ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 11/2019

■

Listopad ■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce
č. usnesení: 196/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 149/2019 ze dne
25. 7. 2019.
č. usnesení: 197/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
vypsání zakázky malého rozsahu na vyhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení včetně jeho získání a projektovou
dokumentaci na výběr zhotovitele na akci: Lipno nad Vltavou –
Rozšíření Základní školy Lipno nad Vltavou 1. etapa – nástavba“

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 20/2019 ze dne 03. 10. 2019
č. usnesení: 191/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší zadávací řízení na akci:
„Lipno nad Vltavou – Rozšíření Základní školy“ z důvodu nepodání
žádné nabídky.
č. usnesení: 192/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost společnosti
Greenpoint Lipno, s.r.o. o povolení k umístění reklamního zařízení
v obci Lipno nad Vltavou a rozhodlo, že věc bude projednána
s žadatelem k upřesnění.
č. usnesení: 193/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
přidělení bytu zvláštního určení č.p. 401 za 25,- Kč / m2 podlahové
plochy měsíčně.
č. usnesení: 194/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo výběr zhotovitele na
akci: „Lino nad Vltavou - oprava komunikace Kobylnice“ a odsouhlasilo
vybrat jako zhotovitele společnost Pokrývka spol. s r.o., 382 82
Benešov nad Černou 37, s nabídkovou cenou 839.293,- Kč bez DPH,
jako nejnižší podanou nabídku. Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou
pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo.
č. usnesení: 195/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 126/2019 ze dne
27. 6. 2019.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 21/2019 ze dne 17. 10. 2019
č. usnesení: 199/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
pronájem části pozemku p.č. 46 v k.ú. Lipno nad Vltavou Rekreačnímu
parku Riviéra, s.r.o. za částku 20,- Kč / m2 bez DPH ročně na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
č. usnesení: 200/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti
jízdy a vstupu pro pozemek p.č. 172/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou pro
panující pozemek p.č. 172/83 v k.ú. Lipno nad Vltavou za jednorázovou
úplatu 500,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 201/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou se seznámilo s hodnocením
nabídek na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
dokumentace pro výběr zhotovitele a inženýrskou činnost na akci:
„Rozšíření Základní školy Lipno nad Vltavou 1. etapa- nástavba“ a
rozhodlo vybrat jako zhotovitele pana Pavla Grbače, Projektová činnost
ve výstavbě, IČ: 650 27 639, s nejnižší nabídkovou cenou 793.000,- Kč
bez DPH. Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou pověřuje starostu obce
podpisem Smlouvy o dílo.
č. usnesení: 202/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo pokácení 6 ks
stromů na pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou ve vlastnictví
obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 203/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účetní
závěrku za III. čtvrtletí 2019 Základní školy a Mateřské školy Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 204/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o souhlas se
zbouráním příčky mezi dvěma místnostmi v obecním bytě v domě č.p. 3
a s tím souhlasí za podmínky, že úpravu provedena na vlastní náklady.

České dráhy informují, že v listopadu a prosinci 2019
proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 195
Rybník - Lipno a 196 České Budějovice - H. Dvořiště. Z
tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje
nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v
sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeniprovozu/)
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Narození / výročí
VÝROČÍ LISTOPAD 2019
Kulatá výročí jsou dvě. Slavit budou paní Anna Strnková a pan Jan Haranza.
A dále paní Kateřina Smekalová, Irena Faturová, Františka Češková, Marie Justinová, a pánové
Miroslav Němeček, Zdeněk Vyhnal, Oldřich Piterka, Štěpán Unger, Ludvík Szabó, Jiří Kroneisl, Petr
Litvan, Vlastimil Smekal, Rudolf Zbín a Jan Furik,
PEVNÉ ZDRAVÍ, MNOHO ŠTĚSTÍ A SAMÉ RADOSTI PŘEJÍ ZA SPOZ V. NEUBAUEROVÁ A L. BRAVENCOVÁ

