ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 09/2019

■

Září

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
pronájem bytu 1+kk v domě č.p. 39 v Lipně nad Vltavou za částku 40,Kč/m2 měsíčně na dobu určitou 12 měsíců.
č. usnesení: 171/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s podáním žádosti o
trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa na části pozemku
p.č. 539/1 – lesní pozemek v k.ú. Lipno nad Vltavou dle Geometrického
plánu č. 1672-61/2019.
č. usnesení: 172/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s podpisem Memoranda
na projekt Vltavské cyklostezky Nová Pec – Týn nad Vltavou.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 17/2019 ze dne 22. 08. 2019
č. usnesení: 167/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou konstatuje, že prodej pozemků
p.č. 215/101 a 215/177 byl již schválen usnesením Zastupitelstva obce
Lipno nad Vltavou č. 117/2019 ze dne 13.6.2019. Prodej pozemků bude
uskutečněn na základě řádné kupní smlouvy, jejíž uzavření je
podmíněno úhradou dlužného nájemného ve smlouvě uvedeného
pozemku.
č. usnesení: 168/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 102/2019 ze dne
30. 5. 2019.
č. usnesení: 169/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou opět projednalo z důvodu
písařského pochybení čísla panujícího pozemku chybně v žádosti
stavebníka ze dne 20.5.2019 uvedené a SOUHLASÍ s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen a to zřízení
věcného břemene služebnosti cesty na části služebného pozemku parc.
č. 568/22 a věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na částech
služebných pozemků parc. č. 568/22 a parc. č. 567 vše v k.ú. Lipno nad
Vltavou, obec Lipno nad Vltavou to vše za jednorázovou úplatu 500,-Kč
bez DPH.
č. usnesení: 170/2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
18/2019 ze dne 05. 09. 2019
č. usnesení: 174/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
zvýšení příspěvku na provoz pečovatelské služby obce Loučovice od
roku 2020 na částku 300.000,- Kč.
č. usnesení: 175/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost společnosti
STARNET, s.r.o. České Budějovice o souhlas s vedením nadzemních
optických datových kabelů v obci Lipno nad Vltavou dle přiloženého
zákresu a s tímto souhlasí.
č. usnesení: 176/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost Základní
školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou s provedením změny
v rejstříku škol a školského zařízení o navýšení kapacity školní družiny
z 20 dětí na 43 dětí s účinností od 1. října 2019.
č. usnesení: 177/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou o souhlas
zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti
WOMAN FOR WOMAN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti.
č. usnesení: 178/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo podání
výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Lipno nad Vltavou –
Rozšíření Základní školy Lipno nad Vltavou“ na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele včetně
projednání.

Narození / výročí
VÝROČÍ ZÁŘÍ 2019
Slavit budou hlavně ženy. Je celkem devět občanů, kteří budou slavit svůj významný den.
Zaznamenáváme jedno kulaté výročí, a to bude mít paní Ivana Pažíková. Dále oslaví své narozeniny paní Anna Luptáková,
Jiřina Stýblová a Herta Kyselová. A ještě čeká sláva na paní Hanu Kalivodovou, Silvii Valkovou, Hanu Bejdákovou a Marii
Včolkovou. Oslavence uzavírá pan František Cvach.
Všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho životní pohody
přejí za SPOZ Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová.
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Život v obci
VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z LIPENSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V AIGEN – SCHLÄGL
V RAKOUSKU POD ZÁŠTITOU SPOLEČNOSTI „LIPENSKO s.r.o.“
V sobotu 31. 8. 2019 vystoupily děti z lipenské
mateřské školy na podiu v Biogarten v Aigen –
Schlägl s představením „Příběh svatého Václava“
v rámci konference turismu.
Nutno dodat, že všechny děti, kromě čtyřleté
Emičky Homolové, byly budoucí prvňáčci, kteří
dobrovolně a svědomitě docházeli na každé
dopoledne do mateřské školy, kde se celý týden
připravovali na vystoupení, sami i vytvářeli
rekvizity. Svůj herecký, pěvecký i taneční potencionál pak předvedli téměř
s profesionální suverenitou při samotném vystoupení. Jako téma byl
zvolený příběh svatého Václava, patrona české země, jež je v rámci lidových
tradic oblíbeným tématem dětí.
Jmenovitě bych ráda poděkovala Honzíkovi Valentovi, Adámkovi Valentovi,
Adriance Březinové, Karolínce Bondira, Karolínce Janků, Izabelce
Homolové, Emmičce Homolové, Zuzance Fifkové, Kačence Faloutové,
Emičce Ardó, Terezce Petráškové, Terezce Wilzingové, své kolegyni Lucii
Petráškové. A rodičům dětí z mateřské školy za úžasnou spolupráci a
pomoc po celou dobu příprav, též za účast a podporu nás všech při
samotném představení.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ SPOLEČNOSTI „LIPENSKO s.r.o.“ ZA ÚŽASNOU
PŘÍLEŽITOST SE TÉTO AKCE ZÚČASTNIT. Za ZŠ a MŠ Markéta Baldová.

