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Historie

Z KRONIKY ANEB HISTORIIE Z JINÉHO POHLEDU
ROK 1993
Živelné katastrofy - zemětřesení byly zaznamenány v Kalifornii a Číně,
záplavy a povodně v západní Evropě i u nás, kde bylo nejvíce postiženo
město Sušice. Dalším ničením přírody je kácení lesů a pralesů v celém
světě. Ještě závažnější se zdá devastace lidskosti. Chápání nové
demokracie jako anarchismu vede k vysoké zločinnosti. Rokem 1993
začíná nová éra našeho státu, 1. ledna 1993 končí Československo a
začíná Česká republika a Slovenská republika. Mnoho občanů se s
tímto stavem těžko vyrovnává. Po 74 letech společného soužití přišla
náhle nečekaná změna.

K 1.1.1993 v naší obci žilo 498 občanů. Počet občanů starších 60 let
byl 58, z toho 33 žen a 25 mužů. V letošním roce zemřeli: paní Hermína
Bedáková, pan Jaroslav Vávra a pan Alois Sládeček. Oba muži žili s
rodinami v Lipně nad Vltavou od doby výstavby přehrady a elektrárny.
Společenský život v naší obci je stále na nízké úrovni. Z bývalých spolků
a organizací fungují pouze Sbor pro občanské záležitosti, Svaz žen a
Svaz důchodců. Důchodci se pravidelně schází v klubovně, a to každou
středu.V současné době je to jediná společenská místnost, (i když
malá), kde vystupují děti pro dříve narozené. K větším akcím, jako jsou
výlety a zájezdy, nemá organizace důchodců dostatek finančních
prostředků. Obecní zastupitelstvo řeší trvalý problém: nedostatek bytů.
V dohledné době nebude odstraněn. Hodně jednání si vyžádala
problematika pronájmu tábořišť "Modřín" a "U přístavu". V budově
obecního úřadu byla umístěna dílna na šití kalhot, vedená rakouskou
společností, zodpovědný vedoucí pan Wágner z Ulrichsbergu. Tím
vzniklo několik pracovních míst, hlavně pro ženy. Pracují zde mimo
lipenských žen i ženy z blízkého okolí. Letošní turistická sezóna byla
poznamenána nepřízní počasí. Návštěvníků bylo méně a mnozí z nich si
svůj pobyt zkracovali vzhledem k nepřízni počasí. Ceny služeb a zboží
ani neodpovídají svou kvalitou a pro průměrné české občany jsou
nedostupné. I zimní sezóna vyzněla naprázdno, jelikož sněhová
pokrývka vydržela asi jen čtrnáct dní. Koncem roku byla zahájena
výstavba čističky odpadních vod, která umožní rozšíření podnikání a
výstavby.Výstavba této čističky je finančně náročná - přibližně 30 mil.
korun. Naše obec dostala ze státního rozpočtu 9 mil. Kč. Koncem tohoto
roku byly práce zahájeny s perspektivou dokončení na sklonku roku
1994.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
LIPNO NAD VLTAVOU, U STARÉ KOTELNY –
OBNOVA VODOVODU
Obec Lipno nad Vltavou začala uskutečňovat projekt „Lipno nad
Vltavou, U Staré kotelny – obnova vodovodu“. Ten řeší
opravu části stávajícího vodovodu v obci Lipno nad Vltavou.
Důvodem je nevyhovující technický stav potrubí v důsledku stáří
a tím spojená vysoká poruchovost vodovodu a nestabilnosti
dodávek pitné vody. Ve vybraném úseku bude staré potrubí
nahrazeno novým v celkové délce 249 m. Současně dojde
k obnově i armaturní šachty, která bude osazena redukčním
ventilem pro snížení tlaku dopravované vody a vzdušníkem.
Obec Lipno nad Vltavou podala Žádost o poskytnutí dotace
v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok 2015. Žádost byla
schválena a projekt je tak realizován v rámci Grantového
programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny. Výše
dotace představuje 600.000,- Kč.

