ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 02/2020

■

Únor

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo vypsat zakázku malého
rozsahu na akci: „Lipno nad Vltavou – oprava skleněných ploch
Aquaworldu Lipno“.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 1/2020 ze dne 09. 01. 2020
č. usnesení: 2/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
podklady a zadání jednokolového koncesního řízení na akci: „Obec
Lipno nad Vltavou – výběr provozovatele vodohospodářského majetku“,
včetně harmonogramu průběhu podlimitního jednokolového koncesního
řízení.
č. usnesení: 3/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
nabídku společnosti GPL – INVEST, s.r.o., České Budějovice, na
zajištění administrace podlimitního jednokolového koncesního řízení na
akci: „Obec Lipno nad Vltavou – výběr provozovatele
vodohospodářského majetku“ za nabídkovou cenu 150.000,- Kč bez
DPH a akceptuje jako poddodavatele společnost SOFIS GRANT, s.r.o.,
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4.
č. usnesení: 4/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: CB-014330056604/001 mezi
obcí Lipno nad Vltavou a společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice.
č. usnesení: 5/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje výši odměn
neuvolněných členů Zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2020 dle
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., „o výši odměn členů zastupitelstev
územně samosprávných celků“ takto: každému neuvolněnému členovi
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou bude od 1. 1. 2020 poskytována
odměna v maximální výši stanovené v Příloze k nařízení vlády č.
318/2017 Sb., řádek 3, sloupek 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neuvolněnému
starostovi bude poskytnuta odměna jako souhrnná.
č. usnesení: 6/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
společnosti CONDUCO, a.s. o odložení platby ve výši 2.000.000,- Kč
splatné do 31. 12. 2019 o 1 měsíc, což je do 31. 1. 2020.
č. usnesení: 7/2020

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 2/2020 ze dne 23. 01. 2020
č. usnesení: 9/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
společnosti LIPNO SERVIS, s.r.o. o souhlas s podnájmem v objektu
občanského vybavení č.p. 86 Lipno nad Vltavou, a to s podmínkami
podnájemní smlouvy se společností MVM Hřiště, s.r.o. na dobu do
31. 5. 2030.
č. usnesení: 10/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
společnosti LIPNO SERVIS, s.r.o. o udělení písemného souhlasu
s podnájmem části předmětu nájmu třetí osobě - objektu občanského
vybavení č.p. 86 Lipno nad Vltavou (plavecké haly) se společností
Farfalium, s.r.o., za účelem provozu turistické atrakce „Motýlí dům“,
včetně stavebních úprav.
č. usnesení: 11/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010055007 mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s.
č. usnesení: 12/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo na
základě článku IV, odstavec 4.4 směnné smlouvy ze dne 9.12.2015 a
na základě článku III. odstavec c) Protokolu o převzetí listiny do
notářské úschovy ze dne 9.12.2015 přehled investic realizovaných
společností CONDUCO, a.s. v roce 2019 ve výši 34.339.939,-- Kč bez
DPH.
č. usnesení: 13/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
Aqualungu clubu Klubu sportovního potápění Frymburk o poskytnutí
dotace na provoz v roce 2020 ve výši 20.000,-- Kč. Dotace bude
poskytnuta na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a bude vyúčtována do 15. 12. 2020.
č. usnesení: 14/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
sportovního spolku Dravé saně, z.s. o poskytnutí dotace na provoz
v roce 2020 ve výši 20.000,-- Kč. Dotace bude poskytnuta na základě
uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a bude
vyúčtována do 15. 12. 2020.
č. usnesení: 15/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr
pronajmout část pozemku p.č. 396/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 16/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Hospicu sv.
Jana N. Neumanna, o.p.s. o poskytnutí daru na provoz v roce 2020 a
rozhodlo, že dar neposkytne.
č. usnesení: 17/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo bez
výhrad Hodnotící zprávu za rok 2019 za obec Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 18/2020

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo, že:
a) nájemné z bytů v bytových domech č.p. 3, č.p. 13, č.p 15, č.p.
26, č.p. 27, č.p. 28 a č.p. 39 v Lipně nad Vltavou činí 40,Kč/m2/měsíc.
b) nájemné z bytů v domech zvláštního určení č.j. ve
všech objektech č.p. 400 - č.p.411 v Lipně nad Vltavou činí
25,-Kč/m2/měsíc.
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c) u nájemného z bytů, kde je sjednán nájemní vztah na dobu

neurčitou, bude obec postupovat dle ust. §2249 zákona č.
89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních
předpisů, s tím, že stávající nájemné bude zvýšeno o 20%.

