ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 04/2017

■

Duben

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod

Vítejme jaro!
Když jsem se začala zamýšlet nad výrazem slova jaro, narazila jsem na
slovo „podletí“, které užívala stará čeština ve významu „doba před

létem“. Dnes je slovo „podletí“ především básnickým výrazem: „Byla
doba podletí... tu vlála zeleň bujným osením, tam zlato pampelišek
smálo se lidem do očí (Stašek, 1918)“.
Můžeme se těšit ze života v mírném podnebném pásu, kde se nám
střídají čtyři roční období a příroda nám tak neustále chystá nové
scenérie a aktivity. Právě přechod ze zimy do jara považuji za
nejsilnější, co se týče smyslového vnímání. Zpěv ptáků, probouzení se
života ze země a ta vůně! Přesto, že letošní zima byla čarokrásná a
umožnila nám radovat se ze sněhu a ledu, je čas přivítat jaro. Ti, kteří
se s paní zimou těžko loučí, jí mohou s dětmi z mateřské školky poslat
po vodě v podobě Morany. Jedním ze symbolů jara jsou samozřejmě
Velikonoce, nejdůležitější křesťanské svátky. Jejím tradicím a zvykům
se můžete oddat na vyšebrodské akci nazvané Překvapení z vajíčka.
Každý vítáme jaro po svém, někdo vyrazí na procházku či sportem do
přírody, jiný „pulíruje“ okna, další kypří půdu na zahrádce či sbírá první
bylinky. Ti méně šťastní se potýkají s jarní únavou, alergiemi a změnou
času. Na všechny však blahodárně působí barva čerstvé zeleně a teplé
sluneční paprsky. Nezapomeňte si uvařit čaj nebo nachystat koupel
z prvních jarních kopřiv a nastartovat tak organismus pro nadcházející
dlouhé dny a večery. Krásné podletí všem!
T. Myslíková

Zprávy z obci
PODĚKOVÁNÍ – PLES OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Obec Lipno nad Vltavou děkuje těmto partnerům za poskytnutí
tomboly v rámci Plesu obce Lipno nad Vltavou:
Amenity Resort Lipno, s.r.o., Bobová dráha – SLIDELAND LIPNO,
Bonduelle – Michal Kubík, Faturovi, Elizabeta a Jan - Penzion Karolína,
Figurovi, Jitka a Milan - Pizzerie Milano, Funspot Lipno, s.r.o.,
Homolovi, Iva a Jaromír – 1. lipenská zemní, s.r.o., Hopsárium Lipno,
Chalupa Václav, Infocentrum Lipno, JEDNOTA, Knotková Šárka –
LIPNO-IN, s.r.o., Království lesa, Krejza Luboš - LIPNO CENTRUM,
s.r.o., Kučera Jan, Lipensko, s.r.o., Lipno Gastro, s.r.o., LIPNO LAKE
RESORT, s.r.o., LIPNO SERVIS, s.r.o., Novotný Jaroslav Chemik –
restaurace Loděnice, Soškovi, Soňa a Ivan – HOTEL Star Lipno, Staněk
Jan, Stezka korunami stromů, Štubner Radim, Voroplavba.cz, s.r.o.
Český Krumlov, Zídek Zdeněk – Loděnice Lipno
Obec Lipno nad Vltavou děkuje těmto partnerům:
Barnetová Martina – PHOTOGRAPHY MBPHOTOS.CZ, hotel
BouCZECH - Gabriela a František Boučkovi a zaměstnanci hotelu,
Střítecký Rudolf – Art4Production, s.r.o.
Děkujeme také Vanesse Papajové, Lence Somolíkové, Lindě Stýblové
a Lauře Šlancové za pomoc při organizaci během plesu a dále Janu
Staňkovi ml. a Zuzce Henžlové za zajištění pořadatelské služby.
A také děkujeme každému, kdo na ples přišel. Vaše dobrá nálada a
pozitivní energie přispěly k tomu, že jsme si ples všichni užili naplno a
dobře se bavili. Díky Vám si dovolujeme ples hodnotit jako úspěšný.
Doufáme v další ročníky.

