ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 08/2017

■

Srpen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod
15. 8. 2011 - tento den trávil na Lipně redaktor Pavel Vitoň, píšící do
Deníku o jachtingu. 20.10 2011 se slavnostně otvíral obchod COOP TUTY.
27. 11. 2011 - rozsvícení vánočního stromu - advent.
4. 12. 2011 - tři mladí rybáři z Německa pluli na loďce, ta se převrátila.
Jeden muž doplaval na ostrůvek a dva se utopili.
OBECNÍ ÚŘAD. K 1.1. 2011 bylo v naší obci celkem 549 obyvatel,
průměrný věk byl 37,67 let. Cizinců s dlouhodobým pobytem bylo 156.
Celkový počet obyvatel byl 705. Narozeno 8 dětí - 5 chlapců a 3 dívky.
Vítání dětí se v tomto roce nekonalo. Nebyl uzavřen žádný sňatek.
Zemřelo 8 občanů - 4 muži a 4 ženy. Zrovna tolik jako v roce 2009.
Občanům bylo předáno 134 přání
ROK 2011 – VÝPIS Z KRONIKY OBCE
V roce 2011 často postihly svět povodně. 13.1.2011 byly rozsáhlé
povodně v Brisbane v Austrálii. V této době v Brazílii přišlo o život 257
lidí, byla to nejhorší velká voda za 50 let.
Začátkem března, 11. 3. 2011, velice silné zemětřesení na severu
Japonska, bylo největší na světě v poslední době. Vlna tsunami smetla
do moře asi 4 města, čítalo se tisíce obětí, škody za 2 miliony. Za dva
dny vybuchla v Japonsku atomová elektrárna. Na konci března 2011
byly v Thajsku ohromné záplavy a sesuvy půdy. 29.8.2011 větrná bouře
v New Yorku napáchala obrovské škody. Američané slavili smrt Bina
Ládina. Ve druhé polovině října byl zastřelen vůdce Lybie Kaddáfí.
29. 4. 2011 svatba století William a Kate - 600 tisíc lidí na svatbě. 4
miliony lidí pozorovalo svatbu na celém světě.
Události v ČR: 13.1. 2011 v mnoha našich krajích je povodňová
pohotovost, zvláště na západě a severu. 18. 12. zemřel pan prezident
Václav Havel. Byl mu vypraven 21.12. 2011 důstojný státní pohřeb.
Vzpomíná se, že takový pohřeb měl první československý prezident T.
G. Masaryk. 13. 3. 2011 Martina Sáblíková se stala v Německu
mistryní světa v rychlobruslení. Od 24. 3. mají mizet od silnic billboardy.
Události v Lipně nad Vltavou a okolí
5.2.2011 - zpráva z ČT: vodní záchranáři mají na lipenském jezeře
cvičení záchrana tonoucího.
6. 3. 2011 se konala jedna z mnohých akcí. U dojezdu Jezerní
sjezdovky moderoval herec Martin Dejdar. Tyto programy bývají hodně
navštěvovány lidmi z okolí, ale i z Českého Krumlova a z Českých
Budějovic.
27. 3. 2011 se uskutečnilo na Lipno Pointu „Setkání seniorů z Lipna nad
Vltavou". Bylo přítomno kolem 30 lidí. Úvodní slovo měl pan starosta
Zdeněk Zídek. Potom pan Papaj Jan promítal fotografie a pohlednice z
dřívější doby z Lipna. Akce měla kladný ohlas u občanů.
21. - 22. 4. 2011 - již tradiční závody „Dračích lodí".
18. 6. 2011 - jachtařské závody trvající 24 hodin na Lipně a na
Bezdrevu.
5. 7. 2011 - hudební rocková skupina "Kyanid" měla vystoupení na
Point Lipno. Hráli kytara František Ciml - Ferry,
baskytara Jakub Neubauer - Neubík, bicí Václav Šlejmar - Váca.
16. 7. 2011 rozhlas ČR ČB uvedl, že voda v Lipně nad Vltavou je
hodnocena na 1.

ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÁ ŠKOLA. Školní rok 2010 - 2011: počet dětí MŠ 29 dětí, ZŠ 33 dětí. Do 1. třídy bylo zapsáno 7 dětí - 6 chlapců a 1
dívka.
ZO ČSŽ. Naše organizace žen jediná přetrvala v naší obci ze
socialistického režimu až dodnes. Tehdy jsme měly 30 - 40 členek a
také finanční hotovost. Činnost byla zaměřena na akce s dětmi. Nyní je
nás 12, až na jednu, všechny důchodového věku. Od 60 do 80 let. Akce
pro děti pořádá úplně někdo jiný.
OBECNÍ KNIHOVNA sídlila v domě č.37 a ten se začal přestavovat na
Obecní dům. Takže její činnost byla pouze od ledna do konce dubna
2011.
PEČOVATELSKÝ DŮM má opravdu účelně vymyšlené bydlení. Škoda,
že tam není sociální zázemí, nebo alespoň sociální služby.
PROMENÁDA I - byla postavena nejdříve. Je to ta strana, kde je obecní
úřad. Tady je v každém domě nějaký podnik: restaurace, lékárna, atd.,
který prosperuje. I v apartmánech nahoře se bydlí.
PROMENÁDA naproti, tady je situace horší. Ze šesti domů jen ve dvou
je provoz. Skončily 2 restaurace, thajské masáže a sportovní potřeby.
Další výstavba: jeden by neřekl, když chodil kolem pole státních statků
ve Slupečné, kde pěstovali směsku, hrách, obilí, že za několik let tady
vyroste docela něco jiného. Ano, domy tady rostou „jako houby po
dešti." Rekreační domy VILLA DREAM
zapadly na Slupečnou a jsou její součástí - je to hlavně typem stavby menší domky a ne obrovské.
GENERÁLNÍ OPRAVA DOMU č. 37. Dům byl postaven kolem roku
1951 a nikdy nebyl opravován. Za stavby přehrady zde měly Vodní
stavby kanceláře. Byla tady také sběrna prádla, šatstva do čistírny.
Rozbitá elektronika se zde shromažďovala k opravě. V patře byla
zasedací místnost MNV, potom Mikrotechna a potom německá
provozovna, a to šití dámských kalhot. Vraťme se do roku 2011. V
dubnu začaly se stěhováním všechny provozovny. V červnu se již uvnitř
bouralo. Od 15. června se vyzdívala okna v budoucím obchodě a dole v
budoucí knihovně.
LIPNO SERVIS s.r.o. 25. 12. 2011 pan starosta hovořil v ČT o
nepříznivém počasí pro lyžaře. Začátek zimní sezóny plánovaný na 17.
prosince byl posunut na 26. 12. 2011. Lyžaři nejsou s lyžováním
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spokojeni. Pan starosta dále srovnával led na jezeře. Loni se již bruslaři
proháněli na ledové dráze, zatímco letos není ani zamrzlé jezero.
JACHTINK - 30. 4. a 1. 5. 2011 soutěže jachet budou v Lipně nad
Vltavou a na rybníku Bezdrev. Očekává se umístění místní favoritky
Nikol Staňkové. Bývá na předních místech.
RALLYE ČESKÝ KRUMLOV se na Lipno a je ho okolí zase vrátila.
Několik místní členů AMK se ochotně podílelo na organizaci.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
O POHÁR STAROSTY LIPNA - v sobotu 22. 10. 2011 proběhl již 5.
ročník branného závodu, kdy soutěží psovod se svým psem. Mezi vítězi
se dají najít známá jména: kluci Máčkovi Michal a Luděk, Bravencovi
Johanka a Honzík, Brablec Matěj.
Již tradičně se uskutečnilo: Dětský den, tentokrát na téma řemesla,
rozsvícení vánočního stromu s adventním průvodem světýlek, na
Mikuláše peklo v parku a ještě vypouštění balónků s přáními ježíškovi.
Výpis z kroniky připravila Mgr. Vicky Neubauerová

Narození / výročí
SRPEN 2017
Srpen je na narozeniny docela bohatý. Jsou 4 kulatá výročí: paní Berta Zejdová a Miroslava Hyková, pan Vánik Pavol a Macák Pavel.
Dalšími, kteří budou slavit své narozeniny, jsou: paní Alžběta Piterková, Jaroslava Macháčková, Zatloukalová Drahomíra a Irena
Máčková, pánové: František Švarc, Josef Vávra a Ludvík Sluka.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje SPOZ V. Neubauerová a L. Bravencová.

Život v obci / Akce
NA NÁVŠTĚVĚ U BÝVALÉHO OLYMPIONIKA
V pátek 23. června navštívili prvňáčci a deváťáci vyšebrodské
základní školy známého bývalého olympionika, skifaře a veslaře
Václava Chalupu. Setkání na Lipně v Loděnici bylo skvělé :-).
Vážíme si toho, že si na nás udělal čas a věnoval nám mnoho
informací a zkušeností ze svého úspěšného života v roli
vynikajícího sportovce.
Děkujeme, pane Chalupo!!!
Jarka Trojáková, učitelka ZŠ Vyšší Brod

Vltavou. Na palubě vás čeká živá taneční hudba a možnost zakoupení
občerstvení v lodním baru. Krásné tři hodiny s tancem a zábavou. Cena
z Lipna nad Vltavou: dospělý 499,-Kč, dítě 4-15 let 300,-Kč, dítě do 4 let
40,- Kč (před slevou). Nezapomeňte využít 20% slevu s Lipno.card.

