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Vážení spoluobčané,
nedávno jsme prožívali klidný, adventní čas a do domácností k Vám byl doručen 

další, v pořadí 36. obecní zpravodaj Lipníček, a už tu máme červen. V červnu, jednom 
z nejhezčích měsíců v roce, kdy doznívá krásné jaro, k Vám přichází Lipníček znovu 
a chce Vás informovat o dění v naší obci.

Blížící se lipnická pouť jasně signalizuje, že už zase uběhlo půl dalšího kalendář-
ního roku. O pouti se obvykle potkáme s nejbližšími příbuznými a bývalými kamarády, 
se kterými jsme prožívali dětství a mládí. Děti a studenti se budou těšit na prázdniny 
a po nich už přijde opět podzim a později znovu advent a Vánoce. – Takový je průběh 
každého roku a my si můžeme říci, že jsme zase o rok starší. Takový je nepsaný 
přírodní zákon a nikdo ho nedokázal a ani nedokáže změnit. 

Tak jako každá rodina, tak i naše rodina obecní se připraví a prožije pouť jak nejlépe 
umí. Uklidíme, pozveme hosty, popovídáme si a třeba i něco dobrého sníme 
a vypijeme. O tom přece poutní dny jsou. Letos „drží“ pouť hasiči a přejme si, ať jim i 
nám vyjde počasí, dechovka pěkně zahraje a potkáme se s přáteli a kamarády, které 
třeba nevidíme celý rok.

Ve svém úvodníku se chci trochu vrátit ještě k uplynulému období od voleb koncem 
minulého roku. Devítičlenné obecní zastupitelstvo si na ustavující schůzi 8. listopadu 
minulého roku zvolilo své statutární zástupce a následně byly zřízeny pracovní výbory 
a komise. Za uplynulé půlroční období lze říci, že všichni zastupitelé i členové komisí si 
uvědomují svoji povinnost naplňovat svoje poslání a být platným jedincem v týmu lidí, 
kteří chtějí být spoluobčanům v naší obci užiteční. Některé snahy je vidět hned, 
některé se projeví v delším časovém horizontu. Pokud si přečtete další články 
zpravodaje, snad se ubezpečíte, že už uplynulý půlrok práce přinesl konkrétní 
výsledky a i dlouhodobější záměry jsou soustavně tlačeny dopředu a měly by se 
podařit. 

Naši předchůdci připravili projekt na zateplení budovy školy a požádali v září 
minulého roku o dotaci z Fondu životního prostředí na financování tohoto záměru. Této 
žádosti nebylo bohužel vyhověno a záměr v předpokládaném rozsahu nelze 
z finančních důvodů realizovat. Určitě budeme hledat možnosti, jak alespoň po 
částech a v rozsahu získaných financí z jiných zdrojů v průběhu dalších let záměr 
uskutečnit. 

Obecně bych chtěl zdůraznit, že není možné v tomto volebním období všechno, co 
se snažíme připravovat, dokončit. Co postupně připravujeme se dočtete v informacích 
z jednání zastupitelstva obce. Určitě nám přejde část celkových úprav v obci 
(komunikace a prostranství) do dalšího volebního období, protože finanční objem této 
stavby dosáhne 6 – 7 mil. Kč. Když vezmeme v úvahu, že každý rok po celé volební 
období bude téměř čtvrtina obecního rozpočtu použita na splácení stávajícího úvěru 
(čerpaného na výstavbu sítí v nové zástavbě u Silničního) a na jakýkoliv záměr i při 
získání dotací potřebujete finance na spoluúčast při financování, tak musíte dojít 
k závěru, že bez dalších cizích zdrojů (půjček, úvěrů) se nemůžeme obejít. To je prostě 
fakt, ale bez tohoto bychom se do ničeho nemohli vůbec pouštět. Chceme se z důvodu 
maximálního naplnění záměrů pohybovat tzv. „na hraně“, ale určitě nepřipustíme 
zadlužení obce natolik, aby měla existenční problémy, ať ji v budoucnu bude řídit 
kdokoliv. – Doba, kdy se mohlo říkat „vono to nějak dopadne,“ je nenávratně pryč. 
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V závěru úvodního příspěvku se chci vrátit k přicházejícímu období léta. Pro 
každého toto období znamená něco jiného. Pro někoho je to doba prázdnin, 
vysněných dovolených třeba i u moře (ale i u nás v republice je krásně), pro někoho je 
to období nastávající práce při sklizni obilí a jiných plodin. Každý má o prožití letních 
měsíců jiné představy. Chtěl bych Vám popřát, aby nadcházející období Vaše 
představy naplnilo co nejvíce. – Jedním ze společných přání nás, lipnických občanů, je 
určitě mít pěkný prožitek při tradiční oslavě „Lípy“ kterou letos připravujeme na sobotu 
20. srpna a všechny Vás do Havránku srdečně zveme.  

Josef Novotný, starosta obce

Vybráno ze zápisů zasedání zastupitelstva obce Lipník za 
období  od listopadu 2010 do května 2011:

! 30. 11. 2010 – projednáno a schváleno kompletní složení výborů a komisí obecního 
zastupitelstva (kontrolní, finanční, stavební, kulturní).

! Byly sestaveny inventurní komise pro provedení inventarizace obecního majetku ke 
konci letošního roku (2010).

! Přednesen návrh obecního rozpočtu na rok 2011 s tím, že jeho schválení bylo 
provedeno na dalším zasedání zastupitelstva.

! Na sobotu 4. prosince připravuje kulturní komise tradiční mikulášskou nadílku 
spojenou s rozsvícením vánočního stromečku před kostelem.

! Za účasti přizvaných zástupců místních hasičů, starosty Ing. Pavla Svobody a velitele 
Františka Mikeše byla formou diskuse projednána spolupráce mezi místním hasič-
ským sborem a obcí. Rovněž bylo odsouhlaseno přeřazení zásahové jednotky 
našich hasičů z JPO 3 do JPO 5 z důvodu nedostatečného vybavení požární 
technikou. 

! Bylo dohodnuto soustředit veškeré materiály pro naplnění obecního zpravodaje 
„Lipníčku“ u p. Arnošta Pacoly, který bude zabezpečovat kompletně záležitosti 
spojené s organizací vydáváním tohoto snad oblíbeného informátora obecního 
dění. 

! Na základě připomínek občanů bude za účasti odborné firmy posouzena změna 
dopravního značení v Nové ulici, případně i jinde v obci. 

! 11. 1. 2011 – za účasti ředitele školy byla podrobně rozebrána situace v škole 
(základní i mateřské). Nejpodstatnější je problém s nedostatečným počtem žáků 
v základní škole, což zatěžuje značným způsobem, možná i zbytečně, obecní 
rozpočet (děti po ukončení mateřské školy odcházejí do první třídy do jiných 
základních škol). Hlavním záměrem pro zlepšení podmínek ve škole je plánovaná 
rekonstrukce zaměřená především na zateplení budovy, kde bylo požádáno 
o dotaci z Fondu životního prostředí, z titulu „Zelená úsporám“.

! Byly projednány výsledky inventarizace obecního majetku a jmenovitě dle položek 
schválilo zastupitelstvo protokol o vyřazení z evidence s následnou fyzickou 
likvidací.

! Na úřední desce obecního úřadu budou (v té době) zveřejněny dokumenty týkající se 
Územního plánu obce s tím, že 28. 2. 2011 proběhne závěrečné projednání tohoto 
plánu.
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! Zastupitelstvem bylo schváleno jednat s paní Zdeňkou Nedvědickou ohledně nákupu 
pozemku v „Havránku“ pod srubem. Důvodem je dořešení majetkoprávních 
záležitostí v uvedené lokalitě, abychom jako obec byli majiteli a mohli případně 
realizovat záměry spojené s údržbou, případně celkovou rekonstrukcí srubu a jeho 
okolí.

! Byla podána informace o výsledku Tříkrálové sbírky, kterou zajišťoval v celé lipnické 
farnosti Pavel Svoboda z Lipníka. Bylo vybráno v Lipníku 6 685 Kč, v Ostašově 
4 322 Kč, v Klučově 4 158 Kč a v Petrůvkách 2 627 Kč. Celkem tedy 17 792 Kč. 
Peníze byla odeslány na běžný účet Charity v Třebíči. 

! Bylo dohodnuto, že kulturní komise připraví na sobotu 12. února „Košt slivovice  
lipnických paličů“ a ochutnávku spojenou s hodnocením štrúdlu lipnických 
hospodyněk.

! 1. 2. 2011 – byla uzavřena kupní smlouva s paní Zdeňkou Nedvědickou  a Jaroslavou 
Mácovou o koupi pozemku v Havránku a úhrada kupní ceny byla provedena 
v hotovosti při podpisu smlouvy. 

! OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) provedla u našeho obecního úřadu 
kontrolu za léta 2006 – 2010. Kontrolou nebyla zjištěny žádné závady (poděkování 
paní Aleně Svobodové, která agendu vede). 

