ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 12/2019

■

Prosinec ■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce
Vážení čtenáři,
Vánoce jsou za dveřmi, a tak nám dovolte
popřát Vám krásné vánoční svátky, pokud
možno, opravdu strávené v klidu a pohodě.

Ať prožijete co nejvíce veselých okamžiků
v kruhu svých nejbližších jak o vánočních
svátcích, tak i v celém příštím roce.
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není,
co se zlatem třpytí, je to úsměv, láska,
pohlazení, a nad takový dar zkrátka žádný
jiný není.

Narození / výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V PROSINCI
V prosinci jsou 2 kulatá výročí. Slaví paní Marie Stropková a Daniela Foldynová. Dále budou
slavit paní Eva Andruchovičová, Marie Holečková, Františka Koutská, Věra Fencová a Julie
Šefránková. A jen jeden muž pan Bigas Jan.
Hodně štěstí, spokojenosti, vždy dobrou náladu, a hlavně pevné zdraví do dalších let přeje Sbor
pro občanské záležitosti.

Život v obci
OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU OZNAMUJE
Úřední hodiny v době vánočních svátků 2019
Čtvrtek 19.12.2019
08.00-11.00 zavřeno
Pátek 20.12.2019
zavřeno
Pondělí 23.12.2019
Pátek 27.12.2019

zavřeno
zavřeno

Pondělí 30.12.2019
Úterý 31.12.2019

zavřeno
zavřeno

Dále upozorňujeme, že platby v hotovosti budou
naposledy přijímány ve čtvrtek 19.12.2019, a to do 11.00
hodin z důvodu uzavření pokladny.

ŽENY, ČTĚTE!!!
Každá z nás určitě sleduje své zdraví a tělo. Pečujeme o vše, abychom
neměly problémy. A proto vznikl Salon Fénix. Založila ho paní Vendula
Staňková. Můžete sem docházet na manikúru, přístrojovou pedikúru,
kosmetiku i masáže. Salon je na promenádě číslo domu 90, vedle pizzerie
Milano. Je vkusný, super moderně vybavený. Takové zařízení v naší obci
nebylo a chybělo. Ženy jezdily do okolních obcí, hlavně na pedikúru, zabralo
jim to spoustu času. A nyní máme výhodu. Hned čtyři služby na jednom místě
a skoro „doma".
A navíc paní Vendula Staňková je milá a vstřícná k lidem. Je ochotná přijmout
zákaznice i mimo pracovní dobu. Pedikúra je její obor. Dovede klientkám
hodně vysvětlit a udělat pro jejich osobní pohodu. Má odborné znalosti, které
využívá, neustále se vzdělává. A nejen to. Nemocné cukrovkou ošetřuje
speciální technikou. VZP proplácí 1000 Kč/rok.
Vřele mohu doporučit. Přijďte, určitě budete spokojené. Ženy, přeji Vám
dobrou volbu.
Mgr. Vítězslava Neubauerová
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Tradiční akce Česko zpívá koledy
přijde jako vždy ve středu, letos tedy
11. prosince 2019, v 18:00 hodin.
V Lipně nad Vltavou si zazpíváme
v parku u vánočního stromu.
Přineste s sebou něco dobrého,
teplého na zahřátí. Doufáme a těšíme
se, že se k nám opět přidáte. Texty
koled dodáme na místě akce.

„ČERTOVSKÁ AFTERPARTY“

Zveme všechny pekelné fandy v sobotu
7. 12. na čertovskou afterparty do Obecního
domu, která vypukne po skončení Pekla
v parku.
Přijďte si zařádit 😊

V PROSINCI TO VYPUKNE, TĚŠTE SE NA ZAJÍMAVÉ
AKCE VE SKIAREÁLU LIPNO
Hned tři velké akce připravil na prosinec Skiareál Lipno a Stezka
korunami stromů.
V sobotu 7. prosince navštíví Stezku korunami stromů Mikuláš a
jeho pomocníci. Těšit se můžete od 11. do 14. hodin na tradiční

