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Historie
Z KRONIKY ANEB HISTORIIE Z JINÉHO POHLEDU
ROK 1992
Skončila válka v Perském zálivu, i když mnoho nevyřešila. Dalším
problémem je občanská válka v bývalé Jugoslávii. Hlavní boje se
odehrávaly v Sarajevu. Rozpadá se SSSR. I v našem státě vznikají
tendence na rozdělení na dva státy. Zánik federace je určen na 31.
prosince 1992 ústavním zákonem.
V naší obci žilo k 31.12.1991 487 obyvatel. Z toho 241 žen a 246 mužů
včetně dětí. V roce 1992 se narodily děti: Jakub Neubauer, Milan
Motyčák, Šárka Riganová, Daniel Stýblo, Daniela Marešová, Milan
Víšek, Jan Lupták, Eva Vániková, Petr Longauer. Zemřela paní Eva
Lišková, manželka správce zotavovny ROH a pan Josef Jaroš z osady
Slupečná. Občanů starších 60 let k 31.12. žilo u nás v obci 62.
Nejstarším občanem v obci zůstává pan Kortiš Jan, který se dožil 88 let
a je stále v dobrém zdravotním stavu.
Dne 5. a 6. června se konaly volby do Federálního shromáždění a
České národní rady. Do volebního seznamu v naší obci bylo zapsáno
423 voličů, Volebních obálek bylo vydáno 362, odevzdaných 359,

platných hlasů celkem 359. Výsledky voleb byly částečně ovlivněny
návštěvníky Lipna, kteří u nás odvolili.
Došlo ke změnám ve složení zastupitelstva. Paní Zdena Szabová,
starostka, se přestěhovala do Horní Plané. Vzdala se své funkce
starostky, ale zůstala členkou zastupitelstva. Novým starostou byl
zvolen Ing Zdenek Zídek.
Řadová výstavba rodinných domků se dokončuje, pomalu se do nich
zabydlují jejich stavitelé.
V domě č.p. 3 vznikly svépomocí nových majitelů nové obytné prostory 5 hezkých garsonek a 1 bytová jednotka. I místo pro knihovnu v tomto
domě bylo. Tady měla knihovna to nejlepší zázemí - oddělení pro
dospělé a mládež zvlášť. Místnost na vaření čaje a kávy.Také toaletu.
Snaha obecního úřadu získat budovu bývalého PS útvaru přes všechnu
námahu a nespočetná jednání je dosud bezvýsledná.
Obecní zastupitelstvo projednávalo žádosti o provozování různých
obchodů, jejich rozšiřování a žádosti o pronájem či prodej pozemků.
Dále bylo projednáváno přidělování bytů a další náležitosti.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ
V minulém čísle jsme informovali, kolik energie občané Lipna ušetřili
odevzdáním elektrospotřebičů k recyklaci. A opět se můžeme pochlubit.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve
spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme tříděním
odpadu v obci dosáhli představuje: emise CO2 ekv. 34,504 tun a úsporu
energie 834 524 MJ. Děkujeme, že třídíte☺

ENERGO 2015 – výběrové šetření o energetické spotřebě
v domácnostech
Český statistických úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a
začátkem roku 2016 výběrové šetření o energetické spotřebě
v domácnostech. Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o
spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na

konkrétní činnost. Šetření se uskuteční na území celé ČR v přibližně
20 000 domácnostech. Deset tisíc respondentů bude dotázáno
v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil. Dalších deset tisíc
bytů bude nově vybráno zcela náhodným výběrem z Registru sčítacích
obvodů a budov. Vlastní šetření proběhne od července 2015 do 15.
ledna 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou
zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě.
Výsledky šetření budou v říjnu 2016.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele
a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským příkazem
opravňují k provedení šetření ENERGO 2015, a které jim vydá Krajská
správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995
Sb. a podle zákona č. 101/2000 Sb. Všichni pracovníci zúčastnění na
zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech.

Život v obci
Výukový seminář „Klíč“ na Svatém Tomáši

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Den dětí
1. června 2015 jsme oslavili Den dětí plavbou parníkem Adalbertem
Stiftrem. Počasí bylo nádherné, jen větřík trošku pofukoval. Plavba
trvala hodinku a půl, z lodi byl nádherný výhled a bylo zajímavé vidět
Lipno, Frymburk a Dolní Vltavici z druhé strany a zároveň poznat jižní
část vodní nádrže Lipno. Během plavby se děti kochaly nádhernou lodí,
kouzelnou přírodou a také měli možnost si během plavby koupit nějaké
ňaminky přímo na lodi. Firmě Rosenberger Lipno-Line děkujeme za
zvýhodněnou cenu a velké díky patří také ochotné posádce a celému
osazenstvu lodi za příjemnou a pohodovou plavbu.

