ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 08-09/2016

■

Srpen - Září

■ Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod

ROK 2004
Významnou událostí roku 2004 byly Olympijské hry v Řecku. Naše
republika vyslala 140 závodníků - nejvíce sportovců, kdy bylo vůbec na
OH od nás. Kateřina Kůrková - střelba - bronz, Lenka Hyková - střelba stříbro, Roman Šebrle desetiboj -ZLATO.
Mezníkem v našich dějinách je datum 1. 5. 2004, kdy jsme vstoupili do
Evropské unie. Oslavy byly na hranicích v rakouském městečku
Guglwald.
16. 6. 2004 bylo otevřeno Informační centrum na lipenské promenádě usnadní orientaci návštěvníkům této oblasti.
K 31. 12. 2004 žilo v naší obci 532 obyvatel. Občanům bylo předáno
131 přání. 4 1. 2004 přišlo k zápisu do 1. třídy 8 dětí: 6 chlapců a 2
děvčata. Během roku 2004 se narodilo 5 dětí, a to 3 chlapci a 2
děvčata. 4. 12. 2004 bylo v penzionu ARMIN uvítáno 7 dětí: 3 chlapci a
4 děvčata. Manželství uzavřelo 5 párů. Zemřeli 2 muži ve věku 67 a 55
let. Počet dětí v Základní škole 33 a v Mateřské škole 37.
V červenci se obecní úřad přestěhoval na promenádu do první řady
posledního domu číslo 83.
OBECNÍ KNIHOVNA - v tomto roce nastala v knihovně personální
změna. Paní Lilian Schořová, pětaosmdesátiletá, požádala o uvolnění.
Do knihovny jsem v srpnu nastoupila já V. Neubauerová. Počet svazků
4083, počet čtenářů: 41, z toho 19 do 15 let. Počet návštěvníků 573,
počet výpůjček: 2 082. Stále využíváme půjčování souborů knih z
Městské knihovny v Českém Krumlově. Do malých knihoven se bude
zavádět internet. ZO ČSŽ - má stále své trvání s 15 členkami.
FC LIPNO - 26. června 2004 slavili členové fotbalového klubu 10 ti leté
výročí. Ovšem fotbal se hrál na Lipně mnohem dříve.
PODNIKATELSKÁ ČINNOST: v bývalém hotelu LIPNO č. 4 se
dokončují stavební úpravy bytů. HOTEL LIPENKA ubytovává převážně
mládež nad 15 let, hlavně zimní lyžařské zájezdy z Polska. HOTEL
GABRIEL - bývalá Zotavovna ROH, zde jsou hlavně ubytovávány děti
MŠ a ZŠ. EXIL – DISKOTÉKA - v horní části budovy vznikla diskotéka
s provozem hlavně v létě. Během roku uspořádali akce pro lipenské
občany: dětský karneval, Valentýnskou a Josefovskou zábavu. V části
bývalého obchodu - ve skladech byly zřízeny dvě prostorné třídy pro
výuku dětí škol v přírodě. HOTEL DOMINO - budova dříve patřila

