ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 05/2021

■

Květen

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce
soustavu ve výši 500,- Kč/m2 bez DPH užitné plochy vypočítané
z projektu pro územní rozhodnutí a vyklizení pozemků ze strany obce
Lipno nad Vltavou do 31. 12. 2021.
č. usnesení: 80/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Fotbalového
klubu FC Lipno, z.s. o poskytnutí příspěvku na provoz a údržbu pro rok
2021 a odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč. Na
příspěvek bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
příspěvku. Příspěvek bude vyúčtován do 15. 12. 2021.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 8/2021 ze dne 8. 4. 2021
č. usnesení: 73/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 74/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.
Praha.
č. usnesení: 75/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost o prodej částí
pozemků p.č. 23/2 a 26/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou a rozhodlo, že
pozemky prodávat nebude.
č. usnesení: 76/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo prodej
části pozemku p.č. 402/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou společnosti EG.D,
a.s. České Budějovice za částku 10.000,- Kč bez DPH za požadovanou
část parcely.
č. usnesení: 77/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
pronájem části pozemku p.č. 402/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou o výměře
480 m2 za účelem udržování pozemku jako předzahrádky za 1,- Kč/m2 a
rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
č. usnesení: 78/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo prodej
části pozemku p.č. 378/1 o výměře 223 m2 a části pozemku p.č. 402/1 o
výměře 249 m2 za částku 3.000,- Kč/m2 bez DPH.
č. usnesení: 79/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo prodej p.č. 67 o
výměře 431m2, p.č. 69/3 o výměře 2837m2, p.č. 70/1 o výměře 476m2,
p.č. 70/6 o výměře 82m2, p.č. 70/7 o výměře 4m2 a p.č. 75/130- o
výměře 1099m2 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou
dle Geometrického plánu č. 1758-406/2020 a rozhodlo, že pozemky
budou prodány společnosti XARA, s.r.o. za částku 3.000,- Kč/m2 bez
DPH s podmínkou likvidace objektu staré kotelny, uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o poskytnutí příspěvku na vodohospodářskou

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 9/2021 ze dne 22. 4. 2021
č. usnesení: 81/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou v počtu bodu programu 12.
č. usnesení: 82/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nemá záměr prodat části
pozemků parc. č. 131/1 131/18 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno
nad Vltavou
č. usnesení: 83/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Darovací
smlouvy, jejíž předmětem je dar pozemku parc. č. 622/40 o
výměře14m2 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou, který byl
oddělen od pozemku parc. č. 622/2 geometrickým plánem č. plánu
1404-253/2015, potvrzeným KÚ pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov
dne 11.5.2015 PGP – 424/2015-302 do vlastnictví spolku SKI-CLUB
LIPNO, z.s., IČ: 00475190, jakožto vlastníkovi budovy č.p. 55 Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 84/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby lanovou drahou
„Lipno Express“, typ: 4-CLF, výrobce Doppelmayr Seilbahnen GmbH,
s umístěním „Lipno nad Vltavou, Lipno – Vyhlídka, když tato lanová
dráha je určena pro celoroční provoz, průkaz způsobilosti vydal
příslušný Drážní úřad dne 1.12.2008 po č.j. PZ0490/08-D.11
s provozovatelem (dopravcem) společností LIPNO SERVIS s.r.o., IČ:
260 16 885. Smlouva bude uzavřena na dobu 5-ti let a veškeré náklady
spojené s provozem lanové dráhy a drážní dopravy bude hradit
provozovatel tj. smluvní partner – společnost LIPNO SERVIS s.r.o.
č. usnesení: 85/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Lipno nad
Vltavou za I. čtvrtletí roku 2021.

