ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 04/2021

■

Duben

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 5/2021 ze dne 25. 2. 2021
č. usnesení: 38/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s výběrem dodavatele
veřejné zakázky:
ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPNO NAD
VLTAVOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA“, kterým
je v souladu s výsledky zadávacího řízení společnost POstavPO s.r.o.,
IČ: 26024721, se sídlem Česká 184, 382 73 Vyšší Brod s nejnižší
nabídkovou cenou 30.750.000,-Kč bez DPH. S tímto dodavatelem bude
uzavřena smlouva o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPNO NAD VLTAVOU – STAVEBNÍ
ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA“ dle Podmínek zadávací
dokumentace.
č. usnesení: 39/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
zřízení věcného břemene inženýrské sítě s povinnou společností XARA
s.r.o., IČ: 26094347, se sídlem Nemanická 2722, České Budějovice 370
10, kterou bude zřízeno bezplatně a na dobu neurčitou ve prospěch
oprávněné obce Lipno nad Vltavou věcné břemeno služebnosti
inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, užívání, oprav a nezbytné
údržby kanalizace přes služebný pozemek č.74/47 v k.ú. Lipno nad
Vltavou v rozsahu dle geometrického plánu č. 1725-148/2020.
č. usnesení: 40/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou má záměr prodat tyto nemovité
věci: pozemek KN parc. č. 67-zastavěná plocha a nádvoří o výměře
431m2 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou, jehož součástí
je stavba bývalé kotelny – objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.ev.
stojící na pozemku parc. č. 67 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad
Vltavou a dále pozemky parc. č. 69/3-ostatní plocha/manipulační plocha
o výměře 2837m2, parc. č. 70/1-ostatní plocha/manipulační plocha o
výměře 476m2, parc. č. 70/6-ostatní plocha/manipulační plocha o výměře
82m2 a pozemek parc. č. 70/7-ostatní plocha/manipulační plocha o
výměře 4m2 a parc. č. 75/130- ostatní plocha/manipulační plocha o
výměře 1099m2 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou
tak, jak byly všechny tyto pozemky zaměřeny geometrickým plánem
vyhotoveným 1. Geodetickou kanceláří s.r.o. pod č. plánu 1758-

