ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 04/2016

■

Duben

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod
navštěvovalo 17 žáků. Do 1. třídy byla zapsána 2 děvčata. Ve škole
byla zřízena plynová kotelna na propan butan.
MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA: knihovnu stále vede paní Lilian Schořová.
V tomto roce měla 21 dospělých a 31 dětských čtenářů.
LETNÍ KINO: nejnavštěvovanější filmy: 1. Pelíšky - 308 diváků, 2. 60
sekund - 198 lidí, 3. Princezna ze mlejna - 172 lidí.
ORGANIZACE ZO ČSŽ: má pouze 16 členek. Akce pro děti již
neorganizujeme, pouze financujeme "sladké medaile" na závěr
plaveckého výcviku pro žáky ZŠ.

ROK 2000 – výpis z kroniky
K 1. 1. 2000 mělo Lipno nad Vltavou s osadou Slupečná 539 obyvatel.
Počet obyvatel narůstá. Narodily se 4 děti: 3 děvčata a 1 chlapec. Bylo
uzavřeno 6 manželství a zemřeli: 1 občanka a 1 občan. V říjnu se
občané stěhovali do opraveného domu čp. 7. Rekonstrukce netrvala ani
celý rok.
Mimořádné události: 24. ledna 2000 na Kramolíně shořel polský
autobus. Došlo k samovznícení zkratem. Děti z Polska lyžovaly. Nebyly
ohroženy. A 19. února 2000 hořela bývalá chata Motoru. Po odchodu
pracovníků došlo k požáru. K ohni přijely brzy čtyři hasičské vozy, takže
škoda nebyla příliš veliká.
6. dubna 2000 navštívil pan prezident Václav Havel s manželkou
Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
12. listopadu 2000 se konaly v naší obci volby do Budějovického kraje.
Celkem odvolilo 106 občanů. Z naší obce to bylo 19,30% voličů.
Na konci října a začátku listopadu 2000 se konaly blokády téměř na
všech blízkých rakouských přechodech. Byly na protest uvedení do
provozu temelínské jaderné elektrárny.
17. listopad 2000 byl poprvé slaven jako státní svátek - Den boje
studentů za svobodu a demokracii - 1989.
V tomto roce 22. listopadu ztratil SPORT legendu - EMILA ZÁTOPKA byl čtyřnásobným olympijským vítězem v běhu. V roce 1999 byl
vyhlášen českým Olympionikem století.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 1999/2000: Základní
škola měla 29 žáků, mateřská školka 21 žáků, školní družinu

MARINA LIPNO: stavba rekreačního střediska MARINA prakticky
začala poklepáním na základní kámen naším panem starostou v
červenci 1998. Událost přenášela televize. Ještě v zimě 1999 - 2000
byly prováděny zemní práce. Zanedlouho zde vyrostlo 12 budov.
Kolaudace první části projektu se uskutečnila 26. 9. 2000. Apartmány
byly využívány ze 70%. Nedaleko apartmánů kotvila loď Bohemia. Sem
se chodí návštěvníci stravovat. Podle plánu do konce roku 2001 má být
hotovo 246 apartmánů. Zájem o rekreaci je ze strany Holandska a
Německa.
POŠTA: poštovní úřad býval v budově Obecního úřadu. V roce 1997
byla provedena rekonstrukce. Od té doby má poštovní úřad samostatný
krytý vchod a pošta byla zmodernizována. Před poštou jsou již několik
let dva telefonní automaty.
FOTBALOVÝ KLUB: na podzim roku 2000 se spojily FC Lipno a Vltavan
Loučovice. Je zaregistrován pouze jeden klub a to FC Vltava. Tato
organizace převzala pořádání různých akcí pro děti po ženské
organizaci - ČSŽ. Práce se jim daří. Nyní jsou hybnou silou sportovního
a společenského dění právě fotbalisté.
LIPNO GOLF CLUB: postavit golfové hřiště v jižních Čechách,
konkrétně v Lipně nad Vltavou se rozhodli manželé, kteří v Lipně také
podnikali. Samotná hlavní stavba byla zahájena roku 2000, a to
zbudováním Driving Range /cvičná louka/. Pro představu sem bylo
navezeno 15 000 m krychlových zeminy a vysazeno 4 000 ks stromků a
keřů.
Z ČINNOSTI SPOZ LIPNO NAD VLTAVOU: v tomto roce bylo
navštíveno 102 občanů u příležitosti narozenin, narození dítěte apod.
Bylo přivítáno 9 dětí: 3 dívky a 6 chlapců.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 3/2016 ze dne 17.02.2016
č. usnesení: 33/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo plnění rozpočtu
obce Lipno nad Vltavou za období roku 2015.
č. usnesení: 34/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo účtový rozvrh roku
2015, který bude přiložen k Vnitřním směrnicím obce Lipno nad Vltavou
pro rok 2015.

