ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 11/2016

■

Listopad

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod
jedenkrát zájezd Solná jezera v Rakousku. Tentokrát jsme hlavně
cestovaly.

Rok 2006
I v tomto roce se ve světě vyskytly přírodní katastrofy např. vlna tsunami
u Jávy. Svět si připomněl páté výročí teroristického útoku na USA 11.
9. 2001. a 8. 12. 2006 je tomu přesně 15 let, co se rozpadlo Rusko.
Saddám Husain byl popraven. Před 90 lety zemřel rakouský mocnář
František Josef II.
Z OBECNÍHO ÚŘADU - k 31. 12, 2006 v obci žilo 540 obyvatel.
Složení 269 dětí, 271 dospělých. 20. - 21. října 2006 proběhly v obci
komunální volby.
ZE ZÁPISŮ SPOZ - občanům bylo předáno 126 přání, z toho 73 s
dárkem. 9. 2. 2006 bylo u zápisu 7 dětí: 2 děvčata a 5 chlapců. Narodilo
se 6 dětí - 3 děvčata a 3 chlapci. 27. 5. 2006 bylo v hotelu Gabriel
(Gabreta) Vítání dětí. Bylo uvítáno 8 dětí: 5 děvčat a 3 chlapci. Byla
uzavřena 2 manželství. Zemřelo 7 občanů: 3 ženy, 4 muži. Nejstarší 81
let, nejmladší 51 let. V tomto roce zemřelo nejvíce lidí, co si pamatuji.
OBECNÍ KNIHOVNA byla v tomto roce z prostředků obce vybavena
počítačovou technikou a napojena na internet. Knihovně se blýsklo na
lepší časy. Mohla být v prostoru bývalého obecního úřadu. To by
knihovně moc pomohlo. Získala by pěkný velký prostor. Základní
organizace ČSŽ - navštívily jsme dvakrát termální lázně Bad Füsing,

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - školní rok 2005 – 2006. MŠ 28
dětí, z toho 9 předškolních, ZŠ 33 žáků, dvě třídy. MŠ byla vybavena
novým zařízením do ložnice. 11. 5. 2006 proběhl už 6. ročník plavecké
soutěže Lipenský plaváček. Vítězný putovní pohár zůstal opět na Lipně.
Landal Marina Lipno - začala výstavba nové recepce. Objekt bude
blízko silnice.
LIPNO LAKE RESORT je druhá velká holandská rekreační oblast. Je
situovaná od penzionu Slunečná louka, blízko silnice. Má zde být 94
apartmánů se saunou.
PROMENÁDA 4. ETAPA to jsou řadové domy za PROMENÁDOU I.
Byl dokončen poslední čtvrtý řadový dům a předán 19. 7. 2006
majitelům.
PROMENÁDA ETAPA č. 5 se staví přes silnici naproti PROMENÁDĚ I.
V říjnu je již postavený první blok pěti domů téměř pod střechu.
RIVIERA LIPNO - výstavba stále pokračuje. Blízko Riviery je k dispozici
krásná travnatá pláž.
DOKY - rekreační středisko vznikalo na místě dřívějšího kempu. Stavba
je obdélníková a v prostoru uvnitř vybudovali dva bazény.
VILLA PARK LIPNO - skupina asi 20 domů je nedaleko fotbalového
hřiště. Okolí domů je osázené keři a květinami. Celkový dojem působí
příznivě. Podle plánu, zde má být 40 domků, ale zatím se nestaví.
YACHT CLUB - v tomto roce jsou domy celého bloku již hotové. Bylo
vybrané pěkné místo pro jachting. Přibližně v říjnu začal výcvik mladých
jachtařů. Má zájem přes 20 dětí z místa a okolí.
LIPNO SERVIS, s.r.o. - zimní sezóna na počátku roku byla velmi
příznivá. FOX PARK se stává oblíbeným místem pro děti. V srpnu se
začal stavět rozsáhlý servis u lanovky. Má tady být půjčovna lyží, ap.,
prodejna, občerstvení, kanceláře i ubytovací prostory. V listopadu byl
třípatrový veliký dům zastřešen.
Kynologický klub pracoval přibližně tak jako v minulých letech. Pořádali
ukázky výcviku psů, hlavně pro děti. Klub se omladil, přistoupili noví,
mladí členové.
Golf Resort Lipno - Lipno Golf Club - druhé golfové hřiště je už schopné
provozu. Majitel Golfu a zároveň Clubu na podzim tragicky přišel o
život.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 19/2016 ze dne 12. 10. 2016
č. usnesení: 249/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 250/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo prominutí zbylého
poplatku a úroku z prodlení ve výši 3.119,--Kč.
č. usnesení: 251/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Linky bezpečí
a rozhodlo, že poskytne finanční dar ve výši 2.100,-- Kč.
č. usnesení: 252/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo cenovou nabídku
společnosti ČEVAK, a.s. na akci: „Lipno nad Vltavou, Kramolín –

