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■

Červenec

■ Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod

ROK 2003 – výpis z kroniky
K 31. 12. 2003 byl počet obyvatel naší obce 531. Občané dostali 119
přání k narozeninám, k narození dítěte ap. V lednu byli u zápisu 4 žáci 3 chlapci, 1 děvče. Narodilo se 6 dětí - 2 chlapci, 4 děvčata. Bylo
přivítáno 5 dětí - 3 chlapci a 2 děvčata. Vítání se konalo v Penzionu
Armin. Bylo uzavřeno 6 sňatků. Zemřeli 3 muži.
V Lipně nad Vltavou se odehrálo 27. - 31. 8. 2003 Světové mistrovství
v raftingu o účasti 26 zemí světa. Celkové umístění naší mužské
posádky bylo výtečné - první místo. A naše ženy byly druhé.
Na louce pod hřištěm se začal stavět druhý rodinný dům. V červnu se
začal budovat podchod pod hlavní silnicí, který spojuje MARINU s
lanovkou a velkým parkovištěm. Na konci července byl podchod hotov.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - v ZŠ je 35 žáků, v MŠ 30 a ŠD
navštěvuje 29 žáků. Od 1. 10. 2002 má naše škola právní subjektivitu.
Od 1. 10. 2002 dochází k radikální organizační změně ve školství. Ruší
se Okresní školské úřady, řízení škol přechází na Referát školství na
Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Určité pravomoci v chodu škol
mají i obecní úřady - zřizovatelé škol.
KNIHOVNA - knihovnicí je paní Lilian Schořová. Počet knih: 4098, počet
čtenářů 32, z toho 13 dětí do 15 let. Za rok 2003 bylo vypůjčeno 1 806
knih a 544 časopisů.
HOTEL LIPNO - dům č. 4 je zavřený od března 2003. Je na prodej.
Uvnitř se dělají úpravy. Dům koupilo Družstvo v Kladně se sídlem v
Lipně. V bývalém hotelu vznikly dvoupokojové byty, které jsou k
pronajmutí, nebo na prodej.
HOTEL LIPENKA byl od počátku do května v rekonstrukci. Prováděly se
stavební úpravy uvnitř i zvenčí. Vznikl nový postranní vchod.
HOTEL GABRIEL - protože jméno Gabreta již bylo zaregistrováno,
muselo dojít k přejmenování. Paní vedoucí se rozhodla od roku 2003
lipenským občanům uzavřít hotel. Takto se od počátku svého vzniku
chová i PENZION ARMIN. Bývalí "štamgasti " si našli DOMINO.
HOTEL DOMINO se stal jediným zařízením, kam se dalo jít v prvních
čtyřech měsících roku 2003 na oběd, pivo, kávu ap. Před letní
sezónou provedli některé stavební úpravy. Velká vybudovaná terasa
byla v létě plná hostů.
PENZION BÍLÁ RŮŽE - téměř půl roku trvalo zlikvidovat poražené
stromy a terén přijatelně upravit. Na konci roku 2003 se podkroví stává

