ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 08/2019

■

Srpen

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Z důvodu dovolené bude v době od 5.8. do
30.8.2019 uzavřena stomatologická ordinace
Top Dental, s.r.o. v Lipně nad Vltavou
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 14/2019 ze dne 11. 07. 2019
č. usnesení: 134/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 135/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
reklamě na akci: „Sport fest Lipno 2019“ se společností LIPENSKO
s.r.o., IČ: 28136420 za jednorázovou úplatu 30.000,-Kč bez DPH.
č. usnesení: 136/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se zařazením
dopravního značení parkovišť v obci Lipno nad Vltavou do pasportu
dopravního značení v obci Lipno nad Vltavou tak, že centrální
parkoviště bude značeno P1, nově vzniklé parkoviště u nového nástupu
do Skiareálu Lipno bude značeno P2 a nově vzniklé parkoviště podél
komunikace Lipno – Slupečná bude značeno P3.
č. usnesení: 137/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
zajištění hromadného vstupu občanů obce Lipno nad Vltavou do
plavené haly č.p. 86 v Lipně nad Vltavou, parc. č. 79/42 v k.ú. Lipno nad
Vltavou, obec Lipno nad Vltavou na rok 2019 za jednorázovou úhradu
ve výši 300.000,- Kč včetně DPH.
č. usnesení: 138/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje prodej pozemku parc.
č. 410/16 - travní porost o výměře 35 m2 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec
Lipno nad Vltavou za kupní cenu 1000,-Kč / m2 bez DPH.
č. usnesení: 139/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje uzavření dodatku ke
Smlouvě o dílo na akci: „Oprava povrchu centrálního parkoviště Lipno
nad Vltavou“ dle předloženého položkového rozpočtu upraveného dle
skutečného rozsahu díla s tím, že celková cena díla činí 1.129.000,-Kč

bez DPH, což je oproti původní ceně díla sjednané Smlouvou o dílo
nižší o 51.371,-Kč bez DPH.
č. usnesení: 140/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
dílo se společností ČEVAK a.s., IČ: 60849657, jejíž předmětem je
dodávka díla: „Lipno – šachta s redukčním ventilem, obnova vodovodu
u vodní elektrárny“ dle rozpočtu, který tvoří, jako příloha součást,
smlouvy o dílo, za cenu díla 240.000,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 141/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Darovací
smlouvy, na základě které společnost BRETOM a.s., IČ: 27529967,
daruje do vlastnictví obce Lipno nad Vltavou pozemky parc. č. 246/57,
246/58, 246/60, 246/61, 246/62, 246/63, 246/64, 246/65, 246/67,
246/68, 246/70, 246/71, 246/72 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec
Lipno nad Vltavou tak, jak byly tyto pozemky odděleny od parcely č.
246/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou geometrickým
plánem vyhotoveným ing. Vladimírem Macho TKP č. plánu 166822/2019.
č. usnesení: 142/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje uzavření kupní
smlouvy, na základě které obec Lipno nad Vltavou koupí do svého
vlastnictví za kupní cenu 50.000,-Kč bez DPH od společnosti BRETOM
a.s., IČ: 27529967 komunikaci vybudovanou v souladu se stavebním
povolením vydaným MěÚ Český Krumlov, odbor dopravy a silničního
hospodářství ze dne 28.5.2018 č.j. MUCK 27292/2017/ODSH/Mik, spis.
zn. S-MUCK-11295/2018/ODSH/Mik na pozemcích par. č. 246/1,
246/22, 601/1, 602/1 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad
Vltavou, a to v souladu s ujednáním čl. IV. odst. 4.1. písm. a) Smlouvy o
spolupráci uzavřené se společností BRETOM, a.s. dle usnesení
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou ze dne 21.6.2018 č. usnesení
149/2018.
č. usnesení: 143/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se zařazením orientační
tabule u silnice II. tř. ve směru Lipno nad Vltavou – Frymburk do
orientačního systému obce Lipno nad Vltavou pro KORZO LIPNO s.r.o.
za obvyklých podmínek.
č. usnesení: 144/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nesouhlasí s provizorním
napojením pouťových atrakcí přes pozemek ve vlastnictví obce parc. č.
131/21 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 145/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo, že obec Lipno nad
Vltavou požádá Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jakožto
správce komunikací silnic II. třídy, které jsou ve vlastnictví Jihočeského
kraje, o dopravní značení křižovatek, které jsou v obci Lipno nad
Vltavou mezi silnicí II. třídy č. 163/II a místními komunikacemi, (zejména
pak křižovatka u bazénu a restaurací Admirál, výjezd od ČOV apod.)
tak, aby silnice II. třídy č. 163/II byla označena jako hlavní a na místních
komunikacích, které se s touto silnicí křižují, by bylo značení pro
vedlejší komunikace s upravenou předností v jízdě.
č. usnesení: 146/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nesouhlasí s umístěním
reklamních poutačů projektu „U Hájenky“ v centrální části obce v okolí
silnice II. třídy ve směru Vyšší Brod-Frymburk mezi kruhovým objezdem
a křižovatkou k bazénu č.p. 86 v Lipně nad Vltavou.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 15/2019 ze dne 25. 07. 2019
č. usnesení: 147/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 148/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o
odsouhlasení vázaného účtu na prodej pozemku p.č. 215/101 a
215/177 a rozhodlo dojednat doplňující podmínky.
č. usnesení: 149/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
pronájem pozemku p.č. 50/6 v k.ú. Lipno nad Vltavou panu Van Tuyen
Phi, IČ: 472 44 704, České Budějovice na dobu určitou od 1.8.2019 do
30.9.2019 za částku 30.000,- Kč.
č. usnesení: 150/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Základní školy
a Mateřské školy Lipno nad Vltavou o možnost odprodeje sporáku a
obec Lipno nad Vltavou nemá o tento sporák zájem a souhlasí
s nabídkou prodeje třetí straně.
č. usnesení: 151/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účetní
závěrku za II. čtvrtletí 2019 Základní školy a Mateřské školy Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 152/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost společnosti
KORZO LIPNO, s.r.o. a nesouhlasí s umístěním informačních cedulí na
pozemcích ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou a sděluje, že tyto
cedule lze umístit na pozemky žadatele.

