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■

Květen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod

ROK 2001 – výpis z kroniky
Nejotřesnějším dnem se stalo 11. září 2001. Byl to den hrůzy nejen pro
USA, ale pro celý svět.
01. 01. 2001 měla naše obec 531 obyvatel. Je zaznamenán mírný
pokles - loni bylo 539 lidí. Narodilo se 5 dětí: 4 dívky, 1 chlapec. Zemřeli
4 občané: 2 ženy, 2 muži. 10. 01. 2001 zemřel ve věku 96 let nejstarší
občan Lipna nad Vltavou pan Jan Kortiš. Do 1. třídy bylo zapsáno 9
dětí. Manželství uzavřelo pět párů.
Důležitou událostí v naší republice v roce 2001 bylo sčítání lidu. V únoru
naše obec získává prvních 50 tisíc Kč z ubytovaných na MARINĚ. Ten
samý měsíc postihla naši republiku chřipková epidemie. Výstavba
prvního rodinného domu na louce. Na bývalém poli, potom louce začala
firma Po -stav-po na podzim stavět dům paní Damiánové. Byl to
skutečně první rodinný dům v této oblasti. Daň letní sezóně za rok 2001
- v jezeře se utopilo 7 lidí.
MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA - v knihovně pracuje stále paní Lilian
Schořová. Čtenářů bylo 43, z toho 16 do patnácti let Čtenářů a tím i
výpůjček ubývá.
LETNÍ KINO - celkový počet diváků byl 3 460. Nejnavštěvovanější filmy:
1. Rebelové, 2. Tmavomodrý svět, 3. Po čem ženy touží. Rok od roku

se snižuje počet diváků, a tím se zvyšuje cena vstupenky.
ORGANIZACE ČSŽ - v obci stále trvá, ale už se nezúčastňuje větších
akcí. Činnost spočívala jen ve vnitřním dění spolku.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA školní rok 2000 /2001- školu navštěvuje 34 dětí. Od
01. 01. 01 je změna ve školství: skončily školské úřady a byly zřízeny
referáty školství okresních úřadů. 09. 03. 01 uspořádala naše škola
v penzionu Armin plavecké závody pro malotřídní školy v okrese Český
Krumlov. ZŠ Lipno získala 1 zlato, 1 stříbro a 2 bronzy. Celkem se
závodu účastnilo 52 závodníků z 9 škol. Dřevěné stavby postavené pro
děti za školou v roce 1993 se už rozpadají, jsou zničené a pro děti spíše
nebezpečné.
FC VLTAVA - přehled jednotlivých mužstev Přípravka, Žáci mladší,
Žáci starší, Dorost, Mužstvo mužů A, Mužstvo mužů B. Fotbalisté se
ujali organizování akcí pro děti. Letos již počtvrté zorganizovali „Cestu
za Mikulášem“, podporovanou mnoha sponzory.
LIPNO GOLF CLUB - v průběhu roku 2001 byly provedeny odvodňovací
práce pro jamky č. 4,5, a odpaliště jamky č. 5. Počítá se s vybudováním
třech kaskádovitých rybníků, které budou perlou tohoto golfového
areálu.
MARINA - do konce roku 2001 ještě nebyly postaveny všechny domy.
Obsazenost hotových apartmánů byla 45%. Většina ubytovaných byli
Holanďané a mnohem méně Němců. První vlaštovky byli Češi. V zimě
se zde bruslilo jako loni, ale v menší míře.
KYNOLOGICKÝ KLUB - spadá pod ČMKS. Klub má kolem 20 členů. Je
spíše pro potěšení z vlastní činnosti. Profesionálně výcvik vykonávají
členové Police ČR a Celní správy.
LIPNO SERVIS s.r.o. - v zimě pracuje jeho tým na Kramolíně. V letních
měsících zabezpečuje provoz autokempinku „Modřín“. Pod jeho správu
spadá jachetní přístav na Marině a koncem příštího roku přibude
dokončený bazén a ještě později dvousedačková lanovka, která povede
od Mariny na Kramolín. V tomto roce bylo připraveno místo, byl vykácen
pruh lesa - před koncem lesa u Slupečné.
Mgr. Vicki Neubauerová, zdroj: Kronika obce