ODPADOVÉ

HOSPODÁŘSTVÍ

Termíny svozů Bio odpadu v Lipně nad Vltavou:
1. 4. - 31. 10. (1 x za 14 dní):
6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8.,
24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10.
1. 11. - 31. 12. (1 x za měsíc) - 1. čtvrtek v měsíci: 2. 11, 7. 12
Sběrné místo pro ukládání objemného odpadu
a elektrozařízení:
Areál bývalé kotelny Lipno nad Vltavou
Provozní doba:
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.
POZOR: Pokud nejste telefonicky předem domluveni,
neukládejte odpad před bránu kotelny mimo provozní
dobu!!!

Strana 2
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Život v obci
Krátký Dominik
4 branky
Vongrej Tomáš
4 branky
Bravenec Jan
2 branky
Nejlepší hráč FC Lipna - Krátký Dominik
Nejlepší brankář turnaje - Zvonař Pavel

Fotbalový klub FC Lipno uspořádal v zimních měsících tradiční halový
turnaj Lipno CUP 2017. Byl to již pátý ročník tohoto halového turnaje
pro ty nejmenší fotbalisty. Každý ze zúčastněných týmů uspořádal
turnaj ve svém bydlišti, takže během zimy se uskutečnily celkem čtyři
tyto turnaje. Výsledky ze všech turnajů byly vyhodnoceny na posledním
turnaji ve Frymburku v neděli 19. 3. 2017. V silné konkurenci se naše
mužstvo malých fotbalistů rozhodně neztratilo, i když skončilo na
čtvrtém místě. Mezi střelce se prosadili i tři lipenští hráči: Krátký,
Dominik, Vongrej Tomáš a Bravenec Honza. Nejlepším hráčem týmu
FC Lipno byl vyhodnocen Krátký Dominik, nejlepším brankařem celého
turnaje byl vyhodnocen Zvonař Pavel z lipenského týmu. Nejlepším
střelcem turnaje se stal Hubner David z klubu Hr. Malonty a celkové
prvenství ze všech turnajů si odvezlo mužstvo z V. Brodu.

VÝLET DO DIVADLA
Vzhledem k úspěchu našeho podzimního zájezdu do Divadla na
Vinohradech jsem se rozhodla uspořádat další divadelní akci a tímto
bych vám ráda nabídla vstupenky na muzikálové představení Funny
Girl v hlavní roli Monika Absolonová, další Roman Zach, Jana
Krausová.... bližší informace o představení, repertoáru a obsazení:
www.studiodva.cz. Představení je odpolední, tzn., že je odjezd ráno,
poté rozchod a odjezd cca v 18.00 hod. z Prahy. Sobota 6. 5. od 15.00
hod. Odjezd v 9.00 z Vyššího Brodu. Cena 1100,-- Kč - vstupenka plus
doprava zájezdovým autobusem. Po dohodě možný svoz z Lipna nad
Vltavou, Loučovic a okolních obcí.
Soňa Šerhaklová prodejna Odívání - průmysl - kopírování, Vyšší Brod,
tel. 720 50 3080.
SVODOBNÝ TANEC A ČÍNSKÁ JÓGA
Vědomý pohyb a cvičení na posílení těla, vhodné pro všechny od 15 do
80let.Termín konání středa 12. 4, 19. 4, 26. 4, čas 18:00-19:30.
Vstupné dobrovolné. Místo konání Club Canada Lipno n.Vlt 25,
kontakt: Olga 602 455 822 www.svobodnytanec.cz.
DĚTI Z MŠ SI UŽÍVALY JARNÍ LYŽOVÁNÍ NAPLNO
V březnovém týdnu od 20. 3. přišly do lyžařské školy na výcvik i dětičky
z místní mateřské školky. Celkem 18 odhodlaných dětiček v doprovodu
paní učitelky Markétky a Lucky obuly lyže na první jarní den a užívaly si
výuku a skočení na sněhu plnými doušky. „Děti byly velmi šikovné a
statečné, ihned jsme se vydali na sjezdovku Jezerní. Nás sedm
instruktorů ze Skischool Lipno si rozdělilo dětičky podle zkušeností, a
tak ti méně zdatní měli individuální výuku, ostatní ostřílenější jezdci
jezdili ve skupince. Jaro je neúprosně tady a tak jsme si z našeho
programu stihli užít pouze dva dny. O to víc se těšíme na ten příští rok,
kdy si s dětmi užijeme celý týden a najdeme i cestu k zaslouženému
pokladu.“ Přejeme všem krásné jaro a těšíme se na setkání.
Za instruktory lyžařské školy Lucie Drnková
PODĚKOVÁNÍ
Velice rádi bychom poděkovali rekreačnímu areálu Lipno Lake Resort
za vstřícné přijetí naší základní školy na ledové ploše, kterou nám
poskytli pro výuku tělesné výchovy. Naši žáci s nadšením přivítali tuto
možnost a těšili se na další zimní radovánky strávené ve vašem
bruslařském areálu. Počasí nám bohužel naše těšení překazilo.
Nicméně v budoucnu bychom rádi znovu využívali této vaší nabídky.
Vážíme si vaší spolupráce s naší základní školou a ještě jednou
mnohokrát děkujeme.
Učitelky a žáci ZŠ Lipno nad Vltavou