Zotavovně ROH, je situovaná hned u silnice, za křižovatkou. Uvnitř se
prováděli stavební úpravy, i zvenku jsou přístavky na obou stranách
budovy. Omítku zvolili světle modrou. V listopadu otevřeli.
RESTAURACE FAMILA byla pronajata Číňanovi a tak vznikla "Čínská
restaurace". Směřovalo sem dost lidí, hlavně návštěvníci z DOMINA,
protože tato restaurace neměla úplný provoz. RESTAURACE NA
MARINĚ byla od začátku roku zavřená, potom bylo otevřeno jen "bistro"
nápoje. V dubnu byl již otevřený celý komplex. RESTAURACI "DE
TULP" u bazénu provozoval v tomto roce Holanďan. PENZION "U
DRAKA" bývalé elektrárenské rekreační zařízení nyní provozují mladí
manželé. Uvnitř provedli stavební úpravy, které zařízení hodně
pozvedly. RESTAURACE ADMIRÁL se brzy stala nejnavštěvovanějším
podnikem s výbornou kuchyní. Konají se zde soukromé oslavy a rauty.
Byl zde hostem i pan prezident Václav Klaus.
DAHL CONFECTION - dílna na šití byla zrušena v červenci. Práci
ztratilo 30 - 40 žen převážně z Lipna a nejbližšího okolí. Trvání dílny
bylo téměř 10 let.
VÝSTAVBA REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Marina - etapa č. 3 se nachází
za promenádami I a II. Zatím jsou postaveny dva bloky po 5 a 6
apartmánech. Jsou v plánu ještě dva bloky. VILLA PARK LIPNO
je na kopci u lesa nad fotbalovým hřištěm - v tomto roce bylo
postaveno asi deset domů. RIVIERA LIPNO - staví se nový blok domů.
HOTEL *** PENZION SLUNEČNÁ LOUKA vznikal u lesa v blízkosti
lanovky. Byl otevřen na Silvestra.
PROMENÁDA I je prvním blokem sedmi spojených domů, blízko silnice.
V přízemí jsou provozovny, obchody apod. a nad nimi apartmány.
PROMENÁDA II - pokračování předchozího bloku. Tento úsek má 5
domů.
Půjčovny lyží byly letos čtyři - ještě jedna u jezera. Všechny měly co
dělat. Lyže si hlavně půjčují zahraniční návštěvníci a to Holanďané.
KRUHOVÝ OBJEZD se budoval na silnici blízko lanovky a marketu
COOP.
MARINA - velká kapacita ubytování na Marině bývá koncem února a
začátkem března - prázdniny dětí v Holandsku a potom v létě a v
prosinci. V prosinci zde bylo až 900 rekreantů, převážně z Holandska.
BAZÉN - i v bazénu se pozná, kolik je ubytováno rekreantů. Vždy na
podzim - v listopadu je bazén uzavřen, aby se mohly vykonávat
asanační práce. V tomto roce byly rozšířeny služby o masáže.
KRAMOLÍN 24. 11. 2004 hovořil v televizi ředitel Lipno servisu s.r.o. o
rozšíření sjezdovek o 1 ha, o měsíc později informoval o otevření
stanice Horské služby.
LIPENSKÁ PŘEHRADA – HRÁZ byla od května do listopadu uzavřena.
Opravovala se pro špatný stav mostovek. Mostovky jsou panely na
hrázi, které tvoří most.
KYNOLOGICKÝ SVAZ - jak zdárně začal, tak stále pokračuje. Jejich
členy jsou muži, ženy i děti. Jsou zapojeni i do programu obce.
Tentokrát to byl zdařilý živý Betlém.
SLUPEČNÁ - Penziony Karolína a Diana si vedou dobře. Jsou
navštěvovány. Penzion Babička čeká přestavba a mají v plánu penzion
rozšířit až na 40 lůžek. Bývalá škola se přestavuje také na penzion.
Stávající obyvatelé dostali jiné byty.
Golfový klub má již přes 100 členů, z toho kolem 30 Rakušanů.
Pravidelně se pořádají turnaje.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce
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Životní jubilea
NAROZENINY
V srpnu svá kulatá výročí slavilo 6 občanů, a to paní Drahomíra Zatloukalová, Ivana Bigasová a Svatava Míšková, a pánové František Švarc, Josef
Vávra a Petr Dušek. Dále slavili: nejstarší občan naší obce pan Ludvík Sluka, paní Alžběta Piterková, Jaroslava Macháčková, Irena Máčková a pan
Willem Jacobus Rouw.
V září budeme blahopřát celkem 6-ti občanům – Anně Luptákové, Hertě Kyselové, Jiřině Stýblové, Silvii Válkové a pánům Františku Cvachovi a
Jánu Sojkovi.
Všem oslavencům přejeme mnoho zdraví, štěstí, pohodu a plno dobrých přátel.
VÍTÁNÍ DĚTÍ
Vítání nových občánků v Lipně nad Vltavou připravujeme na přelom října a listopadu. Rodiče obdrží pozvánku s přesným termínem.

