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mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo
vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl a do města byl
přidělen oddíl uherských vojáků. Monarchie vydržela dalších 14 dnů.
Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a
František Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili
odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek
míru Rakousko-Uherskem. Na večer vydal Národní výbor první zákon o
zřízení samostatného státu.
Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je
dodnes označení pro Československo v období od roku 1918 až do
vzniku Mnichovské dohody v roce 1938. První republika zahrnovala
území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska
a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než půl tuctem
jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky,
různými nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.
Významné "První osobnosti" První republiky: prezident Tomáš
Garrigue Masaryk, premiér Karel Kramář, ministr financí Alois Rašín,
ministr zahraničí Edvard Beneš, ministr vojenství Milan Rastislav
Štefánik.
Zdroj: www.radio.cz

28. ŘÍJEN – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Většina české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za svůj.
Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní
otázky ve smíšeném Rakousko-Uhersku do pozadí. Počáteční snaha
českých politiků o prosazení samostatnosti byla hned v zárodku
potlačena represemi, a tak se česká politika víceméně odmlčela.
Jedinou skutečnou "válku proti centrálním mocnostem" vyvíjel pouze
český exil v čele s T. G. Masarykem a úzký kroužek příznivců, kteří pod
vedení Edvarda Beneše vytvořili tajnou organizaci Mafie. Svůj
významný podíl měli i přes rozsáhlou cenzuru novináři, herci a
spisovatelé.
V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk, Edvard Beneš a M. R.
Štefánik pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním
orgánem protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v
československých zahraničních legiích, které se nejvýrazněji uplatnily
na ruské jihozápadní frontě v létě 1917 při bitvě u Zborova. České
veřejné mínění radikalizovalo teprve až na počátku roku 1917. Velký vliv
na tuto situaci měl tzv. Manifest českých spisovatelů, který v květnu
koncipoval básník, dramaturg Národního divadla a člen Mafie Jaroslav
Kvapil. Domácí politici se objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci na
počátku ledna 1918. Deklarací byl zahájen společný postup za
osamostatnění doma i v zahraničí.
V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších
otázek zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z Česka.
Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod vedením
Antonína Švehly, která se snažila zatajit a udržet doma co největší
množství zásob. V reakci na tuto krizovou situaci byla vyhlášena na 14.
října 1918generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták
vyhlašující vznik republiky. Během převratu byly strhány symboly

17. LISTOPAD
DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v
Česku vztahuje ke dvěma historickým milníkům, jež od sebe dělí půl
století: uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek
sametové revoluce v roce 1989.
Od roku 2000 se obě události v České republice uctívají státním
svátkem. Do té doby měl 17. listopad statut významného dne. Tento
den je rovněž Mezinárodním dnem studenstva, který odkazuje právě na
události v protektorátu roku 1939.
Rozbuškou k nim se stala pražská demonstrace po pohřbu studenta
Jana Opletala 15. listopadu 1939, která přerostla v protiokupační
protesty. Opletal podlehl čtyři dny předtím následkům střelného zranění,
jež utrpěl během násilného potlačení tiché demonstrace studentů u
příležitosti 21. výročí vzniku Československa. Adolf Hitler poté nařídil
uzavření všech českých vysokých škol, k němuž došlo právě 17.
listopadu. V zemi proběhlo rozsáhlé zatýkání mezi studenty. Více než
tisícovka jich byla převezena do koncentračního tábora
Sachsenhausen, z nějž už se někteří nevrátili. V bývalých ruzyňských
kasárnách pak Němci popravili devět studentů, kteří podle nich stáli v
čele studentských organizací.
Půlstoletí staré události si občané připomněli také v roce 1989, kdy
povolené pietní shromáždění studentů přerostlo v protirežimní
demonstraci, jež byla nelítostně potlačena. Akce odstartovala
sametovou revoluci, která vedla ke svržení totalitního režimu v
Československu.
Zdroj: www.novinky.cz
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Život v obci
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve volbách do zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou, konaných ve
dnech 5. 10. 2018 - 6. 10. 2018 byli podle výsledků převzatých od
okrskové volební komise zvoleni tito členové zastupitelstva:
Ing. Zdeněk Zídek, Mgr. Jaroslava Smejkalová, Bc. Pavel Macák, Mgr.
Marika Rynešová, Luboš Fenc, Romana Fencová, Ing. Rudolf Zbín.

to i díky těm, kteří pomáhají, bez nároku na honorář tuhle akci na pláži
organizovat.

Celkový počet voličů zapsaných do stálého seznamu voličů v obci Lipno
nad Vltavou byl 468, z toho k volbám přišlo 270 voličů.
Starosta a místostarosta obce budou voleni na ustavujícím zasedání
zastupitelstva, které se bude konat nejpozději 5. listopadu 2018.
Děkujeme členům okrskové volební komise za hladký průběh voleb a
nelehké sčítání hlasů.

