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Úvod

Masopustní koledníci školkou povinní
Rok 2008 – výpis z kroniky obce
Přírodní katastrofy i v tomto roce 2008 postihly svět. Z počátku roku
zasáhly rozsáhlé povodně Austrálii. Při zemětřesení v Číně přišlo o
život 232 tisíc lidí. V USA se strhla bouře století, zvaná Gustav.
Muselo být evakuováno celé město New Orlleans. Z politických událostí
je významná volba prezidenta v USA. 5. 11. 08 poprvé v dějinách
zvítězil muž černé pleti Barack Obama. 4. 8. 08 zemřel v 79 letech
ruský spisovatel Alexej Solženicin. 8. 8. 08 - Olympijské hry v Pekingu.
Zlatá byla Kateřina Kůrková - Emmons a oštěpařka Barbora
Špotáková, která byla vyhlášená v ČR sportovcem roku 08.
Události v České republice: 15. 2. 2008 ve druhém kole prezidentské
volby byli kandidáti: J. Bobošíková, Švejnar a Václav Klaus. Byl zvolen
Václav Klaus.
20. 3. 08 - největší hromadná srážka na dálnici D1. Srazilo se skoro 200
aut, uvězněno na 20 tisíc lidí. Sněžilo, mrzlo a byla sněhová bouře.
8. 8. 08 - největší železniční neštěstí bylo ve Studénce. Na mezinárodní
rychlík se zřítil opravovaný most.
Zemřelé osobnosti: zpěvák Karel Hála, Tomáš Baťa mladší v Torontu.
Události z Lipna a okolí: 16. 1. 2008 Český rozhlas, České Budějovice
informoval, že na Lipně investoři k budování dalších objektů využijí na
Kobylnici nefunkční hotel SFINX a přilehlou chátrající chatovou osadu.