Život v obci
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení Království lesa a holkám
z Infocentra Lipno za přípravu krásného odpoledne, kdy pozvali
všechny místní na návštěvu nově otevřeného Království lesa. Společně
s dětmi a přáteli jsme si užili pohodový, slunečný den, zakončený
pečením buřtů. Příjemná tečka za prázdninami.
Lipeňáci
Volby krajské a do Senátu PČR
Volby do zastupitelstev krajů a do části Senátu Parlamentu ČR
proběhnou v pátek 7. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 8.
10. 2016 v době od 8.00 do 14.00 hodin. A v případě, že při volbách
do Senátu nezíská nikdo z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů,
proběhne následující víkend ve stejném časovém intervalu druhé kolo
voleb.
Každý z voličů má právo si na Obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve
stálém seznamu voličů a požádat o doplnění do seznamu či provedení
opravy. Zřízen je jeden volební okrsek.
Voliči, kteří jsou zapsáni v seznamu voličů a nebudou moci volit ve
„svém“ volebním okrsku, mohou požádat o vydání voličského průkazu,
a to buď osobně anebo písemně. Písemně lze žádost podat nejpozději
do 16.00 hod. dne 30. 9. 2016, přičemž na žádosti musí být úředně
ověřený podpis žadatele. V případě osobní žádosti budou voličské
průkazy vydávány do 5. 10. 2016, také do 16.00 hod. O vydání se
sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle jím
předloženého průkazu totožnosti. Dále upozorňujeme občany, že v
případě ztráty voličského průkazu nelze vydat duplikát. Na voličský
průkaz lze volit v případě voleb do „kraje“ v kterémkoliv okrsku pouze
Jihočeského kraje a v případě „senátu“, lze volit pouze v některém z
okrsků senátního obvodu č. 10.

Taky máte pocit, že letošní velké prázdniny utekly, jak mávnutím
kouzelného proutku? Asi to bylo tím pořádným šrumcem, který toto léto
v Lipně nastal. Každý si ho užili a vyrovnal se s ním po svém. To už je
minulost a pomalinku se plíží podzim. Taky ho máte na Lipně tak rádi?
Já moc. Ten klid, vůně, barvy. Volné projížďky na kole, bruslích, tiché
procházky, … . Ale pořád to taková romantika není. Hlavně pro rodiče
a jejich děti. Začala škola a s ní spojené povinnosti. Každý víme o čem
je řeč  - svačiny, úkoly, … Ať nám to tedy celý školní rok pořádně
šlape.
Co se odreagovat na nějaké akcičce? Začneme na konci října
dušičkovou cestou. A je tu moje obligátní výzva. Takže vyzývám
(doufajíc, že se vás chytne zase o něco víc): „Vítáme každého, kdo
bude chtít vytvořit strašidelné stanoviště, kdo má nějaký nápad, chuť
něco vyrábět.“ Mohou i děti, ale ne, aby všechny stály na stanovištích a
pak se neměl kdo zúčastnit! Leda, že by cestu absolvovali rodiče.
A pak už to pojede: rozsvícení stromu, čerti, setkání u vánočního
stromečku, karnevaly pro děti i dospělé, masopust, josefovská. Chtěli
bychom také udělat oficiální obecní ples. Snad to vyjde. Vypadá to, že
se máme na co těšit, že?

Ještě se vrátím zpátky, protože od června, kdy byl dětský den, nebyla
příležitost poděkovat. Já vím, že je to pořád samé děkování, ale
opravdu si vážíme každé pomoci. Takže díky všem, kteří stáli na
stanovištích, těm co trpělivě malovali dětem na obličeje, ženám a
mužům z LIPENU, Šárce Knotkové za půjčení a dovoz materiálu,
LIPNO SERVISu za technickou pomoc, obci Lipno nad Vltavou,
Jednotě, Miroslavům Vítkovým (st. + ml.) a poslední poděkování
posílám Šuldovi: „Šuldo, děkujeme, že nám vždycky pomáháš
obsluhovat děti ve stánku, točíš limču a rozdáváš buřty. Někdy je to
pořádný kolotoč.
L. Bravencová
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OZNÁMENÍ
Ve dnech 30. srpna – 20. září 2016 probíhá společné letecké
cvičení příslušníků Armády České republiky s armádami členských
a partnerských států NATO. Cvičení je v souladu s Plánem činnosti
Ministerstva obrany pro rok 2016. Armáda ČR se omlouvá za
zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení Ample Strike 2016.
KURIÓZNÍ PLAVIDLA
Ani letošní ročník Kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě jsme si
nenechali ujít. Za Lipno to byla naše 8. jízda. Vymýšlet každý rok nějaké
téma je stále těžší a těžší. Vždyť už tady všechno bylo. A po loňsku, kdy
jsme si nasadili opravdu vysokou laťku, to chvílemi vypadalo bezradně.
Plavidlo musí zaujmout, v potaz se musí vzít i technická část, kostýmy,
scénka. Tentokrát jsme po delší debatě vsadili na Mimoně, a jak se
ukázalo, volba to byla šťastná. Plavidlo, které na dálku svítilo žlutými tic
tacy, vykouzlilo úsměv na tváři každému podél břehu. Umístili jsme se
na druhém místě, a to nás moc potěšilo. Úspěch zaručily kostýmy, které
vymyslela a ušila Petra Stropková. Díky všem, co se podíleli na tvorbě
konstrukcí kostýmů a plavidlu samotném. Posádka byla letos
mimořádně disciplinovaná a také proto jsme si plavbu užili v klidu a
pohodě.
Téma plavidla pro příští rok už máme v hlavě. Bude to veliká výzva,
hlavně technicky. Tak nám držte palce. Lipnu ostudu neuděláme!
Lupen

