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Úvod

Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou malým, ale krásným pozastavením. Je
to čas veselosti a radosti, ale zároveň čas, kdy
jsme si bližší. Těšíme se na vůni vánočního stolu a
vánočního stromku. Vánoce však nejsou jen o
dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání
rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s
kterými se během celého roku tak často nevidíme.
Vánoční nálada je neopakovatelná. Pozastavme
se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění a
za vše, co pro nás bylo vykonáno. Radujme se z
maličkostí a z každého upřímného úsměvu.
Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím,
láskou a pokojem.
K příležitosti těchto překrásných svátků Vám
přejeme dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné
úcty a krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového
roku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.
Z HISTORIE VÁNOC - Štědrovečerní stůl a zvyky okolo něho
Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství.
Byl dobou, kdy se scházela celá rodina pohromadě u svátečně
prostřeného stolu. Ještě než mohli všichni společně zasednout, všude
se drhlo, všechno se čistilo, uklízelo a urovnávalo. Hospodyně od rána
připravovala štědrovečerní pokrmy. Vařila hrách, čočku, bramborovou a
rybí polévku, pekla kubu z krup a česneku. Chléb a v bohatších domech
i vánočku mívali upečenou již několik dní předem, schovanou v ošatce.
Všichni se od rána postili, aby viděli zlaté prasátko. Když měla
hospodyně uvařeno, snažila se zabavit děti, zatímco hospodář opatřil
stromeček a tajně jej ozdobil.
K večeru vybíhaly děti čím dál častěji ven a pozorovali oblohu, zda již
nevyšla první hvězdička, která měla ukončit půst. Právě s první
hvězdičkou na obloze se symbolicky zapalovala svíčka a celá rodina