č. usnesení: 35/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost Aqualungu
clubu - Klubu sportovního potápění Frymburk, IČ: 00476382 o
poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Lipno nad Vltavou na
činnost v roce 2016 ve výši 20.000,- Kč. Tato dotace bude poskytnuta
na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a
příjemcem bude vyúčtována nejpozději do 15.12.2016.
č. usnesení: 36/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost Střediska
rané péče SPRP České Budějovice, IČ: 750 949 75 o poskytnutí
finanční dotace z rozpočtu obce Lipno nad Vltavou na poskytování raně
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poradenských služeb v roce 2016 2 rodinám s dítětem se zrakovým a
kombinovaným postiženým žijícím v Lipně nad Vltavou ve výši 22.000,Kč. Tato dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace a příjemcem bude vyúčtována nejpozději
do 15.12.2016.
č. usnesení: 39/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo cenovou nabídku
společnosti ČEVAK, a.s. na akci „Lipno nad Vltavou, ČOV – úprava
kalového hospodářství na emulzní flokulant“ za částku 89.920,- Kč bez
DPH.
č. usnesení: 40/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo cenovou nabídku
společnosti ČEVAK, a.s. na akci „Lipno nad Vltavou, ČSV Plískot –
obnova stavební části objektu za nabídkovou cenu 145.751,- Kč bez
DPH.
č. usnesení: 41//2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo cenovou nabídku
společnosti ČEVAK, a.s. na akci „Lipno nad Vltavou – doplnění a
úprava ČSK za nabídkovou cenu 620.0893,- Kč bez DPH.
č. usnesení 42/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo přehled ohlášených
realizovaných investic 2015 předloženou společností LIPNO SERVIS
s.r.o., opravený dle usnesení Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
11/2016.
č. usnesení: 43/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost společnosti
EXCEDER ENTERPRISE a.s. o souhlas vlastníka s kácením dřevin na
lesním pozemku ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou p.č. 78/24 a 78/1
v k.ú. Lipno nad Vltavou a zároveň souhlasí s dočasným vynětím
z PUPFL. Dřevní hmota bude ponechána žadateli, dřevní zbytky žadatel
odstraní na vlastní náklady.
č. usnesení: 44/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost společnosti
EXCEDER ENTERPRISE a.s. o souhlas vlastníka s kácením dřevin
rostoucích mimo les na p.č. 78/8 v k.ú. Lipno nad Vltavou ve vlastnictví
obce Lipno nad Vltavou. Dřevní zbytky žadatel odstraní na vlastní
náklady. Vytěžená dřevní hmota bude předána obci Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 45/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo, že ve všech bytových
domech ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou včetně domu č.p. 37
bude úklid společných prostor zajištěn obcí Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 48/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou prověřilo stav komunikace na
p.č. 769/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou a rozhodlo, že s opravou cesty se
v letošním roce nepočítá.
č. usnesení: 53/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou I. Zastupitelstvo obce Lipno nad
Vltavou souhlasí s tím, že obec Lipno nad Vltavou opakovaně vyzve
Státní pozemkový úřad ve smyslu §10 zákona č. 503/2012Sb., Státní
pozemkový úřad, který na původní žádosti obce nijak nereagoval, o
převod těchto pozemků: p.č. 164, 147, 157, 382, 402/3, 354/2,
354/3, 398 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou do
vlastnictví obce Lipno nad Vltavou.
II. Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s podáním žádosti
ve smyslu §10 zákona č. 503/2012Sb., Státní pozemkový úřad, o
převod pozemků p.č. 440/28 a p.č. 395 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou,
obec Lipno nad Vltavou do vlastnictví obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 58/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo návrh ceny
vodného a stočného pro rok 2016 společnosti ČEVAK a.s., a to ve výši
vodného 28,12 Kč včetně DPH a stočného ve výši 29,32 Kč včetně
DPH.
č. usnesení : 61/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s realizací staveb:
Okružní křižovatka při hlavním příjezdu od Vyššího Brodu do Lipna nad
Vltavou, v rámci revitalizace náměstí včetně přeložek IS, příjezdová
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komunikace z parkoviště u bazénu včetně chodníku podél potoka, pěší
promenáda navazující na náměstí, přechod cyklostezky přes hráz a
souhlasí s návrhem technického řešení těchto staveb.

