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Vážení občané,

Blíží se konec roku 2009, dalšího roku obce a nás občanů, kteří v naší obci žijeme. 
V horečném tempu vánoční doby zapomínáme na poselství a příslib, které Vánoce 
zvěstují. Každý vidí a prožívá Vánoce jinak. Jinak jej vidí v dobách klidných 
a šťastných, jinak v dobách válečných, jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak 
v nemoci. Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, ženě či 
dítěti, které potkáváme v této vánoční době je prokazovat laskavost a konat krásné 
skutky. Ať kouzlo vánoc vstoupí i do Vašich obydlí, ať nás pohladí vánoční atmosféra, 
nechť si všechno odpustíme a prožijeme krásné vánoce. Stojíme tedy na prahu Vánoc 
a obracíme se k uplynulým dnům, týdnům a měsícům letošního roku, který nám přinesl 
občanům i celé obecní rodině události a prožitky radostné i neradostné. Tak už to 
v životě chodí a nemůže tomu být jinak.

Myslím, že letošní rok byl vcelku dobrý. Žijeme v době krize, která se projevila 
i v obecním rozpočtu, a který nebyl z hlediska příjmu naplněn. Obec musela ke konci 
roku přistoupit k některým úsporným opatřením, např. jsme museli vypnout části veřej-
ného osvětlení, jsou omezována některá vydání atd. Doufám, že příjmy do obecní 
pokladny, v dalším období se znovu zlepší. Celkově se projevuje na hospodaření 
obce, propad veřejných financí státního rozpočtu.Ale i přesto se nám podařilo řešit 
v obci některé stavby, úkoly, výkupy a převody pozemků.

Vybudovala se nová skládka železného šrotu za hasičkou, kam se již šrot sváží. 
Hasiči vybudovali novou základnu pro hasičský sport v Havránku a postupně se 
dokončuje dětské hřiště za hřbitovem. Také společně s O2 (telecom) se zavedly do 
nové zástavby a domů směrem k Myslibořicím , nové přípojky telefonu, kdy je možné 
připojit rychlý internet a digitální televize přes telefon. Společně s církví jsme spolupra-
covali na druhé etapě oprav kostela, která skončila náročnou opravou nové fasády.

Také jsme řešili další dvě stavební místa směrem silnice k Myslibořicím, protipo-
vodňové opatření za zahradami Za humny, které je dokončeno ve studii projektu.

Tuto studii hodláme předložit občanům, kterým zde voda škodí a majitelům pozem-
ků, kde uvažujeme o vybudování záchytného koryta pro odvod vody.

Dále pokračujeme na novém Územním plánu obce a projektu zateplení školy, které 
uvažujeme v příštím roce provést. Na tyto akce budeme žádat peníze z Evropských 
fondů.

Ve škole jsme od letošního školního roku otevřeli další ročník, takže máme školu 
od první do čtvrté třídy s počtem 10 dětí. V mateřské škole máme 19 dětí. Mateřská 
škola bude do budoucna již mít problémy s kapacitou dětí (můžeme mít ve školce max. 
22 dětí). Dětí přibývá, což je vidět i na posledních vítáních občánků.

Na Obecním úřadu jsme zavedli CzechPoint, na který jsme dostali dataci od státu 
75 000.-Kč. Pro Obec jsou zpřístupněny od 1.11.2009 Datové schránky. O těchto pro-
jektech a co by to mělo přinést občanům se zmiňuji dále v Lipníčku.

S akcemi pro děti, které v letošním roce proběhly, Vás dále v Lipníčku seznamuje-
me . Jen upozorňuji na pozvánku - na setkání rodáků, které připravujeme na příští rok. 
Také upozorňuji na datum pouti, která bude 27. 6. 2010.

Pokud se vrátím do těchto dnů, dnů vánočních, kdy se těšíme na vánoční svátky, 
kdy nám již hrají koledy, maminky a babičky pečou cukroví, pak se nám zdá život hez-
ký. Bohužel to bez práce a nějakých problémů nejde. Ve vánočním čase jsou lidé více 



ohleduplní, více blízcí a více se rozumnějí. Přejeme si vzájemně, ať nám pěkná atmo-
sféra předvánočního a vánočního období vydrží hodně dlouho i po vánocích a násled-
ně celý rok.

Přeji Vám jménem svým i celého zastupitelstva obce pěkné prožití vánočních svát-
ků, dětem mnoho pěkných dárků a do nového roku 2010 především, mnoho zdraví 
a splněných přání.

Karel Pléha, starosta obce

Zápisy z Obecního zastupitelstva
(od července do prosince 2009)

1. Zastupitelstvo obce Lipník schválilo: 

*Prodej oploceného pozemku u bytovky č.94, užívaného Jašovými do jejich 
vlastnictví. Sami si zabezpečí GP pro oddělení pozemku, který bude vycházet 
z oplocené plochy.Kontrolu správnosti provede stavební komise.

*Směnu částí pozemků- část louky p.č.545/1 a 708 za část orné půdy p.č.544, 
543KN, dle GP vypracovaného firmou Geoding.Vypracování a uzavření smlou-
vy mezi Obcí Lipník a paní Mikešovou Věrou zabezpečí místostarosta. 

