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Vážení spoluobčané,

Nedávno vyšel Lipníček na konci minulého roku a již jsme v polovině roku 2009. 
Čas letí a za tento půlrok se v obci událo mnoho věcí a společenských akcí.

V únoru proběhl v kulturním domě XVI. ples obce. Dále masopust, který již tradičně 
je spojován s příchodem jara a je oblíben jak u dospělých, tak hlavně u dětí. V březnu 
kulturní komise připravila do Kulturního domu dětský karneval. Již od začátku 
letošního roku se v kulturní komisi připravuje akce, která se uskuteční v příštím roce 
a to sraz Rodáků z Lipníka. Mapují se občané, kteří se v Lipníku narodili, hlavně se 
dohledávají adresy rodáků, kteří v obci nebydlí. Proto kulturní komise získává adresy 
od lipenských občanů, aby oslovila a pozvala na setkání všechny narozené v Lipníku. 
Sraz se uskuteční 22. května 2010.

Od školního roku 2009/2010 bude v Lipníku otevřen 4. ročník školy. Všichni žáci, 
kteří letos chodí do třetího ročníku, budou v příštím roce chodit v lipenské škole do 
4. ročníku. Není to novinka pro naši školu, při znovu otevření v roce 1991 byly rovněž 
čtyři ročníky, ale poněvadž se zvyšoval počet dětí, přešlo se na tři ročníky školy. 
V příštích letech však bude dětí ve škole přibývat a proto, abychom o školu nepřišli, 
otevíráme 4. ročník, který bude i fungovat v dalších letech. Opačný případ řešíme ve 
školce, kde je naopak dětí hodně. Řeší se zde i další učitelka, záleží na penězích pro 
novou sílu, pokud však nebudou, budou se počty dětí ve školce snižovat. Uvažujeme, 
že do školky se budou brát děti, které dál budou pokračovat ve škole v Lipníku. Od 
nového školního roku dostane každý žák 1.ročníku od obce, který nastoupí v naší 
škole, na vybavení pomůcek 2000.-Kč

Výstavba obce v jarních měsících pokračovala vybudováním nové komunikace 
z návsi na Sádka. Po různých majetkových problémech s uve-denou komunikací, 
musela se rozšířit, znovu zaměřit, vykoupit pozemek atd.,nám firma Korekt místní 
komunikaci dobudovala. Náklad na celkovou délku asi 125 m komunikace je 430 000.-
Kč. Ceny asfaltových cest se zvyšují každým rokem, proto část cesty je stříkaný asfalt, 
který je za poloviční cenu, než obalovačka.

V jarních měsících se také započalo s opravou sociálního zařízení v kulturním 
domě. Sociálky jsou kompletně nové, včetně všech odpadů, nového topení na WC, 
nové jsou všechny dveře. S tímto se provedla i nová dlažba před WC, včetně schodů 
do pekla. V přísálí se vyměnila okna za nová plastová a rovněž jsou nové vchodové 
dveře. Je rovněž vydlážděn celý dvorek mezi KD a šatnami, který byl celý překopán 
z důvodu výměny odpadů z WC. Byly pořízeny nové záclony a v přísálí žaluzie. Byl 
také vylepšen barový pult v přísálí, včetně nového vstupu od baru do kuchyně. Náklady 
přesáhly něco přes půl mil. Kč. Všechny práce zajišťovali místní podnikatelé, včetně 
nové fasády na přísálí a WC. Úpravu jsme naplánovali pro setkání rodáků 
v příštím roce, abychom přivítali naše občany v pěkném prostředí našeho Kulturního 
domu. Zároveň však musím říci, že sociální zařízení již bylo ve velmi špatném stavu, 
prakticky neodtékaly odpady, okny se zavíjel do přísálí sníh, pod barem byly shnilé 
parkety atd. Všem pracovníkům, kteří se podíleli na opravě KD, chci znovu poděkovat. 
Již jednou jsme všechny pozvali do zastupitelstva, kde jsem jim poděkovali a datum 
nebyl vybrán náhodně, bylo to 8. června 2009, kdy právě před 35 lety 8. června 1974 
byl nově postavený kulturák otevřen. Touto velkou rekonstrukcí jsme našim 
předchůdcům, kteří budovali tento stánek, dokázali, že se o něj pečlivě staráme.



