ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 05/2019

■
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■

Náklad 230 ks

■

Zdarma

Zprávy z obce
INFORMACE PRO VOLIČE K VOLBÁM DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU V LIPNĚ NAD VLTAVOU
Termín voleb:
24. 5. 2019 od 14°° do 22°° hodin
25. 5. 2019 od 08°° do 14°° hodin
Místo voleb:
Volební místnost pro volební okrsek č.1
Obecní dům Lipno nad Vltavou č.p. 37
Kdo může volit?
Aktivní volební právo do Evropského parlamentu má na
území ČR každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhne věku nejméně 18 let, občan jiného členského státu EU,
který alespoň druhý den voleb dosáhne nejméně 18 let je po dobu
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo evidovanému
přechodnému pobytu na území ČR.
Občan jiného členského státu musí požádat příslušný obecní
úřad o zapsání do seznamu voličů pro volby do EP anebo o
přepsání údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do
zastupitelstev obcí, pokud byl v tomto na vlastní žádost v minulosti
zapsán. Bez zápisu nebo přenesení údaje do seznamu voličů pro
volby do EP mu hlasování nebude umožněno. Občan jiného
členského státu, který má povolen trvalý pobyt nebo
evidovaný přechodný pobyt na území obce Lipno nad Vltavou,
může požádat osobně o zapsání nebo přenesení údajů do
seznamu voličů pro volby do EP na Obecním úřadě Lipno nad
Vltavou, a to nejpozději do 16 hodin dne 14. 4. 2019. Při podání
žádosti je občan jiného členského státu povinen předložit průkaz
totožnosti – povolení k pobytu cizince.

Dále každý volič má právo si v úředních hodinách ověřit, zda je
zapsán v seznamu voličů, popř. může požadovat doplnění údajů
nebo provedení opravy. Obecní úřad je povinen do 48 hodin
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit, proč nelze
žádosti vyhovět.
Voličské průkazy
Pro volby do EP se vydávají voličské průkazy. Voličům
zapsaným v seznamu voličů pro volby do EP, vedeného
Obecním úřadem Lipno nad Vltavou, kteří nebudou moci volit
ve svém okrsku, vydá Obecní úřad Lipno nad Vltavou na jejich
žádost voličský průkaz. Voliči s voličským průkazem můžou
uplatnit volební právo v jakémkoliv volebním okrsku na území
ČR.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu do
Evropského parlamentu, a to:
1. osobně, až do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do 16
hodin dne 22. 5. 2019 na Obecním úřadě v Lipně nad Vltavou
2. písemným podáním, doručeným nejpozději 7 dnů před
dnem voleb, tj. do 16 hodin dne 17. 5. 2019. Toto podání
musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky
obce Lipno nad Vltavou.
Formulář písemné žádosti o vydání voličského průkazu naleznete
na internetových stránkách obce Lipno nad Vltavou.
Obecní úřad Lipno nad Vltavou vydá voličský průkaz nejdříve 15
dnů před dnem voleb, tj. od 9. 5. 2019, a to osobním předáním
voliči nebo předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem
voliče
žádajícího
o
vydání
voličského průkazu anebo jej zašle na jím uvedenou adresu v
žádosti o vydání voličského průkazu. V případě ztráty

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového
voličského průkazu a voliči tak nemůže být volba umožněna.

