ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 01/2019

■

Leden

■

Úvod

Nový rok představuje nový začátek. Dává lidem příležitost začít znovu a
lépe. Co nás čeká?
Rok 2019 nám do života přinese vibraci čísla tři. Představuje touhu po
vzdělávání, kreativní nápady a všeobecnou různorodost.
Trojka je v první řadě číslem intelektu, který se bude v příštím roce
dostávat do popředí každodenního jednání. Budeme více toužit po
intelektuálních stimulech, jako jsou knihy, ale třeba také chytré filmy,
kulturní výstavy nebo zajímavé přednášky. Více lidí se rozhodne pustit
do vzdělávání a třeba i „na stará kolena“ zamíří na vysoké školy dodělat
si titul, po kterém dlouho toužili. Pokud je tedy vaším vysněným cílem
naučit se nějaký jazyk, oprášit si jiné znalosti rok 2019 bude na vaší
straně.
Lidé budou lépe naladěni na druhé, nebudou tak snadno podléhat
předsudkům. Díky roku trojky se budeme na věci dívat jinou optikou.
Změny v zaměstnání, dělání věcí jinak, než jak jsme léta zvyklí. Jistá
budoucnost se stane klecí. Uspokojovat nás bude pozvolná a postupná
proměna. Ukažte svou skutečnou osobnost.
Rok 2019 také vrátí na scénu pár strašáků z minulosti. Budeme nuceni
čelit věcem, kterým jsme se dlouhodobě vyhýbali. Řešme si předem
všechno, co můžeme, nemysleme si, že cokoli prostě jen tak vyšumí. V
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■

Zdarma

roce trojky se všichni tihle kostlivci zase pěkně vrátí a přinesou nám pár
horkých chvilek
Komplikované to bude také ve vztahové rovině. Tento rok nám vrátí do
cesty všechny ty, se kterými máme nějaké nedořešené, neuzavřené
záležitosti, kteří z našeho života zmizeli bez pořádného rozloučení.
Klady ale v příštím roce bezpochyby převáží všechny zápory. Trojka je
číslo optimismu, veselí, pozitivní energie a celkového nadšení. Komu teď
dochází síly, leden je nakopne. Na začátku roku, kdy bude jeho energie
čerstvá, nám všechno půjde snadno od ruky a problémy budou mít svoje
řešení.
Čínský horoskop na rok 2019 je ve znamení Vepře, Prasete. Předpovídá
bohatství a štěstí. Oficiálně začíná dne 5. února 2019 a potrvá až do 24.
ledna 2020. Podle čínské astrologie nám rok 2019 přinese vlnu štěstí a
bohatství. Bude tedy ideální čas na to vhodně investovat peníze a
zapracovat na svých majetkových poměrech. Podle čínské astrologie
bychom se také neměli bát vykročit ze své komfortní zóny, neboť nové
příležitosti nám mohou přinést spoustu dobrého.
Kromě toho Čínský horoskop na rok 2019 předpovídá vlnu radosti,
přátelství a lásky pro všechna znamení čínského zvěrokruhu. Podle
čínské astrologie bychom se tedy neměli bát navazovat nové kontakty,
neboť se nám mohou hodit jak v pracovní, tak osobní oblasti.
Poslední dobrou zprávou je, že čínský horoskop na rok 2019 předpovídá
víceméně šťastný a pohodový rok téměř pro všechna znamení
zvěrokruhu. Vepř je totiž pozitivní, činorodé a aktivní znamení
zvěrokruhu, a tak na sebe v roce 2019 přitáhne úspěch téměř v každé
oblasti života.
Čínský horoskop na rok 2019 sice přeje novým výzvám, i tak by si ale
všechna znamení zvěrokruhu měla dávat dobrý pozor
na promyšlenost jednotlivých kroků v osobním i pracovním
životě. Riskantní podniky totiž v roce 2019 nebudou tak úspěšné, jako
právě dobře promyšlené akce.
Stejnou vůli a organizovanost budeme v roce 2019 muset prokázat také
v oblasti finančních poměrů. Pokud chceme, aby se nám dařilo dobře,
bude nutná askeze a přísnost k sobě samému. Pokud bychom totiž příliš
podlehli uvolněné atmosféře roku 2019, mohly by se nám peníze snadno
rozkutálet a už nenajít cestu zpět.
Milý čtenáři, do roku 2019 Vám přejeme mnoho klidných, pohodových a
šťastných dní, pevné zdraví, spoustu přátel a samozřejmě úspěchy jak
v soukromém, tak pracovním životě.

