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Úvod

Rok 2010 – výpis z kroniky obce
Přírodní katastrofy postihly svět i letos - 2010. Z počátku roku bylo na
Haiti silné zemětřesení. V únoru počet obětí vzrostl na 230 tisíc, dalších
300 tisíc lidí bylo zraněno. Je to 4. nejhorší zemětřesení v dějinách
lidstva. V únoru byl ve Francii na severu silný vichr - ničil a zabíjel.
Přišlo o život kolem 50 lidí. V březnu byly povodně v Perthu - bouře,
kroupy liják - povodně největší za 16 let. 10. 4. - havárie polského
vládního letadla s 96 lidmi na palubě. Zahynuli pan prezident Lech
Katzijnskij se ženou a všichni cestující...
23. 5. přivezli naši hokejisté z mistrovství světa v Německu ZLATO.
15. 9 v Austrálii napadl sníh a teplota byla - 4,5 °C. Takové počasí bylo
před desítkami let.
Události v Lipně nad Vltavou a nejbližším okolí
K 1. 1. 2010 bylo hlášeno 534 obyvatel s trvalým pobytem. Průměrný
věk obyvatel je 37,36 let. Občanům bylo předáno 125 přání - zahrnuje
kulatá výročí, bonboniéry jen přání i blahopřání k sňatku a k narození
dítěte. Narodilo se 5 dětí: 3 děvčata a 2 chlapci. K zápisu do 1. třídy
přišlo 6 dětí: 4 děvčata a 2 chlapci. Bylo vítáno 5 dětí: 3 děvčata a 2
chlapci. Byly uzavřeny 4 manželství. Zemřely 4 občané - 3 ženy a 1
muž. Letos nikdo neutonul.
Počet dětí v MŠ 28, v ZŠ 33. Ve škole byla přestavba. Vybudovala se 1
třída navíc. 29. 4. 2010 byl již 10 ročník PLAVÁČKA. Zúčastnilo se 10
malotřídek a naši plavci vybojovali putovní pohár ZPĚT!
23.1. Lyžování na Kramolíně „Lipenský sedmiboj“. Vítězné obce: 1.
Loučovice, 2. Lipno nad Vltavou, 3.Vyšší Brod. Byly to zábavné

závody. 7. 2. 2010 ve SKI AREÁLU byl program s Martinem Dejdarem,
Lucií Výbornou a Alešem Hámou - moderovali různé závody, akce
apod. 21. 2. 2010 po ukončení pracovní doby přepadl neznámý lupič
jednu pokladní a odcizil přibližně 400 tisíc Kč a zmizel. Policie po něm
pátrala, použila i psy, ale bezvýsledně. O krádeži bylo v TV, rádiu i v
tisku se o ní psalo. Vyšetřováním se nezjistilo nic.
1. 5. 2010 - slavnostní otevření cyklostezky Frymburk - Lipno nad
Vltavou.
7.5.2010 na oslavě 65 let od konce 2. sv. války vystoupil v Českém
Krumlově pěvecký soubor Vaganti z místního gymnázia se
sbormistrovou paní Šárkou Kodýmovou. Jedním ze zpěváků byl Jakub
Neubauer z naší obce.
OBECNÍ KNIHOVNA má 45 čtenářů, z toho 11 dětí do 15 let. Za rok
přišlo 451 návštěvníků a 20 návštěvníků internetu. V knihovně byly
uspořádány dvě akce pro ženy a dvě pro děti. V předvolebním období
navštívil naši knihovnu PhDr Vladimír Špidla. Dověděli jsme se, že
pochází z jižních Čech. Jeho děda pracoval v Hůrce - Černá v
Pošumaví.
NOVÉ DOMY U "MODŘÍNU" - tady se staví řadová bytová výstavba - tři
bloky. Za bloky vznikají dva rodinné domy.
PEČOVATELSKÝ DŮM - od samého začátku je dům pro seniory plně
obsazen. Je tam příjemné bydlení, lidem se tam líbí.
BAZÉN - zatím se nepřestavuje, ale od 1. 1. 2010 došlo ke změně
návštěvnosti u veřejnosti - a to k lepšímu! Veřejnost má stejný vstup pobyt v bazénu jako hosté - rekreanti.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LIPEN - mladí jsou "hybnou pákou"
společenského života v obci.