usedala ke slavnostní večeři. Prostírání stolu se věnovala velká
pozornost. Většinou se symbolicky na jeden roh pokládal pecen chleba,
aby měla rodina stále co do úst. Na druhý roh slaměnka s trochou
všeho, co pole dalo proto, aby i v následujícím roce byla dobrá úroda.
Na třetí roh se pokládaly peníze, které měly slibovat blahobyt. Na čtvrtý
roh se někde pokládala miska na kousky jídla pro dobytek a slepice.
Jinde misku dávali pod stůl. Samotný stůl se pak obepínal řetězem
nebo provazem, což mělo zaručit ochranu stáda ovcí před vlky, ochranu
statku před zloději a také soudržnost celé rodiny po celý další rok.
Řetěz nebo provaz potom hospodyně stočila do kruhu a do něj se
sypalo slepicím. Slepice, které zobaly mimo kruh, byly tzv. „tulačky“,
které zanášely mimo hnízdo. Byl-li počet stolujících lichý, prostírala
hospodyně pro jednoho navíc. Podle lidové pověry prý chodila smrt
těsně před večeří obhlížet prostřené stoly. A kde by byla napočítala
lichý počet, tam by se v následujícím roce pro někoho vrátila.
Než se zasedlo ke stolu, stoupl si každý bosou nohou na zemi ležící
sekeru, to aby ho v příštím roce nebolely nohy.
Před večeří se všichni společně pomodlili a vzpomněli na vše dobré i
špatné, co je v uplynulém roce potkalo.
Někde přišel na talíř nejprve hrách, který symbolicky spojoval stolovníky
v dobrém i zlém, poté se podávala polévka, aby všichni měli sílu, čočka
zas měla přinést rodině peníze a nakonec kuba, popř. ryba či jiný masitý
pokrm pro radost a pohodu. Kosti z ryby se dávali vždy na jeden talíř a
po večeři je hospodář odnesl pod jabloň. Počet a rozmanitost chodů
byla v každém kraji jiná. Někde se po polévce podávaly křížaly, někde
měly místo kuby kapra, jinde třeba jen slanečka. Jediné co bylo téměř
všude společné, byla vánočka, kterou hospodyně přinesla na stůl spolu
s cukrovím, když všichni povečeřeli. K tomu se pila káva, čaj, ale i víno,
pivo nebo dokonce pálenka.
Od stolu se nesměl nikdo zvednout, dokud všichni nedojedli. Lidé věřili,
že by se rodina o dalších Vánocích nesešla celá.
Tam, kde měli kapra, schovala hospodyně lesklé šupiny, věříce přitom,
že se budou v domácnosti držet peníze. Zbytky večeře se rozdělily mezi
dobytek, který tuto noc prý mluvil lidskou řečí, stromům v sadě kvůli
dobré úrodě a studni, aby měla čistou vodu.
Poté přinesl hospodář do světnice stromeček ozdobený sušenými
jablíčky, švestkami, cukrovím, ořechy a řetězy. Zapálily se svíčky na
stromečku a všichni kolem zpívali koledy. Koledy pak zpívali každý
večer až do odstrojení stromečku.
Tam kde stromeček neměli či ho neznali, strojili jesličky. Figurky
přidávali k jesličkám podle biblických událostí. Malého Ježíška vkládali
do jesliček na Štědrý večer. Spolu s ním anděla a pastýře. Figurky Tří
králů přicházeli na řadu až 6. ledna.
Zkusíte některý ze zvyků přenést i k Vašemu štědrovečernímu stolu?
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Staročeský kuba: 250g krup, 2 hrsti sušených hub, 2-3 stroužky
česneku, 2 lžíce majoránky, 3 velké cibule, 3 lžíce sádla, 1/2 lžičky
mletého kmínu, sůl, pepř. Kroupy a houby namočte přes noc. Druhý den
kroupy propláchněte a vařte v osolené vodě na skus. Uvařte houby do
měkka. Rozehřejte 2 lžíce sádla a orestujte nakrájenou cibuli do hněda,
pozor, ať se Vám nepřipálí, zhořkla by. Zbylým sádlem vymažte
zapékací misku. Kroupy slijte, přidejte orestovanou cibuli, houby,
majoránku, česnek, kmín, dochuťte solí a pepřem a dejte zapéct do
trouby na 20 minut.
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Životní jubilea / Sbor pro občanské záležitosti
PROSINEC 2016
Prosinec je závěrečným měsícem roku. Naši občané mají 10 životních výročí, z toho je 6 kulatých. Jsou to paní:
Marie Holečková, Dagmar Kučerová, Františka Koutská, Julie Šefránková a pánové Karel Macháček, Radek
Krátký. Dalšími, kdo budou slavit, jsou: Eva Andruchovičová, Marie Stropková, Věra Fencová a Miloš Švéda.
Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, plno životní pohody přeje SPOZ - L. Bravencová , V. Neubauerová.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V tomto roce jsme měli pěknou nadílku. Jako nové občánky naší obce jsme přivítali 17 dětí. Z toho 7 holčiček a
10 chlapečků. A vítali jsme dvakrát.
První vítání proběhlo 19. března v Obecním domě. Slavnostní akt pěveckým vystoupením podtrhly Linda Stýblová,
Laura Šlancová, Anička Kocourková a Marianka Sahli.
Podruhé jsme se sešli 12. listopadu v sále hotelu BouCzech. Tentokrát vystoupily děti z pěveckého kroužku při
místní Základní a mateřské škole pod vedením paní Moniky Slabihoudové.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Příjemné setkání proběhlo ve čtvrtek 8. prosince 2016 v sále hotelu BouCzech. Na začátku velice milého posezení vystoupily děti
z Lipna nad Vltavou a Vyššího Brodu, které navštěvují pěvecké kroužky u paní Moniky Slabihoudové. Lidé si s nimi také zazpívali.
Pak si vzal slovo pan starosta Ing. Zdeněk Zídek a rozdal malé pozornosti. Jednou z nich byla velmi zajímavá kniha Lipno - krajina
pod hladinou, která ukazuje zmizelou podobu Vltavy a dávné šumavské přírody, památek, měst a obcí a portréty lidí, kteří žili na území
dnešního Lipenska před výstavbou přehrady. Tato kniha má pro starší generaci velký význam – oživí vzpomínky, připomene, jak to
tehdy bylo, vypadalo. Její obsah byl tématem pro živou diskuzi, každý zavzpomínal. Také letos zahráli Lupen Jan Lupták a Eda Luboš
Fenc a na parketě se to pěkně rozvlnilo.
Návštěvníci si pochutnali na občerstvení a dobrá nálada panovala do samého konce.