OZNÁMENÍ ČESKÝCH DRAH
V souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních služeb vás
informujeme, že ve dnech 20.-29.4. a ve dnech 12.-15.4.,18.19.4. a 2.-3.5. 2016 proběhne výluka železniční přepravy na trati
číslo 195 v úsecích Rybník - Lipno nad Vltavou. Z tohoto důvodu
budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou
přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD
v sekci omezení provozu.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 5/2016 ze dne 16.03.2016
č. usnesení: 70/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo odpis
nevymahatelných pohledávek Základní a Mateřské školy Lipno nad
Vltavou ve výší 2.800,40 Kč.
č. usnesení: 71/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost Fotbalového
klubu FC Lipno o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2016 ve výši
250.000,- Kč. Tato dotace bude poskytnuta na základě písemné
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a příjemcem bude
vyúčtována nejpozději do 15.12.2016.
č. usnesení: 73/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo a odsouhlasilo cenovou
nabídku společnosti ČEVAK, a.s. na akci „Lipno nad Vltavou, Slupečná,
VDJ – obnova dávkovacího čerpadla“ za částku 20.901,- bez DPH.
č. usnesení: 74/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo a odsouhlasilo cenovou
nabídku společnosti ČEVAK, a.s. na akci „Lipno nad Vltavou,
Intenzifikace ČOV – I. etapa, obnova aeračního systému“ za částku
188.690,- bez DPH.
č. usnesení: 75/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
cenovou nabídku společnosti LIPENSKÁ ZEMNÍ, s.r.o. na opravu
vodovodního řádku v obci Lipno nad Vltavou za částku 334.272,- Kč
bez DPH.
č. usnesení: 76/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo změnu
stanov Sdružení lipenských obcí s tím, že Městys Frymburk sníží
příspěvek z 50.000,- Kč na 30.000,- Kč ročně.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 4/2016 ze dne 02.03.2016
č. usnesení: 63/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 64/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
společný postup zadavatelů Obce Lipno nad Vltavou a Jihočeského
kraje na stavbu „Okružní křižovatka na silnici II/163“.
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s rozdělením objektu
stavby „Okružní křižovatka na silnici II/163“ tak, že obec Lipno nad
Vltavou bude investorem objektů: IO 112 Chodníky, IO 314-1 Přeložka
vodovodu, IO 314-2 Přeložka kanalizace, IO 314-3 Přeložka výtlačné
kanalizace a IO 411 + IO 412 Veřejné osvětlení a Přisvětlení přechodů.
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se zadávací
dokumentací pro zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce dle §
38 zákona č. 137/2006 Sb. na stavbu „Okružní křižovatka na silnici
II/163“.
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se Smlouvou o sdružení
zadavatelů na stavbu „Revitalizace centrální části obce Lipno nad
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Vltavou – SO 101 Okružní křižovatka“ mezi Obcí Lipno nad Vltavou a
Jihočeským kraje včetně návrhu Smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se Smlouvou o
finančním narovnání mezi Obcí Lipno nad Vltavou a Jihočeským
krajem, týkající se části opravy komunikace II/163, na které bude
realizována stavba okružní křižovatky. Důvodem tohoto finančního
narovnání je skutečnost, že oprava této komunikace byla hrazena
z finančních prostředků ROP Jihozápad a v současné době je stále
v době udržitelnosti. Výše tohoto finančního narovnání je vyčíslena na
částku 349.270,92 včetně DPH.
č. usnesení: 65/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje zveřejnit záměr uzavřít
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 74/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou
za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN s uzemněním
v rámci stavby „Lipno nad Vltavou poliklinika 74/51 – NN“