obyvatelné. Návštěvníci rádi vyhledají vkusně a vždy hezky vypadající
Penzion Bílá růže.
PENZION A RESTAURACE FAMILA - již nemá v pronájmu hotel
Gabreta - Gabriel. Na sezónu otevřeli venkovní posezení nazvané
LIPENSKÝ DVŮR. Byly zde konány hudební produkce, celkem dost
navštěvovány. Děti se sem rády chodí koupat do bazénu.
PENZION JÁJA začal provoz v červnu 2003. Je to budova v lese na
konci sídliště u domů č. 28 a 7. V padesátých letech v tomto stavení
byla mateřská škola, potom ubytovna, po roce 1989 se zde střídali
majitelé. Z dřevěné budovy se najednou stala zděná.
RESTAURACE ADMIRÁL je poslední budovou v řadě směrem na
Frymburk u křižovatky nedaleko bazénu. Tato restaurace je hojně
navštěvována.
RIVIERA LIPNO se jmenuje velký rozestavěný objekt pod
PANORAMOU. Jsou to dost velké domy, k jezeru by se hodily menší.
Další rekreační domy - VILLA PARK LIPNO - v srpnu bylo pro ně
vyznačeno místo na louce u parkoviště u lesa ke Kramolínu. Má tam
být postaveno 49 domů.
MARINA - v prostoru mezi domy se prováděly úpravy terénu. V květnu
zasadili velké jeřáby, javory, břízy a borovice. Také bylo vylepšeno
okolí bazénu.
Na Slupečné jsou v provozu stále provozovny: penziony KAROLÍNA,
DIANA, U BABIČKY a U SOJKŮ.
BAZÉN - na jaře, když byly v Holandsku prázdniny, bylo na Marině
ubytováno až 600 rekreantů. Samozřejmě, bazén byl plně obsazen. Na
místo se čekalo i jednu hodinu. V období Vánoc se opakovaly návaly.
LANOVKA A LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO KRAMOLÍN - v dubnu už bylo
17 sloupů lanovky postavených z 24. 12. 12. 2003, v 12:12 hodin byla
slavnostně dána do provozu lanovka za přítomnosti hostů z Českého
rozhlasu z Českých Budějovic. Dokonce byla připravena přehlídka
zimního sportovního oblečení. Na vybudování se podílely finančně: OÚ
Lipno nad Vltavou, Lipno servis s.r.o., evropský dotační fond Phare. Je
to jediná dvousedačková lanovka v jižních Čechách. Sezóna na
Kramolíně začala 18. 12. 2003. Provozní doba denní 9 - 16 hod.,
večerní 17 - 21 hod. s příjemným osvětlením. V televizi jsme letos
poprvé viděli v přehledu množství sněhu na horách Kramolín.
Český kynologický svaz - ZKO - počet členů 23. Činnost klubu po celý
rok: schůzky, výcvik psů, ukázky výcviku psů pro veřejnost. Letos bylo
provedeno 6 vystoupení se psy. Všechna byla zdařilá. Členové se dále
zúčastňují různých brigád a pomáhají zajišťovat akce pro děti.
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ - zde dochází k personálním změnám. Stávající
greenkeeper odešel a přišel nový. Byl zde i tuniský trenér, který mluvil
několika jazyky. Lipenské klubové hřiště s devíti jamkami je druhým
největším hřištěm v ČR. Buduje se veřejné hřiště, také s devíti jamkami.
Lipno Golf Club má kolem 50 členů z ČR, Rakouska Holandska a
Švýcarska. Udržuje čilé styky s kluby Hluboká, Větřní a s rakouskými
Bad Leonfelden, St Osvald a Ulrichsberg.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce
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.
Kontakt: 725 339 343, milena@lipnolakeresort.cz
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Životní jubilea
ČERVENEC 2016
V červenci bude slavit 9 lidí. 2 kulatá výročí - pan Petr Březina a paní Květa Brožová. A teď samé ženy - Ella Schánělcová, Krista
Ortová, Anna Vaverová, Růžena Bělohlávková, Marie Vongrejová a Anna Holoubková. Ještě nezapomeneme na pana Miroslava
Procházku. K výročí na zdraví a na další šťastné dny a roky. Všechno nejlepší přeje SPOZ - Lucie Bravencová, Vítězslava
Neubauerová.

Život v obci

Nejdelší jízda tohoto léta • Lipensko jedním velkým
sportovištěm • Olympijské i neolympijské sporty pro každého •
Program nejen pro rodiny s dětmi • Přímé přenosy na
velkoplošných obrazovkách • Vítání olympioniků • Telemosty z
Ria • Koncerty, zábava

DOPRAVNÍ INFORMACE O OLYMPIJSKÉM PARKU RIO-LIPNO
VELKÁ PARKOVIŠTĚ A KYVADLOVÁ DOPRAVA ZDARMA.
Provoz Olympijského parku Rio-Lipno zvýší dopravu v oblasti Lipna, ale
pořadatelé dělají vše proto, aby dopady pro místní obyvatele a
ubytované hosty byly co nejmenší. „Snažíme se, aby návštěvníci
využívali k pohybu kolem Lipna hlavně kyvadlovou dopravu. Chceme,
aby silnice kolem přehrady zůstaly co nejprůjezdnější,“ vysvětluje
tajemník organizačního výboru Michal Charvát a dodává: „Naší snahou
je, aby jednodenní návštěvníci, kteří dorazí autem, využili v maximální
míře záchytná parkoviště v Loučovicích.“ Lipensko se v žádném případě
nestane neprůjezdnou zónou. „Neplánujeme žádné zákazy vjezdu.
Nechystáme žádné uzavírky. Obyvatelé Lipna se dostanou všude, kam
jsou zvyklí. A to platí i pro ubytované hosty,“ slibuje Charvát. Kyvadlová
doprava po jednotlivých obcích, kde budou sportoviště Olympijského
parku, bude zdarma i pro jejich obyvatele a samozřejmě hosty
ubytovacích zařízení v těchto místech. Využít ji mohou nejen k cestám
za atrakcemi Olympijského parku, ale i k návštěvám jiných turistických
míst. „Díky olympijskému parku budou mít všichni možnost daleko
většího výběru spojů,“ říká Charvát.
„Podrobné informace o dopravě na Lipno najdete na stránkách
www.olympijskeparky.cz“
Podrobné informace o systému dopravy v Olympijském parku
Na Lipno automobilem: všem návštěvníkům Olympijského parku, kteří
se rozhodnou přijet vlastním autem, doporučujeme volit trasu České
Budějovice – Kaplice – Dolní Dvořiště – Vyšší Brod (parkoviště) –