*Vydání obecně závazných právních předpisů obce
a) OZV č.4/2009 O zrušení OZV č.5/2004
b) OZV č.5/2009 O místním poplatku za užívání veř. prostranství
c) OZV č.6/2009 O místním poplatku ze psů 

*Poplatek za hrobové místo v částce 500kč za hrob na deset roků dopředu, vše 
za stejných podmínek jako u zrušené vyhlášky.

*Zástupce pro vyřizování záležitostí ve věci Územního plánu obce Lipník, mís-
tostarostu M.Svobodu.

*Dotaci od mikroregionu Rokytná, v částce 15 tisíc korun.
*ukončení pronájmu kotelny k 31.8.2009s p.Fruhaufem.Od 1.9.2009 schvaluje 

pronájem s p.Romanem Králíkem.
*Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Czech POINT. Spoluúčast 

obce je 15%.PC + vybavení již bylo dodáno.
*úpravu rozpočtu
*částečné vrácení půjčky 150.000,-Kč ze společnosti IPB Třebíč.Peníze budou 

převedeny na účet obce.
*žádost skupiny Bagr, jedná se o pronájem KD na tyto termíny – 17.4. , 5.6. ,28.8. 

,27.9. , 27.11.2010.
*žádost paní Marcely Hankové bytem Jaroměřice, část Popovice o pronájem 

obecního bytu ve škole. ZO souhlasí s pronájmem na dobu určitou a to 3 roky. 
OZ pověřuje starostu k uzavření smlouvy o pronájmu na dobu určitou

*zadání územního plánu 
*pronájem obecního bytu pí.Hankové Marcele od 1.9.2009 do 30.6.2012.
*dodatek k vyhlášce o poplatku za odpady,který upřesňuje sazbu poplatku pro 

plátce vlastníky staveb v zahrádkářské kolonii a chalup určených pro rekreaci. 
*37.500,-Kč dát do rozpočtu roku 2010 na spoluúčast obce na vypracování územ-

ního plánu pro možnost žádosti o dotaci.
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*směnu pozemků mezi OÚ a p.Dobrovolným
*zamítnutí umístit na komunikaci za humny před RD p. Lišky a p. Mikeše zpoma-

lovací retardér. Současně navrhuje umístění na silnici od Klučova výstražnou 
elektronickou tabuli s ukazatelem rychlosti.

*Opravu starší sekačky .Špatná spínací skříňka. 
*Jmenování p.ing. Bárty zapisovatelem do volební komise pro mimořádné parla-

mentní volby.
*přepnutí veřejného osvětlení na úsporný režim.
*výměnu pozemků s p. Dobrovolným.Obec přenechá p. Dobrovolnému pozemek 

2pod Okrouhlíkem a p. Dobrovolný přenechá obci plochu 4.773m  - Sádka
*Likvidaci biologického odpadu. Je domluveno s představiteli ZD Klučov, že bude-

me kompostovat biologický odpad na zpevněné ploše u ZD Klučov. Starosta 
a místostarosta vypracují smlouvu o této spolupráci mezi Obcí Lipník a ZD 
Klučov.

*nákup dvou nádob na plasty. Jedna bude umístěna na návsi a druhá na křižovat-
ce.

*úpravu rozpočtu
*úpravu rozpočtového opatření
*Sazbu 10,-Kč/hod./osobu za hraní tenisu v KD 
*Návrh rozpočtu na rok 2010.Předpokládané příjmy pro rok 2010 jsou 2.274 tisíc

2. Zastupitelstvo obce Lipník bere na vědomí:
 

*Informaci starosty, že 8.6.1974 se otevíral KD nový kulturní dům v obci. Po 35 
letech 8.6.2009 byla provedena větší rekonstrukce sociálního zařízení, výměna 
oken v přísálí a vchodových dveří a úprava šenku. Rozpočet na tuto akci byl 350 
tisíc, skutečné náklady budou nad 500 tisíc Kč. Starosta poděkoval všem fir-
mám ,které se podílely na této rekonstrukci. Dále připomněl plán prací na příští 
rok - zateplení školy, rekonstrukce, nový územní plán.

*vítání občánků,které proběhne 18.10.2009 v KD a určilo termín pro Mikuláš-
skou nadílku – 5.12.2009.

*odstoupení slečny Anety Kratochvílové od pronájmu bytu ve škole.
*žádost o prodej pozemku p. Jindřichu Chlupovi a souhlasí se zveřejněním zámě-

ru obce prodat pozemek. Jedná se o oplocený pozemek dvorku za bytovkou 
č. 94. Záměr bude zveřejněn.

*Informaci místostarosty o protierozních opatřeních projednávaných na návrh 
p. Dobrovolného odborem životního prostředí u rybníku Rekovec a Silniční. 
Z jednání vyplynulo, že je třeba, aby p. Dobrovolný nejdříve nechal zaměřit hra-
nice rybníků 

*dne 9.10.2009 proběhne sběr nebezpečného odpadu v naší obci. 
*informaci ze Stavebního úřadu v Třebíči - rozhodnutí o umístění stavby pro 

p. Ondřeje Mikeše, Lipník 5
*od 31.10. do 8.11.2009 bude uzavřena silnice 1.třídy Jaroměřice - Myslibořice. 