Zahájení školního roku 2019 / 2020
Návrat do
školních lavic ☺.
Dne 2.9.2019 jsme v
naší
škole
za
přítomnosti
pana
starosty Ing. Zdeňka
Zídka přivítali nejen
nové prvňáčky, ale i
naše stávající žáky.
Přejeme všem dětem,
aby se jim ve škole líbilo
a dařilo. Pedagogický
sbor ZŠ Lipno nad
Vltavou.
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ZÁVODNÍ TEAM AMK LIPNO
Předposlední prázdninový víkend
reprezentovali naši obec Lipno nad
Vltavou
dva
mladí
závodníci
Automotoklubu Lipno. Přebor České
republiky minikár se jel v nedaleké
minikárové vesničce Žaltice u Českého
Krumlova. Sportovní nadšení, talent a
lipenské tréninky před závody
s očekáváním přinesly výsledky. Adam
Fatura v náročné konkurenci zhruba
dvaceti soupeřů, vybojoval svůj první
pohár za 3. místo, v sobotu dojel jen o
pár desetin na 4. místě. Teamový kolega Tomáš Vongrej obsadil 9. a v neděli 10. místo ve velmi vyrovnané konkurenci. Tímto
jsme letošní účast na závodech minikár ukončili. Děkujeme za podporu Automotoklubu Lipno nad Vltavou a společnosti
LIPENSKO, s.r.o.
Nyní se oba závodníci připravují na závod jiného charakteru, lipenský SPARTAN-RACE 2019, kde otestují svojí vytrvalost,
houževnatost a pevnou vůli. Spartan Race Lipno 2019 ve dnech 21. – 22.9.

Po loňském úspěchu se bude na Lipně opět konat SPARTAN TRIFECTA
víkend, během kterého proběhnou hned tři závody - Sprint, Super a Beast.
Spartan Race patří celosvětově mezi nejoblíbenější extrémní překážkové
závody. S ohledem na zkušenost z minulého ročníku se očekává
několikatisícová účast. www.spartan-race.cz
Oznámení občanům
Prima Optika bude pro zájemce pořádat dne
12.10.2019 od 13 hod. v muzeu ve Frymburku
měření zraku spojené s prodejem dioptrických
brýlí. Přijďte si vybrat nové dioptrické brýle, i
podle Vašeho předpisu na brýle nebo podle
hodnot Vašich stávajících brýlí. Z naší široké
nabídky brýlových obrub si vybere každý!
Z časových důvodů nutné objednání zájemců!
Pro objednání volejte na tel.: 605 016 664, 602
395 385 www.prima-optika.cz nebo paní E.
Neumannová, Frymburk, 602 464 292

ČESKÉ DRÁHY
informují, že v září a říjnu 2019 proběhnou
výluky železniční přepravy na trati číslo
195 a 196 v různých úsecích trati České
Budějovice - Rybník - Lipno. 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/)
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OTEVÍRÁME NOVÝ KURZ CVIČENÍ!!!