Ve čtvrtek 18. června jsme ráno odjeli autobusem do Frymburku, kde
jsme navštívili zdejší základní školu a seznámili se s našimi budoucími
spolužáky. Společně jsme se vydali k přívozu, který nás přepravil na
druhý břeh Lipna. Z Frýdavy jsme se pěšky vydali na Svatý Tomáš.
Túra, dlouhá 7,5 km, nám trvala 2,5 h. I když jsme někteří již byli
značně unaveni, nikdo to nevzdal a zdárně došel do cíle.  Zakotvili
jsme u penzionu Hájovna, postavili stany a vyrazili do restaurace
Lesovna na chutný oběd. Po siestě na nás čekaly zajímavé aktivity:
výroba klíčů, tvorba básní, sepsání našich vlastností podle jmen a jiné.
U večeře jsme si pochutnali na opečených buřtech a specialitách, které
jsme předcházející den vlastnoručně upekli.  Nastal čas na malé
zklidnění a tak jsme se všichni odebrali do vyhřátého penzionu, kde
jsme měli turnaj v piškvorkách. Mezitím se pořádně setmělo, což bylo
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ideální pro naši další akci. Za mlhavého počasí jsme se ve dvojicích
vydali na stezku odvahy. Naše trasa byla lemována svítícími tyčinkami a
doprovázena nádhernými světluškami. Kudy se dostat do cíle nám
ukázal princ Bajaja. Jaké bylo pro nás překvapení, když na samém
konci putování čekala naše paní učitelka, která všechny své žáky
postupně slavnostně představila budoucímu třídnímu učiteli panu
Štefanu Kakaši. Po návratu do „tábora“ jsme se uvelebili ve stanech,
zachumlali do spacáků a naslouchali příjemnému bubnování deště do
stanů. Po probuzení jsme zavítali do penzionu, kde byl připravený teplý
čaj se snídaní. Dopolední akce byla velmi báječná. Kolem Vítkova
Hrádku byly rozmístěny lístečky s textem místní pověsti a naším úkolem
bylo se vše naučit, zapsat a správně chronologicky poskládat. Po
vyřešení tohoto úkolu jsme získali truhličku se vstupenkami na zříceninu
hradu. Z rozhledny byl nádherný výhled do širého okolí. Po vydatném
obědě jsme se vydali zpět do Frýdavy. Ale pozor! Tentokrát jsme to ušli
za 1 hodinu a 15 minut.  I za deštivého počasí jsme
v polopromočených botách došli do cíle. Vůbec nám to ale nevadilo,
protože se z nás za osmadvacet hodin stali „žáci do nepohody.“ 
V závěru této dvoudenní akce nás čekal převoz do Frymburku,
rozloučení s frymburskými spolužáky a cesta autobusem do vysněného
Lipna nad Vltavou. Tyto dny se nám velmi líbily!!! Moc děkujeme za tak
skvělou akci! Budoucí páťáci, máte se na co těšit. 

Představení na otáčivém hledišti
V pondělí 22. června jsme vyjeli na otáčivé hlediště do Českého
Krumlova na představení Baron Prášil. Nejprve nám počasí nepřálo, ale
ve chvíli, kdy jsme dorazili na místo, vysvitlo sluníčko. Tento pohádkový
příběh byl plný dobrodružných a vtipných situací, melodických písní a
humorných scének. Nakonec v tomto napínavém příběhu vše dobře
dopadlo a my jsme byli o jeden nádherný kulturní zážitek bohatší.

Pasování předškoláků
V úterý 23. června 2015 navštívilo naši mateřskou školu divadélko Kos
s veselou pohádkou Slavnostní dort. Dětem předvedli, jak je při vaření
důležité, aby uměla Alenka číst a ne jen ochutnávat. Na závěr pan
kuchař spolu s Alenkou, která mu pomáhala, vyzval všechny budoucí
prvňáčky (Štěpánku Švarcovou, Nikolku Majerovou, Vanessku
Mondekovou, Sofinku Sashu Bambasovou, Tomáška Volfa, Davídka
Glasunova, Dominika Krátkého, Martínka Vajaye, Jakuba Jeroma
Kelleri a Honzíka Bravence) k nastoupení do své kuchyně. Děti složily
slavnostní slib a byly obrovskou pasovací vařečkou pasovány na
školáky. Na cestu do školy si deset nových prvňáčků odneslo dárek –
školní potřeby a pohádkovou knihu jako vzpomínku na čas strávený
v mateřské škole. Všichni nastávající školáčci měli velkou radost a už
se jistě do školy moc těší.

