ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 09/2018

■

Září

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Úvod
HORKÉ LÉTO SKONČILO, PŘIVÍTEJME PODZIM
Léto plné sluníčka uteklo jako voda, prázdniny jsou za námi. Čas běží
neúporně dál a vstupujeme do nového školního roku.
Je tady září. To bývá příjemně teplé a v přírodě tiché. Sem tam začíná
žloutnout listí, přinášející s sebou sladký závan tlení, známku podzimu.
Na severní polokouli začíná kolem 23. září.
Podzim nabízí romantické ranní a večerní mlhy, fantastické barvy
přírody a ideální počasí na výlety. Že Vás nenapadá žádný tip na výlet?
Nevadí! Nikam nemusíte. V Lipně nad Vltavou proběhne během září
několik zajímavých akcí, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Podrobnosti
naleznete uvnitř Zpravodaje.
Připomeňme si ještě nejvýznamnější zářijový den. 28. září. Den české
státnosti.
T o to
d a tu m
je
zároveň
svátkem sv.
Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho
z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho
zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava.
V letošním roce připadá na pátek, a tak nás čeká prodloužený víkend.
Užijte si ho ve společnostivám milých lidí.

Život v obci
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5. října 2018 od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 08:00 do 14:00 hodin.
Do místního zastupitelstva mohou volit občané České republiky, kteří
mají v příslušné obci trvalé bydliště a alespoň druhý den voleb jim bude
18 let. Volit mohou i členského státu Evropské unie s trvalým nebo
přechodným pobytem v příslušné obci, kteří požádali o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.
Volič po příchodu do volební místnosti (Obecní dům č.p. 37) musí
prokázat volební komisi svou totožnost a občanství České republiky. To
lze provést platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Volič, který je občanem jiného státu Evropské unie, se prokáže
Průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo Potvrzením o
přechodném pobytu, popřípadě cestovním dokladem. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství, nebude moci hlasovat. Po prokázání
totožnosti obdrží volič pro obecní volby prázdnou úřední obálku s
razítkem.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě pro obecní volby vyvěšen
vzor hlasovacího lístku, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48
hodin před zahájením voleb. Při sčítání se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží.
Hlasovací lístek pro obecní volby se oproti jiným volbám může lišit,
může být totiž vytištěn oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího
lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být
zvolen. V Lipně nad Vltavou je to 7 členů. Na konci textu je razítko
příslušného obecního úřadu.
Volič může vybírat politickou stranu, politické hnutí, jejich koalice nebo
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých

kandidátů, individuálně kandidující nezávislé kandidáty nebo sdružení
nezávislých kandidátů.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo
politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. U stran, u
kterých byl při registraci vyškrtnut kandidát, zůstává na hlasovacím
lístku jeho pořadové číslo neobsazené.
V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku, může volič ve
volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací
lístek.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, se musí volič
odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Tam může v obecních volbách hlasovací lístek upravit jedním ze třech
způsobů:
1. může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas kandidátům
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této strany v pořadí podle hlasovacího lístku a v počtu, který má být v
obci zvolen.
2. nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.
3. kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy, lze
označit křížkem jednu volební stranu i dát křížky před jména kandidátů z
ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a
z označené volební strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím
lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
zastupitelů.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro
volby do obecních zastupitelstev.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne ho nebo
vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být za plentou i jiný volič, ne
však člen volební komise, a lístek za něho upravit a vložit do obálky,
popřípadě i obálku vložit do volební schránky.
Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem vloží před volební
komisí do volební urny.
Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech
voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise
pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má volič trvalé
bydliště. Není tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či
konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají voličské průkazy.

