ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 06/2019

■

Červen

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce
Název zařízení: Pečovatelská služba Loučovice, 382 76
Loučovice 60
Telefon: 380748161, Mobil: 724763432,
pecovatelky@loucovice.info.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Vachová (sociální pracovnice)
Mobil: 601 349 663
Identifikátor

3704031

Druh
služby
a forma
pečovatelská služba - terénní forma
poskytování
Cílová skupina
Vážení občané,
přinášíme vám informace, týkající se Pečovatelské služby obce
Loučovice. Jak již víte, v roce 2012 došlo k navázání spolupráce
mezi obcí Lipno nad Vltavou a obcí Loučovice, jakožto
poskytovatelem sociální služby / pečovatelské služby. Chtěli jsme
pokrýt potřeby našich nesoběstačných seniorů, a to se nám
podařilo. Začátkem roku 2013 došlo k dohodě, ve které se obec
Lipno nad Vltavou zavázala k poskytování pravidelného příspěvku
z obecního rozpočtu ve výši 220 tis. Kč, který je určen na
spolufinancování provozních nákladů pečovatelské služby obci
Loučovice. Od zmíněného roku 2013 tudíž všichni občané, trvale
žijící na území obce Lipno nad Vltavou mají stejné podmínky
poskytování pečovatelské služby, jako občané obce Loučovice.
Vzhledem k tomu, že jsme okrajová příhraniční oblast, která je
ochuzena o pokrytí různými druhy sociálních služeb, jsme rádi, že
alespoň tato služba je přínosem pro naše občany a spolupráce
s obcí Loučovice bude i nadále pokračovat.
Dále Vás chceme informovat, že v současné době došlo ze strany
pečovatelské služby k rozšíření cílové skupiny klientů
pečovatelské služby. V brzké době bude mít pečovatelská služba
dva služební automobily, které budou sloužit k pokrytí většího
množství pečovatelských úkonů u klientů pečovatelské služby.
Velmi nás těší, že máte o nabízenou sociální službu zájem a
pečovatelská služba vám dokáže umožnit prožití plnohodnotného,
aktivního a důstojného života ve vašem domácím přirozeném
prostředí.
Níže získáte potřebné informace, v případě zájmu o
pečovatelskou službu. Bližší informace o pečovatelské službě vám
též poskytne Mgr. Pavla Vachová (sociální pracovnice/vedoucí
pečovatelské služby) na tel. č. 601 349 663 či je naleznete na
webových stránkách obce Loučovice www.loucovice.info (pod
záložkou - Pečovatelky).
Základní informace:
Poskytovatel: OBEC Loučovice, 382 76 Loučovice 51, IČ:
00245984

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věková struktura dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-85
cílové skupiny
let), starší senioři (nad 80 let)
Kapacita

počet klientů: 3 v daný okamžik

Doba poskytování 6:00 - 14:30 hodin (pouze v pracovní dny)
Místo poskytování služba poskytována podle potřeb uživatelů
Pečovatelská služba poskytuje služby těm osobám se zdravotním
postižením a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku,
zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou částečně či plně závislí
na pomoci druhé osoby (je u nich prokazatelně snížená míra
soběstačnosti), aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím
přirozeném prostředí. Tato pomoc směřuje k obyvatelům obce
Loučovice a obce Lipno nad Vltavou. Služba je plánovaná
individuálně, což umožňuje osobám se zdravotním postižením a
seniorům rozhodovat o dalším způsobu života a průběhu
poskytované služby. Je poskytována pouze taková míra podpory,
která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti
klienta a snižuje závislost na poskytované službě. Služba je
poskytována výhradně v domácnostech uživatelů (např. dovoz
stravy, úklidy apod.), v případě zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím i mimo domácnost uživatelů (doprovody
k lékaři, aj.).
Pečovatelská služba, je služba hrazená uživatelem. Výše úhrady
poskytnutých úkonů uživateli pečovatelské služby se řídí platným
Ceníkem úhrad za poskytování pečovatelských služeb. Ceník je v
souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
Pečovatelská služba neposkytuje své služby:
− plně soběstačným osobám,
− rodinným příslušníkům uživatelů,
− osobám, které nežijí (nemají trvalý pobyt) na území obce
Loučovice a obce Lipno nad Vltavou,
− osobám, o nichž je známo, že jsou těžcí alkoholici,
narkomani nebo osobám s těžkou psychiatrickou
diagnózou, kteří by mohli být sobě i okolí nebezpeční.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Ceník úkonů pečovatelských služeb
A. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
1.
2.
3.
4.

pomoc a podpora při podávání jídla
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru

20,-Kč

do 15 min.