NOČNÍ KONCERTY NA STEZCE KORUNAMI STROMŮ

Chcete vidět neopakovatelný západ slunce, prožít noční romantickou
procházku v korunách stromů, kdy osvětlení zajišťují speciální světla
nebo se jen tak zaposlouchat do šumění lesa. Zažijte neopakovatelnou
atmosféru a vydejte se některé prázdninové úterý na Stezku korunami
stromů Lipno večer. Během prodloužené otevírací doby (až do 23
hodin) si navíc můžete vychutnat jeden z připravovaných koncertů. Na
své si přijdou milovníci různých žánrů, od klasické hudby, přes blues,
jazz a folk až po rock a pop. Koncerty začínají vždy ve 20 hodin a jsou v
ceně vstupného. Tobogán je z provozních důvodů během koncertů
uzavřen. Prodloužený provoz má i lanová dráha – poslední jízda je ve
23:30 hod.

Jakub Vančura 8.8.2017

Sám Jakub Vančura se stylově řadí do funk-rocku, zároveň však
upozorňuje, že má rád dobrou muziku napříč žánry. Proto na jeho
koncertech můžete kromě Jakubových písniček slyšet třeba i cover
verze skladeb Herbieho Hancocka. Nechte se překvapit, jaký zážitek
Jakub přichystá na druhý srpnový večer.

Josef Fojta & Jan Reindl 15.8.2017

Budějovický kytarista a zpěvák Josef Fojta vystupuje se svými kapelami
na podiích již od svých 15 let. S trochou nadsázky jej můžeme nazvat
jihočeským Glenem Hansardem. Jeho současná bluesrocková kapela
Mustang Bluesride má nečekaně vyladěný zvuk. Josef Fojta na Lipně
zahraje jak autorské, tak i převzaté skladby, tzv. „kytarovky“. Na klávesy
ho bude doprovázet Jan Reindl.

VEČERNÍ PLAVBA LODÍ ADALBERTA STIFTERA

Každou středu v srpnu 2017 zveme na večerní plavbu. Loď Adalbert
Stifter vyjíždí vždy v 18:00 z Lipna nad Vltavou a zastavuje ve
Frymburku v 18:30. Poté pokračuje až k Horní Plané a většinou za
krásného večerního klidu se vrací přes Frymburk zpět do Lipna nad

The GREENS 22.8.2017

Zcela nový písničkářský projekt, za kterým stojí zkušení
českobudějovičtí kytaristé Jan Novotný a David Beránek. Na Stezce
korunami stromů Lipno tak v druhé polovině srpna zazní folk & pop.
Těšit si můžete na zpěv Kateřiny Matouškové, která zpívá v češtině a
angličtině.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
John Slim Trio 29.8.2017

Původem Holanďan, nyní již domestikovaný Čech, který vystupuje pod
uměleckým jménem John Slim, zahraje bluesový set a nechá tak
vyniknout jedinečné atmosféře korun stromů. Během posledního
prázdninového koncertu zazní především songy známých černých
bluesmanů, jako jsou Muddy Waters, Johnny Lee Hooker nebo Robert
Johnson. John Slim zahraje i své vlastní autorské písně. Pokud milujete
improvizaci, neměli byste na Lipně chybět.

ORIENTAČNÍ BĚH

21.8.2017 - 22.8.2017 Lipno nad Vltavou
Orientační běh - vhodná letní aktivita prezentační sportovní akce
orientačního běhu v rámci letních aktivit Lipno 2017 pro mládež a
širokou veřejnost pořádá Sportovní klub Policie České Budějovice, oddíl
orientačního běhu.
21.8.2017 – prezentace, ukázky, labyrint v orientačním běhu
22.8.2017 – závod v orientačním běhu
Centrum závodu: 21.8.2017 – Lipno nad Vltavou
22.8.2017 – Kramolín.
Druh závodu: denní závod pro mládež a veřejnost.
Kategorie: A,B,C + P (příchozí – rodiče s dětmi)
Přihlášky: blabla.zdenek@volny.cz, dle možností pořadatele i na
místě.
Mapa: Lipno nad Vltavou – sprintová mapa v měřítku 1:4000, Kramolín
mapa pro OB v měřítku 1:10 000.
Prezentace: 21.8.2017 od 09.00 – 12.00 hod.
22.8.2017 od 10.00 – 12.00 hod.
Start: 21.8.2017 průběžně – přidělený čas pořadatelem
22.8.2017 průběžně – přidělený čas pořadatelem
Vyhlášení výsledků: 14.00 – 14.30 hod. každý výše uvedený den po
skončení závodu.

