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LOUČOVICKÝ

ZPRAVODAJ

O ZE HŘIŠTĚ

rel

První mistrovská soutěž se jmenovala
Českokrumlovský okrsek a mimo Loučovic zde hrála
mužstva SK Český Krumlov, SK Kaplice, SK Vyšší
Brod, a SK Rožmberk. První ročník mistrovských
soutěží skončil pro Vltavan velmi úspěšně. Vyhrál
ročník 1946/1947 lepším poměrem branek před SK
Český Krumlov. Na dalších místech skončily týmy
Kaplice, Vyššího Brodu a Rožmberka.

ZMĚNY V MÍSTNÍCH
POPLATCÍCH
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bní automobil Pečovatelské služby Loučovice

y

vice dokončila realizaci projektu „Nákup
ejzkvalitnění zázemí pečovatelské služby
Projekt je podpořen z Integrovaného
o operačního programu (IROP) – Sociální
ciální začleňování, prostřednictvím MAS
Realizací projektu došlo ke zvýšení
ce
a poskytované terénní pečovatelské služby
sociálních služeb, poskytovaných Obcí
vec,
souladu s potřebami klientů.
Senior klub
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ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE
www.loucovice.info
zpravodaj@loucovice.info

Kino club
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PA R T N E R
ZPRAVODA JE
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Info ze hřiště

Vážení čtenáři...

Držíte před sebou druhé vydání obecního zpravodaje v tomto roce. Je opět plné zajímavých
témat a pozvánek. Zajímavé čtení vás čeká od
fotbalistů, ale také se dozvíte, jakou zásadní
novinkou disponuje naše pečovatelská služba.
A protože únor je nejkratším měsícem v roce,
nebudu vás již zdržovat od čtení našeho obecního zpravodaje :)

V únoru oslaví své krásné jubileum
paní

CRKVOVÁ MARIE
DURČOVÁ MARIE
JUNGSCHAFFEROVÁ TATJANA
LIŠKOVÁ DANA

pan

GINZEL JOSEF
GONDEK EMIL
KOTLÁR LUDOVÍT
PÁV MIROSLAV
PELTÁN MIROSLAV
PRÁZDNÝ KAREL
SATMÁRI TEODER
VÁCHA MIROSLAV
VALÍČEK JAN

František Fazekas

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.

Uzávěrka příštího čísla:
17. 2. 2020

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ
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ZMĚNY V MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
•
•
•

•
•

V

roce 2020 dochází ke změně sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na 700,Kč. Poplatek platí osoba:
•
fyzická osoba přihlášená v obci,
•
fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Dále v roce 2020 zanikl místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.
Vznikl nový místní poplatek z pobytu, jehož
sazba je ve výši 21,-Kč za každý započatý den

pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Ke změnám dochází také u místního poplatku
ze psů.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
•
za jednoho psa 500,-Kč
•
za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 750,- Kč
•
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65
let 200,-Kč
•
za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba starší 65 let
300,-Kč

Úleva za psa, jehož držitelem je osoba ve věku
mladší 65 let a osoba, která je ve věku
65 let, se poskytuje:

v budovách s jedním nebo dvěma byty ve
výši 350,- Kč na každého psa
v rodinných domech ve výši 350,- Kč na
každého psa
ve všech budovách v katastrálních územích k.ú. Dvorečná, k.ú. Mnichovice u
Loučovic ve výši 400,-Kč
ve všech budovách osady Přední Loučovice ve výši 400,-Kč
na každého psa, kterého poplatník získal
z útulku ve výši 50%.

Úleva za psa, jehož držitelem je osoba starší
65 let se poskytuje:
•
v budovách s jedním nebo dvěma byty ve
výši 100,- Kč na každého psa
•
v rodinných domech ve výši 100,- Kč na
každého psa
•
ve všech budovách v katastrálních územích k.ú. Dvorečná, k.ú. Mnichovice u
Loučovic ve výši 100,-Kč
•
ve všech budovách osady Přední Loučovice ve výši 100,-Kč
•
na každého psa, kterého poplatník získal
z útulku ve výši 50%.

