ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 04-05/2018

■

Duben - Květen

■

Náklad 230 ks

Úvod

Květen přichází a s ním i mnoho nového v našich životech. Bojíme se
změn, nebo po nich toužíme? Strach není na místě, horoskopy na
květen říkají, že se bát nemusíme, protože budeme dopředu vědět, kde
nástrahy číhají a kde se naopak otevírají nové možnosti.
Jak už napovídá název tohoto měsíce, vše kolem nás bude rozkvétat. A
nejedná se pouze o přírodu, ale hlavně o mezilidské vztahy. V tomto
období budeme cítit silný vliv hvězd co se týče například lásky. A proč
ne? Vždyť měsíc květen je považován za měsíc lásky!!!
V květnu na nás bude nejvýznamněji působit vliv Slunce, které bude
protínat znamení Býka. Pozitivní energii pocítíme nejvíce na sobě,
protože tato pozice Slunce nás obdaruje velkou vytrvalostí. Toto období
tak bude velmi plodné. Bude nás lákat vše nové a neprobádané.
Užijeme si spoustu dobrodružství, ať už sami, v páru nebo s přáteli.
Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami,
nejznámější jsou stavění májek nebo pálení čarodějnic.

■

Zdarma

V květnu vzdáváme poctu matkám a mateřství. Den matek se slaví v
různé dny na mnoha místech po celém světě. V Česku se slaví podle
amerického vzoru druhou květnovou neděli.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla
roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva
matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později.
Až v roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první
oficiální oslavu Dne matek coby celonárodního svátku, konající se
druhou květnovou neděli.
V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho
propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl
postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne
žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách
připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.
V 16. století se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem Mateřská
neděle (nebo Neděle matek) a připadal na postní dobu před
Velikonocemi. Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo v bohatých
domácnostech daleko od domova a nemohlo trávit čas se svými
matkami. Proto sloužící dostávali na tento den volno, aby se mohli vrátit
domů nebo navštívit kostel ve svém rodném městě, kde žily jejich matky
a další příbuzní.
A například už ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek,
spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.
V květnu zaplesá srdce hokejového fanouška. 82. mistrovství světa v
ledním hokeji odstartuje v pátek 4. května 2018. Pořadatelskou zemí
bude Dánsko, hrát se bude v hlavním městě Kodaň a v menším
městě Herning. Dánsko se stane pořadatelskou zemí takto významného
turnaje poprvé v historii. Předseda Dánského svazu ledního
hokeje Henrik Bach Nielsen dokonce tuto akci označil za dosud největší
sportovní akci v Dánsku vůbec.
Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství zápasem proti Slovensku v
sobotu 5. května ve 20:15 hod. Doufejme, že se dočkáme hezkých
výsledků.

Zprávy z obci
Obec Lipno nad Vltavou děkuje těmto partnerům za poskytnutí tomboly v rámci Plesu obce Lipno nad Vltavou:

Amenity resort, a.s., Anderle František - AnSel, s.r.o., Bobová dráha SLIDELAND LIPNO, BODY 21 – sportovní a relaxační centrum,
Cifreundová Barbora, Dvořáková Michaela, Faturovi Elisabeta a Jan – Penzion Karolína, Figurovi Jitka a Milan – Pizzerie Miláno,
Funspot Lipno, s.r.o., HAMECO, Homolovi Iva a Jaromír – 1. Lipenská zemní, s.r.o. ,Hopsárium Lipno, Hron Pavel – maloobchod,
Chalupa Václav, Chemik Jaroslav Novotný – Restaurace Loděnice, Infocentrum Lipno, Jednota Kaplice, Knotková Šárka - LIPNO – IN,
s.r.o., KOLOBĚŽKY KLEŤ, KRÁLOVSTVÍ LESA, Krejza Luboš - LIPNO CENTRUM, s.r.o., Kubíkovi Petra a Jan – Penzion pod lipou,
Lipensko, s.r.o., LIPNO GASTRO, s.r.o., LIPNO LAKE RESORT, s.r.o., LIPNO SERVIS, s.r.o., Longauerová Jindra, ONTARIO –
půjčovna lodí, Restaurace Kotva – bratři Maříkovi, Rosenberger Lipno Line, s.r.o., Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou,
Staněk Jan – JS Trans, Staňková Vendula, STEZKA KORUNAMI STROMŮ, SURFSPORT, Český Krumlov, Tiskárna Černý, Černá
v Pošumaví , TRENTÝRKÁRNA.CZ, Voroplavba.cz, s.r.o., Český Krumlov, Zídek Zdeněk - Loděnice Lipno, s.r.o.
Dále obec děkuje majitelům a zaměstnancům hotelu BouCZECH za pronájem prostor a součinnost při organizaci akce.
Děkujeme také Aniččce Kocourkové, Vanesse Papajové, Lence Somolíkové a Lauře Šlancové za pomoc při organizaci během
plesu a za zajištění pořadatelské služby.
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Narození / výročí
VÝROČÍ V DUBNU 2018
V dubnu se sešly troje kulaté narozeniny. Slavili Milada Stropková, Vladislava Tydlačková a Zdeněk Kučera. Dalšími oslavenci byli:
Jaroslav Komrska, Jaroslav Koutský, Jan Stropek a Jan Fatur.
"Přejeme hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné."
VÝROČÍ V KVĚTNU 2018
Kulatiny v květnu budou slavit čtyři muži: Radomil Serafin, Jan Turin, Jan Lupták ml. a Vilém Neubauer. Pěkná výročí oslaví Marta
Račáková. Jana Říhová, Vítězslava Neubauerová, Charlota Rouwová a Růžena Kovariková. Dále budou slavit Dušan Vongrej, Marián
Zahatňanský a Václav Macháček st.
„Mnoho štěstí, radostí v životě, pevné zdraví a dostatek energie“

