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■

Březen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Letní kino – v provozu stále od roku 1976. Nejnavštěvovanější filmy v
roce 1999 byly:1. Pelíšky 623 diváků, 2. Návrat idiota 217 diváků, 3.
Zachraňte vojína Ryana.
Místní lidová knihovna - knihovna je ve velice stísněném prostoru. V
roce 1999 bylo 50 čtenářů, z toho 20 do 15 let. Je zde 4 430 knih.
Drobná podnikatelská činnost v obci od roku 1990 do roku 1999
V roce 1992 zahajuje provoz místní Krejčovství. A jedna zajímavost místní paní krejčová šila šaty sestře našeho prvního kosmonauta
Remka. V témže roce se otevírá také kadeřnictví, které v Lipně funguje
do dnes. V roce 1990 otevřen malý obchod Potraviny a zelenina, ale
asi po roce skončil. Nevyplatilo se to. Ve stejných prostorech byla další
1 - 2 roky zřízena cukrárna, zavřena byla z těch samých důvodů jako
předchozí obchůdek. V roce 1997 vzniká firma Instalatérství. A hned ve
školním roce 1998 - 1999 vyřešila čtyřicetiletý problém naší školy zavedla vodu do tříd.
Smíšené zboží v č.p. 2 – začalo v roce 1991 pouze jako „Řeznictví", ale
od roku 1995 už nabízelo celý sortiment smíšeného zboží.

ROK 1999 – výpis z kroniky
V Lipně žilo 528 obyvatel. Narodilo se 11 dětí, 3 občané zemřeli.
Uzavřené byly 3 sňatky. U vítání občánků byla 3 miminka. 9 dětí bylo
zapsáno do 1. třídy.
Vybráno ze zasedání zastupitelstva: v březnu roku 1999 byla navržena
oprava domu č. 7. V říjnu roku 1999 vyšla z výběrového řízení firma
Stavitelství Kašparů - Koller z Českých Budějovic. V listopadu 1999 OZ
schválilo smlouvu nájemní o provozování a vytápění plynem obec Lipno
nad Vltavou.
Společenská organizace Českého svazu žen: v letech 1991 - 1998
organizace měla 24 žen. V době 1991 - 1993 jsme vyvíjely největší
činnost: uspořádaly jsme ročně po devíti akcích a 3 jsme finančně
podpořily. V roce 1995 jsme přispěly finanční částkou 500 Kč do
Českého Krumlova na zakoupení mammographu. Rok 1999 - počet
členek se snížil na 17.
FC LIPNO - Fotbalový klub pořádal poprvé Den dětí. V roce 1996
zorganizovali Pohár Vodních elektráren ve Velkých Losinách s
žákovskými turnaji. Rok 1999 - fotbalové hřiště bylo po roce otevřené a
tak se uspořádal Den dětí tady. Za Mikulášem se děti vydaly na
Kramolín v r. 1999.

