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Historie

Z KRONIKY ANEB HISTORIIE Z JINÉHO POHLEDU
ROK 1995

V tomto roce si připomínáme 50 let od skončení 2. světové
války. Poražené státy Německo a Japonsko jsou na vysoké
ekonomické úrovni, to ale nelze říct o menších státech, jako
jsou Polsko, Česká republika.
I v našem státě proběhly oslavy konce 2. světové války.
Proti minulosti byly vyzdviženy zásluhy západních mocností
a našich vojáků zařazených do jejich armád.

K 31.12. 1995 žilo v naší obci 509 obyvatel - z toho 249 žen
a 260 mužů, včetně dětí. Obyvatel starších 60 let bylo 62, z
toho žen 31 a mužů také 31.
V tomto roce se v obci hodně změnilo, a to k dobrému i
špatnému. Zrušila se prostorově největší a nejlepší
knihovna a klub důchodců. Ale zato vznikly prostory pro
vybudování bytů pro občany. Dalším negativním stavem je
přerušení výstavby čistící stanice, která je pro budoucnost
hodně důležitá - v rámci další možné výstavby.
V tomto roce značně poklesl turistický ruch a zájem o pobyt
v obci Lipno. Současná ubytovací a stravovací zařízení jsou
zastaralá. Nové hotely a restaurace jsou zase příliš drahé.
Výjimkou je hotel "Kramolín", kde současné ceny za
ubytování a stravování jsou na rozumné hranici.
Návštěvnost Lipna je závislá na počasí, které se v letošním
roce značně zhoršilo
Společenský a kulturní život upadá, ale zato se rozvíjí
sportovní. FC LIPNO má oddíl žáků a mužů. Hlavním
sponzorem mládežnického fotbalu v Lipně nad Vltavou je
ČEZ, jehož znak nosí žáci na svých dresech.Tehdy Lipno
bylo svědkem historického fotbalového utkání: lipenské
ženy proti mužům seniorům.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 17/2015 ze dne 0209.2015
č. usnesení : 242 /2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 243 /2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo změnu svého
usnesení č. 228/2015 ze dne 19.8.2015 takto: Zastupitelstvo obce Lipno
nad Vltavou ruší záměr prodat část
pozemku p.č. 402/3 v k.ú. Lipno nad Vltavou – vlastníkem tohoto
pozemku je: ČR, Státní pozemkový úřad
č. usnesení : 244/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, aby byla
uzavřena nájemní smlouva s nájemcem společnosti LIPNO SERVIS
s.r.o., IČ: 26016885 na dobu určitou od 1.10.2015 do 31.12.2017, jejímž
předmětem bude pozemek p.č. 55/10, jehož součástí je jiná stavba bez
č.p./e.č, stojící na 55/10 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad
Vltavou za účelem provozování podnikatelské činnosti – půjčovny
sportovního vybavení, provozování občerstvení a provoz veřejných WC
s tím, že nájemné bude pro poměrnou část roku 2015 činit 10.000,- Kč
a dále bude nájemné činit 50.000,- Kč ročně. Nájemce za dobu užívání
pozemku p.č. 55/10 včetně stavby bez právního důvodu za období od

