ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 06/2016

■

Červen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod
Rakousku. Brzy bude hotový bazén a tak bude další vyžití pro hosty.
Ještě je třeba udělat terénní úpravy, vysázet zeleň a květiny.
AQUAWORLD – BAZÉN - 20. 12. 2002 - otevření bazénu - první den
mohli návštěvníci užívat služby zdarma. OÚ Lipno nad Vltavou zařídil
pro lipenské občany poloviční vstupné - je to velice vítané. Další dny a
hlavně o zimních prázdninách byl bazén plně obsazen. Na místo se
čekalo až jednu hodinu.
Plachetní přístav MARINA - přístav pro jachty a katamarány byl letos
zhruba dokončen: je ve správě Lipno servis s. r. o.
Lanovka – lyžování - již se umisťují první sloupy pro lanovku. Začali od
hlavní silnice a postupují směrem nahoru na Kramolín. Zatím
nepřekročili silnici vedoucí z Lipna na Kramolín.

ROK 2002 – výpis z kroniky
Rok 2002 poznamenal naši republiku stoletou vodou. Jižní Čechy byly
postiženy nejvíce - povodně si vyžádaly 21 obětí na životech.
Výsledky loňského sčítání lidu: v Česku žije 10 230 050 lidí. K 31. 12
2002 žilo v naší obci 530 občanů.
LETNÍ KINO - pan Jaroslav Koutský s kinem žil přes 30 let. Nyní je
rozhodnuto. Na místě letního kina bude postaven pečovatelský dům.
Snad se situace vyřeší ve prospěch kina a najde se místo někde jinde.
Nejvíce navštěvované filmy: 1. Motýlek - 1550 diváků, 2. Jen počkej
zajíci - 1384 diváků. Nejméně návštěvníků: 1. Klíče od ráje - 9 diváků, 2.
Život na útěku - 10 diváků.
MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA - knihovnicí je paní Lilian Schořová. Tento
rok knihovna měla 39 čtenářů. Za rok si vypůjčili 1 854 knih. V knihovně
je celkem 4 075 knih.
Promenáda - II. etapa. Zemní práce tady začaly v dubnu, byly hlavně
utvořeny základy, ale potom se nedělo nic.
Promenáda – I. etapa. Je již celkem hotová, a stále oznamují FOR
SALE - NA PRODEJ.
Úprava okolí domu č. 6 - 18. 4. 2002 se začíná s úpravou okolí chodníky, schody, místo pro záhony, bezbariérový přístup ze silnice do
domu, dlažba těsně kolem domu. Vše bylo hotovo do konce května.
LANDAL MARINA LIPNO - nyní jsou všechny domy zkolaudovány,
apartmány prodané majitelům. 246 apartmánů představuje 1 000 lůžek.
Zařízení poskytuje ubytovaným různé zájezdy, výlety v naší republice i