1 pracovník

20,-Kč

do 15 min.

1 pracovník

20,-Kč

do 15 min.

1 pracovník

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

20,-Kč

do 15 min.

1 pracovník
(1 úkon)

B. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
1.

pomoc při úkonech osobní hygieny

25,-Kč

do 15 min.

2.

pomoc při základní péči o nehty

25,-Kč

do 15 min.

3.
4.

pomoc při základní péči o vlasy
pomoc při použití WC

25,-Kč
25,-Kč

do 15 min.
do 15 min.

1 pracovník
1 pracovník
(1 končetina)
1 pracovník
1 pracovník

C. POSKYTOVÁNÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ STRAVY
1.
2.
3.
4.

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy
dovoz nebo donáška stravy (na území obce Loučovice a
Lipno nad Vltavou)
pomoc při přípravě jídla a pití, včetně mytí a úklidu
nádobí
příprava a podání jídla a pití

5,-Kč

1 úkon,
1 porce

přihlášení nebo
odhlášení stravy

10,-Kč

1 porce

1 úkon

20,-Kč

do 15 min.

1 pracovník

20,-Kč

do 15 min.

1 pracovník

D. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
1.

běžný úklid a údržba domácnosti (malý úklid či týdenní
úklid)

100,-Kč

1 hod.

1 pracovník
(25,-Kč/za každých
započatých 15 min)

2.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
(mimořádné úklidy a velké úklidy poskytujeme pouze
klientům, kteří využívají pravidelně běžný úklid) např.
mytí oken apod. Ostatním je možné zprostředkovat
úklidovou službu.

120,-Kč

1 hod.

1 pracovník
(30,-Kč/za každých
započatých 15 min)

INFORMACE KE SPOLKŮM A BÝVALÝM
OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu
nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví
občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba
splnit.

Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna
2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku.
Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla
nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným
rejstříkovými (krajskými) soudy. Do rejstříku se o spolku povinně zapisují
zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti a údaje o členech orgánů
spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise apod.).
Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty
do sbírky listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov,
rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena
výboru).
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Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit
veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou
údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje
náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.
Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat
návrh na zápis, který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je
třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem
stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí o volbě statutárního orgánu.
Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává k příslušnému
rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu v Praze spolky
se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku. Návrh lze
podat elektronicky, nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba
podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není zpoplatněn.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva
spravedlnosti a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže).
Užitečné odkazy
Vyhledávání ve veřejném rejstříku – https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Inteligentní formulář pro návrh –
https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=fcQzxJj3p2ZhPU0NyErCy9Y?0
Orientační seznam příloh k návrhu na zápis –
https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf
Přehled rejstříkových soudů – https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
Způsoby založení listin do sbírky listin –
https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL
Podání do veřejného rejstříku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotnisituace/obcan-a-stat/verejne-rejstriky/podani-do-verejneho-rejstriku.html
Zrušení spolku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-astat/obcanske-aktivity/zruseni-spolku.html
Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra McGehee
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
tel. 296 153 478