*********************************************
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 8/2019 ze dne 18. 04. 2019
č. usnesení: 65/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo o zadání územní studie
na pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou. Obec Lipno nad
Vltavou uhradí náklady na pořizovatele, náklady na vypracování územní
studie budou zahrnuty podílem do prodejní ceny pozemku.
č. usnesení: 66/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o umístění
dopravního značení – označení parkoviště na pozemku p.č. 402/2 v k.ú.
Lipno nad Vltavou ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou a s tímto
souhlasí za podmínky, že proznačení si žadatel provede na vlastní
náklady a projedná s příslušnými úřady (odbor dopravy Městského
úřadu Český Krumlov). Dále Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou
souhlasí s umístěním směrových značek do informačního systému obce
Lipno nad Vltavou za podmínek stanovených Zastupitelstvem obce
Lipno nad Vltavou pro zapojení do informačního systému.
č. usnesení: 67/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o poskytnutí
příspěvku na pořádání mezinárodních muškařských závodů a rozhodlo,
že příspěvek neposkytne.
č. usnesení: 68/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou neodsouhlasilo prodej části
pozemku p.č. 568/22 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 69/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost oddílu Modré
rybičky, z.s. Lipno nad Vltavou, o poskytnutí příspěvku na činnost v roce
2019 a odsouhlasilo příspěvek ve výši 70.000,- Kč. Na příspěvek bude
vyhotovena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku. Příspěvek
bude vyúčtován do 15. 12. 2019.
č. usnesení: 70/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo přehled investičních
záměrů Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou v projektu
MAPII – ORP Český Krumlov (VERZE 5).
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č. usnesení: 71/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo konání
cyklistického závodu „Blinduro 500+“ v katastru obce Lipno nad Vltavou
ve dnech 11. a 12. 5. 2019.
č. usnesení: 72/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zrušilo usnesení čí. 167/2018 ze
dne 26. 7. 2018 - rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 73/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zrušilo usnesení č. 172/2018 ze
dne 16. 8. 2018 – rozhodnutí o prodeji části pozemku p.č. 236/1 v k.ú.
Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 74/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účetní
závěrku za I. čtvrtletí 2019 Základní školy a Mateřské školy Lipno nad
Vltavou.
č. usnesení: 75/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
navýšení kapacity žáků Základní školy Lipno nad Vltavou ze 45 na 50
žáků, a to od 2. 9. 2019.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
9/2019 ze dne 02. 05. 2019
č. usnesení: 77/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo žádost o prominutí
penále vzniklé neplacením nájemného z obecního bytu a rozhodlo, že
vzhledem k tomu, že řádné nájemné nebylo do současné doby plně
uhrazeno, věc bude projednána až po úhradě celkové dlužné částky za
nájem.
č. usnesení: 78/2019
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo nabídky ve věci
zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava povrchu centrálního
parkoviště Lipno nad Vltavou“ a na základě vyhodnocení nabídek
hodnotící komisí rozhodlo zadat zakázku společnosti Pokrývka, s.r.o.,
Benešov nad Černou, která podala nejnižší nabídkovou cenu
1.175.987,-- Kč bez DPH a pověřilo starostu obce Lipno nad Vltavou
podpisem Smlouvy o dílo.

Narození / výročí
VÝROČÍ KVĚTEN 2019
V květnu se sešlo 14 narozenin. Jsou 3 kulatá výročí. Slaví paní Milena Krátká, Drahomíra Berková a pan Kamil Fátrdla. Ještě oslaví
narozeniny paní Jana Říhová, Marta Račáková, Vítězslava Neubauerová, Charlota Rouwová, Růžena Kovariková a pánové Radomil
Serafin, Marián Zahatňanský, Dušan Vongrej, Jan Turín, Václav Macháček a Vilém Neubauer.
„Ať každý den se krásný zdá. Ať se splní Vaše sny a nastanou jen krásné dny“!!!
Přeje SPOZ Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová

Co možná nevíte …
Čtyřiadvacetiletý mladík přichází na Lipno za prací. Byl zaměstnán u Vodních staveb. Když byla stavba
vodního díla Lipna dokončena (psal se rok 1959), začal pracovat v elektrárně. V roce 1956 se oženil v
Dolním Bukovsku a manželku samozřejmě přivedl na Lipno, a to v roce 1959. Tehdy se Lipno už od roku
1958 jmenovalo Lipno nad Vltavou. Mladí manželé vychovali 3 děti: Miloslava, Alenu a Jana. V roce
2016 oslavili diamantovou svatbu. Jejich manželství trvalo 63 let. Pán pracoval až do roku 2000 v
elektrárně. Letos zemřel ve věku nedožitých 89 let.
Mnozí už jistě poznali, že článek je o panu Miloslavovi Vaverovi a paní Anně Vaverové.
Manželé Vaverovi jsou jedni z prvních, kteří byli v Lipně za stavby a celý svůj život tady zůstali.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Život v obci / Akce / Ostatní
„ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY“
EXPEDICE BRNO
Cesta byla sice velice dlouhá, ale kdo si počká, ten se dočká.
Cestou jsme měli pár malých zastávek, ale jen na
proběhnutí. Když jsme dojeli do Brna, šli jsme se kouknout
na výstavu Titanicu. Byla krásná, mohli jsme se vžít do
cestujících první, druhé i třetí třídy. Měli jsme jmenovku
cestujícího a na konci jsme zjistili, jestli jsme přežili. Když
jsme pak dojeli do chaty Macocha, kde jsme se navečeřeli,
rozdělili jsme si pokoje a šli „spát“. Druhý den jsme
navštívili podzemní jeskyně, kde bylo zakázáno fotit.
Později ten den jsme navštívili Dům přírody, kde jsme se
mohli podívat, jaká tam žijí zvířata a rostou rostliny a bylo
tam i 3D kino. Večer jsme měli přednášku o Africe a pak
jsme po večeři vyráběli hračky z odpadků jako si vyrábějí
africké děti. Ve středu jsme si zabalili, dokoupili suvenýry,
sedli si do autobusu a vyjeli. Cestou jsme se stavili na oběd,
a ještě do rodného domku Jana Kubiše. Když jsme dojeli na
Lipno, nasedali jsme do aut a vyprávěli, jak se nám líbil
výlet. Zkrátka všem se výlet MOC líbil!
Lola Gladišová