Nově vzniklé Obecně závazné vyhlášky v plném znění, jsou k zhlédnutí na stránkách
obce Loučovice.

- OÚ Loučovice-

POZVÁNKA PRO MLADÉ RYBÁŘE
Dne 29.2. 2020 zveme všechny
malé i větší děti, kteří by chtěli začít s rybařením na sezení při kterém si ukážeme základní věci jako
jsou návazce, navazování háčků
atd. Vysvětlíme si i různé techniky chytání a řekneme si co vše je
potřeba mít pro rybolov. Sezení
proběhne v klubovně Hasičárny od
17:00 pod vedením Jana Straky a
Petra Galazky.
strana 3

ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 9. PROSINCE
2019 OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 156/2019
ověřovatele zápisu, p. Hü�nera, p. Greschnera
Usnesení č. 157/2019
program rozšířen o následující body (vloženo
do bodu č. 9 – Různé-diskuse):
•
Organizační směrnice
•
Žádost o dotaci ZŠ a MŠ Loučovice
•
Žádost o dotaci Autis Centrum
•
Rámcová příkazní smlouva
•
Smlouva o poskytnutí dotace
•
Podlimitní smlouva ZŠ Loučovice
•
Žádost o dotaci ZUŠ VB
•
Žádost o dotaci Hospic Prachatice
•
Žádost o dotaci Royal Rangers
•
Petice
•
Přidělení bytů
•
Informace společnosti CONDUCO o
aktivitách v obci Loučovice

Usnesení č. 158/2019
cenu pitné vody na rok 2020 ve výši 39,-Kč/m3
bez DPH a cenu odpadní vody na rok 2020 ve
výši 50,-Kč/m3 bez DPH.
Usnesení č. 159/2019
obecně závaznou vyhlášku č.2/2019, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích č. 1/2011.
Usnesení č. 160/2019
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 161/2019
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 162/2019
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 163/2019
rozpočtové provizorium na rok 2020.
Usnesení č. 164/2019
poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,-FK Dolní Dvořiště z.s., Dolní Dvořiště čp. 163, IČ
65025407, formou darovací smlouvy.
Usnesení č. 165/2019
poskytnutí příspěvku ve výši 5000,-Kč pro M.
L., Loučovice, formou darovací smlouvy.
Usnesení č. 167/2019
zvolilo novým členem ﬁnančního výboru p.
Radima Štubnera.
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Usnesení č. 168/2019
zvolilo novým předsedou ﬁnančního výboru p.
Eduarda Bence.
Usnesení č. 169/2019
zahájení řízení o bezúplatném převodu pozemků p. č. 149/7 a 116/3 v katastrálním území Kapličky se Státním pozemkovým úřadem,
se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov 130 00.
Usnesení č. 170/2019
schvaluje prodej pozemku č. 442/7 panu B. K.,
bytem Loučovice, záměr byl vyvěšen 4. 11. –
20. 11. 2019 za částku 200,-Kč / m2 bez DPH
plus spojené náklady s prodejem.
Usnesení č. 171/2019
schvaluje pronájem pozemku č. 212/1, za účelem zahrádky, paní H.T., záměr byl vyvěšen od
4. 11. – 20. 11. 2019.
Usnesení č. 172/2019
pronájem pozemku č. 212/1, za účelem zahrádky, paní M. K. Loučovice, záměr byl vyvěšen od 4. 11. – 20. 11. 2019.
Usnesení č. 173/2019
Loučovice schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku č. 212/11 za účelem ustájení
psa nebo uskladnění lodě.
Usnesení č. 174/2019
vyvěšení záměru na prodej pozemku č.
146/11.
Usnesení č. 175/2019
vyvěšení záměru na prodej pozemku č. 442/8.
Usnesení č. 176/2019
Organizační směrnici č. OS-01/2020 Organizační řád obce Loučovice.

