ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 02/2018

■

Únor

■

Náklad 270 ks

Úvo

NECHTĚNÝ MĚSÍC ÚNOR
Únor původně v kalendáři nebyl. Ani leden. Zima se nepočítala, Římané
v ní nebojovali a pro zbylé obyvatele nemělo zimní období žádný
význam. Jenže mít rok rozdělený jen na deset měsíců s pouhými 304
dny praktické nebylo. Pochopil to Gaius Julius Caesar. Později se do
toho vložil další císař, Augustus. Zdá se vám to zamotané? Věřit
historickým pramenům je dobré, ale kdo může říct, že jsou stoprocentně
pravdivé, že? Avšak něčeho se při pátrání po důvodu, proč má únor tak
málo dnů držet musíme. Tak tedy. Když Gaius Julius Caesar usoudil, že
starý kalendář jeho době už nevyhovuje, protože rok má nejen málo dní,
ale i dosavadních deset měsíců je málo a že se putujícímu slunci tak
nějak nelíbí ignorance šestiny roku, přišel s úpravami. A vznikl juliánský

■

Zdarma

kalendář, který dobře sloužil až do roku 1582, kdy byl nahrazen
dnešním a mnohem přesnějším kalendářem gregoriánským.
Caesar přidal k dosavadním měsícům ještě měsíce dva a k tomu 61
dní. Tehdy nesly měsíce tyto názvy: Martius, Aprilis, Maius, Tunis,
Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, Ianuaris
a Februaris. Dnešní leden a únor byly skutečně posledními měsíci roku,
který v těch dobách začínal březnem. No a aby byl zmatek ještě větší,
vstoupil do hry i počet dnů v jednotlivých měsících. Rozhodně se
nehrálo podle pevných pravidel. Význam mělo i to, že chvíli platilo, že
sudý počet dnů v měsíci není šťastný, jindy se na to pohled měnil.
Navíc jednotliví vládci starověkého Říma častokrát jména měsíců měnili
podle sebe a samozřejmě si přáli, aby byl ten jejich měsíc, pokud
možno, nejdelší.
Stejně tak Caesar. Přejmenoval tehdy pátý měsíc roku Quintilis (30 dní)
na Iulius (červenec), z měsíce Februaris ubral jeden den a přidal ho k
tomu „svému“. Pár let na to císař Augustus udělal totéž s měsícem
Sextilis. Nově se tento měsíc jmenoval Augustus a měl také 31 dnů.
Februaris tak ztratil další den. Zůstalo mu však alespoň privilegium, že v
přestupném roce se mu jeden den přidává. Pokud se ptáte, proč se
ubíralo právě únoru, tak prý snad proto, že byl poslední, tedy nejméně
chtěný a měl tak punc nešťastného, a tak bylo vlastně jen dobře, že to
bude měsíc nejkratší.
Nelze tvrdit, že tomu tak skutečně bylo, ale zní to jako velmi
pravděpodobné vysvětlení toho, proč je do dnešních dnů únor na dny
nejchudší a proč dva prázdninové měsíce mají 31 dnů.
A pokud vás zajímá, jak únor v našich krajích ke jménu přišel, potom se
říká, že je to měsíc, kdy se většinou lámou ledy, tvoří se kry a ty se do
řek „noří“.
Zdroj: wwww.horoskopy.cz

Zprávy z obci
Termíny svozů Bio odpadu v roce 2018
1. 1. - 31. 3. - 1. čtvrtek v měsíci:
4.1., 1. 2., 1. 3.
1. 4. - 31. 10. - 1 x za 14 dní:
5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7.,
26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10.
1. 11. - 31. 12. - 1. čtvrtek v měsíci:
1. 11., 6. 12.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 2/2018 ze dne 18. 012. 2018
č. usnesení: 7/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 8/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost společnosti Lipno
Investment, s.r.o. o povolení ke kácení dřevin rostoucích na pozemku
p.č. 461/45 v k.ú. Lipno nad Vltavou a náletových dřevin o rozloze 150
m2 na pozemku p.č. 504/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou ve vlastnictví obce
Lipno nad Vltavou a s tímto dle žádosti souhlasí.