1.7.2013 do 30.9.2015 uhradí obci Lipno nad Vltavou z titulu
bezdůvodného obohacení částku 140.000,- Kč.
č. usnesení : 245/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, že v roce 2015
bude provedena oprava části povrchu v nejstrmější části cyklostezky
Plískov - Studená, která se po provedeném ohledání jeví nebezpečnou.
č. usnesení : 246/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nemá záměr prodat pozemek
p.č. 212/58 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 247/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s tím, aby sousední
pozemek p.č. 510/3 v k.ú. Lipno nad Vltavou byl napojen na místní
komunikaci obce Lipno nad Vltavou zřízením sjezdu.
č. usnesení : 248/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s pořízením ohrady pro
kontejnery dle nabídky společnosti Střechy Prüher s.r.o. – položkového
rozpočtu ze dne 20.8.2015 za cenu díla 192.278,- Kč bez DPH, to je
232.656,- Kč vč. DPH (21%).
č. usnesení : 249/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje pro účely uzavírání
smluv o využívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu pro kalendářní rok 2015
s původci odpadu poskytujícími ubytovací služby a pronájem
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nemovitostí v obci Lipno nad Vltavou v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.,
a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Lipno nad Vltavou č.
3/2001, O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM, účinné od
1.1.2002, cenu ve výši 300,- Kč/lůžko/rok bez DPH.
č. usnesení : 250/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou v návaznosti na své usnesení č.
226/2015 ze dne 19.8.2015 souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě,
jejímž předmětem je budoucí závazek smluvních stran v budoucnosti po
vybudování přípojky kanalizace, sjednat ve prospěch panujících
pozemků p.č. 434/20, 437/53 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou v rozsahu dle
jejího skutečného provedení přípojky kanalizace, věcné břemeno
služebnosti inženýrské sítě za budoucí cenu 500,- Kč bez DPH. Návrh
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je součástí
tohoto usnesení.
č. usnesení : 251/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou se seznámilo s obsahem zadání
právního rozboru zamýšlené směny pozemků a pověřili starostu obce
jejím zadáním.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 18/2015 ze dne 16.09.2015
č. usnesení : 252 /2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 253 /2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo cenovou nabídku
spol. Zenkl CB, spol. s r.o., České Budějovice, IČ: 281 313 39, na akci:
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„Pěší zóna – Lipno nad Vltavou“, zahrnující: Inženýrskou činnost k ÚŘ,
Dokumentaci pro stavební povolení, Inženýrskou činnost k SP a
Tendrovou dokumentace, vše za celkovou nabídkovou cenu 440.000,Kč bez DPH.
č. usnesení : 254/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo návrh Smlouvu č.
CB-1030026833/001/SETR o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení /soustavy kabel
NN + uzemnění na pozemcích p.č. 434/7, 434/11, 440/67 vše v k.ú.
Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou mezi spol. E.ON Česká
republika, s.r.o., České Budějovice a obcí Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 255/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s prodejem části
pozemku p.č. 402/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obce Lipno nad Vltavou
za částku 1.000,-/m2. Na náklady kupujícího bude vyhotoven
Geometrický plán.
č. usnesení : 256/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nemá záměr prodat pozemek
p.č. 33/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 257/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo návrh Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti STL
plynovod a plynovodní přípojky na p.č. 504/2 a 505/1 v k.ú. Lipno nad
Vltavou, obec Lipno nad Vltavou mezi obcí Lipno nad Vltavou a panem
Mgr. Milanem Pekařem.
č. usnesení : 258/2015
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo rozpočtové opatření
č. 10/2015.

Život v obci
pro všechny děti připravili dětský
aneb velká podzimní výprava".
odpoledne plné her a soutěží,
opékáním buřtů u Janusovské
www.lipno.info

Podzimní prázdniny na Lipně
I na podzim si můžete užít krásnou dovolenou na
Lipně. Listnaté stromy změnily barvu, ranní inverzní
počasí přímo vybízí k návštěvě Stezky korunami
stromů, odkud je překrásný pohled na mlhou zalitá
údolí a pěší procházky či výlety na kole jsou
neopakovatelné. Neváhejte a prožijte letošní
podzimní prázdniny právě na Lipně a zakuste tuto
podzimní nádheru na vlastní kůži. Na Lipně se
rozhodně nudit nebudete, protože všechno je tu stále
v provozu.
Neváhejte a řekněte si u ubytovatelů o výhodné
balíčky, které obsahují kombinaci nejžádanějších
lipenských atrakcí jako je Stezka korunami stromů,
sjezd na koloběžce nebo jízda elektročlunem.
Pokud by náhodou počasí bylo až příliš sychravé,
nevadí. Navštívit můžete vodní ráj Aquaworld Lipno
nebo například Hopsárium. A na středu 28.10. jsme