Větší podnikatelská činnost v obci od roku 1990 do roku 1999
Penzion Bílá růže - přes různé problémy byl penzion v r.1999 otevřen.
Pohostinství Mexiko - provoz byl v letech 1994 - 1996. Hotel Domino budova kdysi patřila k Zotavovně ROH. Podnik elektrárna odebírá z této
restaurace obědy pro své zaměstnance. Ubytovna Hastrman - dříve
také patřila Zotavovně ROH. Lesní hotel Kramolín - nově je
vybudováno: venkovní vyhřívaný bazén, horolezecká stěna, půjčovna
horských kol, volejbalové hřiště, badminton, sauna, fitness.
Chatová osada - Helios - Bungalow centrum - k dispozici jsou hřiště
minigolfu, volejbalové hřiště, stálá ohniště, a parkoviště.
Bývala Zotavovna ROH, OREA - v roce 1998 budova dostává nové
jméno - Hotel na Lipně. Ještě v roce 1998 se stává majitelem firma Mike
s.r.o. Opět se mění jméno na Hotel Gabreta. "Gabreta“ v keltském
jazyce znamená Šumava.
POTRAVINY - SAMOOBSLUHA A TEXTIL - po privatizaci obchod s
potravinami často měnil majitele i názvy. V roce 1997 byl zrušen
obchod s textilem.
HOTEL LIPENKA - v roce 1991 koupil hotel český občan žijící v
Německu. Tady se postupně vystřídalo několik provozovatelů.
HOTEL LIPNO - sestra pana podnikatele, který koupil LIPENKU, žije v
Německu a má německé občanství. Hned po zakoupení hotelu v roce
1991 byly provedeny stavební úpravy. Byla rozšířena a vylepšena
kuchyně, a tak vznikla terasa na venkovní letní posezení za hotelem.
Po roce 1996 byly sundány z návětrné stěny hotelu eternitové tašky, a
tak zmizel veliký nápis HOTEL.
OSADA SLUPEČNÁ od roku 1990 do roku 1999
I tady se začalo podnikat. Penzion Diana otevřel v roce 1993. Penzion
Karolína zahájil provoz v roce 1997 a Penzion - Restaurace U Babičky
byl otevřen již v roce 1990. Ve Slupečné začalo stavět rekreační
zařízení JZD Kardašova Řečice. Bylo to v letech 1989 až 1990. Hrubá
stavba byla prodána. Byl zde záměr zřídit rehabilitační středisko, ale
nebyl dotažen do konce. Téměř dokončená stavba se stala předmětem
vandalů. Postupně přibývala rozbitá okna a zcizování majetku. Státní
statek skončil v roce 1992. Nyní v roce 1999 jsou na bývalém statku
ustájeny ovce a dva koně. V osadě Slupečná bylo v roce 1992
dokončeno veřejné osvětlení a telefonní rozvod. V roce 1996 byla
kompletně provedena kanalizace.
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PANÍ LÍDA POLESNÁ - MISTRYNĚ SPORTU
Paní Lída Polesná žila řadu let u nás v Lipně. Je zasloužilá mistryně
sportu, nositelka státního vyznamenání, šestinásobná mistryně světa,
36- ti násobná mistryně republiky ve slalomu a sjezdu na divoké
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vodě. Písku. Paní Lída Polesná napsala o své sportovní i životní dráze
dráze knihu "Hranaté medaile". Zemřela 9. 12. 1988 ve věku 54 let.
Pocházela z Čimelic u Písku.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Životní jubilea, narození, …
BŘEZEN 2016
V březnu je méně výročí narozenin než v únoru. Kulatá výročí jsou dvě: pan Jiří Kalivoda a Drahoslav Marhoun. Další narozeniny
oslaví paní Berta Kocoňová, Ludmila Vyhnalová, Eliška Procházková, Marie Horváthová a pánové: Jan Lupták, Jozef Olšiak, Karel
Řezáč. Všem přejeme zdraví, štěstí, spokojenost, pohodičky vždycky dost. Humor život aťˇprovází, optimismus atˇneschází.
Za SPOZ L. Bravencová, V. Neubauerová.

Život v obci
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Co jsme stihli aneb rekapitulace I. pololetí v mateřské škole
Již od září začaly děti pracovat podle nového ročního vzdělávacího
programu 2015/2016 „Kufr kouzelníka Všudybyla“ navazující na
předchozí rok s tématem „Babičko vyprávěj…“ věnovaný lidovým
tradicím. Na začátku všeho byla motivace, děti se staly detektivy a
podnikly výpravu za novým záhadným předmětem. Nesnadná cesta
plná překážek končila na improvizované půdě vybudované ze školní
družiny. Mezi typickými půdními dekoracemi a zvířátky byl konečně
objeven tajemný kufr VŠEHODOST s dopisem od kouzelníka
Všudybyla, který lipenským dětem MŠ kouzelný kufr pronajal na celý
školní rok. Velmi brzy se stal součástí činností „na elipse“ a dětem svým
obsahem napovídá, co je čeká. Děti jej vítají radostně se zvídavými
otazníky v očích, co právě v ten daný den nového pro děti vykouzlí.
Snažíme se pracovat v souladu se vzdělávacím programem v rámci
předškolní výchovy a s různorodými bohatými tématy v duchu
„sedmera“ naší mateřské školy.
Předkládáme akce naší MŠ za období září – únor. Do 14 dnů bude
aktualizována fotogalerie na stránkách MŠ a nabídnuta ke zhlédnutí.
Podstatná část všech akcí byla dokumentována.
AKCE Mateřské školy od září 2015 do února 2016
Září
10.9.2015 – divadlo Kos s pohádkou „O milostném psaníčku“
17.9.2015 – návštěva sokolníků s přehlídkou dravých ptáků
29.9.2015 – divadlo „Máma a táta“ a pohádka „Kocour v botách“
Říjen
8.10.2015 – zahájení plaveckého kurzu pro děti z mateřské školy
v místním Aquaworldu Lipno, který probíhal každý čtvrtek po dobu 6
týdnů
27.10.2015 – divadlo Šikulka a jeho tři poučné pohádky opírající se o
lidské vlastnosti
Listopad
6.11.2015 – návštěva Aktivity parku Médi Kubíka ve Frymburku. Děti
zahájily návštěvu parku kvalitní svačinou a sponzorským darem- pitíčky
„Kubík“. Ve skupinkách absolvovaly naučnou steku se stanovišti, kde
plnily úkoly poznávací a sportovní = lovily bambusovými pruty a
poznávaly druhy ryb, míčky odstřelovaly jedovaté houby, skládaly
dřevěné puzzle s tématikou, skládaly japonský tangram. Soutěžily
v lanovém centru na čas, v zoo koutku si mohly prohlédnout, nakrmit a
pohladit holandské kozičky a zakrsklé králíčky. Vyzkoušely si jízdu
v summer tubingu – letním bobování, což je speciální dráha se
sklopenými zatáčkami v nafukovacích člunech. Naše lipenské děti
ohromily místní asistenty svou statečností a svým kladným vztahem
k této adrenalinové atrakci, jízdu zvládly od předškoláků všechny děti,
dokonce 2 a 3 leté. Za odměnu se mohly nejmenší povozit na kolotoči
s nafukovacími čluny. Za své skvělé výkony byly oceněny dary od Médi
Kubíka z rukou provozovatele pana Dlouhého.

