ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 10/2020

■

Říjen

■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 14/2020 ze dne 03. 09. 2020
č. usnesení: 181/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou:
I. bere na vědomí zadání územní studie Lipno Východ - REVIZE
II. schvaluje
ve vazbě na ustanovení § 30 odst. (2) a § 6 odst. (5) písm. f) stavebního
zákona zadání územní studie Lipno Východ - REVIZE.
č. usnesení: 182/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo návrh
Příkazní smlouvy na zajištění inženýrské činnosti na akci: „Obec Lipno
nad Vltavou – výběr provozovatele vodohospodářského majetku“ mezi
obcí Lipno nad Vltavou a společností GPL- INVEST, s.r.o.
č. usnesení: 183/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
zadávací dokumentace na akci: „Obec Lipno nad Vltavou – výběr
provozovatele vodohospodářského majetku“.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 15/2020 ze dne 17. 09. 2020
č. usnesení: 185/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou o souhlas
zřizovatele s uzavřením Smlouvy o poskytnutí daru mezi Základní
školou a Mateřskou školou Lipno nad Vltavu a společností Pomáháme
školám k úspěchu, o.p.s.
č. usnesení: 186/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
cenovou nabídku společnosti EKOEKO, s.r.o., České Budějovice na
uzavření dodatku Smlouvy o dílo na akci: „ZTV Lipno nad Vltavou –
lokalita Nad Benzinkou“. Bude uzavřen dodatek Smlouvy o dílo.
č. usnesení: 187/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Rozpočtové opatření č. 7/2020.

č. usnesení: 188/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
cenovou nabídku č. 153/2020 a č. 154/2020 na zakázku obnovy
dopravního značení v obci Lipno nad Vltavou od společnosti
PasProRea, s.r.o. Holkov.
č. usnesení: 189/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o přidělení obecního
bytu o velikosti 2 + 1 v bytovém domě č.p. 26 v Lipně nad Vltavou.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 měsíců.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 16/2020 ze dne 01. 10. 2020
č. usnesení: 191/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Obecně závaznou vyhlášku obce Lipno nad Vltavou č. 3/2020, kterou
se ruší Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 1/2020.
č. usnesení: 192/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o opravu
komunikace v úseku od kruhového objezdu k přístavišti Lodní dopravy a
vybudování veřejného osvětlení a sděluje, že komunikace bude
vyspravena v rámci běžných oprav. Veřejné osvětlení se v dohledné
době budovat nebude z důvodu další výstavby v uvedené lokalitě.

V souladu s usnesením Vlády ČR č. 994 ze dne
8. října 2020 jsou úřední hodiny Obecního úřadu
Lipno nad Vltavou od pondělí 12. října
2020 do 25. října 2020 upraveny následovně:

pondělí 08:00 – 11:00, 14:00 - 16:00
středa 08:00 – 11:00, 14:00 - 16:00

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Obnova a doplnění dopravního značení
v obci Lipno nad Vltavou
V současné době probíhá v obci Lipno nad Vltavou a
v osadě Slupečná obnova a doplnění dopravního značení na
místních komunikacích. Toto se ve větší míře dotkne osady
Slupečná, zejména s tím, že zde v celé osadě bude zóna
zákazu stání, což je reakce na neutěšenou dopravní situaci
s parkováním turistů směřujících na Stezku v korunách
stromů. Další zásadní změna bude v úpravě předností
v jízdě na komunikaci nad řadovými domy. Z důvodu
zajištění průjezdnosti komunikace a zajištění zimní údržby
mezi řadovými domy zde bude osazena dopravní značka
zákaz stání. Původní centrum obce bude přeznačeno
z obytné zóny na zónu s maximální rychlostí 30 km/h.
V další etapě, která proběhne na jaře příštího roku dojde
k doplnění dopravního značení mezi rodinnými domky
v lokalitě pod hřištěm, která bude rovněž označena jako
zóna s maximální povolenou rychlostí 30 km/h.
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OZNÁMENÍ ČESKÝCH DRAH

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že od
30.10. od 6:20 hod do 19.11.2020 do 17:50 hod 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. Vlak Os 18841 bude ještě po skončení výluky dne
19. 11. 2020 nahrazen ND.
Tento výlukový jízdní řád naleznete na www.cd.cz ve složce
www.cd.cz - Vlakem po ČR - Jízdní řád - Traťové jízdní řády.

