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■

Zdarma

Historie

Z KRONIKY ANEB HISTORIIE Z JINÉHO POHLEDU
ROK 1991
Tento rok se vyznačuje mnoha událostmi a změnami v celém světě i v
našem státě. Válka v Perském zálivu skončila, ale další těžké boje se
rozpoutaly v Jugoslávii, kde dochází k rozpadu na jednotlivé státy.
SSSR pomalu zaniká, nejdříve se odtrhly pobaltské republiky, Dále
vzniká Moldavsko, Ukrajinská republika, Gruzie, atd. V naší republice je
spor o uspořádání státu Čechů a Slováků a jeho ukončení není v
dohlednu. Jako celostátní akce proběhlo sčítání obyvatel a výsledky
jsou postupně zveřejňovány. Probíhá malá privatizace - obchody,
restaurace ap. Připravuje se další privatizace velkých objektů a závodů.
Občané starší 18 let si mohli koupit privatizační knížky s kupony za
1000 Kčs, s tím, že se stanou akcionáři privatizovaných objektů. Dalším
problémem byla tzv. lustrace - prověřit lidi na vysoce postavených
místech, zda mohou své povolání vykonávat i nadále. Restituční zákon,
který byl schválen, nese s sebou také řadu obtíží. Je to hlavně v
zemědělství, kde navrácení majetku družstvům i jednotlivcům činí
obtíže.
O svůj bývalý majetek se hlásí bývalá šlechta a není to majetek malý.
Stát se dostává do skutečně svízelné situace, je krácen rozpočet pro
nemocnice, humánní a sociální účely. Stoupá počet nezaměstnaných.

K 31.12.1991 v naší obci žilo 474 obyvatel, včetně dětí - 238 žen, 236
mužů. Počet osob starších 60 let činil 57.
Byli přivítáni 30.11.1991 noví občánci: Dominika Šefránková, Michal
Toman, Petr Hečko a Zdeněk Seltenreich. Je to nízké číslo. V
posledních čtyřech letech se narodilo za rok kolem 10 dětí.
V rámci privatizace přešly v naší obci do soukromého vlastnictví některé
objekty a zařízení: hotel Lipno, restaurace Lipenka, chatový tábor, lodní
doprava, samoobslužná restaurace Lipno a samoobsluha potravin s
prodejnou textil. V domě č. 2 vznikl obchod řeznictví a potraviny. Byl to
dobrý přínos, lidé z okolních domů měli blízko do dobře zásobované
prodejny. Ale na druhé straně byla vyřazena z provozu knihovna. Její
provoz na čas úplně skončil.
Mateřská škola byla přestěhována do budovy základní školy. Tak se
uvolnily prostory a knihovna získala vynikající místo. Určitě to bylo
nejvhodnější, kde dosud byla. Oddělení pro dospělé i pro děti jsou
zvlášť. V bývalé jídelně mateřské školy byl zřízen klub důchodců, za
materiální podpory obecního úřadu. Klubovna byla využívána i
některými organizacemi. V současné době je v obci jediným místem,
které je k dispozici pro tyto účely. Letos obec prodala podniku vodních
elektráren domy č. 28, 8, 9, 10, 11, 12.
Pro obecní pokladnu plynou další příjmy z různých poplatků a daní např. poplatek za rekreační pobyt. Hodně času obecnímu zastupitelstvu
zabírá jednání s firmou Rosenberger, které se neustále prodlužuje.
Jedná se o odprodej a pronájem prostoru u přístavu.
Obecnímu úřadu byl předán celý bytový fond v obci, až na některé
výjimky. Kotelna pro obec je zátěží, je v havarijním stavu. Do budoucna
se bude muset najít jiný způsob vytápění celého sídliště.
Značným problémem je také kanalizace s čističkou odpadních vod.
Čistička v současné době je nedostatečná.
Činnost zájmových a společenských organizací je ve značném útlumu.
Některé zanikly úplně. Ze zbylých dobře pracuje Český svaz žen.
Organizují hlavně akce pro děti - oslavy Dnů dětí, lampiónové průvody,
dětské karnevaly apod. Organizace má 22 členek. V Klubu důchodců je
36 členů. Každou středu se pravidelně scházejí. Dalšími organizacemi,
o kterých se ví je Automotoklub - část Svazarmu a Český zahrádkářský
svaz. V příštím roce se mají uskutečnit parlamentní volby.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ
ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané Lipna nad Vltavou odevzdali k recyklaci 44
televizí, 11 monitorů a 250,00 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o
velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém

Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 44 televizí, 11
monitorů a 250,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 14,58
MWh elektřiny, 591,39 litrů ropy, 66,41 m3 vody a 0,66 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,41 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,85 tun. Výsledek studie
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří

Strana 2

spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také
je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.