Sestava mužstva FC Lipno: Zvonař Pavel, Urban Tomáš, Berka Matěj,
Macák Jakub, Krátký Dominik, Bravenec Jan, Vongrej Tomáš, Máčka
Michal, Jaroš Adam.
Konečná tabulka turnaje:
1. Dynamo Vyšší Brod
40 :18 26
2. Hraničář Malonty
28 :19 22
3. Šumava Frymburk
13 : 24 12
4. FC Lipno
16 : 36
7
Nejlepší střelec - Hubner David
Hr.Malonty
10 branek

PODĚKOVÁNÍ LIPNO SERVISU PANU PETRU CHALUPOVI A
INSTRUKTORŮM
Ve dnech 20. - 21. 3. 2017 děti z MŠ Lipno nad Vltavou absolvovaly
lyžařský výcvik ve zdejším Skiareálu. Ač se výcvik z původních 5 dnů
pro nepřízeň počasí zúžil do dvou dnů, děti si jízdy na lyžích užívaly a o
zážitcích hovořily ještě po zbytek týdne.
Pan Petr Chalupa nám vyšel ve všem vstříc, byl velmi milý a obětavý. K
dispozici měly děti sedm instruktorů - naprostých profesionálů, jak po
stránce empatické, pedagogické i sportovní.
Co závěrem dodat? MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST A PODĚKOVÁNÍ
VÁM VŠEM!!! Lipno servisu, panu Chalupovi, instruktorům a Všem ve
Skiareálu,kteří nám pomáhali. Též maminkám paní Šudomové, paní
Birešové, paní Faloutové, paní Sekyrové a paní Weidenhofferové.
učitelky MŠ Lipno nad Vltavou

