ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 11/2020

■

Listopad

Zprávy z obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 17/2020 ze dne 15. 10. 2020
č. usnesení: 194/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou I. bere na vědomí
dokumentaci změny č. 3 územního plánu Lipno nad Vltavou;
II. konstatuje, že změna č. 3 územního plánu Lipno nad Vltavou není
v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v platném
znění, s Politikou územního rozvoje České republiky v platném znění,
se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů ani
se stanovisky Krajského úřadu – Jihočeského kraje (nadřízeného
orgánu ÚP a stanovisko SEA), jak je prokázáno v odůvodnění změny;
III. bere na vědomí, že nebyly uplatněny během řízení o návrhu změny
žádné námitky majitelů dotčených pozemků, a není tudíž v rámci
vypořádání námitek o čem rozhodovat; IV. souhlasí
s vypořádáním připomínek tak, jak je provedeno v kap. NÁVRH
VYPOŘÁDÁNÍ UPLATNĚNÝCH PŘIPOMÍNEK v odůvodnění změny;
V. vydává změnu č. 3 územního plánu Lipno nad Vltavou;
VI. ukládá starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele,
zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce dle
ustanovení § 173 správního řádu a dále provedení činností po vydání
změny územního plánu v souladu s požadavky podle § 162, § 165 a §
168 stavebního zákona.
č. usnesení: 195/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou I. bere na vědomí
obsah změny č. 4 územního plánu Lipno nad Vltavou dle přílohy č. 1
tohoto materiálu; II. schvaluje ad a) obsah změny č. 4 územního plánu
Lipno nad Vltavou, ad b) pořízení změny č. 4 tzv. zkráceným postupem
pořízení dle ust. §§ 55a-55c stavebního zákona; III. souhlasí
ad a) s tím, že zpracovatelem návrhu změny č. 4 bude společnost
A8000 s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01
České Budějovice, IČ: 46680543, kdy náklady na zpracování změny
ponese žadatele o změnu, společnost ROSENBERGER - Lipno - Line,
spol. s r. o., IČ: 46680063, ad b) s tím, že pořizovatelem změny bude
Obecní úřad Lipno nad Vltavou; IV. ukládá starostovi obce zajistit,
prostřednictvím pořizovatele, zpracování návrhu změny č. 4
zodpovědným projektantem dle schváleného obsahu změny.