Mikulášskou nadílku a v 11.00 hodin předvede maskot lišák Fox
svoje kouzelnické představení. Pokud už v té chvíli bude Skiareál
Lipno v provozu, tak Mikuláš, ale i lišák Fox navštíví rovněž lyžaře.
O týden později v sobotu 14. prosince čeká všechny lyžaře velká
svátek. Od 9.00 do 16.00 hodin se ve Skiareálu Lipno uskuteční
Slavnostní otevření letošní lyžařské sezóny a dojde rovněž
k požehnání sjezdovkám a lyžařům. Těšit se můžete na zábavné
dopoledne s lišákem Foxem, představení horské techniky, závody
ve slalomu o zajímavé ceny i pohádky pro všechny děti.
A na Nový rok, pokud nebudete vědět, co s volným časem, zcela
jistě si nenechte ujít tradiční již Novoroční výstup na Stezku
korunami stromů, a to v čase od 10.00 do 16.00 hodin. Každý
účastník obdrží účastnický list a zároveň získá skvělý pocit, že
udělal něco málo pro svoje zdraví, a to hned v prvním dnu roku
2020. Výstup je tradičně z centrálního parkoviště.
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LIPNO –
KARTA OBČANA
Už máte kartu občana
Lipno.Card?
Nemáte, nevadí. Stačí zajít
do Infocentra Lipno, kde
vám poradí, co proto to
musíte udělat. I letos v zimě
můžete jako občané čerpat
speciální výhody.
Vybíráme z nich:
SPECIÁLNÍ KARTY "Občan Lipno nad Vltavou"
Služba
Výhoda opakování
Poznámka
Aquaworld Lipno
50%
op.
není omezení
- bazén
Aquaworld Lipno
50%
op.
není omezení
- sauna
Skipas 1D nebo
90%
op.
večerní (děti do
15 let)
Lanovka - skipas
Skipas 1D nebo
50%
op.
večerní (ostatní)
ISR - půjčovna 30%
op.
Lyžařský servis 30%
op.
Lyžařská škola 20%
op.
HOPSÁRIUM LnV 50%
op.
SKIAREÁL LIPNO UDÁVÁ TREND V ZÁBAVĚ
OTVÍRÁ TŘETÍ CROSSOVOU TRAŤ
Zábava, zábava, zábava, to je aktuální trend, kterým se ubírá
rodinné lyžování a Skiareál Lipno tento trend udává. Největší
jihočeské lyžařské středisko investuje do zimních novinek 40
milionů korun, a právě na zábavu při lyžování klade důraz.
V areálu vyrostla zbrusu nová snowcrossová trať, dvousedačková
lanovka a sjezdovka pro rodiny s dětmi.
„Nová sjezdovka se jmenuje Lipenská. O její název jsme
uspořádali na facebooku soutěž. Vybírali jsme hned z několika
desítek návrhů a tento název byl vzhledem k poloze sjezdovky
nejlepší,“ uvedl marketingový a obchodní ředitel Skiareálu Lipno
Jiří Falout.
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Skiareál Lipno udává trend rodinného lyžování v České republice,
a proto druhá sjezdovka bude pojata jako snowcrossová. „Tento
směr nám dlouhodobě potvrzují také pozitivní reakce našich