Přerušení dodávky elektrické energie
Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu

plánovaných prací na zařízení distribuční soustavyrekonstrukcí, oprav údržbových a revizních prací – bude
přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 16. 11. 2020 od 08:0 do 16. 11. 2020 do 14:00
Vypnutá oblast Lipno nad Vltavou, Plískov:
č. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 28, 31, 36, 37, 41, 45, 46, 48, 89.
Vypnutá oblast Lipno nad Vltavou, Slupečná:
č. p. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 61,
62, 66, 74, 75, 82, 93, 95, 252, 294, 315, ch/73.
Dne 20. 11. 2020 od 08:0 do 20. 11. 2020 do 16:00
Vypnutá oblast Lipno nad Vltavou:
č. rek. 3, č.p. 24, 29, 74, 84, 413, 415, 416.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ŘÍJNU
V říjnu bude slavit 9 občanů narozeniny. Kulaté výročí oslaví paní Jarmila Grötzbachová. Dále slaví paní Anežka
Cvachová, Františka Švarcová, Blanka Hronová a Božena Míčková. Z pánů slaví Karel Míček, Miroslav Kvašňovský,
Josef Strnka a Stanislav Zeman.
Pevné zdraví, mnoho štěstí a samé radosti přejí za SPOZ Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová.

Život v obci / Akce / Ostatní
ASTROLOGICKÉ OKÉNKO ŘÍJEN
Máme tu podzim, to krásné barevné období. Tak jako listí opadává ze
stromů a příroda se ukládá k zimnímu spánku, tak i my nesmíme
zapomínat na sebe a své tělo. Očišťujeme své tělo pomocí půstu a
doplňujeme vitamíny z právě dozrálého ovoce a zeleniny. Sušíme ovoce
a bylinky, kvasíme zeleninu, a tak si zaručíme příjem vitamínů i v zimě.
Sklízíme úrodu. Hned 1. 10. ve 23.06 máme úplněk v Beranu. Měsíc říjen
a znamení Berana přeje novým začátkům. Beranem začíná astrologický

zvířetník a Rybami končí. Říjen má numerologickou 1. Ale protože se
nachází v Beranu také jeho vládce Mars a ten je právě teď retrográdní,
takže couvá, a to nás zpomalí až dokonce úplně zastaví. Budeme se cítit
unavení a bez energie s tendencí věci odkládat na později. Raději se
budeme pitvat v minulosti a v tom co bylo. Neříkám, že bychom měli na
minulost zapomenout, ale je to už minulost, nevrátíme jí zpátky a
nezměníme. Jediné, co můžeme udělat je se s ní smířit, odpustit sobě i
těm kterých se týká, poučit se z chyb a jít dál. Mars bude couvat až do
13. 11.a do toho se k němu přidá i Merkur od 14. 10. do 3.11.kdy bude i
jakýsi šum v komunikaci. Lidi se nebudou moci spolu pořádně domluvit.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Pokud čekáte na nějaké zprávy nebo potřebujete něco domluvit,
dohodnout, mějte trpělivost a počkejte až tyto dvě planety zařadí místo
zpátečky zase normální chod vpřed.
V říjnu opět nemyslíme jen sami na sebe, ale také na ostatní. Dáváme si
pozor na ostrý jazyk, obzvlášť nyní s Merkurem ve Štíru. Raději si dvakrát
rozmyslete, co řeknete, protože pak by už bylo pozdě a svých slov byste
litovali. Ublížení slovem bolí víc než facka. Facka po chvíli nebolí, ale
slovo v nás zůstává napořád. Respektujte názor jiných. To, že s námi
někdo nesouhlasí a má na věc jiný pohled, ještě neznamená, že je to
špatný názor. Každý v dané situaci těží jen z vlastních zkušeností a také
z přesvědčení předávané z generaci na generaci, tedy vzorců chování.
Většinou se ztotožníme s tím, s kým žijeme, pracujeme a trávíme nejvíc
času. Přebíráme jeho vzorce chování. Pokud ne, tak vznikají konflikty a
nepochopení toho druhého. V těchto situacích si zachovejme chladnou
hlavu, mějme nadhled a respektujte názor druhých. Nepřesvědčujte
nikoho o něčem jiném, stejně si bude myslet své. A kde vůbec berete
přesvědčení, že ten váš názor je ten správný? Třeba za pár let budete
mluvit jinak. Vesmír nám totiž vždy přichystá překvapení v podobě
zkoušky. Prožít a pochopit.
Druhá polovina října a dále i celý listopad bude probíhat v transformačním
duchu. Dalo by se říct, že budeme měnit sami sebe. Mnozí si uvědomí,
že nemůžeme po někom chtít, aby se změnil, ale začít bychom měli u
sebe, protože když začneme měnit sebe, začnou se měnit ostatní,
případně odejdou z našeho života, protože si zkrátka už nemáme co říct.
Nechme je odejít.
Novoluní nastane 16. 10. ve 21.32 ve Vahách. A jak už jsem mnohokrát
zmínila Váhy mají vyvažovat, vyrovnávat. Když je jedna miska vah dole
a druhá nahoře, dochází k nerovnováze. Dochází k nevyrovnanosti i v
našich životech. Když jsme třeba dobře finančně zajištění, ale v citové
oblasti strádáme, a naopak, vždy se to odrazí někde jinde, většinou na
našem zdraví. Je důležité ve všech životních oblastech udržovat
rovnováhu. A problémy jsou tu od toho, aby se řešily.
V měsíci říjnu nás čeká ještě jeden úplněk, a to 31. 10.v 15.51 ve
znamení Býka. K Býku už jsem toho napsala dost. Klíčové slovo bude
tentokrát Úroda. V minulých dobách si naši předci vždy dělali zásoby jídla
na zimu z toho, co si vypěstovali. Zavařovali, sušili, nakládali a maso lovili
nebo zabili ze svého chovu. Někdy si říkám, že je škoda, že i toto
nemůžeme zažít, protože pak bychom si více vážili lidské práce. Tím, že
si dnes všechno koupíme, nemůžeme pochopit to úsilí, které za tím je a
ani ocenit. A co vy? Berete vše jako samozřejmost, že si kdykoliv a
cokoliv můžete koupit, nebo máte rádi ten pocit, když si, aspoň něco,
vyrobíte, vypěstujete sami? Je to jiné že?
Hezký a barevný říjen přeje Michaela Švarcová