! Od 1. 1. 2011 bude v Třebíči zajišťováno služba první pomoci (pohotovost) takto: 
pondělí – pátek   17.00 – 20.00 hodin
sobota – neděle    9.00 – 20.00 hodin 

! Finanční výbor zajistí výběr poplatků ze psů a za hrobová místa na místním hřbitově. 
Poplatky za užívání veřejného prostranství za rok 2010 nebudou vybírány (chybí 
seriozní podklady). 

! Bylo započato jednání o prodeji plynových rozvodů. Účastníky prodeje jsou kromě 
naší obce ještě Dolní Vilémovice, Třebenice, Klučov, Ostašov a Zárubnice. 
Oslovíme RWE (plynaře), E.ON a ČEZ.

! 22. 2. 2011 – zasedání zastupitelstva se účastnil i Pavel Nováček, kronikář naší obce, 
který seznámil zastupitele se zápisem do kroniky za rok 2010.

! Byla uzavřena smlouva s obcí Myslibořice o příspěvku na děti z naší obce, které jsou 
žáky Základní školy v Myslibořicích. Tuto školu navštěvuje 17 žáků z naší obce 
a celkový příspěvek činí 37 740 Kč. 

! Zastupitelstvo projednalo možnost využití grantového programu na modernizaci 
a úpravy sportoviště – fotbalové hřiště a okolí.

! Na 18. 3. 2011 byl pozván do naší obce senátor Vítězslav Jonáš. V 15 hodin navštívil 
obecní úřad a základní školu, od 16.15 hodin besedoval v Restauraci Na 13 se 
zastupiteli obce a členy komisí, pozváni byli také zástupci „sokolů“ a „hasičů“. 

! Bylo rozhodnuto nevyhovět požadavku o příspěvek na činnost organizace 
„důchodců“ v Hrotovicích.

! Zastupitelstvo projednalo znovu žádosti tří občanů o práci na veřejně prospěšných 
pracích. Bylo rozhodnuto, že nebudeme této možnosti využívat a občany z tohoto 
titulu nebudeme zaměstnávat. Pro zajištění potřebných prací postačí stávající 
zaměstnanec Michal Jaša. 

! Zastupitelstvo schválilo koupi pozemku, p.č. 678/20 od p. Zdeňka Mrni. Jedná se 
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o parcelu v lokalitě Havránek, přes tuto parcelu vede příjezdová cesta do celého 
areálu (srub, skládka, lesy v Borovinách).

! Byla projednána a schválena změna majitele stavebního pozemku v nové ulici. 
Vlastnictví přejde novou smlouvou z Vladimíra Floriána na Martina Horta z Třebíče, 
který pozemek využije pro výstavbu rodinného domku. 

! Mirka Tomková, předsedkyně kulturní komise, informovala o zajištění tradičního 
masopustu, který bude 5. 3. 2011.

! Jaroslav Králík podal informaci o prováděných pracích, které zajišťuje zaměstnanec 
obce Michal Jaša.

! 15. 3. 2011 - jednalo se o rozšířené zasedání zastupitelstva o členy všech komisí 
a výborů, které byly při zastupitelstvu zřízeny (kontrolní, finanční, kulturní a sta-
vební). 

! V souvislosti s nedostatečným počtem žáků v místní základní škole nám krajský úřad 
povolil výjimku na provozování ZŠ. S udělením výjimky souvisí i příspěvek obce na 
mzdové náklady ve výši 156 000 Kč. Od příštího školního roku 2011/2012 je 
v základní škole zapsán již dostatečný počet žáků, tudíž výjimka spojená s pří-
spěvkem již nebude potřeba. 

! Byly schváleny obecní vyhlášky – č. 1/2011 o místním poplatku ze psů a č. 2 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. – Dále zastupitelstvo vzalo 
na vědomí a schvaluje  materiály z kontrolního výboru, které řeší upozornění 
občanům na možný postih za vypouštění domácího zvířectva a ceník za půjčování 
strojů a jiných technických prostředků obce. (Konkrétní podoba ceníku je v další 
části zpravodaje).

! Starosta informoval o postupu prací na zpracování studie na rekonstrukci srubu 
v Havránku. Potřebnou dokumentaci a stavební povolení chceme zvládnout tak, 
abychom mohli letos požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova a zamýšlenou 
rekonstrukci realizovat v příštím roce. 

! S ing. Vostálem uzavřeme smlouvu na zpracování projektové přípravy a sou-
visejících služeb na rozsáhlou stavbu, kterou bude celková úprava obce, tzn. 
komunikace a prostranství. Pro značný finanční objem této zamýšlené akce 
bychom chtěli tuto stavbu rozdělit do několika etap. I zde chceme požádat o dotaci 
z PRV; nezbytné však bude použít překlenovací úvěr od některého peněžního 
ústavu, který chceme splácet (nebo alespoň částečně splatit) právě z poskytnuté 
dotace po dokončení jednotlivých etap stavby. 

! Zastupitelstvo schválilo konečnou podobu Územního plánu, který prošel všemi 
potřebnými schvalovacími procesy a je závazný pro příští období. 

! 26. 4. 2011 – pracovníci Krajského úřadu přezkoumali hospodaření obce za rok 2010. 
Závěrem celé zprávy je konstatování, že nebyly shledány žádné závady. Starosta 
vyslovil pochvalu účetní Aleně Svobodové za velmi dobrou práci. 

! Zastupitelstvo bylo podrobně seznámeno s hospodařením obce a schválilo 
závěrečný účet obce ke 31. 12. 2010, který zahrnuje i hospodaření základní 
a mateřské školy. 

! Byla podána informace, že nám bohužel nebude poskytnuta dotace na zateplení 
školy v rámci programu „Zelená úsporám“. Z toho důvodu se projektově připravená 
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rekonstrukce nebude realizovat a připravíme variantu nejnutnějších oprav nutných 
pro provoz školy v návaznosti na vlastní finanční prostředky, případně s využitím 
krajských a republikových průběžně vyhlašovaných dotačních titulů. 

! Po skončení fotbalové sezony započneme s opravou střídaček na hřišti a výstavbou 
skladu za hřbitovem. Je třeba zpracovat dokumentaci, vyřídit stavební povolení 
a oslovit některou stavební firmu, která stavbu provede. Záležitosti spojené 
s vlastním provedením záměru budeme řešit společně, vedoucím realizačního 
týmu bude předseda stavební komise Pavel Nedvědický. 

! V průběhu května a do poloviny června bude provedena oprava a nátěr nástěnek 
u čekárny a provedeno i vnitřní a vnější vymalování autobusové čekárny. Za 
provedení je odpovědný Milan Tomek.

! 17. 5. 2011 – příprava na jednání rady Mikroregionu Rokytná včetně našeho zájmu 
získat finanční pomoc z příspěvku, který poskytuje Mikroregionu ČEZ, JE 
Dukovany.

!  Byla podána informace z aktivu obcí ve 20-kilometrovém pásmu kolem Jaderné 
elektrárny Dukovany – podstatné je to, že dnes dostává maximální podporu 
výstavba dalšího bloku v Temelíně a Dukovany se tak dostávají na vedlejší kolej, 
což může do budoucna způsobit v regionu značné zvýšení nezaměstnaností 
a další sociální problémy.

! Při osobním projednání a zmapování situace ve škole bylo dohodnuto, které práce se 
provedou letos a které v příštím roce. Byly rozděleny úkoly mezi odpovědné 
zastupitele. Letos bychom zajistili zbourání komínu a celkovou likvidaci kotelny 
včetně zasypání venkovních násypných šachet. 

! Zastupitelstvo bylo informováno, že spoluobčanu, panu Františku Palátovi, bylo 
předáno vysoké hasičské vyznamenání „Zasloužilý hasič“. Slavnostní předání 
proběhlo v Přibyslavi za účasti představitele okresních hasičů, lipnických hasičů, 
starosty obce a rodinných příslušníků p. Paláta. 

! Bylo dohodnuto zajištění některých úkolů s osobní odpovědností – kromě již 
započaté práce na čekárně a vývěsních skříňkách, instalaci dopravních značek, 
střídaček a skladu na hřišti bude proveden nátěr zábradlí v Havránku (Jaroslav 
Králík s Michalem Jašou, menší pískoviště na dětském hřišti a nová vývěska do 
čekárny - Pavel Nedvědický).

! Mirka Tomková, předsedkyně kulturní komise, informovala o možnostech v zajištění 
programu na obecní oslavu „Lípy“, která proběhne tradičně v Havránku v sobotu 
20. srpna.

Josef Novotný, starosta obce

Informace kontrolního výboru – pravidla a sazby půjčování 
strojů a technických prostředků obce

Na jednání zastupitelstva obce byla dne 15. 3. 2011 schválena nová pravidla 
a sazby za půjčování strojů a technických prostředků obce. Vzhledem k množícím se 
dotazům uvádíme nové znění této vyhlášky:

Zástupce obce pověřený pronajímáním (dále jen pronajímatel) níže uvedených 
věcí je určen Jaroslav Králík. Jeho zástupcem Michal Jaša. 
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Oba pracovníci povedou společnou evidenci objednávek pronájmu nebo 
objednávek přepravy tak, aby byli vzájemně informováni o smluvených termínech 
objednávek. 