den "Lipno dětem
Čeká je zábavné
které zakončíme
lampy. Více na

Miss Kompost
Spolek Ekodomov pořádá soutěž
Miss Kompost, klání o nejhezčí
nebo nejzajímavější kompost.
Soutěž Miss Kompost je pro
zkušené kompostáře i pro ty, kteří s
kompostováním teprve začínají.
Přihlaste svůj kompost, ať je
jakýkoli, Miss Kompost totiž není
jen soutěží krásy. Výhru vám může přinést i zajímavý
příběh nebo originální nápad.
Soutěž slouží k neformální výměně zkušeností s
kompostováním. Je studnicí rad a inspirace, již tvoříte vy
sami. Účastí tak můžete pomoci i těm, kteří s
kompostováním ještě nezačali a teprve o něm uvažují.
Miss Kompost je tu také pro podporu myšlenky, že
kompostování patří k modernímu životnímu stylu. Vždyť
navracení biomateriálu do půdy je blahodárné pro
domácnosti a zahrádky i pro celou planetu. Věděli jste
například, že kompostováním můžeme půdě nejen
dodávat živiny, ale také účinně předcházet erozi, ničivému
suchu i povodním?
Vyhrát můžete letos opravdu užitečné ceny – zahradní
techniku od firmy Bosch a poukázky na nákupy. Soutěž
svojí záštitou podpořil ministr Životního prostředí Mgr.
Richard Brabec a radní pro životní prostředí HMP RNDr.
Jana Plamínková. Letošní rok 2015 je vyhlášen OSN
Mezinárodním rokem půd a soutěž MISS KOMPOST se
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tak zaměřuje i na zvýšení zájmu veřejnosti o stav půdy na
zahradách ve městech ale i té zemědělské, která je z
většiny pronajatá a vlastníci nemají často představu, jak
nájemci o půdu pečují.
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Přihlašovat svůj kompost můžete do 30. 11. 2015 na webu
www.kompostuj.cz, kde je přihlašovací formulář.

rtu a se vší pompou tak, jak se na panovníka sluší a patří.
K naší smůle se ukázalo, že ani mocní nejsou nejmocnější.
Jez v Herbertově se nám stal osudným.

OHLÉDNUTÍ ZA KURIÓZNÍMI PLAVIDLY
Dovolte, abychom se pochlubili malým úspěchem, který
nám udělal obrovskou radost. 5. září jsme se za Lipno po
sedmé v řadě zúčastnili 43. ročníku Plavby kuriózních
plavidel ve Vyšším Brodě. Zpočátku se námět na plavidlo,
představující rytířskou družinu, kočár a koně, zdál téměř
nerealizovatelný. Avšak po přizvání, k již tradiční
spolupráci, uměleckého mága Honzy Poláčka, který jasné
představy a konkrétní požadavky Honzy Luptáka (Lupena)
začal realizovat a pomohl tak připravit nádherné barevné
dekorace s neuvěřitelnými detaily, začalo být jasné, že
tento rok to bude „bomba“.
A tak jsme v den „D“ vyrazili jako družina Oldřicha II.
z Rožmberka, s jeho manželkou, dvorními dámami, rytíři,
služebnictvem. A když Rožmberk, tak i s Bílou paní, a
v kočáře se čtyřmi koni. Pluli jsme neohroženě, s písní na

Zadní část plavidla se zcela převrátila a všichni jsme se
vykoupali. Radost, že jsme vyvázli živí a zdraví, vystřídalo
zklamání a smutek. Tolik práce na přípravách odnesla
voda doslova během pár vteřin. Vzdát jsme to nechtěli,
plavidlo jsme otočili, po vyždímání šatů jsme naskočili a
pokračovali v plavbě. Odhodlání dojet do konce bylo
veliké, ale bohužel počasí nepřálo a zima, která se do nás
dala, nám nedovolila pokračovat do cíle. Zakotvili jsme na
„Veverkách“ s myšlenkou, že letos to nevyšlo.
Jenomže… nakonec se všechna ta námaha vyplatila.
Nevěříc jsme si vychutnali sladké vítězství, a to dvojité.
Vyhráli jsme nejen cenu diváků, ale také první místo a
hlavní výhru 20.000,- Kč. Peníze jsme věnovali Johance
Žižkové z Vyššího Brodu. Proč a na co není třeba
vysvětlovat. Její příběh všichni známe. Jí a celé rodině
držíme palce.
Za OS LIPEN Lucka Bravencová