**********************************
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 10/2019 ze dne 16. 05. 2019
č. usnesení: 80/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-014330046250/003 mezi
obcí Lipno nad Vltavou a společností E.ON Distribuce, a.s.
č. usnesení: 81/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 215/101 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 82/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Linky bezpečí,
z.s. o finanční dar na zajištění dalšího provozu dětské krizové linky a
odsouhlasilo dar ve výši 5.000,- Kč.
č. usnesení: 83/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
vyúčtování nájemného od společnosti ČEVAK, a.s. ze správy a
provozování veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2018-2019.
č. usnesení: 84/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr
pronajmout část pozemku p.č. 402/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 85/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 3/2019.
č. usnesení: 86/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 16 – Směrnice k vedení pokladny.
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č. usnesení: 87/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 1 o
velikosti 2+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 88/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 2 o
velikosti 2+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou panu.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 89/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 3 o
velikosti 2+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 90/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 4 o
velikosti 2+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 91/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 5 o
velikosti 2+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 92/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 6 o
velikosti 4+1 v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou. Nájemné
bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně + náklady na
energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12
měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 93/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 7 o
velikosti 3+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 94/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 8 o
velikosti 3+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 95/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 9 o
velikosti 3+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 96/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 10 o
velikosti 3+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 97/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 11 o
velikosti 3+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
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č. usnesení: 98/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení bytu č. 12 o
velikosti 3+kk v bytovém domě č.p. 2 v obci Lipno nad Vltavou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 40,- Kč/m2 bytové plochy měsíčně +
náklady na energie a vodu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 12 měsíců s možností následného prodloužení nájmu.
č. usnesení: 99/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Smlouvy o reklamě na akci: „Zahájení letní sezóny 2019“ se
společností LIPENSKO, s.r.o. za částku 20.000,- Kč bez DPH.

***************************************************

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 11/2019 ze dne 30. 05. 2019
č. usnesení: 100/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 101/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti vjezdu na
pozemek p.č. 203/16 v k.ú. Lipno nad Vltavou přes pozemek p.č. 200/2
v k.ú. Lipno nad Vltavou ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 102/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti vjezdu na
pozemek p.č. 568/7 v k.ú. Lipno nad Vltavou přes pozemky p.č. 568/22
a 567 v k.ú. Lipno nad Vltavou ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 103/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti stezky a
cesty na pozemky p.č. 172/81 a 172/82 v k.ú. Lipno nad Vltavou na
pozemek p.č. 172/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou ve vlastnictví obce Lipno
nad Vltavou. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu 500,- Kč
bez DPH.
č. usnesení: 104/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030051819/001 mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností E.ON
Distribuce, a.s.
č. usnesení: 105/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o budoucí smlouvě darovací a budoucí smlouvě nájemní na
inženýrské sítě na pozemcích p.č. 535, 567, 547/1, 549/1, 549/2, 567,
550 a 535/5 na veřejný vodovod, splašková gravitační kanalizace,
tlaková splašková kanalizace s čerpací stanicí a dešťová kanalizace, a
to mezi obcí Lipno nad Vltavou jako budoucí obdarovaný a společností
Greenpoint Lipno, s.r.o. jako budoucí dárce.
č. usnesení: 106/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.
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1030043899/001 mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností E.ON
Distribuce, s.r.o.
č. usnesení: 107/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o odpuštění
poplatku z prodlení za opožděnou úhradu nájmu za byt v domě č.p. 39
Lipno nad Vltavou z důvodu tíživé životní situace a odsouhlasilo
prominutí 90% z dlužné částky s podmínkou, že zbylých 10% bude
uhrazeno nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy.
č. usnesení: 108/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o odpuštění
poplatku z prodlení za opožděnou úhradu nájmu za byt v domě č.p. 27
Lipno nad Vltavou odsouhlasilo prominutí 90% z dlužné částky
s podmínkou, že zbylých 10% bude uhrazeno nejpozději do 12 měsíců
od podpisu smlouvy.
č. usnesení: 109/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zadat přezkoumání
hospodaření obce Lipno nad Vltavou za rok 2019 auditorské firmě.
č. usnesení: 110/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo a projednalo návrh
závěrečného účtu obce Lipno nad Vltavou za kalendářní rok 2018.
Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn dle zákona č. 250/2000 Sb.,
§17, odst. 6. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané
obce Lipno nad Vltavou uplatnit písemně nejpozději do 25. 6. 2019
nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Lipno
nad Vltavou dne 27. 06. 2019.
č. usnesení: 111/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo pronájem prostor
ordinace o celkové ploše 55,81 m2 v 1. NP bytového domu č.p. 2
v Lipně nad Vltavou, který je součástí pozemku p.č. 17 v k.ú. Lipno nad
Vltavou, obec Lipno nad Vltavou, za účelem zřízení a provozování
ordinace praktického lékaře pro dospělé a poskytování všeobecné
ambulantní zdravotní péče za nájemné 12,- Kč ročně s tím, že náklady
na služby spojené s užíváním pronajatých prostor a náklady na úklid
bude hradit pronajímatel. Současně s nájmem budou nájemci dány do
výpůjčky movité věci, které tvoří vybavení pronajímaných prostor.
č. usnesení: 112/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení bytu se zvláštním užíváním DPS č.p. 400 v Lipně nad Vltavou.
Výše nájemného se stanoví na částku 25,- Kč/m2 užitné plochy
měsíčně.
č. usnesení: 113/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
kalkulace na poskytnutí stravování zaměstnanců obce Lipno nad
Vltavou ve výši 99,- Kč vč. DPH za jedno menu a odsouhlasilo uzavření
dodatku Smlouvy o poskytování služeb veřejného stravování mezi obcí
Lipno nad Vltavou a R plus R, s.r.o.
č. usnesení: 114/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
cenovou nabídku společnosti Štrob, spol. s r.o. na rekonstrukci
kotelny v domě č.p. 7 v Lipně nad Vltavou za částku 491.165,- Kč bez
DPH.