Každý občan v naší obci udržuje v pěkném stavu zahrádky i svoje okolí, které patří 
již třeba do veřejného prostranství. Pěkná úprava vyniká právě v tomto ročním období 
jara. Tím zvelebujeme i celou vesnici, která je pěkná. Za trvalou péči v okolí svých 
domků Vám chci upřímně poděkovat. Ne všude je takovýto přístup samozřejmostí. Pro 
práce na veřejných prostranstvích různých služeb, máme dva pracovníky z Úřadu 
práce a od dubna letošního roku zaměstnáváme natrvalo (jako zaměstnance obce) 
Michala Jaše.

Na začátku června proběhly volby do Evropského parlamentu v celé Evropské unii. 
Rovněž v naší obci se volilo a k volbám se dostavilo 37 % zapsaných voličů, což je 
vysoko nad celostátní průměr. Ještě nás na podzim čekají volby do poslanecké 
sněmovny ČR.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prázdniny a dovolenou, 
i když počasí zatím nic moc, ale doufáme všichni, že se zlepší. Na konci prázdnin se již 
tradičně setkáme 22. srpna na Lípě, kde připravujeme několik překvapení  jak pro děti, 
tak i dospělé. 

Karel Pléha, starosta obce

Zápisy z Obecního zastupitelstva
(od ledna 2009 do června 2009)

1. Zastupitelstvo obce Lipník schválilo: 
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Ceny za el. energii a vody od 1. 1. 2009 v KD Lipník. El. energie - 7,40 Kč/kWh, 
3voda - 65,90 Kč/m , plyn zůstává stejný.

Jmenování p.Oldřicha Nohy jako velitele zásahové jednotky JPO3. 
Nákup brusky a vrtačky do tomboly na ples fotbalistům,který se koná 16. 1. 
2009.
Nástup do pracovního poměru – Michal Jaša. Nástup cca od 1. 3. 2009.
Plán akcí pro rok 2009
Žádost o dotaci z POV na opravu oken a WC v KD.
Zaměření na nedokončené úkoly roku 2008 
Zaměření se na - zpracování územního plánu,přípravu pozemků na výměnu za 
Sádka, příprava rodáků v roce 2010
Rozpočet pro rok 2009    
Schválení provozního řádu pro rybník Silniční
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace – E-Government v obcích – Czech 
POINT. Umístění Czech POINTU bude na obecní úřadě.
Finanční příspěvek pro Svaz postižených civilizačními chorobami, základní 
organizaci Hrotovice. Příspěvek bude ve výši 1.000,-Kč zaslán na účet 
195076477/0300.
Finanční příspěvek ve výši 40 tisíc Kč na opravu stropu v kostele. 
Obecně závaznou vyhlášku 1/2009 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhlášku 2/2009 o stanovení poplatků za komunální odpad
Vyhlášku 3/2009 o zrušení vyhlášky 2/2002 ze dne 17. 9. 2002
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Opatření 1/2009 – Řád veřejného pohřebiště Obce Lipník
Opravu sociálního zařízení v KD Lipník,která bude probíhat od 6. 4. – 31. 5. 
2009. Rozpočet na tuto opravu je 300 až 350 tisíc Kč.
Výměnu oken a dveří do KD a 2x dveře do školy – budou opraveny v dalším 
termínu. Návrhy předloží starosta na příštím ZO.
Výsledky výběrového řízení na dodávku oken a dveří do KD Lipník. Byl vybrán 
dodavatel Thermospor,Třebíč. 
nákup pozemku p.č. 6/1 od p.Karla Svobody č.p. 25.
Navýšení příspěvku do rozpočtu ZŠ Lipník na provoz školy. Příspěvek bude 
zvýšen na 16 tisíc  měsíčně.
Zajištění servisních prohlídek,případně opravu traktorových sekaček. Zajistí p. 
Králík v HAD Třebíč. 
Přípěvek na ples ZŠ Myslibořice v hodnotě 800,-Kč na let letadlem.
Koupení svářečky pro práce na OÚ Lipník
9. 10. 2009 bude proveden sběr nebezpečného odpadu v celé obci.

