ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 02/2019

■

Únor

■

Úvod

Po maratonu akcí v loňském prosinci došlo u nás v obci k mírnému
zklidnění. Ale už máme co nabídnout!!!
Únor bude ve znamení Masopustu, který se v našich krajích slaví
s končící zimou od nepaměti. Ač se jedná o původně pohanský svátek,
křesťanská církev ho přijala za svůj. Období masopustu začíná 6. ledna,
svátkem Tří králů, a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet šest

Náklad 230 ks

■

Zdarma

dní před Velikonočním pondělím. Úplným závěrem masopustu je pak
Škaredá neboli Popeleční středa, kterou začíná dlouhý předvelikonoční
půst. Ačkoli se průběh masopustních obřadů liší od vesnice k vesnici,
jedno mají všechny společné. Průvod maškar a dobré jídlo patří
k masopustu stejně jako kapr a stromeček k Vánocům. Zimní období a
mrazivé počasí je ideální pro zabijačky. Dříve mívala každá maska
v průvodu svůj význam a funkci, které souvisely většinou se zaručením
prosperity v nadcházejícím zemědělském cyklu. Dnes však tyto funkce
takřka vymizely a masky slouží pouze k pobavení přihlížejících i svého
nositele. Podle tradice maskovaná skupina obchází všechna stavení ve
vesnici, každému hospodáři muzikanti zahrají jeho oblíbenou píseň a
jedna z maškar si zatančí s hospodyní. Koledníci pak hospodáře
s hospodyní pozvou na zábavu tak jako každého, koho na své pouti
vesnicí za celý den potkají. To celé v Lipně nad Vltavou proběhne 23. 2.
2019 a i my Vás zveme na MASOPUSTNÍ ZÁBAVU!!!
V březnu chystáme 3. ročník Plesu obce Lipno nad Vltavou, který
bude, troufám si říct, ve znamení (nejen tančících) hvězd. Zájem o ples
je obrovský. Velmi nás to těší a moc si toho vážíme. Zároveň je nám líto,
že vzhledem k omezenému počtu míst, není v našich silách dělat
rezervace vstupenek a objednávky míst. Bohužel, martýriem se
vstupenkami si musíme projít obě strany. A z naší strany s velkým
respektem ke všem zájemcům. Budiž nám odměnou skvělá zábava a
úžasný večer, strávený ve společnosti přátel. Doufáme, že si ples, jako
každý rok, užijeme naplno. Zkrátka v duchu lipeňáků.
Podrobnosti a program na obě akce naleznete uvnitř zpravodaje. Už teď
se těšíme😊.

Zprávy z obce
Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad
Vltavou č. 1/2019 ze dne 10. 01. 2019
č. usnesení: 2/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
pronájem částí pozemku p.č. 74/1 a 75/124 v k.ú. Lipno nad Vltavou za
částku 20,- Kč / m2 a rok k účelu rekreace na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
č. usnesení: 3/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr propachtovat
část pozemku p.č. 26/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou k účelu zachování
zahrádky.
č. usnesení: 4/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
pronájem části pozemku p.č. 78/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou společnosti
REALACTIVA, a.s. Praha 5 a podmiňuje, že nájem bude sjednán na
dobu určitou do 31. 10. 2019 za účelem dočasného umístění
„Informačního stánku Centrum Lipno“ a provozování hostinské činnosti.
Nájemné bude ve výši 40.000,- Kč za sjednanou dobu nájmu. Bude
udělen souhlas k podnájmu pro společnost Bellevue hotel Krumlov, IČ:
243 18 183. Na vodné a stočné bude stanoven paušál ve výši 20.000,Kč bez DPH za celou dobu nájmu a příspěvek na úklid WC ve výši
10.000,- Kč bez DPH. Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady na
dodávku a měření elektrické energie, elektrickou energii a náklady na
vodné a stočné a dále náklady na sběr a likvidaci odpadu
produkovaného v předmětu nájmu.

