ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 12/2020

■

Prosinec

■ Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce
Vážení čtenáři,
k blížícím
se
vánočním
svátkům Vám přejeme jenom
to nejlepší.
Ať jsou vaše nejen svátečný
dny plné klidu a míru a
v novém roce ať máte hodně
sil, nikdy neztrácíte naději a
své blízké vidíte co nejčastěji.
Šťastné a veselé Vánoce.
Oznámení

Termíny svozů nádob na bio odpad 2021
Leden, únor, březen, listopad, prosinec
svoz 1. čtvrtek v měsíci - 7.1., 4.2., 4.3., 4.11., 2.12.
Duben – říjen - svoz 1x za 14 dní (sudý čtvrtek)
8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8.,
26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10.

Od roku 2021 je zrušen místní poplatek za
komunální odpad ve výši 200,-- Kč / rok.
S platností od 1. 1. 2020 rušilo Zastupitelstvo
obce Lipno nad Vltavou Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD
VLTAVOU OZNAMUJE

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V PROSINCI
V prosinci navštívíme 8 občanů při příležitosti jejich narozenin. Kulaté
narozeniny mají paní Věra Fencová a pan Jiří Prokopec. Ostatními oslavenci
jsou pan Jan Bigas a paní Eva Andruchovičová, Marie Holečková, Marie
Stropková, Františka Koutská a Julie Šefránková.
Přejeme vše nejlepší, spoustu krásných dní, pevné zdraví a dobrou náladu
za SPOZ přejí Vítězslava Neubauerová Lucie Bravencová.

Úřední hodiny v době vánočních
svátků 2020
Pondělí 21.12.2020
08:00 - 11:00
14:00 – 16:00
Úterý 22.12.2020 zavřeno
Středa 23.12.2020 zavřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
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Život v obci

VĚNOVÁNÍ „SLADKÉ“ CHVILKY SENIORŮM
dne 2. 11. 2020 se objevil spontánní nápad, jak by bylo možné potěšit
naše seniory. Myšlenka se začala velmi rychle šířit mezi dobré duše,
které se chtěli zapojit a pomoct. Ty "dobré duše" byly též seniorky, které
se aktivně podílí na činnosti Senior klubu Loučovice, starosta obce Ing.
Jan Kubík a další příznivci Senior klubu. Dne 7. 11. 2020 se tento nápad
stal skutečností a vzniklo z toho velmi příjemné a milé dopoledne, kdy
jsme "my" všichni společně darovali "Sladkou chvilku" samostatně žijícím
seniorům, které jsme chtěli potěšit a vybrali jsme je společně. Více jak 20
seniorů z obce Loučovice a Lipna nad Vltavou nám otevřelo dveře s
úsměvem a s úsměvem jsme se i loučili. Pozitivní odezva od samotných
seniorů je pro nás největší odměnou, za naši snahu. V dodržení
hygienických opatření jsme byli obzvláště obezřetní a vše se povedlo.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří všem zúčastněným této akce.
Dámy pekařky - členky Senior klubu: Zdeňka Kupčíková, Anna
Turečková, Marie Marýzková, Denisa Dudlová, Anna Vaňková, Jana
Kroneislová, Jana Vrabčeková, Kristína Štubnerová, Jaroslava Žáčková.
Příznivci Senior klubu Loučovice:
Ing. Jan Kubík - organizační zajištění, sponzorský dar
Mgr. Pavla Vachová - pečení, organizační zajištění
Anna Vaňková - pečení, organizační zajištění
Mgr. et Bc. Kateřina Berná - pečení
Manželé Martina a Stanislav Hacklovi - sponzorský dar
Manželé Jitka a Jan Žižkovi - sponzorský dar
Jarmila Povolná - organizační zajištění