Olympiáda lipenských kmenů
Na pondělí 22. června odpoledne jsme naplánovali sportovní akci pro
rodiče s dětmi s názvem Olympiáda lipenských kmenů. Ač nám opravdu
počasí nepřálo, vytrvali jsme my i rodiče s dětmi a postupně se zvládly
splnit veškeré úkoly na jednotlivých stanovištích. Každé stanoviště bylo
zaměřeno na jinou dovednost, závody na koloběžkách, střelba na terč
nebo poskládat tangramy či rozluštit tajemnou šifru, získat vajíčko bez
rozbití, dojít poslepu podle nitě nakonec a mnoho dalšího. Nejdříve si
každý tým namaloval svou vlajku a pak již mohl postupně překonávat
nástrahy a splnit úkoly pro získání všech možných bodů. Na konci
dostali všichni diplomy a medaile za statečnost a vytrvalost. Ještě
zbývalo opéct buřtíky a pak již hurá do tepla domova. Celá tato akce
byla v režii Šárky Knotkové a Honzy Vebera. Tímto bychom jim rádi
poděkovali za pomoc, perfektní připravenost, ochotu a výbornou
spolupráci. Děkujeme a snad někdy příště! 

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Výlet mateřské školy do Frymburku

Ve středu 24. června 2015 se konečně umoudřilo počasí a děti ze
školky mohly vyrazit na výlet do Frymburku. Nejprve jsme se svezli
převozem na Frýdavu a zpět. Jako poděkování za příjemnou plavbu
zazpívaly děti „převozníkům“ námořnickou písničku.
Paní učitelka Markétka nám přinesla ukázat velký klíč od kostelních
dveří, kterým nám otevřela, my vstoupili dovnitř, kostel si prohlédli a
také společně i zazpívali za doprovodu varhan. Na ně nám krásně
zahrála paní učitelka Alenka. Po nevšedním zážitku z kostela jsme
vyrazili k hasičské stanici, kde už nás netrpělivě vyhlíželi hasiči. Ukázali
nám a předvedli všechna svá vozidla, pomůcky, výstroj, nářadí a
vlastně vše, co ke své práci potřebují. Děti si vše prohlédly a dokonce i
vyzkoušely stříkání hasičskou hadicí. Naše návštěva se obohatila o
prohlídku sanitky. Všichni hasiči i ostatní pracovníci záchranného
systému ochotně odpovídali našim zvídavým dětem na jejich někdy až
všetečné otázky.  Za což jim moc děkujeme! Jako vzpomínku na naši
návštěvu a dík za jejich práci děti hasičům předaly velký obraz
hasičského auta, který ve školce společně namalovaly. Pak už zbývalo
jen zaskotačit si na novém dětském hřišti za frymburskou školou. Plni
nových zážitků a dojmů jsme se unaveni a hladoví opět vrátili do naší
školy, kde jsme doplnili hladová bříška a ulehli k odpolednímu spánku.

Školní výlet
Poslední týden před vysvědčením jsme vyrazili na třídenní školní výlet.
Tentokrát za poznáním Českého Krumlova a jeho okolí. Naše první
cesta vedla na Zámeckou věž a do Grafitového dolu. Poté jsme se jeli
ubytovat do krásného areálu Menfis v Hořicích na Šumavě. Po skvělém
obědě nás čekal výlet na blízký Dívčí Kámen, kde na nás dýchla
atmosféra středověku. Večer jsme založili oheň, při zvuku kytary opekli
buřty a pomalu se připravovali na spánek, abychom nabrali sílu na další
dobrodružství. Ráno jsme jeli na Kleť, zvládli jsme jízdu lanovkou i
výšlap na rozhlednu. Počasí nám přálo, tak jsme měli nádherný rozhled
do daleka. Tentokrát naše cesta pokračovala přímo do středu Českého
Krumlova. Mladší žáci šli do Pohádkového domu - Muzea Loutek a
potom na překrásné dětské hřiště. Starší žáci se vydali do Regionálního
muzea na výstavu Reflexe 2. světové války. Potom jsme již společně
navštívili Zrcadlový labyrint a Muzeum voskových figurín. Po nákupu
suvenýrů jsme vyrazili směr Hořice na opět výbornou večeři. Zdaleka
nám den nekončil. Co by to bylo za výlet bez diskotéky a stezky odvahy.
Stezka pro odvážné vedla černým lesem na pohádkové území, byla
lemována svícemi a doprovázena strašidelnými lesními zvuky. Ale
nebojte, téměř všechny děti to zvládly. A pak hurá na kutě! Sice se ještě
chvíli ozývalo šeptání z pokojů, ale i to již po chvilce utichlo. Ráno byly
děti probuzeny písničkou do krásného slunečného dne a rozehřány
rozcvičkou v pyžamech. Dopoledne bylo plné her, zmrzliny, koupání
v bazénu, skákání na velké trampolíně a mazlení se zvířátky. A po
obědě již nás čekalo balení a úklid. Myslím, že není nikoho, kdo by si
tento výlet neužil.