Rády bychom touto cestou poděkovaly technickým
pracovníkům obce Lipno nad Vltavou, kteří nám velmi
ochotně, kdykoli a bez okolků ve škole pomáhají. Jde např. o
stěhování, montování nábytku, různé opravy, údržbu či
odvoz tříděného odpadu atd. Velmi si této pomoci vážíme!!!
Nepedagogické zaměstnankyně Základní školy a Mateřské školy
Lipno nad Vltavou.
ČESKÉ DRÁHY - VÝLUKA
informujeme, že 11. - 20.9. 2018 proběhne výluka železniční přepravy
na trati číslo 195 v úsecích Lipno – Vyšší Brod - Rybník. Z tohoto
důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou
přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci
omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).
VOJENSKÉ CVIČENÍ AMPLE STRIKE
Jedno z největších cvičení na českém území Ample Strike se bude letos
konat 3. až 14. září. Zúčastní se ho asi 1 200 vojáků z devatenácti
zemí. Zapojí se například i americký bombardér B-52, gripeny nebo
německá tornáda a eurofightery. Cílem cvičení je sladit činnosti pilotů a
předsunutých leteckých návodčích, takzvaných JTAC. Ti v bojích
navádí piloty letadel a vrtulníků na cíl, slouží tak jako jejich „oči“.
Pohybují se proto často v místech bojů nebo na území nepřítele. Do
České republiky se vypráví celkem 28 týmů předsunutých leteckých
návodčí z 18 spojeneckých zemí. Do cvičení zasáhne 36 letounů a
vrtulníků z celkem devíti zemí. Česká armáda zapojí jeden gripen, čtyři
bitevníky L-159 a tři bojové vrtulníky Mi-24.
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Vedení cvičení ještě s Američany jedná o zapojení strategického
transportního letounu C-17 Globemaster. Ředitel cvičení Zdeněk
Gabriel poznamenal, že všechny letouny, které budou nad Českem
působit ze zahraničí, neponesou výzbroj. Německo vyšle dva letouny
eurofighter a dvě tornáda, USA mimo jiné bombardér B-52. Proti
původním plánům nepřiletí polské Su-22. Podle Gabriela byl
jejich provoz kvůli technickým potížím pozastaven. Náklady na cvičení
si každá ze zúčastněných zemí platí sama. Celkem bude cvičit 850
českých a 200 zahraničních vojáků. Zapojí se i aktivní zálohy, které
budou mít na starosti ostrahu letišť a základen. Stroje budou startovat z
letišť v Náměšti nad Oslavou, Čáslavi a Pardubicích. Samotné cvičení
bude probíhat na Libavé, Boleticích, na bývalém vojenském letišti
Bechyně a na náměšťském letišti. Během akce by měla obdržet
takzvanou certifikaci česká letecká jednotka, která bude příští rok
nasazena ve společné takzvané battlegroup zemí Visegrádu určené pro
Evropskou unii. Během cvičení dojde ke zvýšené hladině zvuku.

SALON FÉNIX
KOMPLETNÍ PÉČE O PLEŤ.
VĚNUJ SE SOBĚ A DOPŘEJ SI PÉČI
LIPNO NAD VLTAVOU 90
(VEDLE PIZZERIE MILANO)
TEL.: 606 313 452
PO – PÁ 10:00 – 15:00 (A DLE TEL. OBJEDNÁVEK,
NA ZÁKLADĚ DOMLUVY MOŽNOST I V SO + NE).
NABÍZÍME: PŘÍSTROJOVOU PEDIKÚRU,
MANIKÚRU, KOSMETIKU A PERMANENTNÍ
MAKE-UP, RELAXAČNÍ MASÁŽE (KLASICKÁ,
HAVAJ, AROMA, MEDOVÁ, INDICKÁ), HŘEJIVÉ
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY.
PŘIJĎTE SI K NÁM ODPOČINOUT.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
WWW.SALON-FENIX.CZ,
WWW.FACEBOOK.COM/SALONFÉNIX
OBČANÉ LIPNA NAD VLTAVOU 10% SLEVA NA
SLUŽBY KROMĚ KOSMETIKY A PERMANENTNÍHO
MAKE-UPU.

MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

SKUPINOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
V LIPNĚ NAD VLTAVOU

Kurz je určen začátečníkům,
„chronickým“ začátečníkům i mírně
pokročilým. Velikost skupiny 6 - 10
osob. Začínáme v říjnu 2018.
Více informací na 728 720 466.
Hanka Kotalíková

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Narození / výročí
VÝROČÍ V ZÁŘÍ
V tomto měsíci oslaví narozeniny 10 občanů a občanek.
Kulaté narozeniny mají paní Jiřina Stýblová, Marie Včolková, Lenka Brožovská a pan Ján
Sojka. Dalšími oslavenci s významnými narozeninami jsou paní Anna Luptáková, Herta
Kyselová, Silvie Valková, Hana Kalivodová, Hana Bejdáková a pan František Cvach.
Dobrou náladu, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu krásných okamžiků v životě přeje SPOZ.
Za SPOZ Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová

Akce
LIPNO DĚTEM ANEB DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM
SYSTÉMEM 8. 9. 2018
Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem nabídne
8. 9. 2018 zábavu nejen dětem, ale i dospělým. Těšit se můžete na
ukázky a zásahy profesionálních hasičů, ale také policistů a záchranářů.
Budete si moci prohlídnout techniku policie, hasičů, záchranné služby,
horské služby, vodní záchranné služby nebo také šumavského
národního parku. Vyzkoušet si pak můžete simulátor převrácení a
nárazu od BESIP.

Spartan Beast 20km+ 30 překážek minimum
Oba dny si budou moci zasoutěžit také děti, součástí víkendu bude i
Spartan Kids pro děti od 4 -14 let.

Program: ukázky u Království lesa
11.00 – ukázka hašení
11:30 – komentovaná ukázka resuscitace
12:00 – policejní koně
12:30 – policejní kynologové
13:00 – komentovaná ukázka použití AED
13:30 – policejní koně
14:00 – policejní kynologové
14:30 – společná ukázka IZS - loupežné přepadení benzínové stanice
15:15 - South Bohemia Classic – průjezd veteránských aut
Program: 10 – 16 hodin u Království lesa a Stezky korunami stromů
prohlídka stanovišť a techniky, cyklotrenažer, trenažér převrácení od
BESIP, slaňování ze Stezky korunami stromů, největší nafukovací
hasičské auto.
Změna programu vyhrazena www.lipno.info.
LIPENSKÝ KOLO-TOČ 28. 9. 2018
Nenechte si ujít 7. ročník akce Lipenský KOLO-toč, která se bude konat
28. září 2018. Akce je ideální pro všechny, kteří mají rádi jízdu na kole
či in-line bruslích – malé i velké, rodiny s dětmi, aktivní i rekreační
sportovce… prostě všechny, kteří si chtějí užít den a načerpat energii
díky nádherným scenériím okolí lipenského jezera.
Akce začne v 10:00 hodin v Lipně nad Vltavou v přístavu u budovy
Kapitanátu. Pojede se po Jezerní cyklo a in-line trase směrem na
Frymburk, následně přívozem na Frýdavu a odtud přes Přední Výtoň
zpět do Lipna nad Vltavou.
Po celý den budete mít možnost si vyzkoušet floutrejl s instruktorem.
Jedná se o 5 km dlouhou, lesem vedenou cyklotrasu, která je určená
přímo pro Vás a Vaše děti. Užijte si bezpečnou jízdu na kole v klidném
prostředí lesa. Na Floutrejlu pojedete převážně z kopce, plynuje
projedete po terénních vlnách a hravě zvládnete připravené klopené
zatáčky. Dojedete až k nástupní stanici lanovky Promenádní. Zpět do
kopce se vyvezete lanovkou. www.lipno.info
SPARTAN RACE 22. – 23. 9. 2018
Na Lipně se bude konat první SPARTAN TRIFECTA víkend v České
republice v roce 2018. Jedná se o 3 závody během víkendu. Závodníci,
kteří dokončí všechny 3 závody obdrží speciální medaili.
3 základní závody:
Spartan Sprint 5km+ 20 překážek minimum
Spartan Super 13km+ 25 překážek minimum