Zprávy z obce
VĚNUJTE POZORNOST!!!!
Ve dnech 12. – 19. 5. 2016 bude z důvodu
rekonstrukce podlahy uzavřena prodejna Jednoty
Coop v horní části obce. Pondělí až pátek bude pro
občany přistaven vůz, který je přepraví do Jednoty
u kruhového objezdu a zpět, a to vždy
v pravidelném čase v 9,00 a 13,00 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 6/2016 ze dne 30.03.2016
č. usnesení: 80/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo prodej části
pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou za částku 1.000,- Kč/m2
bez DPH. Bude vyhotoven Geometrický plán a kupní smlouva.

č. usnesení: 81/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo cenovou nabídku
společnosti ČEVAK a.s. na akci „Lipno nad Vltavou, Kramolín – vodní
zdroje“: 1) Regenerace stávajícího vrtu HK-1 za částku 22.500,- Kč bez
DPH, 2) Prameniště – hydrogeologický návrh rekonstrukce a návrh
ochranného pásma za částku 65.000,- Kč bez DPH, 3) Nový vodní zdroj
– vrt za částku 15.000,- Kč bez DPH.
č. usnesení: 82/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo cenovou nabídku
společnosti ČEVAK a.s. na akci „Lipno nad Vltavou, ČOV – nádrž na
síran železitý“ za částku 260.037 Kč bez DPH.
č. usnesení: 83/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost o poskytnutí
dotace Domova pro seniory Kaplice ve výši 5.000,- Kč na pořízení
kompenzačních pomůcek. Tato dotace bude poskytnuta na základě
písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a příjemcem bude
vyúčtována nejpozději do 15.12.2016.
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č. usnesení: 84/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo žádost o poskytnutí
dotace Oddílu Modré, z.s. na činnost s dětmi při závodech dračích lodí
v roce 2016 ve výši 50.000,- Kč. Tato dotace bude poskytnuta na
základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a
příjemcem bude vyúčtována nejpozději do 15.12.2016.
č. usnesení: 87/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo neuzavírat dodatek č. 1
ke Smlouvě o zavedení a provedení systému řízení bezpečnosti
dětského hřiště.
č. usnesení: 88/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo Rozbor
hospodaření Základní a Mateřské školy za rok 2015.
č. usnesení: 91/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo Vnitřní organizační
směrnice na rok 2016.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 7/2016 ze dne 13. 04. 2016
č. usnesení: 93/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
o poskytnutí dotace ve výši 69.000,- Kč. Tato dotace bude vyúčtována
nejpozději do 15. 12. 2016. Dotace bude poskytnuta na základě
uzavření písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
č. usnesení: 94/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
o poskytnutí dotace dle žádosti společnosti LIPENSKO, s.r.o., ve výši
200.000,- Kč na provoz autobusové dopravy v termínu 01-03/2016. Tato
dotace bude vyúčtována nejpozději do 30. 06. 2016 a bude poskytnuta
na základě uzavření písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
č. usnesení: 95/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
o uzavření Smlouvy o reklamě k příležitosti propagace Obce Lipno nad
Vltavou na akci: „Zahájení letní sezóny 2016“, plnění ve výši 15.000,Kč bez DPH, se společností LIPENSKO, s.r.o.
č. usnesení: 96/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí se změnou stanov
Svazku Lipenských obcí spočívající ve snížení ročního členského
příspěvku městyse Frymburk na 30.000,- Kč ročně, a to od roku 2016.
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou bere na vědomí záměr člena
Svazku Lipenských obcí – obce Ktiš vystoupit ze Svazku Lipenských
obcí k 1. 1. 2017.
č. usnesení: 97/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou ruší usnesení č. 47/2016 ze dne
17. 2. 2016.
č. usnesení: 98/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo vypsat výběrové řízení
na akci: „Vedení cyklistické stezky a převedení chodců po hrázi
Lipenské vodní nádrže“ a rozhodlo poptat následující firmy: Swietelsky