č. usnesení: 9/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 mezi
obcí Lipno nad Vltavou a společností BDO CB, s.r.o. České Budějovice.
č. usnesení: 10/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou na rok
2018 v celkové výši 119.525,-- Kč.
č. usnesení: 11/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
rozpočtu Turistického spolku Lipensko na rok 2018.
č. usnesení: 12/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o dílo mezi Turistickým spolkem Lipensko a obcí Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 13/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost VLTAVA
RUN, s.r.o. o podporu a konání běžeckého závodu ve dnech 12. – 13.
5. 2018.
č. usnesení: 14/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost spolku Dravé
saně, z.s. Lipno nad Vltavou o poskytnutí dotace na činnost v roce 2018
a odsouhlasilo příspěvek ve výši 20.000,-- Kč. Na příspěvek bude
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vyhotovena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku. Příspěvek
bude vyúčtován do 15. 12. 2018.
č. usnesení: 15/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Střediska rané
péče SPRP, pobočka České Budějovice o poskytnutí dotace na činnost
v roce 2018 a odsouhlasilo příspěvek ve výši 25.000,-- Kč. Na
příspěvek bude vyhotovena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
příspěvku. Příspěvek bude vyúčtován do 15. 12. 2018.
č. usnesení: 16/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost spolku LIPEN,
z.s. Lipno nad Vltavou o poskytnutí dotace na činnost v roce 2018 a
odsouhlasilo příspěvek ve výši 60.000,-- Kč. Na příspěvek bude
vyhotovena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku. Příspěvek
bude vyúčtován do 15. 12. 2018.
č. usnesení: 17/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo schválit účetní odpis
pohledávky, který vznikl po úmrtí jako nedoplatek vyúčtováním služeb
za rok 2009 ve výši 689,-- Kč jako nedobytnou pohledávka.
č. usnesení: 18/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo schválit účetní odpis
pohledávky za neuhrazený nájem bytu v období let 2003 – 2006 ve výši
32.635,70 Kč z toho důvodu, že vymáhání pohledávky by nevedlo
zřejmě k výsledku a jedná se o pohledávku nedobytnou.
č. usnesení: 19/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 13/2017.
č. usnesení: 20/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu ze dne 12. 9. 2012 mezi STAR VILL
Lipno, s.r.o. a obcí Lipno nad Vltavou.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
3/2018 ze dne 01. 02. 2018
č. usnesení: 21/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 22/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo výběr
dodavatele na akci: „Lipno nad Vltavou – Modernizace ČOV – DSP“, a
to společnost EKOEKO, s.r.o. České Budějovice s nabídkovou cenou
1.066.000,-- Kč bez DPH.
č. usnesení: 23/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
Smlouvy o dílo se společností EKOEKO, s.r.o. České Budějovice na
akci: „Lipno nad Vltavou – Modernizace ČOV – DSP“ za nabídkovou
cenu 1.066.000,-- Kč bez DPH a pověřuje starostou obce podpisem
smlouvy.
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č. usnesení: 24/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-014330042553/001 mezi
obcí Lipno nad Vltavou a E.ON Distribuce, a.s.
č. usnesení: 25/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: CB1030042431/001 mezi obcí Lipno nad Vltavou a E.ON Distribuce, a.s.
č. usnesení: 26/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o prodej části
pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou a rozhodlo, že pozemek
prodávat nebude.
č. usnesení: 27/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo konání závodu
Blinduro 500 ve dnech 5. 5. a 6. 5. 2018 v lokalitě obce Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 28/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Hodnotící zprávu za rok 2017 pro vypracování podkladů k návrhu
státního závěrečného účtu za obec Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 29/2018
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo Návrh
rozpočtového opatření č. 14/2017.
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY V LIPNĚ NAD VLTAVOU
Ve dnech 12. - 13. 1. 2018
(I. kolo) a ve dnech 26. – 27. 1.
2018 (II kolo) proběhla volba
prezidenta republiky.
V Lipně nad Vltavou hlasovalo
v I. kole celkem 472 voličů,
z toho 289 občanů s trvalým
pobytem v obci Lipno nad
Vltavou a 183 voličů na
voličstký průkaz. Volební účast
v tomto kole byla 73,18 %.
Ve II. kole volby hlasovalo
celkem 945 voličů. Z toho 345
občanů s trvalým pobytem
v obci Lipno nad Vltavou a 640
voličů na voličský průkaz.
Volební účast byla 86,46 %.
Ve II. kole v Lipně nad Vltavou
získal Miloš Zeman 240 hlasů (25,39%) a Jiří Drahoš 705 hlasů
(74,61%).