Narození / výročí

VÝROČÍ ČERVEN 2019
V tomto měsíci slavíme docela málo narozenin. Je jen jedno kulaté: pan Jaroslav Šafář st. Potom to jsou
dvě ženy: paní Jaroslava Bartošková a Jiřina Vávrová st. a další jen samí muži: František Válek, Miroslav
Máčka, Jan Holeček, Petr Kortiš a Oto Kovarik.
Ať život chutná jako to nejlepší víno. Vše nejlepší, spoustu krásných dní a pevné zdraví přeje!!!
Přeje SPOZ Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová
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Život v obci / Akce /Ostatní
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
KURZ PRVNÍ POMOCI
Začátkem května v tělocvičně na Loděnici se děti učily
První pomoc v zážitkovém kurzu. Paní lektorka přijela
z velké dálky a dětem názorně ukazovala a
vysvětlovala, jak i malý človíček dokáže zachránit
lidský život a v nouzi pomoci kamarádovi.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 10.5. se 3., 4. a 5. ročník vydal do Českého
Krumlova na představení v anglickém jazyce. Název
Lazy goat /Líná koza/ se přesně hodila k celému velmi
legračnímu a vtipnému vystoupení. Příběh byl
komický, doprovázený písničkami a úsměvnými
kostýmy. V celém představení se střídala čistá
angličtina s češtinou, takže všechny děti mohly
rozumět a zasmát se vtipům a směšným rozhovorům.
MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Ke Dni dětí jsme si pozvali mobilní planetárium s
programem Život stromů. Ve velké tmavé kopuli jsme
viděli berušku a světlušku, které nás provázely od
kořene až po korunu stromu a přiblížily nám život v
přírodě i se všemi jevy, které růst a vývoj provází.
Dětem byla pohádkovou formou vštěpována láska k
přírodě a úcta ke všemu živému.
PROVOZ ZŠ A MŠ BĚHEM HLAVNÍCH
PRÁZDNIN
Od 1. 7. – 12. 7. mají možnost děti navštěvovat školní
družinu Základní školy Lipno nad Vltavou.
Provoz ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou bude přerušen od
15. 7. – 18. 8.
Od 8. 7. do12. 7. a od 19. 8. do 23. 8. je domluvený
příměstský tábor ve Vyšším Brodě
Podrobnější informace na webových stránkách.

