ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 03/2018

■

Březen

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Úvod
Slované zas v čase jarní rovnodennosti uctívali místní podoby boha
plodnosti Jarovíta a jeho úspěšný boj se zloduchy znázorňujícími zimu.
Jarovítovým atributem je zlatý štít, podobenství slunečního kotouče.
Dalším rituálem, dochovaným do dnešní doby, bylo Vynášení smrtky či
Morany, jakožto představitelky končící zimy. Nejstarší písemná zmínka
o Moraně pochází z roku 1366, kdy pražský církevní sněm biskupů
(synoda) popisuje zvyk vynášet na jaře z obce smrtku za doprovodu
zpěvů a her. Lid ji poté vhodí do řeky a vysmívají se jí, protože už jim
nemůže škodit. Synoda však tento rituál odsoudila jako pověrečný a lid
za něj byl trestán. V období jarní rovnodennosti se také naši předkové
pomlazovali čerstvými pruty, což je rituál typický zejména pro západní
Slovany: velikonoční šlehání dívek.

BŘEZEN – MĚSÍC JARA
Březen byl v římském kalendáři první měsíc v roce a 1. březen je
jedním z dnů používaných v historii jako začátek kalendářního roku. Za
začátek roku platil tento den ve starém Římě před opravou
kalendáře Juliem Caesarem (45 př. n. l.). Proto má září latinský
název september (tedy „sedmý“ měsíc), ačkoliv je měsícem devátým.
Tento počátek roku užívali i první křesťané (v Galii až do 8. století).
1. březen platil za počátek roku také v republice benátské, a to až do
jejího pádu v roce 1797 (za Napoleona I.).
Podle gregoriánského kalendáře je březen třetí měsíc v roce. Má 31
dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti
zvířat.
V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém
zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z jižní
polokoule na severní.
Březen – oslava jara
V období jarní rovnodennosti (21. března) probíhaly u Keltů oslavy
nového života, jara a plodnosti. Už tenkrát bylo hlavním obětním darem
vejce, jakožto symbol nového života. Dále také rašící větvičky, které si
lidé nosili do domů, zapichovali je na okraje svých políček, nebo je
svazovali ozdobnými pentlemi a vyráběli z nich kruhové útvary, které
měly pravděpodobně připodobňovat sluneční kotouč s cílem naklonit si
Slunce (nebo slunečního boha). Pro oslavu Slunce se také pekly
bochánky s křížovým zářezem, podobné dnešním mazancům. Věřilo se,
že pokud každý z rodiny sní jeho kousek, zůstane celý rok zdravý. Část
se také vždy obětovala – například zvířectvu, poli, či prameni.

Březen – měsíc knihy
Historie Měsíce knihy sahá do roku 1955, tedy do období hlubokého
komunismu, kdy tehdejší propagátoři použili tuto akci jako nástroj
osvěty. S příchodem sametové revoluce v roce 1989 přišla i řada změn,
především to, že Měsíc knihy přestal být ministerstvem řízenou akcí a
téměř zanikl. V roce 2009 vznikla celostátní akce Březen – měsíc
čtenářů, podporující a propagující četbu. Jejím organizátorem je Svaz
knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP).
Mezinárodní den žen
Ve zkratce MDŽ, připadá každoročně na 8. března. Je to mezinárodně
uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí
stávky newyorských švadlen v roce 1908. Demonstrace žen na konci
zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní
Socialistické strany USA. Velké shromáždění za volební právo žen se
konalo 8. března 1908 v New Yorku. Svátek žen byl poprvé slaven 28.
února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první
mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v
srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání
mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data.
Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku,
Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen. Od
roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za
rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem
velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové
revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského
kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek
se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického
a feministického protestu.
Důstojnost a úctu si den žen hledá v České republice znovu od roku
2004, kdy byl zařazen mezi „významné dny“. Pánové by proto neměli
zapomínat na své partnerky, maminky, sestry, kamarádky a známé😊.
Zdroj: wwww.wikipedie.cz

Zprávy z obci
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 4/2018 ze dne 15. 02. 2018
č. usnesení: 30/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.

