ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 02/2022

■

Únor

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Život v obci

VÝROČÍ V ÚNORU
V únoru své narozeniny oslaví Věra Peňáková, Karel Kortiš, Libuše Pešková, Zdenka Kortišová,
Eržika Sojková, Jaroslav Dvořák, Dana Machatá, Jiří Krejčí, Jaroslav Zámečník, Bohumír Kvapil,
Hana Ranglová, Radslav Hofman.
Přejeme všem pevné zdraví, mnoho optimismu, životního štěstí a pohody do dalších let.
Za SPOZ Mgr. Vicky Neubauerová a Lucie Bravencová.
Zprávičky ze školy a školičky

Předvánoční čas
Poslední týden před Vánocemi jsme si s dětmi náležitě užili. Pekli jsme
cukroví, které se rozdělilo do tříd, kde probíhaly třídní besídky. Každá
třída si to užila po svém, pouštěly se lodičky ze skořápek, krájela se
jablíčka, odnesla se nadílka zvířátkům do lesa, všude voněl františek,
zpívalo se a vše probíhalo v příjemné veselé vánoční atmosféře. Děti si
rozdaly dárky a školou se rozléhal šťastný dětský smích. A to je pro nás
nejvíc v této nelehké době.
Kolektiv ZŠ
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Vánoční divadelní představení
V pondělí 13. 12. k nám do školy zavítal divadelní spolek Bedna, který si
pro děti připravil příběh Ježíška doprovázený nejen koledami. Všechny
děti se zapojily, každý dostal nějakou roli. Představení, které nás
nádherně vánočně naladilo, si děti opravdu užily. Na oplátku hercům
zazpívaly vánoční píseň, kterou se naučily.

Lyžařský výcvik 17.1. - 21.1.2022

Začalo to tak, že jsme se sešli u restaurace Stodola v neděli před
lyžařským výcvikem, vypůjčit si výbavu. Já jsem jezdil na lyžích, ale
většina dětí si letos vybrala snowboard.
První den se lyžaři i snowboardisté rozřadili do skupin - na lyžaře
začátečníky a pokročilé. Stihli jsme ještě jednou sjet velkou sjezdovku.
Dělali jsme různé cviky jako třeba obloučky, jízdu v hadu atd. Druhý den
jsme se rovnou vydali na sjezdovku. Lanovka nás vyvezla nahoru, kde
jsme se rozcvičili a začali jsme trénovat. Na rozcvičce jsme hráli třeba na
Mrazíka, to byla veliká legrace. Učili jsme se také hokejové zastavení.
Pět dní uteklo jako voda a já se už těším na příští lyžák.
Pája Zvonař 5. ročník

Poděkování

Velice děkujeme firmě Lipno Servis s.r.o., za zajištění a skvělé vedení lyžařských výcviků, které si děti z mateřské i základní
školy moc užily. Opravdu si vážíme velkorysých možností, které společnost Lipno Servis lipenským dětem již mnoho let
věnuje a nemalým dílem přispívá k výchově k pohybu u dětí, která je hlavně nyní po dvou letech distanční výuky nesmírně
potřebná. Děkujeme panu Janu Nohavovi za veškerou organizaci, instruktorům za vřelý přístup k dětem, obsluze v půjčovně
za trpělivost a ochotu při vyzvedávání vybavení.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ
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Měsíc prosinec je pomyslnou
mystickou tečkou za celým rokem,
a především pro děti je opředený
tajemnými lidovými tradicemi.První
z nich je na začátku měsíce
návštěva Mikuláše a jeho
pomocníků, což je pro mnohé
z nich i lehká zkouška odvahy.
Poslední roky ale naši školku

navštěvuje vtipný decentní čert a
Mikuláš s andílkem si také zaslouží
pochvalu za svou empatii a
kultivovanost, protože se opravdu
neobjevila jediná dětská slzička.
Děti byly za své připravené
písničky a básničky, které zvládly
s lehkostí, odměněné sladkou
nadílkou. Děti se každoročně

