ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 10/2019

■

Říjen ■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 19/2019 ze dne 19.9.2019
č. usnesení: 180/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou bere na vědomí zpracovaný
návrh územní studie „Lipno – Nad Modřínem I“, který je nedílnou
přílohou tohoto materiálu a ukládá:
a) starostovi obce schválit možnost jejího využití jako územně plánovací
podkladu podle § 25 stavebního zákona,
b) zajistit prostřednictvím pořizovatele, Obecnímu úřadu Lipno nad
Vltavou, vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti.

č. usnesení: 181/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení bytu o velikosti 2+1 v bytovém domě č.p. 26 v Lipně nad
Vltavou na dobu neurčitou za zachování finančních podmínek dle
současné nájemní smlouvy za podmínky uvolnění bytu o velikosti 3+1
v bytovém domě č.p. 26 v Lipně nad Vltavou.
č. usnesení: 182/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost společnosti
DOMBOVÁRI, s.r.o. o souhlas s umístěním reklamních cedulí v místě
Lipno nad Vltavou – před kruhovým objezdem směr od obce Loučovice
a v místě Slupečná – před autobusovou zastávkou obousměrně a
souhlasí se zařazením do informačního systému obce Lipno nad
Vltavou za obvyklých podmínek.
č. usnesení: 183/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou neodsouhlasilo proplacení
faktury č. 319 ze dne 15.5.2019 v částce 2.848,- Kč za provedení
malířských prací v bytové jednotce č. 5 v bytovém domě č.p. 39 Lipno
nad Vltavou z důvodu zatékání způsobeného vadnou střechou.
č. usnesení: 184/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 6/2019.
č. usnesení: 185/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zadat veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Oprava komunikace – Kobylnice“.
č. usnesení: 186/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
cenovou nabídku na akci: „Lipno nad Vltavou – vodovod II. tlakové
pásmo“ společnosti OMNIS PROJEKT na výkon TDS ve výši 341.460,Kč bez DPH a na výkon činnosti Koordinátora BOZP ve výši 119.600,bez DPH. Pověřuje starostu obce Lipno nad Vltavou podpisem smlouvy.
č. usnesení: 187/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo záměr pronajmout
část pozemku p.č. 46 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 188/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
obnovení značení parkovacích stání v obci Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 189/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo písemně vyzvat
vlastníky rodinného domu č.p. 88, stojícího na pozemku p.č. 77/26
v k.ú. Lipno nad Vltavou k dodržování režimu veřejného prostranství na
chodníku před budovou č.p. 88 v Lipně nad Vltavou.

