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■

Březen

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Pro ty, co toto zázemí nemají (nemají prostředky pro zajištění
ubytování, nemají na území rodinu nebo známé), je připravena
pomoc v rámci v pátek schváleného Programu Ukrajina. Takové
osoby budou nasměrovány do Registračního humanitárního
střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234), kde proběhne jejich
registrace (včetně vyřízení speciálního dlouhodobého víza) a
dále budou rozvezeni do dalších ubytovacích zařízení. Kapacita
Programu na první záchyt bude 5000 míst.

Obec Lipno nad Vltavou vyjadřuje plnou podporu a
solidaritu Ukrajině a staví se proti vojenské agresi
ruského prezidenta.
Informace pro občany Ukrajiny
V souvislosti s válkou na Ukrajině již Ministerstvo vnitra ČR
připravilo řadu opatření. Ta se týkají, jak pomoci Ukrajincům,
kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích.
Momentálně jsme se s ohledem na situaci velmi rychle dostali ze
zeleného do oranžového stupně.
Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce
platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení.
V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení
možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto
případy jsme přichystali možnost žádosti o zvláštní titul,
tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toto vízum je možné
požádat na regionálních pracovištích OAMP před skončením
platnosti stávajícího víza. Udělují ho na počkání. Poté již stačí
domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o
povolení k zaměstnání. Informace pro tyto případy jsou v
zeleném přiloženém letáku (je možné v krajích distribuovat), další
informace jsou zde: www.mvcr.cz/ukrajina. V pátek proběhly
první speciální úřední dny, v mnoha krajích i dnes – bez větších
problémů. Informace jsou zároveň komunikovány s NNO, které
poskytují poradenství na pracovištích OAMP a Centry na
podporu integrace cizinců.
Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci
bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu
žádné vízum. Nicméně předpokládáme, že se budou chtít zapojit
do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o
speciální dlouhodobé vízum. Mnoho z těch, co nově přijíždí, má v
ČR nějaké zázemí – rodinu, kamarády, takže část z nich
nebudou potřebovat žádnou asistenci. Tito cizinci musí splnit
svou registrační povinnost na Policii.

Pokud již někde došlo k hromadnému ubytování (například
silami kraje, neziskových organizací), není nutné, aby všichni
nově příchozí cestovali do Vyšních Lhot. Žádosti o speciální
dlouhodobá víza je možné vyřídit na našich regionálních
pracovištích. Tam je možné objednat se hromadně, a to přes
email: ukrajinakraje@mvcr.cz. V návaznosti na tuto žádost
kontaktujeme příslušné pracovníky, kteří se domluví na
podrobnostech. Informace pro nově příchozí jsou v oranžovém
přiloženém letáku, který je možné distribuovat.
Aktuální informace jsou na: www.mvcr.cz/ukrajina
Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která
funguje
nyní
7/24:
+420
974
801
802
a
email: ukrajina@mvcr.cz.
Pomoc Ukrajině
Souhrnné informace k možnostem poskytování pomoci Ukrajině
a ukrajinským občanům žijícím u nás
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině:
www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine
Pro občany, kteří se chtějí dobrovolně zapojit do pomoci
nabídkou volné ubytovací kapacity, je k dispozici od 28.2.2022
telefonní linka na krizové řízení 702 168 593, každý den od 8 do
18 hodin, a e-mail: krizovy.stab@c-budejovice.cz
• www.nasiukrajinci.cz
• www.pomahejukrajine.cz
• www.stojimezaukrajinou.cz
• ADRA dobrovolnické centrum: www.adra.cz
• Český červený kříž - sbírka zdravotnického
materiálu: www.cckcb.cz
• Diecézní charita České Budějovice: www.dchcb.cz
• Potravinová banka Jihoč. kraje:
www.pbjk.cz/ukrajina
• Nábytková banka Jihoč. kraje:
https://nabytkovabankajck.cz
Finanční sbírky na pomoc Ukrajině:
-nezapomínejte uvádět variabilní symbol VS!
• Charita Česká republika: č.ú.:55660022/0800, VS 104
• ADRA: č.ú.: 66888866/0300, VS 500
• Český červený kříž: č.ú.: 333999/2700, VS 1502
• Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR-sbírka na okamžitou
pomoc pro obranu Ukrajiny: č. ú.: 304452700/0300
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VÝROČÍ V BŘEZNU
Oslavenců v březnu je celkem 8. Slaví paní Greta Zbínová, Berta Kocoňová, Ludmila Vyhnalová
a Marie Horváthová a pánové Jiří Kalivoda, Václav Beran, Vladimír Valík a Drahoslav
Marhoun.
Všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu, milující lidi kolem sebe přejí
za SPOZ Mgr. Vicky Neubauerová a Lucie Bravencová.

Život v obci
Zprávičky ze školy a školičky
Masopust ve škole
Měsíc únor je spojený s tradičním masopustním veselí a děti ve škole
se k této tradici také připojily. Spolu s rodiči si nachystali veselé masky,
ve kterých probíhala “masopustní” výuka. Zábavnou formou se
dozvěděly mnohé o významu této tradice, zatančily si i zahrály mnoho
legračních karnevalových her.