zakázek na likvidaci odpadu a svoz odpadu.
Usnesení č. 181/2019
pověřuje starostu obce odesláním objednávky
na služby na svoz a likvidaci odpadu do ukončení výběrových řízení.
Usnesení č. 182/2019
a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o
dotaci s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ
70890650.
Usnesení č. 183/2019
schvaluje a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o úhradě nadnormativních výdajů
na prostředky určené na platy a odvody se
Základní škole a Mateřské škole Loučovice,
Loučovice 231, IČ 00583677.
Usnesení č. 184/2019
Loučovice schvaluje ﬁnanční příspěvek ve
výši 5000,-Kč pro ZUŠ Kaplice, Linecká 2,
Kaplice, pobočka Vyšší brod, ul. Míru 201, IČ
60084294, formou darovací smlouvy.
Usnesení č. 185/2019
ﬁnanční příspěvek ve výši 8000,-Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna o. p. s. Prachatice,
Neumannova 144, Prachatice, IČ 70853517,
formou darovací smlouvy.
Usnesení č. 186/2019
ﬁnanční příspěvek ve výši 5000,-Kč pro 14.
Přední hlídku Royal Rangers p. s., P.O. BOX 21,
Míru 150, Vyšší Brod, IČ 22876723, formou
darovací smlouvy.
Usnesení č. 187/2019
přidělení bytu p. L. S. Loučovice
Usnesení č. 188/2019
přidělení bytu sl. L. H., Loučovice

Usnesení č. 177/2019
ﬁnanční příspěvek ve výši 25 000,-Kč Základní
škole a Mateřské škole Loučovice, Loučovice
231, IČ 00583677 formou darovací smlouvy,
zároveň vyzývá školu k předložení rozpočtu
této akce.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Usnesení č. 178/2019
schvaluje ﬁnanční příspěvek ve výši 5000,-Kč
pro Autis Centrum, o. p. s., Plzeňská 2219/44,
České Budějovice, IČ 02426374, formou darovací smlouvy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Usnesení č. 179/2019
Rámcovou příkazní smlouvu s JUDr. Vladimírem Tögel-advokát, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Ostrovského 253/3, 150 00, IČ/ DIČ :
12493031/ CZ6004050195.
Usnesení č. 180/2019
a pověřuje starostu obce o vypsání veřejných

Usnesení č. 166/2019
poskytnutí ﬁnančního příspěvku Jihočeské
centrum pro zdravotně postižené.

•
•
•

Informace zástupců společnosti CONDUCO.
Rozpočtové opatření č. 12, 13.
Žádost teplárny o přivaděč vody.

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit
občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.

Senior klub Loučovice
Vás srdečně zve na

KONCERT VIOLONCELLOVÉHO DUA

Veroniky Tůmové a Jana Tůmy
Kdy:

21. února 2020 od 18.00 hodin

Kde: Senior klub Loučovice (přízemí OÚ)
Vstupné dobrovolné
Dle nařízení GDPR bude na akci pořizována fotodokumentace, která může být uveřejněna na www.loucovice.info a v Loučovickém zpravodaji obce Loučovice.

KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ
Během zimní přestávky jsme si pro vás připravili
něco málo z naší klubové historie.

Vznik SK Loučovice
Fotbalový sportovní klub SK Loučovice vznikl
koncem dubna 1946 a sdružoval hráče a příznivce
kopané. Prvními funkcionáři byli Ing. Porošín a Karel
Dušák.

První mistrovská soutěž se jmenovala
Českokrumlovský okrsek a mimo Loučovic zde hrála
mužstva SK Český Krumlov, SK Kaplice, SK Vyšší
Brod, a SK Rožmberk. První ročník mistrovských
soutěží skončil pro Vltavan velmi úspěšně. Vyhrál
ročník 1946/1947 lepším poměrem branek před SK
Český Krumlov. Na dalších místech skončily týmy
Kaplice, Vyššího Brodu a Rožmberka.