TRÉNINKEM PROTI VIRŮM A OPATŘENÍM
Nejen proti soupeřům na závodech, ale i proti skličujícím
omezením ze strany hygieniků letos bojují plavci-triatleti Adam
Figura a Přemysl Chaloupka z klubu Triatlon Lipno. Po slibném
startu do jarní sezóny, který na
Malé ceně ČK přinesl několik
kvalitních osobních rekordů, přišla
další vylepšení na následném
prestižním mítinku v Českých
Budějovicích
s hodnotným
vítězstvím Přemka na 200m znak.
A to bylo doposud (a možná
vůbec) z plaveckých závodů vše.
Nekonal se především přebor
Jihočeského kraje, ze kterého si
na podzim přivezli Adam a Přemek
celkem 4 medailová umístění.
Ani triatlonová sezóna se s létem
hladce nerozběhla, ale naštěstí se
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dalo v době karantény vyjíždět na kolech do našich šumavských
kopců. A od června se konečně otevřely i bazény a trénink mohl
pokračovat v plné intenzitě. Dobrou formu však nebylo kde
ukazovat, triatlony dostaly zelenou až v průběhu prázdnin. Na
sezónní úspěch si kluci museli počkat až na začátek září, kdy se
Přemek stal vítězem zemského mistrovství v Traunu. Jihočech
mistrem Horních Rakous!
Tréninky v „domácím“ Aquaworldu pokračují a kluci vyhlíží
podzimní plavecké závody v tuzemsku. Zatímco oblíbené mítinky
v Rakousky už byly bez náhrady zrušeny, naše termínovka je
zatím nezměněná, včetně Jihočeského přeboru. Ale kdoví jak se
závodní sezóna vyvine dále... Zpřísňující se opatření nevěstí nic
pozitivního.
Rádi bychom touto cestou poděkovali obci Lipno nad Vltavou,
zejména panu starostovi Ing. Zdenku Zídkovi a společnosti LIPNO
SERVIS, s.r.o. za podporu a poskytnuté zázemí pro naše tréninky.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY

Nový školní rok jsme slavnostně zahájili 1. září 2020 za
přítomnosti pana starosty Ing. Zdeňka Zídka. S radostí jsme
přivítali 7 prvňáčků. V letošním roce máme celkem 43 žáků.
Pedagogický sbor ve složení: Mgr. Martina Mičanová, Ing.
Monika Šindelářová, Mgr. Veronika Vávrová, Mgr. Martina
Vallová, Jana Procházková, školní asistentka Bohuslava
Brittová.
V mateřské škole je přihlášených 45 dětí. V oddělení
Medvíďat je paní učitelka Eva Sekyrová a Lucie Petrášková,
máme zde také chůvu pro 6 dvouletých dětí Lindu
Stýblovou. V oddělení Rysíků je paní učitelka Markéta
Baldová, která je zároveň vedoucí učitelkou.
Vzhledem ke koronavirovým opatřením používáme roušky
mimo dětí z MŠ a hodin výuky v ZŠ. V hudební výchově
děti momentálně nezpívají a tělesná výchova probíhá
normálně. Věřím, že nebudeme muset přistoupit k výuce na
dálku, ale pro jistotu se s dětmi na tuto možnost
připravujeme, aby byla výuka přístupná všem. Informační
schůzka v MŠ byla díky těmto opatřením také zrušena.
Děkujeme rodičům za dodržování hygienických opatření,
zejména toho, že nachlazené děti do školy a školky
neposíláte. Je to náročné, ale věřím, že toto období společně
zvládneme.