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad
Vltavou č. 2/2019 ze dne 24. 01. 2019
č. usnesení: 6/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost společnosti LIPNO
SERVIS, s.r.o. o dlouhodobý pronájem plochy na budově ČOV v Lipně
nad Vltavou a sděluje, že uvedená plocha je v současné době
pronajata, a to část. S pronájmem zbytku plochy souhlasí za
nabízených podmínek.
č. usnesení: 7/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření dohody o zimní údržbě a příspěvku obci Lipno nad Vltavou na
zajištění zimní údržby mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností Stezka
korunami stromů, s.r.o. za podmínek jako v předešlých letech.
č. usnesení: 8/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo návrh odpisového plánu
Základní školy a Mateřské školy na rok 2019 ve výši 69.070,-- Kč, a to
mimo rozpočet roku 2019.
č. usnesení: 9/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost Střediska
rané péče České Budějovice o poskytnutí příspěvku na činnost v roce
2019 ve výši 25.000,-- Kč. Na příspěvek bude vyhotovena
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku. Příspěvek bude
vyúčtován do 15. 12. 2019.
č. usnesení: 10/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost spolku
Dravé saně, z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2019 ve výši
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20.000,-- Kč. Na příspěvek bude vyhotovena Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí příspěvku. Příspěvek bude vyúčtován do 15. 12. 2019.
č. usnesení: 11/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost Aqualungu
clubu Klubu sportovního potápění Frymburk o poskytnutí příspěvku na
činnost v roce 2019 ve výši 20.000,-- Kč. Na příspěvek bude
vyhotovena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku. Příspěvek
bude vyúčtován do 15. 12. 2019.
č. usnesení: 12/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost spolku
LIPEN, z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2019 ve výši
60.000,-- Kč. Na příspěvek bude vyhotovena Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí příspěvku. Příspěvek bude vyúčtován do 15. 12. 2019.
č. usnesení: 13/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo účetní závěrku
Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou za období od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018, sestavenou k 31. 12. 2018.
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č. usnesení: 14/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo dosažený výsledek
hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou za rok
2018 ve výši 18.600,05 Kč a rozhodlo o převedení výsledku
hospodaření za rok 2018 do fondu odměn ve výši 1.000,-- Kč a do
fondu rezervního ve výši 17.600,05 Kč.
č. usnesení: 15/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
dodatek č. 16 Smlouvy o poskytování služeb mezi obcí Lipno nad
Vltavou a společností FCC České Budějovice, s.r.o.
č. usnesení: 16/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemků p.č. 130/1 a 130/4 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 17/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo požádat LESY ČR, s.p.
o odprodej části pozemku 539/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou za účelem
výstavby místní komunikace a inženýrských sítí.

Narození / výročí
VÝROČÍ ÚNOR 2019
Únor je sice nejkratší měsíc, ale životních výročí zaznamenáváme 16. Kulatých výročí je 6. Slaví paní Eržika
Sojková, Hana Ranglová a pánové Bohumír Kvapil, Petr Kučera, Ladislav Dombovári a Robert Stýblo. Dalšími
oslavenci jsou paní Berta Zemanová, Markéta Smolíková, Zdenka Kortišová, Věra Peňáková, Libuše Pešková,
Dana Machatá a pánové Jiří Krejčí, Karel Kortiš, Jaroslav Zámečník a Radek Hofman.
Vše nejlepší, mnoho zdraví a dobré nálady do každého dne přeje SPOZ V Neubauerová a L. Bravencová

Život v obci / Akce
Rozsvícení stromečku
Na první adventní neděli jsme si jako vždy připravili
písničky a taneček k vytvoření pravé vánoční atmosféry.
Počasí bylo vskutku zimní, takže nám padající sníh s
kapkami deště jen prohluboval adventní čas. Rodiče si
mohli zakoupit výrobky vyráběné dětmi celé školy na našem
jarmarku a tím přispět na různé dobroty pro děti třeba při
akci spaní ve škole.
Lyžařský výcvik
Druhý týden po vánočních prázdninách jsme zahájili
lyžařským a snowboardovým výcvikem. Téměř všechny
děti od začátku ovládaly základy, a tak se vrhly rovnou na
pilování techniky. Naši instruktoři jako vždy zvládli svou
práci na výbornou a děti na ně rády vzpomínají. Děkujeme
za velikou oporu a pomoc všem rodičům nejen při oblékání
a přípravě dětí, ale i za doprovod na lanovce a morální
podporu celým lyžařským výcvikem. Naše poděkování patří
také panu Chalupovi, který nám vše potřebné skvěle zajistil.
Za ZŠ Jana Procházková
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Ježíškova vnoučata
Před Vánocemi se lipenská škola zúčastnila projektu
Ježíškova vnoučata, se kterým nás seznámila paní Hana
Weidenhofferová. Zapojili jsme se, abychom udělali radost
osamělým seniorům. Naše pomoc spočívala ve vyrábění
přáníček. Pro nás to byly drobnosti, ale pro opuštěné
babičky a dědečky cenný dárek a velké potěšení. Rádi se
připojíme k této akci i příští rok.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ MASOPUSTNÍ VYHLÁŠKA OBCE LIPNO NAD
VLTAVOU OVLÁDNUTÉ SPOLKEM LIPEN
(Vyhláška spolku LIPEN č.1/2019, o shromažďování, povolování, mýtu,
elektronické evidenci, radosti, návštěvách, konzumaci, odstraňování
padlých masek a čumilů a jiných důležitostech)
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) je závazná v den
konání masopustu pro všechny zúčastněné. Masopust je pudová
záležitost. Kdo s námi pude, ten pude.
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Čl. 3
Odstraňování padlých masek a čumilů
Všechny padlé masky (dále jen padlý) a čumilové se musí na své
náklady odstranit z místa padnutí nejpozději do kuropění dne
následujícího po dni konání průvodu. Kuropěním se rozumí doba, kdy
začínají ku… pět. Padlý i čumil se musí před padnutím viditelně označit.
V případě, že padlý nebo čumil nebude schopen se odstranit sám, bude
odstraněn pohotovostní četou na jeho náklady. O místě uložení padlého
nebo čumila bude vyrozuměn místně příslušný Obecní úřad. Padlým
nebo čumilům není povoleno svým padnutím zabrat cizí pozemek,
pokud padnutí bylo předvídatelné a bylo možno padnout jinam.
V případě zavátí sněhem je možno shora uvedené odstranit při jarním
tání.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Varování: Během průvodu může masopustní průvod zdivočet, proto si
pozorně přečtěte svoje pojistné smlouvy, a to i drobné, téměř
neviditelné, písmo na zadní straně smluvního ujednání. Tato vyhláška
nabývá účinnosti a platnosti dnem konání masopustního průvodu, tedy
23. únorem, 11 hodinou dopolední, respektive 9 hodinou dopolední, kdy
dojde ke srocení masek. Tato vyhláška je do každé domácnosti, i té
chalupářské, trvale zde nežijící, distribuována smluvním partnerem pro
doručování vyhlášek a tiskovin. Pokud tuto vyhlášku nyní nečtete, došlo
patrně k omylu v doručení, k čemuž, dle smluvních podmínek, může dojít
jednou, a ne více než jednou za 100 let. Pokud tedy k tomuto vzácnému
jevu došlo, reklamujte prosím tuto skutečnost na placeném telefonním
čísle smluvního partnera, které si musíte dohledat sami. Poplatek za
spojení činí 99,- Kč bez vyšší sazby DPH za každých započatých 10
vteřin.