YC LIPNO NAD VLTAVOU - 31. srpen 2010 závod Grand Prix.
Výsledky: 1. Křížek /Loko Plzeň/, 2. Myslík / Fulcrum/ 3. Zídek /YC
LIPNO - šéf klubu /
3. září 2010 - jachtařka, studentka gymnázia Nikol Staňková, se
postupně stala mistryní Slovenska a České republiky - je z klubu YC
Lipno nad Vltavou.
KYNOLOGICKÝ KLUB LIPNO NAD VLTAVOU připravil IV. ročník
branného závodu "O POHÁR STAROSTY OBCE LIPNO NAD
VLTAVOU".
LIPNO GOLF KLUB - členové přešli do krumlovského klubu Svachova
Lhotka - hned po pádu klubu na Lipně. Na Lipně je pořád pusto. Tolik
práce a teď je všechno pryč!
BOBOVÁ DRÁHA měla výročí - od jejího otevření uplynulo 5 let.
Nezapomínají na děti. Pořádají pro ně rozmanité akce.
Výpis z kroniky připravila Mgr. Vicky Neubauerová

Zprávy z obce
OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
VE VĚCI NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE: „CHATOVÝ TÁBOR LIPNO“
Vážení zastupitelé,
seznámili jsme se s návrhem územní studie: „CHATOVÝ TÁBOR
LIPNO“, jehož pořizovatelem je Obecní úřad Lipno nad Vltavou a
zpracovatelem ATELIER 8000, spol. s r.o. Jako obyvatelé obce, kteří
bydlí v bezprostřední blízkosti řešeného území, chceme vyjádřit
nesouhlas s rozsahem plánované výstavby.

V současné době se zde nachází restaurace a asi 40 chatek
s odhadovanou celkovou kapacitou 160 lůžek. Dle nové územní studie
by zde mělo vzniknout rekreační středisko o 7 obytných domech
s maximální možnou výškou zástavby dle platného územního plánu, tj.
2 nadzemní podlaží + obytné podkroví se 192 bytovými jednotkami.
Jestliže uvažujeme správně, že jeden byt – apartmán bude určen pro 4člennou rodinu, znamená to celkovou kapacitu 768 lůžek, to je téměř 5
krát vyšší kapacita než současný stav. Navržený počet parkovacích
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stání činí 251, z nichž více jak polovina má být podzemních. Dle
platného územního plánu může být v tomto území zastavěno
maximálně 25 % plochy včetně zpevněných ploch parkovišť a
příjezdových komunikací. Domníváme se, že podzemní parkoviště byla
navržena účelově, aby se vyhovělo majiteli pozemků maximálně
zastavět dané území, co připouští územní plán, neboť do zastavěné
plochy se nepočítají podzemní části staveb. Jsme si vědomi, že dle
územního plánu je řešené území určeno k rekreaci. Jsme ovšem
zaskočeni rozsahem i navrhovaným typem výstavby vzhledem
k charakteru stávajících staveb v bezprostřední blízkosti, kde jsou
rodinné domy či apartmánové domy s několika jednotkami bytů.
Očekávali jsme, že obec jako pořizovatel územní studie připustí na
daném území obdobnou výstavbu jakou je např. Villa park Lipno či
rekreační domy Slupečná a nikoli 7 velkých „bytovek“ s kapacitou téměř
800 lůžek. Váženě se obáváme, že takto zásadní navýšení ubytovací
kapacity výrazně ovlivní klidný charakter části obce, ve které jsme si
postavili domy a která byla dosud mimo největšího náporu turistů, který
je soustředěn v dolní části obce.
Další vážné narušení dané části obce vidíme v uvažovaném dopravním
propojení řešeného území se stávajícím skeletem na jižní straně dvěma
novými kolmými komunikacemi, které budu průjezdné k severní
komunikaci. Obáváme se, že dojede k velkému nárůstu dopravy na jižní
komunikaci, nejen vzhledem k velmi špatné kvalitě stávající komunikace
na severní straně.
