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Úvod

UŽIJME SI ZBYTEK PODZIMU!
Ani jsme se nenadáli a léto uběhlo jako voda. Jsme v polovině podzimu.
A i když doba, kdy se dny krátí, ochlazuje se a většinou prší, svádí
k nostalgii a blbé náladě, najdeme i to krásné. Zejména pokud se
povede jasný a slunečný den. Podzim často vytváří v přírodě úchvatné
barevné scenérie. K podzimu patří pouštění draků, sbírání ovoce,
pečení brambor … Podzim se pozná nejen podle teplých barev, ale také
z hlubokého ticha, které nepřeruší ani ptačí zpěv. Energie okolo nás
jsou jiné, všude je cítit klid a hluboká podzimní nostalgie, příroda se
chystá na dlouhé měsíce spánku.
Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností
– na
severní polokouli kolem 23. září, na jižní kolem 21. března a končí
zimním slunovratem – 21. prosince, resp. 21. června.
Na podzim v mnoha zemích začíná školní rok. Je to dáno historickými
důvody, kdy děti běžně pomáhaly při sklizni na statcích, a teprve když
bylo sklizeno, mohly chodit do školy. Podzimem také začalo bujaré
veselí, které bylo pro celou vesnici společenskou událostí. Byla to
vlastně oslava ukončení zemědělských prací. Pekly se koláče a zkrátka
hodně se jedlo, pilo, hodovalo, tancovalo, lidé měli k sobě blíže, měli se
rádi. A proto i vy se mějte rádi a mějme k sobě blíž…. Krásný zbytek
podzimu!
Podzimní smoothie se švestkami, jablkem, kiwi a zázvorem pro
zahřátí
Na 1 porci si připravte: 5 švestek, 1/2 jablka, 1 kiwi, kousek zázvoru,
vodu na dolití. Postup přípravy: švestky a jablko omyjte, kiwi a zázvor
zbavte slupky. Vše nakrájejte na malé kousky a vložte do smoothie
mixéru. Poté zalijte cca 100 ml vody.
Všechny ingredience dobře promixujte a nalijte do skleničky. Podzimní
zahřívací smoothie je na stole.
ROK 2014
Události ve světě
V únoru postihly Itálii záplavy Již delší dobu byla velká část Anglie pod
vodou. Na konci února ruští ozbrojení vojáci vtrhli na Ukrajinu, na Krym.
Byly desítky mrtvých a zraněných. Na začátku března zraněné z
Ukrajiny přijaly nemocnice v Praze. 29. 4. po tornádu v USA v
Arkansasu zůstaly hrůzné následky: zničené domy, stromy, auta, prostě
všechno. 3. 5. v Pakistánu při zemětřesení zahynulo 2500 lidí. Velké
masy půdy narušené dešti se sesuly. 11. 5. v Turecku při havárii v dole
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bylo ohroženo přes 100 horníků. 30. 5. objevili ve Střední Americe
nejstarší ženu světa 120 let. 5. 7. Petra Kvitová vyhrála Wimbledon, je
to naše nejlepší tenistka. 14. 8. Barbora Špotáková se stala mistryní
Evropy hodu oštěpem - 64,2 m. 8. 9. V Kalifornii bylo téměř extrémní
sucho. Úroda byla poloviční. 7. 10. Francii zasáhly rozsáhlé povodně.
15. 11. do USA vtrhla arktická zima. Naposledy to bylo před 50 lety. 29.
11. Brisbane v Austrálii zažilo silnou bouři, kroupy a vichr. 25. 12. 10 let
od smrtící vlny tsunami, kdy zahynul jeden milion tři sta tisíc lidí.
Události v ČR
21. 1. Josefína Napravilová, nyní stoletá, pomáhala mnoha dětem za 2.
sv. války. Dostala řád prezidenta Masaryka. V květnu jsme si připomněli
10. výročí vstupu naší republiky do EU. 20. 5. Výstava o zachránění
téměř 700 židovských dětí Nicholasem Wintonem před 2. sv. válkou.
Panu N. Wintonovi je 105 let. 28.10. Prezident ČR vyznamenal Řádem
bílého lva N. Wintona za záchranu 669 dětí za 2. sv. války. Děti byly
odváženy vlaky do Anglie. 4. 8. na světové soutěži v jachtingu ve
Francii česká výprava získala 3. místo. Zúčastnila se také naše
závodnice Nikol Staňková.
Události v Lipně nad Vltavou
18. 5. Vítání občánků bylo připraveno v Obecním domě pro 9 dětí s
jejich rodiči. 23. - 24. 5. volby do evropského parlamentu. Rekordně
nízká volební účast – 10 %. 9. 10. V elektrárně Lipno I byla dokončena
oprava turbíny a dalšího zařízení po více než padesátiletém provozu. 8.
12. lipenská přehradní nádrž přestane být zásobárnou pitné vody pro
některé přilehlé obce. Organizace ZO ČSŽ v Lipně nad Vltavou
setrvávala od r.1950 do r. 2014. Zbylých 8 členek se rozhodlo ukončit
členství, a tak byla organisace zrušena.
Horská služba Kramolín byla vybavena moderními přístroji, nezbytnými
pro činnost srdce, krev, plíce atd. Činnost horské služby byla vidět i v
televizi.
Obecní úřad
V r. 2014 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 566 obyvatel. Občanům
bylo předáno 139 přání. V únoru 2014 přišlo k zápisu do 1. třídy 10 dětí,
a to 4 děvčata a 6 chlapců. Uzavřená byla 2 manželství. Narozených 7
dětí - 4 děvčátka a 3 chlapci. Zemřelo 5 občanů - 1 žena a 4 muži.
Mateřská škola počet dětí 45. Základní škola počet dětí 43.
Obecní knihovna
Knihovna je stále otevřena 1x v týdnu na 3 hodiny. Počet čtenářů klesl
na 21, z toho 2 děti do 15 let. V současné době máme 2935 svazků, z
toho naučné literatury 631 a krásné 2304. Letos jsme napočítali 535
uživatelů knihovny, z toho 21 využívající internet. Z Městské knihovny v
Českém Krumlově v tomto roce jsme získali 494 knih na přečtení. V
roce 2014 bylo započato s přebalováním knih. Na přebalování
pracovala hlavně regionální pracovnice z knihovny v Českém
Krumlově.
Výpis z kroniky připravila Mgr. Vicky Neubauerová
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Zprávy z obce
BOOKING.COM DEN V LIPNĚ NAD VLTAVOU