Narození / výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V LEDNU
Kulatá výročí v lednu slavili paní Helena Klouparová a Hana Kotalíková, a ještě pan Bican Jan. Dalšími
jubilantkami byly paní Marie Komrsková, Jaroslava Janouchová, Marie Tesařová, Bruna Krejčová a Helena
Mužíková. V neposlední řadě ještě pánové Milan Liška a Jan Irsigler.
Vše dobré, štěstí, radost, a hlavně zdraví přeje SPOZ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ÚNORU
V únoru oslaví kulatá výročí 4 občané, a to Pavel Frnka, Jaroslav Dvořák, Martin Sobolík a paní Berta Zemanová.
Dalšími jubilanty jsou paní Věra Peňáková, Libuše Pešková, Zdenka Kortišová, Eržika Sojková, Dana
Machatá, Hana Ranglová, Markéta Smolíková a pánové Karel Kortiš, Jiří Krejčí, Bohumír Kvapil,
Jaroslav Zámečník a Radek Hofman.
Všechno nej ... hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přeje SPOZ

Život v obci
Valentýnská pusa i
karneval na lyžích
Tři tradiční akce by si neměli nechat ujít lyžaři ve Skiareálu Lipno.
Jednou z nich je Valentýnská pusa v den svatého Valentýna 14.
února, kdy zamilovaný pár za polibek obdrží od pokladních druhý
skipas na večerní lyžování v tento stanovený den zdarma.
29. února pak vtrhne do Skiareálu Lipno karneval. Můžete se
těšit na lyžování v maskách a karnevalovou zábavu po celý den,
a to nejen s lišákem Foxem.
8. až 9. února se uskuteční letošní ročník Kramolínského obřáku,
což je oblíbený otevřený závod pro děti i dospělé, kteří si chtějí
zazávodit ve sjezdovém lyžování. Ve Skiareálu Lipno tak budou
děti moci vyzvat na souboj nejen své vrstevníky ale i rodiče a
samozřejmě naopak! Do
ÚNOR VE SKIAREÁLU LIPNO
závodu
Kramolínského
8.2. – 9.2. Kramolínský obřák
obřáku se mohou přihlásit
14.2. Valentýnská pusa
jak malí závodníci, tak i
29.2. Karneval ve Skiareálu
zkušení borci z veřejnosti.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ZŠ
V týdnu od 20.1. do 24.1. se všichni žáci 1. až 5.
ročníku zúčastnili lyžařského a snowboardového
výcviku na Kramolíně. Počasí nám přálo, těsně
před začátkem kurzu konečně nasněžilo, a tak si
všichni týden na kurzu náramně užili. Velký dík
patří hlavně laskavým a vstřícným instruktorům,
kteří se našim dětem celý týden naplno věnovali.
Moc děkujeme také všem rodičům, kteří nám
pomáhali na svahu i v zázemí lyžařské půjčovny.
Učitelky ZŠ

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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ROZLOUČENÍ….. po více jak 15-ti letech bychom se rády rozloučily s pořádáním společenských akcí v obci Lipno nad
Vltavou. Doufáme, že společně s ostatními nadšenci z LIPENu, jsme vás během těch let nejen pobavili, ale dali vám mnoho
příležitostí strávit hezké chvíle s vašimi dětmi či přáteli. A že jste si to, tak jako my, užívali. Byl to ten hlavní důvod, proč
něco organizovat. Snad se to alespoň někdy podařilo a těch, kterým se líbilo, byla většina. Rády bychom poděkovaly všem,
kteří se s námi na akcích podíleli. Těm, kteří tu „káru potáhnou“ dál, vyjadřujeme respekt a uznání. Držíme jim palce, ať
je nadšení a motivace neopouští. To platí i pro novou předsedkyni spolku LIPEN Lenku Somolíkovou. Lenka určitě přivítá
a ocení pomoc lipeňáků, a to jak v podobě nápadů, námětů, tak při přípravě a zajištění případných akcí. Neváhejte se na
ní obrátit. Poslední akce, kterou připravujeme, je Obecní ples. Věříme, že „rozloučení“ bude noblesní, ale ne snobské, na
úrovni, ale ne nudné. Zkrátka párty ve velkém stylu. Těšíme se!!!
Lucka Bravencová, Jindra Longauerová

Astrologické okénko ÚNOR 2020
Máme za sebou leden a čeká nás úmorný únor. Děti mají jarní prázdniny
a Lipno praská ve švech. Navzdory zimním radovánkám bychom měli být
v únoru velmi obezřetní. Je to jeden z nejvíc karmických měsíců v roce a
jak už jsem psala v lednu, budeme muset být silní, abychom ho ustáli.
Díky hrozbě v podobě coronavirusu paní Karma začala kralovat a bude
hůř. 7. 2. vstupuje Pluto do 8. domu a Pluto bude „doma“, protože jeho
domovem je právě 8. dům. Setká se tedy smrt se smrtí. Znamená to, že
naše dosavadní programy, v jakých jsme doposud žili přestávají
fungovat. To, co se děje okolo nás a ve světě, je jen následek našeho