406/2020. Geometrický plán č. 1758-406/2020 je nedílnou součástí
záměru.
č. usnesení: 41/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s uzavřením Smlouvy o
zřízení služebnosti, na základě, které bude ve prospěch CETIN a.s.
zřízena služebnost umístění a provozování Komunikačního vedení a
zařízení na služebných pozemcích parc. č. 82/7, 131/6, 131/24, 131/26,
131/66, 131/72 vše v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1759-461/2020. Tato služebnost
bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 3.000,-Kč bez
DPH.
č. usnesení: 42/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s prezentací obce Lipno
nad Vltavou v publikaci „První pomoc není věda“, vydávané společností
IV – Nakladatelství s.r.o., IČ: 27585948, se sídlem Koněvova 2660/141,
Praha 3, 130 00 ve spolupráci s Českým červeným křížem. Prezentace
bude v této publikaci objednána ve formátu ¼ strany o velikosti 120mm x
45mm za cenu 7.900,-Kč bez DPH.
č. usnesení: 43/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou v návaznosti na žádost MV ČR
souhlasí s tím, že bodem programu příštího veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou bude vydání nové Obecně
závazné vyhlášky obce Lipno nad Vltavou o místním poplatku z pobytu,
ve které budou zapracovány změny dle dílčí novely zákona o místních
poplatcích.
č. usnesení: 44/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou k žádosti České Pošty, státní
podnik týkající se provozování POŠTY PARTNER v obci Lipno nad
Vltavou, zaujímá Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou následující
stanovisko: Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zásadně nesouhlasí
s tím, že se stát – Česká republika systematicky a na úkor obcí zbavuje
svých povinností poskytovat služby (v daném případě poštovní) v této
fázi obyvatelům malých obcí v ČR a to způsobem, který je ekonomicky
nevýhodný pro obce, neboť představuje velkou finanční zátěž rozpočtů
územních samosprávných celků (obcí). ČR se v rámci tzv. POŠTY
PARTNER zbaví své povinnosti poštovní služby vůči obyvatelům tak, že
tyto veškeré povinnosti převede na obec (tzv. partnera) pod velkými
sankcemi pro případ porušení povinností, avšak bez odpovídající
finanční a organizační podpory. Z těchto důvodů zastává Zastupitelstvo
obce Lipno nad Vltavou názor, že dochází k diskriminaci menších
územně samosprávných celků, které jsou vystaveny povinnosti zajistit
poštovní služby pro obyvatele, a to více méně s velkým ekonomickým
dopadem ve výdajové části jejich rozpočtů, zatímco na druhé straně se
velké územně samosprávné celky na fungování poštovních služeb
nemusejí finančně ani organizačně nijak podílet, neboť tyto služby jsou
zcela hrazeny ze státního rozpočtu. Jinými slovy jsou tímto postupem
občané v menších obcích povinni poštovní služby zajistit a hradit z velké
části z rozpočtu své obce, zatímco občanům ve velkých obcích hradí a
zajišťuje poštovní služby stát, resp. státní podnik - Česká pošta, státní
podnik. Takovýto stav vnímá Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou jako
diskriminační, v rozporu s právním řádem ČR a v rozporu s principy
fungování demokratické společnosti, v níž mají obce postavení
samostatné veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek, která
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost
z těchto vztahů vyplývající. Z těchto důvodů trvá Zastupitelstvo obce
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Lipno nad Vltavou, aby všem obyvatelům České republiky (nikoli jen
obyvatelům vybraných obcí) byly poštovní služby i nadále řádně
poskytovány ze strany státu a jím zřízených organizací. S projektem
POŠTA PARTNER Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zásadně
nesouhlasí, neboť tento projekt je pro malé územně samosprávné celky
diskriminační, ekonomicky tyto diskriminované obce zatěžuje a
v konečném důsledku vede ke zhoršení dostupnosti a poskytování
poštovních služeb obyvatelům těchto obcí. V rámci prezentace POŠTY
PARTNER je zneužíváno postavení obcí, které se zodpovídají svým
občanům za všechny stránky jejich každodenního života a případné
zrušení poštovních služeb či jejich stávající nedostatečné fungování je
možné odůvodnit alibistickým heslem: „Vaše obec nevyužila možnosti
provozovat POŠTU PARTNER se skrytým komentářem, kterou si na své
náklady a vlastní odpovědnost měla převzít.“ Celý projekt POŠTY
PARTNER v jakékoli jeho podobě je v neprospěch obcí a v neprospěch
jejich občanů s cílem státu se zbavit vůči části obyvatelstva ČR své
povinnosti zajistit poštovní služby na úkor obcí, které jsou nuceny nejen
vlastními silami, ale také vlastními finančními prostředky, zajistit pro své
občany dostupnost poštovních služeb, které jsou již dnes velmi omezené.
Zastupitelé obce Lipno nad Vltavou pověřují starostu obce Lipno nad
Vltavou, aby toto stanovisko bylo zasláno na vědomí také Ministerstvu
vnitra ČR a generálnímu řediteli České pošty, státní podnik p. Romanovi
Knapovi s žádostí, aby bylo od projektu POŠTA PARTNER upuštěno.
č. usnesení: 45/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nesouhlasí s tím, aby část
pozemku parc. č. 37/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou byla změněna na
příjezdovou komunikaci sloužící k zasíťování parc. č. 26/3 v k.ú. Lipno
nad Vltavou.
č. usnesení: 46/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nesouhlasí se zadáním nové
územní studie Lipno – Slupečná pořízené v roce 2015.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 6/2021 ze dne 11. 3. 2021
č. usnesení: 48/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
o kácení dřevin rostoucích na pozemku p.č. 165/8 v k.ú. Lipno nad
Vltavou, obec Lipno nad Vltavou, ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou,
kterou podala společnost HAMAGA, a.s. a která má uvedený pozemek
v nájmu.
č. usnesení: 49/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
propachtování části pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec
Lipno nad Vltavou, jako zahrádku za nájemné 1,- Kč / m2 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
č. usnesení: 50/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr pronajmout část
pozemku p.č. 402/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 51/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr prodeje části
pozemků p.č. 402/1 a 378/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 52/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
účetního odpisového plánu obce Lipno nad Vltavou na rok 2021.
č. usnesení: 53/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo Vnitřní
organizační směrnici obce Lipno nad Vltavou na rok 2021.
č. usnesení: 54/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
společnosti XARA, s.r.o. o změnu územního plánu v zájmovém území
obce Lipno nad Vltavou na pozemky p.č. 67, 69, 70/1, 75/2, 66, 70/2 a
70/3 a věc bude předána pořizovateli k zajištění a vypořádání změny.
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č. usnesení: 55/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 179/2020 ze dne
20. 8. 2020.
č. usnesení: 56/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost společnosti
EG.D, a.s. a se záměrem souhlasí.
č. usnesení: 57/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo výběr
zhotovitele na akci: „Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na
akci: Intenzifikace ČOV Lipno nad Vltavou“ a jako dodavatele
odsouhlasilo společnost EKOEKO, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou
1.490.000,- bez DPH.
č. usnesení: 58/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr prodeje části
pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 7/2021 ze dne 25. 3. 2021
č. usnesení: 60/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 58/2021 ze dne
11. 3. 2021.
č. usnesení: 61/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou
I. bere na vědomí dokumentaci změny č. 4 územního plánu Lipno nad
Vltavou dle přílohy tohoto materiálu;
II. konstatuje že, změna č. 4 územního plánu Lipno nad Vltavou není v
rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v platném
znění, s Politikou územního rozvoje České republiky v platném znění, se
stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů ani se
stanovisky Krajského úřadu – Jihočeského kraje (nadřízeného orgánu
ÚP a stanovisko SEA), jak je prokázáno v odůvodnění změny;
III. bere na vědomí že nebyly uplatněny během řízení o návrhu změny
žádné námitky majitelů dotčených pozemků, a není tudíž v rámci
vypořádání námitek o čem rozhodovat, ani nebyly uplatněny žádné
připomínky jiných subjektů;
IV. vydává změnu č. 4 územního plánu Lipno nad Vltavou;
V. ukládá starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele,
zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce dle
ustanovení § 55c stavebního zákona a dále provedení činností po vydání
změny územního plánu v souladu s požadavky podle § 162, § 165 a §
168 stavebního zákona.
č. usnesení: 62/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na rozvoj ČOV, rozvodů sítí a
zkapacitnění stávající kanalizace a vodohospodářské soustavy mezi obcí
Lipno nad Vltavou a společností Nemomax Lipno, s.r.o.
č. usnesení: 63/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo rozbor
hospodaření Mateřské školy a Základní školy Lipno nad Vltavou za rok
2020.
č. usnesení: 64/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení bytu 3 + 1 v bytovém domě č.p. 39 Lipno nad Vltavou na dobu
určitou 12 měsíců.
č. usnesení: 65/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení bytu 1 + 0 v bytovém domě č.p. 3 Lipno nad Vltavou na dobu
určitou 12 měsíců.
č. usnesení: 66/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení bytu zvláštního určení v č.p. 406.
č. usnesení: 67/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo Obecně
závaznou vyhlášku obce Lipno nad Vltavou č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
č. usnesení: 68/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou prohlašuje, že podmínky výpočtu
příspěvku na rozvoj infrastruktury, bude uplatňovat u všech projektů,
které budou znamenat zvýšení kapacity nároků na tuto infrastrukturu,
stejným způsobem tak, jak byly uplatněny v případě změny Územního
plánu obce Lipno nad Vltavou č. 4.
č. usnesení: 69/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
investiční záměr na rozšíření Mateřské školy a Základní školy Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 70/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr prodeje části
pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, obec Lipno nad Vltavou.
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č. usnesení: 71/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo podání žádosti o
dotaci na rozšíření Mateřské školy a Základní školy Lipno nad Vltavou
z programu Ministerstva financí 29822 – akce financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR, podprogram 298D2280
– Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí.
č. usnesení: 72/2021
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu mezi obcí Lipno nad Vltavou a společností Kalisto, s.ro.
Vodňany na akci. „Obec Lipno nad Vltavou - Rozšíření Mateřské školy a
Základní školy“ – zpracování žádosti o dotaci.

Narození / výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V DUBNU
V tomto měsíci máme celkem 10 oslavenců.
Kulatá výročí oslaví paní Jaroslava Sokolová, paní Kleopatra Totter, pan Jaroslav Komrska, pan Jaroslav Koutský st. a pan Jan
Fatur.
Dále budu slavit paní Vladislava Tydlačková, Milada Stropková a Marie Kortišová a pánové Jan Stropek st. a Vladimír Machatý.
Do dalších let přejeme oslavencům dobrou náladu, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu krásných okamžiků v životě. Ať
život chutná jako to nejlepší víno.
Za SPOZ L. Bravencová a V. Neubauerová

Život v obci
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
LEDEN U NÁS
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Začátek nového roku máme i u nás
v mateřské škole každoročně spjat
s tradicí Tří králů a Tříkrálovou sbírkou.
Samotnou tradici jsme si osvěžili ve
stejnojmenném tématickém
celku,
v němž byly zakomponovány výtvarné a
tvořivé činnosti, pohybové aktivity,
hudební
a
čtenářské
chvilky,
dramatizace příběhu tří králů a
samozřejmě
celkové
rozvíjení
dovedností a schopností dětí v mnoha
řízených činnostech. Bohužel vzhledem k současné situaci nemohla proběhnout Tříkrálová sbírka tradičně obchůzkou po městečku s dětmi
v kostýmech, ale zapečetěná kasička byla alespoň několik dnů k dispozici na chodbě v budově školy.
U tradic jsme zůstali i s tématickým
celkem „Návrat k zimnímu slunovratu“ ve
třídě Rysíků, kdy si děti zopakovaly
podstatu tohoto prastarého svátku, zvyky
spojené s touto oslavou, jejímž centrem je
slunce. Děti se seznámily s výtvarnou
technikou „batika“ a společně vytvořily
velkolepou skupinovou práci s názvem
„Slunce na zimní obloze“. Odměnou jim
pak byla batika trička na památku,
příprava triček na barvení byl současně
domácí úkol pro rodiče a děti☺.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Děti ze třídy Medvíďátek se věnovaly tematickému
celku s názvem „Slunce v zimě“, kde se také
seznámily, stejně jako třída Rysíků, s postavením
Slunce ve vesmíru, s jeho významem a
nenahraditelností pro život na Zemi, jaká souhvězdí
najdeme na zimní obloze, podoby slunce v zimním
období. Oslavu slunce pak ztvárnily v několika
výtvarných kombinovaných technikách.
Další dva lednové týdny byly veškeré činnosti
směřovány k rozvíjení znalostí dětí, jejich
dovedností a schopností. Řízené činnosti
obsahovaly aktivity a hry pro rozvíjení motoriky, řeči, sluchového, zrakového vnímání a paměti, základních matematických představ, vnímání prostoru
a času. Veškeré úspěchy a osobnostní růst dětí byly zapisovány do Portfolií školní zralosti, stejný název nesl i dvoutýdenní tématický celek.

ÚNOR U NÁS
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Prvním
únorovým
tématem
byly
„Hromnice“, děti z obou tříd pracovaly na
veliké skupinové výtvarné aktivitě pro
bakalářskou práci s názvem “Hromnička“.
Děti si vyzkoušely výtvarnou techniku
„kašírování“ při tvorbě téměř metrové
svíčky. Při další výtvarné práci dokázaly
pomocí černé tuše a přírodního uhle
vyjádřit kresbou své pocity a zvládli to i ti
nejmenší ☺. Tématický celek byl protkán
zvyky této tradice a některé z nich si děti
vyzkoušely.
Druhý tématický celek „Svatý Valentýn“
děti provedl životem kněze Valentýna, který jim byl přiblížen dramatizací s maňásky, diskuzemi na dané téma a výrobou přáníček „valentýnek“ pro
nejbližší.

Krátce pak byla mateřská škola v karanténě.
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Po otevření mateřské školy zavládlo téměř
jarní počasí a všechny činnosti se přesunuly
ven do přírody. Dopoledne si děti užívaly
herních prvků a aktivit na dětském hřišti či
pohybových her a volné hry v lese,
odpoledne pak sportovních disciplín a
míčových her na louce za školou.

BŘEZEN DISTANČNÍ
VÝUKY U NÁS
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Z důvodu uzavření naší mateřské školy vládou a povinností předškolního vzdělávání budoucích prvňáčků byla zahájena distanční výuka těchto dětí.
Každé úterý byla pro děti na webových stránkách připravena výuka na daný týden. Každý týden měl určité téma, v tomto čase především s jarní či
velikonoční tématikou. Do výuky bylo zařazeno vypracovávání pracovních listů či plnění úkolů z pracovního sešitu, děti luštily hádanky, učily se
písničky, které jsme jim nahrávaly,
seznamovaly se pomocí videí s lesními
zvířátky, snažily se je rozpoznat podle
zvuku, které vydávají, měly k dispozici online
puzzle či pexeso, vyráběly zajíčky
„Ponožkáčky“ z ponožek, pěstovaly řeřichu,
tvořily jidáše z modelíny i kynutého těsta,
vyrobily velikonoční vajíčka „cibuláčky“ a
mnoho dalších aktivit. Nutno dodat, že
všechny děti a rodiče přistupovali k distanční
výuce nesmírně zodpovědně a zadané úkoly
plnili svědomitě,dokonce někteří z nich ještě
přispívali svými originálními
nápady v podobě tvoření
nebo výtvarných činností.
Veškeré aktivity a úkoly na
webových stránkách byly
nabídnuty i ostatním
mladším dětem z mateřské
školy.

Kolektiv mateřské školy
v Lipně nad Vltavou.

PODĚKOVÁNÍ
Závěrem bychom rády poděkovaly Lucce Bravencové a Pavlovi Macákovi za patronát nad kasičkami Tříkrálové sbírky a
za pomoc při organizaci celé této charitativní akce. Všem lidem, kteří nám finančně do kasiček přispěli.
Monice Slabihoudové za pomoc při distanční výuce jako IT poradci ☺
Všem rodičům, kteří nám pomáhají s distanční výukou budoucích předškoláčků, za jejich trpělivost, odpovědnost a
svědomitost vést děti k plnění zadaných prací i dobrovolných úkolů, za nápady, které do výuky vnášejí, za pomoc dětem při
zpětných vazbách ve formě fotografií, nahrávek či videí. A všem dětem, které poctivě plní zadané úkoly ☺
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY od 1. do 30. dubna 2021
Vážení rodiče předškoláků,
zápis do 1. třídy bude probíhat na základě individuální domluvy, a to ve škole za dodržení všech protiepidemiologických
opatřeních. Přihlášky si můžete vyzvednout ve škole od 1. dubna nebo vytisknout z webových stránek, odevzdávat je
můžete též ve škole osobně nebo vhozením do schránky u vchodu do školy.
Hlavní kritériem bude trvalý pobyt v Lipně nad Vltavou a obcí spádových,
Seznam přijatých či nepřijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách a na nástěnce u vchodu školy nejpozději
do 7. května 2021
Mgr. Martina Vallová, statutární zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou

ASTROLOGICKÉ OKÉNKO DUBEN
Slunce máme ve znamení Berana od jarní rovnodennosti a Beran je první
znamení zvířetníku a s ním přichází nový astrologický rok. Ohnivému
Beranu vládne planeta Mars, se kterou se vůbec nebudeme nudit. Nutí
nás vyvíjet aktivity, realizovat plány, tvořit. Je to čas nových začátků.
Stejně jako se probouzí příroda, stejně tak nám se vrací nová energie a
chuť do života. Planeta Merkur nám pomůže si vše dobře rozmyslet a
usnadní komunikaci k realizaci projektů. Nejlepší doba je na pohovor do
nového zaměstnání. Díky Merkuru a Venuši v 10. domě půjde všechno
jako po másle. Merkur nám dá dar řeči a Venuše okouzlí našim šarmem
a kouzlem osobnosti. 15.4. pak přechází Venuše z Berana do svého
domovského znamení Býka, kdy budeme chtít být okouzlující a sexuálně
přitažliví. Dopřejeme si různé zkrášlující procedury jako je kadeřnice,
masáž, kosmetika. Pokud nám to ještě nouzový stav nedovolí, tak si
dovolíme nějakou tu péči doma. Venuše v Býku dbá na svůj zevnějšek a
utrácí peníze také za nové oblečení a dělá si radost jen tak pro sebe.
Merkur se Sluncem se přehoupnou do znamení Býka 20.4. a začne nás
to trochu brzdit z toho rozjetého energetického Berana. Budeme trochu
rozvážnější a možná i tak trochu nerozhodní a pochybovační. Protože
Býk má rád jistoty a nerad riskuje. Ale když už se k něčemu rozhodne,
tak vytrvá, nevzdává to a nikam nespěchá. Ne moc příznivě postavený
Uran v Býku ovlivňuje naší finanční nejistotu a nespokojenost v pracovní
oblasti. Mnozí z nás budou uvažovat o jiné práci. Budeme se chtít
realizovat a také se náležitě ocenit. Dělat to co nás baví a vydělat tolik
peněz, abychom si dokázali vytvořit nějaké finanční rezervy už kvůli
tomu, aby nás opět nepřekvapila krize, kterou si nyní procházíme. Ale
ještě dlouho se budeme z této situace vzpamatovávat. Je to běh na
dlouhou trať. Ale dobré základy lze stavět už teď.
Planeta Mars přechází z Blíženců do znamení Raka v 11. domě dne 24.4.
Blíženci si odpočinou, ale Rakům začne pořádný fičák. Řešit se budou
rodinné záležitosti, vztahy a domov. 4. dům, kterému vládne Rak ve
znamení Vah, nás bude nutit správně se rozhodovat, co je pro naší rodinu
v oblasti bydlení a citů nejlepší. Přemýšlení o novém bydlení, prodej nebo
koupě nového domova. Stěhování. Případně jak upevnit nynější situaci.
Díky Neptunu v Rybách v 9. domě budeme vědět co udělat. Tady nepůjde
čistě o logické a rozumové řešení, ale na základě intuitivních informací,
které k nám budou proudit. Jediná nevýhoda Marse v 11. domě je, že se

může snažit prosazovat svou pravdu na úkor ostatních. Je tu taková
neochota vyslechnut si i přání, názor těch, kterých se to také týká.
Pluto se přestěhuje 9.4.do 6. domu, vtahům se trochu uleví, ale ne moc.
Začneme řešit zdraví a životní styl. Jarní očistu díky půstu a prvním
bylinkám. Dále se nám dni začnou vracet do každodenního normálu,
takže organizace dne, rozvrh úkolů, domácích prací, koníčků atd.
Novoluní ve znamení Berana nastane 12.4.ve 4.30h. Příjemná a
pohodová rodinná atmosféra v příznivé konstelaci Luny s Marsem a
Jupiterem. Mars ve 4. domě má podnikavého ducha, značí nový příval
energie do oblasti citů. Jupiter v 1. domě zase nabíjí naši osobu štěstím
a důvěrou v sebe sama. Tuto atmosféru může narušit Pluto ve 12. domě,
kdy někdo rozhodne být náladový a rýpavý. To nebude ke konfliktům
daleko. Nad tímto bychom se měli přenést a nenechat se vytočit. S
Plutem ve 12. domě by mohla přijít zásadní změna. Něco se ukončí a to
náhle, rychle. Saturn ve 12. domě říká, zbavte se něčeho, co už je přežité,
co už vám neslouží. No tak že bychom se už konečně dočkali toho
rozvolňování? Bude se diskutovat, argumentovat a předhánět se o to,
kdo má větší pravdu. Občané se už také nebudou bát mlčet a začnou se
k situaci více vyjadřovat. S ohnivým Beranem můžou přijít boje, konflikty,
ale následně nová energie a nové začátky.
Úplněk ve Štíru nastane 27.4. v 5.31h. Konstelace jsou příznivé pro
seznamování. Můžeme potkat novou lásku, nového partnera, ale na
druhou stránku je to nepříznivé v tom smyslu, že se muže odhalit nějaký
milostný trojúhelník. Takže kdo nechce být odhalen, nechť si maže v
mobilu zprávy, zamkne displej a udělá všechny možné opatření k tomu,
aby nebyl prozrazen. Ovšem to podezření tam bude a vysoká intuice v
tento den podezírajícího nenechá spát. Komunikace při tomto úplňku
nebude zrovna o vyznávání lásky. Zato slovních útoků může být až moc.
Neplatí to samozřejmě pro všechny. Toto by se mělo týkat především
Štírů, Vodnářů a Býků. Zapojení můžou být i Lvi, Střelci, Váhy, Panny a
Blíženci, protože jejich planety obsazují astrologické domy, kterých se to
týká. Do oblasti vztahové patří také pracovní vztahy. Raci dají do vztahů
novou energii, Ryby a Kozorozi se zaměří sami na sebe a jak se
realizovat v pracovní oblasti.
Hezký a příjemný duben přeje Michaela Švarcová

Ostatní
DEN HORSKÉ SLUŽBY – 24. BŘEZEN
Každým rokem si v tento den připomínáme Den Horské služby.
Předcházela mu tragédie lidských osudů, ve které hrála zásadní roli
obrovská chuť pomoci člověku v nesnázích při velké nepřízni
klimatických podmínek. Psal se rok 1913, konal se 8. ročník
rychlostního závodu na padesát kilometrů, kde srovnávalo své síly v

běhu na lyžích šest závodníků. Za slunného rána vyrazili závodníci na
trať v košilích a očekávali krásný jarní den na hřebenech Krkonoš v
okolí Labské boudy. Před polednem se však počasí rychle změnilo.
Nejprve přišel déšť a potom i husté sněžení, doprovázené velmi silný
větrem. Viditelnost se tím snížila jen na metry. Závodníci v těchto
podmínkách, které snižovaly orientaci, postupně vzdávali až zůstal na
trati jediný závodník, Bohumil Hanč.
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Ve zmíněný den šel svého kamaráda a přítele Bohumila Hanče
podpořit v závodě Václav Vrbata.1 Potkal Hanče oblečeného jen v
ledem obalené košili a bez čepice, závodem a počasím velmi
vyčerpaného. Vrbata mu dal svůj kabát a čepici s vědomím, že musí
přece pomoci příteli, který byl zjevně v nedobrém stavu. Hanč
pokračoval v závodě a Vrbata se pokoušel najít cestu na Horní
Mísečky, kde by se schoval do bezpečí. To se mu nedařilo a po čase
našel Hančovy lyže. Čekal u nich zřejmě v domnění, že se jeho
kamarád vrátí. Čekání v takovém počasí v nedostatečném oblečení
však bylo nad jeho síly a po čase zde umírá. Hanč urazil od setkání s
Vrbatou jen kousek cesty. Zcela vyčerpaný Hanč upadl a již nebyl
schopný se postavit na lyže a v závodu pokračovat. Mezitím tři
účastníci závodu, kteří dříve vzdali, vyrazili Hanče hledat. Nalezl ho
Emerich Rath,2 ležícího a takřka bezvládného. Pokoušel se mu
pomoci, kus ho i nesl na zádech, ale bylo to nad jeho síly. Položil ho
tedy do závětří a spěchal na Labskou boudu pro pomoc. Odtud vyrazila
skupinka se saněmi Hančovi ku pomoci. Nalezli ho však již bez známek
života. Dopravili ho na Labskou boudu, kde se pokoušel pomoci i lékař
závodu, avšak marně. Bohumila Hanče se zachránit nepodařilo.
Mezitím přišla zpráva na Mísečky, že nahoře na Krkonoši leží Hanč.
Urychleně se na pomoc vypravila záchranná skupina z Míseček. Našla
u lyží ležícího schouleného člověka bez známek života. Dopravila ho na
Mísečky v domnění, že přivezli krkonošského hrdinu lyžařských
závodů, Bohumila Hanče. Až později se ukázalo, že se jednalo o jeho
přítele a kamaráda, Václava Vrbatu.
Během jednoho závodu přišli o život dva výteční, teprve
šestadvacetiletí sportovci. Obyvatelé Krkonoš i milovníci lyžaření
oplakávali své hrdiny. Lyžařské kluby uspořádaly sbírky na podporu

rodin obou sportovců. Smutná událost, ztráta mladých životů, nabízí i
po mnoha letech otázky. Je nám však příkladem i poučením. Václav
Vrbata obětoval část své výstroje blízkému příteli, přestože jistě věděl,
že tím může sám sebe vystavit nebezpečí. Čin Václava Vrbaty, ale i
počínání Emericha Ratha se staly myšlenkovými vzory Horské službysnaha pomoci člověku v horském prostředí, který se dostal do
ohrožení zdraví či života. V místě, kde Hanč zemřel, byla v roce 1922
postavena malá kamenná mohyla. Velká mohyla Hanče a Vrbaty na
Zlatém návrší, nedaleko místa, kde Rath Hanče nalezl a kde Vrbata
zmrzl, byla odhalena 4. října 1925.
V době II. světové války odolávaly mohyly na Zlatém návrší počasí i
válce až do doby, než bylo na Jestřebích boudách zřízeno výcvikové
středisko pro vojsko určené pro polární oblasti. Hitlerovská mládež,
která tu měla cvičení, pomocí výbušnin zničila malou mohylu a větší
poničila.
Po válce jsou kamenné mohyly postupně opraveny. Na opravách se
podíleli také členové nově založené Horské záchranné služby. V roce
1952 okrsek Rokytnice nad Jizerou staví novou mohylu v místě, kde
stála malá mohyla. Jak dokazují obrázky z kroniky Horské služby
okrsku. Nové desky z kovu vyrobil učitel Josef Langer se žáky
stavební průmyslové školy Antonína Zápotockého v Hradci králové.
Horská záchranná služba a později opět Horská služba, Český
krkonošský spolek SKI Jilemnice a Svaz lyžařů ČR se každoročně
schází na Zlatém návrší. Důvodem je pietní vzpomínka na rychlostní
závod na padesát kilometrů ze dne 24. března 1913. Uctění památky
Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, jejich laskavost a ochota pomoci až
za hranice vlastní existence je natolik silná, že budí respekt a oslovuje
každou další generaci.
Aleš Fejfar

1

národnosti, který zůstává poněkud ve stínu události zmíněného závodu. Byl
účastníkem dvojích olympijských hrách, (Londýn 1908 maraton, Stockholm 1912
maraton a kros) účastnil se Mistrovství Evropy v ledním hokeji 1914. Vytrvalcem
ve vodáckém sportu. Po druhé světové válce vězněn komunisty, zemřel
v chudobě 21.12.1962 v domově důchodců ve Stárkově.

Znali se od dětství, chodili spolu do evangelického kostela, cvičili spolu v
sokolské jednotě. Vyrazil brzy ráno z Mříčné u Jilemnice, aby byl okolo poledne na
Zlatém návrší. Když se ale přátelé potkali, bylo počasí už velmi nepříznivé.
2
Emerich Rath, narodil se 5.11.1883 v Praze. Velký sportovec Německé
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OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence při neziskové organizaci ICOS Český
Krumlov pomáhá seniorům i dětem a dospělým se
zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhých.
Nejčastěji v domácím prostředí, ale i například při
doprovodech k lékaři. Počet klientů a zájemců o službu
Osobní asistence, která funguje již od roku 2008, roste
každý rok. V době pandemie ale počet zájemců přibývá
rychleji. Zvlášť u seniorů, kteří potřebují pomoc, ale mohou
přes svá omezení či onemocnění zůstávat doma.
S podporou. A tou je Osobní asistence, která se jen loni
pravidelně starala o téměř 50 klientů.
„Stáří, nemoc či zdravotní postižení nemusí ihned
znamenat odchod do ústavního zařízení, dotyčný může
zůstat doma, kde je zvyklý žít celý život, kde to zná, cítí se
tu dobře a kde je šťastný,“ upřesňuje Martina Bártová,
vedoucí služby Osobní asistence a pokračuje: „Z naší
strany jde o různou míru podpory a pomoci – někdo
potřebuje celodenní dohled a podporu, jiný jen například
pomoc s hygienou a zajištěním stravy či vařením, další
potřebuje nákup, úklid, odvoz k lékaři. Jednomu postačí
naše asistence 2x týdně, jiný ji potřebuje denně i několikrát.
Osobní asistence může pomáhat každý den v týdnu
Osobní asistence funguje každý den od 7 do 19 hodin
včetně víkendů. Tým osobních asistentek využívá 6
služebních vozů, jedno z aut je upravené k převozu
imobilních osob. Díky vozidlům dojede kamkoliv po celém
Lipensku. „Ke každému klientovi přistupujeme velmi
individuálně, klient si sám určí, jak častá a jak dlouhá bude
asistence, s čím potřebuje pomoci. Na základě požadavků
klienta je vždy sepsána smlouva o poskytování osobní
asistence. V průběhu může klient smlouvu rozšířit či upravit
tak, aby mu co nejlépe vyhovovala,“ dodává Martina
Bártová.
V pandemii potřebuje Osobní asistenci čím dál více
lidí
Ingrid Jílková, výkonná ředitelka ICOS Český Krumlov
upřesňuje aktuální situaci: „Tato doba prohlubuje již
dřívější sociální izolaci některých seniorů. Dlouhodobé
omezení kontaktů s rodinou, známými a přáteli znamená
často větší potřebu osobní asistence. Zároveň nezřídka
pandemie komplikuje pomoc dosud pečujících příbuzných,
kteří jsou sami nemocní, v karanténě nebo musí zajistit
péči o děti.“ U některých klientů tak asistence pomáhá
častěji než dříve, u některých jinak. „Snažíme se ale
navyšovat naše kapacity tak, abychom vyšli vstříc novým
potřebám, i novým klientům. Jako tým osobní asistence
jsme od listopadu pravidelně testovány a dodržujeme
maximální možnou ochranu sebe a tím i našich klientů. I
díku tomu zatím zvládáme poskytovat asistenci bez toho,
aniž by se u nás nákaza objevila,“ uzavírá Ingrid Jílková
z neziskové organizace ICOS Český Krumlov.
V případě, že vy nebo člen vaší rodiny potřebuje pomoc
Osobní asistence, neváhejte nás kontaktovat: Martina
Bártová,
vedoucí
osobní
asistence,
e-mail:
bartova@latran.cz, tel.: 773 58 77 58, informace naleznete
na: www.asistence.krumlov.cz
Hana Šustrová, ICOS Český Krumlov

Firma Eco Farm CZ hledá zaměstnance. Práce
se zemědělskými stroji a se zvířaty, ve Frymburku a
okolí. Praxe výhodou. Nástup možný ihned. Více
informací na telefonu +420 734 448 337.
Chata u Adama s celoročním provozem hledá paní na
výpomoc s úklidem na Slupečné. Při zájmu volejte číslo
775938025.
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