AUTOMOBILOVÉ VETERÁNY PŘIJEDOU NA LIPENSKÉ
SJEZDOVKY
Milovníci veteránů si přijdou na své v sobotu 8. září. Součástí programu
akce „Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem“
bude průjezd strojů, které psaly automobilovou historii. Devátý ročník
South Bohemia Classic, mezinárodní setinové rallye klasických a
sportovních vozů, sem zavede více než 140 posádek z jedenácti zemí
světa.
Hodnotné skvosty začnou na vrchol Kramolína přijíždět kolem 15:15
hodin, tedy krátce po skončení společné ukázky všech složek IZS.
Nejzajímavějším místem pro sledování klenotů na čtyřech kolech bude
prostranství lipenských sjezdovek kolem Království lesa a Stezky
korunami stromů.
Na polovině cesty mezi těmito atrakcemi bude umístěna takzvaná
průjezdní kontrola, díky níž každé vozidlo zastaví a diváci budou mít
dostatek času si ho prohlédnout. Dále budou vozy pokračovat do
Slupečné a Lipno opustí směrem na Frymburk.
K vidění budou legendární, ale i méně známé značky – jmenujme
například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Cadillac, Austin Healey, Ferrari,
Chevrolet, Porsche, Škoda, Wolseley, Rover nebo Triumph.
IX. South Bohemia Classic 2018, největší akce svého druhu na území
České republiky, odstartuje v pátek v 17:15 na českobudějovickém
náměstí Přemysla Otakara II. Trasa dále vede přes Hlubokou,
Holašovice, Chvalšiny, Český Krumlov a Přídolí až do cíle prvního dne
v Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy posádky
pojedou kolem Vltavy do Rožmberku, zavítají do Rakouska,
Novohradských hor nebo Borovan. Vrcholem akce bude Grand Prix
Kaplice se začátkem ve 13 hodin.
Další informace včetně kompletního seznamu přihlášených najdete na
www.southbohemiaclassic.cz.
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BALONOVÉ LÉTÁNÍ NA LIPENSKU 2018
Po úspěšném balonovém létání na Lipensku v roce 2017 pokračujeme i
tento rok. Termín hromadného vzletu je naplánován na pátek 28. září,
co je státní svátek a začátek prodlouženého víkendu. Hromadný start je
plánován na ranní hodiny, je třeba počítat předběžně s časem 6:30 hod
ráno. V případě nepřízně počasí je náhradní termín letu - ráno 29. 9., tj.
v sobotu. Samozřejmě bude záležet na počasí, síle a směru větru, ale
preferujeme start z okolí Frymburku. Cena jedné letenky pro jednu
osobu je 3.500 Kč. Je to cena nestandardně nízká, kterou Turistický
spolek Lipenska dojednal výhradně pro tuto akci s balonáři. Cílem je
pověsit nad Lipno co nejvíce balonů a užít si nevšední zážitek z
hromadného balonového létání, které je zvláště v naší oblasti velkým
adrenalinem. To proto, že není možné startovat v místech, kde by
hrozilo odvanutí nad Vojenský výcvikový prostr Boletice, nebo nad
Národní park Šumava. Dále je ošemetné bezvětří, kdy může balón
zůstat viset nad vodní hladinou. Ale i tak jsme na všechny alternativy
připraveni. Tak neváhejte a přijeďte si užít co jste ještě nezažili.
Očekáváme 20 i více balonů.
Letenky prodávají:
1) členové Turistického spolku Lipenska, viz uvedené kontakty:
http://tslipenska.cz/clenove/radni-zakladajici-clenove/
2) balonáři: www.letime-balonem.cz, info@letime-balonem.cz, tel.: 777
292 250
3) informační střediska v regionu: http://www.lipensko.cz/praktickeinformace/infocentra.
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PROGRAM SEPTEMBEER FEST 7. – 8. 9. 2018 Parkoviště u Pláže
Pátek:
18:00 Slavnostní zahájení
18:10 – 20:00 New Rangers (country)
20:00 – 21:00 Pivní soutěže
21:00 – 22:30 Tabasco (hard rock)
23:00 – 01:00 Šance (pohodový rock)
Sobota:
10:00 – 16:00 Dětský koutek – klaun malování na obličej
10:00 – 14:00 Babouci – jihočeská dechovka
14:45 – 17:00 Good Times Big Band
17:00 – 17:45 Pivní soutěže
17:45 – 19:15 Dětský pokojíček (pop folk)
19:45 – 21:15 ZZ Top revival (legenda rocku)
21:45 – 23:00 Harvester (rock)
23:30 – 00:30 Oceán (legenda popu)
01:00 – 02:00 Soul Of The Last River (melodický rock)
Moderátor: Coco Jambo