Objížďka povede přes Lipník.
*zahájení stavebního a kolaudačního řízení pro p.Holečka, manžele Mašejovi 

a opravu střechy kostela v Lipníku. 
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*provedení revize elektrorozvodů v hasičce a v budově OÚ.Rovněž byla prove-
dena revize hromosvodů.

*informace z jednání mikroregionu – poskytnutí informačních materiálu k projek-
tu Zelená úsporám, informace o činnosti Charity Třebíč a nabídka úvěrování GE 
Money bank pro dotace z EU.

*informace o jednání s p.Dobrovolným týkající se výměry pozemků.Nyní se zpra-
covává zaměřování pozemků. Po zaměření bude další jednání.

*Czech-Point bude spuštěn 15.10.2009.Datové schránky budou spuštěny 
1.11.2009. Spisová služba bude nainstalována 13.10.2009.

*opravu zdi na č.p.13 – restaurace.Opravu bude provádět firma Pelán, Hrotovice. 
Hlavně musí dát pozor na vedení vody,plynu a optických kabelů.

*dne 18.10.2009 bude vítání občánků. Celkem bude vítáno 10dětí z toho 7 
z Lipníka.

*Výroční zprávu ZŠ Lipník. V první třídě jsou 2 žáci. 
*územní rozhodnutí pro p.Mikeše Ondřeje na stavbu RD 
*kolaudační rozhodnutí pro p.Josefa Holečka
*kolaudace objektu bývalého teletníku na dřevozpracující dílnu
*postup prací na telefonní přípojce v nové zástavbě, kterou provádí na základě 

povolení O2.
*zvýšení spotřeby elektrické energie a poplatků a z toho důvodu celkové navýše-

ní nákladů. Rozhodlo o úsporných opatřeních ve spotřebě elektřiny
*informace o přípravě dvou stavebních míst v lokalitě vymezené starým územ-

ním plánem. Nyní jsou vyměřovány parcely.
*starosta svolá do konce roku schůzku kvůli realizaci Srazu rodáků Lipníka v roce 

2010.
*nabídku od firmy E.ON na fixaci ceny za el. energii na rok 2010.Úkol pro starosty 

a místostarosty, aby zahájili jednání s p.Kristkem. 
*V současné době se nám nenaplňují daňové příjmy cca v částce 450 tisíc. Proto 

budou omezeny výdaje. 

3. Zastupitelstvo obce Lipník projednalo: 

*Starosta informoval o výjezdním jednání ZO s ZO Zárubice, které se bude konat 
4.7.2009 v Zárubicích

*Informoval o postupu vyřizování Czech-Pointu
*Uzávěrka zpravodaje Lipníček byla k 10.12. a je prodloužena na 13.12.
*Vadná topení v KD budou opravena, nebudou se kupovat nová. Opravu provede 

Roman Tomek, montáž Michal Jaša .
*Informace staveb. odboru Mě.Ú. Třebíč 

- st.povolení st. úprav pro J. Svobodu a Marii Lipník 22
- k nahlédnutí Územní plán Klučova

*Příprava poutě, organizují hasiči, stavění máje v sobotu 10.00 
*1.9.2009 zahajuje škola školní rok 2009-2010 s 1. – 4. ročníkem. V první třídě 

budou 2 žáci.
*Na Lipce se bude prodávat maso jedna porce za 50,-Kč,limo 5,-Kč bez zálohy, 

pivo 15,-Kč, bufet zajistí p. Králík.
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*Do příští schůze vyřeší stavební úpravy za hasičkou p. Pléha, Svoboda, Králík, 
Bartušek, Dufek. Schůzka na místě 24.8.2009.

*P. Králík domluví s místními podnikateli zbourání komínu ve škole. Rozpočet cca 
8 – 10 tisíc Kč.

*návrh zadání územního plánu je vyvěšen na úřední desce.
*Žádost manželů Palátových o prodej parcely, kterou užívají u bytovky č. 94. 

Zastupitelstvo pověřilo místostarostu zveřejněním záměru. 
*Žádost p. Holečka o prodej parcely,kterou užívá u bytovky č.94. Zastupitelstvo 

pověřilo místostarostu zveřejněním záměru.
*Informace o protipovodňovému opatření za zahradami v ulici Za Humny .Jedná 

se o struhu od Matouškových a val před zahradou Skoumalových. Zastupi-
telstvo pověřuje starostu a místostarostu k jednání ve smyslu realizace studie 
o protipovodňovém opatření.

*Sestavení inventurních komisí, inventury budou provedeny do konce roku 2009 
o Předsedy hlavní invent. komise  ing. Stanislava Bárty  členové ing. 

Pléha, Králík, Svoboda, Svobodová, ing. Bartušek
o Invent. komise hasiči – předseda Oldřich Noha – členové Šumpela, 

Mikeš
o Invent.komise pro OÚ – předseda Svoboda Miroslav – členové Pléha, 

Dufek, Bárta
o Invent.komise pro knihovnu – předseda ing. Pléha – člen Nevrzalová
o Invent.komise kulturní dům – předseda Ing. Bartušek Antonín – členové 

Bárta, Pléha, Králík, Dufek, Noha, Tomková, Svoboda, Mrňová
*Stížnost na volný pohyb psa p. Vladimíra Floriána. Bude se projednávat na příš-

tím ZO , kontrolní komise záležitost projedná s majitelem 
Karel Pléha, starosta¨

Protipovodňová opatření

O protipovodňovém opatření v severní části obce Lipník bylo hovořeno již mnoho-

krát. Variant opatření bylo několik, ale každá z nich vždy nějak pokulhávala za dobrým 

řešením. Také proto končily vytvořením studie a žádná z nich se nikdy nedotáhla do 

konce.  Problém tak zůstává a těžko se jeho nedořešení a zdánlivá nečinnost vysvětlu-

je postiženým v době povodně. Kdy nezadržitelná voda působí škody a pocit beznadě-

je tak vytváří rozhořčení, zejména u poškozených. 