2Žádost  o pronájem pozemku p.č.52/2  a p.č.680/36  cca 50m . 
Nákup svářečky za 9.400,-Kč o výkonu 100A.
Výměnu pozemku u Okrouhlíka p.č.545/6 a 712 za p.č.554/2 a 554/3 
s pí. Věrou Mikešovou.
Mimořádnou odměnu řediteli školy.
Změnu zřizovací listiny „Příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské 
školy Lipník“, okres Třebíč s účinností od 1. 9. 2009. 
Dar z KÚ kraje Vysočina ve výši 943,-Kč na školní aktivity dětí.
Závěrečný účet za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 
2008 a to bez výhrad.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. Při 
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Projednalo hospodářský výsledek Základní školy Lipník za rok 2008.
zavedení 4. ročníku ve škole Lipník a to od 1. 9. 2009.
Zveřejnění záměru na odprodej pozemku za bytovkou č.p. 94 pro p. Michala 
Jaši. 
Deratizaci kanalizační sítě v obci, kterou provedl pan Josef Smutný¨

2. Zastupitelstvo obce Lipník bere na vědomí:
Jednání s pí. Dobrovolnou z Ratibořic o prodeji pozemku pod dětským hřištěm. 
Tříkrálovskou sbírku .Vybralo se v Ostašově 3 863,-Kč,v Klučově 2 724,-Kč,
v Petrůvkách 2 420,-Kč a v Lipníku 5 950,-Kč.
Oznámení Vodárenské společnosti třebíč o zvýšení cen vodného a stoč-
ného.Voda 36,06 Kč a stočné 24,40 Kč +DPH.Celkem 65,90Kč.
Oznámení z MěÚ Třebíč – povolení odběrů z kopané studně pro pí. Javůrkovou, 
bytovku č.p.100, Kneslíkovou Danu a Nedvědického Milana. Kolaudace stavby 
RD -  manželé Krotkovi.
Oznámení o zahájení řízení stavebního úřadu ve věci kopané studny pro pí. 
Bartuškovou Milenu a manžele Rouskovy, Lipník 99
Souhlas s oplocením pozemku pro p. Moučku,Třebíč
Oznámení o stavebním povolení na úpravy rybníka Rekovec
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Vznik vlastnického práva obce k lesním pozemkům převedené z ma-jetku Lesů 
ČR.Celková výměra činí 0,8808 ha.
Jednání starosty na Školském úřadu v Třebíči.Schůzka se bude týkat financo-
vání školy v dalším školním roce. 
Žádost o pronájem školního bytu od p. Mezírka a sl. Kratochvílové.
19. 3. 2009 se koná valná hromada Svazku obcí Skládka TKO. Zúčastní se 
starosta.
Zprávu z obecní knihovny za rok 2008.
Zhodnocení dětského karnevalu, přišlo na 200 dětí s rodiči
Přidělení na starost obecní lesy p. Šumpelovi.
29. 3. 2009 bude finanční výbor vybírat poplatky
Vydání povolení na bagrování rybníka Rekovec.
„Plán opatření pro případ havárie“ společnosti ZD Klučov-Lhota
Vypracovaný energetický audit budovy Základní školy v Lipníku.
Došlou poštu z MěÚ Třebíč
Stížnost pí. Grošové,která bude postoupena kontrolní komisi.
5. a 6. června proběhnou volby do Evropského parlamentu.
1. 5. 2009 bude schůzka komise pro přípravu rodáků.
Vypracovaný energetický audit budovy Základní školy v Lipníku.
Skutečnost,že se nepodařilo uzavřít smlouvu o odkoupení pozemku od pí. 
Dobrovolné z Ratibořic.

3. Zastupitelstvo obce Lipník projednalo: 

Organizační věci kolem Sousedského plesu a sestavení výboru pro přípravu 
setkání s rodáky na rok 2010.
P. Králíka pro přípravu prací na opravě komína ve škole
P. Svobodu k zajištění prací za hasičkou.
P. Pléhu k zajištění výběrového řízení na opravu v KD Lipník.
V rámci oprav a dokončení dětského hřiště je třeba vybrat dodavatele prací.
Závěrečnou zprávu o provedení inventur za rok 2008.Tento zápis byl 
odsouhlasenZO.
Zaplacení zákonného pojištění auta VW Transport.Toto vozidlo bylo 4. 2. 2009 
zaregistrováno jako vozidlo pro hasiče. Na základě této registrace nám 
pojišťovna  část pojistné částky vrátí.
Stavební komise prověří možnosti prodeje pozemku p.č. 680/1 pro stavbu na 
č.p. 23 .Jedná se asi o 3,80m pro p. Svobodu ml. z Třebíče
Zhodnocení Sousedského plesu. Zúčastnilo se 114 osob.
Žádost o vyřízení dotace na práci v oblasti veřejně prospěšných prací pro pí. 
Alenu Jelínkovou. Nástup od 1. 4. 2009.
Žádost o vyřízení dotace na pracovní místo pro p. Zdeńka Tretery v plné výši. 
Pracovní poměr bude sjednán maximálně do konce roku 2009.
Práce na opravě oken a soc. zařízení v KD Lipník
Získání dotace z EU na chodníky  a na energetický audit pro školu.
Žádost o zaměstnání na OÚ od p. Karla Fialy.
Přípravu voleb do Evropského parlamentu.