Život v obci
ČARODĚJNICKÝ SLET

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 měli do naší školy vstup pouze čarodějnice,
čarodějové a jiné podobné kouzelné postavy. Všichni jsme se vydali na
určené místo, kde nás čekala různá dobrodružství. Po lese jsme hledali
čarodějnické pexeso, hráli jsme si na ježibaby a obry, vařili čarodějný
lektvar, přetahovali jsme se lanem, také nás honila ježibaba a zároveň
jsme si vyrobili svoje čarodějnice, které jsme společně upálili.
To vše jsme zvládli za pomoci AUTOMOTO KLUBU Lipno v AČR a to
Pavla Fence, Oty Kovarika a Aleše Vaculy, kteří nám nakoupili
limonády, špekáčky a další ňamky, založili oheň a připravili nám úžasné
prostředí a atmosféru pro náš čarodějnický slet.
Velmi jim tímto za vše děkujeme. 

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Na poprvé si vedli velmi dobře, v kategorii M1 obsadil Adam Fatur 8. a
Tomáš Vongrej 11. místo ze sedmnácti startujících. Kluci si závodní
atmosféru náramně užili, sklidili pochvalu od tatínků soupeřů a těší se
na další závod.
Závodní team AUTOMOTO KLUBu LIPNO

DĚTSKÝ DEN V LIPNĚ NAD VLTAVOU

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ CIRKUSAJDO
Ve středu 20. května 2015 k nám za
deštivého počasí přijelo divadélko Máma a
Táta s novou pohádkou Cirkusajdo. Kdo byl
v opravdovém cirkusu, tak si dokáže
představit, jaká podívaná se nám naskytla.
Cvičení koně, klaun, slon, provazochodkyně,
akrobat, drezúra, divoké šelmy a světelné
efekty všech barev. A to vše v loutkovém
provedení. Do tohoto představení byly
zapojeny i děti. Všichni jsme se od srdce
zasmáli a pobavili nad všemi mistrovskými kousky.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Marika Poslušná

NÁVRAT LEGENDY

Když se zeptáte většiny lipenských pánů, kteří vyrůstali v Lipně, co jsou
to minikáry, vzpomenou si na závody, které skoro každý kluk na Lipně
jezdil. Místní AUTOMOTO KLUB LIPNO zde pořádal závody na úrovni
okresního a krajského přeboru. Závody se jezdí z kopce na čas na
měřené trati, kde je postaveno několik slalomů z branek, které je
potřeba bez poražení projet správným směrem a co nejideálnější
dráhou. Dnes používané hydraulické brzdy musí závodník použít co
nejméně a citem, protože minikára na další zrychlení používá pouze
zemskou přitažlivost a nesmí mít žádný jiný pohon. O umístění těch
nejlepších mnohdy rozhodují setiny sekundy v součtu dvou
vydařenějších ostrých jízd ze tří.
8. května 2015 si tento sport téměř bez přípravy vyzkoušeli dva mladí
lipenští piloti na závodech o pohár starosty Okrouhlé u Nového Boru.