Jak jsem již uvedl, o vyřešení situace v této části obce se snažíme již řadu let. Čás-

tečně se tímto zabýval starý územní plán. Protože se v něm však počítalo s cestou a pří-

kopem umístěnými hlouběji v poli, oddělujícími tak větší část pole pro případné zasta-

vění, nedošlo zde k dohodě o využití pozemku pro zástavbu. Další varianta, která 

vycházela z povodně z rychle tajícího sněhu na jaře roku 2005, bylo vybudování příko-

pu za oplocením zahrad na okraji pole. Pro tuto variantu byly vytyčeny výškové body 

na sloupcích oplocení, provedeno několik sond půdy a podloží a vypracován výškopis 

a studie. Ta obsahovala vybudování příkopu pouze z částečným odvodněním pod 

výpusť rybníku Návesník. Převážné množství vody se mělo zasakovat, případně odvá-

dět přes pozemky obyvatel domů . Protože odvodnění pod Návesník by bylo finančně 

nákladné a odvádělo by pouze pětinu vody z méně zaplavovaných míst, bylo toto řeše-

– –
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ní nedokonalé. Nedokonalost tohoto řešení se také prokázala letos v červenci. I bez 

výpočtů se dá tvrdit, že množství vody spadlé během krátkého přívalového deště by 

plánovaný příkop nezachytil a ta by přes něj stejně přetekla. Přívalových dešťů přešlo 

několik a ty daly podnět pro další variantu řešení. 

Vím, že slov už bylo hodně a vyřešení problému se zdá být v nedohlednu. Ale každý 

kdo chce někam dojít, musí dělat krok za krokem a i když je některý z nich mimo správ-

ný směr, je třeba nabrat nový kurz. Proto bych si dovolil představit vám variantu vychá-

zející z předešlých záměrů. 

Nově zpracovaná studie vychází z vybudování záchytné hráze, která by začínala 

za zahradou Liškových odkud by se vzhledem ke sklonu zvyšovala až za Nováčkovy. 

Tam u hranice se Skoumalovými by byla nejvyšší. Tedy vysoká přibližně jeden a půl 

metru. Dále by pokračovala podél Skoumalovy zahrady, postupně se snižujíce by na 

konci zahrady dosáhla úrovně terénu. Od nejnižšího bodu, tedy hranice mezi 

Nováčkovými a Skoumalovými by před hrází vedl příkop, který by se postupně zahlu-

boval. Vedl by za zahradami, za bytovkami, za školou až za školní hřiště. Na konci škol-

ního hřiště by byl příkop odvodněn potrubím pod silnicí. Hloubka příkopu by podle teré-

nu  dosahovala až jeden a půl metru. Po celé délce hráze a příkopu je plánován zatrav-

něný pás, jehož šířka by vyplývala ze sklonu terénu a pohybovala by se od pěti do pat-

nácti metrů. Na tuto variantu je a zpracována studie, která vychází z vrstevnic a jimi 

určujícím sklonem. Předběžně byla studie projednána s uživatelem pozemku, tedy ZD 

Klučov, protože v případě rychle tekoucí vody by ji hráz zachytila a zachycená voda by 

zatopila část pole. 

Začátkem ledna bude svoláno jednání s vlastníky pozemků, obyvatel domů v této 

části obce, zástupci ZD Klučov, kde budou všichni seznámeni se studií a se všemi 

bude projednán záměr obce. 

Miroslav Svoboda, místostarosta obce

S Mikulášskou nadílkou jsme uvítali advent a vánoce jsou přede dveřmi. 

Přírodě sice chybí pořádná sněhová peřina, ale to co měla udělat, to již dokonči-

la. I na nás je, abychom uzavřeli rok a načerpali nových sil. Rád bych proto podě-

koval těm, kteří přispěli ke zvelebení a chodu naší obce. Popřál všem občanům 

příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v rodinném kruhu. 

Starý rok odchází a zanedlouho nastoupí nový rok 2010. Do nového roku si 

pokaždé přejeme, aby byl lepší než ten předchozí. Ovšem lepší může znamenat 

pro každého něco jiného. Protože jsou dnes prvotní peníze, tak většinou jde 

o více zisku či více peněz, s tím spojené i lepší bydlení, a od toho se odvíjející 

sehnat práci a zabezpečit rodinu. Ovšem pro mnohé, v dnešním „moderním“ 

světě i zachovat si holý život. S tím posledním souvisí i to, co je společné pro 

všechny bez rozdílu přesvědčení či vyznání a také bez rozdílu majetku. 

To co všechny spojuje a život zajišťuje,je zdraví. Přeji Vám všem proto přede-

vším pevné zdraví a hodně štěstí do nového roku 2010, více sociálních jistot , 

zdravotní péči dostupnou všem bez rozdílu a lepší časy především pro nás žijící 

na vesnici. 