Za SPOZ Lucie Bravencová a Vítězslava Neubauerová

Život v obci/Akce
Frymburský sbor HARMONIE Vás srdečně zve na benefiční
koncert pro Sárinku
Na koncertu zazní české, slovenské a ukrajinské lidové písně,
včetně autorských skladeb českých skladatelů a trio Dereva.
25.5.2018 pátek v 18.00 hod. v sálu hotelu Bouczech v Lipně
nad Vltavou.
Vstupné bude věnováno Sárince Kortišové, pětileté holčičce s
kombinovaným postižením. Již druhým rokem se chystá na
speciální neurorehabilitaci, která je finančně velmi náročná.
Výtěžkem z koncertu společně pomůžeme Sárince ke zlepšení
zdravotního stavu.
UŽÍVEJTE SI VOLNÝ ČAS AKTIVNĚ

V provozech společnosti LIPNO SERVIS, Stezka korunami stromů a
Hopsárium Lipno získáte vstupné výhodněji i v letošní letní sezoně:
- 50 % na vstup do bazénu v Aquaworld Lipno (opakovaně)
- 50 % na vstup do sauny v Aquaworld Lipno (opakovaně)
- 50 % na vstup do Lanového parku (opakovaně)
- 50 % v Bikepark Lipno (opakovaně)
- 50 % na letní lanovou dráhu Lipno Express (opakovaně)
- 25 % v letní půjčovně plavidel na pláži (opakovaně)
- 50 % na vstup do Hopsária Lipno (opakovaně)
ZDARMA vstup na Stezku korunami stromů Lipno (jednorázově)
ZDARMA tobogán na Stezce korunami stromů Lipno (jednorázově)
ZDARMA vstup do Království lesa (jednorázově)
DRAČÍ LODĚ LIPNO
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
V sobotu 19.5. se v Lipně nad Vltavou uskuteční oficiální Zahájení letní
turistické sezóny, kde se pojede otevřený závod dračích lodí Lipno
Dragon Boat Race 2018. Závod je určen široké veřejnosti a program je
opět skvělý. Den jako stvořený pro sportovce, ale také ideální den pro
rodiny s dětmi. V rámci zahájení letní sezóny si můžete celý den
vyzkoušet nejrůznější atrakce: dětskou dračí loď, skákací hrad nebo
výtvarné ateliéry. Určitě potěší několik pohádek nebo divadlo. Večer pak
nebudou chybět koncerty.
Závodem dračích lodí víkend ale rozhodně nekončí. V neděli se pojede
závod na 1000 m a budete mít i možnost vyzkoušet si veslování
s olympionikem Václavem Chalupou. Více na www.lipno.info

Cvičení či-kung - osm kusů brokátů
Jedná se o sestavu cviků na podporu zdravého těla a
mysli.Vhodné pro začátečníky a dospělé neomezeného
věku. Místo setkání: Rezidence Club Canada, Lipno. Datum
a čas: 9.5, 16.5. 23.5 od 17:30h do 18:30 hod. Vstup
dobrovolný. Přihlášky a info: Olga Makovecká,
777299501, info@svobodnytanec.cz

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

PRODEJ ŽIVÝCH RYB
(frymburské náměstí před hospodou Na Rynku)

11. 5. 2018 a 25. 5. 2018
od 15:00 do 17:00 hod
Zde si můžete zakoupit Sivena amerického
nebo Pstruha duhového.
Srdečně Vás zve Ing. Jonáš Knížek (722 952 955).