Akce
MAŠKARNÍ S LIŠÁKEM FOXEM
17.9.2016 13:00 - 17:00 Foxpark, za nepříznivého počasí v salónku
Gastro
Výroba karnevalových masek, malování na obličej, během dne hry a
soutěže, zakončení diskotékou. Program: 13:00 - 16:00 - výroba
zvířátek, rozcvička s lišákem Foxem, 16:00-17:00 - diskotéka
DRAKIÁDA
24.9.2016 13:00 - 17:00 Foxpark
Výroba papírových draků, během dne hry a soutěže, zakončení
diskotékou. Program: 13:00 - 16:00 - výroba draků, rozcvička s lišákem
Foxem, 16:00 - 17:00- diskotéka

LIPENSKÝ KOLO-TOČ
28.9.2016 10:00 - 16:00 Lipno nad Vltavou
Nenechte si ujít 5. ročník akce Lipenský KOLO-toč. 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 hodin v Lipně nad Vltavou v
přístavu u budovy Kapitanátu. V té se nachází i půjčovna kol a bruslí,
takže mohou přijet i ti, kteří nemají potřebné sportovní vybavení či ho
jen nechtějí vozit s sebou. 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.

Ostatní
Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na pozici ÚDRŽBÁŘ. Práce na
HPP. Požadujeme manuální zručnost, fyzickou zdatnost, flexibilitu,
samostatnost, zodpovědnost. Zkušenosti v oblasti elektro jsou vítány.
Kontaktujte paní Milenu Dvořákovou, mob.: 725 339 343
milena@lipnolakeresort.cz.
Obec Loučovice přijme do pracovního poměru pracovníka na funkci
řidič/čka a dělník/dělnice čištění obce. Požadujeme střední odborné
vzdělání s výučním listem, řidičské oprávnění skupiny B, T a E (C
výhodou), čistý rejstřík trestů, zodpovědný přístup k práci, spolehlivost a
příjemné vystupování. Nabízíme zaměstnanecké benefity (příspěvek na
stravování, příspěvek na dovolenou apod.), rekonstruované zázemí pro
zaměstnance, nový vozový park a odpovídající platové ohodnocení.
V případě zájmu zašlete do 15. 9. 2016 průvodní dopis se
strukturovaným profesním životopisem, aktuální výpis trestního rejstříku
a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu: Obec
Loučovice, 382 76 Loučovice 51. Bližší informace získáte na telefonu
380 748 066 nebo prostřednictvím emailu na: tajemnik@loucovice.info.

V Horním Dvořišti, Český Heršlák se 26. 8. ztratil kříženec rhodézského
ridgebacka jménem Pepa! Pokud byste ho zahlédli či o něm získali
jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní číslo
775636743 nebo napište na email stastnacci@email.cz
Na své jméno slyší. Nemá obojek, čip ani tetování. Kastrovaný není,
váží cca 15-20 kg. Na zádech nemá typický pruh. K cizím lidem je
přátelský, nechá se pohladit od každého. Nesnáší kola (u bicyklu, u
sekačky atd.). Utekl za háravkou. Odměna za nalezení!!! Fotky zde:
http://www.psidetektiv.cz/zvire/pepa-cesky-krumlov-2016-08-26
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