Také nesouhlasíme se záměrem vybudovat v rekreačním středisku
další venkovní bazén. Územní studie uvádí, že napouštění bazénu by
mohlo způsobit vážné provozní problémy kvůli nedostatečné kapacitě
vodojemu Slupečná. V obci už je velké množství soukromých bazénů a
Aquaworld Lipno. Domníváme se, že další budování bazénů by bylo
neefektivní a pro obec neekonomické obzvlášť, pokud by se kvůli tomu
zastupitelstvo rozhodlo investovat do rozšíření kapacit vodojemu.
Na základě výše uvedeného žádáme zastupitele obce Lipno nad
Vltavou, aby ještě zvážili a popřípadě přehodnotili možnosti řešeného
území s ohledem na naše připomínky a skutečnost, že územní studie je
dokument nezávazný a lze ho změnit.
Naše návrhy jsou:
 Snížit kapacitu ubytování v plánovaném území nejlépe
změnou charakteru budov na vilové domy
 Dát investorovi podmínku výstavby resortu, aby na své
náklady opravil a zkapacitnil severní příjezdovou komunikaci
k rekreačnímu středisku
 Nepropojoval dopravně rekreační resort se stávající
komunikací na jižní straně, pouze vybudovat průchod či
chodník pro pěší.
Věříme, že naše připomínky budou při Vašem rozhodování brány
v potaz a že dokážeme nalézt kompromis mezi zájmy investora, obce a
jejích občanů.
Podepsáno 18 občanů obce Lipno nad Vltavou
ODPOVĚĎ NA OTEVŘENÝ DOPIS VE VĚCI NÁVRHU ÚZEMNÍ
STUDIE HORNÍ CHATOVÝ TÁBOR LIPNO NAD VLTAVOU
V minulých dnech byl obci doručen „Otevřený dopis zastupitelům
obce ve věci návrhu územní studie CHATOVÝ TÁBOR LIPNO“.
K dopisu byl přiložen list s podpisy 19 obyvatel Lipna nad Vltavou,
převážně vlastníků nemovitostí v sousedství chatového tábora.
Jelikož v dopise nebyla označena žádná osoba, pověřená za ostatní ve
věci dále jednat, volíme pro podání vysvětlení formu jeho zveřejnění ve
zpravodaji.
Celá věc je ve stadiu zpracované a evidované územní studie, což je
nezávazný nástroj územního plánování sloužící (dle ust. § 30
stavebního zákona) k navržení, prověření a posouzení možných řešení
vybraných problémů. Je to nástroj kombinující definování problémů,
analýzu jeho řešení a vlastní návrh (příp. i posouzení variantních
řešení).
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Povinnost územní studii zpracovat je uložena naším územním plánem
obce tam, kde je to dle výše uvedeného účelu územní studie potřebné.
O její zpracování žádá ten, k jehož potřebám má studie sloužit, typicky
majitelé pozemků. Její tvorba a proces projednání a pořízení má
stavebním zákonem daná pravidla. Pořizovatelem je vždy v našem
případě obecní úřad. Ten pak musí zajistit splnění kvalifikačních
předpokladů pro výkon územně plánovací činnosti, u nás
prostřednictvím Ing. arch. Radka Bočka. Pořizovatelem tedy není obec
jako samosprávný celek. Obecní úřad zajištuje pouze soulad procesní
stránky pořízení studie se zákony.
Vlastní zpracování studie zajišťuje sám žadatel prostřednictvím jím
zvolených architektů. Zde je to A 8000.
Pořízená územní studie se registruje na krajském úřadě a dále slouží
jako podklad pro další stupně povolování záměru, zejména jako
nezávazný (ale neopominutelný) podklad pro územní řízení. Do
samotného procesu pořizování územní studie zastupitelstvo obce nemá
právo zasahovat – jednalo by se o tzv. nepřípustný zásah samosprávy
do agendy vykonávané v přenesené působnosti.
Zastupitelstvo územní studii neschvaluje, proto také nemá územní
studie závazný charakter.
V dopise vyslovené obavy jsou:
1. Navýšením kapacity areálu chatového tábora bude narušen
klidný charakter části obce, ve které jste si postavili domy.
2. Dojde k velkému nárůstu dopravy na jižní straně projektu.
3. Vybudováním venkovního bazénu by mohlo dojít k vážnému
provoznímu problému kvůli nedostatečné kapacitě vodojemu
Slupečná.