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
LIPNO DĚTEM ANEB TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE
15. 4. 10:00 – 15:00. salonek Restaurace Lanovka a u Stezky korunami
stromů. Sobotní den bude na Lipně opět patřit dětem. Čeká je tu den
plný zábavy, her a tvoření s velikonoční tématikou.
Program: 10:00 – 12:30 salonek Restaurace Lanovka - tvořivé
velikonoční dílny: výroba velikonočních stojánků a přáníček, malování,
lepení, vystřihování. 13:00 – odjezd stezkabusem s lišákem Foxem ke
Stezce korunami stromů. 13:00 - 15:00 - pletení pomlázky a hledání
vajíček u Stezky korunami stromů, animace s lišákem Foxem, jízda
zručnosti na koloběžce, soutěže.
Výhody s účastnickou kartou: po celý den vstup do Aquaworld Lipno o
50% výhodněji (pro děti do 15 let), zdarma stezkabusem s lišákem
Foxem ve 13 hodin.
Lipensko, s.r.o.
LIPNOGASTRO ZVE SVÉ ZÁKAZNÍKY NA SPECIÁLNÍ
VELIKONOČNÍ MENU
Velikonoce už pomalu klepou na dveře a tak i u nás už jsou přípravy
v plném proudu. LIPNOgastro ani letos nezapomnělo myslet na chuťové
pohárky svých hostu a připravilo pro ně speciální velikonoční nabídku.
Na co se tedy můžete těšit? Například na vynikající nádivku, speciality
se špenátem nebo na skvělé jehněčí. A aby bylo jídlo čím zapít, můžete
se už teď naladit na velikonoční piva, která pro vás budeme čepovat.
Takové zelené se bude s našimi jídly skvěle doplňovat. Těšíme se na
vás.

Vážení občané Lipna nad Vltavou,
rádi bychom Vás jménem společnosti STEZKA KORUNAMI STROMŮ
s.r.o. pozvali na akci, která zpestří poslední dubnový víkend na Lipně.
Slavnostní zahájení sezony Království lesa 30. 4. 2017.
Bohatý program plný zábavy pro malé i velké návštěvníky bude probíhat
od 10:00 do 17:00 hodin. Těšit se můžete na divadelní představení
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s pohádkami pro děti, vystoupení kapel, animační programy i soutěže.
To vše s čarodějnickou tématikou! Království lesa je obří hřiště ukryté
přímo v lese nedaleko Stezky korunami stromů. Naleznete v něm
několik desítek atrakcí a herních prvků, které nabídnou zábavu pro
všechny generace. Originální lanovky, provazové sestavy, stromová
městečka, prolézačky, obří trampolíny a mnoho dalších atrakcí, kde
můžete s celou rodinou strávit hodiny dováděním. Království lesa je
inspirováno šumavskou přírodou a životem v lese a jeho naučná část
Vám přiblíží jeho zákonitosti. Naučíte se například rozeznávat stromy,
zjistíte, jaké vlastnosti má dřevo a seznámíte se se zvířecími obyvateli
lesa. Energii i moudrost přírody můžete v Království čerpat každý den
od května do října. Více informací na www.kralovstvilesa.cz
Výhody pro občany Lipna
V souvislosti s touto akcí bychom Vás rádi upozornili na benefity, které
přináší Karta občana Lipna nad Vltavou. Tradičně se jedná o služby
v rámci provozů společností LIPNO SERVIS s.r.o., STEZKA
KORUNAMI STROMŮ s.r.o. a jejich partnerů, které můžete čerpat
se slevou, nebo zcela zdarma.
Zde je jejich přehled pro sezonu Léto 2017: ZDARMA vstup do
Království lesa Lipno (1x za sezonu, možno čerpat do října), ZDARMA
vstup na Stezku korunami stromů (1x za sezonu, možno čerpat do října)
ZDARMA tobogán na Stezce korunami stromů (1x za sezonu, možno
čerpat do října), 50% sleva Aquaworld Lipno – bazén i sauna, 50%
sleva Bikepark Lipno, 50% sleva Lanový park Lipno, 50% sleva Letní
lanová dráha, 50% sleva Hopsárium Lipno, 25% sleva Letní půjčovna
plavidel. Pohodový vstup do letní sezony přeje a na setkání s Vámi se
těší kolektiv LIPENSKA, LIPNO SERVISU a STEZKY KORUNAMI
STROMŮ.