č. usnesení: 66/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schvaluje a) Dohodu vlastníků
provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Lipno nad Vltavou a
Městysem Frymburk, b) Dohodu provozně souvisejících vodovodů mezi
Obcí Lipno nad Vltavou a Obcí Loučovice a c) Smlouvu o převodu práv
a povinností mezi Obcí Lipno nad Vltavou a společností ČEVAK, a.s.,
kterou převádí na společnost ČEVAK, a.s. práva a povinnosti, které pro
Obec Lipno nad Vltavou vyplývají z výše uvedených Dohod vlastníků
provozně souvisejících vodovodů.
č. usnesení: 67/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo nabídkovou cenou
207.560,- Kč bez DPH společnosti 1. Písecká a dřevařská, a.s. za
těžbu dřeva, likvidaci těžebních zbytků a klučení a likvidací pařezů.
Více ze zasedání Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou na
www.lipnonadvltavou.

Životní jubilea, narození, …
DUBEN 2016
V dubnu je docela hodně kulatých výročí: pánové Jaroslav Komrska, Jaroslav Koutský, Jan Fatur a paní: Kleopatra Totter, Jaroslava
Sokolová. Dalšími oslavovanými jsou pan Jan Stropek, paní Milada Stropková a Jaroslava Knapová.
Přejeme všem splnění všech přání, pohodu a zdraví do dalších let.
********************************************************************************************************************************************************
VÍTÁNÍ DĚTÍ 2016
V sobotu 19. března 2016 proběhlo v Obecním domě Vítání nových občánků naší obce. Na naše poměry bylo tentokrát přivítáno
hodně dětí - celkem 7, z toho 4 děvčátka a 3 chlapečci. Rodičům přejeme tu nejhezčí odměnu za ušlechtilé rodičovské úsilí – lásku
Vašeho dítěte, jeho úctu a vděčnost. A Vašim dětem šťastný, dlouhý a spokojený život.
Protože se na poli rodičovském poslední rok daří, plánujeme letos ještě jedno Vítání, a to na podzim. Každý lidský život je cenný, a tak
budoucím maminkách přejeme, aby dny čekání prožívaly v plné pohodě, donosily svá děťátka ve zdraví a bez komplikací.
Za SPOZ v Lipně nad Vltavou Lucie Bravencová a Vicky Neubauerová.

Život v obci
ČARODĚJNICKÝ SLET 2016
První
ročník
čarodějnického
řádění
odstartujeme 30. dubna v 16.30 v místním
parku "u hodin". Začneme registrací všech
malých i velkých čarodějnic/čarodějů.
Společným průvodem obcí se pak
přesuneme na hřiště, kde na nás bude čekat
spousta soutěží, např. POKUS o nej kouzlo,
ježibabské dobroty a lektvary, opékání buřtů
a spousta dalších vylomenin. Pokud máte
v rukávu nějaké zajímavé kouzlo nebo
čarodějnické představení, nestyďte se ho
ukázat. Příležitost bude. Těšíme se na vás. 