■ Náklad 230 ks

■

Zdarma

č. usnesení: 196/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou jmenovalo do školské rady při
Základní škole a Mateřské škol Lipno nad Vltavou Ing. Zdeňka Zídka a
Bc. Pavla Macáka.
č. usnesení: 197/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská
cyklostezka“.
č. usnesení: 198/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
pronájem části pozemku p.č. 77/4 v k.ú. Lipno nad Vltavou o výměře 14
m2 za částku 20,- Kč/m2 a rok.
č. usnesení: 199/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou odsouhlasilo že společnosti
LIPNO SERVIS, s.r.o., IČ: 260 16 885, se sídlem Lipno nad Vltavou
307, bude s účinností od 1. 1. 2021 za účelem provozování areálu
kempu Modřín podnajata část pozemku parc. č. 602/1 v k.ú. Lipno nad
Vltavou, obec Lipno nad Vltavou o celkové podnajaté ploše 38 500 m2
za těchto podmínek: výše podnájemného bude činit částku 423.500,- kč
bez DPH ročně s možností navýšení podnájemného o inflaci. Podnájem
bude sjednán na dobu neurčitou s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou
v případě výpovědi bez udání důvodu a podmínky podnájmu budou
sjednány v souladu s Nájemní smlouvou č. 150046/2-1483/2018,
uzavřenou mezi obcí Lipno nad Vltavou a ČR – Povodí Vltavy, státní
podnik ze dne 11. 10. 2018.
č. usnesení: 200/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou z důvodu již uzavřené Smlouvy o
budoucí smlouvě kupní, která byla uzavřena s budoucí kupující
CONDUCO a.s., IČ: 260 19 558 dne 31.8.2018 zrušuje usnesení č.
152/2020 a usnesení č. 153/2020 ze dne 6.8.2020 s tím, že zůstávají
v platnosti i nadále usnesení Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č.
usnesení 88/2018 ze dne 26.4.2018 (schválen záměr prodeje
předmětných pozemků) a usnesení č. 128/2018 ze dne 21.6.2018
(schválen budoucí prodej pozemků společnosti CONDUCO a.s. za
budoucí kupní cenu 1.900,-Kč bez DPH), na základě kterých byla
Smlouva o budoucí smlouvě kupní dne 31.8.2018 uzavřena.
č. usnesení: 201/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou z důvodu již uzavřené Smlouvy o
budoucí smlouvě kupní, která byla uzavřena s budoucí kupující
CONDUCO a.s., IČ: 260 19 558 dne 31.8.2018 zrušuje usnesení č.
154/2020 a usnesení č. 155/2020 ze dne 6.8.2020 s tím, že zůstává
v platnosti záměr obce Lipno nad Vltavou prodat předmětný pozemek
tak, jak byl tento záměr zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu
Lipno nad Vltavou a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup od
1.6.2018 do 17.6.2018 a současně zůstává nadále v platnosti usnesení
Zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. usnesení 152/2018 ze dne
21.6.2018 (schválen budoucí prodej pozemku společnosti CONDUCO
a.s. za budoucí kupní cenu 2.000,-Kč bez DPH), na základě kterého
byla Smlouva o budoucí smlouvě kupní dne 31.8.2018 uzavřena.
č. usnesení: 202/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou přijalo žádost Automoto klubu
Lipno v AVČ o řešení zemních úprav na společných pozemcích v rámci
odvodnění a prověří technické možnosti a poté navrhne možná
společná řešení.
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č. usnesení: 203/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o věcném břemeni č.: CB-014330060105/001 mezi obcí Lipno
nad Vltavou a společností E.ON Distribuce, a.s.
č. usnesení: 204/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Smlouvu o věcném břemeni č.: CB-01433004633/001 mezi obcí Lipno
nad Vltavou a společností E.ON Distribuce, a.s.
č. usnesení: 205/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Rozpočtové opatření č. 8/2020.
č. usnesení: 206/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
stanovisko k žádosti o prodej části pozemků p.č. 69 a 70/1 v k.ú. Lipno
nad Vltavou, které bude odesláno společnosti XARA, s.r.o.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 18/2020 ze dne 29. 10. 2020
č. usnesení: 208/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo
Obecně závaznou vyhlášku obce Lipno nad Vltavou č. 3/2020, o
místním poplatku z pobytu.
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č. usnesení: 209/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zveřejňuje záměr darovat část
pozemku pč. 622/2 v k.ú. Lipno nad Vltavou odděleného Geometrický
plánem jako pozemek p.č. 622/40 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení: 210/2020
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou projednalo a odsouhlasilo účetní
závěrku Základní školy a Mateřské školy Lipno nad Vltavou za III.
čtvrtletí 2020.

Oznámení obce Lipno nad Vltavou
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.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V LISTOPADU
V listopadu máme největší počet životních výročí, a to 19. Kulatá výročí oslaví 6 občanů: Miroslav Němeček, Vladimír
Bedák, Jana Svatošová, Zdeněk Vyhnal, Rudolf Glasunov a Rudolf Zbín st. Dalšími oslavenci budou: Kateřina
Smekalová, Jan Haranza, Oldřich Piterka, Františka Češková, Anna Strnková, Štěpán Unger, Vlastimil Smekal, Irena
Faturová, Jiří Kroneisl, Ludvík Szabó, Petr Litvan, Jan Furik a Marie Justinová.
Pevné zdraví, mnoho štěstí, spoustu skvělých přátel a samé radosti za SPOZ přejí Vítězslava Neubauerová Lucie
Bravencová.

Život v obci / Akce / Ostatní
ASTROLOGICKÉ OKÉNKO LISTOPAD

Vážení spoluobčané,
vzhledem k situaci a
podmínkám, které se
neustále mění, se
bohužel letošní
předvánoční akce
neuskuteční. Přejeme
vám příjemné prožití
adventní doby v klidu,
radosti a rodinné
pohodě!