Loučovice (parkoviště). Trase přes Český Krumlov se doporučujeme
vyhnout.
Parkoviště - Pokud přijíždíte na Lipenskou přehradu automobilem,
využijte prosím naše záchytná parkoviště, která nabízejí dostatečné
množství parkovacích míst.

Po zaparkování obdržíte identifikační pásku, která vás opravňuje
využívat po celý den naši kyvadlovou dopravu, jejíž zastávky se vždy
nachází v těsné blízkosti parkovišť. Díky kyvadlové dopravě se rychle a
zdarma přepravíte jak do centra Olympijského parku, tak i k ostatním
sportovištím kolem Lipna.
Na Lipno vlakem
Z Českých Budějovic se lze vlakem dostat buď do zastávky v Lipně
nad Vltavou, kde se nachází centrum Olympijského parku nebo do
Nové Pece. Kromě pravidelných linek z Českých Budějovic přidáváme
na obou linkách několik zrychlených spojů. Obě výše zmíněné zastávky
jsou navázány na systém kyvadlové dopravy, které vám umožní rychlý
pohyb po všech sportovištích Olympijského parku. Každý návštěvník,
který si zakoupí vlakovou jízdenku, obdrží zdarma pásku, která ho bude
označení
P1
P2
P3
P4

parkoviště
Loučovice Vltavský
Mlýn
Loučovice
- Prokop
Frymburk Wellness

kapacita cca

otevřeno

1100

10:00
21:00

Vyšší Brod

100

900
200

10:00
18:00
10:00
18:00
10:00
18:00

cena za
auto/den
150
150
150
100

Lipno n. V.
10:00
- Pod
800 + 800
300
18:00
Lanovkou
po celý den opravňovat k využívání kyvadlové dopravy. Tyto pásky
budou k dispozici po předložení platné jízdenky na provozovnách ČD.
P5

Na Lipno autobusem
Z Českých Budějovic se dostanete snadno také autobusem a můžete si
s sebou vzít i kolo! Máme pro vás totiž připravených několik posílených
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spojů, které jsme opatřili přívěsy s kapacitou 25 jízdních kol.
Autobusové linky fungují na trase: České Budějovice – Český
Krumlov – Rožmberk – Vyšší Brod – Loučovice – Lipno,
Olympijský park – Lipno, lanovka – Frymburk. Každý návštěvník,
který si zakoupí autobusovou jízdenku, obdrží zdarma pásku, která ho
bude po celý den opravňovat k využívání kyvadlové dopravy. Tyto
pásky budou k dispozici po předložení platné jízdenky buď na
provozovnách na infopointu Olympijského parku v Lipně nad Vltavou.

jízdenkou. Bezplatně budou moci využívat kyvadlovou dopravu také
majitelé LipnoCard nebo jízdenky Jikord plus. LipnoCard proto
dostanou také všichni obyvatelé obcí, kde se Olympijský park rozkládá.

Kyvadlová doprava po Olympijském parku
Kyvadlová doprava je složena z kombinace vlakových a autobusových
spojů, které na sebe navazují, pokrývají veškerá sportoviště a současně
přepravují návštěvníky ze všech odstavných parkovišť.

NÁVŠTĚVNÍCI OLYMPISKÉHO PARKU BUDOU MOCI VYZKOUŠET
NA 50 SPORTŮ
Lipno nad Vltavou, Frymburk, Nová Pec, Horní Planá, Černá v
Pošumaví, Přední Výtoň, Loučovice, Olšina i Vyšší Brod. Ve všech
těchto obcích se intenzivně připravuje program Olympijského parku Rio
– Lipno 2016. Děti a dospělí si budou moci vyzkoušet 47 olympijských i
neolympijských sportů anebo si užít doprovodný program. Například ve
Vyšším Brodu bude výstava olympijských známek a fotografií.
Umístění sportovišť už také získalo svou konkrétní podobu. „Po
společné domluvě se sportovními svazy a obcemi jsme rozmístili
jednotlivá sportoviště do všech lokalit a již se řeší poslední detaily.
Všechna sportoviště budou připravena tak, aby se 5. srpna slavnostně
otevřela veřejnosti,“ říká Jan Plachý, který je při přípravách jihočeského
Olympijského parku zodpovědný za sportovní program.