Život v obci / Akce

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V neděli 27. listopadu vyrazil průvod světýlek směrem do parku, kde byl
rozsvícen lipenský vánoční strom. Slavnostní akci zahájily děti
z Mateřské a Základní školy vánočním vystoupením. Po proslovu pana
starosty andělé zazvonili zvonečkem a vánoční strom se rozsvítil.
Žádná akce se nikdy neobejde bez přispění a pomoci ostatních, a tak

bych ráda poděkovala všem, kteří se na akci podíleli. Jedná se o členy
týmu LIPNO SERVISu, s.r.o. – jako každý rok usadili strom, přivezli a
půjčili nám světla a stoly s lavicemi. Strom osvětlil pan Petr Březina,
punč vařily Jindra Longauerová a Lucka Bravencová, točily ho Johanka
Bravencová a Noemi Verwer, kelímky věnoval pan Radek Antl. Škola
poskytla prostory pro vaření. Poděkování zaslouží paní učitelky, které
mají velký podíl na tom, jaká atmosféra při rozsvícení panuje. Letošní
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jarmark byl velmi dobrý nápad. Děkuji každému, kdo pomohl s úklidem
a odvozem všeho potřebného. Chlapům z obce za finální úklid v parku.
Ačkoli všude byly pytle na odpadky, park byl nezvykle plný prázdných
kelímků. K hladkému průběhu akce velkým dílem přispěli dobrovolní
hasiči z Frymburku, kteří zajistili ozvučení bez nároku na honorář. A
nakonec děkuji andělům, bez kterých by to určitě nebylo ono –
Kristýnce Palmové, Aničce Kocourkové a Elišce Stropkové. Hezký čas
adventní.
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Ahoj Lipeňáci,
blíží se konec roku a je čas na bilancování. Pro dva naše
kamarády raftery, kteří jsou novou Lipenskou krví, je obzvláště
veselé. Někteří z Vás již ví, někteří něco zaslechli, někdo vůbec
netuší, že v naší obci bydlí a žijí Lenka Bauerová a Libor PeškaŠampus, oba členové České raftové reprezentace.
Lenka je pro rok 2016 čerstvou mistryní světa. Mistroství
světa se konalo minulý měsíc v Al Ainu ve Spojených Arabských
Emirátech a Léni posádka českých dámiček přivezla jedno zlato
a tři stříbra.
Jarní mistr Evropy - Šampus, který je tahounem mužské
posádky, přivezl z Banja Luky v Bosně dvě zlata a jedno
stříbro.
Posíláme velkou gratulaci a přejeme hodně sil do dalšího tvrdého
profi tréninku v amatérských podmínkách. Mistrovství Evropy
2017 v Gruzii se blíží.
JV

LIPENSKÉ PEKLO
Velmi děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli: od zajištění
zázemí, kulis, úklidu, vystupování v roli Lucifera, čertů, Mikuláše a
andělů. Speciální díky posíláme těm ochotným, kteří přišli v neděli
pomoc s úklidem, a to jak v parku, tak v Obecním domě: odvést
všechen materiál, posbírat bordel v parku, umýt várnice, uklidit a
odnosit kostýmy, umýt vše černé po čertech, kteří se „házeli“ do civilu.
To je ta nejhorší práce, kterou děláme max. v 5 lidech (letos v 6-ti ).

LIPENSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ „SPICH“ V PARKU
A PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

FČAS - program prosinec 2016

PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / 20 Kč nebo ZDARMA při pomoci s přípravou materiálu
na jiné programy, každý čtvrtek 14:30 – 16:00. 22. 12. čtvrtek - pořádá
dětský klubík FČAS Vánoční besídku – setkání pro maminky a děti od
15:00. Dětská vánoční diskotéka od 16:00 – 17:30
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30 a každý
čtvrtek 19:00 – 20:00 (do 22.12.). Stolní tenis / 20 Kč, dle domluvy na
tel: 774 242 470.