Život v obci
SVOBODNÝ TANEC OPEN FLOOR
Téměř každou středu se v Lipně nad Vltavou koná
svobodný tanec. Jedná se o volnou formu uvolňování
se v rytmu hudby. Je to spontánní, zároveň vědomý
tanec, který poskytuje odpočinek a načerpání nové síly
v kruhu max. 10 osob pod vedením lektorky. Je vhodný
pro muže a ženy od 12-ti let, bez nutnosti předchozí
taneční zkušenosti. Přihlášky a informace na
www.svobodnytanec.cz Termíny v listopadu 6.11.,
20.11 a 27.11 od 18.30 do 20.00 v Rezidenci Club
Canada.
PODZIMNÍ VÝPRAVY
V sobotu 11.10. dopoledne jsme vyrazili vlakem do Vyššího Brodu
a odtud přes Martínkov - Mnichovice na Maria Rast. Na místě jsme
rozdělali oheň a upekli si buřty. Počasí bylo luxusní, nálada skvělá,
a tak jsme si to všichni užili.

Obec Lipno nad Vltavou děkuje společnosti LIPENSKO,
s.r.o., za úhradu autobusové dopravy do Prahy na
muzikálové představení ČARODĚJKA – WICKED.

Pokud byste měli zájem se zúčastnit další výpravy, přijměte
pozvání na výšlap ke Svaté Martě ve Frymburku. Sraz v sobotu
9. 11. 2019 v 09:00 hodin u fotbalového hřiště v Lipně nad
Vltavou. S sebou dobrou obuv, skvělou náladu, svačinu, pití a
buřty na opečení.
Za LIPEN, z.s. se těší Ferda Roman Bravenec.
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PRO AMATÉRY
AUTOMOTO KLUB LIPNO zve řidičky, řidiče i z řad
seniorů, na školení řidičů - formou besedy, které se koná v
pátek 29. 11. 2019 od 18:00 hodin v Obecním domě
v Lipně nad Vltavou. Školitelem je učitel Autoškoly
GARDE Kaplice Pavel Dvořák, který rád zodpoví dotazy
účastníků.
AUTOTERAPIE HLASEM NA LIPNĚ
21. – 24. 11. 2019. Lektorka: PhDr. Feng-yűn Song
Autoterapie hlasem je výcvikový program zdravého a efektivního
dýchání. Celostním a osobním přístupem učí "energetickou sebeúdržbu". Pomocí dechových, tonálních a meditačních cvičení
podává klíč ke zkvalitnění psychosomatické, také pěvecké
kondice. Informace: Cena semináře: 3.200,-- Kč
Kontakt a registrace: Olga Makovecká, Ba (Hons), Lipno nad
Vltavou 25, Rezidence Club Canada
olivamakova@gmail.com, telefon: 777299501
www.fengyunsong.cz

PRODEJ DŘEVA NA PALIVO
Jehličnatá vláknina v délce 2 m. Cena 299,-Kč za prm vč.
DPH. Doprava je zahrnuta v ceně. Minimální odběr cca 40
prm. (1 nákladní auto s hydraulickou rukou). KONTAKT:
Ing. Michal Rypl, tel. 604 255 405