STAVĚNÍ MÁJKY A ČARODĚJNICKÝ SLET
Druhý ročník čarodějnického řádění 30.
dubna 2017 v 17:00. Sraz na hřišti. Soutěže,
odměny, tanec kolem ohně, pečení buřtů a
pálení čarodějnice!!! Pozvání pro všechny
čarodějnice, ježibaby, čaroděje a ježidědky.
Máte nějaký zajímavý čarodějnický recept
na lektvar, nebo ježibabské jídlo? Přineste
vzorky a odborná porota ocení ty
nejhnusnější. Hodnotí se vzhled i chuť.

Životní jubilea, narození, …
DUBEN 2017
Měsíc duben není bohatý na výročí. Kulaté výročí bude slavit jen pan Stropek Jan. Dále to jsou paní Stropková Milada a Knapová
Jaroslava. A ještě pánové Komrska Jaroslav, Koutský Jaroslav a Fatur Jan. Dohromady 6 oslavenců. Podle jmen je zřejmé, že už jaro
nastoupilo.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí za SPOZ Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová.

Ostatní
ČINNOST AQUALUNG CLUBU FRYMBURK
Dne 3. 2. 2017 zorganizoval Aqualung club – klub sportovního potápění
ve Frymburku celodenní zájezd dětí do lázní Bad Schallerbach
v Rakousku, kterého se zúčastnilo 59 dětí. Za vstupné a za dopravu
dětí autobusem, zaplatil Aqualung club 40 tisíc korun. Zájezd je pro děti
pořádán každý rok a představuje pro každého z nich odměnu za
poctivý přístup k tréninku. Výcviku se každoročně účastní více než 80
dětí a probíhá každé úterý a každou sobotu v bazénech Wellnes

Frymburk, Lipno nad Vltavou a České Budějovice. Návštěva lázní Bad
Schallerbach se všem dětem moc líbila a z ohlasů vyplynulo, že se již
těší na tuto mokrou odměnu i příští rok. Myslím, že motivací pro děti
není jen výlet, ale i samotný výcvik, který probíhá pod vedením našich
zkušených instruktorů z Frymburka, Vyššího Brodu, Lipna nad Vltavou a
Loučovic.
V současné době, běží v našem klubu projekt Mladý sportovec – ke
zvládnutí krizových situací“, který vedle lásky k vodě a plaveckých a
potápěčských dovedností v dětech rozvíjí schopnosti řešit krizové
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situace. Tento projekt je ve své konečné fázi a máme jej zcela zaplněn
a další děti do tohoto projektu již nepřibíráme. Na listopad 2017
připravujeme další projekt ve výcviku dětí, a to ,,Mladý sportovec –
záchranář“, ve kterém ještě není naplněná kapacita možných účastníků.
Prosíme proto rodiče i děti, kteří by měli zájem, přihlaste se včas,
kapacita projektu je 60 dětí. Přihlášky je možné podávat u Miloše
Boháče tel.: 777788630 nebo email: bohacmilos@gmail.com
Upozornění: sobotní trénování Malých potápěčů se přesunulo do
Aquaworldu Lipno.
Ing. Jan Štěpán

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
SERVÍRKU. Nástup možný ihned nebo po domluvě. Dále hledáme
brigádníky (vhodné pro studenty) jako pomocné číšníky pro letní sezónu
(červenec, srpen). Více informací v Hospůdce Frymburk nebo na tel:
724 027 077.
PROGRAM FČAS NA DUBEN 2017
Dětský klubík / ZDARMA, úterý 9:30 – 11:00. Témata: 4. 4. pohybové
aktivity pro mrňousky, 11. 4. zpívání a rámečky, 18. 4. velikonoční
tvoření, 25. 4. hrátky se zvířátkyVelikonoční tvořivá dílna / ZDARMA,
neděle 16. 4. 9:00 - 11:00.
MONTESSORI CHVILKY s Veronikou / kurz 6 lekcí 620 Kč / cena
jedné lekce 120 Kč. Neděle 16:00 – 17:00. Termíny: 2. 4., 9. 4., 23. 4.,
30. 4., 7. 5., 14. 5., 23. 3. Lektorka: Veronika Račáková 776254700.
Montessori dílna je určena pro rodiče a děti od 2 let, a pomáhá vést dítě
k samostatnosti, rozvoji a podpoře dětské tvořivosti, získání
komunikačních a výchovných způsobů.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ / 120 Kč za hodinu /za dítě + 60 Kč za sourozence,
úterý 9:30 - 11:00. Možnost hlídání vašich dětí od 1 roku (max. 5 dětí ve
skupině). Rezervace míst na tel: 603 478 117 nejpozději do neděle
předem.
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30 a každý
čtvrtek 19:00 – 20:00 (kromě 6. 4.)
Stolní tenis / 20 Kč, dle domluvy na tel: 774 242 470