obnova vodovodu“ z důvodu havarijního stavu ve výši 785.759,-- Kč bez
DPH.
č. usnesení: 253/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo že pozemky p.č. 75/124
a 75/1, oba v k.ú. Lipno nad Vltavou, ani jejich části prodávat nebude.
č. usnesení: 254/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 255/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
pozemku p.č. 75/96 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 256/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo pokácení dvou
stromů na pozemku p.č. 37/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
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č. usnesení: 257/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Lipno nad Vltavou a společností E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích
p.č. 505/1 a 504/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou na stavbu STL Plynovod.
č. usnesení: 258/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo uzavření Smlouvy
k právu provedení stavby na přeložky podzemních vedení – STL
plynovod a vodovodní řád na pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Lipno nad
Vltavou za účelem stavby Polikliniky na p.č. 74/51 v k.ú. Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 259/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo záměr Rekreačního
parku Riviéra, s.r.o., provedení terénních úprav na pozemku p.č. 58/5
v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 260/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zrušilo usnesení č. 214/2016 ze
dne 17. 8. 2016.
č. usnesení: 261/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo vydat pokyn
pořizovatele č. 1 k návrhu změny č. 2 ÚP Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 262/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo rozpočtové opatření
č. 10/2016.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 20/2016 ze dne 26. 10. 2016
č. usnesení: 263/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 264/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 231/2015 ze
dne 19. 8. 2015.
č. usnesení: 265/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
snížení ceny za prodej části pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Lipno nad
Vltavou na částku 800,- Kč/m2 včetně DPH a podmínky zřízení věcného
břemene pro přípojku kanalizace.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla
ohlašovny (obecního úřadu)? Uložením oznámení o uložení
zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny
jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce
doručení, to znamená, že desátým dnem se písemnost považuje
za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a
stane se tak vykonavatelnou. Nevyzvednutí písemnosti
adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít,
protože o tom nebyl srozuměn (písemnosti od pojišťoven,
exekutorů, bank, …).
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat
např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze
vlastní osobu. Proto, pokud máte doručovací adresu na adrese
obecního úřadu, starejte se o to, zda a jaká pošta je Vám tam
zasílána.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – TOPNÁ SEZÓNA
Opět nastala topná sezóna, a proto bychom chtěli upozornit
občany, firmy a podnikatele, aby v den svozu komunálního
odpadu neukládali do nádob teplý popel. Pokud taková situace
nastane, může dojít k tomu, že výsyp nádoby nebude proveden
(z důvodu bezpečnostní prevence).
SBĚRNÉ MÍSTO PRO UKLÁDÁNÍ OBJEMNÉHO
ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Areál bývalé kotelny Lipno nad Vltavou. Provozní doba: Pondělí:
14:00 hodin – 16:00 hodin. Středa: 15:00 hodin – 17:00 hodin.
První sobota v měsíci: 09:00 hodin - 11:00 hodin. V případě
potřeby lze ukládat odpad i mimo provozní dobu v pracovní dny
od 08:00 hodin do 15:00 hodin na základě předchozí telefonické
domluvy na tel. číslech: +420383134771, +420380736142,
+420380736113.

Životní jubilea
LISTOPAD 2016
Listopad je také na výročí bohatý. Bude jich 14 - tři kulatá: paní Františka Češková, Irena Faturová, Marie
Justinová. Následují: pánové Miroslav Němeček, Miloslav Vavera, Zdeněk Vyhnal, Oldřich Piterka, Štěpán Unger,
Vlastimil Smekal, Jiří Kroneisl, Petr Litvan a Rudolf Zbín. Ještě své narozeniny oslaví paní Kateřina Smekalová a
Anna Strnková.
Hodně spokojenosti, vždy dobrou náladu a hlavně pevné zdraví do dalších let přeje SPOZ - L. Bravencová , V.
Neubauerová.

Život v obci
STRAŠIDELNÉ ŘÁDĚNÍ V PARKU - PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkujeme všem, kteří nám pomohli připravit
říjnovou akci pro děti. Jsem ráda, že se objevují nové
tváře. Jmenovitě děkujeme paní Mrkáčkové a jejím
kolegyním z cukrárny a kavárny Mariny Café za krásné a
moc dobré dorty a mufiny, hotelu BouCzech za
bezplatný pronájem prostor, panu Janu Dunkovi za
výrobu rakve jako dekorace.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – POZOR ZMĚNA MÍSTA
V sobotu 12. listopadu 2016 od 15:00 hodin proběhne vítání
nových občánků obce Lipno nad Vltavou. Z důvodu většího počtu
dětí je akce přesunuta do hotelu BouCzech !!!

