vrch Kramolín za lišákem Foxem, kde se vše dozvíme. Víkend
si užijte ve Fox parku s lišákem nebo na testovačkách lyží či závodech.
Více informací k akcím sledujte na www.lipno.info či FB profilu Skiareál
Lipno. Nečekejte na prázdniny, užijte si zábavu na Lipně po celou zimu.
Ze Skiareálu Lipno, Vás zdraví Martina Přibylová
Další akce ve Ski areálu (výběr):
12.2. od 13,30 – Den se sněžnou technikou
13.2. – 14.2. od 8,30 do 16,00 – Kramolínský obřák – závod na lyžích
20.2. od 9,00 – 16,00 – Auto den s Policií ČR
27.2. – 28.2. od 8,30 do 16,00 Lipenský Mistr Master – závod na lyžích
5.3. – Závod českého poháru ve snowboardcrossu, Roadshow Actimel,
Narozeniny Lišáka Foxe, Den s handicapem
Další akce a podrobnosti k jednotlivým událostem naleznete na
www.lipno.info (kalendář akcí)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Divadelní představení
Ve středu 25. listopadu 2015 jsme vyjeli za kulturou do Českých
Budějovic na divadelní představení ochotnického divadla s názvem
Chaloupka na mýtince. V tomto příběhu nechybělo napětí,
dobrodružství a hlavně humor. Srdečně jsme se zasmáli penězchtivé
Vilmě, podpantoflákovi Ptáčkovi, repujícím vlkům, roztomilé Červené
Karkulce a mnoha dalším účinkujícím postavám. Děti i učitelé byli
zapojeni do hry. Místní pan učitel v roli princezny byl opravdu
okouzlující. Doufáme, že jsme v tomto divadle nebyli naposledy. Byl to
skvělý herecký výkon.
Expedice Praha
Dne 10. prosince jsme časně ráno vyrazili do Prahy nadýchat se
vánoční atmosféry. Společně jsme viděli Pražský orloj, Staroměstské
náměstí, osvícený vánoční strom a adventní trhy. Dále jsme se jeli
podívat do planetária na program Vesmír kolem nás. Fascinovaně jsme
všichni pozorovali rozzářenou oblohu, cestující planety a zároveň jsme
poznávali různá souhvězdí. Mohli jsme srovnávat velikost Slunce a
Měsíce a také různé povrchy neobydlených planet. Seznámili jsme se
s prací kosmonautů a jejich objevy. Byla to opravdu velkolepá podívaná.
Unaveni, ale plni zážitků jsme se vydali na cestu k domovu.
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Lyžařský a snowboardový výcvik
Hned první týden po vánočních prázdninách jsme zahájili lyžařským a
snowboardovým výcvikem. Některé děti se během tohoto týdne učily
základům lyžování či snowboardování a jiné se již dostaly na pozici
pokročilých. V posledním dni si lyžaři ještě zasoutěžili a na čas sjížděli
připravenou slalomovou dráhu. Všechny děti to zvládly skvěle a bez
nehod. Tímto jsme uzavřeli další ročník tohoto výcviku.
Divadelní představení
Ve čtvrtek 21. ledna k nám přijelo divadélko Máma a Táta s novou
pohádkou o Otesánkovi. Pohádka byla na motivy staré pohádky
Otesánek jen převedena do moderní doby. Nechyběl v ní humor,
zápletka, ponaučení i dobrý konec. Zapojeny byly i děti svým zpěvem,
pohybem a tanečními prvky. Už se těšíme na další z pohádek.
Jana Procházková

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Jednodenní snowboardový výcvik
Žáci 4. a 5. ročníku mají za sebou jednodenní snowboardový kurz na
Hochfichtu. Vše proběhlo ve spolupráci s frymburskou základní školou a
rakouskou organizací KIDS ON SNOW. V pondělí 18. ledna jsme se
brzy ráno sešli před školou a dopravili se místní autobusovou dopravou
do Frymburka. Zde na nás čekal objednaný autobus, kterým jsme
společně se žáky 4. ročníku z frymburské školy odjeli na Hochficht. Celý
den nám nádherně svítilo sluníčko. Začátečníci se učili krok po kroku a
ti zkušenější si sjeli i místní kopec. V poledne jsme na posilnění dostali
výborný oběd – řízek a hranolky s kečupem. Někomu až tak chutnalo,
že těch řízků snědl osm.  Všichni jsme si tento den báječně užili a my
začátečníci jsme zjistili, že i na snowboardu je super.
V závěru chci velice poděkovat paní Blance Jarošové a panu Janu
Staňkovi, kteří nám zajistili dopravu zpět z Frymburka na Lipno.
Marika Poslušná

