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Úvod

Historie
TENTOKRÁT SPOJENO S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
V zimních měsících se často zahříváme punčem. Ale víte, kde se vzal,
jaká je jeho historie? Slovo punč má původ v hindském výrazu pánč s
významem pět, protože původně se zhotovoval z pěti přísad: z alkoholu,
cukru, citrónu, vody a čaje či koření. Z Indie se do Anglie dostal díky
námořníkům a zaměstnancům Britské Východoindické společnosti na
začátku 17. století, a odtud putoval do dalších evropských zemí. Pokud
se podává ve společnosti, bývá zvykem, že obsahuje menší množství
alkoholu než klasické koktejly. Termín punč je poprvé v britských
listinách zanesen roku 1632, kdy byla většina punčů zhotovována z vína
či brandy, nicméně kolem roku 1655 se začal používat jamajský rum a
zrodil se punč, jak jej známe dnes. V Česku se do punče z červeného či

V době adventu nastává čas ztišení, klidu a
rozjímání, pro někoho začíná období velkého
očekávání a nadějí. Během adventu bychom
měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu
k blízkým a šířit kolem sebe naději a radost. Čas
adventní nám také připomíná, že se blíží svátky
vánoční. Jsou považovány za nejkrásnější v roce,
během nichž mají lidé k sobě blíže, chovají se
navzájem ohleduplněji. Ve světle světových
událostí nedávných dnů je poselství vzájemného
respektu, tolerance a důvěry čím dál důležitější. Ať
jsou vaše Vánoce plné šťastných okamžiků,
krásných chvil strávených s rodinou a přáteli,
radostným setkáním a hezkou vzpomínkou do
budoucna. A mějme na mysli, že nejvzácnějším
dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv,
láska a pohlazení.
lb
bílého vína přidává trocha rumu a cukru, plátky pomeranče či citronu,
rozinky, oříšky a skořice s badyánem. V Karibiku a zemích
v Pacifiku a Indickém oceánu bývá punč aperitivem. V Koreji je
tradičním punčem sudžeonggwa vyráběná ze sušeného kaki, skořice a
zázvoru. V Mexiku se podává "agua loca" ("bláznivá voda"), což je velmi
sladký punč připravovaný z fermentované cukrové třtiny, mezcalu či
tequily smíchané s "aguas frescas" (slazený nealkoholický nápoj z
ovoce, obilovin a vody). V Německu se punčem (něm. Punsch) nazývá
směs několika ovocných šťáv s přídavkem vína či lihoviny a nesmí při
tradičních německých vánočních oslavách chybět. "Feuerzangenbowle"
je punč z červeného vína a hořícího rumu, jímž se polévá Zuckerhut
("cukrový klobouk"), velká homole cukru umístěná ve "Feuerzange".

Zprávy z obce
VAROVÁNÍ PŘED PODVODNÝMI PRODEJCI
POŽÁRNÍCH HLÁSIČŮ
V posledních týdnech byl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
(dále jen „HZS Jihočeského kraje“) kontaktován občany, zejména na
území ORP České Budějovice, Trhové Sviny a Český Krumlov, s
dotazem, zda provádíme prodej a instalaci požárních hlásičů do
domácností. HZS Jihočeského kraje zpětně zjišťoval, proč k těmto
dotazům dochází, a zjistil, že zde působí lidé či skupina osob, kteří
obvolávají a někde i osobně obcházejí zejména starší osoby a nabízejí
jim výše uvedenou činnost a hlásiče požárů do domácností a to ze
velmi vysoké ceny (např. 1999,- Kč). Pozor - požární hlásiče v
domácnostech jsou velice přínosné a při jejich správném užívání vysoce
spolehlivé. Pořizovací cena hlásičů se v současné době pohybuje již
cca od 200,-Kč a ani jejich instalace není složitá. Důležitá je také