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Předvánoční setkání seniorů v hotelu Bouczech (bývalé

„ADVENTNÍ PRŮVOD SVĚTÝLEK“
Již po jedenácté zveme všechny do
adventního průvodu světýlek, který
v čele s anděly vyrazí první adventní
neděli 27. 11. 2016 v 16:30 hodin od
Penzionu U Draka. Nezapomeňte - jako
každý rok lucerničky nebo lampionky
sebou!!!

„PEKELNÁ SLUŽBA“
V sobotu 3. 12. 2016 bude od 17:00 hodin
v místním parku úřadovat Mikuláš s Luciferem
v doprovodu andělů a sloužících čertů.
Lucifer bude opět listovat v Pekelné knize,
aby zkontroloval všechny vaše hříchy, ze
kterých se budete moci vyplatit jedině
hezkou básničkou nebo písničkou!!!
Pro rodiče: kdo máte zájem o pekelnou službu a
chcete nechat zapsat své ratolesti na Luciferův
seznam a jejich hříchy do Pekelné knihy, pošlete
hříchy do 1. 12. 2016 na e-mail: lipen@centrum.cz.
Podepsané balíčky se budou vybírat v pátek 2 12.
2016 od 17:00 do 18:00 hod. v Obecním domě.

ROH) ve čtvrtek 8. 12. 2016 od 16:00 hod. Občerstvení,
k hudbě a poslechu zahraje duo Radiators.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
I v letošním roce si vás dovolujeme pozvat k účasti na akci
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi aneb Pokus o rekord. V
roce 2015 jsme společně vypustili 87 923 balónků z 398 míst v
celé ČR. Tím se nám sice nepodařilo překonat dosavadní rekord
v počtu balónků vypuštěných v jeden okamžik z roku 2014, ale i
letos se o to pokusíme. Pojďte se o to s námi pokusit i vy! Letošní
Vypouštění balónků se bude konat v pátek 9. 12. 2016 v
obvyklý čas 15:00 hodin za školou. Ještě bude plakátek.

ADVENTNÍ BAZAR
Neděle 11. 12. 2016 v 13.00 v hotelu Riviera Lipno. Oslavte
s námi 3. adventní neděli v hotelu Riviera Lipno. Na terase hotelu
se bude konat malý bazar, kde můžete prodat nebo darovat
věci, které chcete poslat dál, nebo koupit poslední dárečky
k Vánocům. Svařák a něco malého k jídlu také chybět nebudou.
Všichni jsou vítáni!
V případě, že budete chtít také něco prodat, zašlete prosím email do 30. 11. 2016 na veronique.damian@seznam.cz, počet
míst je omezen.

Akce / Ostatní
FČAS - program na listopad 2016
PROGRAM PRO DĚTI
9. 11. středa 14:00 – 17:00, Ateliérové vánoční focení / 60 Kč foto +
25 Kč kopie, fotografka Adéla Prášková, objednávky a domluva času u
V. Račákové 776 254 700.
17. 11. čtvrtek Státní svátek / ZDARMA pořádá dětský klubík FČAS
Podzimní tvoření od 14:00 – 16:00
Dětská diskotéka od 16:00 – 17:30
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30 a každý
čtvrtek 19:00 – 20:00 (kromě 21. 11. a 24. 11.).
Fitness dance s Evou / 20 Kč, každé úterý 19:00 – 20:00 .
Stolní tenis / 20 Kč, dle domluvy na tel: 774 242 470.
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
13. 11. neděle 13:30 – 17:00 / ZDARMA z dotace Sítě pro rodinu
ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI / lektor Mgr. A. Labaj