Merkur od 3. 11 přestane couvat a nabere chod vpřed. Komunikovat se
nám bude lépe, nic nebude váznout. 11. 11 opět vstupuje do Štíra, kdy
je nebezpečné mluvit ostrým a jedovatým jazykem. Mohlo by nás to
hodně mrzet, hlavně v soukromí, u lidí, které máte rádi. Kde naopak je
tato konstelace vhodná je v boji za spravedlnost. Myslím, že v médiích (a
ne jenom v nich) budou debaty přiostřovat a mnohdy se situace vyhrotí.
Listopad je jedenáctým měsícem v roce. Číslo 11 značí Spravedlnost.
Kolikrát je to hra o MOC. Mocenské hry, kdo z koho. Je to Já a Já. Ego a
Ego. Jsem sama zvědavá, co nám listopad spolu s vývojem ohledně
situace Covidu 19 přinese. Listopad by mohl znamenat pro lid šanci, a to
díky konjunkci Jupitera, Saturna a Pluta. Šance ukončit omezující situaci.
Normální chod také nabere Mars od 13. 11. Bohužel, do té doby není
jeho postavení moc příznivé na finance a obávám se, že lidem budou
narůstat dluhy, nebudou moci řádně splácet a významně přibude
nařízených exekucí. Blíží se Adventní čas a zkusme si letos uvědomit to,
že Vánoce nejsou nutně o drahých dárcích a nákupech. Není to ani o
množství jídla. Je to den jako každý jiný, jen s tím, že se rodina sejde u
stromečku a společně si užívají slavnostního okamžiku, svojí vzájemné
přítomnosti. Letos neplašte a neutrácejte zbytečně své peníze. Budete je
potřebovat, hlavně ti, kdo díky koronaviru nemůžete chodit do práce a
vydělávat peníze. A rozhodně si kvůli Vánocům nepůjčujte peníze. V
druhé polovině měsíce se situace už začne rozvolňovat a lidé se budou
moci vracet do práce. I když Uran to přechodem 20. 11 do 2. domu
neulehčí. Připadá mi to, že se rozdělíme na dva tábory. Jedni budou
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vydělávat a druzí sedět doma. A to bude potom nespravedlnost. To to
bude vřít. Vláda versus lid.
Venuše v 8 domě ve Vahách s přechodem 21. 11 do Štíru. Tato
konstelace bude mít velký vliv na ženy. Na jejich změnu, na jejich
transformaci. Ženy si začnou více uvědomovat svoji sílu. Začnou
objevovat svoje ženství. Dojde ke zjemnění energií, a tudíž i pro muže se
stanou sexuálně přitažlivé. Spoustu žen v dnešní době vyzařuje mužskou
energii a pro muže jsou nezajímavé. Mohou si za to sami svou
emancipací a také přebíráním vzorců chování z matky na dceru. Na ženu
jsou kladeny velmi náročné úkoly. Mnohdy je na ní péče o celou
domácnost, a ještě práce na plný úvazek. Má pocit, že je to její povinnost,
protože je žena. Často je uštvaná, unavená a poté i opuštěná. Muž nebyl
Muž, nýbrž kluk a odešel. Šel hledat něco „lepšího“. Jenže ještě netuší,
že to lepší nenajde, dokud nedospěje. A může mu být 20 nebo 50 let. Je
to o vyzrálém vědomí, a to platí samozřejmě také u ženy. Kdyby totiž muž
byl Muž a ne kluk, nenechal by ženskou na všechno samotnou. Kdyby
žena byla Žena a ne holkou, dala by svému muži prostor projevit se jako
Muž. MUŽ a ŽENA = 1 a 1 = Spravedlnost = Rovnocennost. Není to
feminizmus, není to Patriarchát, ani Matriarchát, je to vyrovnanost. Muž
a žena stojí na miskách vah, které jsou dokonale vyrovnané. Jejich