OHLÉDNUTÍ ZA LIPNO SPORT FEST 2018
SE ŠTĚPÁNKOU SOMOLÍKOVOU
I letos patřil konec prázdnin již sedmému ročníku Lipno Sport Festu.
Devět dní doslova nabitých sportem za přítomnosti sportovních celebrit,
olympijský vítězů jako je Kateřina Neumannová, David Svoboda nebo
paraolympionik Arnošt Petráček a také dnes již místní Václav Chalupa.
Letos se prvně mezi organizátory přidala i lipeňačka Štěpánka
Somolíková, která obohatila program Lipno Sport Fest o několik
cvičebních lekcí se zaměřením na zdravá záda a kruhový trénink pro
širokou veřejnost. „Cvičit mohl přijít každý stejně jako já v předešlých
ročnících. Bez rezervace, zdarma. Přijde mi velká škoda nevyužít akci,
která je přímo v místě. Lipno Sport Fest není pouze pro sportovní
nadšence, jako jsem já. Myslím, že je hlavně pro ty, kteří mají zájem si
něco nového zkusit nebo si prostě jen zpestřit den,“ dodává Štěpánka.
A co ji motivovalo k tomu se zapojit do akce? „Akce tohoto druhu mám
ráda, sama jsem již několik podobných organizovala a každou další
vítám, protože pohybu není nikdy dost. Proto bylo přirozené, že jsme se
domluvily s holkama z Infocentra, které akci pořádají, že se v tomto
ročníku mohu účastnit aktivně. Na letošním Sportfestu jsem vedla 4
lekce. Ve čtvrtek a v pátek vždy jednu hodinu ráno a druhou odpoledne.
čtvrtek patřil kruhovému tréninku. Bylo nesnesitelné horko, ale i přesto
přišlo více než 30 lidí. Moc se mi líbilo, že cvičili děti, maminky,
tatínkové i sporťáci dohromady. Navzájem se povzbuzovali, ale
především se cvičením bavili. Lekce zdravých zad se převážně účastnili
dospělí mladí i dříve narození.“
A v čem je Lipno Sport Fest specifický? „Cvičení venku je úplně jiné než
v tělocvičně. Nikdy nevíte, jaké bude počasí a jak vše dopadne.
Většinou cvičím objednané skupiny, které ví, do čeho jdou a mají něco
odcvičeno. Na Sportfestu je to jinak, a to je pro mě nová adrenalinová
zkušenost. Nikdy nevíte, kdo se zapojí, v jaké je kondici a náladě. Je
nutné v každé lekci improvizovat a uvědomovat si, že cílem není
sportovní výkon, ale to, aby si všichni hodinu užili,“ hodnotí atmosféru
akce Štěpánka.

DRAČÍ LODĚ - NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Jsme dětský oddíl dračích lodí, který vznikl v roce 2011 v obci Lipno
nad Vltavou pod názvem „Modré rybičky“. Dětský oddíl dračích lodí
je otevřený všem dětem od 7 let do 18 let.
PŘIJĎTE SI ZAPÁDLOVAT S NÁMI A S NAŠIMI JUNIORSKÝMI
REPREZENTANTY ČR!
Trénujeme na Loděnici Lipno každé pondělí a pátek, vždy od 17:00
hod. Při špatném počasí se trénink ruší. V zimě (mimo top termíny)
každé pondělí v AQUAWORLDu Lipno cca 2.hodiny.
Vítaný je každý. Přijďte kdykoliv na trénink vyzkoušet pádlování. Můžete
sebou vzít rodiče i babičky, dědečky, tety a strýce. ☺ Zábava je pro
každou věkovou kategorii.
Na konec bych ráda poděkovala za podporu z Lipna od společnosti
Lipensko s.r.o. a Obci Lipno nad Vltavou. Všechny Modré rybičky
mají nové dresy, a tak jakmile dostanou i ti nejmenší švih s pádlem
do ruky opět vyrazíme po závodech a budeme hrdě reprezentovat.
Děkujeme.
Jitka Šefránková, předseda, 602 303 650,
OMRDL@seznam.cz

Lipno Sport Fest je unikátní v tom, že všichni si mohou vyzkoušet
veslování, paddleboardy, cvičení všeho druhu i závody zcela zdarma, a

