
                 Obecně závazná masopustní vyhláška obce Lipno nad Vltavou ovládnuté spolkem LIPEN 

(Vyhláška spolku LIPEN č.1/2017, o shromažďování, povolování, mýtu, elektronické evidenci, radosti, 
návštěvách, konzumaci, odstraňování padlých masek a čumilů  a jiných důležitostech) 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) je závazná v den konání masopustu pro všechny 
zúčastněné.  

Masopust je pudová záležitost - starosta s námi buďto pude, nebo nepude. 

Čl. 2 

Obecná ustanovení 

Masopustní průvod nelze nepovolit, tedy lze jej povolit, pokud jsou splněna následující ustanovení, s 
výjimkou ustanovení zde neuvedených, nebo uvedených v prováděcí vyhlášce, která upravuje, 
doplňuje nebo nahrazuje jednotlivá ustanovení této obecné závazné vyhlášky. 

Nedílnou součástí této vyhlášky, je povolení masopustní koledu v obci Lipno nad Vltavou konati, 
které bude uděleno dodatečně. 

V období konání masopustu, jde povoleno: 

- Navštěvovat obydlí jednotlivých občanů bydlících po trase průvodu a to bez udání důvodu a bez 
nutnosti mít platné povolení k domovní prohlídce 

- Zastavovat veřejnou nebo neveřejnou dopravu a požadovat mýtné za průjezd intravilánem obce 

- Zastavovat pocestné a požadovat po nich mýtné za průchod intravilánem obce 

- Konzumovat nápoje či potraviny různého skupenství, barvy a chuti v přiměřené, nebo dokonce 
nepřiměřené míře 

- Hlasitě projevovat radost ve formě mluveného slova, zpěvu, jásotu, pískotu, bučení, halekání, 
kvílení nebo jakéhokoliv podobného vyjadřování a to i po skončení obvyklé nebo neobvyklé doby 
nočního klidu 

V období konání masopustu není povoleno, tedy je zakázáno: 

- Vyloupení prodejny potravin, protože v Jednotě je síla  

- Cílená likvidace domácího zvířectva. Zlikvidovat je možné pouze drůbež při podezření na ptačí 
chřipku a to jen v případě podezření možného vzniku pandemie 

- Kouření v lokalitách, které budou během průvodu kýmkoliv prohlášeny za restaurace. Na tyto 
lokality se vztahuje i zákaz kouření z komína bez výjimky. A to i té výjimky, potvrzující pravidlo. 

 

 

 

 



V období konání masopustu se nařizuje: 

- Elektronicky zaevidovat všechny masky a čumily 

- Elektronicky zaevidovat každé štamprle, chlebíček, koblihu, či jednohubku, včetně jedinečného 
identifikačního kódu uvedeného na každé z výše uvedených komodit. Každá komodita musí být 
opatřena čárovým kódem v příslušné formě, odpovídající formě dané komodity. Pokud se jedná o 
komoditu jakkoliv poživatelnou, musí být i forma čárového kódu ve formě poživatelné. Pokud je 
komodita skupenství kapalného, musí být i čárový kód skupenství kapalného. O konzumaci veškerých 
pochutin a tekutin je občarstvitel povinen občerstvovanému vydat stvrzenku. Výjimka může být 
udělena pouze ve výjimečných případech a to na základě platné žádosti podané s dostatečným, ne 
kratším, než delším předstihem. 

- Do skončení masopustního průvodu odeslat ,,Kontroverzní Ohlášení“, a to jedině elektronicky, nebo 
za pomocí Poštovního Holuba do sídla Centrálního Úřadu pro Srandu Králíkům a Evidenci Masek – 
Územní pracoviště ‚Vrabčí Hnízdo‘ (dále jen Centrální úřad). Kontroverzní Ohlášení musí obsahovat 
všechny povinné i nepovinné údaje.  

V případě pozdního doručení, bude stanovena sankce dle platného sazebníku Centrálního úřadu. 

V případě nevydání stvrzenky o konzumaci je Laufr průvodu povinen o tomto sepsat Bonzácké hlášení 
a toto do 24 hodin zaslat do sídla Centrálního úřadu. Této povinnosti je zbaven v případě silné nebo 
ještě silnější společenské únavy. O síle společenské únavy rozhoduje Laufr. 

Čl. 3 

Odstraňování padlých masek a čumilů 

Všechny padlé masky (dále jen padlý) a čumilové se musí na své náklady odstranit z místa padnutí na 
své náklady nejpozději do kuropění dne následujícího po dni konání průvodu. Kuropěním se rozumí 
doba, kdy začínají ku… pět. Padlý i čumil se musí před padnutím viditelně označit. V případě, že padlý 
nebo čumil nebude schopen se odstranit sám, bude odstraněn pohotovostní četou na jeho náklady. 
O místě uložení padlého nebo čumila bude vyrozuměn místně příslušný Obecní úřad. Padlým nebo 
čumilům není povoleno svým padnutím zabrat cizí pozemek. V případě zavátí sněhem je možno shora 
uvedené odstranit při jarním tání.  

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

Varování: Během průvodu může masopustní průvod zdivočet, proto si pozorně přečtěte svoje 
pojistné smlouvy a to i drobné, téměř neviditelné, písmo na zadní straně smluvního ujednání. Tato 
vyhláška nabývá účinnosti a platnosti dnem konání masopustního průvodu, tedy 25. únorem, 11 
hodinou dopolední, respektive 9 hodinou dopolední, kdy dojde ke srocení masek. 

Tato vyhláška je do každé domácnosti, i té chalupářské, trvale zde nežijící, distribuována smluvním 
partnerem pro doručování vyhlášek a tiskovin. 

Pokud tuto vyhlášku nyní nečtete, došlo patrně k omylu v doručení, k čemuž, dle smluvních 
podmínek, může dojít jednou a ne více než jednou za 100 let. Pokud tedy k tomuto vzácnému jevu 
došlo, reklamujte prosím tuto skutečnost na placeném telefonním čísle smluvního partnera, které si 
musíte dohledat sami. Poplatek za spojení činí 99,- Kč bez vyšší sazby DPH za každých započatých 10 vteřin. 

Schválili, podepsali a následně projednali – zastupitelské a úřední hlavy namazané spolku LIPEN. 