Rozdělená je na čtyři linky

ČERVENÁ LINKA - BUS
K transportu návštěvníků ze dvou parkovišť v Loučovicích (P1,P2) a
jednom ve Vyšším Brodě (P4) slouží primárně červená linka. Tyto
autobusy budou zajišťovat dopravu v pravidelných intervalech a to
pouze v řádu 10 – 15 minut. Návštěvníky dopraví do centra
Olympijského parku v Lipně nad Vltavou.

Občané Lipna nad Vltavu získají speciální olympijskou LipnoCard, která
je bude v době konání Olympijských her Rio 2016 opravňovat
k využívání uvedené kyvadlové dopravy zdarma (bus/vlak). Tato
LipnoCard bude k vyzvednutí v Infocentru Lipno od 15. 7. 2016.

„Srdcem“ Olympijského parku zůstává Lipno nad Vltavou, kde se kromě
studií České televize a Českého rozhlasu bude nacházet třeba hlavní
hřiště na plážové sporty, jako jsou třeba volejbal či fotbal, anebo
unikátní bazén postavený přímo v Lipenské přehradě. Exhibice
profesionálních jachtařů a mezinárodní turnaj olympijských nadějí v
rugby budou moci lidé sledovat v Černé v Pošumaví, Frymburk bude
centrem královny sportů - atletiky, v Horní Plané se bude hrát tenis,
badminton a fotbal, Přední Výtoň nabídne baseball, softball, cyklistiku,
rugby či triatlon, do Loučovic zavítají milovníci divoké vody, Nová
Pec zase zažije jeden z vrcholů celého programu – start olympijského
maratonu přesně v den, kdy se uskuteční také v Riu.

MODRÁ LINKA - VLAK
Modrá linka, stejně jako červená, slouží k transportu na trase Vyšší
Brod (parkoviště P4) – Loučovice (parkoviště P1, P2). Tato linka je
vhodná pro návštěvníky, kteří s sebou budou přepravovat kola nebo
lodě. Všechny spoje jsou vhodné k přepravě jízdních kol a spoje,
označené v jízdních řádech specifickým symbolem, budou vhodné
k přepravě lodí.

Špičkové sportovní akce, hvězdy českého sporu
i vítání
olympioniků z Ria
Každý, kdo si na jich Čech přijede vyzkoušet letní sporty a fandit našim
sportovcům, bude také svědkem mnoha vrcholových soutěží a exhibicí
s mezinárodní účastí.
„Chceme lidem předvést letní sporty i v podání špičkových závodníků.
Jsme potěšeni, že s námi sportovní svazy a jednotlivé obce na
programu spolupracují a výsledkem bude v srpnu velmi bohatá nabídka
akcí. Dospělí a děti se budou bavit od rána do večera, na to vsadím
boty,“ říká s úsměvem Plachý.

ZELENÁ LINKA BUS
Zelená linka je určena především k rozvozu návštěvníků po jednotlivých
místech, kde Olympijský park provozuje sportoviště. Tato linka bude
přepravovat návštěvníky na trase Přední Výtoň – Lipno – Frymburk –
Černá v Pošumaví.
Zelená linka bude jezdit v pravidelných dvacetiminutových intervalech
na trase Přední Výtoň – Lipno – Frymburk. Až do Černé v Pošumaví
pak pojede každý třetí spoj, tedy jednou za hodinu.

Jen namátkou lze už nyní upozornit na republiková mistrovství ve
vodním slalomu, triatlonu nebo jachtingu, na divácky atraktivní
závody v příbřežním veslování, plážovém volejbalu, turnaj
reprezentačních týmů do 18 let v basketbalu anebo golfový turnaj v
Českém Krumlově. Bude toho ale mnohem víc. Připravujeme
třeba fotbalový zápas internacionálů TeamEuro96 vedený Pavlem
Kukou proti týmu Dynama České Budějovice 35 v čele s Karlem
Poborským.