Pronajímatel na základě požadavku osoby na pronájem věci společně dohodne 
termín pronájmu. Pronájem věci bude prováděn na základě smlouvy, jejíž součástí 
jsou podmínky pronájmu, se kterými se nájemce před podpisem seznámí a smlouvu 
na důkaz souhlasu s podmínkami a převzetím věci podepíše. Pronajímatel předá věc 
proti podpisu nájemce. 

Při navrácení věci zkontroluje pronajímatel stav a vybere od nájemce poplatek 
(předá mu originál příjmového dokladu).

V případě poškození věci domluví okamžitou nápravu nebo sepíše dohodu 
o poškození a toto řeší přes obecní úřad. Pokud nájemce nezaplatí dlužnou částku, 
upozorní ho na poplatek z prodlení (uveden ve smlouvě) a předá na obecní úřad 
vyplněný originál i kopii příjmového dokladu spolu se smlouvou o pronájmu 
k vymáhání pohledávky .

Uvedené služby a pronájmy věcí se provádí pouze pro občany Lipníku a vlastníky 
nemovitostí v Lipníku.

Výjimku povoluje starosta nebo místostarosta.

Předměty pronájmu: 

míchačka malá ............................................................................30,- Kč/den,
míchačka střední .........................................................................40,- Kč/den,
míchačka velká ...........................................................................50,- Kč/den,
žebřík výsuvný ............................................................................50,- Kč/den,
prořezávačka ..........................................................................5000,- Kč za hřiště,
................................................................................................. 400,- Kč/hod,
traktor s řidičem .........................................................................350,- Kč/hod ,
dvoukolka za traktor ....................................................................50,- Kč/den,
malá vlečka ...............................................................................100,- Kč/den,
velká vlečka...............................................................................200,- Kč/den.

Cena dopravy:

.......doprava na skládku v Petrůvkách ..............................................350,- Kč,

.......doprava na úložiště v Lipníku.....................................................350,- Kč.
Řízením traktoru je pověřen Michal Jaša, náhradním řidičem je Jaroslav Králík.
Přívěsy se půjčují pouze s následným odvozem, a to k naplnění nebo složení nákladu. 
Maximální doba půjčení je 7 dní. První den zapůjčení přívěsu není zpoplatněn, platí se 
jen cena dopravy (tj. 350,- Kč).
Hodina práce obecního pracovníka (režijní cena 110,- Kč):
.......pro občany a vlastníky nemovitostí v Lipníku..............................150,- Kč/hod,
.......pro cizí ......................................................................................200,- Kč/hod.
Neúčtují se práce pro obec, složky obce (sokoli, hasiči, veřejné akce lipnické mládeže 
a důchodců), úklid veřejných prostranství a kostela.

Ing. Zdeněk Kneslík
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Lipník má nový územní plán obce. K čemu je to dobré?

Obec Lipník má od letošního jara schválený nový územní plán, který slouží jako 
podklad pro další rozvíjení obce – určuje využití ploch v obci, trasy komunikací 
a možnosti rozvoje staveb pro bydlení, podnikání i pro volný čas.

Ve středověku, kdy obce vznikaly, toto všechno dokázal zařídit jeden člověk 
– lokátor.  Byla to osoba pověřená založením vsi či města. Povinností lokátora bylo 
najít lidi ochotné se v novém sídlišti usadit, zastupovat je a zorganizovat veškerou 
činnost související bezprostředně se vznikem osady, tedy přesun osadníků, vyměření 
polností, vyklučení lesa atd. Musel to být člověk zkušený, znalý přírody i potřeb lidí. 
Dané místo muselo mít dobrý zdroj pitné vody, skýtat ochranu před nepříznivými 
povětrnostními vlivy, být třeba i dobře bránitelné a také nabízet zdroje obživy pro své 
obyvatele. Jinak by tam samozřejmě lidé nežili. 

Moderní obdobou lokátorů jsou dnes urbanisté, kteří „rozhodí na mapě své 
čtverečky a obdélníky“ s určením, kde je vhodné postavit obytné domy, kde továrnu, 
kde spalovnu, kde kasárna, letiště, hřiště  nebo koupaliště. Výsledkem práce urbanistů 
a požadavků zástupců obcí, energetiků, vodařů, silničářů, hasičů, ochránců přírody 
a mnoha dalších je územní plán.  Tedy vize žádoucího rozvoje obce. Plán nicméně 
přesně neurčuje, jak by například  ten či onen rodinný dům měl v dané lokalitě vypadat, 
ale že tam musí stát právě jen rodinný dům. Ve vilové čtvrti zkrátka není možné postavit 
třeba jatka.

První územní plán naší obce byl zpracován v roce 2000. Připravoval se ve dvou 
fázích. První fází byla studie a teprve po ní byl zpracován vlastní územní plán, který byl 
schválen 12. 9. 2000. Zpracováván byl hlavně pro lokalitu výstavby nových rodinných 
domků v Lipníku. Tato lokalita se domky rychle zaplnila, takže to vytvořilo požadavky 
na další  místa pro bytovou zástavbu v naší obci. Zákon přitom obcím nařídil zpracovat 
územní plány nejpozději do roku 2006.  Kde je již zpracovány měli, měli si je postupně 
obnovit. V případě naší obce Lipníku do roku 2010.

Úřadování bylo habaděj
Nový  územní plán obce vyšel ze zadání územního plánu a po schválení zadání byl 

teprve schvalován. Návrh územního plánu, ke kterému se vyjadřovali např. Hasičský 
záchranný sbor kraje Vysočina, odbor dopravy krajského úřadu, odbor lesního 
a vodního hospodářství nebo Krajská veterinární správa, odbor dopravy, školství nebo 
životního prostředí městského úřadu a další subjekty… a samozřejmě pořizovatel 
územního plánu, kterým byl na žádost naší obce Městský úřad Třebíč a jeho oddělení, 
Úřad územního plánování. Vlastním zhotovitelem územního plánu pak byla Ing. arch. 
Vlasta Šilhavá z Brna.

Už má právní moc
Nový územní plán naší obce byl  vydán v březnu letošního roku a od dubna nabyl 

právní moci. To například znamená, že obec může žádat o dotace na různé projekty na 
svém území, které vyplývají z územního plánu. Konkrétně z dotačních titulů Programu 
obnovy vesnice můžeme dostat 150 000 korun na jeden projekt. V minulosti tak Lipník 
získal peníze na obnovy místních komunikací a na opravy v kulturním domě a ve škole. 
Dále existuje Program rozvoje venkova, z něho budeme například čerpat dotace na 
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rekonstrukci srubu u Havránku. Zároveň je ale třeba také říct, že dotace sice dostat 
můžeme, ale nemusíme, žádný automatický nárok na ně není. Územní plán také 
poslouží jako podklad pro výstavbu na soukromých zahradách, které jsou v ochraně 
zemědělského půdního fondu. Důležité je, že tyto pozemky je možné právě na 
základě územního plánu vyjmout bezplatně.

Jak byl drahý?
Pořízení územního plánu přišlo na celkem 200 000 korun, naše obec přitom získala 

na návrh územního plánu z této částky 112 500 Kč jako dotaci z rozpočtu kraje Vyso-
čina.  50 000 korun stálo dokončení a digitalizování územního plánu. Dnes je zkrátka 
výhodnější mít územní plán nahraný v počítači, než nosit po úřadech stohy papírů.

Proč je tak důležitý?
Nový územní plán vychází z požadavku rozvoje obce i ze zákona. Běžně si  možná 

mnozí neuvědomujeme, že obec nezískává od svých obyvatel přímo žádné větší 
peníze na svoji existenci a rozvoj. Žijeme v době přerozdělování daní a poskytování 
nejrůznější dotací (darů), grantů a půjček. Tyto peníze přerozděluje Evropská unie i 
náš stát prostřednictvím svých ministerstev, krajů a větších měst s přenesenou 
působností. A záleží tedy na šikovnosti volených zástupců obcí, jak jsou informováni, 
připraveni a jak šikovně dokážou otevřít příslušné šuplíky státních úředníků 
s připravenými penězi. Ty jim tam nasypal stát, potažmo vláda, ze schváleného 
státního rozpočtu na ten který rok. A být připraven a schopen v dnešní době  tyto 
peníze získat, to znamená především mít schválený územní plán. Není tak potřeba 
každému úředníkovi při žádosti o peníze znovu a znovu  opakovat, kde Lipník leží 
a proč bychom potřebovali peníze na zateplení školy či novou silnici v nové obytné 
čtvrti. Příslušný úředník si to vyčte z našeho digitalizovaného plánu i se všemi 
dobrozdáními a doporučeními všech kompetentních, kteří územní plán tvořili 
a vyjadřovali se k němu. Starosta obce tak není úplně v roli zkroušeného prosebníka 
mačkajícího čepici v předpokoji úřadu, ale má v ruce dokument, který říká, že by bylo 
opravdu dobré, aby nám tu dotaci na  ten požadovaný záměr dali.