České dráhy informují, že v květnu 2021 proběhnou
výluky železniční přepravy na trati číslo 195 Rybník –
Lipno nad Vltavou s omezením provozu.
Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové
spoje nahrazeny autobusovou přepravou
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD
v sekci omezení provozu.
(www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
č. usnesení: 86/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030045216/001 s
budoucí oprávněnou EG. D, a.s., jejíž předmětem je budoucí zřízení
věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení VN, telekomunikační síť na části pozemku parc. č.
78/2, 78/8 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou v rámci
akce“ Lipno hotel: Světlík – příp. VN“. Současně Zastupitelstvo obce
udělilo souhlas s umístěním tohoto distribučního zařízení na uvedených
pozemcích pro oprávněnou EG. D, a.s. IČ: 280 85 400.
č. usnesení: 87/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nesouhlasí s provedením úpravy
doby nočního klidu v den 12. 6. 2021, když noční klid vymezený
zákonem, tj. noční klid v době od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní
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je nutné zachovat i v případě konání jakékoli kulturní akce a nelze tento
vymezený čas jakkoli překračovat.
č. usnesení: 88/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nesouhlasí se zřízením
vyhrazených parkovacích míst na pozemku parc. č. 78/8 v k.ú. Lipno
nad Vltavou, obec Lipno nad Vlavou před budovou č.p. 123 v k.ú. Lipno
nad Vltavou.
č. usnesení: 89/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje podání žádosti o
bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce Lipno nad Vltavou od
Státního pozemkového úřadu – pozemku parc. č. 398/2 v k.ú. Lipno
nad Vltavou, když se jedná o pozemní komunikaci v lokalitě osady
Slupečná.

Narození / výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V KVĚTNU
Kulatá výročí slaví 4 dámy: Marta Račáková, Jana Říhová, Zuzana Kolářová, Růžena Kovariková a 2 pánové: Marián Zahatňanský
a Václav Macháček st. Dále budou slavit paní Vítězslava Neubauerová, Charlota Rouwová a Drahomíra Berková a z mužů Radomil
Serafin, Dušan Vongrej a Vilém Neubauer.
Do dalších let přejeme oslavencům dobrou náladu, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu krásných okamžiků v životě. Ať
život chutná jako to nejlepší víno.
Za SPOZ L. Bravencová a V. Neubauerová

Život v obci
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
DUBEN U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dvanáctého dubna se nám do mateřské školy vrátily děti s povinnou předškolní docházkou. Práci dětí při distanční výuce jsme si připomněli a zároveň
ocenili výstavou nápaditých výtvarných prací a výrobků, zakládáním pracovních listů do portfolií dětí či povídáním, jak si v tomto období děti užívaly
volného času. První týden probíhal v duchu adaptací při socializačních hrách a volné hře dětí. Počasí nám v polovině dubna bohužel moc nepřálo,
ale pokud bylo příznivější, trávili jsme pobyt venku na hřištích či v blízkém lese.

V dalším týdnu jsme se s dětmi vrátili v čase o dva měsíce zpět k dokončení prostorově i technicky velmi náročné výtvarné práci s názvem
„Hromnička“. Děti pokračovaly ve výtvarné technice „kašírování“, v natírání velkých ploch temperovými barvami jak velkými štětci, tak i vlastní ručkou.
☺ Po dokončení této práce jsme uzavřeli téměř dvouleté vytváření výtvarných prací s tématy lidových tradic pro praktickou část bakalářské práce.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Věřím, že umělecké vyjádření dětí, jejich nápaditost a talent budou oceněny. Pokud se nám podaří najít prostor pro umístění všech výtvarných prací,
rádi se o ně podělíme s veřejností.
V posledním dubnovém týdnu u nás ve třídě vykonávala pedagogickou praxi současná školní asistentka a školní družinářka Bohunka Brittová.
Součástí její praxe bylo vytvoření maturitní práce z výtvarné výchovy na téma „Jarní louka“. Děti v průběhu pěti dnů vytvořily nejen samotnou louku
oblíbenou technikou „kašírování“ včetně krtinců, ale vyrobily květiny a krtky z keramické hlíny, housenky z korálků, luční kobylky z přírodnin, včelí úly
z krabic, motýli a včelky kombinací výtvarných technik a z různorodého materiálu. Vše bylo protkáno pohybovými hrami, povídáním o životě na louce
a ukázkou ze života včel a samotného včelaření. Děti opět potvrdily svůj přirozený talent a nadšení pro tvořivé aktivity, podělily se o znalosti z přírody
a celkově si tento pestře připravený tématický celek užily.