Narození / výročí
VÝROČÍ V ÚNORU 2018
V únoru je hodně gratulací. Kulatá výročí slaví paní a pánové: Marta Březinová, Karel Kortiš, Zdenka Kortišová, Jaroslav Zámečník,
Libuše Pešková, Jaroslava Smejkalová, Marian Brablec a Jiřina Zámečníková. Dále budou slavit paní a pánové: Berta Zemanová,
Markéta Smolíková, Jiří Krejčí, Eržika Sojková, Hana Ranglová, Radek Hofman, Věra Peňáková.
„Moře zdraví, ať se všechno dobře daří, k tomu štěstí hromadu a každý den dobrou náladu."
Za SPOZ Lucie Bravencová a Vítězslava Neubauerová.

Život v obci / Akce
POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY PRO ŠKOLNÍ DĚTI
UKAZUJÍ KRÁSY Lipenska
Jihočeská centrála cestovního ruchu vydala pohádkovou knihu
popisující krásy regionu Lipensko s názvem Povídání losí babičky.
Autorem je Pavel Pechoušek. Pohádka o dvou losích sourozencích

putujících Lipenskem patří do edice pohádkových knížek s názvem
Příběhy z jižních Čech. Scénář všech je podobný. Literární průvodce
vždy ukazuje čtenářům krásy určitého regionu jižních Čech, přitom
představuje pověsti a rozprávky a tím je láká k návštěvě.
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Povídání losí babičky je svižně vyprávěný pohádkový příběh popisující
krásy Lipenska, který je doslova nabitý dramatickými zvraty, plných
dobrodružství, citů, napínavých, dojemných i úsměvných příhod. Ožívají
v něm také mnohá strašidla a tajemné jevy ze starých pověstí. Kniha
zachycuje putování dvou původně rozpustilých losích sourozenců, kteří
poprvé vyrazili "z domu" a hned se superdůležitým úkolem – musí najít
svého tatínka. Ten se vydal hledat les, ve kterém rostou borůvky.
„Losíci Poly a Aldo tak vyráží z Vyššího Brodu, aby se v závěru
příběhu dostali až na Stožec. Zastaví například čerty, kteří
se chystali zatopit klášter ve Vyšším Brodě, v Horní Plané
pomohou napravit vzteklého lesníka a potkávají podivuhodného
Zmetka, u Nové Pece pak pašeráka borůvkové marmelády,“ uvedl
autor Pavel Pechoušek.
"Knížka je pěkný návod pro rodiče s dětmi, kam se zatoulat v
našem krásném regionu. Plánujeme také oslovit knihovny a
nabídnout jim besedu s autorem právě na téma pohádkové knihy o
Toulavě," dodává k tomu ředitel destinačního managemenentu
Lipensko Jiří Mánek.
Pohádka z Lipenska je součástí jednotné edice atraktivních knih
Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR). Knihy z této edice provádí
rodiny s dětmi od 6 do 10 let krásami jihočeského kraje, zdejšími
památkami i jedinečnou přírodou. „Kniha vždy hravou formou čtenáři
popíše určité území jižních Čech. Chtěli jsme prezentovat
jihočeská témata, příběhy a pohádky trochu jinak. Hlavně
atraktivně pro rodiny s dětmi,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek,
autor tohoto nápadu o propojení literatury a cestovního ruchu.
Vedle Lipenska má
takovou
knihu
Novohradsko
a
Doudlebsko, Toulava,
také Prácheňsko a
Pošumaví.
Během
následujících
let
vzniknou další pohádky i
z ostatních destinačních
managementů
jihočeského kraje, které
JCCR v regionu začala
zřizovat před dvěma
lety. Zatím jich je 10,
brzy vznikne 11. Krumlovsko. Oblasti se
pod vedením svých
destinačních manažerů
a ve spolupráci s JCCR
samostatně rozvíjí a
zajišťují si propagaci
turistických cílů a komplexní nabídku produktů či služeb. Od roku 2018
začnou podobné destinační managementy vznikat po celé České
republice.