17. 1. 08 opět zpráva z rozhlasu z Českých Budějovic: dráha pro
bruslení z Lipna do Frymburku je dlouhá přibližně 13 km - nejdelší na
světě. Měly se zde konat v únoru mezinárodní závody v bruslení, ale
nekonaly. Led roztál. 31. 1. 08 byla otevřena samoobslužná restaurace
v přízemí velkého oranžového objektu (Chata Lanovka) - z počátku zde
vařil kuchař z televize Prima pan Stupka. 11. 2. 08 - nehoda na ledě:
probořilo se auto v místě převozu Frýdava - Frymburk. Vše dopadlo
dobře. 14. 2. 08 - nová budova (Chata lanovka) má moderní rozsáhlý
servis pro lyžaře včetně vysoušení mokrých bot přes noc. Výhodně je
situovaná nová prodejna COOP - JEDNOTA. Otevřená od prosince
2007. ÚNOR - první masopust na Lipně - který pořádali lidé z
Besednice. 23. 5. 08 - 25. 5. 08 se konaly závody dračích lodí firemních
posádek. Ředitelem závodů byl Mgr. Jan Veber. 25. 10. 08 místní škola
slavila 50. výročí svého vzniku. Přijelo 48 lidí, omluvilo se 37. Oslava se
konala v restauraci Slunečná louka. Přijeli i přátelé z rakouské
malotřídky ve St. Stefanu - učitelé Elisabeth a Eugen Huala. Nejdéle
v naší MŠ pracovaly učitelky Marie Vongrejová, Věra Fencová a Marta
Březinová, v ZŠ to byly Marie Kosmatová, Marie Kovářová a Mgr.
Vítězslava Neubauerová.
ZE ZÁPISŮ SPOZ: k 1. 1. 08 žilo v naší obci 548 obyvatel a hlášených
cizinců je 123. Bylo předáno 130 přání a 3 kondolenční listy našim
občanům. K zápisu do 1. třídy přišlo 9 dětí: 5 chlapců a 4 děvčata.
Narodilo se 7 dětí: 2 dívky a 5 chlapců. Bylo vítáno 9 dětí: 3 děvčata a 6
chlapců. Nebylo uzavřené žádné manželství. Zemřeli 3 občané: 2 ženy
a 1 muž.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA: počty dětí MŠ 28 z toho 9
předškolních, ZŠ 23 žáků. Pohár "Lipenského plaváčka“ ještě neopustil
naši školu. Závěrečný výlet byl do Železné Rudy.
OBECNÍ KNIHOVNA - v roce 2008 bylo v knihovně zapsáno 45 čtenářů,
z toho 20 dětí do 15 let. Celkový roční počet návštěvníků byl 567, na
webových stránkách 56, výpůjček za rok bylo 2 992. Knihovnu
vede Mgr. V. Neubauerová.
SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti se stará o občany už 45 let.
Podle záznamů první vítání dětí tady bylo 27. října 1963. Za 45 let bylo
pozváno 350 dětí s rodiči na vítání do života. Průměrně za 45 let se
narodilo 8 dětí ročně. Základní organizace ČSŽ se ještě stále zabývá
svojí činností. Ženy jezdívají do termálních lázní v Bad Füsingu v
Německu.
HOTEL A RESTAURACE LIPENKA - v tomto roce se v zařízeních
nekouří. Zajišťují stravování pro pracovníky ze staveb. Pořádali taneční
večery. EXIL MUSIC BAR - zařízení možná zanikne, protože majitel
budovy plánuje přestavbu. RESTAURANT A HOTEL ADMIRÁL - jsou
stále vyhledávanou restaurací i pro výhodnou polohu. RESTAURACE
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NEMO - jestliže se bude přestavovat bazén, jak je v plánu, restaurace
skončí. Na místě restaurace by měl být tobogán. RESTAURACE
NEPTUNUS u jezera má výhodnou polohu. Lidé se tady rádi zastaví,
odpočinou, posedí a občerství. PENZION ARMIN - letos bylo vidět
nepatrné pokračování v přestavbě ale brzy skončilo. PENZION BÍLÁ
RŮŽE - v naší oblíbené restauraci dali také STOP KOUŘENÍ.
PENZIONY U DRAKA A JÁJA - pro domácí zázemí jsou vyhledávány.
Penziony U SOJKŮ, KAROLÍNA, DIANA prosperují, každý rok přibude
něco nového. Rekreační domy VILLA DREAM - upravovalo se jejich
okolí, ale nové domy se nestavěly. Hotel FILIP byl v provozu o hlavních
sezónách. Bývalá škola a bývalý penzion U Babičky jsou rozestavěné a
navíc dva roky jen stojí beze změny.
VÝSTAVBA PEČOVATELSKÉHO DOMU - hned z počátku roku začali
stavět. Během roku byly obě řady domů v hrubé stavbě. Do konce roku
se dokončují další práce, ale okolní terén není připraven. PROMENÁDA
II. etapa na protější straně, kde je INFO - je postaveno šest domů,
Některé jsou hotové a některé se dokončují. PROMENÁDA I. část všechny provozovny byly otevřené. PROMENÁDA II. část - tady byly
také v provozu až na poslední dvojdům, který byl asi 1 rok prázdný. V
červnu začala přestavba. V prosinci zde vznikla soukromá ambulance s
rentgenem s nesmluvními cenami. Označení MEDICAL - CENTRUM.
Mají otevřeno pouze v letní a zimní sezóně. REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ
MARINA - návštěvníky objektu Marina jsou převážně Holanďané, ale
rekreují se zde i lidé z jiných zemí i naší republiky. Zařízení jsou nejvíce
obsazena na Vánoce až přes Nový rok a potom v únoru, kdy mají děti v
Nizozemí prázdniny a potom i v létě. LIPNO LAKE RESORT - tvoří pět
obrovských podélných rekreačních domů s 90 apartmány až s 400 - 500
lůžky. Apartmány jsou komfortně vybaveny, ke koupelnám přiléhají
sauny. VILLA PARK LIPNO - stále je zde 20 domů. Prostranství mezi
domy jsou pěkně upravená. RIVIÉRA LIPNO - domy jsou již dokončeny
a využívány k rekreaci. Zbarvení omítek - barvy jsou křiklavé, které se k
sobě ani nehodí. DOKY - okolí objetu je hezky upravené. Objekt je
stavěný do obdélníku, ve vnitřní části jsou dva bazény. CLUB CANADA
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REZIDENCE - v tomto roce spěje k dokončení a zahájení provozu.
Ovšem nepořídili si kuchyň. Prodávají pouze nápoje. V budově se
nachází společenská místnost, kanceláře, tělocvična, kadeřnictví a
kosmetika s pedikúrou. Ve vedlejším traktu mají apartmány.
HASTRMAN je ubytovna vedle silnice vedoucí na Lipno. Nyní se
přestavuje. Občerstvení v hříbku u prodejny COOP je téměř po celý rok
zavřené - i v sezóně. TENISOVÁ HALA - nejen tenisová, ale prostě
sportovní. V rámci jedné budovy je zde 12 možností výběru: např. tenis,
badminton, squash, bowling, vířivky, sauna, masáže, ale i restaurace.
LIPNO SERVIS s.r.o. - 6. 3. 2008 otevřen FOX PARK pro děti. 8. 3. byly
v provozu sjezdovky Světluška I a II a Jezerní sjezdovka. 24. 3.
ukončení zimní sezóny. 2. 11. se už zase připravuje zimní sezóna. 28.
11. prodělalo středisko velkou změnu: výměna dvousedačkových
lanovek za čtyřsedačkové, nákup sněžných děl. LIPNO GOLF CLUB golfové hřiště pomalu zaniká, členové clubu přešli na nejbližší golfové
hřiště Svachova Lhotka na Českokrumlovsku. BOBOVÁ DRÁHA je v
provozu jak v létě, tak v zimě. Návštěvnost vzrůstá každým rokem.
Spolupracují s obcí a s LIPNO SERVISEM s.r.o.
JEŠTĚ NĚKTERÉ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI. 22. 3. 08 - 3. ročník
dětského karnevalu se pořádal v restauraci SPORT u Lanovky v malém
prostoru. Lipno v současné době nemá žádnou místnost pro
společenské akce. VÁNOČNÍ AKCE - rozsvícení vánočního stromu se
už stává tradicí - letos je to potřetí. Vystupují děti z MŠ a ZŠ. Jsou
přítomni občané obce. ŽIVÝ BETLÉM 21. 12. 08 byl letos poprvé na
Lipně. Ochotníci ze skupiny Lipen předvedli v parku biblický příběh o
narození Ježíše Krista. PLÁŽOVÉ A VODNÍ SPORTY - 26. 7. na jezeře
pod bazénem "MISTŘI VODNÍCH PRKEN " předváděli svá umění. 2. 8.
2008 LIPNO OPEN AIR 2008 - 2. ročník. Akce otvírá letní sezónu,
sjíždí se k nám lidé i z dalekého okolí. Návštěva okolo 6000. některá
jména z účinkujících: Dagmar Patrasová, Ewa Farna, Martina Pártlová,
Lenka Dusilová, moderoval Roman Anděl.
Výpis z kroniky připravila Mgr. Vicky Neubauerová