LIPNO DĚTEM ANEB DEN S INTEGROVANÝM
ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

9.9.2017 10:00 - 16:00 Lipno nad Vltavou
Přijďte si s námi užít další dětský den na Lipno, tentokrát s
Integrovaným záchranným systémem. Na své si 10. září přijdou nejen
děti, ale i dospělí. Těšit se můžete na ukázky a zásahy profesionálních
hasičů, ale také policistů a záchranářů.
Budete si moci prohlídnout techniku policie, hasičů, záchranné služby,
horské služby, vodní záchranné služby nebo také šumavského
národního parku. Vyzkoušet si pak můžete simulátor převrácení a
nárazu od BESIP nebo jejich dopravní hřiště.

Strana 3
❖ 12.8. sobota METALLICA CZECH TRIBUTE BAND Dvůr
restaurace U Kohoutů Horní Planá. 18:30 hod. Koncert
revivalové kapely.
❖ 23.8. středa SLABIKÁŘ TRAMPINGU U kašny na Náměstí
Horní Planá. 20:00 hod. Lubomír Hrdlička, „otec zakladatel“
skupiny Nezmaři a Pavel Zajíc, kapelník skupiny Nezmaři po letech
opět spolu v projektu. Největší podíl na jeho vzniku má kameraman
a muzikant Petr Sejk.
❖ Bartolomějská pouť ve Vyšším Brodě – 19. 8. 2017
Tradiční každoroční trh s poutí a bohatým kulturním programem.
Prodej řemeslných výrobků.
❖ Plavba Kuriózních plavidel
Tradiční plavba kuriózních plavidel po Vltavě z Vyššího Brodu do
Rožmberka nad Vltavou. Akce s dlouholetou tradicí se pořádá 2. 9.
2017 v kempu Pod hrází. Letos 45. plavba!

PRODEJ ŽIVÝCH RYB
(frymburské náměstí před hospodou Na Rynku)
10:00 - 12:00 hod.
Ve dnech 5. 8., 19. 8. 2017 a
2. 9., 16. 9. 2017.
Zde si můžete zakoupit Sivena amerického
(0,4 - 0,6 kg) nebo
Pstruha lososového (1-1,4 kg).
Srdečně Vás zve Ing. Jonáš Knížek
(722 952 955).
BLACKMORE´S NIGHT.
Do České republiky se v sobotu 12. srpna 2017 po
roce vrací Ritchie Blackmore se svým projektem
BLACKMORE´S NIGHT. Vydejte se na tajuplnou cestu
s BLACKMORE´S NIGHT v rámci koncertu v
malebném prostředí PIVOVARSKÉ ZAHRADY V
ČESKÉM KRUMLOVĚ.
Za pomoci akustických i elektrických kytar, smyčců a
řady rozmanitých renesančních hudebních nástrojů se
Blackmoreovi daří, za výrazné pomoci svůdného hlasu
Candice, převést všechny zdánlivě nesourodé prvky
hudby středověku, v níž splývají romantismus s
mysticismem, do vlastního, naprosto jedinečného
stylu.
Vstupenky v prodeji v Infocentru Český Krumlov a v
síti Ticketpro. Více informací na:
www.ckrumlov.info/blackmores.
PROGRAM FČAS NA SRPEN 2017

PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / ZDARMA. Od 8. 8. každé úterý 9:30 – 11:00

❖ 12. 8. sobota HP ROCK FEST Letní kino na Dobré Vodě Horní
Planá
16:00 hod. Tradiční hudební festival v Horní Plané. Vystoupí řada
zajímavých kapel: Burning Arrows, Rodriego Estavez, Black Velvet
Suicide, X- Core, Harvester, Wilhelmfreddie, Rusty Strings, Dětský
pokojíček. Vstupné v předprodeji 100,- Kč, na místě 120,- Kč

POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, od 21.8. každé pondělí 19:00 – 20:00
Stolní tenis / 20 Kč, dle domluvy na tel: 774 242 470
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „LIPENŠTÍ TREMPÍCI“
STEZKA ODVAHY
Kdy: středa 23.8.2017. Začátek: před klubem FČAS. Čas: od 20:15
hodin vychází menší děti v doprovodu rodičů, od 20:45 hodin vychází
odvážlivci, kteří se nebojí sami v lese. Zakončení: do 22:00 hodin
zábava a špekáčkiáda v Activity Parku Médi Kubíka.
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