V mateřské škole se nově objevil „Narozeninový“ a Anketní“ strom. Oba jsou k dispozici na chodbě u šaten a stanou se osvěžujícím doplňkem
k rituálům školky.
Kolektiv mateřské školy v Lipně nad Vltavou

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od 3. do 14. KVĚTNA 2021
Vážení rodiče, zápis do mateřské školy probíhá od 3. do 14. května 2021.
- potřebné formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy, popř. k vyzvednutí v MŠ
Kritéria pro přijetí:
- trvalý pobyt dítěte v Lipně nad Vltavou a obcí spádových
- přednost mají děti ve věku posledního roku před zahájením povinné školní docházky
- individuální situace dítěte
Mgr. Martina Vallová, statutární zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Ostatní
ASTROLOGICKÉ OKÉNKO KVĚTEN
Slunce máme ve znamení Býka a 20. 5. přejde do znamení Blíženců.
Merkur nám přestoupí 4. 5. do znamení Blíženců a Venuše se přidá 9. 5.
Budeme hodně komunikovat v oblasti pracovní. Většina z nás se bude
rozhodovat, zda setrvávat v dosavadním zaměstnání, a budeme
uvažovat o změně. Až se přidá i Slunce, tak síla přibude na intenzitě.
Také je to období sbírání nových zkušeností, vědomostí, učení a skládání
zkoušek. Přehodnocovat budeme náš dosavadní život, bilancovat, jak
jsme žili a jak chceme žít dál. Tyto energie nás tlačí ke změně a k akci.
Uvědomovat si budeme náš čas. Jak ho trávíme, s kým a kde. Den má
24 hodin, z toho tak 8 hodin spíme, 8 hodin trávíme v práci a 8 hodin
máme na rodinu a volný čas pro sebe. Někdy je to hodně nevyrovnané,
někde ten čas ztrácíme a snažíme se ho dohnat jinde. Každý den máme
k tomu, abychom ho využili naplno. Chceme toho stihnout hodně a pak
si říkáme, že nám těch 24 hodin prostě nestačí. Začínáme si vážit sami
sebe a času, který máme. Práce je práce, máme jí zaplacenou, ale ten
čas strávený s rodinou je k nezaplacení. Možná si budete říkat, zda vám
ta práce za to stojí, hlavně když chodíte do práce od devíti do pěti a celý
den máte v podstatě zabitý a úplně rozhozený. Ráno se toho moc
nestihne a večer už není energie. Do toho, když musíte odpracovat i
nějaký ten víkend, tak to se zdá strašně zatěžující jak pro tělo, tak i
psychiku. Takže se budeme sami sebe ptát, zda takovým způsobem má
smysl trávit náš čas. Čemu dáme přednost, rodině nebo práci?
Zhuntovanému tělu nebo zdraví? Posloucháním nadřízeného nebo být
svým pánem ve svém podnikání? Anebo, si prostě jednou dovolit na
nějaký čas nedělat nic? Co nám tedy toto období přinese? Uvědomění si
hodnoty sebe sama a svých životních priorit. Až jednou budete v
důchodu, tak už na tohle všechno bude pozdě. Budete si vyčítat to, že
jste ten čas nestrávili tak, jak jste chtěli, že jste ho obětovali pro něco, co
vám vůbec nestálo za to a že jste svůj čas úplně promarnili. Děti vyrostly
jak mávnutím kouzelného proutku a litovat budeme jen toho, že jsme ten
čas nestrávili více s nimi. Takže neztrácejte čas a život užívejte,
prožívejte, ale nepřežívejte. Máme tu odvahu a sílu na to, změnit naše
převzaté vzorce chování od rodičů či nějakých jiných vlivů, které nás v
životě ovlivnily. Znáte to, když vám někdo radí, co je správné a co není,
co byste měli dělat a co naopak neměli. Máte strach neposlechnout,
protože tohle přece říkala, maminka, učitel, šéf, kamarádka nebo snad
nějaká celebrita......hm?
Novoluní ve znamení Býka nastane 11. 5. ve 20:59. Svou pozornost
budeme věnovat převážně vztahům. Ascendent s bodem štěstí ve Štíru
versus Descendent se Sluncem na hrotu 7. domu v Býku. Sexuální
energie je cítit ve vzduchu, tak, že by se dala krájet a jen absolutní
flegmatik by jí nevšiml. Obrovská plodnost, takže ti, kteří by chtěli
nějakého toho potomka, mají velikou šanci a ti ostatní si užívejte
vzájemného propojení těl i duší. Budeme už chtít plnohodnotné vztahy
postavené na pevných základech a mít vedle sebe někoho, o koho se
můžeme opřít a vzájemně se doplňovat. A s tím vším souvisí i naše
priority popsané výše. Změna přichází i v oblasti finanční a majetkové. Je
to velice příznivá změna a finančně bychom si měli polepšit.
Úplněk ve znamení Střelce nastane 26. 5. ve 13:13 hod. Tento úplněk
také velmi ovlivní Račí energie 4. domu. Takovou tu vášeň a smyslnost
Střelce se budeme snažit vložit do svého domova, rodiny. Prostě tam,
kde se cítíme být doma. I když se zrovna neobejde bez nějakých výměn
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názorů, může dojít ke konfliktům, protože Střelcova nadbytečná energie
až hyperaktivita narazí na tu klidnou a harmonickou Račí. A teď bude
třeba tyto energie vyrovnat.
Krásný a rozkvetlý květen přeje Michaela Švarcová