K bodu 1.
Obec v tomto případě nemůže přímo ovlivnit lůžkovou kapacitu
navrhovaného projektu. Ani územní plán nezná kritérium počtu lůžek na
plochu. Kapacitní omezení je dáno hustotou zástavby a její přípustnou
výškou. Pokud žadatel tato kritéria splní, nemáme žádné oprávnění jej
jinak kapacitně omezovat. I když obavu chápeme, je nutno si přiznat, že
má čistě subjektivní základ. Je otázkou, zda větším narušením klidu je
provoz současného chatového tábora či jím bude řízený provoz
obytného rekreačního komplexu, byť s větší kapacitou. K poznámce o
účelovém zneužití podzemního parkování nutno říci, že naopak
považujeme parkování pod zemí za nejlepší variantu. Pouze je
mnohonásobně dražší než klasické parkoviště a tak je k ní přistupováno
bohužel zřídka.
K bodu 2.
Územní studie řeší přístup k lokalitě ze severní strany, kdy počítá
s jejím případným zkapacitněním. Samozřejmě se může stát, že někteří
z uživatelů využijí i komunikace na opačné straně. Pokud se tak bude
dít ve zvýšené míře, je možné toto řešit pomocí místních dopravních
opatření. Za dobrý nápad považujeme Váš návrh podmínit realizaci
projektu rozšířením komunikace na severní straně. To je možné učinit
ve stádiu územního řízení a obec k tomu má nástroj – uplatnění námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce dle ust. § 89 odst. 4
stavebního zákona. Díky Vašemu upozornění, jménem obce tohoto
práva využijeme a tuto námitku uplatníme.
K bodu 3.
Územní studie nepředpokládá budování venkovního bazénu. Nicméně i
plánovaný wellness provoz bude pracovat s objemem vody cca 400 m3.
Bilance spotřeb pitné vody, ale i bilanci splaškových vod obec velmi
pečlivě hlídá a každý nový investor do obce musí na udržitelnost a
rozvoj této infrastruktury přispět. To je ale také řešeno ve fázi územního
řízení.
Závěrem je nutné říci, že veškeré obavy v dopise vyjádřené jsou
z našeho pohledu naprosto legitimní a pochopitelné a věřte, že jako
zastupitelé obce sdílíme obav ještě mnohem více, než jste ve svém
dopise sami vyjádřili. Na druhé straně je zřejmé, že studie je v souladu
s územním plánem, dle odborného názoru pořizovatele i projektanta,
který byl zastupiteli schválen již ale v r. 2008. Nyní tedy naše
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zastupitelstvo stěží může negovat materiál, který je souladný se
závazným územním plánem, který jsme si sami schválili.
A při schvalování zásadních koncepčních materiálů, což je vyhrazeno
pouze zastupitelstvu obce, jsou zastupitelé zákonem postaveni do
situace, kdy nemohou rozhodovat pouze za předpokladu odstranění
veškerých obav všech dotčených i nedotčených osob z dopadů daného
rozhodnutí, a to i v daleké budoucnosti po svém rozhodnutí, protože pak
nebude rozhodnuto nikdy nic a obec bude stagnovat nebo upadat.
Skutečnost, že z něčeho máme obavy, nemůže být důvodem
k nečinnosti (nicnedělání) či dokonce ve jménu těchto obav k
nerespektování pravidel. Zkrátka úplně každé rozhodnutí, každá nová
věc je vždy spojena s jistou obavou a jako Ti, kteří tíhu rozhodnutí musí
nést, jsme rádi za tento a každý další dobře míněný podnět.
Děkujeme
Za Obec Lipno nad Vltavou Ing. Zdeněk Zídek, starosta obce

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Sběrné místo (prostor bývalé kotelny) je určen pro ukládání
komunálního odpadu, tříděného odpadu, stavební suti a
nadměrného komunálního odpadu (nábytek,…) pouze pro
občany s trvalým pobytem v obci Lipno nad Vltavou a
vlastníky nemovitostí v obci Lipno nad Vltavou.
Podnikající subjekty zde mohou odkládat pouze kovový odpad
a elektroodpad.
Upozorňujeme občany, že je zakázáno ukládat odpad mimo
sběrné nádoby. Kdo takto činí, dopouští se přestupku založení
černé skládky!