Celoroční brigáda v Lipně nad Vltavou:
pokojská s možností recepční v penzionu
Modrý jelen. Tel. 775 869 381
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bezpečnost než při dosavadním provizoriu v prostoru stavby
autobusového nádraží.
V oblasti stávajících zastávek Český Krumlov – Špičák vzniknou další
čtyři sdružené zastávky, bude zde k dispozici informační kancelář
dopravců a přes Chvalšinskou ulici na silnici I/39 povede dočasný
přechod pro chodce. Vše doplní informační systém pro cestující.
V místě nových zastávek000 bude také fungovat prodloužený provoz
WC s průběžnou celodenní údržbou.
NÁHRADNÍ DOPRAVA MEZI ŠPIČÁKEM, MĚSTSKÝM ÚŘADEM A
NEMOCNICÍ
Z důvodu uzavření autobusového nádraží dodavatel stavby STRABAG
a.s. zajistí zdarma pro všechny cestující provoz náhradní autobusové
dopravy mezi zastávkou na Špičáku a nově vytvořenými zastávkami u
Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici a u Nemocnice
Český Krumlov.
S uvedením nových jízdních řádů bude od 9. prosince 2018 autobusové
nádraží plně v provozu na původní adrese Nemocniční 586, Horní
Brána, Český Krumlov. Dodavatel stavby STRABAG a.s. se omlouvá
cestujícím a občanům Českého Krumlova za vzniklé komplikace
způsobené přesunem autobusových zastávek, za ruch a zvýšený pohyb
a dopravu v lokalitě Špičák.
Jízdní řády náhradní autobusové dopravy a aktuální informace o
dopravních změnách na autobusovém nádraží jsou k dispozici na
webových stránkách www.ckrumlov.cz.
DALŠÍ INFORMACE:
Informační kancelář dopravců: 386 100 146
Infocentrum Český Krumlov: 380 704 622

OZNÁMENÍ O DOČASNÉM PŘESUNU ZASTÁVEK
AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ČESKÝ KRUMLOV
DO LOKALITY ŠPIČÁK
Z důvodu rekonstrukčních prací bude od 8. října 2018 do 8. prosince
2018 autobusové nádraží v Českém Krumlově přesunuto do lokality
Špičák. Firma STRABAG a.s., která rekonstrukci provádí,
připravilasouběžně kroky, které cestujícím zajistí vyšší komfort a

LIPNO DĚTEM ANEB VELKÁ PODZIMNÍ VÝPRAVA
Přijďte si 28. 10. 2018 užít podzimní prázdniny na Lipno. Máme
pro vás připravené odpoledne plné her a soutěží, které
zakončíme opékáním buřtů u Janusovské lampy.
Program:
13:00 - 15.00 hodin restaurace Lanovka - výtvarný koutek a
registrace. Fox Park - slalom mezi dýněmi. Dobrodružná cesta
ke Stezce korunami stromů
15:30 – 17:00 hodin Janusovská lampa - opékání buřtů
Více na www.lipno.info

Narození / výročí
ŘÍJEN
V říjnu se připravuje 11 občanů a občanek slavit narozeniny. Dvoje narozeniny jsou kulaté. Pan Stanislav
Zeman a pan Josef Strnka. Dalšími oslavenci jsou Karel Míček, Miroslav Kvašnovský a Jan Justin. Z žen
Anežka Cvachová, Františka Švarcová, Blanka Hronová, Jarmila Grötzbachová, Božena Míčková, Božena
Hofmanová.
LISTOPAD
V listopadu se sešlo 17 výročí. Kulaté výročí oslaví paní Vániková Eva a pánové Piterka Oldřich, Litvan
Petr, Smekal Vlastimil a Franc Roman. Slavit také budou dámy Justinová Marie, Češková Františka,
Faturová Irena, Strnková Anna, Smekalová Kateřina a pánové Kroneisl Jiří, Unger Štěpán, Vavera
Miloslav, Harazna Jan, Němeček Miroslav, Vyhnal Zdeněk a Zbín Rudolf.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a veselou náladu.
Za SPOZ Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová
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SPOZ ve spolupráci se společností LIPENSKO s.r.o.

Vás zve na zájezd do nejatraktivnějšího a největšího aquaparku
v Rakousku, do Lázní v Bad Schallerbachu

V sobotu: 17.11.2018, odjezd v 7:00 hod
Pojedeme společně autobusem od Obecního domu. Cesta trvá cca 1,5 hod,
vzdálenost od Lipna je 100 km, předpokládaný návrat v 18:00 hod.
Navštívíme nejatraktivnější a největší aquapark v Rakousku s termální vodou o teplotě 30°C a s teplotou
vzduchu 32°C. Na ploše 3100 čtverečních metrů se rozkládá jedinečný karibský svět s mnoha atrakcemi.
Užijeme si velký vnitřní bazén s pozvolným vstupem do vody a s umělými mořskými vlnami. Z výšky 12 metrů z
hory Monte Aquapulco vede celkem 5 atraktivních tobogánů.
Velké vnější bazény s teplotou vody 30 – 32°C, tropickou atmosféru dotváří mexická architektura, restaurace
ve stylu pirátské pevnosti, tropický bar přímo u pláže, živé palmy a vegetace.

Udělejte si radost, odměňte sebe a své blízké pohodovým dnem. Relax, zábava
a odpočinek, to je den v Bad Schallerbachu.

*** Zájezd je pro občany Lipna nad Vltavou ZDARMA***
Přihlásit se můžete osobně v Infocentru u Veroniky Neubauerové nebo Petry Sternadové, denně od 8
do 16 hod, nebo telefonicky 731 410 800, nejpozději do 31.10. S přihlášením neotálejte, počet míst je
omezený kapacitou jednoho velkého autobusu.
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