VOLBY - v tomto roce se volilo do Parlamentu a Poslanecké sněmovny
v červnu. V Lipně odvolilo 55% našich občanů. Nejvíce a stejný počet
hlasů získaly strany ODS a ČSSD. O něco méně hlasů měla KSČM. V
listopadu byly volby do zastupitelstva. Počet voličů byl 416, účast u
voleb byla 59 %voličů.
90 let od otevření trati RYBNÍK - LIPNO NAD VLTAVOU - v roce
1912 byla dokončena a otevřena elektrická trať Rybník - Lipno nad
Vltavou. Stanice Rybník se původně jmenovala Certlov. V roce 1952
byla přejmenována na Rybník. Několik let po 2. sv. válce můj děda Jan
Tesař pracoval jako přednosta stanice. Strýc Václav Tesař jezdil s
elektrickou soupravou zhruba do poloviny padesátých let.
GOLF - plánované velké úpravy terénu - vybudování tří kaskádových
rybníků, spojených vi noucím se potůčkem. V budoucnu je plán
postupně vybudovat ještě 14 domečků a altán. Rovněž je v plánu zřídit
ještě jedno 9 ti jamkové hřiště - jedno hřiště by bylo klubové a druhé pro
veřejnost. 3. srpna byly otevřeny originální greeny.
AUTOCAMP MODŘÍN se nachází v blízkosti MARINY Lipno. Je zde
ubytování pro osoby i domácí zvířata, parkování pro auta, přívěsy,
karavany, motocykly. Kemp je zmodernizovaný, k dispozici je rozvedený
elektrický proud, nově jsou vybudovány umývárny se sprchami, WC.
Možnost půjčení kol, plachetnic, katamaránů surfů, věnovat se plavání a
rybaření. Modřín autokemp provozuje Lipno servis s.r.o.
Ze zápisů SPOZ - kolem stovky občanů dostalo přání nebo dárek k
narozeninám. Bylo zapsáno 7 dětí do 1. třídy - 6 děvčat a 1 chlapec.
Narodilo se 5 dětí - 3 děvčata a 2 chlapci. Vítání dětí v Penzionu Armin 10 dětí - 8 děvčat a 2 chlapci. Byly uzavřeny 3 sňatky. Zemřeli 3 občané
- 2 ženy (52, 76 let) a 1 muž (82 let).
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Životní jubilea
ČERVEN 2016
Kulatá výročí mají pánové Jan Holeček a Petr Kortiš, dále budou slavit pánové Miroslav Máčka, Jaroslav Šafář a Oto Kovarik. Teď
jsou na řadě paní Jaroslava Bartošková, Jiřina Vávrová a Jaroslava Soukupová. Pohodu a zdraví, spokojenost a štěstí, samou radost
jen, dnes i každý další den přeje SPOZ - Lucie Bravencová, Vítězslava Neubauerová.
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Život v obci
ODDÍL MODRÉ RYBIČKY
LIPNO DRAGON BOAT RACE 2016
Pro Oddíl Modré rybičky začal víkend již v pátek 21. 5. 2016. V ten den
na Loděnici Lipno proběhl závod školních posádek dračích lodí s
názvem Lipenský dráček 2016. Tímto závodem byl odstartován sobotní
závod Lipno Dragon Boat Race 2016. Náš oddíl byl pořadatelem
závodu Lipenský dráček 2016, kterého se zúčastnilo 9 posádek ve dvou
věkových kategoriích a to kategorie A (do 15 let) a kategorie B (do 18
let). V kategorii A své síly změřili posádky Tsunami ze ZŠ V. Brod,
Dukelští ďáblicí ze ZŠ Strakonice, Vodní turba ze ZŠ Frymburk a Oddíl
Modré rybičky z Lipna nad Vltavou. Prvenství v této kategorii patří
Oddílu Modré rybičky, druhé místo obsadila posádka Tsunami, třetí
místo patří posádce Dukelští ďáblíci a bramborovou medaili vybojovala
posádka Vodní turba. V kategorii B se proti sobě postavili posádky
Jirsíkova tvrdá pádla z Gymnázia České Budějovice, Trhači ze SŠ
Trhové Sviny, Olaf a Dejvovy děti obě z Gymnázia Soběslav a Outdoor
Club Hanace z Č. Budějovic. V této kategorii si prvenství připsal
Outdoor Club Hanace, druhou příčku obsadila posádka Dejvovy děti a
třetí místo získali Trhači. Čtvrté místo vybojovala posádka Jirsíkova
tvrdá pádla a na pátém místě se umístila posádka Olaf. Po vyhlášení
výsledků jsme se odebrali do svých domovů, kde jsme načerpali síly na
sobotní závody Lipno Dragon Boat Race 2016. V tomto závodě jsme
bojovali v kategorii MIX s 38 posádkami z celé republiky. V této kategorii
jsme dosáhli na krásné 33 místo a to i přes to, že našimi soupeři byly
zdatní závodníci v průměrném věku 40 let. Protože jsme děti od vody a

nezalekneme se žádné výzvy, nastoupili jsme, pod názvem Landal
Green Team, do závodů v kategorii ŽENY. V této kategorii jsme měli pět
soupeřících posádek, kdy jsme s časem 01:01:057 stanuli na druhé
příčce po místní posádce Dravé Saně. Protože Dragonboating je
týmový sport, kde má 22 sportovců společný zájem a žije společným
cílem, kdy do jedné lodi zasedají muži i ženy, aby poté společně
předvedli, že jako jeden tým dokáží mnohem víc, než jednotlivec
dokázali jsme si, že jsme dobrý tým a dokážeme táhnout za jedem
provaz a náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že
vždy vstaneme, kdykoli padneme.
Za Oddíl Modré rybičky Petr Palma