Miroslav Svoboda, místostarosta obce
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Komentáře k vyhláškám

Novelizace zákonů mají dopad nejen na zákony s nimi souvisejícími, ale i na obec-
né právní předpisy, jakými jsou například naše obecní vyhlášky. Proto je třeba tu a tam 
něco upravit, zrušit nebo přidat. Na doporučení pracoviště Ministerstva vnitra, byly pro-
vedeny změny v uvedených vyhláškách a jak je obvyklé, jejich nové znění zveřejňuje-
me v našem zpravodaji. Najdete je na prostředním dvojlistě.

Výše poplatku za hrobové místo se nemění.
Vyhláška č.4/2009 zrušuje vybírání poplatku za hrobové místo  formou vyhlášky.
Poplatek za hrobové místo bude i nadále vybírán ve stejné výši, tedy 500,- Kč za 

hrob a to Rozhodnutím Zastupitelstva obce Lipník č. 53 ze dne 22.6.2009. Tato částka 
se platí dopředu na dobu deset roků.

Pořizování Územního plánu obce Lipník jde prozatím podle stanoveného harmo-
nogramu.

Koncem srpna schválilo zastupitelstvo naší obce Zadání územního plánu.  Toto 
zadání bude sloužit jako podklad pro Návrh územního plánu obce Lipník. V současné 
době je zažádáno o dotaci na zpracování Návrhu územního plánu, který má být v hod-
notě sto padesát tisíc korun.

Návrh územního plánu předpokládáme zpracovat v průběhu první poloviny příští-
ho roku. Určité potíže se začleněním do územního plánu mohou vzniknout u lokality 
pro rodinné domy a to z třídou bonity pole. Po schválení bude zpracován čistopis v hod-
notě padesát tisíc korun. Zpracování územního plánu je nutné nejen pro obytnou 
zástavbu, ale i pro další rozvoj obce.

Miroslav Svoboda, místostarosta obce

Czech Point

Na našem úřadu bylo zavedeno kontaktní místo tkzv. Czech 
POINT. Projekt Czech POINT je způsob, jak z jediného místa 
komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český 
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným 
místem výkonu veřejné správy,kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i 
neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizo-
vanou konverzi na žádost.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se 
státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data 
z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, 
převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace 
o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení 
správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly 
minimalizovány požadavky na občany.
Co je možné vyřídit přes Czech POINT:
1) Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. 
Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. 



lPokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území 
a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, 
jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana 
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 
50,- Kč.

lPokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát 
katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li 
se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se 
o stavbu. I v tomto případě je poplatek za ověřený výstup stejný jako 
v předchozím případě.

O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na 
jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. 
V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné 
číslo bytu v domě.

2)Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. 
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Pracovník 
kontaktního místa Czech POINT může vydat:

lÚplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány 
v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.

lVýpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.
I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je 
zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

3)Výpis z Živnostenského rejstříku
O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. 
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Vydání první strany 
výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 
100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je 
zákonem omezena na 50,- Kč.

4)Výpis z bodového hodnocení řidiče
Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na 
kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním 
řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem 
dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má 
pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk 
s úřady.
Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je 
upraveno zákonem č. 480/2008 Sb. 
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která 
na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský 
průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti
i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé 
bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplno-
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mocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. 
Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku 
max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. 

5)Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako 
součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje 
do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu 
příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. 
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet 
o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může doda-
vatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních 
kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více 
než 3 měsíce. 
Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze 
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo 
organizace.
Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je 
zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

6)Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

. 

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:
lidentifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace,
lidentifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
lplnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje 

na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění 
k přístupu do MA ISOH osobně. 

lPodrobnější informací o problematice autovraků na
http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství.

Pracovník kontaktního místa může provést: 
lregistraci a vydání přístupových údajů,
lzměny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
lvygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům. 

Pracovník provádí kontrolu totožnosti pouze za účelem ověření zda je daný žadatel 
oprávněn jednat za příslušnou instituci.

Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků 
vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s auto-
vraky.
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na 
MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé 
autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků
Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují 
provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do 
systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru 
vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
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7)Výpis z insolvenčního rejstříku
Insolvenční rejstřík je dalším informačním systémem veřejné správy, který je 
spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. 
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. 
V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla 
organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). 
Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 
100 Kč, za každou následující 50 Kč. 
Co je to insolvenční rejstřík?
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní 
úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování 
jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré 
relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních 
spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. 
8)Autorizovaná konverze
Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. 
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do 
elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu 
v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní 
účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené 
konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Konverze z listinné 
do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je 
dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy 
úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. 
Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. 
Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce 
zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové 
schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou 
zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby 
konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. 
Dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit: 
občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská 
knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, 
lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný 
papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby

9) Datové schránky
Podání žádosti o zřízení datové schránky 
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení 
datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník 
přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. 
Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje 
poštovní zásilkou do vlastních rukou. 
Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání 
nových 

.
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V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může 
oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů 
a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník 
přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke 
zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky 
odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových 
přístupových údajů. 