Provozní doba sběrného místa:
Pondělí: 14.00 hodin -16.00 hodin
Středa: 15.00 hodin - 17.00 hodin
První sobota v měsíci: 09.00 hodin - 11.00 hodin
V případě potřeby lze ukládat odpad i mimo provozní dobu
v pracovní dny od 08:00 do 15:00 hodin na základě předchozí
telefonické domluvy na tel. číslech: +420 383 134 771, +420
380 736 113.
Termíny svozů Bio odpadu v Lipně nad Vltavou
1. 4. - 31. 10. (1 x za 14 dní): 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9.,
21. 9.
LIPENSKO MÁ PRÁZDNINOVOU NOVINKU
Turistický spolek Lipenska, jehož hlavní úlohou je pomáhat turistickému
ruchu v oblasti Lipenska a vytvářet podmínky pro spolupráci regionu od
Stožce po Rožmberk, přichází na léto s novým projektem. Jsou jím dvě
linky cyklobusů, které spojují celý region od Rožmberku nad Vltavou až
po Novou Pec. Hitem pak je, že každý kdo přijde do autobusu
s turistickou kartou Lipno.card, pojede ZADARMO.

Život v obci
NA 5. NAROZENINÁCH STEZKY VYSTOUPÍ TONYA GRAVES
Stezka korunami stromů letos oslaví již 5. narozeniny. Oblíbená letní
akce proběhne tradičně 20. července a návštěvníky čeká nabitý
program od 10. do 17 hodin. Nebudou chybět kejklíři, klauni, animace
pro děti nebo bublinář a těšit se můžete i na dvě narozeninové pohádky.
Na své si však přijdou i rodiče a milovníci hudby! Hned po krájení
narozeninového dortu vystoupí zpěvačka Tonya Graves. Po šestnácti
letech působení v kapele Monkey Business se Tonya vydala na sólovou
dráhu a vy si teď můžete vychutnat její nezaměnitelný hlas v prostředí
Stezky korunami stromů.
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Léto na Lipensku je neodmyslitelně spojené s cyklistikou. Vyznavači
všech druhů kol, od silničních, přes horská až po elektrokola mají okolo
Lipenské přehrady k dispozici stovky kilometrů cyklotrastras a stezek.
Ať již jste rodina s malými dětmi, sportovci v pokročilejším věku, nebo
nadšení polykači kilometrů v obtížných terénech. Pro vás pro všechny
přináší Turistický spolek Lipenska ve spolupráci s celým regionem nový
produkt, kterým jsou cyklobusy. „Do kopců, na nejvyšší vrcholy se
můžete i s kolem nechat vyvézt autobusem a pak dolů na kole pohodlně
sjet až tam, kam Vám bude libo. Ráno autobusem na Jelení Vrchy nebo
na Svatý Tomáš a dolů desítky kilometrů na kole, tam klidně návštěva
hospůdky a naše odpolední spoje vás zase vyvezou nahoru k autu nebo
do místa vašeho ubytování. To je produkt, kterým chceme potěšit tisíce
návštěvníků,“ představuje turistickou novinku předseda Turistického
spolku Lipenska a manažer projektu letních cyklobusů Jiří Mánek.
Například z Jeleních Vrchů až do Rožmberka vede krásná klidná trasa
podél Schwarzenberského kanálu, po březích Lipna i řeky Vltavy. Tento
cyklovýlet měří 70 kilometrů a je prakticky celý z kopce nebo po rovině.
Trasu je možné si zkrátit na řadě míst a je tak vhodná pro všechny
kategorie cyklistů.
„Do nepříjemného stoupání na Vítkův Hrádek může jezdit na kole
jenom trénovaný člověk. Léta jsem se tam chtěl na kole zajet podívat,
ale už na to nemám sílu. Ale jestli mě tam nyní budete vozit cyklobusem
a navíc s lipno kartou zadarmo, budu tam jezdit snad každý letní den,
abych si to po těch létech pořádně užil“, pochvaluje si novinku pan
Souček, senior z Vyššího Brodu.