LIPENSKÝ PLAVÁČEK
Náš plavecký výcvik byl zakončen plaveckými
závody malotřídních škol, které každý rok
pořádáme v Aquaworldu Lipno. Tentokrát se
zúčastnilo 5 škol /Borová Lada, Dolní Třebonín,
Zubčice, Černá v Pošumaví a Lipno nad Vltavou/.
Všechny děti plavaly, co jim síly stačily.
Z našich dětí na stupních vítězů stáli:
3. místo Dodo Gladiš /1. ročník/,
1. místo Nicoll Lindner /1.ročník/,
3. místo Terezka Fencová /2.ročník/
2. místo Rozálie Stýblová /3.ročník/
3. místo Kuba Macák /3.ročník/
1. místo Adam Fatur /5.ročník/
1. místo Lola Gladišová /5. ročník/
Medailistům i dalším našim plavcům /Jan
Bravenec, Ondra Stropek, Štěpánka Švarcová/
děkujeme za velice úspěšnou reprezentaci naší
školy.
Závody jsou vždy ukončeny štafetou, při které se
bojuje o putovní pohár. Tento rok ho všem
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"vyfoukli" naši borci Sophie Veberová, Lola
Gladišová, Adam Fatur a Tomáš Vongrej.
Celým programem nás provázel jako každý rok
velice vtipný pan Ptáček alias Martin Šána a
poděkování patří také časoměřiči Tondovi
Kolářovi a jeho zkušenému sekundantovi
Honzovi Veberovi a všem zúčastněným rodičům
za pomoc a spolupráci.
Jana Procházková

Veliké poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti
LIPENSKO s.r.o. za nemalý sponzorský dar, díky kterému
jsme mohli pořídit učební i volnočasové pomůcky pro naše
žáky. A také děkujeme za zajištění programu po plaveckých
závodech LIPENSKÝ PLAVÁČEK. Půjčovně Lipno Centrum
za zapůjčení kol a koloběžek a restauraci Loděnice za sladké
občerstvení.
Pedagogický sbor, ZŠ Lipno nad Vltavou

*********************************************
Amenity Resorts Lipno hledá recepční sportovní haly, který/a
bude mít na starosti denní komunikaci s hosty a příjem rezervací.
Máte milé vystupování a rádi byste pracovali v modrním prostředí?
Přidejte se k nám a staňte se součástí týmu Amenity Resorts.
Co vás čeká? Dohled nad denním chodem recepce, komunikace
s hosty a příjem rezervací, vyúčtování služeb a příjem
hotovostních i bezhotovostních operací, evidence přání a
požadavků hostů, administrativní činnost.
Co by měl mít vhodný kandidát? Komunikativní a přátelské
vystupování, zodpovědnost, pečlivost a cit pro detail, flexibilitu a
spolehlivost,
schopnost
samostatného
rozhodování,
komunikativní znalost angličtiny nebo němčiny vítána, není však
podmínkou.
Co nabízíme? Rozmanitou náplň práce v moderním prostředí,
velmi výhodné ceny ubytování v Amenity Resorts, možnost využití
sportovní haly, wellness, bazénu a fitness, zaměstnanecké
stravování, možnost přechodného zaměstnaneckého ubytování,
příspěvek na oblečení, další finanční benefity, možnost
seberealizace a kariérního růstu, příjemný mlady kolektiv
Chcete u nás pracovat? Pošlete nám svůj životopis na
truhlarova@amenity.cz nebo volejte na tel.: 777 570 883.

DENTAL KLINIC, s.r.o.
Přijmeme dentální hygienistku na zubní kliniku ve
Vyšším Brodě. Tel. 380 746 276
Přijmeme důchodkyni - zdravotní sestru na občasnou
výpomoc na zubní kliniku ve Vyšším Brodě. Tel. 380
746 276.
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