Děkujeme kolektivu zaměstnanců společnosti Booking.com za
pomoc při posezónním úklidu a sbírání odpadků podél cyklostezky v
Lipně nad Vltavou a cesty směrem ke Stezce korunami stromů.
Obec Lipno nad Vltavou

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Ve dnech 20. a 21. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V Lipně nad Vltavu odvolilo celkem 312 voličů, z toho
267 místních (s trvalým bydlištěm) a 45 na volební průkaz. Odvolilo
57,67 % voličů. Výsledky voleb v Lipně nad Vltavou: 1. ANO, 2. ODS,
3. Piráti, 4. SPD, 5. ČSSD, 6. + 7. TOP 09 + Starostové, 8. Realisté, 9.
+ 10. KDU-ČSL + Svobodní občané.
Členové volební komise děkuji paní Berkové a panu Zídkovi za
nakoupené občerstvení.
PREZIDENTSKÉ VOLBY
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhnou volby prezidenta České
republiky.
E.ON – OZNÁMENÍ
Vážení občané, společností E.ON každoročně navyšuje objem
finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení
elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí
požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
V obci Lipno nad Vltavou místní části Kobylnice zrealizujeme v období
říjen – prosinec 2017 investiční akci v hodnotě 1,8 mil. Kč. Jedná se o
výstavbu nového vedení VN, NN a trafostanice.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí může být spojeno i
přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu,
žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro
uvedenou investiční akci nezbytné. O tomto plánovaném přerušení
dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě
obvyklým. Pro zjištění možnosti individuálního oznamování
plánovaného přerušení dodávky el. Energie kontaktujte, prosím,
bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22 nebo
získáte informaci o plánovaném vypnutí na webových stránkách
www.eon-distribuce.cz. Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň. S
pozdravem
E.ON Česká republika, s.r.o.
E.ON – UPOZORNĚNÍ
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č.
458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na
základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33
3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního
zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle předpisů tak, aby byla
dodržena maximální výška porostu.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin,
je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční
soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení
právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či
uživatelům nemovitostí pokutu.
Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33
22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.
E.ON Česká republika, s.r.o
INFORMACE PRO KLIENTY KOMERČNÍ BANKY

Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že od 9. října do 1.
prosince probíhá rekonstrukce pobočky. Po jejím ukončení Vás rádi
přivítáme v nových, pohodlnějších prostorách. Od 9. 10. do 1. 12.
bude tedy pro Vás otevřena hotovostní pobočka na původní adrese
Náměstí 80 (objekt náhradního provozu uvnitř areálu).
Za způsobené omezení se omlouváme. Děkujeme za pochopení.
Komerční banka, a. s.

Narození / výročí
VÝROČÍ LISTOPAD 2017
V listopadu se sešlo 14 výročí. Jsou to 3 kulatá výročí: Smekalová Kateřina, Kroneisl Jiří a Unger Štěpán. Dále to jsou: paní Justinová
Marie, Češková Františka, Faturová Irena, Strnková Anna. A ještě pánové: Vavera Miloslav, Piterka Oldřich, Litvan Petr, Smekal
Vlastimil, Němeček Miroslav, Vyhnal Zdeněk a Zbín Rudolf.
Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví přeje SPOZ L. Bravencová, V. Neubauerová.
VÍTÁNÍ DĚTÍ 2017
V neděli 8. října proběhlo v Obecním domě Vítání nových občánků naší obce. Vítaná byla dvě děvčátka – Melanie Macáková a Viktorie
Nohavová.
Rodičům přejeme tu nejhezčí odměnu za ušlechtilé rodičovské úsilí – lásku Vašeho dítěte, jeho úctu a vděčnost. A Vašim dětem
šťastný, dlouhý a spokojený život.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Život v obci / Akce
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prokázat pasem nebo jiným dokladem totožnosti, bude jim na IC
vystavena průkazka s fotografií, kterou si musí s sebou přinést.
Ve všech případech čerpání slev na pokladnách musí všichni uživatelé
této karty vždy předložit průkaz totožnosti.
Zvýhodněné služby pro občany Lipna nad Vltavou
- sleva 50 % na vstup do bazénu v Aquaworld Lipno (opakovaně)
- sleva 50 % na vstup do sauny v Aquaworld Lipno (opakovaně)
- sleva 90% na jednodenní nebo večerní skipas ve Skiareálu Lipno pro
děti do 15 let (opakovaně)
- sleva 50 % na jednodenní nebo večerní skipas ve Skiareálu Lipno pro
dospělé (opakovaně)
- sleva 30 % v půjčovně a servisu INTERSPORT RENT Lipno
(opakovaně)
- sleva 20 % v lyžařské škole Skiareálu Lipno (opakovaně)
- sleva 100 % na vstup na Stezku korunami stromů Lipno (jednorázově)
- sleva 100 % na tobogán na Stezce korunami stromů Lipno
(jednorázově)
- sleva 50 % na vstup do Hopsária Lipno (opakovaně).

„ADVENTNÍ PRŮVOD
SVĚTÝLEK“
Sraz v neděli 3. 12. 2017 u
pensionu „U Draka“ v 16:30
hodin
Adventní lucerničky nebo
lampionek s sebou!!!
Vážení občané Lipna nad Vltavou,

všichni obyvatelé obce Lipna nad Vltavou mají možnost využívat výhod
speciální karty občana LIPNO CARD. Tato karta má neomezenou
platnost, ale výhody, které obsahuje se obměňují.
Pouze pro občany obce Lipna se na kartě nachází speciálně
zvýhodněné služby. Zároveň je vaše karta nabita všemi základními
výhodami karty Lipno Card jejichž výčet naleznete v brožuře Lipno Card
a na www.lipnocard.cz.

Kartu ještě nevlastníte?