12.11.2015 – závěrečná hodina kurzu plavání – všichni malí účastníci
obdrželi po zásluze od instruktorů mokré vysvědčení a sladkou odměnu
25.11.2015 – divadelní představení „Chaloupka na mýtince“
v českobudějovickém divadle „U Kapličky“ – div.spolek Pohádková
rezervace – akce pro předškoláky
29.11.2015 – rozsvícení vánočního stromečku, začátek doby adventní –
vystoupení dětí MŠ: pásmo písní, básní, tanečků s vánoční tématikou
Prosinec
3.12.2015 – focení dětí na vánoční přání
4.12.2015 – návštěva Mikuláše a jeho přátel – naše hodné děti byly za
písničky odměněny balíčky
8.12.2015 – výroba keramických dárečků pro rodiče pod vedením Petry
Nekolové
14.12.2015 – vánoce lesních zvířátek – děti donesly ozdoby z jedlých
materiálů a pochoutky pro čtyřnohé kamarády do místního lesa
15.12.2015 – výroba vánoční dekorace = vánoční strom s ozdobami
pro lipenskou Jednotu.
18.12.2015 – přiletěl k nám Ježíšek…děti měly bohaté vánoce protkané
vlastnoručně provedenými dekoracemi, koledami, vánočními tradicemi a
ochutnávkou cukroví
21.12.2015 – první vystoupení našich zpěváčků z MŠ a ZŠ pod
vedením M. Slabihoudové pro celou školu
Leden
5.1.2016 – dramatizace příběhu Tří králů v podání předškoláků pro své
menší kamarády
21.1.2016 – divadlo „Máma a táta“ s představením Otesánek
Únor
9.2.2016 – karneval v MŠ – maškarní rej ve víru tance soutěží a her +
přestavení kouzelníka, mima a komika v anglickém jazyce – Magical
language show
10.2.2016 – předškoláci v 1. Třídě – ukázková hodina … co je čeká 
11.2.2016 – zápis do 1. třídy
Poděkování
- všem divadelníkům za pravidelné obveselování a kulturní
obohacování dětských duší
- sokolníkům za přínosný program
- skvělým a trpělivým instruktorům plavání a Lipno Servisu
s.r.o.
- panu Dlouhému, Jarce Račákové a asistentům z parku Médi
Kubíka za organizaci, profesionální přístup a sponzorské dary
a maminkám p. Myslíkové a p. Weidenhofferové za pomoc
s dětmi a dokumentaci výletu
- Monice Slabihoudové za úžasný, nápaditý hudební doprovod
k našemu vystoupení „u stromečku“ a všem rodičům,
příbuzným a lipenským obyvatelům za skvělé obecenstvo.
Mamince Tereze Myslíkové za pomoc při kostýmních
dekoracích, rozsvěcování lucerniček a dokonalou asistenci při
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samotném vystoupení dětí. Všem organizátorům akce,
především Lucii Bravencové
lipenskému Mikulášovi, andělovi a čertům za nadílku a
návštěvu u nás v MŠ a všem ostatním, kteří se na této akci
podíleli
Jednotě „u kruhového objezdu“ za štědrou mikulášskou
nadílku pro děti
keramičce Petře Nekolové za její volný čas a chuť podělit se o
své nápady ze své umělecké tvorby při tvoření vánočních
překvapení pro rodiče
všem maminkám, které se podělily o vánoční cukroví, rodičům
za výrobu karnevalových masek, paní Filipčíkové za balonky
a p. Kubátové a p. Galové za fantastické masopustní koláče
všem předškolákům za příkladnou reprezentaci při zápisu do
1. třídy a jejich rodičům
manželům Birešovým za opravy kočárků a vozidel ze zahrady
MŠ a sponzorský dar
p. Zdechovanovi za opravy pomůcek v MŠ
manželům Bursíkovým za první krůčky canisterapie u nás
v MŠ
Hance Kotalíkové za kreativní výuku anglického jazyka v MŠ
Monice Slabihoudové za čas a chuť podporovat hudební
potencionál našich dětí MŠ
rodičům, kolegům a prostě všem, kteří kdy poskytli
sponzorské dary MŠ a jakoukoliv ochotu pomoci při aktivitách
MŠ
Kolektiv učitelek MŠ Lipno nad Vltavou