Urbanistům se Lipník moc líbí
Obce, které mají územní plán, proto mají větší šance získávat dotace. Rozvoj obce 

tedy vychází z plánu, který by měl zajistit že to bude rozvoj systematický a co nejvíce 
promyšlený. Důležité je, že územní plán také zjednodušuje povolování staveb v obci. 
Každý zájemce a stavebník z něj získá všechny potřebné informace a v katastru 
Lipníku se tak hodí třeba i pro rozšíření silážních žlabů zemědělského družstva. Lipník 
je zajímavý tím, že pozemky vyčleněné územním plánem u Silničního rybníku pro další 
zástavbu novými rodinnými domky se podařilo začlenit do územního plánu, přestože je 
tam bonita půdy 2. Z hlediska urbanistů je také důležité, že dojde k ucelení zástavby v 
celé obci. Urbanisté si libují, že tak bude Lipník obcí téměř vzorovou, perfektně 
uzavřenou do kruhu, tedy přinejmenším v celistvém tvaru. Navíc je obec orientována 
jižním směrem a otevřena k přírodě a k lesu. O tom, že se Lipník stal obcí atraktivní 
k životu, svědčí i fakt, že už dnes jsou využity všechny objekty určené k trvalému 
bydlení, až na dům č.p. 17 na návsi. Postupně jsou zabydlovány i rekreační chalupy. 
Zatímco v roce 2001 měla obec jen 307 obyvatel, dosavadní novou zástavbou se jejich 
počet zvýšil o 60.



11

Starý plán dosloužil za deset let
Jak je patrno, od doby schválení prvního územního plánu do doby přijetí nového, 

uplynulo deset let. První územní plán byl tedy použitelný na desetileté období. Protože 
však není stanovena žádná doba k sestavování územního plánu, je vhodné 
sestavovat územní plán s výhledem na 20 let, případně i na delší dobu. Samozřejmě  
že je těžké odhadovat, ve které části obce na soukromých pozemcích bude možné 
něco vytvářet.

Nový územní plán se podařilo sestavit tak, aby nové území – zástavba rodinných 
domků  podnikatelská zóna, zahrádkářské lokality, prostory pro volný čas – byly 
rozloženy na území obce smysluplně po celém jejím katastru. Tak nám vznikla nová 
lokalita pro zástavbu rodinných domků, která v porovnání se stávající počítá s vý-
stavbou na 20 let dopředu. Bylo by dobře, kdyby v této nové vnikající lokalitě  došlo ke 
vstřícnému jednání mezi vlastníky pozemků, obcí a novými stavebníky.

Nově vzniklá lokalita pro podnikatelskou zónu je zčásti zaplněna podnikatelskými 
subjekty a tento nový územní plán počítá s jejím případným rozšířením dolů do pole 
směrem k cestě na čističku. Ve druhé fázi se zabráním asi 30 m do pole od obecní 
cesty v průmyslové zóně. Tam jsou pozemky soukromých vlastníků z Lipníku.

Inženýrské sítě v obci může zainventovat soukromý investor, ale nemělo by to být 
v rozporu se záměry obce. Prozatím pro vlastní prováděcí projekt zástavby bude 
potřeba zpracovat zástavbovou studii s rámcovým rozmístěním sítí komunikací 
a stavebních míst. Týká se to bytové výstavby i podnikatelské zóny. Samozřejmě, 
pokud obec získá na sítě a komunikace peníze, bude se snažit vybudovat je sama. 
Obec přitom vždy musí souhlasit se stavbou. Územní plán řeší i obecní komunikace 
uvnitř stávající zástavby vesnice.

Kruhový objezd je ve výhledu
Všichni motoristé z Lipníku vědí, že  málokterý cizí řidič přijíždějící do naší obce na 

křižovatku silnic před kulturním domem poprvé, že opravdu málokterý křižovatku 
vyřeší. Je skoro zázrak, že tam nedochází obden k nějakým srážkám. Už  mnoho 
suverénních řidičů projelo křižovatkou bez zastavení směrem od návsi nebo od 
Klučova v domnění, že jsou na hlavní silnici! 

Řešením tohoto dopravního rébusu by byl kruhový objezd. I nový územní plán 
obce ho navrhuje. Byla by to však investice, která vysoce překračuje finanční možnosti 
obce a musel by ji zaplatit majitel a správce silnice. Naše obec zkrátka na takovou 
stavbu nikdy nebude mít ve svém rozpočtu dost peněz. Z hlediska stavebního 
a dopravního představuje problém autobusová zastávka na obvodu případného 
kruhového objezdu. Něco takového je na kruhovém objezdu nemyslitelné. Především 
je ale potřeba i při těchto úvahách vycházet z faktu, že územní plán je také jen vize. 
A v televizi jsme už mohli zaslechnout slova dopravních expertů z Německa, že 
dopravních značek je v evropských městech zbytečně mnoho a stačilo by spoléhat na 
pravidlo pravé ruky. Takže uvidíme, jaký bude osud kruhového objezdu v Lipníku. 
Třeba se i naši dopravní experti přikloní k názoru svých německých kolegů a všechno 
na křižovatce před lipenským kulturákem zůstane při starém. Ostatně, státní kasu by 
takové řešení vyšlo velmi levně – zadarmo. A to bude možná rozhodující.

Grafický návrh územního plánunajdete uprostřed tohoto Lipníčku. 
(AP)

–
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Víte, že…

+ Rozloha katastrálního území obce Lipník činí 514 hektarů. Hlavním cílem 
řešení územního plánu je vhodnými aktivitami zajistit trvale udržitelný rozvoj celého 
katastrálního území obce při zachování jeho charakteristických rysů. Plán také 
navrhuje pořadí a vzájemnou vazbu nejdůležitějších investičních akcí a jejich 
posloupnost.

+ Zpracování územního plánu Lipník bylo zadáno Atelieru územního plánování 
a architektury, zastoupeného Ing. arch. Vlastou Šilhavou. Smlouva o dílo byla 
uzavřena mezi obcí a zhotovitelem dne 3. 11. 2008. Návrh územního plánu byl 
zpracován v srpnu 2010 a byl veřejně projednán. Textová i grafická část dokumentu 
je zpracována v digitální podobě tak, aby dílo bylo plnohodnotně využité v GIS 
(geografickém informačním systému).

+ V roce 2010 žilo v Lipníku 365 obyvatel. Do výhledu se předpokládá vzhledem 
ke zlepšujícímu se vybavení, technické infrastruktuře, možnosti výstavby a podnika-
telským aktivitám v obci, že počet obyvatel stoupne až na 450.

+ Urbanistický návrh zajišťuje plochy pro výstavbu 25 rodinných domů. Při 
předpokládaném odpadu sedmi  bytů (k rekreaci) do roku 2025, při obydlenosti 
3,7 obyvatel na jeden byt by mělo být v roce 2025 v obci 120 trvale obydlených bytů. 
Nová výstavba v jižní části obce počítá se zhruba 20 rodinnými domy. 

+ Plocha hospodářského střediska ZD Klučov, situovaná v lokalitě Dvůr Lhota, má 
být vedle zemědělské výroby více využita i pro rozvoj podnikatelských aktivit. Je na-
vržena výsadba izolační zeleně kolem hospodářského střediska z hygienických 
důvodů a z důvodů začlenění tamních objektů do krajiny. Pro drobné podnikání 
a sklady budou v obci využívány stodoly situované po obvodu ploch pro bydlení.

+ V katastrálním území obce jsou vyhlášeny 
dva památné stromy – Lípa v Lipníku (u hráze 
rybníka Silničního) a Dub u Lipníka (na okraji 
lesního porostu jihozápadně od rybníka 
Okrouhlíku). Oba stromy mají podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny také určené 
ochranné pásmo – kruh o poloměru 
desetinásobku průměru kmene. K podpoření 
ekologické stability území obce je  nutné v krajině 
doplnit stromořadí kolem silnic a polních cest. 
Z hlediska žádoucího zachování krajinného rázu 
to má být výsadby pouze z domácích listnatých 
dřevin a obec by měly obklopovat sady 
a zahrady. 

Lípy u Silničního rybníka
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+ Na území obce se nacházejí dvě nemovité kulturní památky zapsané 
v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Jsou to kostel sv. Jana 
Křtitele s ohradní zdí  a náhrobek Josefa Ošmery. Zpracovatelé územního plánu 
také obci doporučují zahrnout pod svou ochranu i drobné objekty, které nejsou 
evidovány, ale mají  hodnotu jako památky místního významu, například kříže. Celé 
katastrální území obce je také územím archeologického zájmu, tedy územím památek 
známých i předpokládaných.

+ Obec Lipník se má rozvíjet jako souvisle urbanizovaný celek, to znamená, že 
mimo zastavěné území a zastavitelná území nebudou umísťovány žádné stavby 
s výjimkou staveb liniových, tedy staveb pro dopravu a technickou infrastrukturu.