Slavný příběh „O narození Ježíška“ si děti ve školce připomínají i vlastní
dramatizací, kdy starší třída dětí představuje daný příběh dětem
mladším.
Veškeré přípravy jsou směrovány k toužebně očekávanému dnu
s názvem „Ježíšek ve školce“. Den s poslechem vánočních koled,
s ukázkou prastarých vánočních zvyků, s ochutnávkou vlastnoručně
vyrobeného cukroví, dětského vánočního punče a s potěšením
z drobného dárečku, který najdou pod stromečkem.

podílejí nejen na adventní výzdobě
svých tříd, ale i na výzdobě
venkovních prostor budovy školy.
Vyrábějí přáníčka pro lipenské
babičky a dědečky a samy je
donesou do schránek včetně
přáníček dětí ze základní školy.
Ani letos nezapomněly na vánoční
nadílku pro zvířátka v lese.

Poděkování

Pro umocnění atmosféry nás navštívilo naše komorní divadlo „Divoloď“
s pohádkou „Jak Anička hledala Ježíška“ a po letech se k nám vrátila
divadelní společnost „Bedna“ s „Vánoční pohádkou“. Obě kočovná
divadla jsou velmi interaktivní a děti se staly součástí příběhů
opředeného zpěvem vánočních koled.

Závěrem bychom rády poděkovaly za akci „Mikuláš“
Miroslavovi Křivánkovi, Zdeňkovi Svobodovi a Janě
Faturové za mistrné ztvárnění slavné trojice. Milen, Jítě a
Růžence od nás ze školy za mikulášské balíčky. Lipenské
Jednotě za dárečky pod stromeček, které zpestří hru na
školkové zahradě. Všem, kteří nás celý školní rok podporují
v naší práci a pomáhají nám. Honzovi Nohavovi za lyžařský
výcvik pro děti, za jeho vstřícnost, úžasné načasování a
velký počet empatických, trpělivých instruktorů a
samozřejmě společnosti Lipno servis s.r.o.
A všem lidem v následujícím roce přejeme ještě jednou a
dodatečně zdraví, splněné sny a plány a sílu vytrvat
s životním optimismem a s nadhledem.
Kolektiv MŠ Lipno nad Vltavou.

Leden u nás v mateřské škole
Začátek nového roku máme i u nás v mateřské škole každoročně spjat
s tradicí Tří králů a Tříkrálovou sbírkou. Samotnou tradici jsme si osvěžili
ve stejnojmenném tematickém celku, v němž byly zakomponovány
výtvarné a tvořivé činnosti, pohybové aktivity, hudební a čtenářské
chvilky, dramatizace příběhu tří králů a samozřejmě celkové rozvíjení
dovedností a schopností dětí v mnoha řízených činnostech. Tříkrálová
sbírka probíhala tradičně obchůzkou po městečku s dětmi v kostýmech
se zapečetěnými kasičkami za doprovodu písně a hudebních nástrojů.
Děti byly skvělé a zaslouží si pochvalu za svou houževnatost a vytrvalost,
protože počasí nám nepřálo, bylo mrazivé a foukal silný studený vítr.
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Připomínáme, že tato charitativní
sbírka probíhá pod záštitou Charity
České republiky a její výtěžek bude
věnován opět Sárince Kortišové.
Děti absolvovaly dvoutýdenní
lyžařský výcvik, byly rozděleny na
dvě skupiny. V prvním týdnu
lyžovaly děti, které již měly
zkušenosti s jízdou na lyžích a
v druhém týdnu děti, které se teprve
lyžovat učily. Přestože byl především v druhém týdnu velký počet dětí,
vše bylo skvěle zorganizováno. Děti si vzhledem k zajištěnému
dostatečnému počtu instruktorů užívaly individuální výuky, která byla
empatická a trpělivá. Neopomíjíme ani skvělé technické zázemí, přírodní
podmínky díky lednovému termínu a samozřejmě dopravu. Vše
probíhalo pod taktovkou Jana Nohavy. Děti, které zůstaly ve školce, se
věnovaly tematickému celku „Portfolia školní zralosti“. Veškeré činnosti
byly směřovány k rozvíjení znalostí dětí, jejich dovedností a schopností.
Řízené činnosti obsahovaly aktivity a hry pro rozvíjení motoriky, řeči,
sluchového, zrakového vnímání a paměti, základních matematických
představ, vnímání prostoru a času. Úspěchy a osobnostní růst dětí jsou
zapisovány do Portfolií školní zralosti.