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Salon Fénix - NOVINKA
Privátní infrasauna pro 2 osoby

1 hodina

2 osoby 450,00 Kč (občané Lipna 390,- Kč)
1 osoba 350,00 Kč
Zapůjčení prostěradla v ceně vstupného.
Zapůjčení ručníku 30,00 Kč.

Účinky infrasauny: snižuje ztuhlost končetin, kloubů a zad * snižuje
svalové napětí, mírní bolesti * posiluje krevní oběh * zvyšuje
rozpínavost tkáně, zlepšuje elasticitu a napětí kůže * povzbuzuje
imunitní systém * účinně vyplavuje toxické látky z těla, až 3x více než
v klasické sauně * účinná relaxace a regenerace organismu,
odbourávání důsledku stresu * vhodný doplněk při regulaci váhy (za
30 min se spálí až 600 kcal) * efektivně odstraňuje celulitidu
(infrasauna urychluje programy proti celulitidě) * zlepšuje akné,
exémy a poškození kůže zlepšuje vzhled pleti – odstraňuje nečistoty
a odumřelé buňky, vrací elasticitu, lesk a hebkost kůže) * je určena
pro intenzivní potící, léčebné a rehabilitační kůry vede k velmi účinné
detoxikaci organismu a léčbě těla při teplotě mezi 30–60
stupni

Nutná rezervace na tel. +420 606 313 452
chování. Proto nastává čas ke změnám, i když to bude znamenat, že
změna přijde přes bolest. Kdo se chce odrazit ode dna, tak si na něj musí
nejdřív sáhnout. A znamení Kozoroha nám to také moc neulehčí, vždy
nastraží do cesty nějaké překážky. Jsou to zkoušky, ve kterých uspějeme
a půjdeme dál, nebo neuspějeme a spadneme opět na dno. 9. 2. se k
Plutu přidá ještě Saturn, který by to měl všechno malinko regulovat.
Přesto můžeme očekávat nemilé zprávy o odchodu známých i
neznámých osobností z tohoto světa, ať už zemřeli tragicky, na nemoc či
dobrovolně. Přesto všechno nad námi bude držet ochranou ruku Jupiter
s příslibem poslední šance, a to do 20. 2. Měli bychom zažít jakési
znovuzrození, restart v nových myšlenkách, k novému vnímání světa a
nový vztah k životu. Je to, bohudík, nevyhnutelný proces. Ten, kdo je
zatvrzelý a neochotný ke změnám, ten bude klesat zpátky na dno a jeho
síly bude ubývat. Takže, naberte sílu s plným nasazením a odhodláním
jděte naproti lepším zítřkům. 28. 2. se přesune Pluto do 7. domu, kde
bude kosit vztahy. Karmické uzly v únoru panují v 7. a 1. domě. Sdělují
nám, že jsme tady sami za sebe a neměli bychom se nechat někým
ovládat a manipulovat. Pryč jsou ty doby, kdy jste se rozdali pro ostatní.
Teď je čas začít žít, jak sami chceme a naučit se říkat NE, které nám tak
nejde vyslovit z úst. Nebrat ohledy na to „co by se mělo“ nebo „co tomu
řeknou lidi“. No a co? Nikdo náš život nežije, a proto ho nemůže soudit
ani pochopit naše pocity a potřeby. Další zajímavé aspekty v únoru jsou,
že od 17. 2. - 10. 3. bude Merkur retrográdní, což znamená problém
v komunikaci, a že se Černá Luna přemístila do znamení Berana už na
konci ledna a bude tam působit až do října. Černá Luna neboli Lilit nás
bude učit rovnocenným vztahům. Ovšem, jak jinak, než přes boj a bolest.
Do popředí se dostává EGO a boj o MOC. U muže to ve vztahu značí
jistou agresivitu vyvíjenou na ženu a kompenzuje si tím strach z
méněcennosti, strach, že jeho žena je silnější než on. Proto to nemůže
dovolit a zaujímá postoj „nejlepší obrana je útok“. Žena, v tomto aspektu,
využívá svoji sílu k vládnutí a ovládání svého muže. Chce být nad
mužem, ale neuvědomuje si, že tím ztrácí ženskou energii a pro muže se
tím stává nepřitažlivou. Zároveň, jakmile žena dosáhne toho, co chce,
není spokojená s výsledkem a lamentuje, že má doma slabocha. Jistá
věc je ta, že to není o tom být „buď nahoře nebo dole“, ale o tom, být „jak
nahoře, tak i dole“. A najít tu správnou rovnováhu. To znamená, že nikdo
nebude povyšován a nikdo ponižován. Žena má být žena a muž má být
Muž. Úplněk ve Lvu nastane v neděli 9. 2. v 8.34. Důležitý úplněk pro lvy,
ale působit bude na každého. Lvu vládne Slunce a Slunce ztělesňuje
Otce (Boha). A v jakém duchu se nese poselství k tomuto úplňku? Téma
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otec, autorita, šéf, disciplína... Jaký vztah máme k otci a autoritám. Pokud
máme komplikovaný a neuctivý vztah k otci, budete ho mít i ke svému
šéfovi a ženy ke svému manželovi. Klíčové slovo k tématu je pokora. To
je ale na delší téma, v tomto případě pomůže terapie. Dále Slunce
zasahuje všechny oblasti a ukazuje na to, v jaké jste pohodě. Zda vám
slunce svítí jasně, nebo je schované za mraky. Otázka zní, co s tím
budeme dělat a máme dostatek síly? Novoluní v Rybách nastane v neděli
23. 2. v 16.33. A protože se Slunce s Lunou objímá v tento čas v 7.domě,
budeme řešit vztahy všeobecně (nejen partnerské, ale i pracovní) a vše
tajné a nevyřčené. Na pozoru by se měli mít především záletníci a
všichni, kdo svůj vztah udržují v tajnosti nebo ti, co před partnerem něco
tají. Při tomto novoluní to už tak tajný být nemusí. Téma je věrnost, lež,
iluze, intuice. A otázky se hned nabízí. Je mi partner věrný? Můžu mu
věřit? Říká mi pravdu? Co mi říká intuice a nevytvářím si náhodou falešné
domněnky?
Hodně síly v únoru přeje Michaela Tomková Švarcová