detekce oxidu uhelnatého (CO). Oxid uhelnatý je častou příčinou úmrtí
při nedokonalém spalování. Cena hlásičů CO se pohybuje od 400,-Kč.
Podstatné je zvolit vhodné umístění hlásiče tak, aby byl v případě
požáru účinný a varoval spící osoby již v počáteční fázi vzniku požáru.
Samotný prodej a instalace požárních hlásičů není v rozporu se
zákonem, naopak existují společnosti zabývající se komplexně činností
zabezpečení domácností. Nicméně v těchto případech bylo zjištěno, že
osoby, které nyní obvolávají či obcházejí domácnosti, se často
představují jako hasiči, někde dokonce i jako preventisté, a z jejich řeči
je možné si odvodit, že jsou příslušníky HZS Jihočeského kraje. Zde
bychom chtěli důrazně upozornit, že HZS Jihočeského kraje (ani jeho
příslušníci) neprovádí prodej ani instalaci těchto zařízení. HZS
Jihočeského kraje působí v této oblasti zejména lektorsky a v rámci
svých činností vzdělává občany. Zaměřujeme se především na školy,
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domovy pro seniory apod. Nicméně o našich aktivitách v první řadě
vždy informujeme zřizovatele těchto subjektů. Na obcích pak
komunikujeme s Vámi nebo Vaší jednotkou sboru dobrovolných hasičů
obce (JSDHO) a dále i s konkrétními SDH jako členy Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), popř. České a moravské hasičské
jednoty (ČaMHJ).
Varujeme tedy občany před osobami, které se pod různými pojmy
vydávají za příslušníky HZS Jihočeského kraje. Příslušnost ke sboru se
prokazuje platným služebním průkazem s osobním evidenčním číslem.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU PRÁCE ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se
zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost
si zajistit výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní,
nebudou moci po 1.1.2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP vyrábí Státní tiskárna cenin. Je odolný proti
poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do
31.12.2015. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit starý
průkaz OZP (průkaz mimořádných výhod, dočasný průkaz), aktuální
fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský
průkaz (rozměr 35mm x 45mm), a občanský průkaz.
Dovětek k informaci ÚP: Nezapomeňte po výměně průkazu OZP, pokud
máte Parkovací průkaz, dostavit se na Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, Městský úřad Český Krumlov, kde Vám bude tento
parkovací průkaz vyměněn za nový platný parkovací průkaz.

MOŽNOST PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
PROSTŘEDNICTVÍM SIPO OD ZDAŇOVACÍHO OBDOBÍ
ROKU 2016
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí
bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
– Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do
schránky
– Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň
z nemovitých věcí!
– Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit včas!
– Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo
čekat ve frontě na poště!
Jak na to?
Uživatelé SIPO
1) Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad o přidělení
spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.
2) Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.
Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1) Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty
a neb na www.ceskaposta.cz pod složkou Platební a finanční
služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoli poště.
2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé
SIPO.
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Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIO na
zdaňovací období roku 2016 je možné do 31. ledna 2016. Následující
roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení přes SIPO
pro Vás zcela automaticky! Formulář oznámení k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete na podatelnách FÚ
nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

NOVÁ POVINNOST PRO PLÁTCE DPH OD ROKU 2016
Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká
s účinností od 1.1.2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv.
Kontrolní hlášení. Jedná se o nový druh daňového tvrzení obsahujících
vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém
přiznání DPH. Založeno je z velké části na údajích ze současné
evidence pro účely DPH. Za nepodání kontrolního hlášení hrozí sankce.
Jedná se o zcela zásadní nástroj, který Finanční správa využije v boji
proti rozsáhlým daňovým (zejména karuselovým) podvodům na DPH.
Předpokládá se, že po zavedení kontrolního hlášení dojde ke zvýšení
daňových příjmů v řádech miliard korun ročně.
Prvním obdobím, za které se podává první kontrolní hlášení, je leden
2016, respektive 1. čtvrtletí 2016.
Právnické osoby: podávají každý měsíc a první kontrolní hlášení do
25. února 2016.
Fyzické osoby měsíční plátci DPH: podávají každý měsíc a první
kontrolní hlášení do 25. února 2016.
Fyzické osoby čtvrtletní plátci DPH: podávají čtvrtletně a první
kontrolní hlášení do 25. dubna 2016.
Fyzické osoby zvláštní případy: například vstup do insolvence, úmrtní
plátce – mimořádný termín podání.
Kontrolní hlášení se podává za období, ve kterém plátce zejména:
přiznává daň na výstupu, uskutečnil zdanitelné plnění v režimu
přenesené daňové povinnosti, uplatňuje nárok na odpočet daně na
vstupu, uskutečnil nebo přijal příslušná plnění ve zvláštním režimu pro
investiční zlato.
Konec pravidelného docházení na finanční úřad – podání kontrolního
hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou a od roku 2016
budou všichni plátci DPH bez výjimky podávat daňová přiznání k dani
z přidané hodnoty pouze elektronicky!
Způsoby elektronického podávání:
1) Odeslání datové zprávy prostřednictvím daňového portálu
(www.daneelektronicky.cz). Pro jednoznačnou identifikaci podatele je
možné využít jeden z následujících způsobů: uznávaný elektronický
podpis, přihlašovací údaje do datové schránky, dodatečné potvrzení za
podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního
hlášení.
2) Prostřednictvím Datové schránky.
Doporučuje se přednostně způsob elektronického podávání
prostřednictvím
Daňového
portálu
(aplikace
EPO
na
www.daneelektronicky.cz). Tímto opatřením nevzniká povinnost zřídit si
datovou schránku ani uznávaný elektronický podpis. S případnými
dotazy týkajících se problematiky požárních hlásičů a jejich instalace je
možné se obrátit na Vaši odborně způsobilou osobu, na SH ČMS a
samozřejmě také na HZS Jihočeského kraje, popř. příslušné územní
odbory, a to telefonicky, písemně či osobně.