Závěrem bychom rády poděkovaly Lucce Bravencové a
Pavlovi Macákovi za patronát nad kasičkami Tříkrálové
sbírky a za pomoc při organizaci celé této charitativní
akce. Všem, kteří přispěli finančním darem v Tříkrálové
sbírce, především lipenským babičkám a dědečkům, kteří
každoročně štědře přispívají. A všem dětem, které
Tříkrálovou sbírku absolvovaly, dětem z mateřské školy a
frymburským dětem z kroužku náboženství, za ochotu a
houževnatost v této dobročinné akci. Manželům
Šedovým, Martě Horvátové a Martě Gregorové za
pohoštění pro děti a všem ostatním za sladký příspěvek
do košíku ☺. Honzovi Nohavovi za perfektně připravený
lyžařský výcvik, všem instruktorům, především těm, kteří
měli na starosti skupiny dětí za úžasný empatický a
trpělivý přístup a samotnou výuku, jejíž výsledky oceňují
i rodiče dětí. Všem, kteří měli na starosti technické zázemí
a dopravu dětí. Celkově za vše společnosti Lipno Servis
s. r. o. Za velkou pomoc s dětmi při lyžařském výcviku
Janě Faturové, Petrovi Rohlíkovi a dalším rodičům našich
dětí, kteří pomáhali.
Kolektiv lipenské mateřské školy

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 01/2022 ze dne 06.01.2022
č. usnesení : 2/2022
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou konstatuje, že přezkoumání
hospodaření obce Lipno nad Vltavou za rok 2021 provede společnost
BDO Audit, s.r.o., České Budějovice – IČ: 490 23 306, a to na základě
Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce, uzavřené dne
29.1.2018.
č. usnesení : 3/2022
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
společnosti LIPENSKO, s.r.o. o poskytnutí dotace na zajištění provozu
SKIBUSU Lipno ve výši 200.000,- Kč. Na poskytnutou dotaci bude
vyhotovena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
č. usnesení : 4/2022
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
zrušení usnesení č. 221/2021 – záměr prodeje části pozemku p.č. 203/1
v k.ú. Lipno nad Vltavou ze dne 18. 11. 2021.
č. usnesení : 5/2022
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s bezúplatným
převodem pozemků parc. č. 164/5, parc. č .398/2 vše v k.ú. Lipno nad
Vltavou, obec Lipno nad Vltavou do vlastnictví obce Lipno nad
Vltavou od ČR - Státního pozemkového úřadu.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 02/2022 ze dne 20.01.2022
č. usnesení : 7/2022
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o umístění 4
ks cedulí do informačního systému obce Lipno nad Vltavou a žádost
odsouhlasilo za podmínek stanovených ZO Lipno nad Vltavou pro
umístění informačních cedulí.

č. usnesení : 8/2022
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost spolku LIPEN,
z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2022 ve výši 60.000,- Kč a
tuto žádost odsouhlasilo. Na příspěvek bude vyhotovena Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí příspěvku.
č. usnesení : 9/2022
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zrušilo usnesení č. 169/2021 ze
dne 12. 8. 2021, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.
236/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 10/2022
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zrušilo usnesení č. 181/2021 ze
dne 12. 8. 2021, kterým byla část pozemku 236/1 v k.ú. Lipno nad
Vltavou prodána za cenu 2.000,-- Kč/m2 bez DPH.
č. usnesení : 11/2022
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou bere na vědomí návrh územní
studie „Lipno – Přístav“ včetně výsledků veřejného projednání návrhu
této studie. Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s obsahem
projednaného návrhu územní studie „Lipno – Přístav“ a ukládá
starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit zápis územní
studie „Lipno – Přístav“ do centrální evidence územně plánovacích
činností.
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