ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 01/2020

■

Leden

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Leden často ukazuje na nové začátky a skvělou možnost vykročit správným směrem, symbolizuje sebevědomí a
aktivitu. Je to měsíc nejrůznějších předsevzetí a cílů. A předsevzetí jsou se začátkem nového roku spojována
nejčastěji. Do předsevzetí se pouští lidstvo odedávna, už od dob staré Říše římské. Slovo předsevzetí pochází
z řeckého „proairesis“ a původní význam je svobodná volba. Svobodně se rozhodnout ke změně. Předsevzetí je
vlastně touha být lepším člověkem. A jaká jsou Vaše předsevzetí pro rok 2020? Tápete? Co, třeba přijmout to co
je, nechat plavat to co bylo, netrápit se tím, co změnit nejde, mít radost každý den a věřit v dobrou budoucnost.
Aby člověk člověka měl rád, a aby jeden druhému víc štěstí přál. Přeji Vám všem, aby ten další rok za to stál.

Narození / výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V LEDNU
V prosinci jsou 2 kulatá výročí. Slaví paní Marie Stropková a Daniela Foldynová. Dále budou slavit
paní Eva Andruchovičová, Marie Holečková, Františka Koutská, Věra Fencová a Julie Šefránková. A
jen jeden muž pan Bigas Jan.
Hodně štěstí, spokojenosti, vždy dobrou náladu, a hlavně pevné zdraví do dalších let přeje Sbor pro
občanské záležitosti.

Zprávy z obce
OSOBNÍ ASISTENCE V OBCI LIPNO N./ VLTAVOU
V obci Lipno nad Vltavou zajišťuje pečovatelskou službu
Pečovatelská služba Loučovice. Kvalita a nabídka
poskytovaných služeb roste. Pečovatelská služba se snaží
vycházet vstříc požadavkům občanů a vyřčeným potřebám.

Rozšířila cílovou skupinu o osoby dospělé se zdravotním
postižením ve věkovém rozmezí 27 - 64 let a nesoběstačné
seniory od 65 let výše. Přesto nelze ze strany pečovatelské
služby uspokojit všechny požadavky občanů, stávajících
klientů či osob blízkých nebo samostatně pečujících. Jedná
se o případy, kdy jsou po pečovatelské službě požadovány

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
např. úkony, které jsou časově náročné a pečovatelská
služba není schopna tyto požadavky uspokojit. Jako jeden
případ z mnoha uvádím situaci, kdy se na pečovatelskou
službu obrátí osoba pečující plně o osobu blízkou
seniorského věku a požaduje, zajistit 4 až 6-ti hodinový
dohled nad jeho blízkým, protože si potřebuje něco zařídit.
V těchto případech nelze vyhovět, a to z důvodů provozních
či personálních (velká časová náročnost).
Osobní asistence může pomoci mladým rodinám se
zdravotně postiženými dětmi a zároveň doplní
neuspokojenou potřebu v poskytování
stávající
pečovatelské služby i u nesoběstačných seniorů a dospělých
osob. Princip poskytování této služby by byl ve vzájemném
doplňování se obou sociálních služeb ku prospěchu občanů
- klientů. Služba by byla určena dětem (od věku 1 roku),
dospělým a seniorům se sníženou soběstačností (z důvodu
zdravotního postižení a věku). Osobní asistence nezajišťuje
například rozvoz obědů, nicméně se ale tato služba může
věnovat časově náročnějším úkonům.
Služba osobní asistence nabízí úkony dle vyhlášky č.
505/2006 Sb. Svým obsahem je velmi podobná
pečovatelské službě. Pomoc a podpora při jednotlivých
úkonech je prováděna vždy individuálně dle klienta a
s ohledem na jeho zdravotní postižení, schopnosti a
soběstačnost. Nejčastěji prováděné úkony osobním
asistentem jsou např. pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru
(procházky se seniorem aj.); pomoc při úkonech osobní
hygieny; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s
rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob; pomoc s nácvikem
a upevňováním motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností; doprovázení do školy, školského
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové
aktivity .... aj.
Během tohoto měsíce bude zahájeno jednání Pečovatelskou
službou Loučovice o zavedení této služby v našich obcích.
O výsledcích a možnosti využití Vás budeme informovat.
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, že webové
stránky obce Lipno nad Vltavou nabízejí
dva nové moduly
ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET –přehlednou formou prezentuje na
internetu hospodaření obce. Dostáváte
jednoduchou možnost zobrazit si
v přehledné
formě
strukturu
rozpočtu – příjmy / výdaje.
Jednoduchým rozkliknutím grafu či
položky rozpočtu ve 4 úrovních si
zobrazíte podrobnější informace až
na konkrétní paragraf či položku.
PŘÍSTUPNOST WEBU – přístupový web je takový, který neklade
uživatelům žádné překážky v jeho používání. Jeho smyslem je tedy
odstranit bariéry webu tak, aby jej uživatelé mohli bez problémů používat.
Pro využití tohoto modu
klikněte na stránkách obce
na
položku
Senioři
(zjednodušená
verze
stránek nejen pro seniory).
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ZMĚNY V MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBCE LIPNO NAD
VLTAVOU V ROCE 2020
ZÁKON