klientů,“ podotkl Jiří Falout.
Zábavu na svahu reprezentují v areálu hned dvě skicrossové tratě
s tunelem, měřený slalom a snowpark. Nový snowcross tak bude
již třetí tratí tohoto typu. Z celkových zhruba 13,5 km lipenských
sjezdovek je nyní čtvrtina pojata právě s ohledem na zábavu.
O nový snowcross se zajímá také Czech Snowboardcross team,
skupina kolem olympijské vítězky ve snowboardcrossu Evy
Samkové. Ti by zde měli vytvořit zázemí pro českou reprezentaci
a trať využívat pro trénink závodníků. Lipno by se tak stalo jedním
ze dvou míst v České republice, kde reprezentace trénuje. Czech
Snowboarcross team přitom už několik sezon pořádá na Lipně
zimní a letní kempy, na kterých děti trénují právě jízdu na prkně.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V neděli 1. 12. v 16:30 hodin
vyrazil průvod světýlek
k vánočnímu stromu Děti
z MŠ a ZŠ měly připravené
hezké vystoupení.
Po proslovu pana starosty se
vánoční strom rozsvítil.
Všechny děti dostaly z rukou
andělů čokoládové adventní
kalendáře,
dospělí
si
pochutnali na punči. Letos byl
o trošičku silnější než jindy,
ale chutnal!!!
Ráda bych touto cestou
poděkovala všem, díky jejichž
přispění se akce uskutečnila.
Samotnému
rozsvícení
vánočního
stromu
samozřejmě předchází jeho
výběr a usazení v parku. A
nejde o žádnou legraci. Starají se o to chlapi z LIPNO SERVISu za
pomoci techniky, kterou mají k dispozici. A letos je vánoční strom
luxusní!!!! O instalaci vánočních světel se stará pan Petr Březina
společně s Vlastou Březinou, Petrem Březinou ml. a Tomášem
Macákem.
Významnou částí celé akce je program našich nejmenších. Paní učitelky
s dětmi poctivě nacvičují a samotné přípravě věnují mnoho času. A škole
patří ještě jedno poděkování. Každoročně máme v jídelně zázemí pro
vaření punče, a toho si moc vážíme.
Určitě jste si všimli, že letos jsme měli nový a krásný stánek na prodej
punče. Jeho výroba a instalace v parku probíhala tajně, a tak byl milým
překvapením, vlastně takovým předčasným vánočním dárkem. Jeho
nadělení mají na starosti pan František Válek a Zdeněk Svoboda.
O nazvučení a nasvícení akce se každoročně s ochotou a beúplatně
stará Sbor dobrovolných hasičů městyse Frymburk.
A ještě bych chtěla za pomoc a podporu poděkovat Jindře Longauerové,
Petru Palmovi, Zdenku Zídkovi, Pavlu Macákovi, Bravencům - Romanovi,
Johance a Honzíkovi a Noemi Verwer. A nakonec
andělům – Kristýnce Palmové, Leničce Somolíkové
a Aničce Kocourkové.

Obec Lipno nad Vltavou děkuje skupině
ČEZ jako partnerovi akce „Adventní
průvod světýlek“

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

ASTROLOGICKÉ OKÉNKO NA PROSINEC
Nastává nám nejmagičtější měsíc roku. A to nejen díky Adventnímu a
vánočnímu období, ale také díky zimnímu slunovratu. 1. adventní neděle
připadá na 1. 12. a ten první okamžik vánoční atmosféry na nás dolehne
právě při společném rozsvícení vánočního stromu a zapálení první svíčky
na adventním věnci. I podle hvězd bude Advent o společném setkávání
se. Většina planet se koncentruje do 11. domu, do domu společnosti a
přátel. Ovšem postavení Pluta bude mít vliv na to, s kým se budeme chtít
během Adventu a svátků vánočních setkávat a s kým ne. Uvědomíme si,
že nechceme trávit nejhezčí období roku s někým, kdo z nás jakýmkoliv
způsobem vysává energii a raději ten čas strávíme s někým, s kým se
cítíme šťastně a přirozeně. Pluto v sextilu na Mars působí silnou energií
a tlačí nás k uskutečnění svých cílů a začít aktivně pracovat na životních
změnách. Je to pozitivní postavení a bylo by škoda těchto energií
nevyužít ve svůj prospěch. Vyplatí se riskovat a sázet vše na jednu kartu.
Buď všechno nebo nic.
Černá Luna v Rybách v 1. domě působí na naši osobnost, na naše Já.
Černá Luna neboli Lilit je ta, která nás svádí z cesty. Je to ta, která svedla
Adama od Evy. V prvním domě nám může bránit v něčem novém, může
nás svádět k jinému směru. Jsme-li nerozhodní, měli bychom dát na svojí
intuici. Ovšem je velmi těžké v této konstelaci rozeznat co je opravdová
intuice a co jenom iluze, klam a mámení. Je to taková zkouška, naučit se
toto rozeznávat. Většinou to správné vždy vychází od srdce. Ta první
myšlenka je správná, do těch dalších už zasahuje rozum, který ne vždy
radí rozumně
. Toto postavení ještě zesílí v období 20. – 21. 12., kdy
se Černá Luna přesouvá do 12. domu a zesílí na magičnosti a bude
působit až mysticky a étericky. A právě na 22. prosince v 5:19 připadá
zimní slunovrat, kdy se podle mýtů zavírají brány pro zemřelé duše, které
byly otevřené od Dušiček. V tento den se narodil Bohyni syn, budoucí
Bůh. Bůh symbolizuje Slunce a v tento den se znovu zrodí a dny se
začínají prodlužovat. Začíná astronomická zima.
Karmický Dračí uzel, tedy Dračí hlava se stěhuje z 5. domu ve znamení
Raka do 4. domu a Dračí ocas z 11. domu ve znamení Kozoroha do 12.
domu. Znamená to, že naše pozornost se zaměří z pracovních povinností
na rodinu. Tímto postavením jsme zkoušení, jak dovedeme čelit konfliktu
mezi vlastní kariérou a požadavky rodiny. Učí nás, jak rozehřát naše
chladné srdce a nemyslet jen na své vlastní požadavky. Učí nás poznání,
že, nejsme středobodem vesmíru a že i ostatní potřebují naši pozornost
a pomoc. Dává nám lekci přes emoce, které můžeme v těchto dnech
zažívat při rodinných konfliktech.
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Úplněk nastane 12. 12. v 6:14 ve znamení Blíženců. Je to čas rozhodnutí.
Máme možnost volby. Jsme na rozcestí a přemýšlíme jaký směr zvolíme,
zda vpravo nebo vlevo. Někdy může přijít jiný člověk, který vyplní druhou
možnost a tím dojde k efektivnímu spojení. Někdo, kdo doplní chybějící
puzzle k tomu, aby bylo celistvé. Jednoznačně musíme dojít k nějakému
závěru. Je to doba vhodná k dalšímu růstu, kdy nás ovládne touha učit
se novým věcem, dál se vzdělávat či si vzdělání doplnit. Důležité téma je
komunikace a tvořivost. Neusnout na vavřínech. Tím že zvládneme jednu
lekci, motivuje nás to zvládnout i druhou a pak další a další. U Blíženců
hrozí, že jeden Blíženec je plný chuti a odhodlání pro věc, ale druhý je
pesimistický a tvrdí, že je to všechno marné, a nakonec vše zavrhne. Pak
člověk upadá do depresí a v životě stagnuje.
Novoluní nastane 26. 12. v 6:15 ve znamení Kozoroha. Kozoroha
můžeme obdivovat pro jeho schopnosti zdolávat překážky díky jeho
vytrvalosti. Kozoroh leze po strmých skalách, a přitom kdyby udělal
jedinou chybu, zřítil by se zase dolů. Musí být velmi disciplinovaný a
obezřetný. Na jeho cestě se čas od času objeví možnost, která by ho
mohla svést z cesty. Lákavá nabídka, která mu ten výstup nahoru
usnadní. Ovšem má to háček, musí se upsat Ďáblu. Odolá nebo
podlehne? Jaké pozlátka a jaké „lákavé“ nabídky svádí z té vaší cesty?
Je na čase si je přiznat a vynést ze své temnoty na světlo. Očistit se a
odpoutat z vlivu, který nás brzdí a nějakým způsobem vydírá. Možná
jsme díky nim na vrcholu. Ale za jakou cenu?
Šťastné a veselé Vánoce přeje Michaela Tomková Švarcová
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