Údaje z kontaktního místa Czech Pointu , které budeme jako občané potřebovat se 
budou  dále rozšiřovat. Zatím jsou zavedeny výše uvedené.

Datové schránky

Na našem Obecním úřadě byla od 1.11.2009 zřízena datová schránka.

Co je to datová schránka
Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. 
Datová schránka, jinak se také nazývá elektronické úložiště, je 
určena k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné 
moci. Prostřednictvím datové schránky lze komunikovat se 
státními orgány, orgány územních samosprávných celků, zdravotní pojišťovnou, 
notářem či soudním exekutorem. 

Kdo musí a kdo může žádat o datovou schránku?
O zřízení datové schránky může požádat každý z nás bez ohledu na to, zda podnikáte, 
či nikoli. Pro fyzické osoby je ale elektronické úložiště nepovinné. Právnické osoby 
mají povinnost zřídit datovou schránku dánu zákonem.
Podnikatelé, živnostníci a OSVČ, povinnost zřídit datovou schránku zatím nemají. 
Zákon však tuto povinnost jednoznačně ukládá právnickým osobám. Podnikající 
fyzické osoby si datovou schránku mohou zřídit, ale nemají zákonnou povinnost. 
Povinně musí zřídit datovou schránku společnosti s ručením omezeným, akciové 
společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky, ale 
i družstva, nadace, církve či ostatní neziskové příspěvkové organizace. 

Jak zřídit datovou schránku?
Datová schránka je zřízena bezplatně do 3 pracovních dnů od podání žádosti. 
Správcem a zřizovatelem i provozovatelem informačního systému datových schránek 
je Česká pošta. 
Zřízení datové schránky je možné provést u nás na OÚ přes Czech POINT
Použití datové schránky
Datovou schránku využijí pro doručování dokumentů orgány veřejné správy. Datová 
schránka umožní posílat a přijímat pouze úřední dokumenty v elektronické podobě. Po 
zřízení datové schránky už nebudete muset na poštu, většina korespondence od 
orgánů veřejné moci se bude doručovat elektronicky. Do datové schránky budou 
doručovány úřední listiny v elektronické podobě, které budou označeny časovým 
razítkem a elektronickou značkou odesílatele. Pokud bude chtít majitel datové 
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schránky také zaslat datovou zprávu, odesílaný dokument musí být označen 
zaručeným elektronickým podpisem. 
Datová schránka nenahrazuje e-mailovou schránku. Na rozdíl od e-mailu, který slouží 
k vyřizování elektronické pošty a komunikaci s jakoukoli další osobou, datová 
schránka je určena pouze pro komunikaci vlastníka schránky s úřady. Pomocí datové 
schránky nelze komunikovat s jinou fyzickou či právnickou osobou, nelze ji využít ani 
pro přímou komunikaci s jednotlivými úředníky orgánů veřejné správy. Z datové 
schránky lze odeslat zprávu pouze úřadu jako celku.

Jak funguje?
Jakmile by do datové schránky došel nový dokument, vlastník datové schránky 
dostane upozornění. Je to velmi podobné, jako oznámení o zásilce, které poštovní 
doručovatel vhodí do poštovní schránky. Můžete si vybrat, zda vás na novou datovou 
zprávu upozorní SMS ve vašem mobilním telefonu nebo e-mailová zpráva. Oznámení 
pomocí SMS je zpoplatněno, oznámení e-mailem je zcela zdarma. 
Dokument je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. 
Pokud se vlastník datové schránky nepřihlásí do 10 dnů ode dne doručení dokumentu, 
považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 

Sbor dobrovolných hasičů

V letošním roce, stejně jako v těch předešlých, bylo naším sborem pořádáno 
mnoho akcí. Jednalo se zejména o akce pracovní, kulturní a sportovní. Tradičně byly 
pořádány soutěže ve sportovním útoku. V květnu proběhla okrsková soutěž a v září 
soutěž o putovní pohár SDH Lipník. Obě soutěže se velice vydařily nejen vysokým 
zájmem soutěžících a diváků, ale i počasím. Zvláště na zářijové soutěži o pohár SDH 
Lipník jsme oproti posledním rokům zaznamenali nárůst počtu soutěžících družstev. 
Další akcí pořádanou naším sborem byla pouť, která se konala v červnu. Na 
předpouťové zábavě hrála hudební skupina SSM a na pouťové zábavě dechová 
skupina Horané. Kromě těchto akcí probíhaly celý rok brigády v Havránku, na sběru 
kamene a další. Na podzim došlo v Havránku k umístění nové základny na vhodnější 
místo. Na jaře příštího roku bude dokončena úprava terénu kolem základny, aby mohla 
být bez problému užívána. S pracemi na této základně našemu sboru pomáhal obecní 
úřad, další obyvatelé Lipníka a členové sboru dobrovolných hasičů z Ostašova.

Z hlediska zásahové jednotky byl tento rok poměrně aktivní. Zejména v červenci, 
kdy bylo období abnormálně silných dešťů. Zásahová jednotka zaznamenala v těchto 
dnech několik výjezdů. Ve většině případů se jednalo o čerpání vody ze studní nebo 
sklepů. Kromě toho měla jednotka několik kritických dní pohotovost pro případ 
možného zásahu při náhlém přívalovém dešti. Mimo těchto úkolů se musí členové 
zásahové jednotky během roku účastnit různých periodických školení, které zvyšují 
jejich způsobilost a prověřují jejich znalosti.