Zájezd na představení Fantom Opery. Sobota 6. 10.
2018 od 14:00 hodin v divadle Goja Music Hall Praha.
Prodej vstupenek na obecním úřadě v Lipně nad
Vltavou pro občany obce Lipno nad Vltavou.
Z důvodu omezené kapacity vstupenek pouze 2 ks na
osobu. Rezervace po telefonu neděláme. Odjezd
z Lipna nad Vltavou cca okolo 8:00 hodiny zájezdovým
autobusem. Dopravu hradí obce Lipno nad Vltavou a
Loučovice. Podrobnosti budou upřesněny. Cena
vstupenky 999,- Kč.
PODĚKOVÁNÍ ZA LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PRO MATEŘSKOU ŠKOLU
Druhý týden v březnu absolvovala naše dcera spolu s ostatními dětmi
z MŠ Lipno nad Vltavou lyžařský výcvik ve Skiareálu Lipno. Celý výcvik
byl velmi dobře zorganizován, i když počasí v prvních dnech nepřálo,
byli všichni instruktoři i děti ve výborné náladě. Každé ráno čekala na
děti rozcvička a hned poté si instruktoři děti rozebrali. Mile mě
překvapilo, že k dispozici pro 13 dětí bylo 6 instruktorů z lyžařské školy
Skischool. Tímto bych ráda poděkovala všem instruktorům za
profesionalitu, a hlavně za trpělivost, které bylo chvilkami opravdu
zapotřebí. Všechny děti si výcvik za hubičku moc užily, díky za podporu!
maminka Eva
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celém Jihočeském kraji - www.jiznicechy.cz. Proto je každá zajímavá
akce z našeho regionu sdílena i na stránkách Jihočeského kraje,
případně i na jejich facebookovém profilu s dosahem desítek tisíc
čtenářů a uživatelů.
Web lipensko.cz je otevřen úplně každému, kdo se angažuje v oblasti
od Stožce po Rožmberk, a každý jej může obohatit. Proto jestli máte
ubytovací zařízení, hotel, penzion nebo kemp, případně jestli nabízíte
turisticky zajímavou atrakci či událost, tak vám můžeme pomoci
s propagací. Chcete být také na webu? Pošlete nám kvalitní podklady
(text a fotografie v dobrém rozlišení) a vytvoříme vám profil zdarma.
Nebo pošlete pěkné fotky z destinace, uveřejníme je na Facebooku
včetně autorství. Hledáme i provozovatele starých řemesel,
neobvyklého způsobu podnikání, zkrátka vše, co může návštěvníkům
udělat Lipensko ještě atraktivnější.
Pokud budete chystat nějakou zajímavou akci, vytvořte si z ní na
Facebooku událost s pěknou grafikou titulní fotky. Taková akce se pak
na náš web automaticky natahuje, takže když bude opravdu atraktivní
pro turisty, rádi potvrdíme její publikaci a budeme ji šířit dál. Pokud
s Facebookem náhodou nepracujete, pošlete nám informace emailem.
Chybí vám na webu něco zajímavého? Nějaký výlet? Opět, budeme
rádi, když nám pošlete své tipy, včetně textu a kvalitních fotografií, a my
vás výlet zveřejníme ve prospěch všech. Zároveň budeme moc rádi,
když odkaz na web www.lipensko.cz umístíte na vaše weby a pomůžete
propagovat Lipensko tak, aby se dostalo k co největšímu počtu
uživatelů, návštěvníků a fanoušků.
Těšíme se, že spolu s vámi náš web bude ještě víc žít, a že se spolu
s námi vaše podnikání bude ještě víc rozvíjet!
Za Turistický spolek Lipenska Šárka Stoszková,

SOBOTA 2. ČERVNA 2018

POHÁDKOVÝ LES
Startujeme v 15:00 hodin od
„Soukupů“.
Pohádková stanoviště, zábava,
soutěže, muzika, táborák, buřty,
balíčky.
Těšíme se na Vás!!!
KINO LOUČOVICE

V prostorách Kulturního domu Loučovice je obnoven provoz kina.
Promítat se bude 1 – 2 x měsíčně. Podrobnější informace na
facebookových stránkách Zpravodaje obce Loučovice.