Zprávy z obce
REFLEXNÍ ČERVENÁ OBÁLKA POMŮŽE
JIHOČESKÝM SENIORŮM V TÍSNI
Navození pocitu jistoty a bezpečí pro naše nejstarší spoluobčany. To je
hlavním smyslem projektu Seniorská obálka, který v pondělí 26. 11. 2018
odstartoval v Jihočeském kraji. Tiskopis má zejména starým osamělým
lidem pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví. Vítanou pomůckou
bude obálka i pro složky integrovaného záchranného systému – tedy
zdravotnickou záchrannou službu, hasiče a policii. Díky vyplněným
údajům při případném zásahu u seniora doma totiž snadno zjistí, jaké
dotyčný člověk bere léky, jakými nemocemi trpí a uveden tam bude i
kontakt na jeho příbuzné. Potvrdila to Alena Bártíková z ministerstva
práce a sociálních věcí, která je krajskou koordinátorkou projektu
Seniorská obálka pro jižní Čechy. Do tiskopisu senioři, třeba i za pomoci
příbuzných nebo svého lékaře, vyplní základní údaje o svých alergiích,

nemocech, lécích, včetně dávkování, a kontakty na své blízké osoby a
praktického lékaře. „Údaje v reflexní červené plastové obálce by pak měli
umístit na viditelném místě v bytě, například na dveřích lednice, či vnitřní
straně vchodových dveří. Obálka tak poslouží ve chvíli, kdy senior bude
potřebovat rychlou pomoc,“ apeluje Bártíková. Hejtmance Ivaně Stráské,
která převzala nad tímto projektem záštitu, se nápad velmi líbí. „Plně
koresponduje s jinými projekty kraje, kterými se pravidelně snažíme naše
seniory podporovat. Velkou nadhodnotu tady vidím právě v součinnosti
se složkami integrovaného záchranného systému, kterým by jim měl
značně usnadnit práci,“ upřesnila hejtmanka. Na tom se ostatně shodují
i ředitelé krajské záchranné služby, hasičů i policie Marek Slabý, Lubomír
Bureš a Luděk Procházka. „My samozřejmě tuto pomoc kvitujeme a
myslím, že ji budou kvitovat i senioři, kteří obálku obdrží. Ne vždycky si
člověk vzpomene na to, s čím se léčí, jaké léky bere a jak často či kde
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OBEC LIPNO NAD VLTAVOU PRAVIDELNĚ
FINANČNĚ PODPORUJE LINKU BEZPEČÍ A
RODIČKOVSKOU LINKU.

LINKA BEZPEČÍ – zdarma, nonstop, anonymně
116 111, pomoc@linkabezpeci.cz,
www.linkabezpeci.cz
Nemusí to vědět všichni. Můžeš to říct nám. Nevíš si
rady? Bojíš se? Rodiče ti nerozumí? Ubližuje ti někdo?
Nedaří se ti v lásce? Máš pocit, že to nezvládáš?

má průkaz zdravotní pojišťovny nebo občanský průkaz. Ušetří nám to
spoustu času a umožní soustředit se na péči o pacienta,“ uvedl Slabý.
„Projekt má naši plnou podporu, a to i z toho důvodu, že senioři jsou
jednou z cílových skupin naší preventivně výchovné činnosti.
Jednoznačně pak pomůže zefektivnit případný zásah všech složek
integrovaného záchranného systému, tedy i nás hasičů, v domácnostech,
kde senioři žijí,“ naznačil Bureš. „Považujeme to za veliký krok vpřed,
neboť se často stane, že zasahujeme na místě první a musíme třeba
shánět občanský průkaz či jiné doklady postižené osoby. Nyní budeme
vědět, že tyto důležité údaje najdeme v inkriminované obálce právě
například na té ledničce, či zevnitř vchodových dveřích,“ dodal
Procházka. Senioři se mohli poprvé s těmito obálkami fyzicky seznámit a
získat je v rámci Kulatého stolu Prevence v seniorském věku v Českých
Budějovicích v pondělí 26. listopadu. Jejich další distribuce se pak
uskuteční ještě v letošním roce v organizacích, jako je třeba Krajská rada
seniorů JčK, kluby pro seniory atd. V příštím roce by se měly obdobné
kulaté stoly konat v okresních jihočeských městech a s dalšími
distribučními místy se počítá například na městských úřadech, v
nemocnicích nebo v rámci preventivních programů Policie ČR. Zájemci
si mohou také stáhnout Seniorskou obálku z portálu Jihočeského kraje či
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Autoři projektu jsou si vědomi,
že pro některé seniory může tento postup být poněkud obtížný.
Předpokládají proto, že jim v takovém případě pomůže například rodina.
Více informací o Seniorské obálce naleznete na Sociálním portálu
Jihočeského kraje.