Hledám dlouhodobý pronájem bytu nebo domu
v obci Lipno nad Vltavou, Frymburku nebo jeho
blízkém okolí. Velikost nerozhoduje vzhledem k
omezené nabídce. Jednalo by se o nájem na několik
let. Pro nabídky volejte pan M. Riedel 739 474 235.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Výlet na Horskou Kvildu
S naší školou jsme jeli na výlet na Horskou Kvildu. Jeli jsme
autobusem, přijeli jsme asi v 13:00 h. Když jsme přijeli, šli
jsme na oběd, měli jsme buchtičky se šodó. Pak jsme šli
ubytovat, ty pokoje
byly krásný. Když
jsme se ubytovali, tak
jsme šli do lesa hrát a
poznávat. Jako první
jsme si povídali o
rysovi, zkoušeli jsme
chodit poslepu ☺ a
lovit jako rys. Přišli
jsme do pokoje,
abychom si trochu
odpočali.
Potom
jsme šli na další
program o vlcích, to
bylo taky dobrý a víc
se mi to líbilo. Pak
jsme měli večeři a ta byla taky moc dobrá. Druhý den jsme
šli sledovat ptáky. Trošinku se mi stejskalo, ale jinak
supeeeeeeeer!!!!!!! Niki Majerová, 5. třída.
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pískoviště, v další byla dvě kola a kutáleli jsme je klackem.
Na novém hřišti byly ještě dvě disciplíny. První byla házení
basketbalovým míčem do koše a poslední byl skok do dálky.
A pak už jsme jen čekali na vyhlášení. A je to tady, veliké
napětí a zvědavost, jak to vlastně dopadlo? Kdo na jakém
místě bude? Nejprve jsme vůbec neslyšeli jméno naší školy
Lipno. A už víme proč, protože ho přečetli až na závěr. Ano,
jsme první!!!!!!!!!!!! Hurááá. Odměnou nám byl putovní
pohár a lahodný oběd na závěr.

PLÁN AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA MĚSÍC LISTOPAD
FOTOGRAFOVÁNÍ S ADÉLOU:
13. 11. 2019 od 14:00 hodin do cca 18:00 hodin
fotografování pro děti a rodiče mateřské a základní školy
s vánoční tématikou, časový rozpis bude k dispozici na
informační nástěnce mateřské školy
PLAVECKÝ VÝCVIK:
7. 11. 2019 a 14. 11. 2019 od 10:00 hodin do 11:00 hodin
v rámci dopoledních činností MŠ
VÝTVARNÉ A TVOŘIVÉ AKTIVITY, PEČENÍ A
DRAMATIZACE
K TÉMATICE
SVATÉHO
MARTINA, VÝZDOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
PŘÍPRAVA NA VYSTOUPENÍ „U STROMEČKU“ –
1.12.2019
Markéta Baldová

„P E K E L N Á
S L U Ž B A“
V sobotu 7. 12. 2019 od

17:00 budou v parku úřadovat
Šumavské sportovní hry 2019
Šumavské sportovní hry
2019 se uskutečnily jednu
zářijovou
středu
na
vyšebrodském hřišti, naše
škola byla taky přizvána
k účasti. Z naší školy jsem
jela já Róza Stýblová,
Kuba Macák, Sofinka
Bambasová, Dodo Gladiš,
Dominik Krátký a Kája
Krátká, Terezka Fencová a
Ondra Stropek.
První disciplína byla
skákání
v pytlích
a
s míčem.
Ve
druhé
disciplíně jsme váleli
veliké poleno do kopce a
zase na čas, ve třetí disciplíně jsme házeli polenem do

Mikuláš s Luciferem
v doprovodu andělů a
sloužících čertů. Lucifer bude
listovat v Pekelné knize, aby
zkontroloval všechny vaše
hříchy, ze kterých se budete
moci vyplatit jedině hezkou
básničkou nebo písničkou!!!
******************************************************

Hříchy do Pekelné knihy pošlete do
6. 12. 2019 na lipen@centrum.cz.
************************************************

Podepsané balíčky vybíráme v pátek
6. 12. 2019 od 17:00 do 18:00 hod.
v Obecním domě (prosíme podepsané).

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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LIPENSKÝ NEBOJSA - poděkování
Děkujeme všem místním i přespolním strašidlům a příšerkám, jenž
v sobotu 26. 10. zajišťovaly stanoviště na stezce odvahy v rámci
akce „Lipenský nebojsa“.
Velmi mile nás překvapily a potěšily ohlasy na akci. Jsme rádi, že
se vám líbilo.
Jediné, co nás mrzí, je, že někteří nenechavci opět zničili
dekorace. Tentokrát dvě obrovské dýně. Zcela bez ohledu na to,
že jejich vydlabání a vyřezání dalo někomu druhému práci. A byly
to z těch 7 zrovna ty nejhezčí
.