Ostatní
FČAS - Program únor 2016
PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / 30 Kč. Přidejte se k nám, maminky a děti si připravili na
dětskou hernu zajímavý program. Rozpis programu „tvořeníčko“ na
každý týden bude vyvěšen na nástěnce ve FČASu. Každé úterý 9:00 –
11:00 tvořeníčko, Každý čtvrtek 9:00 – 11:00 zpívánky a říkanky
v češtině a v němčině, Každá neděle 16:00 – 18:00 herna.
Dětská diskotéka / 30 Kč, středa 24.2.2015 17:00 – 19:00 tanec, hry a
soutěže.
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30, každý
čtvrtek 19:00 – 20:00.
Fitness dance s Evou / 70 Kč, každé úterý 19:00 – 20:00.
Stolní tenis / 30 Kč, vždy sudý týden v úterý 19:00 – 21:00, vždy lichý
týden ve středu 18:00 – 20:00.
17.2.2016 středa 18:00 – 19:30 / 120 Kč
Jógový workshop „Pozdrav slunci - varianty“ s Janou, rezervace na
andrysjana@seznam.cz nebo facebooku Power Yoga Lipno.
Hotel Panorama přijme kuchaře/ku a pokojské na letní sezonu 2016.
Informace na tel. 602 395 582, mail: markovi@cmail.cz
Stezka korunami stromů s.r.o., přijme do hlavního pracovního poměru
pokladní a provozní suvenýrů. Nástup možný ihned. Prodej suvenýrů a
vstupenek, administrativa, průvodcovství. Požadavky: samostatnost,
komunikativnost, dobrá práce v kolektivu, jazyková znalost a znalost
práce s PC -Word, Excel, Power Point, Řidičský průkaz sk. B
podmínkou. V případě zájmu nás kontaktujte písemnou formou a do
přílohy vložte Váš strukturovaný životopis.
homolova@stezkakorunamistromu.cz.
Stezka korunami stromů s.r.o. hledá brigádníky a brigádnice pro
nastávající letní sezónu. V případě zájmu nás kontaktujte.
homolova@stezkakorunamistromu.cz nebo na tel. 601530728.
Hotel Bouček (bývalá Gabreta) přijme do pracovního poměru: servírky,
číšníky, recepční. Kontakt: 773 798 621.
Centrum pro výzkum veřejného mínění hledá externí
spolupracovníky s výbornými komunikačními dovednostmi pro výzkum
veřejného mínění. Náplní práce je oslovování lidí v místě bydliště a
dotazování se na otázky v rámci výzkumu, který není určen ke

komerčním účelům. Jedná se o nárazové aktivity vhodné jako
dlouhodobý přivýdělek k penzi, studiu, materské/rodičovské dovolené.
Odměna se pohybuje kolem 600 Kč měsíčně. Jedná se asi o 5
rozhovoru v délce 30 minut měsíčně s finančním ohodnocením 160 180 Kč za jeden rozhovor. V roce 2016 bude možnost účasti na
speciálním projektu s vyšším ohodnocením.
NABÍZÍME - smlouvu na dohodu o provedení práce - odborná školení rozvoj Vašich komunikačních dovedností - dlouhodobou spolupráci s
malou časovou náročností - zajímavou práci v pravidelných
nekomerčních výzkumech - smysluplnou činnost, při které se můžete
dozvědět více o české společnosti.
POŽADUJEME - věk alespoň 18 let - výborné komunikační dovednosti pečlivost, spolehlivost a poctivý přístup - zkušenost s tazatelskou
činností výhodou.
V případě zájmu se, prosím, registrujte na webové stránce
cvvm.soc.cas.cz
nebo
nás
kontaktujte
na
e-mailu
naborcvvm@soc.cas.cz ci na tel. čísle 210 310 585. Více informací o
naší práci najdete na webové stránce cvvm.soc.cas.cz.
Landal Marina Lipno hledá recepční / ho na VPP / HPP. Požadujeme:
NJ/AJ slovem i písmem, dobrou znalost MS Office, komunikační
schopnosti, profesionální vystupování, schopnost týmové spolupráce,
odolnost vůči stresu. Nabízíme: ubytování zdarma, zaměstnanecké
výhody, mladý kolektiv, mezinárodní prostředí, možnost dalšího
vzdělávání, zajímavé platové ohodnocení. Náplň práce: práce na
recepci a každodenní komunikace s lidmi, administrativa spojená
s prací na recepci.
Termín nástupu: únor 2016. Strukturovaný životopis zasílejte na
katerina.trajerova@landal.cz.
ČEVAK a.s. přijme – Provozního montéra vodovodů a kanalizací pro
oblast Lipensko. Hlavní pracovní náplň: práce při opravách a údržbě
vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek – Provádění montážních,
demontážních a opravárenských prací na vodovodních a kanalizačních
řadech – Montáže a výměny vodoměrů – Pohotovostní služby.
Požadujeme: Vzdělá SOU v oboru instalatér nebo zámečník, praxe
v oboru vítána, samostatnost, zodpovědnost, řidičský průkaz sk. B
podmínkou, nástup možný dle dohody. Nabízíme: práci ve stabilní
společnosti, příspěvek na stravování, týden dovolené nad rámec ZP,
další zaměstnanecké benefity. Kontakt: pan Miloslav Procházka,
602 294 109, miloslav.prochazka@cevak.cz.
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