Za finanční podporu děkujeme obci Lipno nad Vltavou. Za přípravu,
organizaci, realizaci a materiálové vybavení: Občanskému sdružení
LIPEN, Fotbalovému klubu FC Lipno, AUTOMOTO KLUBU LIPNO,
LIPNO SERVISU s.r.o., společnosti LIPNO – IN s.r.o, Jednotě COOP.
Většinou se vyhýbáme jmenovitému děkování, to abychom na někoho
nezapomněli, ale tentokrát děláme výjimku a velké díky posíláme paní
Evě Haranzové, Míše Marešové a Kristýnce Šubové, které během akce
obětavě a trpělivě malovaly děti na obličej.
OS LIPEN

SHRNUTÍ SEZONY V POTÁPĚČSKÉM AQUALUNG CLUBU

V říjnu 2015 nám začala výcviková sezona v potápění a ploutvovém
plavání, a aniž bychom se nadáli, máme květen 2015 a ukončení
výcviků. Tato sezona byla pro náš klub velmi pozitivní. Konečně se nám
podařilo v Českém Krumlově na závodech v ploutvovém plavání získat
cenné kovy. Jednou stříbrnou medaili (Veronika Baštýřová) a dvě
bronzové (Kristýna Kovářová a Tomáš Krob). Závodů se zúčastnilo 6
klubů z JČ v celkovém počtu cca 70 závodníků, kteří byli rozděleni do
skupin podle věku a pohlaví. Samozřejmě musíme pochválit i naše
ostatní závodníky, kteří do závodu dali maximum a jsem na ně všichni
pyšní. Dále se náš klub může pochlubit tím, že se k nám během sezony
přidalo mnoho dalších dětí ve věku od 6 do 14 let. Děti jsou během
výcviku rozděleny do 3 věkových skupin a poctivě trénují plavání,
orientaci pod vodou a samotné potápění. Celkem náš klub již čítá přes
40 dětí, o které se při výcviku starají zkušení členové klubu. Tímto bych
chtěl poděkovat Rudovi Biggasovi, Michalovi Kulíkovi, Radkovi Antlovi,
Milošovi Boháčovi, Romanovi Kozlovi a dalším za jejich nadšení a volný
čas, který dětem věnují. Další novinkou v našem klubu je, že se
začínáme zaměřovat také na vodní záchranářskou činnost, o kterou
chceme rozšířit naši klubovou aktivitu a v nejbližší době ji plně
uplatňovat v praxi. Tato novinka se dotkne i našich mladých členů, kteří

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

se postupně budou se záchranářskou činností seznamovat a tím získají
další nedocenitelné znalosti a zkušenosti.
Nakonec bych rád poděkoval Milošovi Pavelcovi, který nám sponzoruje
dopravu a každou sobotu nás vozí autobusem do bazénu ve
Frymburku. Samozřejmě nemohu opomenout vyjádřit poděkování
městu Vyšší Brod a obci Lipno nad Vltavou za finanční podporu, která je
určena na úhradu nájmu bazénu. Již teď se opět těšíme na zahájení
příští výcvikové sezóny a na další, nové zájemce o tuto atraktivní
sportovní činnost, které mezi sebou rádi přivítáme.
Za Aqualung Club Pavel Baštýř

OBČANÉ OBČANŮM
Spolek LIPEN vznikl před několika lety díky entuziasmu několika
místních dělat něco, aby to tady „žilo“. A jako každý spolek všude jinde,
který funguje na dobrovolnosti a ochotě členů trávit svůj volný čas
přípravou akcemi pro ostatní občany, se potýká s typickými bolístkami –
vždy je co vytknout a začínají chybět „dobrovolníci“. S tím prvním se
počítá, ale jak náročné je dát lidi dohromady se ukazuje každou další
akcí.
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Jenže mi nechceme stagnovat, ale naopak chceme to zase pořádně
rozjet☺ a v LIPENU vytvořit zázemí pro aktivní spolupodílení se všech
občanů na akcích v obci, prostor pro realizaci zájmů a sdružovat se pro
společné aktivity. To vlastně bylo hlavní původní myšlenkou při založení
spolku.
Nemá smysl a ani není pro nikoho motivující, aby proti sobě stála
skupina, která organizuje a skupina, která jen přijímá. Pokud máte pocit,
že to může být lepší, nestůjte nespokojeni stranou, nehudrujte u piva,
že vedle ve vesnici se „maj, tam to žije“. Buďte aktivní a zapojte se.
Chybí Vám v obci, pro Vás zajímavější, sportovní či kulturní akce,
soutěže, sranda? Máte nápad? Chtěli byste připravit něco pro děti, ženy
(muže☺), hudební akce (např. závody na odstrkovadlech pro
nejmenší, malování křídami, ruční nebo tématické práce), ale nemáte
zázemí, materiál či finance? Dejte dohromady třeba partu maminek a
udělejte pro děti zábavné sportovní odpoledne. Nebo se zapojte do
stávajících aktivit. Nebojte se a oslovte kteréhokoli člena LIPENU.
S otevřenou náručí přivítáme každého kdo má chuť, zájem a nadšení
něco dělat☺.
Za OS LIPEN L. Bravencová