Lipno dětem aneb těšíme se na Velikonoce
Sobota 26. března bude na Lipně patřit opět dětem. Připravili
jsme si pro ně další lipenský dětský den. Od 10 – 13 hodin budou
v salonku Restaurace Lanovka tvořivé dílny. Společně budeme
malovat a zdobit vajíčka, vyrábět velikonoční přáníčka a
dekorace. Ve 13 hodin bude pro děti s účastnickou kartou
připravený stezkabus s lišákem Foxem, který je vyveze ke
Stezce korunami stromů, kde bude probíhat od 13 – 15 hodin
pletení pomlázky a hledání vajíček.
Kromě stezkabusu zdarma budou mít děti s účastnickou kartou i
vstupné do Aquaworldu Lipno o 50% výhodněji a v Restauraci
Lanovka pro ně bude připravená malá dobrota k obědu.
Více informací v kalendáři akcí na www.lipno.info
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pohoštění. Po celodenním veselení zábava
pokračovala v hotelu BouCZECH, kde i přes
velký časový shon a téměř bez personálu, pro
nás vybudovali skvělé zázemí, kde pamětníci
s radostí zavzpomínali. Renovované prostory se
nám moc líbí. Děkujeme.

Hned druhý den, v neděli 7. 2. 2016 v podvečer,
vyrazilo několik seniorů na muzikál Kleopatra,
který se nám přiblížil do Českých Budějovic.
Snad také proto byl zájem o tuto akci docela
velký. Bohužel představení se konalo v Budvar
Aréně, kde vše vypadá úplně jinak, než
v prostorách jakéhokoliv útulného divadla. Ale i
tak věříme, že se výlet všem líbil a těšíme se na
další. Nemalé poděkování patří společnosti
Stezka korunami stromů, která nám ochotně
zdarma poskytla dopravu autobusem.
Sobota 27.2. se nesla ve znamení karnevalu.
Odpoledne proběhl karnevalový rej pro děti,
kterým provázel Pan Ptáček. Děti se předvedly
v krásných maskách, zasoutěžily a zatancovaly
si, dostaly balíčky pro radost a na chuť domácí
koláče od pana Jaroslava Novotného „Chemika“
z restaurace Loděnice Lipno.
Večer patřil dospělým a nutno podotknout, že co
se masek týče, nezůstali za dětmi v ničem
pozadu. Masky byly vyladěné do nejmenších
detailů. Elán, se kterým se tančilo a soutěžilo,
by nám dospělým mohly děti taky závidět☺.

ÚNOROVÉ OHLÉDNUTÍ
Během února jsme opět trošičku ožili. V sobotu
6. 2. 2016 prošel obcí Masopustní průvod.
Pozastavil se u každého, kdo se chtěl pobavit,
zatančit si a připravil pro koledníky výborné
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 V březnu uvítáme nově narozené děti mezi
nejmladší občánky naší obce.
 Ke
konci
dubna
připravíme
Slet
čarodějnic, který začne registrací všech
potencionálních čarodějnic a čarodějů a
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bude pokračovat zábavným programem.
Všichni, kdo máte co do činění s magií,
začněte se na tuto významnou událost
pomaličku připravovat☺. Detaily v příštím
zpravodaji.