NOVÝ WEB TURISTICKÉHO SPOLKU LIPENSKA
V roce 2017 byl Turistickým spolkem Lipenska spuštěn nový web, který
na jednom místě propaguje Lipensko od Stožce po Rožmberk nad
Vltavou. Atraktivní doménu www.lipensko.cz věnoval Svazek
lipenských obcí. Na stránkách najdete důležité a podnětné informace
jak pro turisty, tak i pro místní obyvatele či podnikatele.
Na web jsou v sekci „nezmeškejte“ pravidelně aktualizovány akce, které
se v celém regionu odehrávají. Uživatel tak má přehled o dostupných
akcích od Stožce po Rožmberk. Kromě toho web přináší upoutávky na
zajímavé události, nabídku ubytování či stravování, tipy na výlety.
Z webu potom dále čerpají stránky, které propagují cestovní ruch v

Pátek 25.5.2018 od 18:00 a od 20:15 - Věčně tvá nevěrná
Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už
snad celou věčnost. Miluška svého manžela i dospívající dceru
neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro
mladší a krásnější ženy. Jejich manželství se pomalu řítí do záhuby. Na
záchranu přijíždí teta Marta (Vilma Cibulková), která má šílený plán, jak
krachující manželství zachránit. Nevhodný do 12 let, 92 minut, česky.
Sobota 26.5.2018 od 16:00 a od 18:30 - Čertoviny
Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a
Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do
měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. V přestrojení za čeledíny se
dostanou na statek a zdá se, že konečně budou mít úspěch. Vypočítavý
sedlák totiž chce svoji dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře
Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana. Přístupný, 101 minut, česky
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Pracovník půjčovny INTERSPORT Rent
Práce v půjčovnách sportovního vybavení Intersport rent v Lipně nad
Vltavou. Náplní práce je obsluha v půjčovnách sportovního vybavení.
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, volný vstup do
Aquaworldu, slevy v prodejně Intersport Lipno, aj.), pracoviště v Lipně
nad Vltavou, práce na hlavní pracovní poměr.
Zaujala vás tato nabídka? Pošlete svůj životopis na
adresu rent@lipnoservis.cz.
Pracovník letní půjčovny INTERSPORT Rent - BRIGÁDA
Práce v půjčovnách sportovního vybavení Intersport rent v Lipně nad
Vltavou. Náplní práce je obsluha v půjčovnách sportovního
vybavení. Brigáda v období červenec až srpen.
Požadujeme: věk minimálně 16 let, časovou flexibilitu, zodpovědnost,
spolehlivost, komunikativní znalost AJ/NJ.
Nabízíme: zajímavou práci v mladém kolektivu, ubytování v Lipně nad
Vltavou a stravování za zvýhodněných podmínek, možnost dlouhodobé
spolupráce, odpovídající platové ohodnocení, výhody spojené s dalšími
provozy (služby půjčoven Intersport, volný vstup do Aquaworldu, slevy
v prodejně Intersport Lipno, aj.), pracoviště v Lipně nad Vltavou,
pracovní činnost dohodou o provedení práce v době od 30. 6. 2018 do
2. 9. 2018. Zaujala vás tato nabídka? Pošlete svůj životopis na
adresu rent@lipnoservis.cz
Pracovník cykloservisu - BRIGÁDA
Práce v servisu kol v Lipně nad Vltavou. Náplní práce je oprava a
údržba kol a koloběžek. Brigáda v období červenec a srpen.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Požadujeme: věk minimálně 16 let, technickou zdatnost, časovou
flexibilitu, zodpovědnost, spolehlivost.
Nabízíme: zajímavou práci v mladém kolektivu, ubytování v Lipně nad
Vltavou a stravování za zvýhodněných podmínek, možnost dlouhodobé
spolupráce, odpovídající platové ohodnocení, výhody spojené s dalšími
provozy (služby půjčoven Intersport, volný vstup do
Aquaworldu, slevy v prodejně Intersport Lipno, aj.), pracoviště v Lipně
nad Vltavou, pracovní činnost dohodou o provedení práce v době od 30.
6. 2018 do 2. 9. 2018.
Zaujala vás tato nabídka? Pošlete svůj životopis na
adresu rent@lipnoservis.cz.
Pracovník cykloservisu
Práce v servisu kol v Lipně nad Vltavou. Náplní práce je oprava a
údržba kol a koloběžek.
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, volný vstup do
Aquaworldu, slevy v prodejně Intersport Lipno, aj.), pracoviště v Lipně
nad Vltavou, práce na hlavní pracovní poměr.
Zaujala vás tato nabídka? Pošlete svůj životopis na
adresu rent@lipnoservis.cz.
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