Milí rodiče, v měsíci listopadu nás čekají nové
volby do školské rady. Budeme rádi, když se
těchto voleb zúčastníte

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
WELLNESS HOTEL FRYMBURK
Pracovník wellness centra - pracovník wellness centra - vzdělání
základní. Obsluha hydromasážních van, solária, obsluha solné jeskyně,
úklid wellness prostor, servis klientům po procedurách. Pracoviště
Frymburk, prac. úvazek plný, prac. doba jednosměnná. Mzda od 22 000,Kč hrubého. Kontakt: Hortová Lenka, tel.: 606 275 112, e-mail:
hortova@hotelfrymburk.cz. Jednosměnný provoz, plný úvazek.
VEDOUCÍ PROVOZU STEZKY KORUNAMI STROMŮ
Náplň práce: řízení a motivace svěřeného týmu zaměstnanců,
Plánování a organizace směn, Zajištění chodu svěřeného provozu
"Stezka korunami stromů", Komunikace s vedením a optimalizace
procesů, příprava a realizace inventur, zajištění a koordinace
marketingových akcí, práce ve směnném provozu (krátký x dlouhý
týden.)
Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou, znalost NJ či AJ na komunikativní
úrovni, řidičský průkaz sk. B, loajalita a zodpovědnost, dobré
komunikační schopnosti a orientace na zákazníka, ochota přijímat nové
výzvy a úkoly, zkušenosti s řízením kolektivu výhodou.
Nabízíme: práce na hlavní pracovní pomě, 5 týdnů dovolené, stravenky,
služební automobil, telefon, notebook, slevy na nákup v prodejně
INTERSPORT Lipno, firemní oblečení, možnost využití sportovního
vybavení jednotlivých půjčoven, volný vstup do Aquaworld Lipno, skipas
pro vlastní použití zdarma.
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JEDNOTA DRUŽSTVO SPOTŘEBITELŮ V KAPLICI
Lipno nad Vltavou č.p. 37 a Lipno nad Vltavou 309 (u lanovky)
Prodavač/prodavačka -pokladní - vzdělání základní, pracovní úvazek
plný, pracovní doba dvousměnná, zaměstnání na dobu neurčitou.
Znalost německého nebo anglického jazyka výhodou. Hrubá mzda od 17
000,-Kč do 20 000,-Kč. Nástup možný ihned, vyučení v oboru a praxe v
obchodě výhodou. Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, 13. a 14.
plat, zvláštní prémie, stravenky, příspěvek na dopravu, příspěvek na
penzijní připojištění, příspěvek na dětské rekreace. Vhodné i pro
absolventy. Kontakt e-mail: eva.amblerova@jednotakaplice.cz.
LIPNO LAKE, s.r.o.
Pokojská, pomocný/á uklízeč/ka - příležitostný úklid a údržba recepce,
dětského koutku a venkovního prostranství resortu. Kontrola apartmánů
po úklidech, příprava boxů pro úklid apartmánů, doplňování inventáře na
apartmánech, další pomocné práce. Zaměstnanecké výhody: 13. plat.
Kontakt paní Jitka Doležalová, e-mail:
jitka.dolezalova@lipnolakeresort.cz, tel. 774 609 240 po-pá 8:00 - 15:00
hodin.
ZPRAVODAJ OBCE LIPNO NAD VLTAVOU - periodický tisk územního
samosprávného celku obce Lipno n./Vlt. Vydává Obec Lipno n./Vlt, IČ:
00245976, Registrační značka: MK ČR E 22037. Odpovědný redaktor: Lucie
Bravencová, Adresa redakce: OÚ Lipno n./Vlt, 382 78 Lipno n./Vlt. 83, email: ou.lipno@lipensko.cz, tel.: 380 736 113, Tisk: Obecní Lipno n./Vlt.
Distribuce: Česká pošta, s.p. Vydavatel není odpovědný za obsah a
pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který
by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně
nákladem 230 ks.