Co se týče soutěžního družstva mužů, tradičním problémem je nedostatek lidí, 
kteří by byli ochotni a zároveň měli dostatek času věnovat se požárnímu sportu. I přes 
tento problém naše družstvo udělalo další pokrok ve svém hodnocení. V předchozích 
letech se umisťovalo spíše v polovině tabulky Třebíčské ligy. V letošním roce naše 
družstvo získalo umístění na desátém místě ze třiceti bodovaných.  Kromě toho, 

12



získalo několik pohárových míst v jednotlivých soutěžích. Fungování soutěžního 
družstva je zaštítěno několika sponzory a obecním úřadem, za což jim patří veliký dík.

Největší novinkou a určitě i radostí se stalo družstvo mladých hasičů, které bylo 
založeno koncem minulého roku. Mladí hasiči se celý rok schází v klubovně, aby se 
naučili základům, které musí každý hasič ovládat. V letošním roce se naučili poznávat 
a používat jednotlivé druhy hasičského vybavení. Dále se naučili rozeznávat a po-
užívat druhy hasičských přístrojů, základy zdravovědy, vázání uzlů, práci s kompasem 
a další. Mimo jiné podnikli několik výletů, jak poučných, tak zábavných. V krátkosti je 
možné jmenovat exkurzi u profesionálních hasičů v Třebíči nebo zhlédnutí několika 
závodů. V letních měsících se věnovali převážně fyzickým aktivitám. Jako správné 
soutěžní družstvo prováděli pravidelné tréninky v požárním útoku.

Termín výroční schůze byl stanoven na 18.12.2009. Jako každý rok zde probíhá 
zhodnocení uplynulého roku, příprava na další rok a volba delegátů na okresní valnou 
hromadu. Letošní rok je výjimečný v tom, že proběhnou volby do výboru SDH. Tento 
výbor je sestaven ze starosty, místostarosty, velitele, hospodáře a člena výboru.

Závěrem bych rád jménem SDH Lipník poděkoval všem členům i nečlenům 
našeho sboru za práci a podporu v uplynulém roce. Samozřejmostí je i veliký dík všem 
sponzorům a Obecnímu úřadu v Lipníku, bez kterých by fungování sboru a soutěžního 
družstva bylo obtížné. Zároveň bych Vám všem rád popřál krásné a pohodové vánoce 
a hodně zdraví a štěstí v novém roce. 

Pavel Svoboda, kednatel SDH Lipník

Z kontrolní komise

Vážení spoluobčané
stojíme na prahu nového roku 2010 . Mnozí z nás se budou zamýšlet nad končícím 

rokem 2009 , jaký vlastně byl, zda splnil naše očekávání , co dobrého nebo nedobrého 
nám přinesl.

To platí také pro obecní zastupitelstvo a její pracovní komise. Tyto orgány také vždy 
v tomto období pravidelně hodnotí svoji činnost a připravují se na další funkční rok. To 
platí i pro práci kontrolního výboru. 

Pětičlenný výbor složený ze zkušených a odpovědných členů pracoval dobře. Rád 
konstatuji, že naše práce byla pro obec přínosem. Jak bylo vzpomenuto již dříve 
kontrolní výbor plní mimo jiné také funkci pořádkové komise. Právě tato oblast má 
v práci výboru důležité místo . Občas nastávají mezi občany drobné neshody. Naštěstí 
se našly cesty jak věci vyřešit tak, aby se nevyhrotily do konfliktních situací. Je na místě 
občanům poděkovat za vzájemnou slušnost a ohleduplnost a toleranci.

V letošním roce se aktivity výboru soustředily mimo daných pracovních povinností 
na novelizaci obecních vyhlášek a to zejména v oblasti chovu domácího zvířectva. 
Účelem toho bylo změnit či doplnit obsah vyhlášky a zajistit tak jejích  účelnost 
a smysluplnost. Přehodnocena a upravena byla také soustava vybírání místních 
poplatků, která pak byla předložena obecnímu zastupitelstvu ke schválení. Byl 
přeodnocen i stav nakládání s domovním odpadem – odvoz odpadu, sběr nebezpeč-
ného odpadu , skládka stavebního odpadu v „Havránku“ apod. Rušivým momentem je 
přetrvávající pohyb volně se pohybujících psů bez svého majitele po vsi. Zde jsou 
stížnosti občanů časté.
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V současné době se členové výboru spolupodílejí na inventarizaci majetku obce. 
Počátkem nového roku se výbor zaměří na vypracování plánu práce pro čtvrtý rok 
volebního období, dále bude provedena kontrola využívání veřejných prostranství 
obce našimi občany, která bude podkladem pro vybrání poplatků. 

Stranou nezůstane jako vždy bezpečnostní situace , dodržování platných obec-
ních vyhlášek. Z toho vyplývá nutnost spolupráce s policií ČR při zajišťování všeo-
becné bezpečnostní situace a dopravní situace v obci, při ochraně soukromého 
majetku občanů. Bezpečnostní situace nezaznamenala žádné rušivé momenty, 
výtržnosti nebo jiné protispolečenské jevy , které by narušovaly život v naší obci.