Podpora Ukrajiny

Situace v Ukrajině se nedotýká jen nás - dospělých, ale vnímají ji i naše
děti. Protože nám osud ukrajinského lidu není lhostejný, rádi bychom
vyjádřili podporu alespoň tímto způsobem.

Za kolektiv dětí a učitelů ZŠ
ÚNOR U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Měsíc únor je sice nejkratším měsícem v roce, ale přesto byl bohatě
nabitý v každodenním programu dětí ze školky.

Umíme háčkovat
Poslouchat audioknihu a přitom háčkovat
je skvělý odpočinek. Když jsme poprvé
vzali do ruky háček a vlnu, vypadalo to,
že se tuhle činnost nemůžeme nikdy
naučit. Ale protože jsme vydrželi a
nenechali se počátečním neúspěchem
odradit, umíme háčkovat a háček s vlnou
je pro nás radostí. Už víme, že platí "Trpělivost růže přináší".

V pravěku

Čtvrťáci se při hodině vlastivědy náhle ocitli v pravěku, náramně si to
užívali. Připravili si scénku: Lov mamuta (medvěda).

V první polovině se z důvodu velké nemocnosti dětí řízené činnosti opět
opíraly o aktivity úkolového typu ve všech oblastech, úroveň znalostí a
dovedností dětí ve smyslu školní zralosti se zapisovala do jejich
portfolia. Ve třídě Rysíků pak proběhly třídní schůzky a portfolio obrazně
provedlo zákonné zástupce úspěchy a schopnostmi jejich dětí. Portfolio
také poukazuje na to, co děti zajímá, v čem vynikají.
Děti tradičně vytvořily přáníčka ke dni svatého Valentýna.
Druhá polovina února byla věnována oblíbené lidové tradici Masopustu,
v písních, hrách a každodenním tvoření, ať už to byly obří papírové
koláče, masopustní loutky, masopustní stůl prohýbající se pod nápady
dětí na velkém formátu či opravdové koláčky s tvarohem, s mákem a
s povidly. Vše bylo dle očekávání završeno masopustním veselím
v maskách za doprovodu halasného zpěvu, hry na kytary a dalších
hudebních nástrojů

PODĚKOVÁNÍ
- všem rodičům, kteří si našli čas a dostavili se na třídní schůzku
- paní Martě Horvátové za skvělé koláčky a čaj, manželům
Krauskopfovým za vynikající muffiny a všem, kteří dětem poděkovali
v podobě sladké odměny, Janě Touškové, Gabče Krejzové, Lucii a
Martinovi Šánovým za zapůjčené kostýmy, naší paní kuchařce Růžence
za velikou pomoc při pečení masopustních koláčků, Lukášovi a Petrovi
za zpěv, hudební doprovod a pomoc při organizaci Masopustu
- majiteli lipenské Večerky Supermarket za velkou slevu při koupi
kluzáků na sníh
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Masopust Lipno 2022

V sobotu 26. 2. prošel obcí Masopustní průvod.
Pozastavil se u každého, kdo se chtěl pobavit,
zatančit si. Po celodenním veselení zábava
pokračovala v restauraci Loděnice, kde pro nás
vybudovali skvělé zázemí. Po delší odmlce, už
nám zábava chyběla, moc jsme si to užili a
nálada byla skvělá. Zkrátka bylo to super!!!
Děkujeme všem za koledu.
LIPEN, z.s.

Ostatní
Lipenské jezero již posedmé přivítalo
milovníky extrémních závodů
Teploty hluboko pod nulou, náročná trasa na ledu i mimo něj, podmínky
skoro jako na Antarktidě - běžecká akce Lipno Ice Marathon zkrátka
není pro bábovky a závodníci v ní nejednou otestují své psychické i
fyzické limity. Její sedmý ročník (když počítáme i "tréninkový den" z
minulého roku) přilákal na Lipno v sobotu 12. února na několik desítek
běžců a cyklistů.
Jak už jeho název napovídá, Lipno
Ice Marathon se běhá za ideálních
podmínek přímo na ploše Lipna.
Únorové počasí však začíná být
čím dál více nevyzpytatelnější a
letos pořadatelé museli opět
sáhnout ke kompromisu a trasu pro
půlmaratonce i maratonce vést
převážně po souši a jen na několika
kilometrech závodníky pustit na
samotný led.
To však neznamenalo, že by trať
byla nějak méně náročná. Zpočátku umrzlá půda, ale s přibývajícím
sluníčkem spíše bahnitý povrch společně s nejedním kopečkem
prověřily připravenost sportovních odvážlivců do posledního zmrzlého
dechu. Běhatelné úseky po rovném ledu střídaly pasáže, kde se
zejména maratonci bořili po kolena do studené vody. Zkrátka extrémní
závod se vším, co k němu patří.

Hezké slunečné počasí
však hodně přispělo k
tomu, že si závodníci akci
užili i přes někdy ne zcela
ideálně značenou trať.
Obyvatele Lipna nad
Vltavou pak může těšit, že
v královské maratonské
disciplíně se ve své
kategorii 18-41 let na 1 a 2
místě umístili místní
Lipeňáci Oldřich Bažant
(Fakt Abstinenti) a Daniel
Furik. Lipno Ice Marathon
má už minimálně ve
sportovních událostech jižních Čech stále místo a uvidíme, zda rok
2023 přinese trasu opět po ledě.
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