+ Obytná zástavba v obci má mít podobu rodinných domků venkovského 
charakteru, přízemních, nejvýše však s dvěma podlažími, s vestavěnou garáží. 
Doporučuje se také sedlová střecha, kterou je možno využít pro podkrovní byty. 
Bydlení s důrazem na životní prostředí má být hlavní funkcí zástavby v obci. Rozvoj 
služeb a drobné zemědělské výroby nesmí funkci bydlení narušovat. Rozvoj občanské 
vybavenosti bude podporován i v soukromých domech a to zařízením pro obchod, 
služby a drobné provozovny, které nenaruší životní prostředí. 

+ V Lipníku se setkávají tři silnice, které se v prostoru před kulturním domem křižují. 
Úprava této dopravně závadné křižovatky je základem nového plánovaného 
dopravního řešení obce. Přestavbu křižovatky je nutné prověřit projektem s podrob-
nější dokumentací. 

+ Autoři územního plánu také navrhují rozšířit veřejné prostranství místní 
komunikace mezi hranicemi stavebních pozemků na úkor  chodníků a zeleně v ulici 
od školy na hráz Návesního rybníka. V této ulici mají být zrušeny jednotlivé 
úseky chodníku. Toto rozšíření komunikace mezi parcelami předzahrádek domů je 
vyvoláno snahou o zvýšení bezpečnosti chodců, zejména školáků. Komunikace má 
mít charakter zklidněné zóny, což dle normy znamená snížení rychlosti na 20 km/hod. 
a vybudování zvýšených prahů přes vozovku. Parkoviště pro obecní úřad má mít 
12 stání a pro hřbitov a kulturní dům 38 stání. 

+ Z důvodu větší prostupnosti obce je navržena komunikace pro pěší jako spojka 
účelové komunikace k Silničnímu rybníku do areálu hasičské zbrojnice.

+ Zásobování obce pitnou vodou veřejným vodovodem je vyhovující a kromě 
doplnění větví budoucí zástavby není třeba žádných změn. V obci je vybudována 
veřejná kanalizační síť, která je koncipována jako jednotná, odvádí tedy kromě 
splaškových vod i dešťové vody ze zastavěného území. Uvažuje se však o vybu-
dování nové kanalizace, která bude odvádět pouze splaškové vody. Stávající 
stoky pak mají plnit funkci dešťové kanalizace. Tento záměr je ale uvažován jen 
z hlediska dlouhodobého výhledu, kdy bude technický stav kanalizace natolik 
nevyhovující, že bude muset dojít k celkové rekonstrukci či výstavbě nové stokové 
sítě. Nová splašková kanalizace je navržena v celém zastavěném území obce, včetně 
navrhovaných ploch pro výstavbu. 
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+ V prostoru obce se nachází velké množství rybníků, v současné době v sou-
kromém vlastnictví. Největší z nich je rybník Silniční. Jediná vodní nádrž, která je ve 
vlastnictví obce, je menší Nový rybník (Havránek), který byl v roce 2002 odbahněn, 
byla vytvořena zóna pro vodní rostlinstvo s ostrůvkem a hráz byla zpevněna 
kamenem.

+ V katastrálním území obce je provozováno celkem pět transformačních stanic 
elektrického proudu. Stav rozvodné sítě nízkého napětí je pro současnou potřebu 
vyhovující. Rozšiřování do nově navrhovaných lokalit bude navázáním na současný 
stav. Zásobování teplem preferuje zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí 
elektrické energie.

+ Nad Lipníkem v současnosti procházejí dva paprsky radioreléových tras 
veřejné komunikační sítě. Tyto paprsky budou respektovány i při návrzích nové 
výstavby či přestavby výškových nadzemních objektů situovaných v jejich 
bezprostřední blízkosti. Katastrální území Lipník také leží v ochranném pásmu 
radiolokačních zařízení, proto případná výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb, průmyslových hal, venkovních vedení vysokého napětí, retranslačních stanic 
či základových stanic mobilních operátorů musí být nutně předem projednána s VUSS 
Brno. Znamená to, že pět kilometrů kolem Klučovské hory jsou nepřípustné stavby 
průmyslových hal, hangáry apod. s kovovým pláštěm přesahujícím jako celek 
velikost 700 metrů čtverečních.

+ Autoři územního plánu navrhují vytvořit účelovou komunikaci podél severního 
okraje obce, která by byla součástí návrhu protierozních opatření.  Proto se také 
doporučuje vytvořit podél zástavby domů zatravněný pás se záchytným příkopem, 
který by chránil obec před přívalovými vodami. Tento příkop má mít funkci záchytnou 
a také funkci retenční a vsakovací, tzn., že by v co největší míře byly navrženy objekty, 
které zpomalí povrchový odtok a zvýší vsak vody do podloží. Suchý poldr, záchytná 
nádrž je navržena k zachycení přívalových vod nad navrženou zahrádkářskou kolonií 
východně od zástavby obce.

+ Na katastrálním území obce nejsou vyhodnocena ložiska nerostů a nejsou 
zde ani evidována poddolovaná území z minulých těžeb nebo sesuvná území.

+ Není žádný záměr výstavby letiště kategorie veřejného vnitrostátního v oblasti 
Lipníku. Ve vzdálenosti 2,5 km jihovýchodně od Třebíče jen situováno letiště Třebíč 
v majetku Západomoravského aeroklubu Třebíč. Jeho provoz je podřízen letišti 
Ministerstva obrany u Náměště nad Oslavou.

+ V Lipníku není ubytovací zařízení a ani do budoucna není plánována jeho 
výstavba.

+ Hodnota majetku obce činí v současné době 28 milionů korun. Veřejné 
osvětlení stálo 535 000 korun. Oprava kotle v kulturním domě stála 285 000 korun. 
Obecní rozpočet pro letošní rok byl schválen jako vyrovnaný a  s celkovými příjmy 
i výdaji na úrovni 2 658 700 Kč.
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+ V roce 2010 se konalo ve srubu u rybníka Havránku 16 akcí, nájemci za jeho 
využití zaplatili celkem  6.400 Kč. Nájem za jeden den využití tohoto zařízení činí 
300 Kč.

Od 1. 1. 2111 činí cena  vodného 38.80 Kč a stočného 26.40, celkem tedy 
65.20 Kč plus je třeba ještě připočítat 10% jako daň z přidané hodnoty.

+ Pojišťovna obci vyplatila 1 430 Kč za okapy ukradené na jaře z nároží kulturního 
domu a na autobusové zastávce. 

+ Do Základní školy v Myslibořicích dojíždí 17 žáků z Lipníku. Poměrná část na 
úhradu provozních nákladů na žáka činí  2. 220 Kč.

+ V roce 2013 skončí celostátně platný Program rozvoje venkova, což byla 
velmi výhodná forma financování nejrůznějších staveb v obcích. Stát poskytoval 90% 
peněz na každou schválenou akci a spoluúčast obcí činila jen 10%. V naší obci se snad 
v příštím roce za takto výhodných podmínek ještě podaří rekonstruovat srub 
u Havránku, který byl zařazen i do nového územního plánu obce.  Rozšířena by měla 
být kuchyňská část srubu, navrhují se tam krbová kamna a výstavba splachovacích 
záchodů. Studie na rekonstrukci srubu už je hotová.  

(AP)

František Palát je Zasloužilým hasičem

Nejvyšší vyznamenání „Zasloužilý hasič“ převzal pan František Palát z naší obce 
na slavnostním vyhlášení zasloužilých hasičů z celé České republiky, které se konalo 
6. května 2011 se v centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Slavnostního vyhlášení se 
zúčastnil vyznamenaný pan Palát, rodinní příslušníci, vedoucí aktivu zasloužilých 
hasičů okresu Třebíč Miloš Mach, starosta obce Josef Novotný a zástupci hasičů 
František Šumpela a Jan Máca.

Pan František Palát vstoupil do řad dobrovolných hasičů v březnu 1945, kde se 
okamžitě aktivně zapojil do činnosti sboru. Jeho prvním křtem byl velký požár statku 
u Skoumalů. V dobách, kdy hasičský sbor neměl  vlastní budovu, byla po dlouhá léta 
veškerá technika uskladněna a udržována u pana 
Paláta v kovárně. Při výstavbě požární zbrojnice 
v Lipníku se velkou měrou zasloužil svoji prací i ra-
dou. Vždy se účastnil brigád a pomáhal svážet 
stavební materiál z různých koutů kraje. Během 
svého aktivního působení v zásahové jednotce na-
šeho sboru vedl a pomáhal zdolávat mnoho požárů 
a zúčastnil se technických zásahů nejen v Lipníku, 
ale i v sousedních obcích. Jeho činnost se odrážela 
také v udržování a opravách požární techniky. Jed-
nalo se o hasičskou stříkačku a hasičské automo-
bily. Jeho aktivita se projevila i v různých funkcích, 
které zastával jako strojník, pokladník a další. 
V současnosti je v našem sboru váženým členem, 
předávajícím své zkušenosti mladším členům.



Mapa územního plánu
(není součástí elektronické verze)



Mapa územního plánu
(není součástí elektronické verze)
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Stejné vyznamenání  v minulosti  již obdrželi  v roce 1999 pan Antonín Ošmera, 
v roce 2002 pan Oldřich Nedvědický a v roce 2003 pan Antonín Tretera. Je vidět, že 
v naší obci máme plno obětavých lidí, kteří se snaží pomáhat, když je třeba. 