č. usnesení: 153/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo podnět ke změně
dopravního značení a ke zřízení chodníků a přechodu pro chodce a
rozhodlo, že dopravní značení bude realizováno v rámci pasportizace
dopravního značení. Chodníky a přechod pro chodce bude řešen
v rámci rozpočtu obce v roce 2020.
č. usnesení: 154/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo stížnost na
opakované rušení nočního klidu v okolí provozovny APRES SKI BARU
a rozhodlo na toto písemně upozornit pronajímatele ve smyslu uzavřené
nájemní smlouvy.
č. usnesení: 155/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo podat žádost o trvalé
odnětí z PUPFL částí pozemků p.č. 430/19, 452/7, 453/9, 453/11 a
453/13 v k.ú. Lipno nad Vltavou tak, jak jsou odděleny Geometrickým
plánem č. 1685-175/2019 ze dne 23.7.2019.
č. usnesení: 156/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo přidělení bytu
zvláštního určení v domě č.p. 410 a rozhodlo byt přidělit. Stanovuje výši
nájmu 25,- Kč/m2 měsíčně z obytné plochy.
č. usnesení: 157/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo přidělení bytu 1+kk
v domě č.p. 39 a rozhodlo byt přidělit za podmínky uvolnění bytu, který
mají v nájmu v domě č.p. 39.
č. usnesení: 158/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo přidělení bytu 1+1
v domě č.p. 28 a rozhodlo byt přidělit. Stanovuje nájemné na částku
40,- Kč/m2.

Narození / výročí
VÝROČÍ SRPEN 2019
Přesně 10 občanů bude v srpnu slavit narozeniny. Jsou to zejména 2 kulatá výročí: paní
Irena Máčková a Rostislav Bartošek. Dále jsou to paní Berta Zejdová, Jaroslava
Macháčková a Drahomíra Zatloukalová. Z mužů se budou těšit František Švarc, Josef Vávra,
Josef Talafous, Jiří Papaj a Villem Jacobus Rouw.
„Až na Vaše narozeniny budete číši pozvedat a celý svět se na Vás bude smát, vzpomeňte si,
že i my Vám chceme hodně úspěchu a štěstí přát!“
SPOZ Vitězslava Neubauerová a Lucie Bravencová

Život v obci / Akce /Ostatní
LIPENSKÉ DĚTI PRONIKAJÍ DO TAJŮ SPORTŮ
Přiblížit lipenským dětem snad všechny sporty, které lze v Lipně a jeho
okolí aktivně provozovat je cílem Lipenské sportovní akademie.
Projekt, který vznikl ze spolupráce Lipenské školy, obce a podnikatelské
skupiny Lipno servis, Lipensko, Stezky korunami stromů a Království lesa
již více než rok seznamuje lipenské děti se základy mnoha sportů. Vše
se děje pod odborným vedením sportovního nadšence a učitele tělocviku
Antonína Koláře.
V zimě se učí základy zimních sportů jako sjezdové lyžování,
snowboarding, běžecké lyžování, bruslení. V létě pak plavání, pádlování,
veslování, jachting, paddleboarding, windsurfing, cyklistika, kolečkové
brusle a mnoho dalších. K tomu ještě množství míčových sportů venku i
v tělocvičně. Děti se setkají i se základy atletických disciplín a dotknou se
i základů gymnastiky. K dispozici jsou navíc i trampolíny, koloběžky či
lanové atrakce v areálu Lipno servisu.
Veškerý, čas, prostory i vybavení je dětem k dispozici zcela zdarma.
Jde o ojedinělý projekt práce s dětmi, o kterém sní mnoho obcí a měst.
„Myšlenkou sportovní dětské akademie jsme se v Lipně zaobírali
poměrně dlouho. Problém ale byl, zejména v tom, že je to velmi