Od 1.1.2020 nabývá platnost zákon č. 278/2019 Sb., o místních
poplatcích, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.

VYHLÁŠKY

Od 1.1.2020 nabývají platnosti nové obecně závazné vyhlášky:
➢ 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
➢ 2/2019, o místním poplatku z pobytu
➢ 3/2019, o místním poplatků ze psů
➢ 4/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o
místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
Byl zrušen poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 15,- Kč a poplatek za
ubytovací kapacitu 4,- Kč. Byly nahrazeny jedním poplatkem z pobytu
21,- Kč. Všichni poskytovatelé pobytu za úplatu trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dní, jsou povinni se na obci Lipno nad
Vltavou přihlásit k novému poplatku. Formulář Ohlášení k poplatku
z pobytu naleznete na internetových stánkách obce Lipno nad Vltavou.
Zároveň zde naleznete veškeré znění nových vyhlášek a potřebné
formuláře.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
Změnila se výše poplatku.
Osoba do
65 let

Osoba nad
65 let

1 pes

2. pes

1 pes

2. pes

budova s více než 2 byty

400

600

200

300

budova s 1 nebo 2 byty

100

300

100

200

rodinný dům

100

300

100

200

Typ bydlení

Povinnost majitelů vlastnících stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba v obci Lipno nad Vltavou:
- hradit 200,- Kč / rok / č.p. nebo č.ev.- MÍSTNÍ POPLATEK za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Splatnost vždy do 30. 6. běžného
roku.
Povinnosti ubytovatelů využívajících stavby určené k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům v obci Lipno nad Vltavou,
k poskytování úplatného pobytu, trvající nejvýše 60 po sobě
jdoucích kalendářních dnů:
1. Každý ubytovatel poskytující úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kal.dnů u jednoho poskytovatele (krátkodobý
pronájem za účelem rekreace) má povinnost vést „Ubytovací
knihu“.
2. Každý ubytovatel vyplní a pošle OÚ Lipno nad Vltavou formulář
„Ohlášení k poskytování úplatného pobytu“, do 15 dnů od
zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
3.

4.

Formulář lze získat v sídle Obecního úřadu Lipno nad Vltavou, nebo
na stánkách obce Lipno nad Vltavou www.lipnonadvltavou.cz.
Každý ubytovatel je povinen zaslat čtvrtletně, vždy nejpozději do 15tého dne po skončení kalendářního čtvrtletí, vyplněný formulář
„Podání hlášení k místnímu poplatku z pobytu“. Tento místní
poplatek je povinen ubytovatel uhradit vždy čtvrtletně nejpozději do
15.1., 15.4., 15.7. a 15.10. běžného roku na účet nebo do pokladny
Obce Lipno nad Vltavou.
Ubytovatel je povinen obstarat shromáždění, třídění a vývoz odpadu
z ubytovávání dle zákona č.185/2001 Sb. Ubytovatel má za účelem
plnění jeho povinností původce odpadu dvě možnosti:
a) uzavřít sám smlouvu s osobou oprávněnou k nakládání
s odpady.
b) uzavřít s obcí Lipno nad Vltavou písemnou smlouvu o
připojení do systému zavedeného obcí a na základě takto
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uzavřené smlouvy využít systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zavedeného obcí Lipno nad Vltavou. Smlouva musí
být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto
službu.
Uvedené formuláře jsou ke stažení na internetových stránkách obce
Lipno nad Vltavou, www: lipnonadvltavou.cz: ÚŘAD – TISKOPISY A
FORMULÁŘE.
Bod 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Bod 2.,3., 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z
pobytu.
Bod 5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o nakládání s komunálním
odpadem.

Život v obci
25. – 26.1. Rossignol Demo Tour
31.1. Jedničkáři lyžují za dvacku
31.1. – 2.2. S ČT Sport na vrchol

Lipno v Bad Schallerbachu
Skiareál Lipno přeje všem
hodně štěstí a zdraví v roce 2020.
Snad se všichni potkáme na svahu.