„Prázdninové autobusy spojují celý region spravovaný Turistickým
spolkem Lipenska. Naprostou exklusivitou je, že z Rožmberka a
Vyššího Brodu se na Svatý Tomáš bez přestupů dostanete pouze
naším spojem. To otevírá nové možnosti pro obyvatele a turisty z těchto
dvou měst“, říká Josef Šelepa provozující mj. i vodácké autobusy,
kterého Turistický spolek Lipenska na léto najal.
Projekt je zajímavý zejména tím, že provozní ztrátu, která se očekává
z provozu zdarma, zaplatí desítky lipenských subjektů, kteří se dokázali
domluvit na potřebnosti této v Česku nevídané nabídky. Mezi
přispěvateli a podporovateli letních cyklobusů na Lipensku jsou
Jihočeský Kraj (20%), lipenské obce (35%) a především lipenští
podnikatelé a dopravce (60%). Na projekt Turistický spolek Lipenska
z regionu získal téměř 500.000,- Kč a to od více než 60 partnerů.
„Naším úkolem je učit region spolupracovat. Jsou tu stovky subjektů,
když každý dá na společnou hromádku jen něco málo, nakonec z toho
může být ohromně moc. Tento projekt, kdy řada podnikatelů od
Rožmberka po Novou Pec přispěla jednou nebo dvěma tisícovkami, je
toho příkladem,“ vysvětlil princip fungování Turistického spolku
Lipenska i letních cyklobusů Jiří Mánek.
„Turistický spolek Lipenska vznikl teprve před rokem. Je to dobrovolné
sdružení obcí, spolků a především podnikatelů, kteří jsou si vědomi, že
bez vzájemné spolupráce kvalitu Lipenska stěží posuneme k lepšímu.
Zatím jsme tu nikdy v historii neměli projekt, na kterém by se přímo
podílelo přes 60 partnerů. Kromě skvělé nabídky pro turisty i místní
občany mám největší radost právě z onoho množství spolupracujících
subjektů, kteří cítí společný zájem a jsou ochotni pro něj něco udělat,“
uzavírá Zdeněk Zídek, starosta obce Lipno nad Vltavou.
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S kartou občana Lipna nad Vltavou ZDARMA cyklobusem
Turistického spolku Lipensko a mnoho dalších skvělých výhod
Novinkou letošního léta jsou dvě linky cyklobusů, které spojují celý
region od Rožmberku nad Vltavou až po Novou Pec. Hitem pak je, že
každý kdo přijde do autobusu s kartou občana Lipna nad Vltavou, může
tyto cyklobusy využívat celé léto zdarma.
SUMMER X-FEST TOUR – LIPNO NAD VLTAVOU
13. 7. 2017 Lipno nad Vltavou
To hlavní - show letních extrémních sportů (freestyle BMX,
skateboarding, freestyle scootering) v podání předních sportovců ČR v
mobilních překážkách, doplní soutěže o skvělé ceny a aktivní program v
jednotlivých zónách. Opět se můžete těšit na bohatý program pro celou
rodinu zdarma!
Z PARNÉHO LÉTA DO DOBY LEDOVÉ
Letos v létě budete mít opět možnost nahlédnout do doby ledové. Po
celé prázdniny bude probíhat výstava GIGANTI, která Vám umožní
prohlédnout si zblízka tvory, jež se procházeli po naší planetě před
10 tisíci lety. V plné kráse se Vám představí modely nejen zvířat
v životní velikosti z různých koutů světa. Exponáty byly vytvořeny na
základě nejnovějších vědeckých poznatků. Výstava Vám osvětlí
ohromující velikost, skutečnou podobu i způsob života nejzajímavějších
a největších tvorů naší planety. Výstava je pohodlně přístupná pro
kočárky i vozíčkáře.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
NOČNÍ KONCERTY NA STEZCE KORUNAMI STROMŮ
Chcete vidět neopakovatelný západ slunce, prožít noční romantickou
procházku v korunách stromů, kdy osvětlení zajišťují speciální světla
nebo se jen tak zaposlouchat do šumění lesa? Zažijte neopakovatelnou
atmosféru a vydejte se některé prázdninové úterý na Stezku korunami
stromů Lipno večer. Během prodloužené otevírací doby (až do 23
hodin) si navíc můžete vychutnat jeden z připravovaných koncertů. V
průběhu léta zazní na Stezce postupně jazz, swing, blues, ale i klasická
hudba nebo rhythm & blues. Koncerty začínají vždy ve 20 hodin a jsou
v ceně vstupného. Prodloužený provoz má i lanová dráha – poslední
jízda je ve 23:30 hod.