Karel Pléha
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Územní plán

 jako první krok další zástavby

Na základě návrhu zastupitelstva obce,zpracoval atelier Ing. Arch. Šilhavé v Brně 

návrh pro Zadání nového územního plánu, které je nyní na projednání na odboru 

územního plánování MěÚ v Třebíči. Poté půjde ke schválení do zastupitelstva naší 

obce. Schválené zadání bude sloužit jako podklad pro nový Územní plán obce Lipník, 

který bude vypracován v průběhu příštího roku.

O územním plánu a záměrech zastupitelstva s ním souvisejících, jsme již 

informovali. Tak jen krátce o obsahu zmíněného Zadání územního plánu.   

Nejen zvýšení počtu obyvatel motivuje obce v poslední době k vytváření podmínek 

k výstavbě nových objektů pro bydlení. Územní plány, které musejí obce vypracovat 

nově, nebo přepracovat v souladu s novým stavebním zákonem, řeší i  ucelenost 

zástavby a uzavřenost  v určitém tvaru. Jednoduše řečeno, aby se   zástavba v území 

neprováděla rozptýleně a objekty nestály jednotlivě ve volném území. Z toho vychá-

zelo i naše zastupitelstvo při návrhu zadání územního plánu, na jehož podkladech 

pracovalo v počátku letošního roku. Do tohoto zadání, které je podkladem pro vlastní 

územní plán, byla navržena i lokalita pro obytnou zástavbu.

Jak jsme již dříve informovali, je navržena na zbytku pole vedle stávající nové 

zástavby. Dále zadání územního plánu počítá s plochou pro podnikání (tzv. 

průmyslovou zónou ), která se již zaplňuje a je stejně jako v nynějším územním plánu  

navržena v bývalém areálu ZD Klučov s mírným rozšířením do jeho okolí. 

V neposlední řadě zahrnuje návrh zadání odvodňovací příkop s travnatým pásem 

v severní části obce, biokoridory, sportoviště, hřiště, cesty, obecní plochy  a podobně.  

Miroslav Svoboda,místostarosta obce

Obec Lipník získala 

nazpět lesní pozemky

Zatím co v předchozí informaci o územním plánu je řešen výhled do budoucna, zde 

bych se chtěl  naopak zmínit o pozemcích, u nichž byla řešena spíše minulost. Po 

zjištění, že některé pozemky ve vlastnictví Lesů ČR, byly pamětníky určovány jako 

obecní, jsme začali hledat v dostupných mate-riálech jejich spojitost s vlastnictvím 

obce. 

Při první pozemkové reformě kolem roku 1920 přešly pozemky z tehdejšího 

myslibořického panství i do vlastnictví Obce Lipník. Tyto byly později vedeny na stát 

a po  roce 1990 se až na pár výjimek vrátilo vše do vlastnictví naší obce. Pro opětovné 

zapsání vlastnictví těchto nevrácených pozemků zpět  naší obci, bylo třeba prokázat 

,že jsou historickým majetkem Obce Lipník.Za tímto účelem proběhlo vyhledávání 

v materiálech naší obce, Katastru nemovitostí, pozemkové knize a několik jednání na 

Lesích ČR. Úsilí, které trvalo přibližně čtyři roky bylo završeno v lednu vrácením 

pozemků, u kterých se podařilo sehnat přesvědčivé podklady, pro prokázání dřívějšího 

vlastnictví naší obcí.
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Část pozemků, o kterých se domníváme, že patřily také kdysi naší obci, zůstává 

pro nedostatek přesvědčivých podkladů prozatím nedořešeno. U vrácených pozemků 

se sice jedná o malou výměru, je to souhrnně necelý hektar. Jsou však  pro obec 

potřebné i z jiných důvodů než jako les. Mezi nimi jsou i les u srubu v Havránku a les ve 

žlebě u Kopyta. 