Cesta k pirátům
V pondělí 29. června se děti z mateřské školy vydaly hledat pirátský
poklad. V lese (vedle fotbalového hřiště) narazily na piráty (žáky 5.
ročníku), kteří měli připraveny různé úkoly, jež bylo třeba splnit, aby se
k pokladu mohly alespoň přiblížit. Čekalo je hodně zábavné a příjemné
dopoledne, protože tihle piráti byli moc milí a hodní a ještě nám
převyprávěli spoustu legend. Po splnění všech nastražených úkolů
vyrazily děti pátrat. Pod kamenem v roští objevily jen část zlaťáků a u
nich vzkaz, který je poslal hledat zbytek pokladu. Pátrací výprava byla
velmi namáhavá, ale úspěšná. O nalezený poklad se po „pirátsku“ 
rozdělily.
Děkujeme všem, kteří nám do pokladu přispěli!!!

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Zahradní slavnost

V úterý 30. června jsme na zahradě mateřské školy udělali poslední
rozloučení s budoucími prvňáčky se sladkou tečkou na závěr. Děti samy
přiložily ruku k dílu výrobou listových „šnečků“ a obohatily si jimi hostinu
s dortem a dětským šampaňským. Všechny děti a učitelky budoucím
prvňáčkům do školních let popřáli a povzbudili je písničkou. Na památku
dostali hrníček s fotografií všech svých kamarádů. Jistě jim dobře
poslouží i jako povzbuzení na začátku prvních školních dnů.
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Za ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou Mgr. Marika Poslušná, Jana
Procházková, Hana Trnková a Markéta Baldová

MILÉ DĚTI A ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY, PŘEJEME VÁM
KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ POHODY, NEVŠEDNÍCH
ZÁŽITKŮ A PŘÍJEMNÉHO ODPOČINKU!!!!!!!!!!!!!!!!!

Výukový seminář „Klíč“
na Svatém Tomáši

Olympiáda lipenských kmenů

Cesta k pirátům

Zahradní slavnost

Školní výlet – návštěva grafitového dolu

Výlet mateřské školy do Frymburku

Více fotografií z akcí Základní a Mateřské školy Lipno nad Vltavou naleznete na http://skolalipno.webnode.cz/
(http://skolalipno.rajce.idnes.cz/).
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Životní jubilea, narození, …

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

ČERVENEC
V červenci bude 10 sledovaných narozenin. Oslavovat budou převážně ženy. Jsou 4 kulatá výročí: paní Olga Spalová, Anna
Vaverová, Anna Holoubková a pan Reichensdörfer. Dále budou slavit: paní Ella Schánělcová, Krista Ortová, Květa Brožová,
Růžena Bělohlávková, Marie Vongrejová a pan Miroslav Procházka. Mnoho štěstí, zdraví a dobrých přátel přejeme Vám k
narozeninám.
Za SPOZ L. Bravencová, V. Neubauerová.