Zprávy z obce
Od 1. března začnou autobusy RegioJet opět přepravovat cestující
mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. Nově pojedou
2x denně až na Lipno.
Vybrané detaily jízdního řádu od 1. 3. 2017 jsou následující:
- vnitrokrajská přeprava mezi Českým Krumlovem a Českými
Budějovicemi a z a do dalších míst na území Jihočeského kraje je
možná ve všech autobusových spojích RegioJet bez omezení na
lince Lipno – Český Krumlov – České Budějovice – Písek – Praha
a zpět.
- autobusy odjíždějí z Českého Krumlova do Českých
Budějovic a Prahy od 5.00 do 20.00 hodin v hodinovém intervalu.
V opačném směru pak z Prahy od 6.00 do 21.00 hodin rovněž v
hodinovém intervalu. V 10.30 hodin z Prahy a v 17.30 hodin z
Českého Krumlova jedou v sezóně od konce dubna do konce září
navíc vložené spoje.
- jízdní doba mezi Českým Krumlovem a Českými
Budějovicemi je 30 minut z autobusového nádraží v CK a 25 minut
mezi zastávkou Český Krumlov, Špičák a České Budějovice AN.
- spoj ráno s odjezdem v 6.00 hodin z Prahy pokračuje z
Českého Krumlova do Lipna nad Vltavou a zastavuje v zastávkách
Černá v Pošumaví (9.20), Frymburk (9.35) a Lipno nad Vltavou,
lanovka (9.45). Stejně tak pokračuje spoj z Prahy ve 12.00, který z
Českého Krumlova jede dále ve směru: Rožmberk nad Vltavou
(15.30), Vyšší Brod (15.45), Loučovice (15.55), Lipno nad Vltavou
(16.05) a Lipno nad Vltavou, lanovka (16.10).
- v opačném směru pak ze zastávky Lipno nad Vltavou,
lanovka, vyjíždí autobusový spoj RegioJet v 10.40, který dále
pokračuje do Lipna nad Vltavou (10.45), Loučovic (10.55), Vyššího