Narození / výročí
VÝROČÍ ŘÍJEN 2019
V říjnu bude slavit 15 občanů narozeniny. Je to dosud největší počet v tomto roce, ale ještě nás čeká vyšší číslo v následujícím
měsíci. V říjnu bude 8 kulatých výročí. Šest jich oslaví ženy, a to Františka Švarcová, Blanka Hronová, Jana Valíková, Milena
Dvořáková, Petra Bohdalová a Šárka Knotková, z mužů Miroslav Kvašnovský a Milan Schánělec. Narozeniny ještě oslaví
paní Jarmila Grotzbachová, Anežka Cvachová, Božena Míčková a pánové Karel Míček, Josef Strnka, Stanislav Zeman a Jan
Justin.
Pevné zdraví, mnoho štěstí a samé radosti přeje SPOZ V. Neubauerová a L. Bravencová.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Život v obci
POMOC PŘI VÝSADBĚ DŘEVIN PO KŮROVCOVÉ KALAMITĚ
Jihočeský kraj patří mezi nejvíce kůrovcovou kalamitou postižené kraje.
V roce 2018 bylo na jihu Čech vytěženo přes 1,1 milionu m3 kůrovcového
dřeva. Po těžbě zůstávají holiny, které je nutné co nejdříve osázet, aby
byla obnovena funkce lesa při zadržování vody v krajině a zabránilo se
vysychání krajiny a ohrožení vodních zdrojů.
Jihočeský kraj ve spolupráci s Krajským sdružením dobrovolných hasičů
Čech, Mravy a Slezska nabízí obcím a dalším vlastníkům lesů pomoc při
výsadbě nových dřevin.
Při obnově lesních porostů Jihočeský kraj nabízí všem vlastníkům lesů
na území Jihočeského kraje k výsadbě nových dřevin využití
dobrovolných hasičů. Pomoc bude poskytována při podzimní výsadbě
v říjnu a následně v jarním období (březen-květen).
Pomoc při výsadbě nových stromků je určena především obcím a
vlastníkům lesa, kteří z objektivních důvodů mají se zajištěním výsadby
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problémy (např. starší lidé). Termíny pomoci při výsadbě jsou v prvním
podzimním termínu pátek odpoledne – sobota ve dnech 18. – 19. 10.
2019. Následné termíny budou přizpůsobeny dle dohody se zájemci.
Předběžně je počítáno s výsadbou cca 100 000 ks dřevin.
V případě zájmu vlastníci lesa podají na obec Lipno nad Vltavou
nejpozději do 14. 10. 2019 žádost o pomoc při výsadbě lesa
s uvedením termínu a místa výsadby dřevin, předpokládaného počtu
osob na výsadbu, čas a místo shromáždění, jméno a spojení na
organizátory výsadby. Obec následně odešle žádosti na krajský úřad,
který zajistí jejich zkompletování a postoupení starostovi Krajského
sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska. Konkrétní
organizace pomoci při zalesňování bude řešena zástupcem KSH ČMS
s organizátorem výsadby uvedeným na žádosti.
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 15.10. od 7:00 hodin do 1.11.2019 do 16:15 hodin proběhne nepřetržitá výluka v
úseku Rybník – Lipno nad Vltavou na trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky všechny vlaky
nahradit náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu v upravené trase. Spoj náhradní autobusové
dopravy pojede ze zastávky Vyšší Brod klášter do zastávky Čertova Stěna, zpět přes zastávku Vyšší Brod klášter dále směr Lipno nad Vltavou.
Opačně pojede ve stejné trase, odjezdy spojů náhradní autobusové dopravy budou ze zastávky Lipno nad Vltavou a Loučovice ve směru Vyšší Brod
dříve, než je odjezd vlaků.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: Rybník - před nádražní budovou * Rožmberk n./Vlt. - na křižovatce silnice Č. Krumlov – V. Brod
odbočka na Rožmberk n.Vl., zast bus "rozc. Rožmberk n.Vl." cca 600m, * Herbertov - silnice Č. Krumlov – V. Brod, zast bus "V. Brod - Herbertov"
cca 150m; * Těchoraz - silnice Č. Krumlov – V. Brod zast bus "V. Brod - Těchoraz" cca 200m; * Vyšší Brod - V. Brod náměstí zastávka bus (U kina)
* Vyšší Brod klášter - před nádražní budovou * Čertova stěna - před nádražní budovou * Loučovice - na zastávce ČSAD "Loučovice " na hlavní
silnici * Loučovice zastávka - na zastávce ČSAD "Loučovice Svatý Prokop" na hlavní silnici * Lipno nad Vltavou - u příjezdové komunikace
k dopravně.
Tento výlukový jízdní řád naleznete na www.cd.cz ve složce www.cd.cz - Vlakem po ČR - Jízdní řád - Traťové jízdní řády. České dráhy, a.s. se Vám
omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení. www.cd.cz.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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PRIMA OPTIKA - Oznámení občanům
Prima Optika bude pro zájemce pořádat dne 12.10.2019 od 13 hod. v muzeu ve Frymburku měření zraku spojené s prodejem
dioptrických brýlí. Přijďte si vybrat nové dioptrické brýle, i podle Vašeho předpisu na brýle nebo podle hodnot Vašich stávajících brýlí.
Z naší široké nabídky brýlových obrub si vybere každý!
Z časových důvodů nutné objednání zájemců! Zájemci volejte pro objednání na tel.: +420 605 016 664, +420 602 395 385
www.prima-optika.cz nebo u paní E. Neumannové, Frymburk, +420 602 464 292.