mužská a ženská energie se dokonale doplňuje. Není to, kdo z koho, je
to dokonalý soulad. Nikdo nemá nad tím druhou Moc. Nikdo se
nepovyšuje, nikdo se neponižuje. Jen takové partnerství může v dnešní
době přežít. A to dokáží jedině vyspělí jedinci. Ženy, dovolme mužům být
více aktivní a my více uvolněné a přitažlivé. Ach ty vztahy! Učíme se je
celý, mnohdy několik životů. Je to dřina. S tímto vším souvisí i novoluní
15. 11 v 6.08 ve Štíru. Štír je velmi transformační a sexuální znamení.
Někdo sexappealem hýří tak, že ho nepřehlédnete, i kdyby, jste nechtěli
a někdy okolo někoho projdete, jako by byl neviditelný. Sex, pro některé
stále tabu, něco, o čem se nemluví. Přitom v sexuální energii je největší
síla. Je to hnací motor. Prožít si orgasmus je jako prožít si malou smrt.
Je to malé znovuzrození, vyčerpávající, a přitom tak nabíjející. Ženy jsou
jak Bohyně a muži jsou Bozi. Stvořeni k plození. Kdo zrovna neplodí, tak
tvoří. To je hnací síla, bez sexu není život, bez sexu je stagnace, osudová
stopka, nemoc, smrt.
Takže novoluní vytáhne na povrch naše sexuální touhy, vášně, ale i
zranění, ublížení, ponížení, které souviselo právě se sexuálním zážitkem.
Je na čase se projevit. Je na čase se uzdravit.
Úplněk v Blížencích nastává 30.11 v 10.32 h. A jsme zase u té
vyrovnanosti. Blíženci jsou dva. Jen říká ano a druhý ne. Pro kterého se
rozhodnout? Vážíme obě varianty. K rozhodnutí dojdeme kvalitní
vzájemnou komunikací. Někdy je myšlenka nevyřčená, bojíme se říct
tomu druhému co si myslíme. Ostýcháme se nazývat věci pravým
jménem a domníváme se, že ten druhý to jaksi vydedukuje z našeho
chování. Nevydedukuje! A pak dochází ke konfliktům. Vždy je třeba
mluvit a číst mezi řádky. Používejte selský rozum. Vžijte se do role
druhého, do jeho pocitů, do jeho myšlenek. Možná budete překvapeni,
že má podobné nebo totožné pocity jako vy, jen se je bojí říct.
Užívejte listopadový déšť i slunce. Oboje patří k životu. Michaela
Švarcová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Základní škola
Vláda nadále omezuje kromě jiných i provoz základních škol, proto naše
škola pokračuje i po prázdninách v distanční výuce. Na základě
rozhodnutí MŠMT byly i naší škole přiznány finanční prostředky určené
na technické vybavení. Vzhledem k výši prostředků jsme se snažili vybrat
techniku pro největší možný počet žáků v případě potřeby, a tak jsme
zakoupili 12 ks tabletů Lenovo. Momentálně je využíváno 9 kusů a
mobilní internet s routerem. Výuka tedy pokračuje se všemi žáky. Zapojili
jsme se do projektu Českého červeného kříže „Daruj notebook“, kdy
chceme dopřát dětem techniku nejen k zapůjčení. Nejhůře toto období
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asi snáší žáčci 1. ročníku, jen co s nadšením nastoupily do školy a
výborně se zapojily, tak už si musí povídat a pracovat jen přes počítač.
Ale samozřejmě že všem chybí osobní kontakt. Snažili jsme se také vyjít
vstříc rodičům, a tak jsme od 2. 11. umožnili žákům alespoň docházet do
školní jídelny na obědy. Musíme vše ještě vydržet a společně to
zvládnout.
Ať se všem daří ☺. Mgr. Martina Vallová