Brodu (11.05) Rožmberka nad Vltavou (11.20) a následně
Českého Krumlova, Českých Budějovic, Písku a Prahy. Další spoj
ze zastávky Lipno nad Vltavou, lanovka pak odjíždí v 17.05 a
zastavuje ve Frymburku (17.15) v Černé v Pošumaví (17.30) a dále
pokračuje do Českého Krumlova, Českých Budějovic, Písku a
Prahy.
Na vnitrostátní linky nasazuje RegioJet autobusy ve stylu Fun&Relax s
individuálními obrazovkami v sedačkách s možností sledování desítek
filmů, poslechem hudby, sledováním TV zpravodajství a připojením.
ČESKÉ DRÁHY INFORMUJÍ v souladu s doporučením pro zkvalitnění
přepravních služeb, že v období od 1. do 3. března 2017 a od 6. do 8.
března. 2017 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 195 v
úseku Rybník - Vyšší Brod (1-3.3.) a V. Brod - Lipno (6.-8.3.). Z tohoto
důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou
přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci
omezení provozu.

Obec Lipno nad Vltavou má nové internetové stránky, kde
mimo jiné najdete pozvánky na akce a fotografie z akcí,
odkaz na webové stránky místní lékárny s její aktuální
informace, týkající se zejména otevírací doby. Na stránkách
www.lipnonadvltavou.cz byla zřízena záložka zdravotní
služby, ve které budou postupně doplněny informace o
dosahu a možnostech zdravotních služeb pro občany.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Život v obci
PLESOVÉ RÓBY NA LIPNĚ
Zimní měsíce patří společenským zábavám. Jinak tomu není ani v naší
obci. Lipnem nad Vltavou již prošel masopustní průvod, čeká nás
maškarní bál a poslední březnovou sobotu i Ples obce Lipno nad
Vltavou.
Historie plesů sahá do 15. a 16. století,
kdy se ujala na španělském a
francouzském královském dvoře. Plesy,
které byly původně výsadou šlechty se
v průběhu 19. století staly nedílnou
součástí společenského života běžných
měšťanů. V té době byly takovéto
lidové plesy označovány slovem bál,
které pocházelo z francouzského slova
baler,
tančit.
Dnes
nazýváme
formálnější, slavnostnější společenskou
taneční zábavu slovem ples. V tomto
významu se ale užívá až od poloviny
19. století, kdy bylo zavedeno Josefem
Jungmannem jako staré slovanské slovo. Slovo ples pochází ze
slovesa plesat, tedy tančit, radovat se.
Tyto večírky pro zvané obvykle sponzorovaly význačné a respektované
osobnosti města. Průběh akce se řídil přísnými pravidly a etiketou.
Období taneční sezóny trvalo zhruba od poloviny září do konce dubna,
přičemž nejvíce bálů se konalo v lednu a únoru. Toto načasování mělo
praktický význam, jednalo se o dobu mezi adventem a čtyřiceti denním
půstem před Velikonocemi. Jaro bylo časem svateb, léto patřilo
cestování, na podzim se muži oddávali honům a zima tak byla ideální
dobou, kdy se šlechta sjížděla do měst a mohla se věnovat ve
vyhřátých sálech večírkům a plesům.
První český veřejný bál se konal 5. února roku 1840 v Konviktském
paláci na Starém městě, jeho iniciátorem byl Josef Kajetán Tyl. Ples se
konal v národních barvách a celá událost měla velký politický význam.
Mezi tance, které nesměly chybět na plesech, patřila pavana, tzv. paví
tanec, který byl velmi pomalým kráčivým tancem. Sám král Ludvík XIII.
byl tvůrcem tance merleson, který trval celou hodinu a měl šestnáct
figur. Oblíbeným tancem byl valčík, který byl zpočátku odsuzován kvůli
těsnějšímu držení tanečního páru. Netrvalo však dlouho a valčík se stal
hitem soukromých i veřejných bálů. Ve východních Čechách se zrodila
polka, nazývaná podle svého polovičního rytmu, půlka, později polka.
Dvacáté století přináší tance z odlišných společenských a kulturních
poměrů než na jaké byla evropská taneční scéna zvyklá. Do sálů tak
vstupuje foxtrot či tango. V období mezi válkami zpestří taneční parket
jazz a tance v latinskoamerických rytmech, rumba a samba. Po druhé
světové válce se objevují další tance jako cha cha, paso doble, rokenrol
a jive. Od 60. let 20. století lze mluvit o období moderních tanečních
stylů.
Ples je společenskou událostí a také nejvyšší formou taneční zábavy,
proto bychom neměli zapomenout na některá základní pravidla.
V minulosti byl tanec organizován tzv. tanečním pořádkem, který se
rozšířil v 60. letech 19. století. Jednalo se o zdobené knížečky
s předtištěnými jednotlivými tanci. Pánové se napsali k příslušnému
tanci a slečna si chodila vybírat. Nezadané dívky vždy doprovázela
gardedáma.
I v době moderních technologií by měl tanec plnit seznamovací funkci. I
zde je dobré neopomenout dobré mravy. Zde bych zmínila tzv.