ŽLUTÁ LINKA – VLAK
Žlutá linka bude fungovat jako vlakové spojení mezi Novou Pecí, do
které jezdí vlaky z Českých Budějovic a z Černé v Pošumaví, a která je
navázána na systém kyvadlové autobusové dopravy. Kromě již
zavedených spojů bude v průběhu konání Olympijského parku přidáno
ještě několik zrychlených spojů.

Na Lipno i za kulturou
Mezi dětmi populární Kašpárek v rohlíku, koncerty, víkendová zábava
pro holky a kluky s programem ČT:D, divadla, legendární postavičky
Čtyřlístku anebo skupina Portless, která zahraje v pátek 5. srpna během
slavnostního zahájení Olympijského parku Rio – Lipno. To je jen letmý
pohled do kulturní nabídky Olympijského parku.
„Chceme aktivní sportování, které tvoří hlavní náplň parku, doplnit
zábavou vhodnou nejen pro rodiny s dětmi. Proto jsme sáhli po mnoha
umělcích oslovujících různé skupiny,“ vysvětluje Michal Caban, jenž
pro Olympijský park připravuje doprovodný program: „Léto je tradičně
období festivalů. A protože ke sportu hudba patří, chceme jí dát prostor
také my. Ať si park užijí velcí i malí, aktivní sportovci i fanoušci, kteří si
přijedou na Lipno užít třeba jen atmosféru.“

Kyvadlová doprava zdarma i pro místní
Kyvadlová doprava je určena pro všechny návštěvníky parku, kteří se
pro prokáží identifikační páskou, která je k využívání opravňuje. Tato
páska bude zdarma k dispozici pro každého, kdo zaparkuje na jednom
z našich parkovišť, přicestuje do Olympijského parku vlakem nebo
autobusem z Českých Budějovic a prokáže se následně platnou
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Kromě Portless anebo energické mladé formace Mydy Rabycad, která
se s parkem rozloučí 21. srpna, se na hlavním pódiu v Lipně nad
Vltavou představí také Ondřej Ruml & Matěj Benko Quintet, DJ
Mikuláš, Klára Vytisková, Eva Emingerová, The Fellas nebo Písecký
komorní orchestr.
Kromě muzikantů se návštěvníci, hlavně ti menší, mohou těšit na
divadelní představení. „Děti budou bavit soubory Koňmo, Mimotaurus,
Kašpárek v rohlíku a další,“ přibližuje Caban. Počítá se také s
vystoupením školy tance, víkendovými programy v režii dětských
pořadů programu ČT:D anebo různými dovednostními soutěžemi a
exhibicemi.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Přímo v samotném srdci parku budou mít svá studia Česká televize a
Český rozhlas. Živě bude vždy hodinu dopoledne přispívat na program
ČT sport moderátorská dvojice Darina Vymětalíková a Petr Vichnar.
Český rozhlas a jeho „R-stream“, stříbrné retro studio, bude podle
předběžného plánu zase denně vysílat na rozhlasových vlnách téměř
šest hodin až do půlnoci. „Chceme se s našimi posluchači osobně
setkávat, což bychom z klasického studia dokázali jen velmi omezeně.
Díky parku ale máme skvělou příležitost lidem ukázat rozhlasové
vysílání tváří v tvář na místě, kam se přijdou bavit. Proto se těšíme, že
si k R-streamu najde v Lipně cestu řada dětí i dospělých,“ zve k
návštěvě šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.

KRÁLOVSTÍ LESA - Lesní svět plný zážitků
pro celou rodinu na Kramolíně
Chcete zažít, co se odehrává pod zeleným
kobercem, který vidíte ze Stezky korunami
stromů? Hledáte místo, kde můžete s celou
rodinou strávit hodiny dováděním? Láká vás
stát se aspoň na chvíli součástí lesního
společenství? Nová oáza na Šumavě je
zasvěcena hrám, dovádění a zdokonalování
pohybových schopností. Bez ohledu na věk.
Připravte si proto dostatek energie na desítky
fantastických atrakcí. Můžete se zabydlet v
bludišti mezi mladými stromky. Ztratit se v
mraveništi. Anebo na velké trampolíně vyskočit
až k větvoví vzrostlých stromů. V Království
lesa najdete dále originální lanovky, provazové
sestavy, stromová městečka, prolézačky,
houpačky, půvabné domečky pro děti, hrady a
hradiště, kolotoče, pískoviště nebo skluzavky.
Všechny herní prvky a sestavy jsou
certifikované a promyšleně spojují zábavu s
poznáním šumavské přírody v jejích
rozmanitých podobách.