OD 2. 1. 2019 SE MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBA ČESKÉ
POŠTY V OBCI LIPNO NAD VLTAVOU
Pondělí

08:30 – 11:30

13:00 – 15:30

Úterý

08:30 – 11:30

------------------

Středa

08:30 – 11:30

13:00 – 15:30

Čtvrtek

08:30 – 11:30

------------------

Pátek

08:30 – 11:30

------------------

Linka bezpečí je určena pro děti a mladé lidi do 18 let
a pro studenty denního studia až do 26 let. Pokud jsi
ještě neoslavil/a své osmnáctiny nebo řádně studuješ a
není Ti ještě 26 let, můžeš se na Linku bezpečí
kdykoliv obrátit. Linka bezpečí je tady pro ty, kteří
mají trápení, se kterým si sami nemohou nebo nedokáží
poradit. Na Linku bezpečí se můžou děti a mladí lidé
obracet o pomoc a radu telefonicky, přes chat nebo email.
Linka slouží také rodičům, kteří chtějí zanechat vzkaz
pro dítě na útěku nebo vyzvednout vzkaz od dítěte,
které ho pro ně na Lince zanechalo. Vzkaz slouží
hlavně dětem na útěku, které se bojí vrátit domů, nebo
když je dítě vyhozeno z rodiny. Pokud na Linku volá
někdo dospělý, můžeme mu předat telefonní číslo na
jiné linky důvěry, které fungují pro dospělé.

RODIČOVSKÁ LINKA – anonymně
606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz,
www.rodicovskalinka.cz
Nevíte si rady s dítětem? Pomůžeme Vám. Jste v
obtížné rodinné situaci? Nevíte si rady se svým
dítětem? Má Vaše dítě problémy ve škole? Máte
podezření na týrání dítěte ve Vašem okolí?
Cílem sociální služby je umožnit rodičům, prarodičům,
ostatním rodinným příslušníkům a pedagogům
prostřednictvím krizové pomoci a základního
sociálního poradenství řešit svoji nepříznivou situaci,
která se týká dětí, a zároveň zůstat součástí přirozeného
místního společenství a žít běžným způsobem. Služba
Rodičovské linky zachovává a rozvíjí důstojný život
uživatelů a je poskytována odborníky.
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MASOPUST 2019
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
Na vědomí se dává, že 23. února 2019 nastává
Lipenský masopust. Právo masopust konati bude
vyžádáno v 11:00 hodin před Obecním úřadem.
Nenechte si to ujít!!!
Přivítáme každého, kdo bude mít zájem zúčastnit se
Masopustního průvodu. Účastníci se sejdou v sobotu
23. 02. 2019 v 09:00 hod. v Obecním domě.
Po průvodu zveme všechny občany na Masopustní
zábavu. Od 19:00 hodin v restauraci LODĚNICE
LIPNO. Přijďte, pěšky cestou domů vystřízlivíme.
Zahraje Pajzl Band. Vstup zdarma!!!