Je to skoro rok, kdy jsem se jako organizátorka Farmářských nákupů
Lipno, zapojila do projektu Scuk. Jedná se o internetové tržiště, které
nabízí možnost nákupu kvalitních potravin a produktů přímo od farmářů.
Scuk pomáhá především malým producentům a výrobcům, podporuje
lokální ekonomiku a udržitelnost. Scuk fandí těm, kteří mají kvalitní
produkty, za které si zaslouží férovou odměnu. Společné objednávky a
vyzvedávání nákupů navíc posiluje komunitu v naší obci.
Toto je Scuk. Jsem ráda, že jsem jeho součástí, a co mě těší ještě víc,
že má Scuk na Lipně úspěch.
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První prosincový nákupní týden je navíc věnovaný našim starším
spoluobčanům. Každý může v týdnu od 30. 11. do 6. 12. do svého nákupu
přihodit něco, čím by chtěl potěšit naše lipenské seniory. Produkty budou
ve spolupráci s Pečovatelskou službou Loučovice poté rozvezeny.
Věřím, že tímto nákupem uděláme našim seniorům radost, dáme jim
najevo, že si jich vážíme, a obecně třeba zvýšíme povědomí o tom, jak
zranitelná skupina obyvatel to je. Třeba tímto rozproudíme trochu
pozitivní energie do této "divné" doby a minimálně zaručuji, že budete mít
dobrý pocit.
Klidný a pohodový advent přeje Scukařka Hanka
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přesvědčeních. Nemáme tím pochopení pro druhého a zbytečně si tím
bortíme naše vztahy. A přitom se stačí podívat na věc jeho očima. Sundat
klapky na očích. Najednou nám z čísla 12 vznikne 3 a úplně se změní
energie na energii hojnosti, plodnosti, ocenění, ale taky zkoušek a bolesti.
To podle toho, jaký postoj máme k uzdravení a zda příliš lpíme na změně
a nenecháváme věci volně se vyvíjet díky naší netrpělivosti. Netrpělivost
není na místě, všechno má svůj čas.
Planeta Mars pluje v 1. domě ve znamení Berana, ovšem ascendent je
do 21.12 ve znamení Ryb. Takže, pokud vás žene nějaký hnací motor a
chcete své plány realizovat, tak zatím se vše odehrává jen ve vaší mysli.
Zatím si budujete dobrý základ a od 22.12 můžete začít stavět. A nemusí
jít nutně o něco hmotného. Stačí práce sama na sobě, práce na
zkvalitnění vztahů. Vždyť kdy je na to ta správná příležitost než o
Vánocích.
Novoluní v prosinci nastává 14.12. v 17.16 h ve znamení Střelce.
Bohémskému Střelci vládne planeta Jupiter. Zrozen pod šťastnou
hvězdou. Nemá rád závazky, pokud je sám nechce. A ví proč. Jednou je
tady a pak zase tam. Rád cestuje a poznává nová místa. Ale nakonec se
vždy vrátí. Takže jaké je poslání prosincového novoluní? Uvědomění si
co pro nás znamená svoboda. Kde máme hranice a komu dovolíme
případně za ně zajít a komu ne. Možná si zoufale bráníme svoje hranice
a bojíme se svou laťku posunout o kousek výš, protože nechceme být
zranění. Nechceme cítit bolet ze zklamání. Co se stane, když někoho
necháme překročit své hranice? Ono záleží na situaci a při jaké
příležitosti. Když nás někdo využívá a už se nám to nelíbí, dáme tomu
stopku. Když jsme ale příliš uzavření a život nás vybízí k tomu, abychom
se pustili svých vlastních omezení, měli bychom se jich pustit. Je to jako
když v pohádce princ šlápne do propasti a přitom věří, že nespadne a
bezpečně přejde na druhou stranu. A když spadne? No tak zase vstane
a bude to zkoušet znovu a znovu, dokud to nevyjde. Život není o stagnaci,
je o vývoji, která vždy přichází tím, že něco změníme.
Zimní slunovrat nastává 21.12 v 11.03 h. Slunce vstupuje do kozoroha a
Luna je v Rybách. Začíná astronomická zima. Nejdelší noc a nejkratší
den. Síla temnoty v tento den vrcholí a každým dalším dnem ubývá na
její mocnosti. Narodil se Bůh Slunce a jeho světlo prodlužuje každý den,
dokud nedojde k jarní rovnodennosti. Vrací se život, vrací se Slunce a s
ním, doufejme, i optimismus.
Úplněk bude 30.12 ve 4.28 v Raku. Lepší úplněk, než v Raku jsme si na
konci roku nemohli přát. Rodinná atmosféra, láska, teplo, domov.
Bohužel se budou řešit finance. A jak už jsem psala v listopadu, peněz
bude ubývat a banky se splátkami nepočkají. Hlavně ženy z této nemilé
situace nebudou nadšené, protože měly jiné představy o tom, kam
investují svoje peníze. Teď musí oželet a odložit své plány na později.
Vánoce letos nebudou tak štědré, ale za to budou bohaté citově.
A budeme se těšit do nového roku 2021, který by už neměl být tak
omezující.
Šťastné a veselé Vánoce přeje Michaela Švarcová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V LIPNĚ NAD VLTAVOU
ASTROLOGICKÉ OKÉNKO PROSINEC
Nastal nám Adventní čas. Nejkrásnější a nejmagičtější období roku. A i
když nám tento rok moc nepřál, tento čas bych si ráda užila v naprosté
pohodě a harmonii. Prosinec bývá, na rozdíl od listopadu, přátelštější a
harmoničtější. Prosincové číslo 12 naznačuje, že se máme zastavit. Není
za čím se hnát. To děláme celý rok, tak se zkusme aspoň na konci roku
zastavit a nic neřešit. Jen si užívat a nasávat tuto magickou energii. A
možná i zjistíme, že tím, že jsme v klidu, přijdeme na řešení svých
problémů, na které bychom za chaotických a stresových podmínek
nepřišli. Snadno si pak řekneme, jak je možné, že jsme na to nepřišli už
dřív. Viselec na dvanácté tarotové kartě říká, že se na věc nedíváme
správně a máme změnit úhel pohledu. Příliš lpíme na svých názorech a

Letošní akce rozsvícení vánočního stromu v Lipně nad Vltavou se nesla
úplně v jiném duchu než roky předchozí. Po 14-ti letech nevyrazil průvod
adventních světýlek a strom se 29. 11. 2020 v 18:00 hodin rozsvítil
osamoceně, bez roztomilého vystoupení našich nejmenších občánků a
punče.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
týmu z LIPNO SERVISU za usazení
stromu, panu Petru Březinovi a jeho
kolegům za jeho nasvícení.
Zároveň obec Lipno nad Vltavou
děkuje
skupině
ČEZ
jako
partnerovi
akce
rozsvěcení
vánočního stromu v roce 2020
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