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
s.r.o. České Budějovice, COLAS CZ, a.s., Praha, Ertl Milan, silniční a
stavební práce Kaplice.
č. usnesení: 99/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo vypsat výběrové řízení
na akci: „Oprava příjezdové komunikace do obce“ a rozhodlo poptat
následující firmy: SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa, závod České
Budějovice, Swietelsky, s.r.o., České Budějovice, COLAS CZ, a.s.,
Praha.
č. usnesení: 100/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Obcí Lipno nad
Vltavou a Českým olympijským výborem.
č. usnesení: 101/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o jednorázovém příspěvku na zimní údržbu místních
komunikací v období od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016 ve výši 100.000,- Kč
mezi společností Stezka korunami stromů, s.r.o., jako poskytovatelem
příspěvku a Obcí Lipno nad Vltavou jako příjemcem příspěvku.
č. usnesení: 102/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo Žádost
o schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. 2,
o velikosti 2+1 v bytovém domě č.p. 13 v Lipně nad Vltavou a k bytu č.
4, o velikosti 3+1 v bytovém domě č.p. 39 v Lipně nad Vltavou.
č. usnesení: 103/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo žádost
o Smlouvu o právu provést stavbu příjezdové komunikace pro areál
Riviera Lipno, objet 10 na parcele p.č. 55/4 v k.ú. Lipno nad Vltavou ve
vlastnictví obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 104/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p. č. 58/8 v k.ú.. Lipno nad Vltavou, odděleného
geometrickým plánem č. 1465-58/2016 jako pozemek p.č. 58/12.
č. usnesení: 105/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr jednorázového
prodeje palivového dřeva z jednorázové těžby a stanovuje cenu 500,Kč/m3 bez DPH. Žádosti prodej lze podat do 15. 5. 2016 na místním
obecním úřadě.
č. usnesení: 106/2016
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo výběr zhotovitele
veřejné zakázky „Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou –
SO 101 Okružní křižovatka“, a to firmu SaM silnice a mosty, a.s., Česká
Lípa, závod České Budějovice, za celkovou nabídkovou cenu
4.765.770,- Kč bez DPH. Část této veřejné zakázky v rámci společného
postupu zadavatelů Jihočeského kraje a obce Lipno nad Vlavou dle
usnesení č. 64/2016 ze dne 2. 3. 2016 zrealizuje obec Lipno nad
Vltavou v rozsahu díla – objekty IO 112 Chodníky, IO 314-1 Přeložka
vodovodu, IO 314-2 Přeložka kanalizace, IO 314-3 Přeložka výtlačné
kanalizace a IO 411 + IO 412 Veřejné osvětlení a Přisvětlení přechodů
za cenu díla 2.157.076,- Kč bez DPH, tj. 2.610.062,- Kč vč. DPH.
Více ze zasedání Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou na
www.lipnonadvltavou.