POZOR, KONČÍ PLATNOST NĚKTERÝCH
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ!
Blíží se konec desetiletého období od hromadné výměny
občanských průkazů. Máte platný občanský průkaz?
Zkontrolujte si ho. Letos totiž končí desetileté období od
poslední hromadné výměny těchto dokladů. A protože je
už první polovina roku za námi, bylo by dobré nenechávat
výměnu dokladů na poslední chvíli a řešit ji co nejdřív.
Občanský průkaz si lze vyměnit pouze osobně. Během
procesu vydání se přímo na místě totiž pořizuje fotografie,
která se stane součástí občanského průkazu a zajišťuje
podpis. Nosit s sebou tzv. průkazovou fotografii tedy už
není třeba, pořídí ji pomocí kamery pracovník úřadu.
Obecně doporučujeme, aby si lidé o nový občanský průkaz
požádali 30 – 60 dnů před koncem platnosti. Platí přitom
povinnost každého z nás požádat si o nový průkaz
nejpozději do 15 pracovních dnů, po dni, ve kterém došlo
ke skončení platnosti. Nový doklad se vydává do 30 dnů
ode dne podání žádosti. Pro občany starší 15-ti let je
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výměna občanského průkazu s ohledem na jeho končící

Život v obci

ZASPORTUJTE SI NA LIPNĚ S ČESKÝMI OLYMPIONIKY A
ZNÁMÝMI SPORTOVCI
Výběh s legendou běžeckého sportu Jarmilou Kratochvílovou,
veslařský trénink s olympijským medailistou Václavem Chalupou,
noční vyjížďka s olympioniky v čele s Jardou Volfem po Lipně,
fitness program Postava snů nebo Pekáč buchet s Hankou
Kynychovou a mnoho dalších sportovních kurzů.
To je letošní čtvrtý ročník Lipno Sport Festu, který se koná od 15.
do 23. srpna na pláži v Lipně nad Vltavou. Jde o jediný festival
v České republice, který kombinuje sportovní kurzy pro veřejnost
a kulturu. Veškeré akce jsou v průběhu devíti dní zdarma.
„Letošní ročník bude opravdu skvělý. Snažili jsme se navázat na
úspěšné části loňských ročníků jako je například výuka in-line
bruslení, společné ranní výběhy, pravidelné pohádky a koncerty
a multimediální laserová show. K tomu jsme vymysleli něco
nového a pozvali zajímavé hosty, s nimiž budou moci lidé
sportovat. K výčtu doplním Jirku Ježka, Denisu Barešovou a další
sportovci nám účast potvrzují,“ uvedla spoluorganizátorka
festivalu, olympijská vítězka a jedna z nejúspěšnějších českých
sportovkyň Kateřina Neumannová. Zúčastní se také projektu
Českého olympijského výboru Česko sportuje, v jehož rámci
budou lidé plnit úkoly na stanovištích a sbírat body.
Vybíráme z programu:
SOBOTA 15.8.
Den zahájení s Jiřím Ježkem a Kateřinou Neumannovou
16.30 Cyklistická vyjížďka s Jiřím Ježkem, nejúspěšnějším
českým paralympikem,
20.00 noční výběh (výšlap) na osvětlenou Stezku korunami
stromů
NEDĚLE 16.8.
Den se soutěžemi pro veřejnost a Jiřím Ježkem
10.00 – 16.00 Česko sportuje
10.00 Cyklistická vyjížďka pro veřejnost s Jiřím Ježkem,
nejúspěšnějším českým paralympikem.
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platnost zdarma.