Životní jubilea, narození, …
ČERVEN
Představujeme 10 červnových jubilantů. Kulatiny oslaví: pan Oto Kovarik, Pavel Míšek a paní Jiřína Vávrová, Dana Marešová. Dále
budou slavit paní Jaroslava Bartošková a Jaroslava Soukupová. A ještě pánové: Miroslav Máčka, Jan Holeček, Petr Kortiš a Jaroslav
Šafář.
Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a plno životní pohody.
Za SPOZ Vít. Neubauerová a Lucie Bravencová

Akce
LIPNO POINT - KOSTKOMÁNIE NA LIPNĚ
Na ploše 1.300 m2 na vás ve dnech 30. května 2015 - 7. září 2015
čeká svět filmů, pohádek, sci-fi, moderní i historické architektury a
důmyslné technické modely na ovládání, vše postaveno z více než
6.000.000 kostek LEGOI letos budeme rádi, pokud se s námi zapojíte
do stavby největšího LEGO® města u nás. Ani letos nebudou chybět
tematické animační programy a soutěže. Naši pravidelní návštěvníci se
jistě ptají, zda se letos na Lipně otevře slavná Škola čar a kouzel v
Bradavicích? Ano! Těšíme se na Vás.

FRYMBURSKÉ SLAVNOSTI 2015
Pátek 12.6.2015
Pivní stan na náměstí 17:45 – 18:00 - Slavnostní zahájení, 18:00 –
20:00 - Zábavné pásmo z vystoupení žáků Základní školy ve
Frymburku, 20:30 – 22:30 - Jiří Schelinger Memory Band, 22:45 – 23:00
- Slavnostní ohňostroj, 23:00 - Chlapi v sobě - převážně československý
pop-rock
Školní hřiště (v případě slejváku školní tělocvična)
10:00 - Boccia Borec 2015 – 3. ročník v boccii za účasti trojnásobného
mistra republiky Honzy Urbana z Frymburka jako malý předkrm
slavností
Sobota 13.6.2015
Pivní stan na náměstí 11:00 – 13:00 - Blackout a Fusion of the Ruins dvě mladé rockové kapely z Vyššího Brodu, 14:00 – 16:00 - Netolička –
trocha jihočeské dechovky k odpolední pohodě., 16:00 – 17:00 Frymburský jedlík – soutěž v pojídání něčeho na čas, 17:00 – 19:00 Musikverein Vorderweissenbach – hornorakouská krojovaná
20:00 – 22:00 - Navostro – keltská muzika v podání mělnicko–skotsko–
americké kapely v kiltech, 22:30 - Corso beat – beat či nebýt? Hrají
opravdu všechno

Farní zahrada 11:00 – 16:00 - Divoký západ na divokém jihu - western a
country odpoledne pro děti, ale nejen pro ně, možná zlatý hřeb
slavností!
Hladina Lipna 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 – okružní plavby
osobním převozem.
Alternativní scéna v restauraci Markus 16:00 – 23:00 (zhruba tak nějak)
16:00 - Kašpárkův hrobeček dává divadelní kus Chlupáči – muzikál o
putování zvířátek za domovem, 19:00 – další kus tohoto tělesa - Velká
S-bankovní loupež – autorská hra z prostředí nekalých živlů, 21:00 Mons Pubis – lehce alternativní rockové těleso.
Neděle 14.6.2015
Zátoka Vřesná 10:00 - Procházka po vřesenské zátoce
Náměstí 10:30 – 11:30 - Divadlo KOŇMO - Jak šlo vejce na vandr
Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů,
Pivní stan 11:30 – 13:30 - Black Bottom – ragtime, traditional, dixieland
a … swing, 14:30 – 16:00 - Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý –
rockově-bluesové pohlazení na závěr.
Divadlo 17:00 – 19:00 - Divadlo Palace Theatre – Rodina je základ státu