Karta je vydávána v prostorách Infocentra Lipno všem dospělým
osobám trvale žijícím v obci oproti občanskému průkazu. Děti do 15 let
si mohou kartu vyzvednout v doprovodu rodičů, a pokud se nemohou

SVOBODNÝ TANEC
Intuitivní a vědomý pohyb k upevnění
fyzického
a
emočního
zdraví.
Dopřejte si přesně ty pohyby, které
léčí a podporuji vaši přirozenost.
Vhodné pro děti od 14 let a dospělé,
pro ne-tanečníky. V listopadu každou
středu od 18:00 do 19:30 v rezidenci
club Canada. Vstupné 50,- Kč. Více
informací na:
www.svobodnytanec.cz.
PEKELNÁ SLUŽBA

Milé děti, milí rodiče, rádi Vás všechny
opět po roce zveme do lipenského
pekla. V sobotu 9. 12. 2017 v 17:00
hodin se v místním parku opět otevřou
brány pekelné a Mikuláš s Luciferem
v doprovodu anděla a sloužících
čertů budou mít svou pekelnou službu.
Pro rodiče: bližší informace k balíčkům a hříchům
budou uvedeny na plakátech.
Termín pekla je tento rok trochu posunutý, a to
z toho důvodu, že přes pracovní týden čerti
nemohou a 2. 12. je před 1. adventní nedělí a
nebude rozsvícený vánoční strom. Budeme rádi,
když i tento termín využijete a přijdete.
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02. PROSINCE 2017, OD 13:00 DO 19:00 HODIN,
OBECNÍ DŮM LIPNO NAD VLTAVOU, Č.P. 37
Květinářství Halka Bicanová Vás všechny srdečně zve
na vánoční dílnu. Přijďte si vyrobit adventní věnce.
Materiál na výrobu věnců včetně přízdob, a to jak
tradičních, tak i moderních, bude možno zakoupit na
místě. K dispozici větve a zároveň už namotané
základy pro věnce, tavné pistole, veškerý materiál pro
výrobu. Možnost zakoupit hotové výrobky – věnce na
dveře, na stůl, … Můžete si je i dozdobit.
Nepotřebujete sebou žádný materiál, vše pořídíte na
místě. Včetně zajímavých adventních a vánočních
dekorací (lucerničky, svícny, věnce, …).
A na co se můžeme ještě do konce roku těšit?
❖ Česko zpívá koledy (13. 12.)
❖ Krmení zvířátek (16.12.)
❖ Adventní světlo (22.12. – termín bude upřesněn)
❖ Předvánoční spich u vánočního stromu (22.12. nebo 23.12. –
dejte nám vědět, který termín se vám víc hodí)
V letošním roce odpadá akce „Dopis s přáním Ježíškovi“ – pouštění
balónků. Podrobné informace k jednotlivým akcím naleznete na
plakátech během prosince.

ERNESTA CLUB LIPNO - hledáme uklízečku do lázeňského
provozu (16:00 – 20:00 hod.) Lipno nad Vltavou. Kontaktní
telefon: 774 149 818.

PASOVÁNÍ NA LIPEŇÁKY
V sobotu 28. 10. 2017 bylo deset odvážlivců pasováno na lipeňáky.
Některým se této cti dostalo až po 20-ti letech trvalého žití v Lipně nad
Vltavou, některým stačila podstatně kratší doba. Plni napětí, obav a
očekávání podstoupili rituál, který je stár už téměř 35 let a podléhá
vysokému stupni utajení. A tak všichni aktéři jsou vázaní mlčenlivostí.
😊😊😊😊😊 😊😊😊😊😊 😊😊😊😊😊😊😊😊

VÝPRODEJ / LIKVIDACE SKLADU
V prodejně Northsail / Quicksilver (promenáda,
vedle zubní ordinace) probíhá výprodej sportovního
/ fashion oblečení za nákupní (třetinové) ceny.
Využijte nabídky např. na nákup vánočních dárků.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA NA POZICI
PRACOVNÍK INFOCENTRA.
Požadujeme: ÚSO, SŠ vzdělání, profesionální a zodpovědný
přístup k práci, příjemné vystupování, komunikativnost, znalost
cizího jazyka (AJ, NJ). Nabízíme: velmi dobré finanční
ohodnocení, firemní benefity, 5 týdnů dovolené, příjemné
pracovní prostředí s možností dalšího profesního růstu.
Kontakt: Ing. Michaela Petrů, michaela.petru@lipno.info.
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