Čl. 2
Obecná ustanovení
Masopustní průvod nelze nepovolit, tedy lze jej povolit, pokud jsou
splněna následující ustanovení, s výjimkou ustanovení zde
neuvedených, nebo uvedených v prováděcí vyhlášce, která upravuje,
doplňuje nebo nahrazuje jednotlivá ustanovení této obecné závazné
vyhlášky. Nedílnou součástí této vyhlášky, je povolení masopustní koledu
v obci Lipno nad Vltavou konati, které bude uděleno dodatečně.
V období konání masopustu, je povoleno:
Navštěvovat obydlí jednotlivých občanů bydlících po trase průvodu, a to
bez udání důvodu a bez nutnosti mít platné povolení k domovní
prohlídce. Zastavovat veřejnou nebo neveřejnou dopravu a požadovat
mýtné za průjezd intravilánem obce. Zastavovat pocestné a požadovat
po nich mýtné za průchod intravilánem obce. Konzumovat nápoje či
potraviny různého skupenství, barvy a chuti v přiměřené, nebo dokonce
nepřiměřené míře. Hlasitě projevovat radost ve formě mluveného slova,
zpěvu, jásotu, pískotu, bučení, halekání, kvílení nebo jakéhokoliv
podobného vyjadřování, a to i po skončení obvyklé nebo neobvyklé doby
nočního klidu
V období konání masopustu se nařizuje:
Elektronicky zaevidovat všechny masky a čumily. Elektronicky
zaevidovat každé štamprle, chlebíček, koblihu, či jednohubku, včetně
jedinečného identifikačního kódu uvedeného na každé z výše uvedených
komodit. Každá komodita musí být opatřena čárovým kódem v příslušné
formě, odpovídající formě dané komodity. Pokud se jedná o komoditu,
jakkoliv poživatelnou, musí být i forma čárového kódu ve formě
poživatelné. Pokud je komodita skupenství kapalného, musí být i čárový
kód skupenství kapalného. O konzumaci veškerých pochutin a tekutin je
občerstvovatel povinen občerstvovanému vydat stvrzenku. Výjimka
může být udělena pouze ve výjimečných případech, a to na základě
platné žádosti podané s dostatečným, ne kratším než delším předstihem.