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ VÍTKŮV HRÁDEK 2015
13. 6. 2015 /od 11h./ vystoupení harmonikáře Jury Krahulce a hostů
2O. 6. 2015 /od 11h./ recitál Lojzy Ptáka
27. 6. 2015 /od 11h./ hosté Lojzy Ptáka - hudební pořad
2. 7. 2015 /od 20h./ akce „Letní Úplněk“, otevřeno do 24,°°hod.,
povídání o hvězdách s písničkou
4. 7. 2015 /od 11h./ 10. výročí otevření hradu, celodenní program
vč. mše a jízdy krále na hrad, šermíři, středověká řemesla, jarmark,
country kapela Harley, Lojza Pták, divadelní vystoupení amatérského
souboru z Hluboké n.Vlt.
10. 7. 2015 /od 21h./ letní kino - promítání historického filmu
11. 7. 2015 /od 11h/ hosté Lojzy Ptáka - hudební pořad
18. 7. 2015 /od 14h./ hudebně zábavné odpoledne Lojzy Ptáka
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24. 7. 2015 /od 22h./ letní kino - promítání historického filmu
25. 7. 2015 /od 11h./ recitál Lojzy Ptáka
31. 7. 2015 /od 20h./ akce „Letní Úplněk“, otevřeno do 24,°°hod.,
povídání o hvězdách s písničkou
1. 8. 2015 /od 11h./ hudebně zábavné odpoledne Lojzy Ptáka
host -harmonikář Jura Krahulec
8. 8. 2015 /od 14h./ hudebně zábavné odpoledne Lojzy Ptáka
15. 8. 2015 /od 14h./ recitál Lojzy Ptáka
22. 8. 2015 /od 11h./ vystoupení country kapel
29. 8. 2015 /od 20h./ akce „Letní Úplněk“ otevřeno do 24,°°hod.
povídání o hvězdách s písničkou
31.10.2015 /od 11h./ UKONČENÍ SEZÓNY celodenní program, country
kapely
31.12. 2015 - oslavy Silvestra
Každou sobotu a neděli hudební produkce živě od 10 hod. Od 20. 6.
2015 budou probíhat hudební produkce o všech sobotách, nedělích a
svátcích až do 30. 8. 2015. Po celou sezónu bude pro Vás zajištěno
občerstvení přímo na hradě, včetně možnosti zakoupení upomínkových
předmětů a suvenýrů. MOŽNOST POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH AKCÍ
INFORMACE: Lojza Pták, tel: 723064345 www.vitkuvhradek.cz

STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ
Třetí ročník velmi oblíbených Slavností dřeva je tu!
V sobotu 13.6. opět přivítáme dřevo sochaře s motorovými pilami, kteří
před našimi zraky vykouzlí 6 krásných soch, každou o velikosti 1,5
metru. Od 10:30 a od 14:00 hod. bude k vidění dřevorubecká show
STIHL TIMBERSPORT SERIES s ukázkou 6-ti disciplín timbersports
pod rukama reprezentantů českého národního týmu Honzy Kamíra a
Zdeňka Maťhi, a to závodní formou včetně ukázky motorové pily HOT
SAW. Pro zručné dospělé diváky je připravena dovednostní soutěž v
disciplíně řezání ruční pilou. Budete překvapeni, co vše se dá ze dřeva
vyrobit. Chybět nebude ani kulturní program. V poledne Vás do pohody
naladí funky jazzy pop trio z Českých Budějovic pod názvem Strong
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Coffee Téma dřevo bude doplněno pestrým doprovodným programem
pro děti i dospělé, který Vás pobaví od 10:00 až do 17:00 hod. Děti se
vyřádí ve skákacím hradu, zúčastní se tvořivých dílen, nechají si
namalovat barevný obličej a pobaví se s kejklířem. Kejklíř Slávek totiž
vždy děti ohromí žonglováním, drobnými kouzly, triky s ohněm, trochou
akrobacie a nebude chybět ani vystoupení chůdařské skupiny. Celým
dnem Vás a Vaše děti bude již jako tradičně provázet lišák Fox a jeho
zábavné animace. Slavnosti dřeva, to je celodenní program v
příjemném prostředí vrcholu Kramolín. Letos také se slavnostním
předáním výhry milionté návštěvnici Stezky, kterou potkalo štěstí, a
zakoupila si vstupenku na Stezku ve správný den ve správný čas.
Večerní koncerty na Stezce korunami stromů
Zcela nevšední zážitek můžete mít během letních prázdnin na Lipně.
Stezka korunami stromů má každé úterý prodlouženou otevírací dobu, a
to až do 23 hodin. Chcete vidět neopakovatelný západ slunce, nebo
prožít noční romantickou procházku v korunách stromů, kdy osvětlení
zajišťují speciální světla, která dotváří atmosféru? Pak se vydejte
některé prázdninové úterý na Stezku korunami stromů Lipno.
A aby vzpomínky byly dokonalé, připravili jsme pro „prodloužené
prohlídky“ i hudební doprovod. Prodlouženou provozní dobu má i lanová
dráha, která návštěvníky bezpečně dopraví na vrchol Kramolína.
Koncerty začínají ve 20:00 a vstupné je zahrnuto v ceně klasické
vstupenky. Stezka je osvícena a otevřena do 23:00 hodin a na koncert a
zpět můžete vyjet lanovkou, která je v provozu do 23.30. Podrobný
program na www.stezkakorunamistromu.cz

SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE
Do renesance, tedy nejslavnější éry města a zámku, se Český Krumlov
vrátí ve dnech 19. až 21. června při 29. ročníku Slavností pětilisté růže.
Hlavním tématem pro letošek bude událost z roku 1555, kdy Vilém z
Rožmberka sloučil do té doby dvě samostatné osady - Latrán a Staré
město. Podrobný program na www.ckrumlov.cz

Ostatní
NABÍDKA PRÁCE - Český Krumlov
Z důvodu velkého navýšení výrobních zakázek hledáme NOVÉ
ZAMĚSTNANCE – ženy a muže.
Jedná se o různé práce ve výrobě: obsluha navíjecích strojů – výroba
cívek do transformátorů, různé montážní práce, kontrola kvality
výrobků).
Požadujeme: manuální zručnost (na konkrétní pracovní zařazení Vás
zaučíme), pečlivost, spolehlivost, pracovitost, dobrý zdravotní stav.
Nabízíme: stabilní práci na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzdové
ohodnocení + prémie za výkon, 13. mzdu, závodní stravování, 5 týdnů
dovolené a další zaměstnanecké benefity, detailní zaučení do našich
pracovních postupů, čisté a příjemné pracovní prostředí, prácí na 3
směny, nástup možný ihned.
V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat:
e-mailem zasláním Vašeho životopisu na polak.jaroslav@fronius.com
telefonicky na čísle: 380 705 111
on-line vyplněním dotazníku pro uchazeče na: www.fronius.cz
osobně na adrese: FRONIUS, Tovární 170, Český Krumlov (Pondělí –
Čtvrtek: 8,00-15,00 / Pátek: 8,00-12,00

BRIGÁDA NA LÉTO - Český Krumlov
Hledáme studentky a studenty na letí brigádu. Jedná se o různé práce
v elektronické výrobě (výroba cívek do transformátorů, různé montážní
práce při výrobě transformátorů, kompletace výrobků).
Požadujeme: manuální zručnost (na konkrétní pracovní zařazení Vás
zaučíme), pečlivost, spolehlivost, pracovitost, ochotu pracovat na
brigádě alespoň 1 měsíc vcelku.
Nabízíme: praxi v prosperující zahraniční společnosti, odpovídající
mzdové ohodnocení, závodní stravování, detailní zaučení do našich
pracovních postupů, čisté a příjemné pracovní prostředí, prácí na 2
směny, nástup možný ihned.
V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat:
e-mailem zasláním Vašeho životopisu na polak.jaroslav@fronius.com
telefonicky na čísle: 380 705 111
on-line vyplněním dotazníku pro uchazeče na: www.fronius.cz
osobně na adrese: FRONIUS, Tovární 170, Český Krumlov (Pondělí –
Čtvrtek: 8,00-15,00 / Pátek: 8,00-12,00
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