č. usnesení: 31/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
kalkulace cen vodného a stočného od společnosti ČEVAK, a.s. na
hospodářský rok 2018/2019, a to vodné za cenu 25,19 Kč/m3 bez DPH
a stočné za cenu 27,11 kč/m3 bez DPH.
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č. usnesení: 32/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 204/2012 ze dne
26. 9. 2012 a č. 234/2012 ze dne 24. 10. 2012.
č. usnesení: 33/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost Základní školy a
Mateřské školy Lipno nad Vltavou o schválení převodu zlepšeného
hospodářského výsledku do fondů a odsouhlasilo převod celkové částky
16.103,56 Kč, a to 2.000,- Kč do fondu odměn a 14.103,56 Kč do
rezervního fondu.
č. usnesení: 34/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účetní
závěrku Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou za rok
2017.
č. usnesení: 35/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu č. 18-99-G006-0 o zavedení a provádění systému řízení
bezpečnosti dětského hřiště mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností
Hřiště hrou, s.r.o. Turnov na období let 2018 až 2027.
č. usnesení: 36/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou neodsouhlasilo žádost o
pronájem části pozemku p.č. 26/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou ke zřízení
parkovacího stání.
č. usnesení: 37/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost o uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí na právo zřízení věcného břemene pro
stavbu splaškové kanalizace na pozemku p.č. 55/29 a 55/30 v k.ú.
Lipno nad Vltavou a toto odsouhlasilo za podmínky budoucího věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu
10.000,- Kč bez DPH.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
č. usnesení: 38/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr propachtovat
pozemky p.č. 651/4, 651/5, 671/15, 671/20, 671/21, 674/1, 674/2,
679/6, 705/1, 726/1, 732/1, 780/4, 780/5, 780/7, 780/8, 780/9, 780/14,
780/16, 780/17, 780/18, 780/20, 780/24, 780/26, 780/27, 780/29,
780/30, 780/33, 780/35, 780/36 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec
Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 39/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou neodsouhlasilo žádost Domova
pro seniory Kaplice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lipno nad
Vltavou na provoz v roce 2018.
č. usnesení: 40/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účtový
rozvrh r. 2017, který bude přiložen k Vnitřním směrnicím obce Lipno nad
Vltavou pro rok 2017.
č. usnesení: 41/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Inventarizační zprávu
k inventarizaci majetku obce Lipno nad Vltavou ke dni 31. 12. 2017.
Dále schválilo vyřazení majetku z evidence předloženého návrhu
předsedy inventarizační komise a pověřuje likvidační komisi ve složení:
předseda: Bc. Pavel Macák, členové: Petr Cvach, Roman Kuřil, likvidací
vyřazeného majetku do 30. 6. 2018. Předseda komise poté vyhotoví
protokol o likvidaci a ten předá účetní obce Lipno nad Vltavou, a to
nejpozději do 31. 7. 2018.
č. usnesení: 42/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo plnění
rozpočtu obce Lipno nad Vltavou za období roku 2017.
č. usnesení: 43/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 1/2018.

Narození / výročí
VÝROČÍ V BŘEZNU 2018
V březnu se nahromadilo 5 kulatých výročí. Jsou to paní Berta Kocoňová a Marie Horváthová, pánové Jozef Olšiak, Jan Bierbaumer a
Zdeněk Furik. Dále budou oslavovat paní Ludmila Vyhnalová, pánové Karel Řezáč, Jan Lupták, Drahoslav Marhoun a Jiří Kalivoda.
Ať je krásný nejen ten dnešní den, ale i všechny ostatní dny v celém roce“.

Za SPOZ Lucie Bravencová a Vítězslava Neubauerová.

Život v obci/Akce
PODĚKOVÁNÍ
Společnost LIPENSKO s.r.o. děkuje všem partnerům
kteří se společně podílí na financování Skibusu Lipno,
který zajišťuje v zimní sezoně 2017/18 propojení
lipenských obcí a přispěje k rozvoji turistického ruchu
a zaměstnanosti na Lipensku. Zejména pak obcím
Lipno nad Vltavou, Frymburk, Vyšší Brod, Černá
v Pošumaví, Loučovice.
LIPNO BEZ BARIÉR
V sobotu 10.3.18 proběhne od 08:30 do 16:00 hod.
den
„Lipno
bez
bariér"
věnován
všem
handicapovaným sportovcům, kteří si mohou v
půjčovně Intersport rent chata Lanovka, zapůjčit
vybavení zcela ZDARMA a vyzkoušet si tak jízdu např.
na monoski.