Přejeme panu Palátovi do dalších let hodně pevného zdraví.
Ludmila Mácová, kronikářka SDH Lipník

Pouť připravují hasiči

Vážení spoluobčané,

blíží se čas lipnické pouti. V Lipníku je pouť vžitou tradicí. Pro mnohé znamená 
setkání se svými příbuznými a přáteli. Pro jiné v poklidu či ve spěchu prožitý víkend. 
Přesto, že letos její uspořádání a organizování připadá na náš hasičský sbor, zapojuje 
se do dění většina obyvatel Lipníku. Bez ohledu na to, jsou-li v nějakém spolku 
organizováni.

Lipnická pouť bývá koncem června, v době letního slunovratu, který nás přesouvá 
do druhé poloviny kalendářního roku. Letos vyšla na neděli 26. června. Jako obvykle 
pouťové dění začne již v sobotu, a to 25. června stavěním máje, u kterého jste všichni 
vítáni. Pro máju se vyjede v 9 hodin ráno od kulturního domu. Pouťová zábava v sobotu 
začíná ve 20 hodin. K tanci a poslechu nám bude hrát kapela Phoenix. 

V neděli ráno v 8 hodin začne mše, která potrvá asi hodinu. Po mši se seřadí průvod 
stárků s  dechovou kapelou Horanka před kostelem a vyjde směrem k panu starostovi 
Josefovi Novotnému do bytovky č. 20. Odtud se vrátíme ke Kneslíkovým. A pak zpět 
projdeme celou ulici kolem bytovek Za humny až k Palátové kovárně. Dále se vydáme 
přes sádka na náves, kde projdeme jednu stranu návsi  kolem Dennerových a zpět  po 
druhé straně návsi kolem Mikešových dojdeme z návsi až na křižovatku k obchodu, 
kde zamíříme směrem na Zárubnice do ulice na Pinďoru. 

František Palát přebírá vyznamenání Zasloužilý hasič.
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Od Cafourkových se vydáme přes novou zástavbu směrem k Horní ulici. V Horní 
ulici začneme na konci u Tomkových a půjdeme směrem do vsi ke kulturnímu domu, 
kde celý průvod skončí. Po ukončení průvodu bude pouťový program pokračovat 
v kulturním domě až do večerních hodin. Celou neděli od ranní mše až do večerních 
hodin v kulturním domě nás bude doprovázet dechová kapela Horanka. 

Všechny vás srdečně zveme jak na sobotní program stavění máje a večerní 
zábavu, tak na nedělní průvod zavádění po vsi a odpolední posezení v kulturním 
domě. 

Současně vám za sebe i SDH Lipník přeji pohodové prožití pouti a příjemné letní 
období prázdnin a dovolených 

Pavel Svoboda, starosta SDH Lipník

Fotbalisté informují

Vážení sportovci a přátelé sportu,

několika řádky Vás chci informovat o dění v lipenském Sokole.
O letošní pouti si připomeneme výročí deseti let od otevření našeho zatravněného 

hřiště. Po těchto letech zaznamenáváme na sportovišti opotřebení, proto dojde 
k rekonstrukci střídaček, dokončí se zábradlí mezi střídačkami a nového nátěru se 
dočká i zábradlí kolem hřiště. 

Chci Vás také pozvat na pouťový fotbal ženatí x svobodní. Tentokrát mezi nás 
přijdou i ženy. Nebudou opět chybět ani fanynky – roztleskávačky.

Ještě tuto sezónu nás reprezentovala tři družstva fotbalistů – dvě tvoří dospělí 
chlapi mužstva A a B. Třetím družstvem jsou mladší žáci. Od příští sezony nás už 
budou reprezentovat pouze dvě družstva,  jedno družstvo mužů a mladší žáci.

Sportu zdar!
starosta Sokola Milan Nedvědický

Roztleskávačky se už chystají na pouťové fotbalové utkání ženatí x svobodní.
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Základní  škola  a  Mateřská  škola  Lipník

Pomalu se ubíráme ke konci školního roku 2010 /2011, kvapem se blíží prázdniny 
a čas dovolených. Rozdáme vysvědčení, rozloučíme s některými žáky ZŠ a dětmi MŠ, 
ale již se budeme těšit na nové, kteří do naší školy  přijdou. Vzpomínáme na to, co jsme 
společně  za celý školní rok prožili při učení, hrách i v mimoškolních činnostech.

Základní školu navštěvovalo osm žáků. Do mateřské školy chodilo 21 dětí. 
Personální složení v ZŠ  bylo stejné jako v minulém školním roce, v MŠ nově pracovala 
paní učitelka Veronika Pospíšilová. Školy pracovaly podle vlastních vzdělávacích 
programů.

Naše práce byla rozmanitá. Některé činnosti se opakují, jiné jsou nové. Během 
celého školního roku se děti MŠ a žáci ZŠ zúčastňovali různých akcí a soutěží.

V měsíci září  vždy začínáme plaveckým výcvikem žáků ZŠ a dětí MŠ. Žáci 3. 
a 4. roč. navštíví deset dvouhodinových lekcí, ve kterých získávají základy plavání 
nebo zdokonalují svoje plavecké dovednosti. Děti  MŠ se hravou formou seznamují 
s vodou. 

Naše děti se pravidelně zúčastňují slavnostního vítání nových občánků obce 
Lipník. Pěkným zážitkem pro rodiče dětí MŠ byla Bramboriáda a Mikulášská   besídka.  
Očekávanou akcí bývá Vánoční besídka - tvoření s rodiči, kde se snažíme překvapit 
něčím zajímavým. 

V druhém pololetí jsme do školy pozvali divadelní a hudební umělce. MŠ opět pro 
rodiče připravila Velikonoční besídku.

Bohatá na různé aktivity  byla činnost ve školní družině. Žáci se formou soutěže 
zapojili do : 

Člověčiády, Pexesiády, Kuličkiády, Přehazované, Pétangue a Kubb. Po celý školní 
rok probíhala hra „Cestujeme vesmírem.“

Svátek dětí oslavili v MŠ výletem do Třebíče.
Společně uskutečníme  školní výlet. Tentokrát  navštívíme Zoo v Jihlavě.
O naší škole se můžete více dozvědět na www.zsmslipnik.webnode.cz

Na závěr dovolte 
poděkovat všem, kteří 
se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na spo-
lupráci s naší školou. 

Všem přátelům 
školy přejeme pěknou 
dovolenou a dětem 
hezké  prázdniny.

Josef Štěrba, 
ředitel školy

Děti ze ZŠ při soutěži.
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Jak šel čas

26. prosince 2010 - Tenisový turnaj

Ping -pong, ping -pong, ping-pong, do háje! Nebo: Ping-pong, ping-pong, kuš, zase 
vedle!! Takové a podobné rytmické zvuky a výkřiky se nesly Restaurací Na 13 v závěru 
loňského roku. Konkrétně 26. prosince, kdy se tam konal již tradiční stolně tenisový 
turnaj pro dorostence i dospělé neregistrovaných hráčů. Těch prvních se prezentovalo 
osm a těch druhých čtrnáct. Bohužel, ženská kategorie všech věkových skupin zůstala 
neobsazena.

V restauraci panovala 
rekreačně-sportovní po-
hoda. Nad dvěma hracími 
stoly v zadní části provo-
zovny se postupně utkávaly 
opálkované dvojice z turna-
jového pavouka, za stoly 
v první místnosti naopak 
posedávali borci, kteří nad 
sklenicí pěnivého moku 
řešili otázky nejen spor-
tovní. Doplňovali si tak 
tradičním způsobem i  vypo-
cené množství tekutin a ob-
hlíželi pohár a medaile pro 
vítěze.  Ano, pitný režim byl 
v těch chvílích důležitý, protože krbová kamna v hrací místnosti docela hřála 
a celuloidové míčky odpalované z pálek hráčů to při setkání se stěnami topidla také 
neměly jednoduché.  Soutěž ale nakonec dospěla ke zdárnému konci a nejlepší borci 
si domů odnášeli docela zajímavé ceny.  Z mladých byl nejlepší Michal Skoumal, druhý 
skončil Lukáš Jelínek a třetí Dominik Jonáš.  Mezi dospělými bylo pořadí následující: 
1. Tomáš Brabenec, 2. Pavel Vrbka (Ostašov), 3. Jan Matoušek. 