vějířovou mluvu, která usnadňovala mnohé v sále. Nedílnou součástí
dámského oděvu byl všem známý vějíř. Jeho funkce byla nejen
dekorativní, ale také ochlazovací a komunikační. Když si žena položila
vějíř přes levou ruku, znamenalo to, že chce tančit, když přes pravou,
tancovat nechtěla. Vějíř přes ústa značil to, že už je po polibku.
Ráda bych citovala několik vět ze Společenského katechismu Gutha
Jarkovského:
„Roztrhne-li pán dámě šaty, dáma usmíve se k tomu, byť srdce ji
krvácelo.“
„Plesy neměly by nikdy trvat déle než do jedné nebo nejvýše do dvou
hodin s půlnoci... nic není tak nepěkné, jako tanečnice ve čtyři, v pět
hodin ráno, znavená, zpocená, se šatem zmuchlaným...“
„Salony tanci určené nebuď tež prudce vytopeny a zařízeny tak, aby i
po dobu tance teplota nepřevyšovala 15 stupňů.“
Možná se Vám bude zdát neuvěřitelné, že až do Velké francouzské
revoluce bylo pánské plesové oblečení zdobnější než dámské róby.
Muži chodili doslova jako pávi. Střízlivou módu, kterou známe dnes
v podobě pánského tmavého fraku, vesty a kabátce pochází ze vzoru
francouzského venkovského oděvu.
V současné době se řídíme pravidlem oblékání a obouvání, které
nazýváme anglickým výrazem dress code. Pro společenskou událost
jako je ples volíme formální oděv, ten se však může lišit podle místa
konání. Pozvánka na společenskou událost může obsahovat
předepsaný dress code. Pod označením „white tie“ se rozumí
nejpřísnější a nejluxusnější oblečení jako je frak a bílý motýlek pro
muže, večerní róba až na zem pro ženy. Smoking s kravatou a dlouhé
šaty oblékáme na událost, kdy na pozvánce stojí „black tie“. Můžete se
však také shledat s označením „creative black tie“, zde jsou povoleny
všemožné módní výstřelky pro ženy. Pro pány stále zůstává smoking,
bílou košili může vyměnit za černou a kravatu či motýlka může nechat
doma. Pokud se na pozvánce objeví „coctail“ dress code, ženy si
mohou obléci krátké plesové šaty či luxusní koktejlky. Boty by měly být
na podpatku, kabelka v podobě psaníčka a účes společenský. Pánům
postačí společenský oblek s kravatou.
Doufám, že jsem Vás výše zmíněnými plesovými zajímavostmi naladila
na společenskou akci, která je vyjímečná nejen svým pojetím a
obsahem, ale především společenským oděvem, jež celému večeru
dodá tu správnou atmosféru. A tak pochytejte motýlky, vyvětrejte
večerní šaty a naleštěte střevíce.
V sále hotelu BouCZECH se po letech uskuteční Ples obce Lipno
nad Vltavou. Večerem bude provázet známý moderátor
sportovních novin Petr Čermák. K tanci bude hrát neméně známá
českokrumlovská kapela Corso Beat a nebude chybět ani bohatá
tombola. Začátek ve 20:00 hodin. Vstupenky pouze v předprodeji
na Obecním úřadě v úřední hodiny.
Tereza Myslíková