CO VÍTE O FILIPOJAKUBSKÉ NOCI?
V dubnu nadchází jedna z nejmagičtějších nocí v roce. Když nebudete
opatrní, ovládnou vás zlé síly. Noc ze 30. dubna na 1. května je
významným datem. Nachází se v kalendáři přesně mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem a už od nepaměti jí proto byla
připisována magická síla. Také Keltové v tento čas slavili jeden ze
svých nejvýznamnějších svátků – Beltine, jímž pro ně začínalo
kalendářní léto a s ním festival radosti a života. Beltine znamená jasný,
zářivý oheň. Právě oheň byl pro lidi dříve velmi tajemnou silou a v
určitých okamžicích měl i magickou moc. Keltové ohněm uctívali
slunečního boha Belena. V předvečer tohoto svátku Keltové zhasínali
všechny ohně, protože věřili, že v nich má skončit vše špatné. Následně
pak zapálili ohně nové, aby vše mohlo začít čisté, neposkvrněné,
nanovo. Ohni lidé dávali oběti bohům, aby si zajistili jejich přízeň.
Zřejmě z tohoto svátku pochází výrazně mladší zvyk – pálení
čarodějnic, který lidstvo udržuje dodnes. Ohně se nejčastěji pálily na
kopci za vesnicí, zřejmě proto, že dým měl čarodějnice, potažmo
veškeré zlo zahnat co nejdál od domů.
Také domy se v období před samotným svátkem vykuřovaly, zřejmě
proto, aby se v nich neusadily zlé síly. K tomuto účelu sloužil jalovec,
rozmarýna, bolehlav a routa, ale samozřejmě i kadidlo. Čarodějnice
také zaháněly hlasité zvuky, především řinčení kovových nástrojů, a tak
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muži a chlapci v podvečer práskali na křižovatkách cest biči, zvonili
zvonky, rámusili hrnci s pánvemi.
Kdy vznikla první hadrová čarodějnice, která skončila v plamenech, se
přesně neví. Symbolizovat však měla zřejmě neblahé čarodějnické
procesy, ve kterých už od nepaměti na hranicích skončili lidé obvinění z
čarodějnictví a paktů s ďáblem.
Noc, při které se pálí čarodějnice, má nejen historické pozadí, ale je
také plná čar a kouzel.
Lidé se před uhranutím a zlými kouzly bránili různě. Například dávali
před vrata statků a před chlévy čerstvě vykopnuté drny a pod ně čerstvá
vejce, zapichovali trnové větvičky, aby se čarodějnice zranily, a
nezapomínali ani na tehdejší lék na všechno – svěcenou vodu. Daleko
nebezpečnější byl zvyk, při kterém lidé házeli do vzduchu zapálená
březová košťata. To mělo zahnat čarodějnice, které se vznášely nad
jejich hlavami. Na druhou stranu ale zapálené roztočené koště
symbolizovalo slunce, a jeho vyhozením do výšky se měl podpořit růst
obilí.
Ani popel z těchto magických ohňů nebyl jen tak obyčejný. Dodával sílu
a zdraví, a tak se sypal na pole, aby byla dobrá úroda. Dobytek, jenž jím
prošel, měl být zdravý a plodný. Stejně tak lidé, jež skočili přes oheň.
Lidé také věřili, že se o této noci otevírají jeskyně, v nichž je ukrytý
poklad. Aby se hledající před temnými silami ubránil, musel mít při sobě
květ z kapradí, svěcenou křídu, hostii a další předměty.
Pak přišlo křesťanství. Snaha překrýt tento ryze pohanský svátek boje
dobra se zlem křesťanskou symbolikou vedla k tomu, že ještě v
průběhu středověku byl svátek zasvěcen apoštolům Filipu a Jakubovi,
aby jejich význam pohanský rituál zastínil. Odtud vychází i pojmenování
filipojakubská noc. Ale ať se noc jmenuje jakkoliv (staří Germáni pro ni
měli ještě název Valpuržina noc), znamená přelom mezi temnými silami,
které jsou vyhnány, a příchodem života a dobré síly. Slunečná a světlá
část roku, kdy se daří plodinám, zvěři i lidem, pak končí Dušičkami.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Magická noc dodává magickou sílu i bylinám, které jsou během ní
natrhané. Zvláště pak, je-li to o půlnoci a o úplňku. Velkou moc může
mít třeba obyčejný šeřík, který byl vysazován před dvory, zahrady a
stavení, aby odehnal zlé síly, démony a duchy. Věřilo se, že snítka
šeříku ochrání stavení a majetek před zlými čarodějnicemi.
V Čechách údajně existovala sletiště čarodějnic, místa, kde se slétávaly
čarodějnice pomazané kouzelnými mastmi. Známými místy sabatů byly
například brdská hora Plešivec, Haltrava v Chodsku, Beskydy, Petrovy
kameny v Jeseníkách, Třístoličník na Šumavě.