(aa)

29. prosince 2010 - Zabijačka

„Otče, já nechci jíst to maso z mrtvýho  zvířete, ale řízek bych si dala,“ vzpouzelo se 
ve středu dopoledne 29. prosince loňského roku jedno téměř dospělé děvče, které 
s rodiči mířilo do kulturního domu v naší obci. „Ty seš asi trochu ťuk, ťuk na hlavu, ne?“ 
odpovídala hlava rodiny. „A z čeho myslíš, že ten řízek je?! Z mrtvýho prasete!! To snad 
není možný, takový  řeči ve tvým věku?!!“

Ano, ten rodič měl pravdu, ten řízek, který  smažily dobrovolné kuchařky v kuchyni 
kulturáku, pocházel opravdu z masa již nejméně půl dne zabitého čuníka. Ale koho by 
kdy napadlo, že se nad ním bude dnešní mládež takovým způsobem ošklíbat? Že má 
takový filozoficko-kulinářský problém s faktem, že všechno to maso, co jíme, je za 
zabitých zvířat!  Ano, i to je přínos veřejných vesnických zabijaček k záchraně zdravé-
ho selského rozumu v dnešním zkaženém,  vegánském světě.   
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U nás v Lipníku to byla to vlastně první veřejná zabijačka konaná pod patronací 
člena zastupitelstva Pavla Nedvědického. A kdo nelenil, už po ránu v prostoru mezi 
přísálím kulturního domu a restaurací spatřil viset vyvrhnutého a rozpůleného 
domácího pašíka. Těmi, kdo nelenili, byli i dva hladoví novináři z okresního města, 
kteří přijeli pobejt už ve chvíli, kdy se zmrzlé maso teprve nosilo zvenku do kuchyně. Na 
jitrnice hotové až za několik hodin ale nečekali a po chvíli zmizeli (zřejmě za nějakou 
další reportáží) v hloubi třebíčského okresu. Několik zvědavců v té chvíli zaslechlo 
praskání obratlů a chrupavek, mistr řeznický Tomek právě nařízl krk rozpůlené hlavy 
nebohého zvířete a jeho bratr - pomocník ji pak ukroutil a odnesl do kuchyně k dalšímu 
zpracování. Bylo to opravdu zajímavé prase, pozorný divák si mohl spočítat, že řezník 
postupně zpracoval tři rypáky a šest uší!! Nejednalo se samozřejmě o žádnou 
živočišnou abnormalitu, to jen pořadatelé zabijačky přikoupili ještě dvě prasečí hlavy, 
aby byla surovina na všechny ty zabijačkové pochoutky.  

Vůně linoucí se z kulturáku postupně přilákala první strávníky, kteří začali 
ochutnávat nejdříve dva druhy polévek a později i ony tolik diskutované smažené řízky. 
A kdo nakoukl kolem poledne do prostoru před šatnou kulturního domu, nevěřil 
vlastním očím, kouřilo se tam z tlačenky a jitrnic chladnoucích na zemi jako někde 
v prádelně! Zabijačka se tedy vydařila a jelítka nabízeli její pořadatele ještě i na 
Silvestra účastníkům novoročního juchání.  Myslím, že tak byla v naší obci zahájena 
nová, dobrá, ba přímo chutná tradice: Pravá domácí zabijačka skoro doma s cenami 
lidovými. Co víc si přát v době světové hospodářské krize, že? Nad  talířem s kouřícím 
prejtem nám mohou být  vládní utahovači opasků ukradeni. Snad by se ta zabijačka 
mohla konat v každém kalendářním roce i dvakrát, jednou na konci odcházející 
a podruhé na začátku přicházející zimy. V mezičase by se pak mohly konat hody krůtí, 
kačení, kuřecí, králičí, holubičí a zvěřinové.  Na nějaké lanýže, kraby či ústřice si u nás 
nepotrpíme.                                                                                                            (aa)
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12. února 2011 - O Krále slivovice a Královnu štrúdlu

Nejlepší slivovici v obci má František Prodělal. A jako nejúspěšnější palič také 
získal titul Král slivovice na I. ročníku Lipnické slivovice, který se v sobotu 12. února 
konal v Restauraci Na 13. Diplom za druhé místo si odnesl Jaroslav Králík a třetí místo 
obsadil se svojí pálenkou starosta Josef Novotný. Nutno zdůraznit, že jakákoliv 
protekce při koštu nepřicházela v úvahu. Každý, kdo soutěž obeslal vzorkem své 
slivovice, se automaticky stal také porotcem. Vzorky slivovice od všech sousedů 
přebíral před soutěží doma Pavel Nováček a přeléval do sklenic jednotného designu 
očíslovaných od 1 do 20. V restauraci samotné pak probíhalo ochutnávání a bodování 
malých vzorků, které degustátorům nalévaly a roznášely Tereza Tomková a Lenka 
Macháčková.

V soutěži byli oceněni  také nejschopnější degustátoři. Ti nejlepší se poznali podle 
toho, že mezi dvaceti hodnocenými vzorky poznali právě tu svoji slivovici. Byli to 
nakonec  jen dva – Ivo Skoumal a Pavel Nedvědický.

Současně s koštem pálenek probíhala ve vedlejším sále restaurace také 
ochutnávka štrúdlů. Celkem se od všech sousedek sešlo 12 vzorků. Bodování probí-
halo opět zcela anonymně a jako nejlepší byl vyhodnocen závin paní Marie Veselé, 
která tak na I. ročníku ochutnávky získala titul Královna štrúdlu.  Druhé místo obsadila 
pekařka Blažena Obůrková a diplom za třetí místo získala Jana Macháčková.

Nejlepší soutěžící převzali z rukou starosty Josefa Novotného a předsedkyně 
kulturní komise Miroslavy Tomkové, kromě diplomů, i pěkné ceny. Již dnes tedy může-
te začít cvičit svoje paličské a cukrářské dovednosti a trénovat chuťové buňky pro 
druhý ročník soutěže. V průběhu celé akce panovala dobrá nálada, při níž nechyběl ani 
zpěv za doprovodu harmoniky. Takže, snad vzniká v naší obci další dobrá sousedská 
tradice.                                                                                                                   (aa)
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26. února 2011 - Sousedský bál

Vydařenou akcí letošní plesové sezony byl také Sousedský ples, který se konal 
v sobotu 26. února. K tanci a poslechu hrála skupina Sagita a již v předprodeji bylo 
rozprodáno na 80 míst.

O úvodní taneční zahájení plesu se letos postaraly dvě skupiny jaroměřických 
mažoretek. Zvláště menší děvčátka to neměla na kluzké podlaze vydrátkovaného 
parketu nijak jednoduché, takže si potlesk určitě zasloužila.

Jako obvykle se po úvodním  váhání zaplnil parket tanečníky střídajícími podle 
produkce kapely párové tance se skupinovými v rytmu disco či rocku.

Ani letos nechyběla o půlnoci bohatá tombola. Na téměř nekonečném stole pod 
pódiem kulturního domu jsme mohli spatřit balíčky masa všeho druhu, láhve s kva-
litními lihovinami, knihy, elektrospotřebiče, předlouhou štangli salámu, plastovou 
popelnici i prasečí hlavu. Zvláštní pochvalu si zaslouží šikovné sousedky, které do 
tomboly vlastnoručně napekly krásném dorty nebo věnovaly vkusné ozdoby 
vlastnoručně vytvořené vitrážovou technikou Tiffany.

Ceny lístků v malé tombole  činily 10 Kč,  ve velké 20 Kč. Láce to byla vzhledem 
k nabízeným věcným cenám veliká, takže někteří z plesajících neváhali a do zakou-
pení lístků investovali až 700 Kč! Však si pak domů odnášeli plnou náruč hodnotných 
dárků, které by snad ani v povánočních výprodejích za takové peníze nekoupili.

Tanec s potupující nocí rozproudil  zábavu natolik, že jí neodolala ani výzdoba sálu. 
Tradiční sportovní disciplinou se totiž při sousedském juchání stává likvidace zkrášlu-
jícího aranžmá kulturního domu v podobě nafouknutých balonků zavěšených na 
dlouhých šňůrách nad parketem. Ano, ti nejvyšší tanečníci jsou při výskoku schopni 
„prasknout“ zavěšený balonek za obdivného jásotu celé společnosti. Našel se 
i výtečník, který si až za šatnářkou v předsálí doběhl pro špendlík, aby mohl vyhlédnutý 
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balonek likvidoval snadněji.  A čím kratší byla šňůra a čím výše zavěšený balonek, tím 
se stával úkol jeho propíchnutí prakticky nesplnitelný i pro zdatné smečaře NBL. Naši 
tanečníci z horní ulice si však dokázali poradit, pomocí stolu dva z nich vyzvedli toho 
vysokého třetího vzhůru ke stropu a pro něj už byla hračka „zhasnout“  i ty zbývající  
nafouknuté obří „žárovky“. Bezpečnost práce ve výškách samozřejmě v těchto 
chvílích zaplakala. Kdo ví, jak se na tento druh plesové zábavy dívá hlavní moderátor 
večera, Pavel Nováček. Kdybyste ho viděli, kolikrát musel ve čtvrtek odpoledne před 
plesem vystoupit na vratký čtyřmetrový žebřík a zavěšovat namáhavě balonek po 
balonku?!