finančně nákladné. Ročně jde řádově o miliony korun. Vše vzniklo
až díky pochopení a dohodě obce a několika podnikatelů, kteří
projekt financují. Loni jsem jako pracovník Lipno servisu dostal
volnou ruku a spolu s několika dalšími nadšenci začal vymýšlet a
organizovat sportovní program pro děti. Cílem je vést děti k
pohybovým aktivitám a využít přitom potenciál, který Lipno
nabízí,“ vysvětluje Antonín Kolář zakladatel Lipenské sportovní
akademie, který byl dlouho provozním ředitelem firmy LIPNO SERVIS
s.r.o. Děti podle něj především oceňují, že je každá hodina tělesné
výchovy a výcviku jiná a přitažlivá. „Dětem se například moc líbí
zpestření hodin tělesné výuky návštěvou některé z místních atrakcí
např. místního hopsária, koloběžek, či Království lesa.“
Vedle povinného tělocviku se děti dvakrát týdně schází i po škole. „Ze
zhruba padesátky dětí, kteří absolvují povinný předmět, chodí na
dobrovolné hodiny asi polovina. Provozujeme všechny sporty a
snažíme se na nic nespecializovat. Každopádně už se věnujeme
složitějším sportům, protože jsme zkoušeli třeba jachting, děti se
naučily ovládat paddleboard,“ říká Kolář.
Děti nezahálí ani o prázdninách a společně s Antonínem Kolářem se kvůli
sportu schází každý týden. „Jsem rád, že je to baví a nesedí doma u
počítače,“ dodává.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Tonda Kolář se na Lipno přistěhoval před 25 lety. Vystudovaný učitel
pochází ze Zlivi, po studiích působil v Karlových Varech, toužil si ale od
velkého města odpočinout, a proto se odstěhoval do lůna šumavské
přírody, přijal nabídku firmy Jihokov a stal se správcem rekreačního
areálu na vrchu Kobylnice. Ten s Lipnem nad Vltavou sousedí. Následně
začal učit na základní škole v Loučovicích, seznámil se se starostou
Lipna Zdeňkem Zídkem, který byl zároveň i předsedou zdejšího Ski
klubu.
Spřátelili se a začali přemýšlet, jak dále rozvíjet zdejší lyžařský areál, a
sportovní aktivity pro děti, po vzniku společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. v
roce 1999 přestal Kolář učit a na dlouhou dobu byl provozním ředitelem.
Teď už se z pozice auditora stará o bezpečnost v areálu a věnuje se právě
Lipenské sportovní akademii.
„Sport je pro děti důležitý, pokud děti nezačnou samy sportovat v
útlém věku, budou pravděpodobně nemotornými lidmi v dospělosti.
My se snažíme, aby lipenské děti takové nebyly,“ uzavírá.