Ostatní
Program FČAS duben 2016

PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / 30 Kč. Dětský klubík a jeho program zajišťují maminky
dobrovolnice a třem z nich nyní skončila mateřská dovolená a vrací se
do pracovního procesu. Proto bychom chtěly oslovit maminky, které by
se rády zapojily do spolku a dětského klubíku, aby nás kontaktovaly a
přidaly se do našeho týmu. www.fcas.cz. Každé úterý 9:00 – 11:00
tvořeníčko, každý čtvrtek 9:00 – 11:00 zpívánky a říkanky v češtině a
v němčině
Montessori chvilky / 120 Kč. Pro rodiče s dětmi od 1,5 roku zaměřený
na získání komunikačních a výchovných způsobů, k rozvoji dětské
samostatnosti a k podpoře dětské osobnosti. Každou neděli 16:00 –
17.00 s Veronikou Račákovou.
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč. Každé pondělí 18:30 – 19:30, každý čtvrtek
19:00 – 20:00.
Fitness dance s Evou / 20 Kč. Každé úterý 19:00 – 20:00.
Stolní tenis / 30 Kč. Dle domluvy pondělí, středa, pátek 18:00 – 20:00
info na tel: 774 074 463.
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
16.4.2016 sobota od 15:00 hod / vstupné dobrovolné - „Rumunští
Slováci: Koly v plotě“. Promítání filmu spojené s besedou s pamětníky.
20.4.2016 středa 18:00 – 19:30 / 120 Kč. Jógový workshop „Bojovníci“ s
Janou, rezervace a info na facebooku Power Yoga Lipno.
22. – 23.4.2016 pátek a sobota / 180 Kč. Lekce tance s profesionály.
Rozpis lekcí: pátek 18:00 – 19:00 a 19:30 – 20:30 Salsa,
sobota 9:15 – 10:30 Flamenco, sobota 11:00 – 12:00 Salsa. Informace
a rezervace na tel. 721 935 850, ivana.mandikova@gmail.com.

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ OLYMPIJSKÉHO LÉTA NA LIPNĚ?
Máme pro tebe brigádu přímo v centru dění. Čeká tě práce
v mladém kolektivu v centru všech lipenských aktivit. Zajistíme ti
dopravu nebo ubytování. Přivyděláš si a zároveň zažiješ
atmosféru olympijského Lipna 2016. Tak se nám ozvi na
bouskova@dfkgroup.cz. Hledáme posily na pozici: animátor,
prodavač suvenýrů, kuchař, obsluha gastronomických provozů,
pomocník údržby, pomocné práce v gastronomii, závozník.
HLEDÁME POSILY NA LIPNO!
Chcete pracovat v atraktivním prostředí přímo v centru dění
veškerých lipenských aktivit? Máme pro vás místo! Nabízíme
práci na HPP v mladém kolektivu. Odpovídající mzdu i
zaměstnanecké benefity. Jediné co potřebujete, je chuť pracovat.
Obsazujeme pozice: pokladní, údržbář, kuchař. Nemáte zájem o
výše zmíněné pozice? Pošlete nám váš životopis i tak. Ozveme
se vám příště s novou nabídkou.
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