PONDĚLÍ 17.8.
Den s Denisou Barešovou, mistryní světa v aerobiku
11.00 – 12.00 cvičení nejenom pro ženy s Denisou Barešovou
16.00 – 17.00 cvičení nejenom pro ženy s Denisou Barešovou
ÚTERÝ 18.8.
Den s Hankou Kynychovou
11.00 – 12.00 cvičení nejenom pro ženy s Hankou Kynychovou
16.00 – 17.00 cvičení nejenom pro ženy s Hankou Kynychovou
STŘEDA 19.8.
Den s Jarmilou Kratochvílovou
8.00 ranní Běžecká škola ČEZ s výběhem
10.00 – 12.00 Běžecká škola ČEZ
ČTVRTEK 20.8.
11.00 – 12.00 cvičení nejenom pro ženy s Evou Pšeničkovou,
bodystyling, aerobic
16.00 – 17.00 cvičení nejenom pro ženy s Evou Pšeničkovou,
super břicho
PÁTEK 21.8.
Den s Jaroslavem Volfem
10.00 – 11.00 výuka jízdy na kánoji s Jaroslavem Volfem
SOBOTA 22.8.
Den turnajů a den s Václavem Chalupou
10.00 Exhibiční utkání Dukla Liberec a České Budějovice, letošní
finalisté Mistrovství ČR
10.00 - 16.00 Veslování pro veřejnost s Václavem Chalupou a
Václavem Chalupou juniorem.
19.00 Noční vyjížďka veřejnosti s OLYMPIONIKY na různých
typech plavidel
21.30 Laser show
NEDĚLE 23.8.
Den terénního běhu
12.30 Salomon Trail Running Cup 2014 www.strc.cz
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Nejtvrdší hasič přežívá - soutěž v disciplínách TFA
K lipenské přehradě se již podruhé stěhuje krajské kolo jedné z
nejatraktivnějších hasičských soutěží. Jde o simulaci hasičských
činností převedených do sportovního zápolení. Tato klání jsou
velmi fyzicky náročná a každý z účastníků si sáhne skutečně až
na dno svých sil.
Závodník v kompletním zásahovém obleku, s dýchacím
přístrojem a v těžkých botách tahá hadice, mlátí kladivem, tahá
figurínu, překonává překážky a běží po schodech do úplného
vyčerpání. To vše za asistence nevěřícího obecenstva, které
nechápe, jak se může člověk takhle dobrovolně ničit. Tak tenhle
obrázek se naskytne v úterý 25. 8. 2015 od devíti hodin u Stezky
korunami stromů v Lipně nad Vltavou. Hasiči budou soutěžit v
kategoriích do 34 let a 35 let a více. Každý územní odbor
profesionálních hasičů v jihočeském kraji postaví pětičlenné
družstvo. Vyhodnocují se časy jednotlivců. Pět nejlepších pak
pojede reprezentovat Jihočeský kraj na republikové finále do
Ostravy 5. 9. 2015. (Mistrovství HZS ČR v disciplínách TFA,
které se koná jednou za dva roky).

Životní jubilea, narození, …
SRPEN
Srpen byl měsícem s nejmenším počtem oslavenců a letos se situace změnila. Slavit bude 10 lidí. Kulaté výročí má pan Sluka
Ludvík, je jedním z obyvatel, který zažil výstavbu údolní přehradní nádrže a ještě je občanem nejdříve narozeným. To je co
slavit!!! Další kulatá výročí oslaví: paní Jaroslava Macháčková a Marta Jarošová, dále pánové Václav Macháček ml. a Jan
Staněk. Ještě své narozeniny oslaví paní Alžběta Piterková, Drahomíra Zatloukalová a Irena Máčková, další pánové: František
Švarc a William Jacobus Rouw.
Všem přejeme mnoho zdraví, pohody i úsměvů. A kolem sebe spoustu báječných lidí.
Za SPOZ V. Neubauerová, L. Bravencová.