Životní jubilea, narození, …
KVĚTEN 2016
V květnu bude slavit narozeniny 10 občanů. Kulatá výročí budou mít: pánové Marián Zahatňanský, Václav Macháček a paní Marta
Račáková a Růžena Kovariková. Dále budou slavit paní Vítězslava Neubauerová a Charlota Rouwová a pánové Dušan Vongrej, Jan
Turín, Vilém Neubauer a Jaroslav Soukup. Všem přejeme Na zdraví... a na další šťastné dny a roky všechno nejlepší!
SPOZ Lucie Bravencová a Vítězslava Neubauerová.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
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Život v obci / Akce / Ostatní
ČARODĚJNICKÝ SLET
Rádi bychom touto formou poděkovali všem, kteří se nejen zúčastnili
čarodějnického srazu, ale i těm, kteří pomohli s organizací: všem
lipenským ježibabám, které ráčely přiletět, ježidědkovi, místním borcům
za postavení májky a rozdělání ohně, paní Mrkáčkové a její kolegyni
paní Antlové z cukrárny a kavárny Marina Café za sponzorskou výrobu
cukrářských dobrot (paní Mrkáčkové zpětně děkujeme za finanční dar,
kterým pomohla zaplatit kapelu na Josefovské zábavě), Šárce Knotkové
a Janu Veberovi za výrobu a půjčení materiálu na soutěže, za asistenci
a poskytnutí balónků štěstí, Petře Stropkové za vaření lektvaru, Jindře
Longauerové za výrobu „nechutných“ dobrot (dračí bobky byly nej),
Chemikovi za vypečená netopýří křidélka, Palmičovi za výrobu
čarodějnice k upálení a panu Miroslavu Vítkovi za Kofolu pro děti
zdarma. Děkujeme za poskytnutí zázemí na hřišti.
Speciální poděkování posíláme Michalovi Koutskému alias Špétovi za
přípravu a obsluhu aparatury. Moc nám to pomáhá – i během dětského
karnevalu jsme to ocenili  (… jo jo na čerty jsi to dal taky … a jsem
přesvědčená, že během dětského dne ti to bude u aparatury slušet
nejvíc). Ještě jednou díky.
Všechny malé i velké čarodějnice byly moc pěkné, kostýmy a detaily
měly promyšlené. Ale musím vypíchnout dvě: opravdová herdek
ježibaba se vším všudy byla Zuzka Kolářová (děkujeme za ten
entuziasmus, který do toho dáváš a který nám některým chybí) a
dokonalá proměna se povedla Jindře Longauerové, která nebyla na
první pohled hned k poznání. Přidat si v obličeji 30 let – to je umění.
Děkujeme zkrátka všem, kteří se nestyděli „traptit“ v kostýmech a jít na
tu „trapárnu“. Bez takové odvahy by se tu nic neudálo a u piva se jen
rozebíralo, kde a jak to žije. Tyhle komentáře házíme za hlavu, protože
vychází z úst těch, kteří pro ostatní nikdy nic nepřipravili. Kdo nic
nedělá, nic nezkazí, že?
LB

POHÁDKOVÁ CESTA
Zveme Vás na Cestu pohádkovým lesem jako
oslavu Dne dětí. Startujeme v sobotu 4. 6. 2016
v 15,00 hod. „od Soukupů“. Přijďte s námi
strávit příjemné odpoledne plné her, soutěží a
zábavy.
44. Rallye Český Krumlov
Čtyřicátý čtvrtý ročník Rallye Český Krumlov klepe na dveře.
Motoristický podnik s historií sahající do počátku 70. let minulého století
napíše další kapitolu ve dnech 27. a 28. května 2016. Prestižní závod je
součástí evropského šampionátu FIA Central Rally Trophy, o body do
českého mistrovství přijede bojovat kompletní tuzemská špička
v automobilových soutěžích i posádky historických speciálů.
Koncept soutěže vychází z modelu osvědčeného v minulých letech,
tentokrát si však pořadatelé připravili hned dvě zbrusu nové rychlostní
zkoušky. Divácky velmi atraktivní bude okruhový test u Velešína, který
je zařazen do harmonogramu obou etap, poprvé se českokrumlovská
rallye pojede v sobotu také u Rožmberku nad Vltavou.
Centrem všeho dění bude po celou dobu konání jihočeské soutěže
Výstaviště České Budějovice, slavnostní start, cíl a vyhlášení vítězů
hostí Jelení zahrada v Českém Krumlově. Významným bodem
v harmonogramu rallye je opět Lipno nad Vltavou.
Na parkovišti pod sjezdovkami bude situováno během sobotního
odpoledne přeskupení a servisní zóna. Tradiční rychlostní zkouška, na
které se v loňském roce rozhodlo o absolutním vítězi, startuje ve