KAPESNÍ PRŮVODCE ÚČASTNÍKA LIPENSKÉHO MASOPUSTU
Velevážené dámy, velevážení páni, milé děti, velectěné masky a
případní čumilové z řad místních či přespolních. Tak jsme se dočkali.
Pomalu nám končí období zabíjaček, bálů, veselic a nezřízeného veselí.
Zbývá nám poslední možnost si ještě zadovádět při masopustním
průvodu a veselici. Pokud čtete tyto řádky, tak existují dvě možnosti:
A) Spletli jste si tento leták s letákem ze supermarketu a marně čekáte,
kde se dočtete o 100% slevě
B) Pravděpodobně se chystáte zúčastnit letošního masopustního
průvodu buď jako divák (neboli „čumil“), aktivní účastník (neboli „maska“)
nebo jenom jako doprovod svojí dětské ratolesti.
Pokud jste si odpověděli ANO na možnost A, tak:
Už dál nečtěte. Je to zbytečné. Přidejte tento papír k ostatním letákům,
které máte doma. Vezměte si kabát a čepici a běžte všechny tyto papíry
hodit do jednoho z modrých kontejnerů, které v naší obci jsou a slouží
pro sbírání papíru. Budete se nejen chovat ekologicky, ale navíc se
nerozčílíte, že nemůžete využít žádnou slevu.
Pokud jste si odpověděli ANO na možnost B, tak:
Čtěte velmi pozorně. Zde uvedené informace se Vám budou určitě hodit,
abyste se při Lipenském masopustním reji necítili bezradní a překvapení
z toho co uvidíte a uslyšíte.
Pokud jste nezvolil ani jednu z možností, tak:
Můžete klidně bez obav o své duševní zdraví pokračovat ve čtení. Neboť
11 z 10 psychiatrů doporučuje se alespoň na jeden den v roce stát
bláznem, maskou nebo alespoň pobaveným čumilem. Průvod masek
projde skoro celý intravilán obce mezi 11:38 – 18:00 hodinou (čas je
orientační, záleží na síle protivětru, rychlosti našich nohou, pohostinnosti
a počtu místních navštívených a na dalších nepředvídatelných
okolnostech) a skončí v restauraci Loděnice Lipno.
Za vřelé uvítání a štědré obdarování si budete moci společně s maskami
zatančit v kolečku, aby se Vás drželo po celý rok štěstí a dobrá nálada.
19:00 – 02:00 – Masopustní zábava v restauraci Loděnice Lipno, spojená
se zastřelením a pochováním Masopusta (čas je opět orientační, záleží
na náladě a únavě účinkujících a diváků. Masopust bude před
zastřelením humánně uspán, aby netrpěl, kdy k jeho postupnému
uspávání dochází od ranních hodin.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Ostatní
KERAMICKÝ KURZ
Máte rádi, když vám pod rukama vzniká něco krásného a zároveň
užitečného? Naučte se pracovat s keramickou hlínou. Keramický
kurz proběhne ve Frymburské základní škole v učebně výtvarné
výchovy. Letos si můžete vybrat ze dvou termínů: v pondělí 11. 2.
a ve středu 20. 2. Vždy od 17:00 do 20:00 hod.
Kurz je určený, jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé
keramiky. V první fázi se naučíte pracovat s hlínou a dekorovat.
Poté musí váš výrobek přibližně 10-14 dní schnout. Po usušení
naložím vše do pece k prvnímu výpalu - přežahu. Po přežahu je
možné výrobky glazovat (na termínu glazování se domluvíme
osobně). Poté jde výrobek ještě jednou do pece na ostrý výpal.
Je možné přijít se svým vlastním nápadem, který vám pomůžu
zrealizovat,

nebo

zde

máte

malé

tipy:

květináče na bylinky, jarní dekorace, pítka pro ptáčky, cedulky na
dveře. Cena kurzu je 360 Kč + cena za materiál (cca 50 - 150 Kč).
Přihlásit se můžete osobně u mě v krámku, na tel: 731466873, na
e-mailu: petra.nekolova@centrum. cz, nebo přes facebook.
Těší se Petra Nekolová

DENTAL KLINIK s.r.o.
Přijmeme dentální hygienistku na zubní kliniku do Vyššího Brodu.
Pracovní poměr dle dohody. Telefon 380 746 276, mail:
recepce@zahnpraxis.cz. Náměstí 65, 382 73 Vyšší Brod.
MYDVAARCHITEKTI
Architektonický ateliér, projekční činnost, návrhy interiérů.
Zpracujeme pro vás návrhy nových domů a rekonstrukce
stávajících * návrhy interiérů soukromých i komerčních *
zpracování a vyřízení dotací Nová zelená úsporám *
inženýring.
Ing. arch. Iveta Svobodová (+420 728 132 161), Ing. arch
Jakub Pubal (+420 724 606 304).www.mydvaarchitekti.cz

Koupím byt, domek i obsazený nebo před opravou u
Lipna nebo na Šumavě do 5.000.000,- Kč.
I. Chum, tel. 603 442 474.
Prodám dvoupodlažní rodinný dům 4+1 ve vyšším
Brodě. Součástí domu je i byt 1+1 a garáž. Dům je
postavený v roce 1994 a je dobře udržován. Dům je
koncovým řadovým domem. Celková cena 3.350.000,Kč. Kontakt: Michal Purkrábek DiS, tel. 604 63 62 17.
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