První hřiště bylo v místech dnešní pošty a za šatny
sloužily dřevěné převlékárny plovárny u Vltavy.
Hřiště nemělo minimální rozměry 90x45 m, a tak jej
o prázdninách 1946 bylo nutno zvětšit, aby se na
něm mohli hrát mistrovské zápasy.
První přátelský zápas byl sehrán v Loučovicích 29.
června 1946 s SK Rapid České Budějovice. Loučovice
prohrály 2:5. První branku ze hry vstřelil Kroneisl a
první penaltu v témže zápase Kolman. V první
sestavě byli: Kalista, Lex, Huja, Hořejší, Racek, Srnec,
Bicek, Houfek, Kadoun, Kroneisl a Kolman.
První derby proti Vyššímu Brodu bylo sehráno na
domácím hřišti 5. července 1946 a Loučovice
vyhrály 4:3. První utkání na cizím hřišti sehrály
Loučovice 14. července 1946 v Rožmberku proti
místní vojenské posádce a vyhráli jsme 4:1. Prvním
nerozhodným výsledkem bylo utkání s SK
Hrdějovice 5:5 na domácím hřišti 3. srpna 1946.
První utkání Jihočeského poháru se hrálo v
Loučovicích 1. září 1946 a Loučovice byly vyřazeny
SK Slavií České Budějovice po porážce 4:6.
První mistrovský zápas byl sehrán 22. září 1946 a
porazili jsme SK Rožmberk 8:0.
První Valná hromada se konala 1. února 1947 a
novým předsedou se stal František Povolný,
místopředsedou Ing. Porošín, jednatelem Josef
Němec, zapisovatel Karel Houfek, pokladníkem
Tomáš Samec, matrikářem Vendelín Tůma, a
rekvizitářem František Karika. Na téže Valné
hromadě byl schválen nový název SK Vltavan
Loučovice.

Tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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INFO ZE HŘIŠTĚ

Po únoru 1948 se fotbal musel sloučit do Závodního
klubu (ZK), a tak ZK JIP Loučovice byl již třetím
názvem oddílu. Návštěvy diváků se tou dobou
pohybovaly od 150 do 300, na mistrovské derby s
Vyšším Brodem přišlo 500 diváků, rekord však byl
při utkání s ZK JIP Větřní, které sledovalo 600
diváků! Rekordním vítězstvím v mistrovském zápase
bylo 23:0, kdy 18. dubna 1948 Loučovice vyhrály
nad Horním Dvořištěm a sám Kadoun v tomto
zápase vstřelil devět branek.

a další úpravy a nový ročník tak už mohl být zahájen
na novém hřišti.
Dvacet let oddílu se slavilo na výroční schůzi 20.
ledna 1966 v Závodním klubu ROH (Porákova vila) a
členové se tam jednohlasně shodli, že se vrátí k
názvu Vltavan JIP Loučovice.

Již čtvrtým názvem, uváděným od počátku roku
1949 byl Sokol Loučovice. Způsobila to „Sjednocená
tělovýchova“ v Československu.
Na počátku roku 1950 se objevuje v názvu oddílu
zkratka ZSJ Loučovice, což znamenalo „závodní
sokolská jednota“. Toto jméno však vydrželo pouze
do června 1950, kdy se znovu ujímá nadpis Sokol
Loučovice. Premiérová sezona ve vysněné a těžce
vybojované 1. A třídě byla nad síly našich fotbalistů.
Ukončili ji ziskem 14 bodů a čekal je sestup do
okresního přeboru Kaplice.
Stalo se již tradicí, že s novým rokem přichází i nový
název oddílu. Bylo tomu tak i v roce 1952, kdy se
objevuje název Tatran Loučovice. Název Tatran
dostaly úředně všechny oddíly, které měly „spojení“
s dřevařskými závody.
Stále více se ukazovalo, že i po úpravách není hřiště
u bývalé plovárny vhodné pro vyšší soutěže, začalo
se tedy přemýšlet o vybudování nového. Ještě v
roce 1953 byl prostor dnešního areálu podmáčená
louka, kterou protékal potok. Předsedu Tatranu
Františka Uhlíře napadlo, že by zde mohlo být
fotbalové hřiště. Těžkým soupeřem mu byla pila,
která tu chtěla mít sklad řeziva, ale tělovýchova ten
prostor nakonec získala. Práce začaly v roce 1952,
ale pokračovaly velmi pomalu. Bylo třeba svést
potok do potrubí a celou plochu odvodnit
systémem drenáží. Pomocí malodrážky se tam začal
navážet popel a škvára. K vyrovnání terénu bylo
místy třeba až metrové vrstvy škváry. Na jaře 1957
mělo hřiště již trávník, byly dokončeny zděné kabiny