Akce
PRÁZDNINOVÉ HUDEBNÍ VEČERY NA LIPNĚ

Kapitanát v Marině Lipno. Jazzujeme přímo u lipenského moře. A to
každé prázdninové pondělí od 18 do 20 hodin na horní terase Paluba
Baru. Hrát pro Vás bude jihočeská jazzová kapela jazZÍKAspol a
dokonalou atmosféru pohody a relaxu doladíme vůní kávičky, dortíků
nebo míchaných drinků a domácích limonád. Přijďte se na Paluba Bar
zaposlouchat a užít si na Lipně další nevšední zážitek s rodinou a
přáteli. V případě špatného počasí budeme hrát a těšit se na vás v
restauraci v kempu Modřín.
Hity a grilování – každý pátek od 19,00 hodin v kempu Modřín. Večer
plný grilovaných specialit a živé hudby ve stylu country, rock, folk a
dalších hitů.
STEZKA KORUNAMI STROMŮ - HUDEBNÍ VEČERY
14.7.2015 - Jitka Malzyk & Vojtěch Jindra. Setkáním dvou zkušených
hudebníků se propojují a vzájemně rezonují dva hudební světy. Jitka
Malzyk – housle a Vojtěch Jindra – akustická kytara, to je současná
irská hudba na Stezce. V této komorní sestavě, které nechybí nasazení
a radost ze hry, vyniká zvuk obou nástrojů a díky osobitému stylu hráčů
vzniká originální autorská hudba.
21.7.2015 - Never been 2 Jamaica – tihle chlapíci sami nazývají svůj
styl "ukulele chillax" nebo "rasta folk". Třetí červencové úterý se během

noční prohlídky budete při jejich písních pohybovat někde mezi folkem,
reggae a popem – ale co je nejdůležitější – budou Vás bavit. Never
been 2 Jamaica je velmi oblíbená českobudějovická kapela a to díky
písním veselým i smutným, rychlým i pomalým, ale vždycky písním od
srdce.
28.7.2015 - Alena Pekařová Trio, to je lahodný zvuk keltské harfy
v prostředí Stezky korunami stromů a setmělé lipenské přírody. Uslyšíte
keltskou a klasickou hudbu a Alena Pekařová velmi dobře na nástroj,
který je v Čechách poměrně vzácný i improvizuje. Jako hosty si Alena
Pekařová pozvala Annu Novákovou a její libé housle a Ivana Rea, který
ji doprovodí na akordeon a perkuse.
4.8.2015 - Naked Proffesors – necelé dva roky fungující kapela, která
Vám zahraje irské lidovky, námořnické shanty písně, covery anglických
a amerických písničkářů a kapel jako Johnny Flynn, Mumford and Sons,
Flogging Molly.. housle, mandolína, banjo, kytara a známé písně v
klasickém „irish“ stylu. Mladá kapelka z Budějovic, která dokáže
roztančit velké sály, ale i intimně zahrát ve ztišeném lese. Skvěle
vybraný repertoár Vám nedá opustit Stezku dokonce zavírací doby.
Koncerty začínají vždy ve 20:00 a vstupné je zahrnuto v ceně klasické
vstupenky. Stezka je osvícena a otevřena do 23:00 hodin a na koncert a
zpět můžete vyjet lanovkou, která je v provozu do 23.30.

Ostatní
NABÍDKA PRÁCE – Lipno nad Vltavou
Hledáme brigádníky pro letní i zimní sezónu na úklid apartmánů
v resortu Landal Marina Lipno . Možnost i stálého zaměstnání. Bližší
informace na tel. 724 254 906 (Petra Palmová).
ENGEL strojírenská spol. s r.o. Kaplice v souvislosti s dalším
rozvojem přijme do svého týmu pro závod v Kaplici pracovníky na
pozice:
- Svářeč CO2 s prací (svařování dílů a kovových konstrukcí)
- Obsluha práškové lakovny
- Technik přípravy výroby
- Technik přípravy výroby pro mechanickou montáž
- Pracovník kvality elektro
- Strojní konstruktér
- Logistic trainee
- Vedoucí nákupního oddělení
- Lean manager

- Technik elektrovýroby, normovač
- Mistr elektrovýroby
- Elektromechanik
- Elektromechanik pro instalace strojíních rozvaděčů
- Skladník
V případě zájmu o některou z výše uvedených pozic nebo doporučení
vhodného kandidáta se obraťte, prosím, na personální oddělení: Michal
Šusták tel. 380 386 730, mobil 731 444 088 nebo Karin Novsková tel.
380 386 734.
LIPNO CARD – Karta plná zážitků pro občany Svazu lipenských obcí
jen za 20 Kč. S nástupem prázdnin si Vám dovolujeme připomenout
nabídku, jak získat výhody s Lipno Card pro občany Svazu lipenských
obcí. Kartu, se kterou získáte tipy na letní výlety po celé prázdniny –
více se dozvíte z brožury Lipno Card, na webu www.lipnocard.cz nebo
na našem FB profilu.
Navštivte Infocentrum Lipno nebo Infocentrum ve Vyšším Brodě, za 20
Kč se Vám karta jistě vyplatí.
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