Září a říjen u nás v Mateřské škole
V posledním měsíci školního roku 2019/2020 jsme se v mateřské škole
rozloučili s tříletým třídním vzdělávacím programem, který byl věnován
staročeským lidovým tradicím. Letošní školní rok jsme zasvětili
environmentální výchově, což je ve své podstatě výchova
k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem, které je v současné době
alarmující a začít u naší nejmladší generace je téměř povinností nás
všech. Náš nový vzdělávací program dětem nabízí základní znalosti o
životním prostředí, porozumění životnímu prostředí a jeho vztahům,
nabízí přírodu jako zdroj poznání či snahu o probuzení hodnot, postojů a
pozitivních činnosti z etického pohledu.
Prvním krokem naší mateřské školy bylo získání členství v celostátním
programu Mrkvička, který se zabývá ekologickou a environmentální
výchovou pro MŠ. Registrací v tomto programu se nám otevřely dveře
v podobě metodických a informačních materiálů, nabídek tvořivých dílen,
výukových programů, tipů na výlety, inspirací, příkladů dobré praxe.
V současné době jsme bohužel v některých předchozích nabídkách
omezeni, ale těšíme se, až přijde čas a budeme je moci využít:)

V měsíci září jsme se věnovali téměř celé čtyři týdny tématu „Vesele o
houbách“, děti poznávaly základní druhy jedlých, nejedlých a jedovatých
hub, často přímo v terénu v nedalekém lese, jejich části, místa výskytu,
jejich užitečnost, učily se básničky, hádanky a písně o houbách, při
odpočinkové činnosti se seznámily s knihami Radomíra Sochy, zdraví si
tužily při pohybových hrách a rozcvičkách s houbovou tématikou, i
pracovní listy a veškerá příprava budoucích prvňáčků obsahovala stopy
těchto lesních plodů, stejně tak tvořivé a výtvarné činnosti. V neposlední
řadě se naučily částečně pracovat s atlasem hub a samy si jeden ve
formě leporela vytvořily.
Nezapomněli jsme si s dětmi
připomenout podstatu státního svátku
věnovaného svatému Václavovi a
příběhu, jež ho doprovází. Při jeho
příležitosti jsme vystavili práce
z keramiky
a
kombinovaných
výtvarných technik z dlouhodobého
projektu se stejným názvem, které
vytvořily v loňském roce děti ze třídy
Rysíků a které jsou k prohlédnutí na
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chodbě u šaten v budově školy. Poděkování patří keramičce a výtvarnici
Petře Nekolové, nejen za profesionální pomoc při této práci, ale za
dlouhodobou spolupráci s naší mateřskou a základní školou.
V dalších čtyřech týdnech jsme zasvětili tématický celek stromům
s příznačným názvem „O stromech“, jež se odvíjel ve stejném duchu jako
ten předchozí, poznávání nejznámějších stromů u nás, jejich části,
prospěšnost a důležitost, rozpoznávání jejich listů a plodů včetně těch
ovocných, téma se objevilo v tělovýchovných chvilkách, pohybových
hrách, výtvarných a hudebních činnostech, ve výukových programech
rozvíjejících schopnosti a dovednosti dětí.

Děti také vyráběly koláčky
z kynutého těsta – jablečné,
hruškové
a
švestkové.
Poděkování
patří
Martě
Horváthové a Martě Gregorové
za výrobu těsta pro celou školku.
Děti se samy podílely na
podzimní výzdobě školky.
Podnikly malý turistický výlet
k Lipenské přehradě s úkolem
sbírání listů do herbáře a
stavěním Slunečních sloupů na
břehu přehrady. Na památku si
vytvořily herbář s vylisovanými
listy stromů.

Salon Fénix
Staňková Vendula
Nabízíme prodej vánočních poukazů na
kosmetické služby, pedikúru, masáže.
Nejste si jisti tím pravým dárkem? Pak je dárkový
poukaz tou pravou volbou.

Připomínáme, že plánovanou vzdělávací činnost naleznete v týdenních
vzdělávacích plánech na nástěnce v šatně a záznamy z různých aktivit
můžete shlédnout ve fotogalerii na webových stránkách. Na webových
stránkách naleznou rodiče předškoláčků také připravenou distanční
výuku.
Kolektiv mateřské školy
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S poukazem totiž nedarujete jen hodnotný kus
papíru, ale zároveň dopřejete svým blízkým skvělý
zážitek při výběru toho dárku, který je zaručeně
potěší. Jen oni sami totiž vědí, po čem doopravdy
touží.
Po dobu vládního omezení je možné poukazy
objednat a domluvit jejich předání na tel. čísle
606 313 452.
www.salon-fenix.cz
www.facebook.com/SALON FÉNIX