Mužstvo Loučovic z roku 1960
horní řada : Zula - Bouchal - Kroneisl - Pučegl Dressler - Obermajer
dolní řada : Varhol - Kozma - Sobotka - Uher Hondl

Tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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Vánoční florbalový turnaj
Dne 22.12. 2019 proběhl již několikátý Vánoční turnaj ve florbale. Tradičně se bojovalo o putovní
pohár. Všichni účastníci turnaje se rozlosovali do 4 týmu a hrálo se formou každý s každým. Některé
zápasy byli vyrovnané, jiné měli jasný průběh. Celkovým vítězem turnaje se stal tým kapitána Šimona
Vojtíška, který se stal i nejlepším střelcem a odnesl si zaslouženě pohár. Vítězové dostali také dort o
který se rozdělili i s ostatníma. Jako nejlepší brankář byl vyhlášen Ota Friedl. Celý turnaj se nesl
v duchu Fair Play a přilákal i několik diváků. Všem zúčastněným děkuji a budu se těšit na další turnaj,
který opět proběhne před Vánoci tohoto roku.

¨
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Na vědomí se dává, že
8. února 2020 nastává

8. LOUČOVICKÝ

MASOPUST
Právo koledovati bude vyžádáno v 8:15 hodin
před Obecním úřadem Loučovice.

Po celý den se bude tančit a zpívat.
Večer se na vás těšíme na taneční zábavě v kulturním domě.
Těšíme se na Vás zas, však veselosti nastal čas.
Minulé roky jste se úžasně zapojili a velikou radost jste nám tím udělali.
Napečte koblihy, nachystejte něco malého na zub, frťánky, drobné,
vydejte se do "ulic". Podpořte nás prosím, nezůstávejte doma,
pojďte mezi nás, nechat si zatančit a zazpívat "kolečko".

LÉKÁRNA U ANDĚLA
Loučovice 290
tel: 777 793 508
Oznámení o změně otevírací doby:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-15.00
zavřeno
8.00-15.00
9.00-16.00
8.00-13.00

Zároveň připravujeme pro zákazníky lékárny zákaznické kartičky
PharmaPoint, od února bude možné se registrovat vyplněním krátkého
formuláře se souhlasem se zpracováním osobních údajů.
Těším se na vaší návštěvu
PharmDr. Vladimíra Holubcová
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INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE

V

ážení příznivci aktivního stáří,
na měsíc únor vám Senior klub připravil

stejně jako před rokem.