Narození / výročí
VÝROČÍ LEDEN 2019
V lednu začíná slavit 10 jubilantů. Je to 5 kulatých výročí: pánové Antonín Bireš a Jan Irsigler, paní Markéta Dušková, Jaroslava
Janouchová a Marie Tesařová. A další pánové Milan Liška, Jan Bican a paní Marie Komrsková, Bruna Krejčová a Helena Mužíková. Do
dalších let přejeme oslavencům dobrou náladu, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu krásných okamžiků v
životě.
SPOZ Vítězslava Neubauerová,Lucie Bravencová

Život v obci / Akce
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Country tance do stodoly
V září jako každý rok k nám přijel na páteční dopoledne pan Miroslav
Procházka s programem Country tance do stodoly. Byly nám ukázány
nové taneční prvky v rytmu country hudby a nekonečný výběr tanečních
kreací. Děti se ukázaly jako skvělí tanečníci a výborní partneři, všichni
jsme si to moc užili.

Příroda v přírodě
Jednoho říjnového dne jsme se se všemi žáky naší školy vydali na
Šumavu, konkrétně do výukového environmentálního střediska ve
Stožci. Chtěli jsme si vyzkoušet praktickou přírodovědu přímo
v Národním parku Šumava, kde většina programů probíhá přímo ve
vzácných ekosystémech šumavské přírody, což umožňuje názorné
učení, ale i probouzení vztahu k přírodě. Ve výukovém centru už nás
čekali dva zkušení lektoři Tomáš a Markéta. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny – starší a mladší žáci. Dopolední program měli starší žáci na
téma JELENI. V prostorách učebny jsme měli krátkou přednášku o paroží
včetně reálných vzorků. Potom jsme se vydali do lesa, kde jsme formou
různých pohybových her získávali cenné poznatky nejen o těchto
krásných zvířatech. Mladší žáci se na celé dopoledne vydali do parku

interaktivních her. Absolvovali
cca 6 km dlouhou naučnou
stezku. Po dobrém obědě a
krátkém odpočinku jsme si
nakoupili suvenýry v moc
pěkně vybaveném infocentru.
V odpoledních hodinách se
skupiny dětí prohodily a okolo
16. hodiny jsme se plni dojmů
vydali na cestu zpět na Lipno.
Už se moc těšíme na jaro, kdy
nás čeká druhá návštěva
tohoto střediska.
Staleté kořeny
V říjnu se naše škola zúčastnila nového vzdělávacího programu „Staleté
kořeny“, který byl vytvořen k 100. výročí založení Československé
republiky. Děti se tak seznámily s bohatstvím české kultury. Program
obsahoval učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně
odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Na obrazu lípy, našeho
národního stromu, jsme si ukázali, jak je důležité držet se našich kořenů,
protože bez nich ani ten poslední lístek nemůže žít. Kořeny strom
vyživují, zavlažují a drží.
Poslední hodina plavání
V pátek 16. 11. 2018 proběhla naše poslední podzimní hodina plavání
Na začátku plavání jsme museli nafukovat paddleboard a jak jsem zjistila,
byla to pořádná fuška. Vystřídalo se nás asi pět, všichni už byli polomrtví
a loď nebyla ani z půlky nafouknutá. Když jsme byli (konečně) hotoví, šli
jsme do bazénu, kde jsme hráli rybičky, rybáři jedou. Potom jsme si
museli rychle nandat ponožky (které jsme si měli vzít s sebou) a naskákat
do bazénu. Měli jsme hrát stahování ponožek. Naskákali jsme do vody a
snažili se ostatním stahovat ponožky, ale museli jsme vždycky jen jednu.
Podle mě musel být náš smích slyšet až do Prahy nebo já nevím kam,
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ale určitě hodně daleko. Jakmile jsme ze sebe stáhli všechny ponožky,
zjistili, kdo vyhrál, nasvačili se a trošku zklidnili, šli jsme do bazénu a hráli
nejbláznivější hru na světě. Byla tam klec, na tu klec nám dali naše trika
(která jsme měli s sebou) do krabice a my k ní museli doplavat, najít si
svoje triko a pod vodou si ho obléknout. Na to, že to bylo docela těžké,
skoro všichni to dali. Ti, kteří si triko neoblékli ve vodě, to zvládli na břehu.
Jak to skončilo, rozdělili jsme se do družstev. Jedno družstvo vždycky
nasedlo na paddlebord, muselo rukama přepádlovat na druhou stranu,
tam si přitáhnout (už připravený) kajak, na něj dát barel plný vody,
doplavat s ním ke kleci a dát ho ze spodní strany dovnitř, což moc nešlo,
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protože barel plaval na vodě. Nikdo na to nemohl přijít, až nakonec si na
to všichni sedli a on se konečně potopil. Museli jsme vypadat, jako když
sedíme na vodě. Pak jsme měli volnou zábavu, kde jsme si mohli vlézt
do klece a oni ji s námi naklonili tak, abychom měli jen malý otvor pro
nadechnutí. Nebo jsme mohli nasednout do kajaku, instruktor ho převrátil
a mohli jsme klidně vyplavat. Když to skončilo, dostali jsme pytel bonbonů
a jistotu, že příští rok nás čeká zase stejná legrace. Už se všichni
těšíme!!!
Laura Gladišová, 5. třída