LEDEN JE VE SKIAREÁLU LIPNO
PLNÝ AKCÍ
Celkem 10 akcí si pro své návštěvníky připravil na leden Skiareál Lipno.
Chybět nebudou Tři králové, testovačka a v závěru měsíce i oblíbený
rodinný závod S ČT Sport na vrchol.
Na Tři krále se mohou těšit zejména ti nejmenší lyžaři. Tito koledníci se
objeví ve Foxparku sobotu 4. ledna, a to v čele s lišákem Foxem, který
si pro děti připravil zábavný program spojený právě s touto tradicí.
O víkendu od 25. do 26. ledna si budete moci vyzkoušet lyže značky
Rossignol v rámci testovačky Rossignol Demo Tour. Tato již tradiční akce
nabídne kromě stovek lyží i doprovodný program.
31. ledna by si měli červeně zaškrtnout všichni jedničkáři, protože pokud
ukáží vysvědčení se samými, tak budou lyžovat za 20 Kč.
V tento den startuje také lyžařská reality show S ČT Sport na vrchol.
Závodit budete moci do 2. února.
Těšit se budete moci také na rodinný závod MCDonalds Winter Cup a na
velblouda s lamou. Tyto dvě akce ještě nemáme termínově potvrzené –
sledujte tak www.lipno.info. Odkaz na fotku velblouda
https://photos.app.goo.gl/SirAoRvtoGb5kwf88
Kalendář akcí leden
1.1. Novoroční výstup na Stezku korunami stromů
4.1. Tři Králové na Lipně
4.1. Den s handicapem
10. – 12.1. Skicamp
11.1. Sobota s Lipno bez bariér
18.1. Sobota Lipno bez bariér