Život v obci
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V neděli 29.11.2015 v 16,30 hodin vyrazil průvod světýlek k vánočnímu
stromu v čele se třemi krásnými anděly. Děti z MŠ a ZŠ měly
připravené hezké vystoupení. Po proslovu pana starosty se rozezněly
zvony a vánoční strom se rozsvítil. Všechny děti dostaly z rukou andělů
čokoládové adventní kalendáře, dospělí si pochutnali na punči.
Přiznáváme, že punč letos brzy došel. Slibujeme, že příští rok to
napravíme a uděláme dvojitou dávku. Děkuji všem, kteří se na přípravě
podíleli a také děkuji, že jste si to přišli užít.

Samotnému rozsvícení vánočního stromu samozřejmě předchází jeho
výběr a usazení v parku. A nejde o žádnou legraci. Starají se o to chlapi
z LIPNO SERVISu za pomoci techniky, kterou mají k dispozici. Bez toho
by stromu nebylo. A bez světelné výzdoby by nesvítil. O instalaci světel
se stará pan Petr Březina se svým týmem.
Významnou částí celé akce je program našich nejmenších. Paní
učitelky s dětmi poctivě nacvičují a samotné přípravě věnují mnoho
času. Vystoupení je pokaždé zajímavé, jiné a baví nás. Děkujeme. A
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škole patří ještě jedno poděkování. Každoročně máme v jídelně zázemí
pro vaření punče, a toho si moc vážíme.
Důležitou roli hrají andělé. Zahajují a vedou celý adventní průvod
světýlek a rozdávají adventní kalendáře. Nina Homolová, Kristýnka
Palmová a Lenka Somolíková byly anděly letošní rok.

Dovolte, abychom Vás pozvali na předvánoční setkání
seniorů ve středu 9.12.2015 od 16,00 hodin v pizzerii
Milano. Hudba k tanci a občerstvení zajištěno. Doprava tam
i zpět k dispozici. Odjezd minibusu v 15,45 hod.
z křižovatky „U hodin“. V případě jakýchkoli dotazů či
potřeby individuální dopravy kontaktujte L. Bravencovou
na tel. 727 959 759.
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LIPENSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ „SPICH“ V PARKU
A PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Odpočiňte si od vrcholících příprav na Štědrý večer,
odběhněte na pár minut od plotny a přijďte v úterý
23.12.2015 od 16,00 hod. do parku ke stromečku.
Pojďme se na chvilku zastavit, uvolnit se, poklábosit,
připít si na Vánoce a popřát si jen to hezké. Pozvánka
je pro každého. Pozor důležité: dobrý mok sebou,
fantazii se meze nekladou!!! Hecněte se a ukažte se
☺! A vezměte si také lucerničky, protože v tento den
bude přivezeno Betlémské světlo míru a přátelství.
Převzít si jej bude možné na křižovatce tzv. " U hodin "
v době od 16,40 do 16,50 hodin, na parkovišti před
Infocentrem v době od 16,55 do 17,05 hodin a v
osadě Slupečná na návsi v čase od 17,10 do 17,20
hodin.