rezervujete si místo na fcas@centrum.cz nebo tel: 737 255 472
info na www.fcas.cz nebo facebooku klub FČAS.
18. 11. pátek od 17:00 / cena dle domluvy podle množství výrobku
Workshop ruční výroba mýdla s Veronikou Račákovou, rezervace
fcas@centrum.cz nebo tel: 776 254 700.
19. 11. sobota 9:00 – 12:30 / 350 Kč / pro členy spolku FČAS 300 Kč
Jógový workshop „Jóga a dech“ s fyzioterapeutkou Bg. A. Crhovou
rezervace na fcas@centrum.cz nebo tel 737 255 472, info na
www.fcas.cz.
21. 11. pondělí 17:00 – 20:00 / ZDARMA pořádají Frymburský svaz žen
Ukázka balení vánočních dárků.
24. 11. čtvrtek od 17:00 / 20 Kč + cena za aranžovací materiál
k zakoupení na místě Výroba adventních věnců s aranžérkou M.
Faitlovou, s sebou si vezměte vlastní materiál, korpusy, aranžmá,
tavnou pistolku, rezervace fcas@centrum.cz nebo tel: 776 254 700.
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Městys Frymburk vypisuje výběrové řízení na výkon funkce
samostatného odborného lesního hospodáře pro hospodaření v lesích
městyse. Bližší podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední
desce. Termín podání nabídek je do 30. 11. 2016 do 12,00 hodin.
Zahájení výkonu funkce od 1. 1. 2017.
Staň se instruktorem ve Skiareálu Lipno! Máš zájem stát se profi
instruktorem lyžování nebo snowboardingu s hodinovkou až 200 Kč?
Pak se k nám přidej! Získáš kurz zdarma včetně skipasu.
E: instruktori@lipnoservis.cz, T: +420 725 110 730
Co je potřeba pro práci instruktora
Není potřeba být:
profi lyžař nebo snowboarďák – vše tě naučíme, žádných předchozích
zkušeností či praxe, žádná znalost cizích jazyků, nepotřebuješ žádné
speciální vybavení jen lyžáky a helmu – vše ostatní dostaneš, nemusíš
pracovat celou zimu, můžeš jen tak, jak se ti to hodí - na týden či
víkend, jediné co požadujeme, je chuť pracovat a mít smysl pro humor a
zábavu :)

Undergroundový koncert skupiny BRATŘI KARAMAZOVI v sále
KIC Horní Planá. 18. 11. 2016 od 21:00 hodin. Vstupné 80,-- Kč.

Pavelec, s.r.o. Vyšší Brod / Inge Tour hledá zaměstnance na tyto
pozice:
PROVOZNĚ - TECHNICKÝ ŘEDITEL - chcete se rozvíjet na
manažerské pozici v úspěšné společnosti? Potom hledáme právě Vás!!
Požadujeme: VŠ vzdělání, schopnost komunikovat v AJ nebo NJ, práce
s PC na velmi dobré úrovni.
INŽENÝR PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI STAVEB - požadujeme:
velmi dobrou uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel,
AutoCAD/ArchiCAD), komunikativnost a samostatnost.
HLAVNÍ ÚČETNÍ - požadujeme: středoškolské popř. vysokoškolské
vzdělání, schopnost samostatné práce. Praxe v oblasti účetnictví nutná.
KUCHAŘ - požadujeme: praxi alespoň 5 let, schopnost samostatného
vaření hotových jídel.
ÚDRŽBÁŘ - požadujeme: manuální zručnost, šikovnost, fyzickou
zdatnost, pečlivost a dobrou pracovní morálku. Praxe jako elektrikář,
zámečník, instalatér výhodou. Řidičské oprávnění sk. B.
Na všech pozicích nabízíme: výjimečné mzdové podmínky, zázemí
perspektivní společnosti, nástup ihned, ubytování/byt. Reference a
životopis zašlete na e-mail: inge@pavelec.cz

HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA

Hlavní výstava podzimní a zimní sezóny „Hvězdy stříbrného
plátna" představí prostřednictvím kolekce výstavních exponátů
filmové a divadelní hvězdy První republiky a Protektorátu a jejich
další osudy. K vidění bude ve velké míře vystavená pozůstalost
Adiny Mandlové; památky osobní povahy vztahující se k hereckým
osobnostem (např. Nataše Gollové, Věře Ferbasové, Zitě Kabátové,
Soně Červené, Svatopluku Benešovi, Oldřichu Novému atd.); originály i
reprinty filmových plakátů a dobových karikatur. Dobové oděvy a
doplňky „V čem se chodívalo do kina a do divadla"; fotografie, časopisy,
kinoprogramy, knihy; čtenářský koutek. Výstava trvá od 18. 10. 2016 do
8. 1. 2017

Státní hrad Rožmberk hledá do svého týmu komunikativní pokladní na
hlavní pracovní poměr. Náplní práce: organizace návštěvnického
provozu / prodej vstupenek / poskytování informací návštěvníkům hradu
/ průvodcovská činnost dohled nad expozicí. Požadujeme: kultivované a
vstřícné vystupování / vynikající komunikační schopnosti / organizační
schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost / znalost práce s
PC / zájem o historii / výborný mluvený projev / vítáme znalost angličtiny
nebo němčiny, případně dalších jazyků / trestní bezúhonnost (výpis z
rejstříku trestů). Nabízíme: pracovní poměr na plný úvazek / finanční
ohodnocení dle přílohy č. 1 NV č. 564/2006 Sb. / stabilitu státní
příspěvkové organizace / práci v atraktivním prostředí národní kulturní
památky / 5 týdnů dovolené / volné vstupy na hrady a zámky ve správě
NPÚ / příspěvek na stravné. V případě zájmu zašlete svůj životopis s
uvedením dosavadní praxe a jazykových znalostí na email:
rozmberk@npu.cz
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