Akce
Oslava 190. výročí koněspřežné železnice Č. Budějovice – Linec.
Akce se koná 22. srpna 2015 na samém jihu Čech. Centrum oslav na
českém území bude v obci Bujanov, na rakouském území v obci
Kerschbaum. Návštěvníci oslav se mohou těšit nejenom na jízdu
elektrickou jednotkou railjet, ale i na jízdu parního vlaku vedeného
lokomotivou Štokr. Dále mohou navštívit Muzea koněspřežné
železnice v Bujanově i v Kerschbaumu (zde se také svézt po
koněspřežné železnici). V Bujanově proběhne defilé lokomotiv, bude
zde možnost občerstvení a her pro děti. V Kaplici na nádraží mohou
shlédnout dokument o koněspřežce a děti oblíbené Večerníčky. Pro
děti zde také bude přistavený Vláček Hráček. Po Naučné stezce
koněspřežky bude návštěvníky provázet odborník PhDr. Ivo Hajn.
Všechny důležité informace o programu samotném, jízdních řádech
zvláštních vlaků, apod. jsou zveřejněny na www.cd.cz/jiznicechy
(konkrétně zde: http://www.cd.cz/jihocesky-kraj/nostalgicke-vlaky/
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Klub FČAS – Frymburk č.p. 23
Program na srpen 2015
Pondělí 3.8. – Pátek 7.8.
Příměstský tábor (stálá možnost přihlášení u
Veroniky Račákové)
Úterý 4.8.
9:00 - 12:00 Tvořivá dílna pro děti (Veronika
R.)/Výroba lampiónů / 50 Kč
Čtvrtek 6.8.
20:30 – 22:00 Stezka odvahy/sraz u FČASu,
zakončeno špekáčkiádou/30 Kč
Úterý 11.8.
9:00 - 12:00 Tvořivá dílna pro děti/Výroba z
papíru/50Kč
Středa 12.8.
9:00 - 12:00 Dětská herna (Gabriela S.)/30 Kč
13:00 - 15:00 Senior klub alias Klub důchodců (Ela
H., Markéta K.)/zpívání lidovek, zdravé recepty,
vyprávění pamětnice/30 Kč
19:00 – 21:00 Workshop výroba domácího krému
+ pokračování pátek 14.8. od 19:00, rezervace na
tel: 776 254 700 (Veronika R.)/170 Kč
Čtvrtek 13.8.
9:00 - 12:00 Tvořivá dílna pro děti/Výroba
masek/50 Kč
19:00 - 21:00 Diskotéka pro děti/Tanec/Hudebni
hry/30 Kč
Úterý 18.8.
9:00 - 12:00 Dětská herna (Věrka P.)/30 Kč
Středa 19.8.
9:00 - 12:00 Tvořivá dílna pro děti/Výroba lapače
snů/50 Kč
13:00 - 15:00 Senior klub alias Klub důchodců
(Marcela F., Naďa S.)/zpívání lidovek, kulinářské
recepty pamětníků, návody na zlepšení zraku/30 Kč
19:00 – 20:00 Workshop Hooping – tanec s obručí
(Jana T.)/80 Kč
Čtvrtek 20.8.
9:00 - 12:00 Dětská herna s prvky němčiny
(Gesche W.)/30 Kč
19:00 - 21:00 Diskotéka pro děti/Tanec/Hudební
hry/30 Kč
Úterý 25.8.
9:00 - 12:00 Tvořivá dílna pro děti (Gesche
W.)/Výroba záložek/50 Kč
Středa 26.8.
9:00 - 12:00 Dětská herna (Věrka P.)/30 Kč
13:00 - 15:00 Senior klub alias Klub důchodců (Ela
H., Markéta K.)/zpívání lidovek, poradenství osteoporóza (cvičení, výživa)/30 Kč
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Čtvrtek 27.8.
9:00 - 12:00 Tvořivá dílna pro děti/Výroba
masek/50 Kč
19:00 - 21:00 Diskotéka pro děti/Tanec/Hudební
hry/30 Kč
Pravidelné aktivity:
Nedělě 2.8., 9.8. 16.8., 23.8.
19:00 - 20:00 Power jóga s Janou/80 Kč/60 min.
Úterý 5.8., 11.8., 18.8., 25.8.
18:30 - 20:00 Hatha jóga s Marcelou rezervace na
tel: 737 255 472/130 Kč/90 min.
Důležité: přezůvky sebou !!!!
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