Slupečné u bobové dráhy (1. průjezd 14:09, 2. průjezd 16:20) a vede po
kramolínských sjezdovkách až ke Stezce korunami stromů a dále
pokračuje do Malšína a Kyselova.
Souběžně s „velkou“ rallye se v regionu uskuteční pátý ročník New
Energies Rallye Český Krumlov, ekologické soutěže pro vozidla
s alternativním pohonem, která je premiérově součástí světového
šampionátu FIA Alternative Energies Cup.
Podrobnější informace o programu obou českokrumlovských soutěží se
budou průběžně objevovat na oficiálních internetových stránkách
www.rallyekrumlov.cz a www.rallye-newenergies.cz.
Průvodce bezpečností
Diváci mohou být jen ve vyznačených diváckých prostorech,
ostatní místa jsou pro ně zakázaná! Uvědomte si, že soutěži
přihlížíte na vlastní nebezpečí.
 Zaujměte své místo u trati rychlostní zkoušky před příjezdem
prvního předjezdce. Počítejte s časovým limitem, po který je trať
RZ uzavřena.
 Udržujte od kraje vozovky dostatečný odstup. Uvědomte si, že
soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí.
 Vyvarujte se míst pod úrovní tratě. Nestůjte za skoky, na vnější
straně zatáčky, před domy, stromy nebo jinými nepřekonatelnými
překážkami.
 Místo ke sledování soutěže vybírejte pokud možno na vyvýšených
místech, za pevnými překážkami apod.
 Nebezpečné úseky jsou označeny nápisem „Zakázaný prostor“.
Nepokoušejte se na tato místa proniknout!
 Nestůjte na „únikových cestách“ a na vyznačených nebezpečných
místech. Vždy sledujete vozidlo, pamatujte na možnost rychlého
vyklizení místa.
 Doprovázejí-li vás děti, mějte je neustále pod pečlivým dohledem.
Jste plně odpovědni za jejich bezpečnost! Nevoďte s sebou na
rychlostní zkoušky psy. Domácí zvířata zavřete, aby se nedostala
na trať.
 Uposlechněte pokynů pořadatelů a příslušníků Policie ČR.
V případě neukázněnosti hrozí zrušení rychlostní zkoušky.
Spolupracujte s pořadatelem, v případě hrozby nebezpečí ho o
nastalé situaci neprodleně informujte.
 V průběhu rychlostní zkoušky nepřebíhejte vozovku a nepohybujte
se po trati.
 Neházejte na trať rychlostních zkoušek žádné předměty. Alkohol
na rallye NEPATŘÍ!
Uzavírka komunikací - sobota 28. května 2016 od 12:00 do 19:00
 Lipno nad Vltavou - část Slupečná od odbočky ze silnice č. 163 na
komunikaci 16315 do Slupečné - ulice Slupečná - Lipno nad
Vltavou - staré parkoviště - Kramolín, lesní cesty přes sjezdovky a
do Slupečné - silnice č. 1622 z Frymburku cca 4 km za
Frymburkem před napojením lesní cesty z Kramolína - Malšín obec
- odbočka u č. p. 40, průjezd návsí - odbočení u ÚO směr Ostrov náves Ostrov - Zadní Ostrov - Bolechy - Kyselov.
Pozor! Mezi oběma rychlostními zkouškami nebude komunikace
otevřena, jelikož druhý průjezd následuje těsně za prvním. Po části
uzavřené trati měřeného úseku pojedou hodinu před konáním soutěže
účastníci 5. New Energies Rallye Český Krumlov. Cíl jejich zkoušky
pravidelnosti, která se koná v běžném provozu, je ve Frymburku.
Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport
Do nově otevřené pizzerie/občerstvení Lipno nad Vltavou 119, přijmeme
zaměstnance na tyto pozice: servírka/číšník, pomocní kuchaři a paní na
úklid apartmánu a provozovny. Možnost práce jak na HPP tak brigádně.
Víc informací o pracovní době a platu na tel: 773 338 422. Těšíme se
na Vás.
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