ZÁVODY MINIKÁR
I v letošním roce, se lipenští
závodníci
a
členové
AUTOMOTOKLUBU
LIPNO Adam Fatur a
Tomáš Vongrej, účastní
závodů
MČR
minikár. Máme za sebou
čtyři závody v Olšanech,
Plužné a Bělé pod
Bezdězem. Adam boduje v
první desítce, Tom soupeří
ve
druhé
polovině
startovního pole. Kluci se
každým
závodem
posouvají v umění vnímat
rychlost, ovládat volant,
brzdy, zvládat překážky v
podobě slalomů na závodních tratích s různě kluzkým povrchem.
Na kopcích se bojuje o desetiny sekundy do posledního metru
tratě, o délkách 600 až 900 metrů. Dále se piloti těší na červnové
závody v Libři a také v blízké obci Žaltice u Českého Krumlova,
kam jim můžete 24. a 25. 8.2019 přijet fandit. Děkujeme za
podporu AUTOMOTOKLUBU LIPNO v AČR a společnosti
LIPENSKO s.r.o.
Zavodní team AMK Lipno
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SLAVNOSTI DŘEVA U STEZKY
KORUNAMI STROMŮ
15. 6. 2019 od 10:00 do 17:00 bude probíhat nabitý program
u Stezky korunami stromů.Těšit se můžete na dovednostní
soutěže v ručním řezání dřeva, dřevosochání, koncerty a program
pro celou rodinu. Slavnosti dřeva jsou celodenní rodinnou akcí, při
které vás opojí vůně lesa, dřeva i krásné výhledy ze Stezky
korunami stromů Lipno. Čekají na vás dřevosochaři,
pohádky, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké.
Program: 10:30 Výstava dravých ptáků, 11:00 Sokolnická show,
12:00 Pohádka lišáka Foxe, 12:30 Dřevařská soutěž – soutěže v
dovednostech pro tatínky, maminky i jejich ratolesti / staň se
králem dřevařů , 13:00 Ptačí slet – historicky největší setkání osob
s ptačím příjmením na vrcholu Stezky korunami stromů s krátkou
ornitologickou přednáškou, 13:30 Ptačí tanec – unikátní taneční
show s největším počtem tančících osob s ptačím přímení
pohromadě , 14:00 Dřevařská soutěž -soutěže v dovednostech
pro tatínky, maminky i jejich ratolesti / staň se králem dřevařů ,
15:00 Sokolnická show, 16:00 Dřevařská soutěž
Doprovodný program: ukázky dřevosochařství, řemeslné tržiště,
výtvarný ateliér Dřevotvor, malování na obličej.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH NA LIPNĚ
19. 6. 2019 od 18:00 do 20:00 pod Aquaworldem Lipno.
Oblíbený závod jak pro děti, tak i pro dospělé. Přijeďte si
zaběhnout T-mobile olympijský běh na Lipno. Místo startu i
registrace je na pláži pod Aquaworldem v Lipně nad
Vltavou. Poběží se po cyklo/inline stezce. Akce se koná ve středu
19. června 2019. Po celé zemi se uskuteční více než 80 běhů,
kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně 80 tisíc běžců
mezinárodní
Olympijský
den.
Olympijská
myšlenka
prostřednictvím běhu ožívá přes třicet let a může u toho být každý.
Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připravené trasy. Všichni,
kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou už nyní přihlásit
na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 100 Kč. Děti do 15
let běží v rámci dětských závodů zdarma. V rámci T-Mobile
Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část
ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České
olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně
znevýhodněných rodin. V roce 2018 bylo České olympijské nadaci
takto darováno přes 350 000 Kč.
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LIPENSKÉ MALOVÁNÍ NA KERAMIKU
Lipenské maminky s dětmi se v polovině května
zúčastnily tvořivé keramické dílny. Akci pro občany
uspořádala společnost LIPENSKO s.r.o. ve spolupráci
s obcí Lipno nad Vltavou v prostorách Obecního domu.
Zájemci si pod vedením Lenky Holubové z
českobudějovické LaDílna vyzkoušeli malování na
keramiku a vytvořili si své originální glazury na
hrnečky, talíře a další výrobky. Hotové výtvory, které
prošly výpalem v keramické peci, jsou aktuálně k
vidění v Infocentru Lipno, kde si je také jejich autoři
mohou vyzvednout. Zastavit se můžete kdykoliv v
otvírací době Infocentra a podělit se o dojmy z akce a
případné náměty na další setkání. Informace o dalších
chystaných společných akcích naleznete na Facebooku
Akce LIPNO”. Těšíme se na další společné setkání.
Tým Lipno.
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