Zprávičky ze školy a školičky
Divadelní představení
Dne 10. září 2015 k nám zavítalo divadélko Kos
z Českých Budějovic s novou pohádkou O
milostném psaníčku. Služebná Verunka posílá
psaníčka svému Vendelínovi, kterého zchudlý
baron z Borovan vyhnal na vojnu. Ale co se může
stát, když na takový dopis nalepíte známku
vzhůru nohama? Existuje jedno pošťácké
tajemství, které nakonec pomohlo Verunce ke
štěstí.
Sokolníci
Ve čtvrtek 17. září k nám téměř jako každý rok přijeli SOKOLNÍCI
z Hluboké nad Vltavou. Tentokrát nám přivezli sovu pálenou, kterou si
děti mohly pohladit a se kterou se mohly i vyfotit. Paní učitelky měly
možnost si na vlastní kůži vyzkoušet trénink výra velkého. Zaujal nás
lov dvou sokolů, chytrost krkavce Ferdy a velikost orla skalního a
zároveň nás pobavily historky, ve kterých vystupují tito nádherní ptáci
v různých komických situacích.

Beseda o Grand Canyonu
18. října mezi nás přišel pan Honza Veber podělit se o dobrodružství,
které zažil na jaře, kdy měl možnost navštívit Grand Canyon a celý ho
projet na raftu. Během celého svého vyprávění nám promítal film a
ukazoval fotky, které zachytily průběh celé cesty. Tímto bychom rádi
panu Veberovi poděkovali. Byl to pro nás obrovský zážitek, děkujeme!!!

Přednáška o bezpečnosti na silničním provozu
V pátek 13. listopadu proběhla ve škole beseda o bezpečnosti na
silničním provozu, kterou nám zajistil AUTOMOTO KLUB Lipno v AČR.
Děti se učily poznávat dopravní značky, bezpečně se pohybovat po
svém okolí nejen pěšky, ale i na kole. Zjistily také, zda mají dobře
vybavené své jízdní kolo a zkusily si i malý kvíz, ve kterém výborně
obstály. 

S country tanci do stodoly
Ve čtvrtek 17. října jsme si zajeli zatancovat do tělocvičny v Loděnici,
kde na nás čekal pan Miroslav Procházka. Pod jeho vedením jsme si
vyzkoušeli a naučili různé country styly a poslechli jsme si něco
z historie country tanců a vzniku tanečního spolku s názvem
Šumaváček.

Poděkování
V listopadu nám skončila první etapa plaveckého výcviku. Tímto
chceme velice poděkovat LIPNO SERVISU s.r.o. za bezplatné
zapůjčení bazénu Aquaworld Lipno a za zajištění skvělých instruktorů,
kteří se plně věnovali našim malým plavcům.
Zároveň chceme ještě jednou poděkovat LIPNO SERVISU s.r.o. za to,
že nám již třetím rokem po celý školní rok zajišťuje autobusovou
dopravu na hodiny tělesné výchovy, které se uskutečňují na Loděnici
Lipno. Velice si toho vážíme, protože veškeré cestovní náklady nám
hradí právě tato firma. Děkujeme!!! 
Za základní školu Jana Procházková a Mgr. Marika Poslušná
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Životní jubilea, narození, …
PROSINEC 2015
Zase jeden rok přímo uběhl. Na závěr roku budou slavit převážně ženy. Kulatá výročí: paní Věra Fencová a Drahomíra
Žižková. Dalšími jsou: paní Eva Andruchovičová, Marie Holečková, Marie Stropková a Julie Šefránková. Muži: kulaté výročí
oslaví pan Jiří Prokopec a ještě bude slavit pan Miloš Švéda.
Přejeme životní pohodu,štěstí, spokojenost a zdravíčko. Za SPOZ Lipno nad Vltavou L. Bravencová a V. Neubauerová.