WELLNES A SPA HOTELU MAXANT VE FRYMBURKU VÁM NABÍZÍ
tělové rituály a zábaly, kosmetické ošetření pleti, klasickou pedikúru,
detoxikační pedikúru, klasickou manikúru, manikúru s lakováním
Shellac. Zbavte se stresu a odpočiňte si u nás, dopřejte si trochu
luxusu. Kompletní nabídku našich služeb naleznete na
http://www.hotelmaxant.cz/wellness/.
Relaxační wellness pobyt na půl dne v hotelu Maxant
nabídka platí od pondělí do pátku, pobyt od 9 hodin do 14 hodin:
kosmetické ošetření pleti, bazén, pára, infrakabina, whirpool 25
minut, 12 minut v soláriu, zapůjčení osušky a županu, voda k pití
po celou dobu pobytu, pobyt v relaxační místnosti.
Cena: 1200,- za osobu Nabídka je platná pouze pro dospělé osoby a
lze objednat pouze jako celý balíček služeb Hotel Maxant ***Superior.
Recepce- tel.:+ 420 380 735 229

AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
8. 4. sobota 10:00 – 12:00
BAZAR ŠPERKŮ - výtěžek z této akce bude věnován Nadačnímu
fondu „Šance onkoláčkům“, info na www.fcas.cz nebo facebooku klub
FČAS.
VÝTVARNÝ KURZ S ELENOU - každou sobotu od 16:00 / 170 Kč pro
pravidelné / 220 Kč pro jednorázové účastníky. Lektorka: Elena
Dubrovina, kontakt eudubrovina@yahoo.com, tel: 774 238 950.
Témata: 1. 4. velikonoční obrázek + zdobíme vajíčka technikou
decoupage. 9. 4. – neděle 11:30/ tvoříme krabičku na velikonoční
dárečky decoupage. 15. 4. tvoříme plátno technikou mixed-media. 22.
4. tvoříme plátno technikou mixed-media (vlastní motivy, fotky,
pohlednice). 29. 4. malujeme akrylem.

AMENITY RESORT LIPNO 4* - PANÍ POKOJSKÁ
Požadujeme: zodpovědnost a pečlivost, smysl pro pořádek a čistotu,
flexibilitu, spolehlivost, zkušenosti z obdobné pozice výhodou
Nabízíme: práci na HPP (v případě zájmu možno i DPČ) v jednom z
nejlepších resortů přímo u jezera Lipna, rozmanitou práci v prostředí
zcela nového hotelu, v případě nutnosti možnost přechodného
ubytování, zaměstnanecké výhody v podobě možnosti využití sportovní
haly, wellness, fitness, ubytování v dalších resortech Amenity za
zvýhodněné ceny atd. Nástup: možný ihned. Životopisy zasílejte na email: truhlarova@amenity.cz, popřípadě volejte na 777/570 883.
NABÍDKA PRÁCE - Hospůdka Frymburk přijme pro celoroční práci na
hlavní pracovní poměr KUCHAŘE, POMOCNÉHO KUCHAŘE A
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
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