Zájezd na představení Ples Upírů. Sobota 7. 10. 2017 od 14:00
hodin v divadle Goja Music Hall Praha. Odjezd z Lipna nad
Vltavou cca okolo 8:00 hodiny zájezdovým autobusem. Dopravu
hradí obce Lipno nad Vltavou a Loučovice. Podrobnosti budou
upřesněny. Počet lístků omezen. Cena 950,- / 855,- / 760,Prodej na Obecním úřadě (Lucie Bravencová).

Životní jubilea, narození, …

BŘEZEN 2017
V tomto měsíci bude 8 výročí. Jedno kulaté - pan Jan Lupták, další pánové: Karel Řezáč, Jozef Olšiak, Drahoslav Marhoun, Jiří
Kalivoda. A ještě paní: Berta Kocoňová, Marie Horváthová a Ludmila Vyhnalová.
Srdečná gratulace. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje SPOZ - Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová.
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Ostatní
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ NA LIPENSKÉM LEDĚ
Ve čtvrtek 26. ledna se vydala většina žáků prvního stupně Základní
školy z Vyššího Brodu bruslit na Lipenskou přehradu. Počasí výletu
přálo. Svítilo nejen sluníčko, ale svítily také i rozjařené tváře žáků, kteří
bruslili, bobovali, dováděli ve sněhu, nebo se jen tak na ledové ploše
klouzali. V průběhu celého programu se objevila první třída na bobech,
které táhli žáci z třídy deváté. Prvňáčci si tak mohli kousek přehrady
prohlédnout s paní učitelkou Trojákovou v klidu a pohodě a ještě mít
dostatek sil na prohlídku tělocvičny stojící nedaleko břehu Lipna. Za
zprostředkování přístupu do areálu Loděnice a vynikající čaj, jenž
zahřál a pohladil na duši a za neopakovatelné zážitky a překrásný výlet,
jménem Základní školy z Vyššího Brodu, děkujeme panu Zdeňkovi
Zídkovi a restauraci Loděnici.
Jana Mondeková, učitelka na Základní škole Vyšší Brod
NABÍDKA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Český Krumlov spolu s místními skupinami
působícími v našem okrese, Vám opět i v
letošním roce nabízí zajištění zdravotnického
dozoru při různých sportovních a kulturních
akcích. Dále pořádáme školení v první,
předlékařské pomoci pro pracovní kolektivy i
zájemce z řad veřejnosti. Nabízíme kursy od základních znalostí první
pomoci až po akreditované kurzy pro zdravotníky letních táborů,
lyžařských kurzů a ostatních zotavovacích akcí. Školám jsme schopni
zajistit přednášky upravené pro děti různého věku.
Z materiální pomoci nabízíme zapůjčení vysoušečů vlhkosti Kroll s
kapacitou odvlhčení 40l/24hod. za cenu půjčovného (nevyžadujeme
kauci) 500,-Kč/měsíc. Na autobusovém nádraží v Českém Krumlově
provozujeme ošacovací středisko, kde kromě toho, že zajišťujeme
zdarma oblečení pro sociálně slabé občany, je zde možnost i velmi
levně zakoupit použité oblečení. Uvítáme také, pokud se rozhodnete
věnovat jakékoliv čisté a nepoškozené oblečení, bytový textil apod.
Bližší informace o naší činnosti získáte na www.cckck.cz. V případě
zájmu
nás
můžete
kontaktovat
na
e-mail:
ceskykrumlov@cervenykriz.eu nebo na tel.č. 739 661 561 - Yveta
Stýblová, OS ČČK Vyšný 48, Český Krumlov.