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkujeme za finanční dar od skvělé party lipeňáků, kteří
vyhráli hlavní cenu Plavby kuriozních plavidel v září 2017. Celou
vítěznou částku 20 000,- Kč darovali našemu synovi Jakubovi.
Po rozmluvě se synem jsme se shodli, že tuto částku darujeme
na oddělení hematoonkologie České Budějovice, kde tato částka
bude smysluplnější a pomůže dalším onkologickým pacientům.
Tuto částku jsme tedy oficiálně předali ve čtvrtek 7. 12. 2017 do
rukou doktora Pavla Timra a jeho kolektivu.
Ještě jednou lipeňáci velké děkujeme! Rodina Bieblová

ÚNOROVÉ AKCE VE SKIAREÁLU LIPNO
10. – 11. 2. Kramolínský obřák
10. 2. Lipno bez bariér
24. - 25. 2. Lipenský mistr
17. 2.
Temple snowboard day Lipno 2018
Více na www.lipno.info

MASOPUST 2018
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
Na vědomí se dává, že 10. února 2018
nastává Lipenský masopust. Právo masopust
konati bude vyžádáno v 11:00 hodin před
Obecním úřadem. Nenechte si to ujít!!!
Přivítáme každého, kdo bude mít zájem
zúčastnit se Masopustního průvodu. Účastníci
se sejdou v sobotu 10. 02. 2018 v 09:00 hod.
v Obecním domě.
Po průvodu zveme všechny občany na
Masopustní zábavu. Od 20:00 hodin
v restauraci LODĚNICE LIPNO. Přijďte,
pěšky cestou domů vystřízlivíme.
Zahraje Pajzl Band. Vstup zdarma!!!
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ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2018
VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018“. Šetření se
skuteční na území celé České republiky, z toho v Jihočeském kraji
v 752 domácnostech. Všechny nově zařazené domácnosti byly do
šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. Vlastní šetření
proběhne v době od 3. února do 27. května 2018, prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Aktivní účast občanů na tomto
významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je
nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých informací o sociální
situace domácností v České republice, které nelze zjistit žádným jiným
způsobem.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem
zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení
šetření „Životní podmínky 2018“. Pověření vydává Krajská správa ČSÚ
v Českých Budějovicích.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a
získaná data jsou důsledně chráněna podle ustanovení zákona č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procese zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické
službě.
Případné dotazy občanů oslovených zaměstnanci ČSÚ zodpoví Krajská
správa ČSÚ v Českých Budějovicích na tel.: 386 718 651, 605 589 826.

2. PLES OBCE LIPNO NAD VLTAVOU

Přijměte pozvání na 2. Ples obce Lipno nad Vltavou, který se uskuteční v pátek
23. 3. 2018 od 19:00 hodin v sále hotelu BouCZECH.
Večerem provede Martin Čermák, zahraje kapela CORSO beat.
Program: předtančení Veronika Lálová a Zdeněk Piškula: vítězové osmé řady
taneční soutěže StarDance, předpůlnoční překvapení, tombola, losovatelné
vstupenky, fotokoutek.
Cena vstupenek: Sál – 250,- Kč, Pivnice – 190,- Kč.
Prodej vstupenek od 19. 2. 2018 v úřední hodiny na Obecním úřadě.
Vstup ve společenském oděvu!!!
Rezervace vstupenek není možná.
Ostatní
Policie České republiky Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje přijme nové policisty
Zájemci se mohou hlásit na Územním odboru KŘP Jihočeského
kraje Český Krumlov personální pracoviště: tel. číslo: 974 232
400, e-mail: ruzena.vlckova@pcr.cz. Případně osobně na adrese:
Tovární 165, Český Krumlov
Nástupní plat: 21 840,- Kč
Po úspěšném ukončení základní odborné přípravy (12
měsíců): 26 290,- Kč
Po zkušební době se může být přiznán náborový příspěvek
ve výši 75 000,- Kč.

Přijmeme do HPP zdravotní sestřičku - zubní
asistentku do zavedené zubní kliniky ve Vyšším
Brodě. Nástup možný ihned, dobré platební
podmínky, znalost NJ výhodou. Bližší informace
poskytne p. Věra Hötzenegger.
Dental Klinik s.r.o. Vyšší Brod, tel. 380 746 276
nebo email: recepce @zahnpraxis.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
OBSLUHA ČERPACÍ STANICE
PRO NOVĚ OTEVÍRANOU ČERPACÍ
STANICI V LOUČOVICÍCH HLEDÁME
SPOLUPRACOVNÍKY
NÁSTUPNÍ PLAT 16.000,- Kč - 19.000,- Kč
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DLE DOMLUVY
VOLEJTE 721 533 654 PRO DALŠÍ INFORMACE
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