Program lednových aktivit
v Rezidenci Club Canada
Tančení pro děti - tanečně pohybový kroužek a
hry pro děti, ve středu 9.1., 16.1., 23.1 od 16:00 do
17:00. Vhodné pro děti od 4 do 6 let (vstupné
30Kč). Přezuvky a pití s sebou
Autoterapie těla a mysli - program podle Fengyűn Song (PhDr., CSc.)
dechová a rehabilitační cvičení. Středy 9.1.,
16.1., 23.1. od 17:30 do 18:30 (vstupné 50,-Kč)
lekce vede + kontakt: Olga Makovecka,
Ba(Hons) olga@clubcanada.eu , 602455822

Ostatní
SportArena Amenity Lipno přijme recepční.
Požadujeme: komunikativní a přátelské vystupování,
zodpovědnost, pečlivost, cit pro detail, schopnost samostatného
rozhodování, komunikativní znalost AJ nebo NJ vítána, není však
podmínkou, flexibilitu, spolehlivost
Nabízíme: práci na HPP, možná je i dohoda, rozmanitou náplň
práce, v případě nutnosti možnost přechodného ubytování,
zaměstnanecké výhody v podobě možnosti využití sportovní haly,
wellness, fitness atd., zvýhodněné ubytování v našich dalších
resortech, příspěvek na oblečení, možnost seberealizace a
karierního růstu v rámci Amenity Resorts, denní pracovní doba
Nástup: možný ihned, po dohodě i později
Životopisy zasílejte na e-mail: truhlarova@amenity.cz

PAVEL ZIMANZL
VODA – TOPENÍ – KANALIZACE
OSAZOVÁNÍ ČERPADEL DO VRTŮ A STUDNÍ
(OD FA ECO SMART)
A DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
KONTAKT: 773 635 701,
zimanzlpavel@seznam.cz

STARTUJÍ NOMINACE DO TŘETÍHO ROČNÍKU VÝZVY
ŽENA ČESKOKRUMLOVSKA
Kdo má být Žena Českokrumlovska? Žena z Českého Krumlova a okolí,
která kromě své rodiny a práce zvládá i něco navíc – ať už v kultuře,
vědě, pedagogické či sociální činnosti, k veřejnosti či k jedinci. Kromě
vítězek minulých ročníků se mohou nominace opakovat. Svůj tip mohou
lidé zasílat od začátku ledna až do 28. února 2019 prostřednictvím
elektronického formuláře. Porota vybere užší pětici nominovaných, které
budou pozvány na slavnostní vyhlášení. To se uskuteční 23. března 2019
v Zámecké jízdárně při každoroční společenské akci MODA Fashion
day[s] – mnoho podob krásy.
Další informace: www.moda-fd.cz, www.sitprorodinu.cz.

4* Hotel Amenity Lipno přijme recepční
Požadujeme: komunikativní a přátelské vystupování,
zodpovědnost, pečlivost, cit pro detail, schopnost samostatného
rozhodování, komunikativní znalost AJ nebo NJ , flexibilitu,
spolehlivost, denní/noční směny
Nabízíme: práci na HPP, možná je i dohoda, rozmanitou náplň
práce, v případě nutnosti možnost přechodného ubytování,
zaměstnanecké výhody v podobě možnosti využití sportovní haly,
wellness, fitness atd., zvýhodněné ubytování v našich dalších
resortech, příspěvek na oblečení, možnost seberealizace a
karierního růstu v rámci Amenity Resorts
Nástup: možný ihned, po dohodě i později.
Životopisy zasílejte na e-mail: truhlarova@amenity.cz
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