LIPNO SPORT FEST 2019
nabídne řadu netradičních disciplín
Olympionici David Svoboda, Roman Šebrle a Kateřina Neumannová
nebo čerství mistři republiky VK Jihostroj České Budějovice. To je jen
malý výběr sportovců, kteří se letos zúčastní největšího sportovního
festivalu v České republice Lipno Sport Fest 2019. Návštěvníci osmého
ročníku festivalu si během devíti dnů 17. – 25. srpna vyzkouší zdarma
celou řadu sportů a poměří síly v několika závodech. Často je
disciplínami provedou právě profesionálové a úspěšní sportovci.
Připraveny jsou desítky akcí, některé jsou tradiční, jiné se uskuteční letos
poprvé. Novinkou je například squash, který si zájemci vyzkouší v
mobilním kurtu přímo na břehu jezera. Jedním z bodů festivalu bude také
večerní výběh na Stezku korunami stromů, který má nevšední atmosféru.
Pro zdatnější sportovce je pak výzvou hned na úvod horský půlmaratón
v náročném terénu. Na své si přijdou i příznivci kolektivních sportů, kteří
se mohou přihlásit třeba do turnaje ve volejbalu. Základy této disciplíny
jim přiblíží letošní mistři České republiky, hráči VK Jihostroj
České Budějovice. Festival je velkým lákadlem také pro děti, které si
mohou v rámci kurzů osvojit základy in-line bruslení, běhu, nebo
například paddleboardingu. Na sportovní aktivity bude vždy v
odpoledních hodinách navazovat kulturní program, v podobě dětských
divadelních představení nebo animačních programů či Klub lišáka Foxe.
Festival myslí i na hendikepované sportovce. Jeden den je věnovaný
právě jim. Letošní program pro hendikepované připravujeme ve
spolupráci s Centrem Paraple. Chybět nebude ani plavecký závod
s paralympijským vítězem Arnoštěm Petráčkem.
Hlavním partnerem Lipno Sport Fest 2019 je:
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Skiareál Lipno připravuje novou sjezdovku s
lanovkou
Právě v těchto dnech probíhají práce na výstavbě
lanové dráhy a zasněžovacího systému na nově
vznikající sjezdovce ve Skiareálu Lipno. Pětset metrů
dlouhá sjezdovka s dvousedačkovou lanovkou propojí
prostor mezi takzvaným starým parkovištěm a
vrcholem u stávající sjezdovky Vyhlídka. Vznikne tak
nové nástupní místo do skiareálu s parkovištěm pro 240
automobilů a pokladnami. Dokončení prací je
naplánováno na konec října tohoto roku.
NEZAPOMEŇTE VYUŽÍT VAŠE VÝHODY S KARTOU OBČANA
LIPNA NAD VLTAVOU
Jako občan Lipna nad Vltavou máte možnost čerpat celou řadu výhod v
provozech LIPNO SERVIS s.r.o., na Stezce korunami stromů, v
Království lesa a v Hopsárium Lipno. Stačí k tomu nová karta občana,
která je propojená s Lipno.card a osobním profilem na
webu www.lipnocard.cz. Pokud jste tak ještě neučinili, můžete si kartu
vyzvednout v Infocentru Lipno, kde Vám zaměstnanci pomohou s
registrací a aktivací karty a zodpoví případné dotazy. Karta bude
vystavena pro dospělé i pro děti.
Výhody občana Lipno nad Vltavou:
- 50% sleva na vstup do bazénu Aquaworld Lipno - opakovaně
- 50% sleva na vstup do sauny Aquaworld Lipno - opakovaně
- 50% sleva na zapůjčení kol do Bikeparku Lipno - opakovaně
- 50% sleva na Bikepass - opakovaně
- 50% sleva na vstup do Lanového parku Lipno - opakovaně
- 25% sleva na zapůjčení plavidel v Intersport Rent Pláž - opakovaně
- 50% sleva na vstup do Hopsárium Lipno - opakovaně
- vstup zdarma na Stezku korunami stromů + 2x lanovka - 1x za sezonu
- jízda zdarma na tobogánu na Stezce korunami stromů - 1x za sezonu
- vstup zdarma do Království lesa + 2x lanovka - 1x za sezonu

Salon Fénix
Lipno nad Vltavou 90

AKCE V ZÁŘÍ
Pedikúra + lakování nehtů
na nohách zdarma
Termín objednejte na tel.: + 420 606 313 452

Staňková Vendula
Těšíme se na Vaši návštěvu
www.salon-fenix.cz
www.facebook.com/SALON FÉNIX
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PLAVBA KURIÓZNÍCH PLAVIDEL
7. 9. 2019
Sestav posádku a postav kocábku a pluj pro 20 tis.
Kč!!! Registrace plavců je zdarma a proběhne na
místě od 9:00 do 11:00 hod. V odpoledních
hodinách je připraven zábavný program. Herní zóna
pro děti, maminky se mohou nechat nalíčit a
tatínkové zkusit hru Čapí krok aneb na chůdách po
řece pro 1000,-Kč. Hudební program odstartují
dívčí kapela Siskin´s a chlapecká kapela
vyšebrodské ZUŠ a
skupina
Andromeda.
Dále uslyšíme vždy
skvělou kapelu Led
Zeppelin
s.r.o.
a
vrcholem večera bude
vystoupení Vildy Čoka
a
jeho
kapely
Bypass!!!
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Svatobartolomějský trh a pouť
Sobota 24. 8. 2019 od 8:00 hod.
Po celý den se uskuteční jarmark, kde se představí
mnohprodejců s různým sortimentem. Z programu
například vybíráme: „Nacpeme si břuch aneb soutěž v
pojídání ovocných knedlíků“.
V podvečerních a večerních hodinách zahrají vyšebrodské
kapely: Gin Fiz, Pajzl band a Jiří Schelinger Memory band.
Také se představí taneční skupina Siderea - tanečnice
předvedou cikánské tance a také bude ohňová show.
Pro děti jsou připraveny pohádky, výtvarné dílny, malování
na obličej, šermíři a další.
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