Krátce o zaměření lesů soukromých vlastníků

Žádosti vlastníků lesních pozemků byly předány na Pozemkový úřad 

v Třebíči. Tam byl zpracován požadavek pro  dotaci na vytýčení parcel žadatelů na 

ploše přibližně dvaceti hektarů. Je počítáno i s určitou rezervou pro ty vlastníky, kteří by 

chtěli žádost ještě podat.

Bohužel je v současné době z finančních důvodů stop stav pro všechny akce. 

Otištěné vyhlášky 

nepřináší změny v poplatcích

Zastupitelstvo obce Lipník vydalo nové obecně závazné právní předpisy obce. 

Kromě změny platby za popelnice v částce 480 Kč na poplatníka, o které bylo 

rozhodnuto koncem loňského roku a která je platná od 1. 1. 2009, nepřináší zde 

otištěné vyhlášky žádné změny ve výši poplatků. Novelizace, rušení nebo vydávání 

nových vyhlášek či jiných  právních předpisů obce, nejsou vždy cílem zvyšování 

poplatků, ale jsou měněny i na základě doporučení pracoviště ministerstva vnitra, 

které sleduje, nejsou-li právní předpisy obcí v rozporu se stávajícími zákony a jinými 

právními předpisy našeho státu. Jak jistě znáte z televize, spory mezi tím co obce 

chtějí vydávat a tím co Ministerstvo vnitra ČR jako kontrolní orgán je schopno 

akceptovat, mnohdy končí u soudu.

Vyhláška o poplatku za komunální odpad byla koncepčně upravena, aby 

v souladu se zákony ČR splňovala i požadavky obce. Mimo jiné zpoplatňuje 

i chataře, kteří zde nemají trvalý pobyt a při jejichž pobytu zde, také vzniká odpad. 

Proto i u nich, stejně jako u chalupářů, kteří poplatek už dávno hradí, je plátcem 

poplatku vlastník stavby, kde vzniká z pobytu osob odpad a to aniž by obec vznik 

odpadu prokazovala. Novelizace byla třeba proto, že u této vyhlášky byla nutná 

návaznost na vyhlášku č.1/2009 „O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů“, kterou muselo 

zastupitelstvo nejdříve přepracovat. V poslední řadě „Řád veřejného pohřebiště“ 

nemůže být vydán vyhláškou, ale opatřením. Proto tato změna. 

Jak bylo doposud zvykem, zveřejňujeme vydané vyhlášky  zde v našem zpravodaji 

i když jsou zveřejněny na webových stránkách obce Lipník. 

Miroslav Svoboda, 

místostarosta obce

(Z technických důvodů jsou vyhlášky umístěny uvnitř jako příloha)
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Informace kulturní komise

Vážení spoluobčané svým krátkým článkem bych Vám chtěla přiblížit akce, které 

kulturní komise připravila a připravuje.

7. 2. 2009 se uskutečnil sousedský ples a k poslechu a tanci hrála skupina SAGITA 

ze Zakřan.

Tradiční masopustní průvod prošel obcí 21. 2. 2009 a maskám do kroku 

a občanům hráli: pan Novotný, Číž, Mrňa J. a Rousek J.

Pěkné sobotní odpoledne jsme uspořádali dne 7.3.2009 - dětský karneval. Za 

masky šly nejen děti, ale i někteří dospělí. Pro děti jsme připravili spoustu zábavných 

her a bohatou tombolu. Za tu děkuji všem sponzorům kteří věnovali buď peněžní 

příspěvek nebo přímo pěkné dary. Cen v tombole bylo mnoho, ale jak už to bývá někdo 

vyhrál více a někdo méně. K příjemné atmosféře přispěl svou hudbou DJ FERRY. 

Letošnímu dětskému dni nepřálo počasí. Celý den nám pršelo a proto jsme ho byli 

nuceni zrušit. Náhradní termín se nepodařilo domluvit, tak bude spojen s tradiční 

Lipkou a to 22. 8. 2009. Od 17:00 hodin nám zpříjemní posezení skupina DUHA BAND. 

Je to country skupina z Moravských Budějovic. Pro děti budou připraveny soutěže, za 

které obdrží odměny. Všechny Vás srdečně zveme.