Salon Fénix
Nabízíme prodej vánočních poukazů na
kosmetické služby, pedikúru, masáže.
Nejste si jisti tím pravým dárkem? Pak je dárkový poukaz
tou pravou volbou.
S poukazem totiž nedarujete jen hodnotný kus papíru,
ale zároveň dopřejete svým blízkým skvělý zážitek při
výběru toho dárku, který je zaručeně potěší. Jen oni sami
totiž vědí, po čem doopravdy touží.

Staňková Vendula
420 606 313 452
www.salon-fenix.cz
www.facebook.com/SALON FÉNIX

ADVENTNÍ
PRŮVOD SVĚTÝLEK
a

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STOMU
Sraz v neděli 1. 12. 2019
u pensionu „U Draka“
v 16:30 hodin.
NABÍDKA PRÁCE

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP, pozice HLAVNÍ
RECEPČNÍ. Práce v Lipně nad Vltavou. Pro více informací
kontaktujte
Jitku
Doležalovou,
jitka@lipnolakeresort

774 609 240.

Adventní lucerničky nebo
lampionek s sebou!!!

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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ASTROLOGICKÉ OKÉNKO NA LISTOPAD
Co se děje na astrologickém nebi v listopadu?
Pluto se pohybuje v prvním domě ve znamení
Kozoroha. Pluto je transformační „planeta“ a
působí teď na naše Já, na naši osobu. Bude nás
to nutit zamyslet se nad svým životem, jestli to, co
děláme a jak žijeme, je ta naše správná cesta.
Kozoroh nám to ale moc neusnadňuje a do cesty
přináší překážky a lákavé nástrahy, které nás
budou nutit udělat důležité životní rozhodnutí.
Pluto s kvadraturou na Mars v 9 domě a znamení
Vah nás donutí bilancovat pro a proti. Někomu by
prospělo odjet někam daleko a tam si všechno
promyslet. Dále na naše Já bude působit Saturn s
tím, abychom si dobře ujasnili naše pracovní
záležitosti a případné investice do podnikání,
majetku a celkově financí. V této oblasti se bude
dařit a ten, kdo již dobře investoval, se nyní může
těšit ze své úrody. Jak správně naložit se svými
financemi a majetkem nám velmi pomáhá naše
intuice díky Neptunu v Rybách. V tomto směru
nás bude podporovat i úplněk v Býku 12.11.
22.11. se přesouvá Venuše z 11.domu do
12.domu a setrvá tam do konce ledna 2020.
Zatímco v 11.domě je Venuše velmi společenská
a družná, ve 12 je uzavřená a přemýšlivá. Už
neprahne po světském, ale uvědomuje si jakousi
vyšší sílu, že nejsme jen Já, ale My všichni a
nekonečná hojnost Vesmíru, které jsme každý její
součástí, protože jsme si všichni rovni, ať jsme
bílí, černí, žlutí nebo makoví. Jdeme každý svojí
cestou a každý jsme ušli ten svůj kus cesty a jsme
tam, kde jsme, a tak to má být, a tak je to správně.
Tato konstelace způsobí to, že už nebudeme chtít
být nějakým způsobem připoutaní k něčemu nebo
někomu a budeme chtít sundat pomyslná pouta s
tím, s kým jsme připoutaní. Odstranit závislosti a
stát se nezávislí.
Od 19.11. se přestaneme tolik zabývat vztahy a
dělat vše pro druhé a začneme se věnovat také
sami sobě a svému zdraví. Naše tělo si žádá také
nějakou údržbu, očistu, aby mohlo i nadále dobře
fungovat a my se cítili dobře. Listopad je vhodný
na dlouhodobější půsty.
Od 1.11. - 20.11. je Merkur retrográdní, tedy ve
zpětném chodu a to znamená, že může váznout
jakákoliv komunikace. V této době můžou
vypovídat službu různé komunikační prostředky
jako jsou mobily, notebooky, počítače, internet ale
i auta a dopravní prostředky. Doporučuje se