31. 3. pátek 17:30 – 19:30 / 50 Kč v ceně jako dárek univerzální
vlaštovičníkovou tinktura
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PŘÍRODNÍ CESTOU, seminář s navazující
individuální poradnou, lektorka lékárnice a zkušená bylinkářka s 20ti
letou praxí PharmDr. Ivana Haldová, rezervace míst pro individuální
poradnu na fcas@centrum.cz. Témata: domácí bylinková lékárnička,
jarní očista, přírodní doplňky stravy, půst, prevence nemocí
prostřednictvím zdravého životního stylu celé rodiny, akupresura jako
první pomoc.
KLUB FČAS PODPORUJE AKCE: 18. 3. sobota / FESTIVAL PRO
TIBET pořádá Jan Račák v Muzeu Frymburk, 25. 3. sobota / KELTSKÝ
TELEGRAF na Martě od 19:30 pořádá spolek ZDRAVÍ FRYMBURK
LIPNO LAKE RESORT hledá na hlavní pracovní poměr
POKOJSKOU
Popis činnosti: příprava boxů pro úklid apartmánů, kontrola apartmánů
po úklidech externími pracovníky, úklid a údržba recepce a venkovního
prostranství v areálu resortu, doplňování inventáře a vedení
inventurních seznamů skladu. Nástup možný 1. 4. 2017. Více informací
a pohovory na adrese Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou č.p.302,
PSČ 382 78, email: milena@lipnolakeresort.cz, mob.: 725 339 343.

PROGRAM FČAS NA BŘEZEN 2017
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30 a každý
čtvrtek 19:00 – 20:00
Stolní tenis / 20 Kč, dle domluvy na tel: 774 242 470
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
18. 3. sobota 9:00 – 12:00 / 350 Kč za seminář
PÁNEVNÍ DNO, JEHO HARMONIZACE A SOUVISLOSTI - cvičící
seminář s fyzioterapeutkou Bc. Aničkou Crhovou, více info na fcas.cz
nebo FB; rezervace do 13. 3. na fcas@centrum.cz nebo 737 255 472
19. 3. neděle od 15:00 / 170 Kč pro účastníky kurz / 220 Kč pro
jednorázové účastníky
KURZ MALOVÁNÍ technikou DECUPAGE s Elenou, účast prosím
nahlaste na fcas@centrum.cz nebo na tel: 603 478 117, …sebou jen
fén na vlasy.
25. 3. sobota 10:00 – 14:00 / pronájem stolu pro prodej 50 Kč
BLEŠÍ TRH - prodej oblečení, bot, hraček, sportovního vybavení,
doplňků, knih atd. rezervace pro prodejce do 22. 3. na fcas@centrum.cz
nebo tel: 777 992 016.
ZPRAVODAJ OBCE LIPNO NAD VLTAVOU - periodický tisk územního samosprávného celku obce Lipno nad Vltavou,
Vydává Obec Lipno nad Vltavou, IČ: 00245976, Registrační značka: MK ČR E 220371 Odpovědný redaktor: Lucie Bravencová, Adresa redakce: Obecní úřad Lipno nad Vltavou, 382 78
Lipno nad Vltavou 83, e-mail: ou.lipno@lipensko.cz, tel.: 380 736 113, Tisk: Obecní úřad Lipno nad Vltavou. Distribuce: Česká pošta, s.p. Vydavatel není odpovědný za obsah a
pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 310 ks.

ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Vydává: Obec Lipno nad Vltavou, zpravodaj@lipno.info

Ročník 1
Číslo 3/2007