SM systém - Stabilizační a Mobilizační
Systém
cvičení dle metody MUDr. Richarda Smíška
Tato metoda je vhodná zejména pro klienty s bolestmi páteře
v bederní, hrudní i krční oblasti, klienty s akutním výhřezem
ploténky a pro klienty se skoliozou.

Je to metoda cvičení se speciálním elastickým lanem, která Vás
naučí správně zapojovat svaly do spirálních řetězců. Tato
zřetězení vytváří v těle trakční sílu vzhůru, která odlehčuje tlak na
meziobratlové ploténky a klouby a tím umožňuje jejich výživu,
regeneraci i léčbu. Zvětšením meziobratlového otvoru se zároveň
zmenší tlak na nervový kořen, způsobující vystřelující bolest do
končetin. Páteř se vyrovnává do střední linie. SM systém posiluje
oslabené a zároveň protahuje zkrácené svaly, tím navrací tělu
optimální pohyblivost, stabilizuje chůzi. Cvičení má také velký
význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní,
kolenní a ramenní, kluby nohou a klenba nožní.
SM systém cvičí děti od 5 let až po seniory. Cvičí se také v
těhotenství. Více informací o metodě najdete na

www.spiralstabilization.com/cz/
Cvičení bude probíhat od 30.09.2019 do 25.11.2019 každé
pondělí vždy od 18:45 v knihovně v LOUČOVICÍCH
Kurz obsahuje 9 lekcí. Rezervace na lipnofit@email.cz, mobil 728
611 247. Cena 1080,- Kč se platí při rezervaci na bankovní
účet 9270860028/5500. Maximální počet klientů je 6, minimální 4.
Těší se na Vás Štěpánka Somolíková – LIPNOFIT
www.lipnofit.cz

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP na pozice HLAVNÍ RECEPČNÍ.
Práce v Lipně nad Vltavou. Pro více informací kontaktujte Jitku Doležalovou.
jitka@lipnolakeresort, telefon: 774 609 240.
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PLAVBA KURIOZNÍCH PLAVIDEL 2019
Za Lipno nad Vltavou to byla naše 11. účast. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám při přípravě a během akce nejvíce
pomohli. Obci Lipno nad Vltavou a panu Petrovi Štěpánkovi, který nás plavce po skončení plavby v Rožmberku nad Vltavou
převezl do tepla a sucha .
Ačkoliv jsme to letos VŮBEC nečekali, opět jsme získali 1. místo, tentokrát jako „Mušketýři po 30 letech“. Z výhry máme
obrovskou radost, velmi si jí vážíme a už teď se těšíme na další ročník.

SKUPINOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
V LIPNĚ NAD VLTAVOU
KURZ JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM, „CHRONICKÝM“ ZAČÁTEČNÍKŮM I MÍRNĚ
POKROČILÝM
VELIKOST SKUPINY 6 - 10 OSOB. ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2019
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466
TĚŠÍ SE HANA KOTALÍKOVÁ
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Obec Lipno nad Vltavou ve spolupráci
s LIPENSKO s.r.o. a LIPNO LINE s.r.o.
srdečně zvou lipenské seniory na OKRUŽNÍ
PLAVBU PARNÍKEM ADALBERT STIFTER
s překvapením. Vyplouváme, společně se
seniory z Vyššího Brodu, z přístaviště ve
středu 25. 9. 2019 v 15:00 hod. Ve 14:30
bude „u hodin“ přistavený Stezkabus, který
sveze seniory až do přístaviště. Přihlásit na
plavbu se můžete v Infocentru Lipno osobně,
nebo telefonicky na 731 410 800. Počet míst
je omezen. Plavba je pro lipenské seniory
zdarma.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI v ČESKÉM KRUMLOVĚ 27.09. - 29.09.2019
Svatý Václav je patronem nejen země české, ale i pivovarníků a vinařů, což připomínají
tradiční podzimní slavnosti, nabízející vedle kulturních i bohaté gastronomické zážitky.
Příjemnou atmosféru slavností dotváří přehlídka folklorních souborů či svatováclavský
jarmark. Dokonalou tečkou za celou akcí může být i zážitek z noční návštěvy muzeí a galerií,
umocněný působivým doprovodným programem.
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