Salon Fénix
Akce ŘÍJEN
10% slevu na přístrojovou pedikúru,
10% DIABETICKOU pedikúru,
10% Thajskou masáž,
10% slevu na rašelinové zábaly
Podrobnější informace na webových stránkách.
Termín si objednejte na tel.: + 420 606 313 452

Staňková Vendula
www.salon-fenix.cz
www.facebook.com/SALON FÉNIX

Obec Lipno nad Vltavou ve spolupráci s LIPENSKO s.r.o. a LIPNO
LINE s.r.o. děkují všem seniorům, kteří se zúčastnili OKRUŽNÍ
PLAVBY PARNÍKEM ADALBERT STIFTER s překvapením.
Atmosféra na lodi za doprovodu harmonikáře byla víc než přátelská.
Setkání se zúčastnilo dohromady téměř 90 seniorů z Vyššího Brodu
a Lipna nad Vltavou. Děkuji za spolupráci kolegům z Infocentra
Vyšší Brod a všem přeji mnoho dalších přátelských setkání.
Michaela Petrů, Infocentrum Lipno

Ráda bych touto cestou poděkovala organizátorům za velmi milé setkání s přáteli a známými z Lipna a také
z Vyššího Brodu při společné plavbě. Moc hezky jsme si popovídali, zazpívali s harmonikou a užili si sice
deštivé, ale velmi příjemné odpoledne. Oceňuji péči vždy milé paní Petrů, která myslela i na ty, kterým už
nohy tolik neslouží a zajistila autobus od hodin k lodi a zpět. Ještě jednou moc děkuji a budu se těšit na
další výlet.
Ella Schánělcová
LIPNO DĚTEM ANEB VELKÁ PODZIMNÍ VÝPRAVA
Přijďte si 28. 10. 2019 užít podzimní prázdniny na tradiční
lipenskou akci Lipno dětem aneb velká podzimní výprava. Máme
pro vás připravené odpoledne plné her a soutěží, které zakončíme
opékáním buřtů u Janusovské lampy.
Program: 13:00 – 15:00 hodin: Restaurace Lanovka - výtvarný
koutek a registrace, Fox Park - slalom mezi dýněmi, Dobrodružná
cesta ke Stezce korunami stromů. 15:30 – 17:00 hodin:
Janusovská lampa - opékání buřtů.
VE SKIAREÁLU LIPNO BUDE NOVÝ SNOWCROSS
Zbrusu novou Snowcrossovou trať připravuje Skiareál Lipno. Ta
vznikne u nové dvousedačkové lanovky a bude dlouhá 500 m.
Snowcross se stane mladším sourozencem stávajících dvou
Skiacrossových tratí, které se těší obrovské oblibě u lyžařů. Stejně
jako v minulosti změnil Skiareál Lipno podobu rodinného lyžování,
v současnosti udává trend zábavy při lyžování. Vybudováním
nového Snowcrossu bude již čtvrtina celkové délky sjezdovek
patřit právě zábavě, kterou tvoří také snowpark a měřený slalom.

LIPNO SERVIS s.r.o., LIPENSKO s.r.o. a
STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o.
přispějí na zájmovou činnost spolkům

320 000,- Kč pro rok 2019/2020.
Jste aktivní spolek působící v Lipně nad Vltavou?
Věnujete se pravidelně dětem a mládeži z Lipna?
Přivítali byste nové vybavení pro Vaši činnost?
Organizujete akce, zájezdy jiné volnočasové vyžití
pro děti a sháníte finanční prostředky?
Více informací a žádost o uzavření smlouvy o
sponzorství získáte v Infocentru. Vyplněnou žádost
odevzdejte nejpozději do 31. 10. 2019. Maximální
podpora spolku je až 50 000,- Kč.
Kontaktní osoba: Michaela Petrů, tel.:724 174 286.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

NABÍDKA PRÁCE. Společnost LIPNO SERVIS
s.r.o. hledá pracovníky na HPP i DPP na
následující pozice:

•
•
•
•
•
•

Obsluha půjčovny INTERSPORT
Rent
Obsluha lanové dráhy
Obsluha zasněžovacího systému
Strojník lanové dráhy
Shaper snowparku a
skicrossových tratí
Pokladní

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, zajímavou práci v
příjemném prostředí sportovního areálu,
dotované ubytování, slevu na stravování, volný
vstup do bazénu, sauny…, slevy na nákup v
prodejně INTERSPORT Lipno, možnost využití
sportovního vybavení jednotlivých půjčoven,
skipas pro vlastní použití zdarma.
Nástup možný od 1.12.2019. Zaujala Vás některá
z nabídek? Pošlete životopis na email:
prace@lipnoservis.cz nebo zavolejte na tel. č.
731 501 515.
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