Jsme kdykoliv připraveni řešit stížnosti a připomínky, se kterými se obrátíte na 
kontrolní výbor případně zastupitelstvo obce. Budeme je řešit v rámci svých pracov-
ních pravomocí, pokud budou některé případy přesahovat tento rámec ,budou postou-
peny do zastupitelstva obce , nebo následně příslušnému úřadu v Třebíči.

Poznatky a zkušenosti, které jsme za tři roky práce kontrolního výboru v obci 
získali, uplatníme ve své práci i v roce 2010.

Za kontrolní výbor děkuji všem občanům za kladný přístup k plnění svých občan-
ských povinností , za dobré sousedské vztahy , za vzájemné pochopení a úctu.

Přejeme Vám klidné a spokojené vánoce , pevné zdraví a hodně zdaru v roce 
2010.

Za kontrolní výbor Ing. Stanislav Bárta

Kulturní komise

Rok utekl jako voda a teď nás čekají svátky klidu, radosti a pohody. V letošním roce 
nám počasí nepřálo tudíž nám nevyšel dětský den a lipka. Lipka musela být 
přemístěna do kulturního domu. Je to škoda, protože jsme pro děti připravili hry ve 
stylu country. Mohly si vyzkoušet sběr brambor, převážení sena na kotouči a ve finále 
si soutěžící mohli podojit naši kravičku, kterou jsme pro ně nechali vyrobit. Pár soutěží 
jsme museli vynechat, poněvadž byly připraveny pro přírodní areál v Havránku. Děti 
měly k dispozici skákací hrad se kterým přijeli zástupci z firmy EON. Myslíme si, že 
i přes nepřízeň počasí se dětem a všem, kdo se přišel podívat,  akce líbila.

Vítání občánků se uskutečnilo 18.10.2009. Vítání se zúčastnilo deset dětí. 
Z Lipníka sedm dětí, dvě děti z Klučova a jedno dítě z Petrůvek. Pěkný program 
připravila paní učitelka z mateřské školy s dětmi.

Také k nám jako každý rok přišel Mikuláš se svoji družinou a to 5. 12. 2009. 
K poslechu a tanci hrála skupina EVER GREEN. 

V příštím roce 2010 plánujeme průvod masek po vsi neboli tradiční masopust a to 
13. února 2010. 

Sousedský ples pořádáme 27.února 2010. K poslechu a tanci bude hrát SAGITA 
MUSIC.

Dětský karneval se uskuteční 6. března 2010.
Nové občánky z Lipníka a okolí uvítáme 9. května 2010.
Velká akce a velice důležitá bude příští rok 2010. Je to setkání rodáků z Lipníka. 

Setkání rodáků se koná jednou za deset let. První se uskutečnilo v roce 1990. Příští rok 
se uskuteční již třetí setkání. Přípravy jsou v plném proudu a datum je stanoven na 
22. května 2010.
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Věříme, že si z naší programové nabídky vyberete a všechny Vás na ně srdečně 
zveme ať jsou pro děti či pro dospělé. 

Ještě bych Vám chtěla představit naše letošní nové občánky.

Svobodová Aneta Lipník 94 Pacasová Hana  Lipník 119
Pléhová Sára Lipník 130 Nováček Tomáš Lipník 105
Palátová Nela Lipník 106 Skoumal Roman Lipník 31
Martének Arnošt Lipník 21 Tesař Jakub Lipník 70

Nemohu též zapomenout na oslavence, kteří oslaví příští rok životní jubilea.

50 let
Cafourková Marie Lipník 114 Dufková Dana Lipník 100
Fiala Jiří  Lipník 112 Mrňa Zdeněk Lipník 10
Pacola Arnošt Lipník 67
55 let
Hemalová Jiřina Lipník 56 Mikešová Drahoslava Lipník 12
Valová Dana Lipník 2
60 let
Mácová Ludmila Lipník 86 Čechová Věra Lipník 50
Holečková Jitka Lipník 94 Macháčková Helena Lipník 57
Novotný Josef Lipník 20 Prodělal František Lipník 1
Vašíčková Berta Lipník 91
65 let
Hlaváček Vlastimil Lipník 100 Jedoun František Lipník 47
Rousek Josef  Lipník 46
70 let
Javůrková Marie Lipník 41 Němcová Marie Lipník 97
Veselá Stanislava Lipník 9 
75 let
Bula Alois Lipník 27 Mrňa Josef Lipník 52
Smrčková Aloisie Lipník 16
80 let
Hanáková Terezie Lipník 48
Holas Zdeněk Lipník 98
85 let
Padělek Ladislav Lipník 72
90 let
Mikešová Marie Lipník 6

V letošním roce jsme se rozloučili s Františkem Mikešem, Lipník 6.

Za kulturní komisi Vám všem přeji příjemné prožití svátků vánočních a hlavně 
hodně zdraví do nového roku 2010.

Miroslava Tomková

15



16

LIPNÍČEK
Obecní zpravodaj číslo 34
prosinec 2009

Pro své občany vydává Obec Lipník
Realizace:

Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice
vecera.petr@volny.cz

O
p
ra

vy
 K

D
 js

o
u
 u

 k
o
n
ce

..
.



Oprava fasády kostela byla náročná



Vítání občánků v Kulturním domě
 bylo s velkou účastí