Nabídka práce Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. hledá
pracovníka na hlavní pracovní poměr na následující pozice:
POKLADNÍ
Náplň práce: Obsluha samoobslužných pokladen a Infopointu Skiareálu
Lipno.Požadujeme: úplné střední odborné vzdělání s maturitou,
komunikativní znalost buď AJ nebo NJ, spolehlivost, samostatnost.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, zajímavou práci v příjemném prostředí
sportovního areálu, zaměstnanecké benefity – zdarma lyžování, bazén,
půjčení lyží nebo plavidel, dotované ubytování, stravenky, slevy na nákup
v prodejně INTERSPORT Lipno, možnost využití sportovního vybavení
jednotlivých půjčoven, skipas pro vlastní použití zdarma, práce na hlavní
pracovní poměr i brigádně.
Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz. Více informací na telefonu 731 410 806.
OBSLUHA PŮJČOVNY INTERSPORT RENT
Náplň práce: v zimním období – práce v největší půjčovně lyžařského
vybavení v ČR ve Skiareálu Lipno. V letním období – různorodá práce v
jednotlivých půjčovnách Intersport Rent – půjčovna kol, bike park,
loděnice, koloběžky, přístav – lodě. Jaro/ podzim – příprava provozoven
na nadcházející sezónu. Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání,
komunikativní znalost AJ či NJ, spolehlivost, samostatnost.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, zajímavou práci v příjemném prostředí
sportovního areálu, dotované ubytování, sleva na stravování, volný vstup
do bazénu, sauny, slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno,
možnost využití sportovního vybavení jednotlivých půjčoven, skipas pro
vlastní použití zdarma, práce na hlavní pracovní poměr i brigádně.
Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz. Více informací na telefonu 725 988 820.
PRACOVNÍK INFOCENTRA LIPNO NAD
VLTAVOU
Náplň práce: komunikace s klienty slovem i písmem, prodej suvenýrů,
směnárenská činnost. Požadujeme: úplné střední odborné vzdělání s
maturitou, komunikativní znalost buď AJ nebo NJ, spolehlivost,
samostatnost. Nabízíme: 5 týdnů dovolené, zajímavou práci v příjemném
prostředí, zaměstnanecké benefity – zdarma lyžování, bazén, půjčení lyží
nebo plavidel, dotované ubytování, stravenky, slevy na nákup v prodejně
INTERSPORT Lipno, možnost využití sportovního vybavení jednotlivých
půjčoven, skipas pro vlastní použití zdarma, práce na hlavní pracovní
poměr i brigádně. Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete životopis na
prace@lipnoservis.cz . Více informací na telefonu 731 410 611.
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