ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 10/2016

■

Říjen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod

ROK 2005
Tento rok je poznamenán živelnými pohromami. Vlna tsunami na
blízkém východě si vyžádala 155 tisíc obětí. Dalšími přírodními
katastrofami na jihu Kalifornie byly povodně, sesuvy půdy, vítr, sníh. Na
Ukrajině byl uznán prezidentem Viktor Juščenko. Z České republiky
vyjel tým záchranářů z Liberecka do oblasti katastrofy tsunami 20. 1.
2005, počet obětí vlnou tsunami se zvýšil na 226 tisíc. Na začátku
dubna zemřel papež Pavel II.
V anketě "Největší Čech" zvítězil Karel IV., 19. 11. 2005 v anketě Atlet
roku Roman Šeberle.
Naše jezero má dost vody - Povodí Vltavy se rozhodlo upouštět vodu,
aby v době tání bylo místo pro novou vodu. O tomto problému hovořil v
televizních novinách náš pan starosta Zdeněk Zídek. 25. 4. 2005 byly
poprvé v roce spuštěny lodě na vodu. Podle dlouholetého zvyku děti
MŠ a ZŠ se svezou po jezeře zadarmo. Je to dárek k MDD. K 31. 12.
2005 žilo v obci 533 obyvatel.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - počet dětí v MŠ 33 v ZŠ 27 žáků.
OBECNÍ KNIHOVNA - knihovnicí je Mgr. V. Neubauerová a pracuje
stále ve stísněných prostorech. Je registrováno 48 čtenářů, z toho 20
mládeže do 15 let. Za rok přišlo 576 návštěvníků a ti si vypůjčili 2261
knih. Pro čtenáře bylo uspořádáno pět akcí.
ZÁKLADNÍ ORGANISACE ČSŽ - nejzdařilejší bylo setkání s členkami z
krajského a okresního střediska pro ženy, které přivezly šesti našim
členkám u příležitosti jejich kulatých narozenin květiny a pamětní listy za
dlouholetou činnost v organisaci.
SOUKROMÁ
VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ – dva domy již stojí, další 4 jsou ve
výstavbě.
BUDOVÁNÍ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI - pod bazénem vznikalo dětské hřiště v podobě
velké lodě. Je zde plno atrakcí a je plně využívané
VÝSTAVBA REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ - staví se druhá řada
PROMENÁDY - bude mít sedm bytových objektů. Dalšími stavbami
jsou: RIVIERA LIPNO, VIILA PARK LIPNO, rozšíření MARINY,
DOKY, blízko hlavní silnice pod autobusovou zastávkou a
JACHTAŘSKÉ STŘEDISKO za autokempem Modřín.
LIPNO SERVIS s.r.o. má různé aktivity - důležitá jsou sněžná děla.
Budou otvírat FOX PARK PRO DĚTI, LYŽAŘSKOU ŠKOLU, večerní
lyžování atd.
SLIDE LAND LIPNO je bobová dráha na okraji Slupečné. Dráha je
téměř kilometr dlouhá s 21 zatáčkami. Občerstvení je na terase bufetu.
KYNOLOGICKÝ KLUB - má bohatou činnost - upravuje svůj pozemek a
věnuje se výcviku psů. Během roku provádí pro děti ukázky cvičených
psů.
ZE ZÁPISŮ SPOZ - občanům bylo předáno 119 přání, z toho 61 s
dárky. Během roku se narodilo 6 dětí - 3 děvčata, 3 chlapci Do 1. třídy
bylo zapsáno 9 dětí - 3 děvčata a 6 chlapců. Manželství uzavřely 4
páry. Zemřeli 2 muži nedožitých 76 a 67 let.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Život v obci
OZNÁMENÍ ČESKÝCH DRAH, a.s.
V souladu s odporučením pro zkvalitnění přepravních služeb vás
informujeme, že ve dnech: 11. – 13. 10., 6. – 7. 10., 10. 10., 2. a 5. 12.
a 30. 11. a 1. 12. 2016 proběhne výluka železniční přepravy na tratí
číslo 195 v úsecích Rybník – Lipno nad Vltavou (11. – 13. 10.), Rybník
– Vyšší Brod (6. – 7. 10. a 10. 10.), Rybník Vyšší Brod (2. a 5. 12.) a
Vyšší Brod - Lipno nad Vltavou (30. 11. a 1. 12.). Z tohoto důvodu
budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou
dopravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci
omezení provozu.
RIZIKA TOPNÉ SEZÓNY
Pamatujte! Pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat
topidlo, tak je nejvyšší čas to udělat a sehnat si odborníka.
Pár důležitých pravidel:
- Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit

kotel topení
- Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému
hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti
zase hrozí vznikem požáru na půdě.
- U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak
předepsaného tahu komína.
- Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a
topte méně intenzivně.
Bezpečnostní zásady:
- Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě
topidel. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
- Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo
úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného
neštěstí.
- Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od
dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových
krytin.
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- Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i
obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném
případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé
předměty.
Království lesa
Lesní svět plný zážitků pro celou rodinu
Stezka korunami stromů se stala za několik let přirozenou dominantou
Lipna. Po pěti letech se areál významně rozšiřuje i pod koruny stromů.
V novém projektu Království lesa čeká na návštěvníky bezpočet
nevšedních a nezapomenutelných zážitků. Nové lesní město s
množstvím herních prvků přibližuje krásu a rozmanitost lesa. V
lipenském Království lesa na vás čeká bezpočet zážitků. Nevšedních a
nezapomenutelných. Několik desítek atrakcí pro malé i velké najdete
kousek od Stezky korunami stromů. V Království lesa najdete dále
originální lanovky, provazové sestavy, stromová městečka, prolézačky,
houpačky, půvabné domečky pro děti, hrady a hradiště, kolotoče,
pískoviště nebo skluzavky. Chcete zažít, co se odehrává pod zeleným
kobercem, který vidíte ze Stezky korunami stromů? Hledáte místo, kde

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
můžete s celou rodinou strávit hodiny dováděním? Láká vás stát se
aspoň na chvíli součástí lesního společenství? Nová oáza na Šumavě
je zasvěcena hrám, dovádění a zdokonalování pohybových schopností.
Bez ohledu na věk. Připravte si proto dostatek energie na desítky
fantastických atrakcí. Můžete se zabydlet v bludišti mezi mladými
stromky. Ztratit se v mraveništi. Anebo na velké trampolíně vyskočit až k
větvoví vzrostlých stromů.
K novému lesnímu areálu se lze dostat lanovkou, stezkabusem nebo po
vyznačené pěší cestě. V provozu je zde hned několik restaurací a
občerstvení s nabídkou tradičních šumavských jídel inspirovaných
přírodou. Děti nadchne pestré zmrzlinové království. Království lesa se
nachází kousek od Stezky korunami stromů Lipno.
www.kralovstvilesa.cz
28. 10. 2016, od 13,00 hod. - Lipno dětem aneb velká podzimní
výprava s pečením buřtů. Přijďte si užít podzimní prázdniny na
Lipno. Máme pro vás připravené odpolene plné her a soutěží, které
zakončíme opékáním buřtů u Janusovské lampy.
Ing. Eva Černíková, LIPENSKO s.r.o.

Akce
Projekt MLADÝ SPORTOVEC - sportem ke zvládnutí krizových situací.
V rámci výcviků dětí vedený instruktory Aqualung Clubu jsme připravili
projekt:
1) Kurz první pomoci a bezpečnosti u vody. 2 lekce pro skupinu cca 15
dětí ve věku od 6 do 12 let a pro skupinu 15 starších dětí ve věku od 12
do 16 let, tedy celkem pro cca 30 účastníků (listopad 2016 – červen
2017),
2) Kurz bezpečného plavání během 5x na sebe navazujících lekcí pro
skupinu cca 25 dětí ve věku od 6 do 16 let (listopad 2016 - březen
2017),
3) Kurz bezpečného potápění během 5x na sebe navazujících lekcí pro
skupinu cca 25 dětí ve věku od 6 do 16 let (listopad 2016 – březen
2017),
4) Akce Kurz bezpečného sjíždění řeky pro skupinu cca 12 dětí v
červnu 2017 a skupinu cca 12 dětí v červenci 2017,
5) Akce Kurz bezpečného kempování a orientace v přírodě cca 20 dětí
od 6 let (červenec 2017),
První setkání a příjem žádostí se uskuteční 5. litopadu 2016 v bazénu
Hotelu Wellness. Jelikož celý projekt vyjde zhruba na Kč 250.000,zájemci, kteří nejsou členy nebo hosty Aqualung clubu, přinesou Kč
400,- na členský příspěvek. Tento projekt je koncipován jako celek a
nelze se účastnit jen jeho jednotlivých kurzů. Info u Miloše Boháč st. tel.
777 788 630.
Srdečně vás zveme na BLEŠÍ TRH, který se bude konat v sobotu 22.
10. 2016 od 10 do 16 hod. v Klubu FČAS, Frymburk 23 (bývalá budova
MŠ). Vstup pro kupující zdarma. Pronájem stolu pro prodávající 80 Kč.
Rezervace stolů nejpozději do 20. 10. 2016 na fcas@centrum.cz nebo
tel: 777 992 016. Těšíme se na vaši návštěvu! Seniorklub FČA.

ADVENTNÍ

BAZAR

Neděle 11. 12. 2016 v 13.00 v hotelu Riviera
Lipno. Oslavte s námi 3. adventní neděli v hotelu
Riviera Lipno. Na terase hotelu se bude konat
malý bazar, kde můžete prodat nebo darovat
věci, které chcete poslat dál, nebo koupit poslední
dárečky k Vánocům. Svařák a něco malého
k jídlu také chybět nebudou. Všichni jsou vítáni!
V případě, že budete chtít také něco prodat,
zašlete prosím e-mail do 30. 11. 2016 na
veronique.damian@seznam.cz, počet míst je
omezen.
STRAŠIDELNÉ ŘÁDĚNÍ V PARKU!!!
Zveme všechny na první ročník strašidelného
řádění v parku. Soutěže a zábava, zakončené
dobrůtkami
Přijďte

a

diskotékou

s dobrou

lucerničkami

a

v hotelu

náladou,

BouCzech.

s lampiónky

samozřejmě

ve

nebo

strašidelných

maskách (děti i rodiče). Moc se těšíme, až to Lipno
vystrašíme . Začínáme v 17,30 hodin!!!
Vše se udá v sobotu 22. 10. 2016. Tato akce se
většinou dělá na konci října, ale protože jsou podzimní
prázdniny a hodně dětí (a

strašidel) odjíždí na

prázdniny, posunuli jsme řádění o týden dříve .

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Program FČAS na říjen 2016

PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / 20 Kč nebo ZDARMA při pomoci s přípravou materiálu
na jiné programy každý čtvrtek 14:30 – 16:00.
Kouzelnická show / vstupné dobrovolné - 31. 10. 2016 17:00 – 18:00.
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč každé pondělí 18:30 – 19:30 a každý
čtvrtek 19:00 – 20:00, Hatha jóga s Marcelou / 120 Kč, každé úterý
17:00 – 18:30 a každou středu 18:15 – 19:45
Fitness dance s Evou / 20 Kč každé úterý 19:00 – 20:00
Stolní tenis / 20 Kč dle domluvy, odpovědná osoba Michal Toušek, tel:
774 242 470
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AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
od 6.10. čtvrtek 17:00 – 18:30 / 170 Kč lekce nebo 960 Kč celý kurz
(pro členy kF 800 Kč) KURZ SEBEOBRANY s instruktorem Petrem /
960 Kč za kurz 8 lekcí nebo 170 Kč za lekci, začátek od 6.10. – 8.12. ve
čtvrtek 17:00 – 18:30, 8 lekcí. Rezervujete si místo na kurzu u Jany
Touškové na tel 603 478 117. V rámci kurzu se naučíte pádové
techniky, údery a chvaty. Poslední tři lekce budou zaměřené na
modelové situace do běžného života.
22. 10. sobota 10:00 – 16:00 Bleší trh / pronájem stolu pro prodej 80
Kč. Rezervace pro prodejce do 20.10.2016 na tel: 777 992 016 nebo
fcas@centrum.cz. Prodej oblečení, bot, hraček, sportovního vybavení,
doplňků, knih, atd.
26. 10. středa 18:00 – 19:30 / 120 Kč. Jógový workshop „Zapojení
středu těla – správné držení proti bolesti zad“ s Janou, rezervace na
andrysjana@seznam.cz nebo facebooku Power Yoga Lipno.

Životní jubilea
ŘÍJEN 2016
V měsíci říjnu máme zaznamenán nejvyšší počet narozenin, a to 17. Šest kulatých výročí: paní Anežka Cvachová, Libuše Vávrová,
Ludmila Víšková a pánové Karel Míček, Jaroslav Šafář ml. a Ing. Zdeněk Zídek. A ještě budou slavit: paní Františka Švarcová, Blanka
Hronová, Jarmila Grötzbachová, Miroslava Sluková, Antonie Olšiaková, Božena Míčková a Božena Hofmanová, pánové Miroslav
Kvašnovský, Jan Justin, Josef Strnka a Stanislav Zeman.
Přejeme Vám šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu, na každý den radost malou, po celý rok pohodu.
Za SPOZ Lucie Bravencová a Vicky Neubauerová.

Zprávy z obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
17/2016
ze dne 15. 09. 2016
č. usnesení: 228/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 229/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost manželů
Vančurových o napojení na kanalizaci v osadě Kobylnice a sděluje, že
souhlas s napojením musí projednat s vlastníkem kanalizace.
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo v případě souhlasu
vlastníka kanalizace s napojením uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na zřízení, udržování, opravy a nezbytné údržby přípojky
kanalizace na pozemku p. č. 236/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou ve
prospěch pozemků p. č. 247/4 a 247/3 oba v k.ú. Lipno nad Vltavou za
jednorázovou úplatu 500,-- Kč.
č. usnesení: 230/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo nabídku společnosti
EKOEKO, s.r.o. na akci: „Lipno nad Vltavou – modernizace čistírny
odpadních vod“ a odsouhlasilo zpracování projektové dokumentace pro
ÚR za částku 425.000,- bez DPH.
č. usnesení: 231/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost společnosti Stezka
korunami stromů, s.r.o., o uzavření dohody o příspěvku na údržbu
komunikací a souhlasí s jejím uzavřením pro rok 2017 za stejných
podmínek jako v roce 2016.
č. usnesení: 232/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost společnosti
Stezka korunami stromů, s.r.o. o výpůjčku Pump Tracku a odsouhlasilo
výpůjčku pro rok 2016 a 2017 za částku 1,- Kč s tím, že provozování
bude na náklady žadatele, a to pro zájemce bezplatně a s odpovědností
žadatele.

č. usnesení: 233/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
POTVRZENÍ MEMORANDA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI mezi
Českým olympijským výborem a obcí Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 234/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 9/2016.
č. usnesení: 235/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost společnosti
ČMELÁČEK PARTNERS, s.r.o. o zakoupení balíčku a s tímto
nesouhlasí.
č. usnesení: 236/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o podporu
publikace a s tímto nesouhlasí.
č. usnesení: 237/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou Zastupitelstvo obce Lipno nad
Vltavou souhlasí s výpovědí nájmu zemědělských pozemků.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
18/2016
ze dne 27. 09. 2016
č. usnesení: 239/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo cenovou nabídku
společnosti ČEVAK, a.s. na akci „ČOV – obnova dmychadel“ za
nabídkovou cenu 890.506,-- Kč bez DPH.
č. usnesení: 240/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo nabídku společnosti
ČEVAK, a.s. na akci: „Plískov – posouzení stávajících vodních zdrojů“
za nabídkovou cenu 30.000,-- bez DPH.
č. usnesení: 241/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo výběr zhotovitele na
akci: „Oprava příjezdové komunikace do obce Lipno nad Vltavou“, a to
zhotovitele s nejnižší nabídkovou cenou 1.688.281,-- Kč bez DPH od
společnosti SaM, a.s. Česká Lípa. Zastupitelstvo obce Lipno nad
Vltavou pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
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č. usnesení: 242/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Krajského
úřadu Jihočeského kraje o vyjádření k udělení licence na linku č.
330065 a s tímto souhlasí.
č. usnesení: 243/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo
žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje o vyjádření
k udělení licence na linku č. 330002 a s tímto souhlasí.
č. usnesení: 244/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo
žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje o vyjádření k udělení licence
na linku č. 330008 a s tímto souhlasí.
č. usnesení: 245/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost Krajského
úřadu Jihočeského kraje o vyjádření k udělení licence na linku
č. 330600 a s tímto souhlasí.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
č. usnesení: 246/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zaslat dotaz ČOI
k výkladu zákona č. 223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodech a
velkoobchodech.
č. usnesení: 247/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo nabídku společnosti
ČEVAK, a.s. na akci: „Lipno – ulice u Staré kotelny, odbočky“ za
nabídkovou cenu 522.712,57 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o dílo.
č. usnesení: 248/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo opravu havárie
vodovodu Lipno nad Vltavou, Kramolín za předloženou nabídkovou
cenou společnosti ČEVAK, a.s. ve výši 785.759,-- Kč bez DPH.
Více z Usnesení Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
na wwww.lipnonadvltavou.cz

Ostatní
28. říjen - Den vzniku samostatného Československa
(malé připomenutí)
Vyhlášení samostatného Československa předcházela léta
strávená v područí Rakouska-Uherska a intenzivní snaha
českého státu o posílení vlastní národní identity a
emancipaci v rámci monarchie. Varianta úplného odtržení
a osamostatnění získala reálné obrysy teprve během první
světové války, která celý proces formování nového státu
uspíšila. V posledních měsících války byl ustaven Národní
výbor, který se začal otázkou odtržení zabývat.
Na vzniku Československa se zásadní měrou podílelo
několik významných československých osobností v čele s
Tomášem Garriguem Masarykem. Ten společně s Milanem
Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem založil v
Paříži prozatímní československou exilovou vládu. Podařilo
se mu mimo jiné dohodnout příslib uznání nezávislosti od
států Dohody. Tomáš Garrigue Masaryk podepsal 31.
května 1918 tzv. Pittsburskou dohodu, která Čechům a
Slovákům přislíbila vznik společného samostatného státu.
Z domova podporovala Masaryka a jeho kolegy Mafie,
tajný orgán, v němž se soustředil vnitrostátní
protirakouský odboj.
Důležitým momentem v procesu osamostatnění byla
generální stávka 14. října. Reflektovala bídný stav
zásobování potravinami a jejich vyvážení z Čech na frontu.
V Písku se navíc v ten den rozšířily letáky oznamující vznik
samostatného státu. Tamní rozvášněný lid si však na nový
stát počkal ještě dva týdny.
27. října odeslal rakouskouherský ministr zahraničí Gyuly
Andrássy nótu americkému prezidentovi Wilsonovi, který
ve svých 14. bodech požadoval autonomii pro státy
monarchie. Andrássy pak v nótě vyjádřil podmínky nutné k
mírové dohodě. Její text, který byl zveřejněn na druhý
den, si však lidé v Čechách vyložili jako kapitulaci
monarchie. Následovaly bujaré oslavy, které se neobešly
bez likvidace symbolů padlého mocnářství.
Tou dobou probíhalo v Ženevě setkání delegace
Národního výboru vedené Karlem Kramářem s

představiteli exilu o vytvoření a následné podobě nového
samostatného státu. Večer pak byla na Václavském
náměstí oficiálně vyhlášena samostatnost.
K moci se dostal Národní výbor v čele s "muži 28. října"
Antonínem Švehlou, Aloisem Rašínem, Václavem
Klofáčem, Jiřím Stříbrným a Vavro Šrobárem. Národní
výbor vydal 28. října večer první zákon: zákon o zřízení
samostatného státu československého.
Dva dny od vyhlášení samostatnosti v Praze se k Čechům
Martinskou deklarací připojili také Slováci. O rok později
se stát rozrostl o Podkarpatskou Rus a v této podobě
vydržela První republika až do mnichovského diktátu v
roce 1938. Na jeho území se hovořilo několika různými
jazyky.
Prvním prezidentem nového státu byl jmenován Tomáš
Garrigue Masaryk. Do čela nové vlády, která vznikla v
listopadu na základě Československé národní rady, usedl
Karel Kramář.

Vlajka Československa (1918-1920). Modrý klín se na
československou vlajku dostal teprve v roce 1920.
Zdroj: Václav Lang, Novinky
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