Akce
Frymburk příjezd 13:00, OBĚD, odjezd 14:30. Rožmberk příjezd 15:00
odjezd 15:30. Velešín příjezd na náměstí a kladení věnců k památníku
obětem WW II 17:00.
4. 6. 2016 sobota
Průjezd trasou dle mapy Český Krumlov - Křemže - Kamenný Újezd.
Časování: Velešín odjezd 10:00. Český Krumlov příjezd 10:30 odjezd
11:00. Křemže příjezd 11:30, kladení květin, odjezd 12:00. Kamenný
Újezd příjezd 13:00, kladení věnce odjezd 14:00. Velešín příjezd 14:30.
Více zde: http://www.oldcarrangers.cz/

240 MILES TO FREEDOM – KONVOJ PO DEMARKAČNÍ LINII
Na akci zve Old Car Rangers. Letošní ročník proběhne v okolí Velešína
a Českého Krumlova, koná se ve dnech 2. 6. 2016 - 5. 6. 2016.
2. 6. 2016 čtvrtek
V pozdních odpoledních či večerních hodinách příjezd do Velešína.
3. 6. 2016 pátek
Průjezd trasou dle mapy Velešín - Lipno. Zastavení spojené
s působením 26. pěší divize po trase. Večer v 18:00 položení věnce na
velešínském náměstí za účasti představitelů města Velešín.
Časování pro ty, kteří se chtějí přidat během cesty nebo se chtějí jen
mrknout na konvoj:
Velešín odjezd 10:00. Horní Dvořiště příjezd 10:45 odjezd 11:30. Vyšší
Brod příjezd 11:45 odjezd 12:15. Lipno příjezd 12:40 odjezd 12:50.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
LIPNO NAD VLTAVOU
Nemůžeš? Přidej! Emil Zátopek pomáhá rozběhat
Českou republiku. Stejně jako se Emil Zátopek stal
inspirací olympijské kolekce pro LOH 2016, jeho
historická fotografie a nesmrtelné „Nemůžeš? Přidej!“
zvou celou Českou republiku k účasti na T-Mobile
Olympijském běhu. Ten odstartuje ve středu 22.
června na mnoha místech České republiky živě
prostřednictvím vln Radiožurnálu.
I v Lipně nad Vltavou se letos uskuteční další ze
závodů T-Mobile Olympijského běhu. Bude to jen
kousek od míst, kde o pár týdnů později otevře své
brány Olympijský park. Nasajte tu správnou
olympijskou atmosféru, přihlaste se na závod v Lipně
nad Vltavou. Hlavnímu závodu bude předcházet i
závod pro děti. Více najdete v kalendáři akcí
na www.lipno.info.
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Program FČAS červen 2016
PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / 20 Kč
Chtěly bychom oslovit maminky, které by se rády zapojily do
dětského klubíku, aby nás kontaktovaly a přidaly se do našeho
týmu. www.fcas.cz, každý čtvrtek 9:00 – 11:00 kreativní program:
tvořeníčko, zpívánky a říkanky
Montessori chvilky / 120 Kč
Pro rodiče s dětmi od 1,5 roku zaměřený na získání komunikačních
a výchovných způsobů, k rozvoji dětské samostatnosti a k podpoře
dětské osobnosti, každou neděli 16:00 – 17:00 s Veronikou
Račákovou (poslední hodina 19.6.)
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30 (kromě
6.6.), čtvrtek pouze na rezervaci 17:30 – 18:30 tel: 603 478 117
Fitness dance s Evou / 20 Kč, každé úterý 19:00 – 20:00 (poslední
předprázdninová lekce 14.6.)
Svobodný tanec s Olgou / 80 Kč. Probouzení těla a duše pomocí
spontánního pohybu. Vhodné pro všechny bez ohledu na věk,
fyzické dispozice nebo předchozí taneční zkušenosti, každý čtvrtek
19:00 – 20:00, rezervace na tel: 602 455 822 nebo
makovetska@volny.cz
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
3. 6. 2016 pátek a 17. 6. 2016 pátek / 180 Kč / 210 Kč
Lekce tance s profesionály - 18:30 – 19:30 Salsa, 19:45 – 21:00
Flamenco. Informace a rezervace do 1. 6. / 15. 6., na tel.
721 935 850, ivana.mandikova@gmail.com
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Frymburské slavnosti farní zahrada, 11.6.2016 sobota
11:00 – 16:00 doprovodný program pro děti se středověkou tématikou:
výroba štítů pro rytíře a korunek pro princezny, prakostřelba a zkouška
přesnosti šermíře, vyšívané obrázky.
Přihlášky na „příměstský tábor“
V letošním roce se budou konat dva příměstské tábory a to v
termínu 25. 7. – 29 .7. a 1.8. - 5. 8. 2016. Přihlášky a více informací
najdete na webu www.fcas.cz.