Tobogány, vlnobití, dětské bazény, divoká řeka, ale i venkovní teplý
bazén nebo vířivky – to vše si mohli užít Lipeňáci, kteří se přihlásili na
sobotní výpravu 23. listopadu do lázeňského komplexu Bad Schallerbach
nedaleko Lince.
Výlet organizoval Lipno Servis ve spolupráci s obcí Lipno nad Vltavou,
Lipenskem a Stezkou korunami stromů. Vzhledem k tomu, že měl velký
úspěch, připravíme podobný i v roce 2020. Náměty, kam vyrazit, pište na
jiri.falout@lipno.info. Při zpáteční cestě padaly návrhy jako Therme
Erding, Bad Füssing, Sole Felsen Bad Gmünd nebo opět Bad
Schallerbach.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Astrologické okénko
LEDEN 2020
Máme tady nový rok 2020. Asi všichni jsme zvědaví, co nám nový
rok přinese. Předpovědi astrologů a jiných věštců jsou dosti
skeptické. Ovšem já jsem optimistka a v každé těžké situaci vidím
to dobré, protože na konci té těžké situace vždy dojdeme k
poznání, že všechno zlé je pro něco dobré a přinese nám poznání
a pochopení.
A co přináší měsíc Leden? Uran se přesune 7. 1. z 1 domu do 12
domu a s aspektem na Jupiter, který vydrží do 13.1., se ponoříme
do hloubky naší duše, hluboko do našeho podvědomí. V Lednu si
tedy budeme řešit spíše duchovní záležitosti než ty materialistické.
Tento aspekt je velmi spirituální a může se projevovat zvýšenou
intuicí, prorockými sny, vizemi a silným nutkáním vyřešit dlouho
uložené problémy a bloky. Všechny znamení a informace, které v
těchto dnech dostaneme je nutné si zapsat, abychom na ně
nezapomněli a mohli s nimi dál pracovat.
14. 1. přejde Venuše z Vodnáře do Ryb. To znamená, že
nemusíme vidět věci tak, jak se jeví. Mohou být zahalené do
závoje a je na nás, zda tento závoj budeme chtít odhalit a zjistit,
jak se věci doopravdy mají nebo necháme zahaleno a budeme
věřit jen své pravdě, kterou lze spatřit jen na povrchu. Toto období
s Venuší v 11. domě přeje různým společenským událostem jako
jsou plesy. Lidé se už na sebe nebudou dívat stejnýma očima jako
doposud. Zkusme se přestat odsuzovat jen na základě toho, jak
druhý vypadá, co o něm kde slyšíte a na místo toho se ho snažme
doopravdy poznat. Mějme pro ostatní pochopení, protože „Hoď po
mě kamenem, kdo jsi bez viny!“ bude téma celého roku 2020.
Jupiter v Kozorohu se přesouvá 25. ledna z 9 domu do 8 domu. V
těchto dnech bychom se měli více uzemnit a být více tady a teď.
8. dům je dům změn, smrti a také peněz od druhých. Můžeme
získat peníze výhrou, dědictvím či nějakým darem. Využijte této
konstelace nyní a šetřete síly na únor, budeme je všichni
potřebovat.
Celý leden a únor bude působit Mars na naše vztahy. Je nutkavá
síla pracovat na partnerských vtazích a v druhé polovině ledna už
to nebude pouze soukromá záležitost, ale může se do toho vložit i
okolí, případně vyhledáme nějakou partnerskou terapii. Oproti
minulosti dnešní doba přináší materiální dostatek, ale paradoxně
je to doba velmi těžká. Těžká na tvrdou duchovní práci s našimi
zraněnými dušemi. A kdo neslyší to, co mu říká jeho duše bude,
bohužel, sklízet to co zasel. Úplněk v Raku nastane 10. 1. ve 20:23
hodin. Významný hlavně pro Raky. Rak je kardinální znamení
zvěrokruhu a vládne 4. domu. Jemu samotnému vládne Luna.
Takže jaké téma nás bude v tomto období ovlivňovat? Bude to
téma rodiny a domova. Budeme měnit zavedený způsob života.
Zjistíme, že žít v zajetých kolejích, naučených vzorců chování a
rituálů už nechceme. Nevyhovuje nám to, a hlavně to nefunguje.
To, co fungovalo léta se nadá přizpůsobit dnešní zrychlené době.
Jsme uštvaní a unavení. Tohle tempo se dlouhodobě nedá žít.
Pomalu, ale jistě si začneme uvědomovat, že musíme zpomalit.
Vrátit se zpátky ke kořenům a dávným tradicím. Radovat se z
maličkostí a úplně běžných věcí. Domov nemusí být luxusní,
nemusíme mít ty nejdražší věci. Stačí skromnost, pokora a láska
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ke svým blízkým. To nejkrásnější je teplo domácího krbu. A jaká
energie z něho bude sálat záleží jen na nás.
Novoluní ve Vodnáři nastane 24. 1. ve 22:44 hodin. Vodnář je
vizionářské znamení. Vodnář ví. Je ale také velmi tvrdý a
nekompromisní. Má rád řád a pořádek. Uznává tradiční hodnoty.
V tomto období nás bude novoluní ve Vodnáři tlačit k prosazování
sebe sama. Zvýšit si sebevědomí a umět se ocenit. Neslevovat ze
svých hodnot. Být sebejistí v tom co děláme a věřit ve svou ideu.
Klíčová slova jsou hodnota, cena, priority, víra a pokora.
Příjemný leden přeje Michaela Tomková Švarcová
SKI BUS ČESKÉ BUDĚJOVICE – LIPNO NAD VLTAVOU
Spoje pro lyžaře „Skibusy“ jsou součástí autobusové linky 320 027
České Budějovice - Lipno n. Vlt. Autobusovou linku provozuje
společnost GW BUS a.s. http://jikord.cz/informace-pro-cestujici/skibusy/
Základní informace o provozu spojů do Lipna nad Vltavou.:
• Víkendy, vybrané státní svátky od soboty 14. 12. 2019 do 22.
3. 2020 (nepojede 24. – 25. 12 2019 a 1. 1. 2020)
• Vánoční, pololetní a jarní prázdniny pro okres ČB a ČK
(pojede 23. 12., 27. 12. 2019 – 3. 1. 2020, 31. 1. 2020 a od
10. – 14. 2. 2020)
• Provozovatel ski areálu Kramolín poskytuje až 30 % slevu
z aktuální ceny skipasů, oproti předložení jízdenky
z autobusu.

Základní škola Vyšší Brod - školní jídelna
přijme na HPP vyučenou kuchařku s praxí, nástup možný dle
dohody. Perspektiva dlouhodobého zaměstnání a profesního
růstu. Práce v příjemném kolektivu i prostředí, prázdniny volné.
Kontakty:
ředitelka
školy
Vanda
Kotálová:
zsvb.kotalova@email.cz, 721 067 233, vedoucí jídelny Anna
Reichensdörferová: jidelna.vb@seznam.cz , 721 120 707
Rodinný hotel Riviera Lipno (Lipno nad Vltavou 36) hledá
pokojskou. Pracovní náplní je úklid pokojů a společných prostor
hotelu, příprava snídaní. Práce je na plný úvazek (7-15 hod.), popř.
na domluvě. Nástup možný ihned. V případě zájmu kontaktujte p.
Damianovou na čísle 602 347 779 nebo pošlete mail na
info@rivieralipno.cz.
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