Akce
FRYMBURK – FĆAS
PROGRAM PRO DĚTI
Dětská herna / 30 Kč,
vždy úterý a čtvrtek 9:00 – 11:00
každé úterý 10:00 chvilka němčiny s Gesce.
PROGRAM PRO SENIORY
Senior klub každou středu 14:00 – 16:00 / 30 Kč

SKIAREÁL LIPNO
19.12.2015
Slavnostní zahájení zimní sezóny ve Skiareálu Lipno 09,00 – 17,00 hod.
- Zábavný program po celý den pro malé i velké lyžaře.
ZOO den 09,00 – 16,00 hod. - užijte si pořádnou zoologickou v našem
Fox parku na Lipně. Začínáme v sobotu ráno od 9:00.
20.12.2015
Večerní vítání hostů 19,00 – 20,00 hod. - přijďte se s námi přivítat do
Fox parku na Lipně. Máme připravené soutěže pro děti i dospělé o
hodnotné ceny.
21.12.2015
Výlet na Stezku korunami stromů13,30 – 15,30 - přijďte si užít
procházku s naším maskotem až na vrchol Stezky korunami stromů.
22. prosince 215
Lední diskotéka na bruslích 14,00 hod. - přijďte si s námi zabruslit na
kluziště případně na jezero a zahrát si spoustu her. Celou akci
zakončíme parádní diskotékou na ledě.
Večerní bobování 19,00 – 20,00 hod. - zažijte to správné dobrodružství
při večerním bobování ve Fox parku. Pro odvážné jezdce máme
připravené závody.
23.12.2015
Po stopách Lišáka Foxe 14,00 – 16,00 hod. - Lišák Fox pro vás pořádá
naučnou stezku ke své chýši a na závěr má připravenou pořádnou
bobovačku po sjezdovce. Přijďte si užít super odpoledne a dozvědět se
spoustu zajímavostí.

POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou / 80 Kč, každé pondělí 18:30 – 19:30, každý
čtvrtek 19:00 – 20:00
Stolní tenis / 30 Kč, vždy sudý týden v úterý 19:00 – 21:00
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
9.12.2015 18:00 – 19:30 / 120 Kč, Workshop „jógové ásany“ s Janou,
rezervace na andrysjana@seznam.cz
18.12.2015 10:00 – 20:00 , Balení vánočních dárků / 30 – 90 Kč ,
dárky pro Vás zabalí Martina Ostrýžová, rezervace na tel: 728 851 461
nebo fcas@centrum.cz
19.11.2015 19:30 – 22:00 / 30 Kč, Společné sledování pořadu
„Stardance“ – finále

HORNÍ PLANÁ
Rockové Vánoce, 11.12.2015 začátek: 20:30 hodin, sál KIC.
Vloni odstartoval KIC ve spolupráci s kapelou Dark Angels novou
vánoční tradici. Kromě Dark Angels, jejichž nový klip jste mohli vidět
třeba na TV Rebel, a kde zpívá bývalý zpěvák legendárního
Motorbandu Radek Popel, vystoupí jedna z nejpopulárnějších gothicrockových skupin Carpatia Castle, kterou jste možná za registrovali i ve
Snídani s Novou, kde živě vystoupili začátkem roku. Třetí kapelou
budou západočeští Abyss, kteří brnknou na epičtější metalovou
strunu. Vstupné: 80,-Kč.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2015 VE VYŠŠÍM BRODĚ

Vánoční koncert , 25.12.2015 začátek: 18:00 hodin- kostel sv.
Markéty. Tradiční vánoční koncert hornoplánského smíšeného sboru
Musica Viva pod vedením sbormistra Václava Krause. Vstupné
dobrovolné.

Přijměte pozvání na slavnostní předání Betlémského světla míru, které
se uskuteční v sobotu 19. prosince 2015 od 16:30 hod. v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie Cisterciáckého opatství vyšší Brod

Taneční zábava, 26.12.2015 začátek: 20:00 hodin
Pořádá Tj Smrčina Horní Planá. Hraje KAM - band. Bohatá tombola.
Vstupné 80,- Kč.

FRYMBURK - VÁNOČNÍ KONCERT

26.12.2015 od 17,00 hod. - již tradiční vánoční koncert pěveckého
sboru Harmonie v kostele sv. Bartoloměje ve Frymburku.
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