Životní jubilea, narození, …
ŘÍJEN 2015
Měsíc říjen patří mezi tři měsíce v roce, kdy máme zapsáno nejvíce jubilantů - v říjnu 14. Kulaté výročí je
pouze jedno - paní Jarmila Grötzbachová. Dále budou slavit paní Anežka Cvachová, Františka Švarcová,
Blanka Hronová, Miroslava Sluková, Antonie Olšiaková, Ludmila Víšková, Božena Míčková a Božena
Hofmanová. A ještě pánové Karel Míček, Miroslav Kvašnovský, Jan Justin, Josef Strnka a Stanislav
Zeman.
Dobrou náladu, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu krásných okamžiků v životě přeje SPOZ
L.Bravencová a V. Neubauerová.

Ostatní
MALOVAT NÁS BAVÍ
I letos je pro Vás připraven kurz malování a keramiky pro
dospělé a místa jsou stále ještě volná – PŘIJĎTE SE
PŘIHLÁSIT NEBO PROSTĚ JEN ZAVOLEJTE, tel.
605 986 987 lektor kurzu Mgr. Martin
Kubalák, m.kubalak@seznam.cz.
Kdy: pondělí od 17.30 – 19.45 hod.
Kde: v budově staré školy ve Vyšším
Brodě, učebna ZUŠ od 2.10.2015 –
do 30.5.2016.

OZNÁMENÍ
V souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních
služeb vás informujeme, že v období od 1. října do 5.
listopadu 2015 proběhne výluka železniční přepravy na
trati číslo 195 v úseku Rybník – Lipno nad Vltavou.
Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje
nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací na
www.cd.cz/jiznicechy v sekci omezení provozu.
České dráhy, a.s.
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Landal Marina Lipno hledá recepčního/ recepční na VPP/HPP
Co bys měl/měla umět: NJ/AJ slovem i písmem, dobrá znalost MS
Office ( Excel, Word), komunikační schopnosti, profesionální
vystupování, schopnost týmové spolupráce, odolnost vůči stresu.
Co ti nabízíme: ubytování zdarma, zaměstnanecké výhody, mladý
kolektiv, mezinárodní prostředí, možnost dalšího vzdělávání, zajímavé
platové ohodnocení.
Náplň práce: práce na recepci a každodenní komunikace s lidmi,
administrativa spojená s prací na recepci.
Termín nástupu: říjen 2015. Kontakt: Strukturovaný životopis zasílejte
na katerina.trajerova@landal.cz..
Firma ISS Facility services s.r.o. přijme zaměstnance:
1) na pozici úklidový pracovník s místem zaměstnání recepce Landal
Marina Lipno. Pracovní poměr na DPP, měsíční odměna 5.000,- Kč.
2) Na pozici úklidový pracovní s místem zaměstnání rekreační zařízení
Landal Marina Lipno. Pracovní poměr: HPP. Plat: 15.000,- Kč.
Požadavky: časová flexibilit, řidičský prlkaz sk. B výhodou.
Bližší informace na te. 724 254 906, Petra Palmová.
Společnost Eco Farm CZ s.r.o. se sídlem ve Frymburku hledá do
svého týmu šikovného traktoristu se zájmem o práci. Praxe a
samostatnost vítána. Jsme mladá dynamická rozvíjející se firma
s kompletně novým technickým vybavením a zázemím, hospodařícím
na cca 500 ha s vlastním stádem masného skotu. Nástup na začátku
roku 2016. Životopisy zaslejte na adresu: mikesova@eco-farm.cz
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