Více informací o programu naleznete na www.stezkakorunamistromu.cz
4. 7. 2017
Mc Berds
11. 7. 2017
Banjaluka
18. 7. 2017
Trio Naladěno
25. 7. 2017
Trio Budvicence
1. 8. 2017
Spolektiv
8. 8. 2017
Jakub Vančura
15. 8. 2017
Josef Fojta & Jan Reindl
22. 8. 2017
The GREENS
29. 8. 2017
John Slim Trio

Životní jubilea, narození, …
ČERVENEC 2017
V tomto měsíci mají 3 ženy kulatá výročí. Jsou to paní: Ella Schánělcová, Krista Ortová a Marie Vongrejová. Dalšími ženami jsou: paní
Anna Vaverová, Květa Brožová, Růžena Bělohlávková a Anna Holoubková.
Ke krásným narozeninám chceme popřát jen to, co přináší opravdové ŠTĚSTÍ. Za SPOZ V. Neubauerová, L. Bravencová.

Ostatní
VÍTEJTE V 15. SEZÓNĚ ČEZ CYKLOTRANS!
V sobotu 10. června již po patnácté odstartoval Dopravní systém ČEZ
Cyklotrans. Tradičně vyjedou na své pravidelné trasy cyklobusy, díky
kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut, nebo dlouhých přejezdů po
silnicích, dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského i
Jihomoravského kraje. Od června na čtyřech a o letních prázdninách na
sedmi speciálně vybraných autobusových linkách nasadí opět jihočeský
dopravce GW BUS autobusy s cyklovleky. Lipno, Kvilda, Novohradské
hory, Černá v Pošumaví, Borová Lada, Česká Kanada, Orlík, Gmünd,
Vranov nad Dyjí. To jsou jen některá z míst, kam se s Cyklotransem
můžete vypravit.
K přepravě jsou přijímána všechna jízdní kola, ze kterých musí být
odstraněny před nakládkou všechny odnímatelné součásti (brašny
apod.) a cena jízdního kola je maximálně 30 000 Kč. Elektrokola jsou
přepravována, pouze pokud lze snadno demontovat baterii, nebo pokud
je její uložení vhodné pro přepravu na cyklovleku, jinak se elektrokola
nepřepravují.
Jízdné pro osoby se na výše uvedených linkách řídí běžným tarifem, tj.
vzdáleností dle jízdního řádu mezi nástupní a výstupní zastávkou.
Jízdní kolo je přepravováno za 30 Kč bez ohledu na přepravovanou
vzdálenost.
Generálním partnerem DS ČEZ Cyklotrans je již osmým rokem
Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ.

DS ČEZ Cyklotrans podpořil Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj.
TRASY CYKLOBUSŮ:
Linky v pracovní dny – pouze od 3.7. do 1.9.
- České Budějovice – Prachatice – Volary – Kvilda (šedá linka)
- České Budějovice – Český Krumlov – Lipno n.Vlt. – Horní Planá
(vltavská linka)
- České Budějovice – Třeboň – J.Hradec – Slavonice – Jemnice –
Vranov n.Dyjí – Znojmo (zelená linka) – pouze v pátek
Linky v sobotu od 10.6. do 23.9., neděli a státem uznaný svátek od
1.7. do 3.9.
- České Budějovice – Prachatice – Vimperk – Kvilda (modrá linka)
- České Budějovice – Český Krumlov –Horní Planá – Volary – Kvilda
(červená linka)
- České Budějovice – Český Krumlov – Lipno n.Vlt. – Horní Planá
(vltavská linka)
- České Budějovice – Týn nad Vltavou – Písek – Orlík nad Vltavou
(žlutá linka)
- České Budějovice – Třeboň – J.Hradec – Slavonice – Jemnice –
Vranov n.Dyjí – Znojmo (zelená linka)
- České Budějovice – Třeboň – Chlum u Třeboně – Gmünd (oranžová
linka)
Více informací na www.cyklotrans.cz.
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