Na jaro vám Senior klub připravuje další za-

Dále budou pokračovat lekce Rehabilitačního

jímavé akce, včetně dalších tvoření a jarního

Veroniky Tůmové a Jana Tůmy. Věřím, že celé

a rekondičního cvičení. K dispozici bude i nová

jednodenního výletu.

vystoupení bude opět pohlazením pro duši,

rehabilitační pomůcka ke cvičení.

očekávaný druhý koncert violoncellového dua

Nový služební automobil Pečovatelské služby Loučovice
Obec Loučovice dokončila realizaci projektu „Nákup
vozidla pro zkvalitnění zázemí pečovatelské služby
Loučovice“. Projekt je podpořen z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) – Sociální
služby a sociální začleňování, prostřednictvím MAS
Rozkvět.
Realizací projektu došlo ke zvýšení
dostupnosti poskytované terénní pečovatelské služby
a kvality sociálních služeb, poskytovaných Obcí
Loučovice, v souladu s potřebami klientů.
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- Mgr. Pavla Vachová -

FINANČNÍ PODPORA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2019
Přehled finanční podpory pečovatelské služby v roce 2019
V roce 2019 Obec Loučovice získala finanční podpory z níže uvedených veřejných zdrojů.
Většina z finančních prostředků byla použita na mzdové náklady pečovatelské služby
a zajištění provozních nákladů.
Veřejný zdroj
Krajský úřad Jihočeského kraje (účelová dotace –
poskytování sociálních služeb v rozsahu základních činností)
Obec Lipno nad Vltavou – příspěvek na provoz soc. služby

Výše dotace
1 242 000,-Kč
220 000,-Kč

SENIOR KLUB LOUČOVICE
HARMONOGRAM - ÚNOR 2020
6. 2. 2020
(čtvrtek)

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 17.30 hod
(cca 30 – 45 min)

13. 2. 2020

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

20. 2. 2020
(čtvrtek)

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 17.30 hod
(cca 30 – 45 min)

21. 2. 2020

Koncert violoncellového dua od 18.00 hod

27. 2. 2020

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

(čtvrtek)

(pátek)

(čtvrtek)

Případná změna termínů cvičení bude s předstihem uveřejněna!!!
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VALENTÝNSKÁ PUSA I KARNEVAL NA LYŽÍCH

T

ři tradiční akce by si neměli nechat ujít
lyžaři ve Skiareálu Lipno. Jednou z nich je
Valentýnská pusa v den svatého Valentýna 14.
února, kdy zamilovaný pár za polibek obdrží
od pokladních druhý skipas na večerní lyžování v tento stanovený den zdarma. 29. února
pak vtrhne do Skiareálu Lipno karneval. Můžete se těšit na lyžování v maskách a karnevalovou zábavu po celý den, a to nejen s lišákem

Foxem.
8. až 9. února se uskuteční letošní ročník
Kramolínského obřáku, což je oblíbený otevřený závod pro děti i dospělé, kteří si chtějí
zazávodit ve sjezdovém lyžování. Ve Skiareálu
Lipno tak budou děti moci vyzvat na souboj
nejen své vrstevníky ale i rodiče a samozřejmě naopak! Do závodu Kramolínského obřáku se mohou přihlásit jak malí závodníci tak

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP 2019

Je úterý 31.12.2019 začíná vykukovat sluníčko a my společně vyrážíme i s naším čtyřnohým kamarádem směrem k rybníčku, kde si
zavzpomínáme na našeho bývalého starostu
Pavla Sládka. Pochod byl trošku náročnější,
neboť povrch silnice byl zledovatělý, ale přesto jsme vše ustáli. Naše největší odměna nás
čekala až na samém vrcholu, kde po malém
občerstvení a pěkném pohledu na krajinu,
jsme se postupně vydali na zpáteční cestu. Byl
to moc krásný den...
Za všechny bych chtěla popřát štěstí, pohodu
a hlavně pevné zdravíčko v novém roce 2020.
- Ehlová Alena -
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i zkušení borci z veřejnosti.
Únor ve Skiareálu Lipno
8.2. – 9.2. – Kramolínský obřák
14.2. Valentýnská pusa
29.2. – Karneval ve Skiareálu Lipno

- Lipno.info -
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Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníka na hlavní pracovní poměr na následující
pozici:

Pokladní
Chcete pracovat v top turistickém areálu v České republice, který patří mezi špičku nejen v
ČR? Chcete být součástí týmu, který usnadňuje turistům pobyt na Lipně? Nebaví vás sedět
u počítače, ale rádi komunikujete s lidmi? Pak je toto místo právě to nejvhodnější pro vás!
Náplň práce:
- Obsluha samoobslužných pokladen a Infopointu Skiareálu Lipno

Požadujeme:
- úplné střední odborné vzdělání s maturitou,
- komunikativní znalost buď AJ nebo NJ
- Spolehlivost
- Samostatnost
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- Zajímavou práci v příjemném prostředí sportovního areálu
- Zaměstnanecké benefity – zdarma lyžování, bazén, půjčení lyží nebo plavidel…
- Dotované ubytování
- Stravenky
- Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
- Možnost využití sportovního vybavení jednotlivých půjčoven
- Skipas pro vlastní použití zdarma
- Práce na hlavní pracovní poměr i brigádně
Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete životopis na email: prace@lipnoservis.cz. Více informací
na telefonu 731 410 806
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Nabídka práce
Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníka na hlavní pracovní poměr na následující
pozici:

Obsluha půjčovny INTERSPORT Rent
Chcete se stát součástí mladého kolektivu? Nebaví vás sedět celý den u počítače? Láká vás
práce v jedné z nejlukrativnější oblasti Česka přímo v Lipně nad Vltavou?
Pak hledáme právě vás!
Náplň práce:
- V zimním období – práce v největší půjčovně lyžařského vybavení v ČR ve Skiareálu
Lipno
- V letním období – různorodá práce v jednotlivých půjčovnách Intersport Rent –
půjčovna kol, bike park, loděnice, koloběžky, přístav – lodě
- Jaro/ podzim – příprava provozoven na nadcházející sezónu
Požadujeme:
- Minimálně SŠ vzdělání
- Komunikativní znalost AJ či NJ
- Spolehlivost
- Samostatnost
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- Zajímavou práci v příjemném prostředí sportovního areálu
- Dotované ubytování
- Sleva na stravování
- Volný vstup do bazénu, sauny…
- Slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
- Možnost využití sportovního vybavení jednotlivých půjčoven
- Skipas pro vlastní použití zdarma
- Práce na hlavní pracovní poměr i brigádně

Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete životopis na email: prace@lipnoservis.cz. Více informací
na telefonu 725 988 820.
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NOVÉ CENTRUM VÝVOJE SOFTWARE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
•
•
•
•

SCRUM řízení teamu
unikátní projekty
na míru šitá zákaznická řešení
nezávisle fungující odborné pracoviště

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

ENGEL
SOFTWARE
Do stávajícího týmu
hledáme nové kolegy,
a to ať s juniorním,
či seniorním profilem:

Vít Barabáš - vedoucí oddělení

POŽADUJEME

CO NABÍZÍME MY

• znalost programování software – logické myšlení
a algoritmizace
• zájem o rozvoj v dané problematice
• VŠ vzdělání (alespoň Bc.), případně absolvent SŠ
se zajímavou praxí v oboru
• schopnost rozhodování – celý tým se podílí na tom,
kam se naše práce bude ubírat dál
• jednoznačně týmové chování a smysl pro otevřenou
komunikaci
• smysl pro zodpovědnost – každá dílčí práce
je důležitou součástí celkového výsledku,
za který společně ručíme

• možnost seberealizace na top ENGEL produktech
– e-connect (Injection 4.0), SA, Virtmould a další
• nadstandardní finanční ohodnocení v porovnání
s regionálním průměrem obohacené o řadu bonusů
za splněné cíle
• služební notebook a mobilní telefon
s neomezeným tarifem
• flexibilní pracovní doba (částečný home office)
• systém pravidelného školení v oboru s možností
výběru zaměření (vč. stáže v zahraničí)
• moderní pracovní prostředí, včetně relaxační zóny
(dobrá káva a ovoce denně zdarma)

Máte chuť se o nás a naší práci dovědět více? Kontaktujte personální oddělení.

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz

