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■

Zdarma

Úvod

Rok 2009 – výpis z kroniky obce
O přírodní katastrofy ve světě nebyla nouze. 7. 2. 2009 byly rozsáhlé
požáry na jihu Austrálie. 21. 8. 2009 byl v Řecku jeden z největších
požárů. 10. 4. 2009 byl společný pohřeb obětí zemětřesení - 281
mrtvých. Na začátku října postihlo velké zemětřesení Indonésii zahynulo na 700 lidí, kolem 1000 lidí se pohřešuje.
24. 6. 2009 zemřel Michael Jackson (1958 - 2009) - nejlepší popový
zpěvák. 27. 8. pohřeb Edwarda posledního ze slavných Kenedyů. 2. 11.
2009 byla v Číně velká sněhová kalamita. 2. 11. 2009 na severu
Austrálie v Timorském moři vytékala z vrutu nafta a ještě začala hořet.
U nás v ČR byl 15. 1. 2009 operován a hospitalizován pan prezident
Václav Havel. 16. 1. 2009 - 40. výročí upálení Jana Palacha. 30. 5.
2009 zemřel na Floridě náš významný zpěvák Waldemar Matuška ve
věku 76 let. Je pohřbený v Praze. 8. 11. 2009 se Barbora Špotáková
stala potřetí atletkou roku.
17. listopadu 2009 v piazzettě Národního divadla studenti středních
škol z ČR i z Gymnázia v Českém Krumlově v počtu přes 300 osob
zazpívali rockové oratorium Eversmiling Liberty. Napsali Jens Johansen
a Erling Kulberg. Jedním ze zpěváků byl místní Jakub Neubauer (17
let).
Události z Lipna nad Vltavou a jeho okolí.
10. 1. 2009 z rozhlasu ČB - na Lipně je bruslařská dráha dlouhá 7 km.
Led je 20 cm silný bezpečný a je hladký. Dráha má tvar oválu a je
široká 8 m.
21. 2. 2009 skupina mladých lidí, která se v obci stará o kulturní dění a
pořádá akce pro děti, přišla s nápadem pořádat MASOPUST.
2. 4. 2009 ex- premiéra Miloše Zemana přivezla helikoptéra do středu
Lipna. V jedné restauraci posnídal a potom pokračovali dál na Šumavu.
30. 4. 2009 v "Lipenském plaváčku" v soutěži plavání malotřídních škol
naše škola po osmi letech nevybojovala "Pohár". Ten putoval do
Dolního Dvořiště. 23. 5. 2009 na závodech dračích lodí se zúčastnilo 27
posádek. 19. 6. 2009 bylo slavnostní otevření komplexu pro seniory - 12
bytových jednotek. Květen - červen 750 let má Vyšší Brod od založení
kláštera. Červen 2009 - Frymburské tradiční slavnosti. 15. 8. 2009
Rozhlas ČB oznamoval, že nejčistší voda je v lipenském jezeře. 29. 8.
2009 na mistrovství republiky v jachtingu na Lipně v Černé v Pošumaví
zvítězila žačka Nikol Staňková z Lipna. V září 2009 se lipenští senioři
stěhovali do hotových pěkných bytů u lesa. 21. 11. 2009 - Vítání dětí v
restauraci Miláno. Vítali jsme druhá lipenská dvojčata - chlapce. 24. 11.
23. 12. 2009 byl podruhé uspořádán "Živý betlém" společností LIPEN.

Jsou to ti mladí lidé, kteří dělají kulturu v obci. 29. 11. 2009 se v Lipně
již po čtvrté zahájil adventní čas rozsvícením vánočního stromu.
OBECNÍ ÚŘAD
Obec Lipno nad Vltavou má celkem 555 obyvatel. Dospělí 406, muži
201, ženy 205, děti 89, chlapci 45, dívky 44. Slupečná dospělí 48, muži
25, ženy 23, dětí 12, chlapci 5, dívky 7. Cizinců s dlouhodobým
pobytem máme 148. Tedy konečné číslo je 703.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - 2008 - 2009
Počty dětí: MŠ 28 dětí, ZŠ 33 dětí. Statutární zástupce ředitelky: Mgr.
Marika Poslušná. V červnu 2009 odešla paní učitelka Marie Vongrejová
do důchodu. V MŠ pracovala 40 let - nejdéle.
OBECNÍ KNIHOVNA
Knihovna je od roku 2007 přestěhována do mnohem větších prostor. Za
dobu 50-ti let zde působilo 5 knihovnic. Nejdéle 20 let paní Lilian
Schořová. Vybavení knihovny: 2 počítače s přístupem na internet.
Letos se 24. 11. 2009 v knihovně konala malá slavnost k 50. výročí
jejího založení. Byl přítomen Jan Vaněček, spisovatel z Českého
Krumlova. Na shromáždění byla prezentována kniha Lipno nad Vltavou
významná výročí v obci - autorka V. Neubauerová.
Základní organizace ČSŽ - některé naše členky se přestěhovaly do
pěkných nových bytů pro seniory. Dvě členky byly v září na dovolené ve
Francii v Cannes. Pobyt organizovalo Krajské středisko ČSŽ v Č.B.
NOVÉ STAVENIŠTĚ NEDALEKO KEMPU MODŘÍN - zatím naváží
stavební materiál.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LIPEN se formovalo již na konci roku 2008.
Následujícího roku již připravovali další programy pro děti. A tak jsme si
zvykli na sdružení, které převzalo jméno z němčiny a je to německý
název naší obce - LIPEN. Ještě je jeden -LIPPEN - oba znamenají
totéž.
LIPNO SERVIS s.r.o. - Fox Park Lipánek je dobře vybavený ski park
pro děti. Říká se, že je nejlepší ve střední Evropě. 20. 10. 2009 příprava
zimní sezóny na Lipně - byly provedeny zátěžové zkoušky lanovky,
elektroinstalace. Budou položeny nové jezdící koberce. 19. 12. 2009 se
oficiálně otevře lyžařská sezóna.
Bruslařská dráha - firma JS Transit upravila bruslařskou ledovou dráhu
až do Frymburka dlouhou 10 940 m. Dokonce se mluvilo o zapsání do
Guinessovy knihy rekordů. Dráha v Kanadě měla prim, ale měřila jen
přes 7000 m.
YC LIPNO roky 2008- 2009 - jachtařský klub zhodnotil sezónu 08. Tři
mladí závodníci startovali v Německu, Rakousku a v ČR. 13. - 14. září
startovala Borůvková regata v počtu 63 závodníků. Našim se dařilo.
V roce 2009 bude pořádat klub 5 velkých regat v naší republice. Mladá
nadějná dívka startovala dvakrát v Chorvatsku a úspěšně. Do klubu
přibylo 6 nováčků - 4 chlapci a 2 dívky.
Dětský den se vydařil za podpory mnoha sponzorů. Hlavními aktéry
zase bylo sdružení LIPEN.
LIPNO OPEN AIR 2009 největší a nejoblíbenější akce se konala 25.
července 2009. Přijelo mnoho interpretů a skupin např.: Ivan Hlas,
Laura a její tygři, Olympic, Michal Nesvadba a další. Děti nejvíce
přitahoval Michal z Kouzelné školky.
LIPNO GOLF CLUB - stále je opuštěný, nic se tam neděje.
REKREAČNÍ DOMY VILLA DREAM - vedle recepce postavili jen jeden
dům. Takže jich ještě pár chybí dostavět.
ZE ZÁPISŮ SPOZ rok 2009
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Občanům bylo předáno 142 přání. Narozené děti v roce 2009: počet 9,
3 dívky a 6 chlapců. 21. 11. 2009 - vítáno 8 dětí. 2 dívky a 6 chlapců. 2

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
uzavřená manželství. V tomto roce zemřelo nejvíce obyvatel 8, ženy 3,
mužů 5.
Výpis z kroniky připravila Mgr. Vicky Neubauerová

Život v obci
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Cooking show
Ve čtvrtek 23. 2. k nám přijelo anglické divadlo Dr. Klutze s interaktivním
představením s názvem Cooking show, které proběhlo pouze v
anglickém jazyce. Naskytla se nám velkolepá podívaná, show v pravém
slova smyslu. Nechyběly triky, kouzla, tanec, masky, komický projev a
samozřejmě čistá angličtina. Pro děti bylo velikým přínosem i to, že
mohly samy v této show vystupovat a mluvit s rodilým mluvčím.
Odhodily stud a snažily se prodat své znalosti. Výborné představení!
Divadelní představení
Dne 11. 4. jsme jeli do Českých Budějovic do Malého divadla na
představení „Jak jsem byl Cyrano.“ V celé hře vystupovalo 10 postav,
ovšem vše zahrané jedním hercem. Divadlo v nás zanechalo hluboký
dojem, byl to velice silný příběh, ve kterém se mohl vidět každý z nás.
Opravdu skvělý zážitek!
Plavecké závody
V pátek 28. 4., navzdory nepříznivému počasí, kdy byl vyhlášen
kalamitní stav a napadlo téměř půl metru sněhu, se uskutečnil náš již
17. ročník Lipenského plaváčka. I přesto že silnice byly neprůjezdné,
dorazili k nám aspoň soupeři z Borové Lady a Dolního Třebonína.
Všichni závodníci bojovali ze všech sil a pro každého byla připravena
odměna. Putovní pohár jsme sice zase nezískali, ale to na pohodové
atmosféře, o kterou se zasloužili také krásné tanečnice a tanečník
z naší školy, nic nezměnilo. Celým programem nás provázel jako každý
rok pan Ptáček alias Martin Šána, tímto mu velice děkujeme. Zároveň
děkujeme zaměstnancům plaveckého bazénu za pomoc při organizaci,
společnosti Lipno Servis s.r.o. za umožnění bezplatného pronájmu na
tento den, Bobové dráze Lipno za volné jízdy pro všechny závodníky a
přilehlé hospůdce za skvělé občerstvení. Bylo to skvělé zakončení
náročného a přesto krásného dne. 

Z našich na stupních vítězů stáli:
3. místo: Rozálie Stýblová (1. ročník)
2. místo: Rostislav Mičan (1. ročník)
3. místo: Nikola Majerová (2. ročník)
1. místo: Michal Máčka (2. ročník)
2. místo: Lola Bojka Gladišová (3. ročník)
2. místo: Adam Fatur (3. ročník)
2. místo: Adam Figura (4. ročník)
3. místo: Eliška Ouředníková (5. ročník)
1. místo: Filip Jaroš (5. ročník)

Medailistům i dalším našim plavcům /Natalii Mészárosové a Markovi
Papajovi/ děkujeme za velice úspěšnou reprezentaci naší školy. Díky
patří i fandícím rodičům a dětem.  Za rok se opět těšíme!!!
Za základní školu J. Procházková a M. Poslušná

LETNÍ PROVOZY NA LIPNĚ JSOU OTEVŘENY
Vážení občané Lipna nad Vltavou, zveme Vás na zahájení letních
provozů společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. Od 29. 4. je v provozu
půjčovna sjezdových koloběžek, která se nachází u horní stanice
lanovky Jezerní. Kola, in-line brusle, elektročluny a další vybavení si
můžete zapůjčit v INTERSPORT Rent Kapitanát. Bikepark, Floutrejl a
Bikepark Rent bude až do 25. 6. otevřen o víkendech a svátcích, poté
od 1. 7. denně. Své brány otevřel také Lanový park a Království lesa.
Letní sezóna byla zahájena i v kempu Modřín.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Využijte výhody, které nabízí karta občana Lipna nad Vltavou a užijte si
vstup zdarma na Stezku korunami stromů nebo do Království lesa.
Čerpat můžete také slevy do jednotlivých provozů.
DRAČÍ LODĚ NA LIPNĚ SE BLÍŽÍ
V sobotu 20. 5. se v Lipně nad Vltavou uskuteční oficiální Zahájení letní
turistické sezóny, kde se pojede otevřený závod dračích lodí Lipno
Dragon Boat Race 2017. Závod je určen široké veřejnosti a program je
opět skvělý.
Zahájení letní sezóny a závody dračích lodí jsou jednou z
nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších akcí na Lipensku. Přijeďte se
podívat nebo si i zazávodit. Závodů se zúčastní několik desítek
posádek, každá je složená z 20 pádlujících, bubeníka a kormidelníka.
Den jako stvořený pro sportovce - sestavte tým 21 lidí a zúčastněte. Ale
také ideální den pro rodiny s dětmi. V rámci zahájení letní sezóny si
můžete celý den vyzkoušet nejrůznější atrakce: dětskou dračí loď,
lezeckou stěnu, skákací hrad nebo výtvarné ateliéry. Určitě potěší
několik pohádek nebo divadlo. Večer pak nebudou chybět koncerty.
Závodem dračích lodí víkend ale rozhodně nekončí. V neděli se pojede
závod na 1000m a zabojovat můžete i na megaboardech, které
odstartují ve 12 hodin. V neděli budete mít i možnost zkusit si veslování
s olympionikem Vaškem Chalupou. Více v akcích na webu:
https://www.lipno.info/akce.html.

RALLYE ČESKÝ KRUMLOV OPĚT ZAVÍTÁ DO LIPNA
Jižní Čechy budou v květnu hostit druhou nejstarší tuzemskou
automobilovou soutěž. Pětačtyřicátý ročník Rallye Český Krumlov se
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pojede ve dnech 19. a 20. května. Centrem všeho dění bude Výstaviště
České Budějovice, slavnostní start, cíl a vyhlášení vítězů hostí
českokrumlovská Jelení zahrada.
Na startu tradiční soutěže, která je zařazena do evropského šampionátu
FIA Central Rally Trophy a TrueCam Mistrovství ČR v rally, nebude
chybět kompletní tuzemská špička seriálu soudobých i historických
vozů, organizátoři z ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov a
týmu ČK motorsport rovněž očekávají účast několika zahraničních
pilotů.
Souběžně s klasickou rallye se o třetím květnovém víkendu uskuteční 6.
New Energies Rallye Český Krumlov, jediná tuzemská akce svého
druhu pro příznivce elektromobility a vozidel spalujících stlačený zemní
plyn. Unikátní projekt je stejně jako vloni součástí seriálu mistrovství
světa FIA Electric and New Energy Championship.
Rallye si užijí také Lipenští
Rychlostní zkouška Lipno je součástí harmonogramu českokrumlovské
rallye od roku 2011. Šest let startovala ve Slupečné, letos však dochází
k zásadní proměně, když se tento divácky oblíbený test pojede během
sobotního odpoledne 20. května v opačném směru. Na kramolínských
sjezdovkách a v přilehlých lesích proto budou vrcholit souboje o
konečné pořadí. Stanoviště STOP za cílem této „erzety“ bude umístěno
přímo u bobové dráhy.
Živo se čeká rovněž na centrálním parkovišti skiareálu. Během
odpoledne tam proběhne přeskupení, diváci tam navíc můžou sledovat
práci mechaniků v servisní zóně.
Podrobné informace o programu včetně aktuálního časového
harmonogramu jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách
www.rallyekrumlov.cz a www.rallye-newenergies.cz.
Text: Pavel Kacerovský, Foto: Jaroslav Červ
U příležitosti dětského dne pořádá Aqualung club - Klub sportovního
potápění v pátek 2. 6. 2017 výjezd pro lipenské děti do Aqua parku
Česlice v Praze. Děti budou mít možnost využit tamních vodních
atrakcí. Starší a zkušení mohou navštívit potápěčskou 8 m jámu
s výstrojí, a to pod dozorem našich instruktorů. Pojede se autobusem s
kapacitou 49 míst. Pokud máte zájem o tento výlet, zarezervujte si
místo na e-mailu: clint.1@seznam.cz. Instrukce ohledně místa a času
odjezdu a předpokládaného návratu Vám budou zaslány.
Těšíme se na Vás.

Životní jubilea, narození, …
KVĚTEN 2017
V květnu má 11 občanů narozeniny. Dva pánové kulaté: Dušan Vongrej a Jiří Brožovský. Dále paní: Marta Račáková, Vítězslava
Neubauerová, Jana Říhová, Charlota Rouwová, Růžena Kovariková. Další pánové: Marián Zahatňanský, Jan Turín, Václav Macháček
a Vilém Neubauer.
Ke krásným narozeninám chceme popřát jen to, co přináší opravdové štěstí. Za SPOZ V. Neubauerová a L. Bravencová.

Ostatní
SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ VÍTKŮV HRÁDEK 2017
6. 5. 2017 /od 11h./ ZAHÁJENÍ SEZÓNY, hudební produkce živě od
11:00 hod. - Country kapela Harley. po celý den Šermíři
3. 6. 2017 /od 14h./ - vystoupení harmonikáře Jury Krahulce,
1. 7. 2017 /od 11h./ - 12. výročí otevření hradu, celodenní program,
jízda krále na hrad, šermíři, středověká řemesla JARMARK, Country
kapely Harley, Lojza Pták
8. 7. 2017 /od 14 h./ - LED-ZEPPELIN revival orchestra
8. 7. 2017 /od 20h./ - akce „Letní Úplněk“ otevřeno do 24:00 hod.,
povídání o hvězdách s písničkou - Lojza Pták
15. 7. 2017 /od 14h./ - Hosté Lojzy Ptáka – hudební pořad
22. 7. 2017 /od 14h./ - Hudebně zábavné odpoledne Lojzy Ptáka
29. 7. 2017 /od14h./ - Recitál Lojzy Ptáka

5. 8. 2017 /od 11h./ - Hudebně zábavné odpoledne Lojzy Ptáka, Host harmonikář Jura Krahulec
7. 8. 2017 /od 11h./ - akce „Letní Úplněk“ otevřeno do 24:00 hod.,
povídání o hvězdách s písničkou
¨
12. 8. 2017 /od 14h./ - Hudebně zábavné odpoledne Lojzy ptáka
19. 8. 2017 /od 11h./ - Recitál Lojzy Ptáka
26. 8. 2017 /od 20h./ - Hudebně zábavné odpoledne Lojzy ptáka
28. 10. 2017 /od 11h./ - UKONČENÍ SEZÓNY, celodenní program
Od 2. 7. 2017 budou soustavně probíhat hudební produkce o všech
sobotách, nedělích a svátcích až do 30. 8. 2017. Od 6. 5. 2017 do 30.
9. 2017 otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hod. INFORMACE na tel:
723064345 Lojza Pták nebo www.vitkuvhradek.cz
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PRODEJ BYTU
PRODÁM BYT 3 + 1 V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
V LOUČOVICÍCH. TELEFON: 724 750 433
OBEC LOUČOVICE, středisko technické služby obce Loučovice,
hledá dva zaměstnance/zaměstnankyně na pozici řidič – pracovník
technických služeb obce, pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup
dle dohody (možno ihned).
Popis pracovní náplně:
řidič a obsluha komunální techniky,
činnosti v odpadovém hospodářství,
údržba veřejné zeleně a komunikací,
údržbářské činnosti.
Požadavky na uchazeče/uchazečku:
řidičské oprávnění skupiny B, T a E,
trestní bezúhonnost,
vyučen v technickém oboru,
bez zdravotního omezení,
Nabízíme:
zaměstnanecké benefity (stravenky, očkování, pojištění apod.),
nové zázemí pro zaměstnance.
Žádosti podávejte v termínu do 10. 5. 2017 na podatelně Obecního
úřadu Loučovice, 382 76 Loučovice 51.
Přílohy žádosti: strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů, prostá
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Kontaktní osoba: Stanislav HACKL, mobilní telefon 727 883 277,
email: ts@loucovice.info.
ZAHÁJENÍ PLAVECKÉ SEZÓNY NA SCHWARZENBERSKÉM
PLAVEBNÍM KANÁLU
Již za několik týdnů bude zahájena 20. novodobá plavební sezóna na
Schwarzenberském plavebním kanálu. V roce 1997 byla dokončena
oprava doprovodné cesty podél Schwarzenberského plavebního kanálu
mezi hlavním evropským rozvodím v bývalé osadě Růžový Vrch
(lokalita je v současnosti uvedena jako U Korandy) hraničním potokem
Ježová / Iglbach na česko-rakouských státních hranicích a celnickou
chatou na rakouském území, kterou uhradila tehdejší rakouská
organizace cestovního ruchu Tourismusverbändegemeinschaft
Böhmerwald. V souvislosti s dokončením byl tenkrát dvakrát mimořádně
otevřen hraniční přechod Ježová / Iglbach.
Opravě doprovodné cesty předcházela soukromá iniciativa, díky které
byl odhalen v té době ztracený a zapomenutý Schwarzenberský
plavební kanál v místě křížení s Ježovou / Iglbachem, díky práci
studentů Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze během
jejich prázdninové praxe po prvním studijním ročníku.
Při mimořádných otevřeních státních hranic u Ježové plulo po 81 letech
palivové dříví přes státní, původně ovšem zemské, hranice z Rakouska
do Čech. Parta nadšenců se oblékla do oblečení, jaké se nosilo
v druhém desetiletí 20. století, vzalo do ruky plavební háky a plavila
dříví. O rok později se hranice otevřely u Ježové – Iglbach na
turistickém hraničním přechodu již řádně, podobně jako na nedalekém
přechodu Koranda – St. Oswald bei Haslach. Netrvalo dlouho a do akcí
při ukázkách plavení dříví se zapojil folklorní soubor Libín-S Prachatice,
který připravil hranice překračující projekt Setkání s tradicí na
Schwarzenberském plavebním kanálu. Ten v sobě spojuje setkání s
folklorem, setkání s plavením dřívím, setkání s lidovými řemesly, později
i setkání s modlitbou u Rosenauerovy kapličky či setkání s prací uhlířů.
Během dvaceti let se do realizace projektu Setkání s tradicí na
Schwarzenberském plavebním kanálu zapojily tisíce členů folklorních
souborů z jižních Čech, Horních a Dolních Rakous a Bavorska,
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postupně se vytvořily party plavců z Čech i Rakouska, podívat se přišly
desetitisíce diváků nejen z České republiky, Rakouska a Německa, ale i
ze vzdálených koutů světa.
20. novodobá plavební sezóna začne trochu neobvykle: V pátek 19.
května 2017 bude slavnost zahájení mimo Schwarzenberský plavební
kanál, setkáním s folklorem na Parkánu v Prachaticích. Zatím je
potvrzena účast dětského folklorního souboru Ostravička. V sobotu pak
bude program pokračovat na Jeleních Vrších. Budou se tam vyprávět
pohádky z obou stran Šumavy (u horního portálu plavebního tunelu),
proběhne folklorní setkání, kterého se zúčastní soubory z jihu Čech,
severu Moravy a Horních Rakous. Starosta obce Nová Pec předá
představiteli hornorakouského kulturního spolku SUNNSEITN Gotthardu
Wagnerovi už po kdovíkolikáté nájemné za skulpturu Strážce
prachatického sochaře Davida Svobody. A samozřejmě, letos poprvé se
bude plavit dříví.
Ing. Hynek Hladík, předseda Libín-S Prachatice, z.s. a plavební ředitel
FČAS - PROGRAM NA KVĚTEN 2017
PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / ZDARMA, úterý 9:30 – 11:00. Témata: 9. 5. pohybové
hrátky pro nejmenší, 16. 5. poznáváme zvířátka, 23. 5. zpívánky a
tanečky, 30. 5. z pohádky do pohádky
Filmový klubík / ZDARMA, pondělí 8.5. od 17:00, „Trolíci“
MONTESSORI CHVILKY s Veronikou / cena jedné lekce 120 Kč.
Neděle 16:00 – 17:00. Termíny: 7. 5., 14. 5., 21. 5. Lektorka: Bc.
Veronika Račáková 776 254 700, Montessori dílna je určena pro rodiče
a děti od 2 let, a pomáhá vést dítě k samostatnosti, rozvoji a podpoře
dětské tvořivosti, získání komunikačních a výchovných způsobů.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ / 120 Kč za hodinu /za dítě + 60 Kč za sourozence.
Úterý 9:30 - 11:00. Možnost hlídání vašich dětí od 1 roku (max. 5 dětí
ve skupině). Rezervace míst na tel: 603 478 117 nejpozději do neděle
předem.
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30 a každý
čtvrtek 19:00 – 20:00 (kromě 8. 5.)
Stolní tenis / 20 Kč, dle domluvy na tel: 774 242 470.
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
24. 5. středa 14:00 – 17:00, ATELIÉROVÉ JARNÍ FOCENÍ / 60 Kč foto
+ 25 Kč kopie. Fotografka Adéla Prášková. Objednávky a domluva času
u V. Račákové 776 254 700.
PŘIHLÁŠKY NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „LIPENŠTÍ TREMPÍCI“: v
letošním roce jsou připravené dva termíny 24. – 28. 7. a 31. 7. – 4. 8.
2017. Přihlášky a více informací najdete na webu www.fcas.cz.

NABÍDKA KOVOVÝROBA – V. Pscolka
V gastro zákaz kouření! Vážení gastronomové máme pro vás
elegantní řešení - pro cigaretové odpady před vašimi
vchody. Tel. 775 278 813, 379 725 897 -Domažlice.
OZNÁMENÍ ČESKÝCH DRAH
V souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních služeb
České dráhy, a.s. informují, že v různých dnech v období 17. - 19. +
22. - 25. května 2017 proběhnou výluky železniční přepravy na trati
číslo 195 v různých úsecích Rybník - Vyšší Brod, Lipno n/V - Vyšší
Brod a Lipno n/V - Rybník. Z tohoto důvodu budou dotčené
vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací
naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu.
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