NAROZENINY LIŠÁKA FOXE
V sobotu 10. března oslaví lišák Fox
narozeniny. A ani na Lipně nebude chybět
pořádná narozeninová party na kterou zve
všechny děti od 14:00 do 16:00 hodin do Fox
parku. Popřát mu přijde i Ronald McDonald.
Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, budeme
lišákovi malovat přáníčka k narozeninám
nebo závodit na lyžích ve slalomu. Nebude
chybět ani pořádný narozeninový dort, o
který se lišák Fox s dětmi určitě rozdělí.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
VLTAVAN LOUČOVICE
oddíl kopané a oddíl kuželek
Pořádají 17. 3. 2018 od 20:00 hodin v KD
Loučovice tradiční Josefovskou zábavu.
Vstupné 130,- Kč, předprodej 100,- Kč
v restauraci Sparta. Výtěžek z tomboly
podpoří děti postižené autismem.

XI. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO
KONCERTU PRO ANDU
31. 3. 2018 OD 18:00 HODIN V SÁLE HOTELU
ŠUMAVA VE VYŠŠÍM BRODĚ.
LETOS ZAHRAJÍ: BENJAMÍNCI ZUŠ, SISKIN'S
(KAPELA ZUŠ), JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND,
LED
ZEPPELIN
S.R.O.,
MAGMA,
SEVEN'S
(UNPLUGGED), (NA) PLECH.
CELÝM VEČEREM NÁS BUDE PROVÁZET BIGI!
VÝTĚŽEK Z DOBROVOLNÉHO VSTUPNÉHO BUDE
VĚNOVÁN NA DĚTSKOU HEMATOONKOLOGII V
ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

Lipno dětem aneb těšíme se na Velikonoce
sobota 31. 3. 2018, 10:00 – 15:00 hodin
Program: 10:00 – 12:30 salonek Restaurace
Lanovka - tvořivé velikonoční dílny 13:00 – odjezd
stezkabusem s lišákem Foxem ke Stezce korunami
stromů 13:00 - 15:00 - pletení pomlázky a hledání
vajíček u Stezky korunami stromů, zábava s lišákem
Foxem
Výhody pro děti s účastnickou kartou: po celý den
vstup do Aquaworld Lipno o 50% výhodněji (pro děti
do 15 let), zdarma stezkabusem s lišákem Foxem ve
13 hodin.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LOUČOVICE
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA
Pečovatelská služba je poskytována na území obce
Loučovice a obce Lipno nad Vltavou. Služba je
určena lidem, kteří jsou z důvodu věku (nad 65 let),
zdravotního postižení či chronického onemocnění
odkázáni na pomoc jiné osoby, z důvodu snížené
soběstačnosti, při obstarávání základních potřeb,
především zajištění péče o svou osobu a chodu
domácnosti a dalších důležitých životních potřeb
(např. zajištění a poskytnutí stravy, pomoc při osobní
hygieně), pochůzky k lékaři, na poštu apod., podpora
při vyřizování osobních záležitostí, prosazování práv
a zájmů.
Nejčastěji využívané služby klienty PS: dovoz oběda,
nákupy, běžné pochůzky, běžné úkony osobní
hygieny, praní a žehlení prádla, doprovod na
vyšetření, jednání na úřadech, úklid, aj.
Pečovatelská služba, je služba hrazená uživatelem.
Výše úhrady se řídí platným Ceníkem úhrad za
poskytování pečovatelských služeb.
Ceník základních úkonů u nejčastěji poskytovaných
služeb:
•
•
•

•
•
•

Dovoz nebo donáška jídla 10,- Kč
Běžný malý úklid domácnosti (1 pracovník) 25,Kč za každých započatých 30 min.
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti –
mytí oken apod. (1 pracovník) za každých
započatých 30 min. 30,- Kč (pouze pro uživatele
běžného úklidu)
Běžné nákupy (do 7 položek) 15,- Kč
Velký nákup (nad 7 položek, např. týdenní nákup,
nákup ošacení, aj.) 50,- Kč
Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřady, apod.) 20,Kč

LIPEN, z.s. zve všechny děti na

Karneval
s Pavlem Novákem
V sobotu 17. 3. 2018 od 15:00 hodin v hotelu BouCZECH
Užijte si nekonečnou legraci a zábavu, písničky, tancování, soutěže a hry.
Každý dostane odměnu. Přijďte si zablbnout.
S Pavlem vyhrává každý!
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•
•

Praní a žehlení osobního prádla (za 1 kg prádla)
60,- Kč
Praní a žehlení ložního prádla (za 1 kg prádla) 60,Kč