Ostatní
LIPNO LAKE RESORT hledá zaměstnance na pozici:
RECEPČNÍ na hlavní pracovní poměr. Práce v Lipně nad Vltavou.
Měsíční mzda 22.000 Kč až 27.000 Kč. Zaměstnanecké bonusy: 13.
té platy, jazykové lekce, ubytování přímo v resortu 100 Kč / den
Pro více informací kontaktujte Janu Touškovou
jana@lipnolakeresort.cz, +420 603 478 117

Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá pracovníky na hlavní
pracovní poměr na následující pozice:
Pracovník cyklo/ski servisu
Práce v servisu v Lipně nad Vltavou. Náplní práce je oprava a údržba
kol, koloběžek, lyží a snowboardů. Požadujeme: technickou zdatnost,
časovou flexibilitu, zodpovědnost, spolehlivost Nabízíme: zajímavou
práci v mladém kolektivu, odpovídající platové ohodnocení, stravování
za zvýhodněných podmínek, výhody spojené s dalšími provozy (služby
půjčoven INTERSPORT Rent, volný vstup do Aquaworldu, slevy
v prodejně INTERSPORT Lipno, aj.), pracoviště v Lipně nad Vltavou,
práce na hlavní pracovní poměr

Pracovník půjčovny INTERSPORT Rent
Práce na pozici obsluhy v půjčovnách sportovního vybavení
INTERSPORT Rent v Lipně nad Vltavou. Požadujeme: časovou
flexibilitu, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativní znalost AJ/NJ.
Nabízíme: zajímavou práci v mladém kolektivu, odpovídající platové
ohodnocení, stravování za zvýhodněných podmínek, výhody spojené s
dalšími provozy (služby půjčoven INTERSPORT Rent, volný vstup
do Aquaworldu, slevy v prodejně INTERSPORT Lipno, aj.), pracoviště v
Lipně nad Vltavou
Zaujala vás některá z nabídek? Pošlete svůj životopis na
adresu rent@lipnoservis.cz.
ZPRAVODAJ OBCE LIPNO NAD VLTAVOU - periodický tisk územního
samosprávného celku obce Lipno nad Vltavou. Vydává Obec Lipno nad Vltavou, IČ:
00245976, Registrační značka: MK ČR E 22037. Odpovědný redaktor: Lucie Bravencová,
Adresa redakce: Obecní úřad Lipno nad Vltavou, 382 78 Lipno nad Vltavou 83, e-mail:
ou.lipno@lipensko.cz, tel.: 380 736 113, Tisk: Obecní úřad Lipno nad Vltavou. Distribuce:
Česká pošta, s.p. Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a
vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem
protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 230 ks.