zálohovat si všechna důležitá data tak, aby, jste o
ně nenávratně nepřišli. Bude váznout i
komunikace lidská, a proto si nedomlouvejte
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důležité schůzky. A možná je to i dobře, že bude
komunikace selhávat, protože máme planetu
štěstí Jupitera do 24.11. ve 12. domě, a to nás nutí
zabývat se sami sebou, hledat pravdu v sobě, v
hlubších vrstvách nevědomí. Čas pro meditaci,
usebrání, hudbu, umění. Zabývat se činností,
kterou povzneseme svého ducha. Štěstí nepřijde
skrze někoho jiného, ale jen skrze sebe. Jupiter
ve 12. domě nám dává pocit ochrany, že nad námi
někdo drží ochrannou ruku.
Úplněk v Býku, který nastane 12.11. ve 14.37 nás
z toho duchovního rozjímání vrátí zpátky na zem
a donutí nás myslet na to, že žijeme ve hmotném
světě a potřebujeme mít ty jistoty v podobě stálé
práce a finančního příjmu.
Zatímco minulý úplněk v Beranu byl o nových
začátcích, teď je na čase položit pevné základy,
abychom mohli začít „stavět“. V tento den se ve
znamení Býka nachází Uran. S Uranem máme
buď všechno anebo nic. Buď nám dává anebo
bere. V tomto případě nám klade do cesty různé
učení a zkoušky. Jak v dané oblasti obstojíme, jak
si jí obhájíme, co pro ni uděláme. Rozhodně to
chce nesedět doma a neustále si na něco
stěžovat, opakovat dokola že to NEJDE. Tímto
způsobem asi nic nezískáme, že? Navíc Luna nás
bude více připoutávat nejen k rodině a ke svým
blízkým, ale i vyvolávat emoce ve vztahu k
nemovitostem. Je třeba si dát pozor, abychom se
nerozhodli nerozumně.
Novoluní ve znamení Střelce nastane 26.11. v
16.07.h. Novoluní není vidět, a proto ukrývá
všechno, co je ukryté, tajné a uložené někde v
našem hlubokém podvědomí. Jsou tam naše
nesplněné sny a touhy, ale také různé křivdy,
traumata a zranění z minulosti. Střelec je velmi
svobodné až bohémské znamení, a proto v nás
vyvolá touhu po naplnění štěstím. Vyvolá až pocit
euforie a silný impulz dosáhnout úplné
spokojenosti a celistvosti. Touha se vším praštit a
někam odcestovat, změnit práci nebo vyřešit
nejasnosti v partnerských vztazích. Každý máme
nějakou vizi, která nás naplňuje štěstím. Jaká je
ta vaše? Štěstěna stojí při nás.
Hezký barevný listopad přeje Michaela Tomková
Švarcová
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Skupina LIPNO. a obec Lipno nad Vltavou

zve občany na druhý ročník zájezdu do nejatraktivnějšího a největšího
aquaparku v Rakousku, do Lázní v Bad Schallerbachu

V sobotu: 23.11.2019, odjezd v 7:00 hod
Pojedeme společně autobusem od Obecního domu. Cesta trvá cca 1,5
hod, vzdálenost od Lipna je 100 km, předpokládaný návrat v 18:00 hod.
Navštívíme nejatraktivnější a největší aquapark v Rakousku s termální vodou o teplotě 30°C a s teplotou
vzduchu 32°C. Na ploše 3100 čtverečních metrů se rozkládá jedinečný karibský svět s mnoha atrakcemi.
Užijeme si velký vnitřní bazén s pozvolným vstupem do vody a s umělými mořskými vlnami. Z výšky 12 metrů
z hory Monte Aquapulco vede celkem 5 atraktivních tobogánů.

*** Zájezd je pro občany Lipna nad Vltavou ZDARMA***
Přihlásit se můžete emailem na adresu infocentrum@lipno.info nebo telefonicky 731 410 800,
nejpozději do 15.11. S přihlášením neotálejte, počet míst je omezený kapacitou jednoho velkého
autobusu.