Pomáhám sobě, pomáhám tobě
Vychoď, vyběhej, daruj 500 hodin osobní asistence. Od května do
listopadu 2021 se každý může zapojit do podpory Osobní asistence,
která pomáhá v regionu Českokrumlovska a Kaplicka seniorům i
dětem a dospělým s postižením. Akce s názvem “Pomáhám sobě,
pomáhám tobě” organizuje nezisková organizace ICOS, která
Osobní asistenci zajišťuje již od roku 2008. Smyslem akce je hýbat
se a tím udělat něco pro své zdraví i pro druhé. Pohyb je základní
prevence proti civilizačním nemocem.
“Naše osobní asistence pomáhá těm z nás, kteří potřebují pomoc
druhých. Asistenci podporuje finančně stát, kraj, města i nejrůznější dárci.
Každý rok zajistíme desítkám seniorů i dětem se zdravotním postižením
kolem 9 tisíc hodin péče. Potřeba této péče je však stále větší, v období
pandemie se ještě prohloubila. Letos proto chceme zajistit navíc alespoň
500 hodin asistence. To ale nepůjde bez podpory řady dárců i dalších
lidí, kterým není lhostejné jejich okolí”, vysvětluje Tomáš Zunt, ředitel
ICOS Český Krumlov.
Každý měsíc nové trasy, cílová destinace, soutěže o zajímavé ceny
Možností, jak se člověk může zapojit je více. Tím hlavním je ale pohyb.
Můžete využít nabídku atraktivních tras, které od května připravujeme a
v cílové destinaci se občerstvit. 20 % procent z útraty daruje hostinec na
podporu Osobní asistence. Každý měsíc připravíme nové místo a k tomu
turistické i cyklistické trasy, zároveň varianty lehčí i náročnější. Každý,
kdo se chce zapojit, a vhodí kartičku v hostinci, bude automaticky
zařazen do slosování o ceny. Čím víckrát se tedy člověk zapojí, tedy
podpoří Osobní asistenci, tím větší má šanci na výhru. Lehčí trasu pro
rodiny s dětmi vždy zároveň pro účastníky zatraktivníme a zpříjemníme.
Hned na první stezce budou děti hledat poklad.
Květen je ideální na procházky po prázdném centru a zároveň po
nejbližším okolí přírody. Lehčí i náročnější trasa vede přes Křížový vrch,
cílová restaurace je Egon café v Široké ulici. “My, kdo máme to štěstí, že
můžeme podnikat a dělat to, co nás baví, bychom se měli podělit s těmi,
kdo takové štěstí nemají. A to jsou právě klienti Osobní asistence,”
upřesňuje Ondřej Hájek, majitel restaurace Egon café, o zapojení se do
této akce. Týden před novým měsícem slavnostně odkryjeme další místo.
Celá akce vyvrcholí tradiční dobročinnou společensko-sportovní událostí
Krumlovská 11 v listopadu 2021, kde výtěžek celé akce poputuje také na
podporu Osobní asistence. “Víme, že kolem nás je spousta lidí, kteří
chtějí pomáhat druhým. A pomáhat pohybem s námi je navíc skvělé v
tom, že pomáháme jednoduše sobě, ale i druhým ve svém okolí. Věříme,
že do akce se zapojí co nejvíc z nás. Každá aktivní účast pomůže
některému ze seniorů či dítěti s postižením ve vašem okolí,” dodává
Tomáš Zunt. Více informací na našich webových stránkách
www.icos.krumlov.cz a facebooku ICOS Český Krumlov, kde budeme
informovat o soutěžích, trasách na další měsíc a novinkách. Těšíme se
na vás! A jestliže se nechcete, nebo nemůžete, aktivně zapojit pohybem,
můžete Osobní asistenci podpořit jednoduše jinak, třeba i od stolu.
Více na webu www.PomahamSobePomahamTobe.cz
Akce se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov,
Mgr. Dalibora Cardy.