Pečovatelská služba neposkytuje své služby: plně
soběstačným seniorům * rodinným příslušníkům
uživatelů * osobám, které se necítí v tíživé životní
nebo sociální situaci * osobám, které nežijí (nemají
trvalý pobyt) na území obce Loučovice a obce Lipno
nad Vltavou * osobám, o nichž je známo, že jsou těžcí
alkoholici, narkomani * osobám s těžkou
psychiatrickou diagnózou, kteří by mohli být sobě i
okolí nebezpeční.
Poskytování sociální služby lze odmítnout těmto
osobám a z těchto důvodů: osoby závislé na alkoholu
a jiných návykových látkách * osoby, které vyžadují
zvláštní stravování (některé druhy diet) * zájemce
požaduje službu, kterou PS neposkytuje * zájemce
vzhledem
ke
zdravotnímu
stavu
potřebuje
ošetřovatelskou péči * agresivní zájemce o službu *

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
zájemce má přenosnou infekční chorobu * k
poskytnutí služby s ohledem na schopnosti žadatele
není důvod, protože není odkázaný na pomoc druhé
osoby * úplná imobilita žadatele, vyžadující celodenní
dohled druhé osoby a nadměrnou fyzickou zátěž ze
strany poskytovatele * osoby, které mají natolik
narušenou orientaci, že jejich stav vyžaduje zvláštní
péči ve speciálním zařízení * pokud je kapacita
Pečovatelské služby naplněna.
Terénní pečovatelská služba obce Loučovice zajišťuje
služby svým uživatelům ve stanoveném čase v
pracovních dnech 6.00 - 14.30 hodin. Sociální
pracovnice nemá pevně určené úřední hodiny.
Zájemci o službu, uživatelé i jejich rodinní příslušníci
ji mohou kontaktovat na tel. č. 724 763 432 a
dohodnout si s ní schůzku na určitý čas, případně emailem pecovatelky@loucovice.info nebo předat
ústní vzkaz s žádostí o schůzku přes ostatní
pracovníky PS – pečovatelky.

Ostatní

Hledáme formou vedlejší pracovní činnosti, raději dva, zájemce pro
zajištění předávání tří apartmánů (klíčů) hostům při příjezdu a
odjezdu a jejich následný úklid v osadě Slupečná. Nejlépe s
bydlištěm přímo v Lipně nad Vltavou nebo v blízkém okolí. Bližší
informace na tel: 739 226 205.

ZUBNÍ KLINIKA MUDr. Žák Alexandr s.r.o. přijme asistentku
zubního lékaře, znalost němčiny vítána. Kontakt: 737 111 524,
alexandrzak@centrum.cz.

Přijmeme do HPP zdravotní sestřičku-zubní asistentku do zavedené
zubní kliniky ve Vyšším Brodě. Nástup možný ihned, dobré platební
podmínky. Bližší informace p. Věra Hötzenegger, Dental Klinik s.r.o.
Vyšší Brod, tel. 380 746 276 nebo email: recepce @zahnpraxis.cz.
Pro tuto lokalitu hledám spolupracovníka nebo tipaře, který si chce
dlouhodobě vydělávat zajímavé finance, volejte 728 637 119.
Koupím byt v osobním vlastnictví, může být i před rekonstrukcí, prosím
nabídněte. Volejte 728 637 119.
Statní hrad Rožmberk nabízí tato pracovní místa:
1) Lektor didaktických programů „Jeřáby táhnou na Jakobínku“.
Termín: květen – září 2018.
2) Pokladní na částečný úvazek. Práce v atraktivním prostředí
národní kulturní památky.
Podrobnější informace na www.hrad-rozmberk.cz V případě zájmu
zašlete svůj životopis na email: rozmberk@npu.cz
Nadnárodní výrobní společnost Engel hledá do rozrůstajícího se závodu
v Kaplici nového kolegu či kolegyni na pozici obsluha obráběcího centra
- kompletní obsluha obráběcího centra včetně nastavení parametrů
stroje a nástrojů, zajištění pravidelné údržby stroje a nástrojů, práce v
třísměnném provozu. Požadujeme SŠ odborné vzdělání - obráběč kovů,
mechanik seřizovač, znalost technické dokumentace, praxe v oboru
výhodou. Nabízíme: zázemí stabilní společnosti se zahraniční účastí,
týden dovolené nad rámec ZP, příspěvek na dopravu a stravování,
bonusy za 100% docházku, 13. a 14. plat dle KS, sportovní a
společenské akce organizované společností, další zaměstnanecké
benefity. Kontakt: jobs.cz@engel.at
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