Odpočiňte si od vrcholících příprav na Štědrý večer,
odběhněte na pár minut od plotny a přijďte v pátek
23. 12. 2016 od 16,00 hod. do parku ke stromečku.
Pojďme se na chvilku zastavit, uvolnit se, poklábosit,
připít si na Vánoce a popřát si jen to hezké. Pozvánka
je pro každého.
Pozor důležité: Vezměte si lucerničky, protože v tento
den bude přivezeno Betlémské světlo míru a
přátelství. Převzít si jej bude možné na křižovatce tzv.
"U hodin" v době od 16:30 do 16:40 hodina, na
Slupečné na návsi v čase od 16:45 do 16:50 hodin.
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Výhody pro občany Lipna nad Vltavou
 50% na vstup do bazénu a sauny v Aquaworld Lipno
(opakovaně)
 90% na jednodenní nebo večerní skipas ve Skiareálu
Lipno pro děti do 15 let (opakovaně)
 50% na jednodenní nebo večerní skipas ve Skiareálu
Lipno pro dospělé (opakovaně)
 30% v půjčovně a servisu INTERSPORT RENT Lipno
(opakovaně)
 20% v lyžařské škole Skiareálu Lipno (opakovaně)
 zdarma vstup na Stezku korunami stromů Lipno
(jednorázově)
 zdarma tobogán na Stezce korunami stromů Lipno
(jednorázově)
 50% na vstup do Hopsária Lipno (opakovaně)
Navštivte Infocentrum Lipno, poskytneme vám ještě více informací o
možnostech čerpání výhod. Jsme tu pro Vás denně.
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a nový rok 2017 plný
pohody, zdraví a zážitků.
LIPNO SERVIS, LIPENSKO, STEZKA KORUNAMI STROMŮ

ZAHÁJENÍ ZIMNÍ SEZÓNY VE SKIAREÁLU LIPNO
17.12.2016 09:30 Skiareál Lipno
Tradiční oficiální zahájení zimní sezóny ve Skiareálu Lipno. Bohatý
doprovodný program.

KARTA OBČANA LIPNA
Vážení občané Lipna nad Vltavou, s příchodem zimní sezony si
dovolujeme vám připomenout
zimní výhody karty Občana Lipna.
Všichni obyvatelé obce Lipna
nad Vltavou mohou využít
speciální
kartu
občana
Lipno.card. Tato karta má
neomezenou platnost, tudíž si
nemusíte na novou sezonu
pořizovat novou kartu. Pouze pro
občany obce Lipna se na kartě
nachází speciálně zvýhodněné
služby společností Lipno servis
s.r.o., Stezka korunami stromů
s.r.o. a Hopsárium s.r.o. Zároveň je
vaše karta nabita všemi výhodami
karty Lipno.card jejichž výčet
naleznete na www.lipno.info nebo
v brožuře Lipno., která je k dostání
v Infocentru.
Kartu ještě nevlastníte?
Karta je vydávána v prostorách Infocentra Lipno všem dospělým
osobám trvale žijícím v obci na základě občanského průkazu. Děti do
15 let si mohou kartu vyzvednout v doprovodu rodičů, pokud se
nemohou prokázat pasem nebo jiným dokladem totožnosti, bude jim na
IC vystavena průkazka s fotografií, kterou si musí s sebou přinést.
Ve všech případech čerpání výhod na pokladnách musí všichni
uživatelé této karty vždy předložit průkaz totožnosti.

Program:
9.00 – 12.00 Namažeme vám sezónu (u pokladen Skiareálu Lipno)
10.00 – 12.00 Zábavné dopoledne s lišákem Foxem (Fox park)
11.00 – 14.00 Představení horské techniky (u výstupu z lanovky)
11.00 – 13.00 Ukázka výuky lyžařské školy zdarma (Fox park a Školní
a Jezerní sjezdovka)
12.00 Oficiální zahájení sezóny (Fox park)
13.00 – 13.30 Pohádka pro děti (Fox park)
13.30 – 15.00 Animace ve Fox parku a slalom pro děti (Fox park)
13.00 – 16.00 Výroba lampionů v salonku Restaurace Lanovka a
malování přáníček Obrrybě
16.00 – 17.00 Lampionový průvod s lišákem Foxem k Obrrybě a
zpívání koled u stromečku. Začátek průvodu z Fox parku. Předání
přáníček Obrrybě

Novoroční výstup na Stezku korunami stromů

1. 1. 2017, 10:00 - 16:00. Stezka korunami stromů Lipno. Tradiční
novoroční výstup na Stezku korunami stromů.

SkiCamp Lipno

6. 1. 2017 - 8. 1. 2017. Skiareál Lipno. Lyžařský kemp pro děti.

Den s handicapem

7. 1. 2017, 10:00 Lipno nad Vltavou. Organizovaný den pro
handicapované. Zdarma zapůjčení pomůcek pro handicapované.
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