Akce

Zveme Vás na
Josefovskou zábavu
v sobotu 19.3.2016 od 20,00
hodin v hotelu BouCZECH.
Vstup 80,- Kč
Hraje C O R S O b e a t ! ! !
PROGRAM FČAS BŘEZEN 2016
PROGRAM PRO DĚTI
Velikonoční tvoření / zdarma
neděle 20.3.2016 13:00 – 15:00 ve spolupráci s Frymburskými
maminami
Čeština pro školáky / kurz
každé úterý 15:00 – 16:00 teoreticky i prakticky zaměřený kurz českého
jazyka
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30, každý
čtvrtek 19:00 – 20:00 kromě 10.3.2016
Fitness dance s Evou / 70 Kč, každé úterý 19:00 – 20:00
Stolní tenis / 30 Kč, dle domluvy pondělí, středa, pátek 18:00 – 20:00
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
Od 6.3.2016 každou neděli 16:00 – 17.00 Montessori chvilky / kurz 15
lekcí 1040 Kč / jednorázové vstupné 100 Kč. Kurz pro rodiče s dětmi od
1,5 roku zaměřený na získání komunikačních a výchovných způsobů
k rozvoji dětské samostatnosti a k podpoře dětské osobnosti.
18.3.2016 pátek 17:00 – 19:00 / 180 Kč – 250 Kč podle složitosti dekoru
Otisky dětských ručiček a nožiček do keramické hlíny s Petrou
Nekolovou. Obtisk na plát z keramické hlíny dle přání se jménem,

datem narození, věnování a další dekorací. Samotná výroba trvá cca
20min., po glazování a vypálení bude k vyzvednutí v průběhu dubna.
Rezervace na tel 731 466 873 nebo e-mail petra.nekolova@centrum.cz,
info na fb - U Nekolů.

Projekt
muzikál
Leylah,
slečna
Teenager. Muzikál, do kterého je zapojeno
35 dětí se připravuje od března 2015. Děti
v něm hrají, zpívají, tančí. Posláním projektu
je boj proti konzumnímu stylu života
dnešních dětí a mladých lidí, otázky
multikulturní výchovy a mnoho dalších
přesahujících nejen hudebních cílů. Kde?
Jihočeské divadlo Č.B. 1. a 2. června 2016,
Městské divadlo Č. Krumlov 18.-20. května
2016. Motto: Největší umění je umění žít!
Vstupenky:
listkynamuzikal@seznam.cz.
Cena: 190,-/230,-/90,- Kč. Z lipenských
dětí
v muzikálu
účinkují:
Anna
Kocourková,
Linda
Stýblová,
Jana
Staňková,
Mariane
Sahli,
Laura
Šlancová.
Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku
pořádá Hasičský ples v sále penzionu STARÁ
ŠKOLA ve Frymburku v sobotu 19.3.2016 od
19,00 hodin. K tanci a poslechu hraje
skupina LEŤÁCI. Program: předtančení,
bohatá tombola, půlnoční překvapení.

Ostatní

Prodáváme štípané palivové dřevo
25cm
33cm
50cm
100cm
Smrk
920,-kč 880,-kč 800,-kč 900,-kč
Bříza
950,-kč 920,-kč 850,-kč 1050,-kč
Buk
1120,-kč 1080,-kč 1000,-kč 1300,-kč
Veškeré ceny jsou s 15% DPH. Dřevo měřeno při odběru V x Š x
D, doprava zajištěna. Kontakty a objednávky: Jaromír Nosek,
724290598. Jaromir_N@seznam.cz. Hrudkov 41, Vyšší Brod.
www.drevocohori.cz.
Závodní výbor odborové organizace při Českém statistickém úřadu
vlastní na Kobylnici rekreační chatičky, které by občas potřebovaly
prohlédnout a opravit, např. elektro, čerpadlo a podobně, a to zvláště
přes letní sezónu, kdy se pronajímají zaměstnancům. Přijmou
šikovného kutila, údržbáře /například na dohodu/, který by se o tyto
činnosti postaral. Kontakt: Pavla Málková, tel. 605 869 470.

Brigáda na léto v Lipně nad Vltavou
Rekreační areál Amenity Resort Lipno a výstava LEGO modelů shání
brigádníky v termínu od 1. června do 31. srpna 2016 (možná i kratší
doba) na tyto pozice: průvodce na výstavě, obsluha v prodejně,
recepční, animátor/ka, obsluha venkovní půjčovny. Odměna 60 – 90
Kč/hod. dle vykonávané pozice, v případě zájmu zašlete CV na:
jana.slovakova@ujizdime.cz.
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