Vítání občánků se letos v květnu neuskutečnilo, protože se do května letošního 

roku nenarodil žádný občánek v Lipníku. To by se, ale mělo změnit a děti budou uvítány 

na podzim.

Mikulášská besídka se bude konat 5. 12. 2009. To je ještě dlouhá doba.

To je asi tak ode mne vše, za pár dnů je tu pouť a pak následuji prázdniny a doba 

dovolených. Všem přeji, aby tyto dny využili naplno a užívali sluníčka.

za kulturní komisi 

Miroslava Tomková

Ano, či ne?

Na počátku letošního roku jsem se zúčastnil jedné schůze našeho zastupitelstva a 

mimo jiné jsem představitelům naší obce položil otázku. Proč v obecním Lipníčku 

v rubrice, která se týká úmrtí nebyla zmínka o paní Jiřině Ošmerové. Dostalo se mi 

poměrně striktní a jednoznačné odpovědi. „ V době úmrtí neměla bydliště v Lipníku, 

takže není co řešit.“ Byl to zřejmě názor některých zastupitelů, nebo snad většiny, 

neboť by tento názor nemohl zvítězit.
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Já, narozdíl od zastupitelů si myslím zcela něco jiného. Tu a tam se totiž stane, že 

v některém domku zůstane v pokročilém věku osamocený člověk. Jeho zdravotní stav 

se s přibývajícím věkem zhoršuje, až to dojde tak daleko, že začne potřebovat 

neustálou péči a je přinucen přihlásit se k pobytu v některém domově důchodců, neboť 

děti bydlí jinde a navíc chodí stále ještě do práce. (Viz, již zmíněná paní Ošmerová, 

nebo paní Mašterová a mnozí jiní jak je obecně známo.) 

Zůstanu v tomto příkladě u paní Ošmerové. Ta paní se narodila v Lipníku, kde se 

rovněž vdala a celý svůj život pracovala v místní družstvu. V mládí hrávala divadla 

a pravidelně každoročně zpívala o vánocích v kostele. Nejednoho lipenského občana 

provázel její hlas na poslední pozemské cestě. Když zemřela v domově důchodců, 

nenašel se v našem zpravodaji pro ni řádek. „Hold ouřad je ouřad,“ dostali od nás 

hlas, mají právo rozhodovat.

Při rozhodování musí však člověk použít vždy zdravý selský rozum, a v takovýchto 

případech k němu přidat ještě značnou dávku citu. Ovšem tohle vše za předpokladu, že 

ten, kdo rozhoduje těmito vlastnostmi vládne. 

Pro dokreslení uvedu opačný příklad. V naší obci žije a nebo můžeme říci začíná 

žít v nové zástavbě mnoho nových občanů. Pouze obrazně si představme, že někomu 

z nich někde jinde zůstane žít osamělá maminka či tatínek, kterého si ve vysokém věku 

tihle lidé vezmou k sobě. Po nějakém krátkém čase tento člověk zemře a protože žil 

a byl přihlášen v Lipníku, objeví se v našem zpravodaji, že zemřel pan Konopásek. 

Všichni starousedlíci se budou ptát. Kdo že to je, nebo lépe byl?  V tomto případě je 

vše v naprostém pořádku. Nechci tím vůbec říci, že takovýto člověk by tam být neměl 

(a to zdůrazňuji), ale jen to, že ten kdo tu žil celý život a pak se opačně objevil na krátký 

čas jinde, že by si to zasloužil. Tak to alespoň cítím já a pevně věřím, že v tomto názoru 

nebudu osamocen.

Je třeba si uvědomit, že náš malý informátor jsme nazvali zpravodajem a tak by 

bylo třeba jej také brát a chápat. Není to žádná statistická ročenka ve které by se 

museli striktně uvádět nějaká předepsaná čísla. Je to zpravodaj, který přináší, nebo by 

přinášet měl, informace o dění kolem nás. Navíc svého času se hovořilo i o tom, že se 

Lipníček jednou dá vyvázat a v budoucnu pro generace příští může sloužit i jako malá 

kronika potažmo naše malé či větší svědomí. Škoda každé větší události, která zůstane 

pro naše potomky utajena.

Miroslav Čech

LIPNÍČEK
Obecní zpravodaj číslo 33
červen 2009
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