200 LET HOŘICKÝCH PAŠIJOVÝCH HER
Na přelomu 19. a 20. století představovaly hořické pašijové hry
významnou kulturní událost Šumavy. Celodenní představení
s 300 herci, živými zvířaty, orchestrem a pěveckým sborem se
odehrával v bohaté výpravě moderního divadlo pro 1554 sedících
diváků. Roku 1897 zaznamenala americká společnosti
představení hořických pašijí na filmový pás. Vznikl tak první
hraný film realizovaný na území našeho státu. Po odsunu
hořických Němců se dosídlenci pokusili původní tradici obnovit
v českém provedení. Poúnorová likvidace pašijového areálu
souvisela se snahou vymazat tuto významnou tradici z kolektivní
paměti české společnosti. Roku 1993 obnovené pašijové hry
dodnes připomínají někdejší slávu šumavského mystéria.
K výročí těchto her proběhne několik kulturních událostí: divadlo /
výstava / publikace / koncerty. Program na www.horickepasije.cz.

Strana 4

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Ostatní
Lipno-in, s.r.o.
1. Hledáme spolehlivé a pečlivé paní nebo studenty na úklid
apartmánů, v Lipně nad Vltavou pro letní sezónu. Práce každou
sobotu. Dobré finanční podmínky a smlouva: Dohoda o
provedení práce.
2. Hledáme šikovného brigádníka pro letní půjčovnu
sportovního vybavení přímo u vody, na měsíc srpen. Pracovní
činnost dohodou o provedení práce. Požadavky: Komunikativní,
zodpovědný, sportovně založený. Odměna: fixní plat + provize z
prodeje a další výhody.
Kontakt paní Knotková 603 858 975, email: info@lipno-in.cz.
JEDINEČNÁ NABÍDKA LETNÍ BRIGÁDY NA LIPNĚ
Chcete strávit léto na čerstvém vzduchu a sluníčku? Nabízíme
jedinečnou příležitost si užít letní prázdniny a přivydělat si.
Sháníme obsluhu stánků s občerstvením na Lipenské přehradě v
příjemném prostředí a přátelském kolektivu. Fixní hodinová mzda
+ zajímavý bonusový systém odměn. Termín 13. 6. - 31. 8. 2016
- možnost dohody i na kratší dobu. Kontaktní osoba - Klára
Neumannová. Bližší info na telefonu 734 107 184 nebo na emailu lara.neumannova@seznam.cz

PRÁCE PRO SENIORY
Hledáme do našeho stávajícího týmu paní na úklid soukromého
bazénu v Lipně nad Vltavou. Jednoduchá práce na krátký a
dlouhý týden. Mzda 70-80/hod. Pro bližší informace volejte nebo
pište na 605 060 145, mornogova@nicco.cz
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