Příjemně bylo samozřejmě i v pekle kulturního domu, v pozdním čase tam zněly 
písně v podání  rozjařených účastníků plesu. Nutno podotknout, že nezpívali  žádné 
hospodské odrhovačky od Kabátů, ale zvolili repertoár ekologicko-myslivecký, třeba  
titulní píseň z kdysi oblíbeného dětského televizního seriálu o Zeleném údolí. „Výš, 
chlapci, trochu výš,“ nabádal hluboce pějící amatérské zpěváky  arbitr hudebních 
kvalit plesu  Pavel Nováček.  Ale to byla jen malá technická připomínka k jejich jinak 
velmi procítěnému pěveckému výkonu.

Nutno dodat, že kromě obvyklých nápojů přišel plesajícím k duhu i půlnoční guláš 
a sady jednohubek, které za ceny lidové připravily jako další možnost občerstvení  
členky kulturní komise. Takže, jen ta zrádně kluzká, potící se podlaha před šatnou 
v předsálí byla stínem jinak vydařeného plesu. Ono, udržet se na jedné noze na 
oslizlých kachličkách při přezouvání z tanečních střevíčků do kozaček po několika 
skleničkách vína či něčeho ostřejšího, to není žádná legrace. 

(aa)

5. března 2011 - Masky opět prošly obcí

Také letošnímu masopustu  5. března přálo pěkné počasí a tak se v místě srazu 
pod lipami u kulturního domu sešlo hojně masek  a nechyběla samozřejmě ani 
tradiční muzika. Některé masky motýlů, boučků, berušek či princezen z nejrůznějších 
pohádek byly opravdu poetické, z jiných šel až strach. Třeba pankáče či skinheadky (?) 
z letošního průvodu by člověk asi jen nerad potkal někde v úzké uličce za šera či v noci. 
Ale tentokrát to byly jen masky, takže  bez obav. Houf rozpustilých masek se vydal 
obcí po tradiční trase horní ulicí, novou čtvrtí a odtud zpět na náves a kolem obecního 
úřadu. Před každým domem kapela zahrála pro radost a všichni účastníci masopustu 
za tu hudební pozornost dostávali koblihy, křehotiny, obložené chlebíčku, tousty a další 
dobroty. Nechybělo ani něco ostřejšího pro dospělé a tak se leckde i na silnici 
tancovalo a po čase i zmoženě posedávalo, třeba na hromadě štěrku. Inu masopust je 
náročná lidová tradice a ne všichni dorazili zdárně až do cíle. Nutno ale dodat, že letos 
to bylo i zásluhou sluníčka, které některým zakuklencům činilo život v masce téměř 
nesnesitelným. 

(aa)

18. března 2011 - Navštívil nás senátor Jonáš 

„Vždycky jsem bojoval proti senátu. Až jsem byl zvolenej, tak jsem přestal. Nikdo ze 
senátorů nebude chtít rušit své zaměstnání a příjmy,“ tímto překvapivě upřímným 
vyznáním se prezentoval v Lipníku senátor Parlamentu České republiky za Třebíčsko 

–

–
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Vítězslav Jonáš. Podle Jonáše 
ale senát není zbytečný a ná-
pravou možných ekonomických 
důsledků špatných zákonů, 
které mu přicházejí z dolní 
komory parlamentu, si prý už na 
svou existenci vydělal.

Člen senátního výboru pro 
hospodářství a dopravu se 
v naší obci zastavil v rámci 
pravidelných senátorských dnů 
při svém návratu domů do 
Dukovan ze zahraniční cesty do 
Vietnamu. Jeho zájmem prý je 
seznamovat se se situací nejen 
měst, ale i menších obcí. Ostatně, má s čím srovnávat a třeba i v čem poradit, vždyť od 
roku 1990 starostoval v Dukovanech 16 let. Jonáš nejdříve besedoval se členy 
lipenského zastupitelstva v zasedací místnosti obecního úřadu, pak si prohlédl i naši 
školu a školní družinu a nakonec s ním mohli všichni zájemci odpoledne pobesedovat 
v Restauraci Na 13.

O rozvoji každé obce do značné míry rozhodují peníze z daní a dotací a v tomto 
směru se Lipník s obcí Dukovany samozřejmě nemůže srovnávat. Jonáš to ani 
neskrýval: „Příjem Dukovan je až hodně vysoký, ostatní obce v okolí poukazují na to, 
že zdaleka tolik nemají.“ Z hlediska financování obcí v okolí Jaderné elektrárny 
Dukovany proto bude důležité, jak dopadne projednávání zákona o příjmech obcí, 
které mají ve své blízkosti jadernou, nebo i uhelnou elektrárnu. Po jaderné katastrofě 
v Japonsku je jasné, že i u nás bychom chtěli nějakou náhradu za narušení „faktoru 
pohody.“ Podle Jonášových informací by Lipník po schválení zákona mohl do budouc-
na získat až jeden milion korun do své pokladny ročně, což je dnes téměř polovina 
rozpočtu obce. Věc je jasná, „jde o to, aby zůstala loajálnost obcí k jádru,“ prozradil 
Jonáš.

Senátor Jonáš se také vyjádřil k možnosti přímé volby starostů či primátorů měst 
a obcí, po které volá stále více lidí. Jonáš je ale k této možnosti skeptický a podle jeho 
názoru přímá volba schválena nebude, protože tento způsob voleb odmítají velká 
města, kde nerozhodují osobnosti, ale stranická politika.“Já ale přímo volbu zastávám, 
na vesnicích to smysl má,“ prohlásil Jonáš.

V diskusi došlo také na krach halasně vyhlašovaného a dnes zase rušeného 
projektu na zateplení a energetickou úspornost domů -  Zelená úsporám. „Bohužel to 
dopadlo tak, jako přímotopy začátkem 90. let. Podle mého názoru měl být program 
Zelená úsporám určen jen pro domácnosti,“ konstatoval Jonáš. Podle Jonáše by měl 
ale dostat alespoň nějaké peníze každý, kdo se do programu přihlásil: „Lidi nechtějí 
přecházet jen na dřevěné brikety, ale stále je žádané hnědé uhlí. Přimlouval bych se za 
to, aby dotaci dostala většina lidí, i když jen menší částky. Šlo o to, aby ty dotace byly 
dostupné pro míň příjmové lidi – a dopadlo to tak, že je mají ti bohatí. Nic není 
dokonalé, ale každopádně ten program měl vydržet. Já sám jsem žádal o peníze 
v únoru a dostal jsem je v listopadu.“
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Starosta Lipníku, Josef Novotný, se Jonáše zeptal i na jeho názor, zda je vhodné 
v obci prodat rozvody plynu, nebo ne. „Doporučoval bych vyhlásit, že máte takový 
záměr a ať se přihlásí více zájemců. Je to obchodní vztah a rozhodněte se podle 
nabídek,“ poradil Jonáš.

Na závěr besedy Jonáš zavzpomínal na svá dětská léta, coby syna řídícího učitele 
v Dukovanech. Na to, jak choval holuby a měl to do své školní třídy jen přes chodbu: 
„Musím říct, že učitelování na vesnici má své kouzlo,“ zasnil se, pochválil dobré pečivo, 
které v Lipníku ochutnal, a na závěr si i vydechl: „Jsem rád, že jste se mě ptali na 
obyčejné věci a ne na ty aféry ve vysoké politice.“  

(aa)

Tisková zpráva senátora Vítězslava Jonáše 

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM
Středa 4. května 2011, 8. schůze Senátu PČR

Zásadní a doslovný přepis příspěvku senátora Vítězslava Jonáše předneseného 
na 8. schůzi Senátu PČR dne 4. května 2011 v rámci projednávání NÁRODNÍHO 
PROGRAMU REFOREM. 

Vážený pane premiére, Vážené kolegyně, kolegové,
dovolte mi, abych Vás upozornil na jednu skutečnost, kterou budu připomínat 

všude tam, kde se bude mluvit o hlavních cílech STRATEGIE EVROPY 2020 
a v návaznosti na tento dokument o stanovení vlastních cílů a priorit v energetice. Ptám 
se, jak můžeme naplnit cíle, jako zvýšení míry zaměstnanosti, redukce emisí CO , 2

zlepšit prostředí pro podnikatele a zlepšit sociální jistoty zaměstnanců, když vláda 
doposud nerozhodla o výstavbě nového jaderného bloku v JE Dukovany? Pro 
informaci uvádím, že JE Dukovany má schválen a povolen provoz do roku 2015. 
Předpokládejme, že se nám podaří prodloužit provoz na dalších 10 let, tj. do roku 2025. 
Vážené kolegyně a kolegové, to je termín, ke kterému musí být spuštěn další jaderný 
blok, aby nedošlo k ukončení provozu JE Dukovany. Pokud se tak stane, to je termín, 
kdy nastane v této části republiky sociální kolaps. Zatím z úst představitelů státu a ČEZ 
slyšíme, že stavět nový jaderný blok budeme v JE Temelín a že na JE Dukovany 
nejsou peníze a podle ředitele JE Dukovany není rozšíření Dukovan na programu dne. 
Vážený pane premiére, žádám Vás jménem všech energetiků a občanů kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje o sdělení, případně o učinění takových opatření ze 
strany vlády,  aby po roce 2025 bylo nejvýznamnější energetické centrum v ČR 
zachováno v provozu. Jistě chápete, že nebudu spokojen se sdělením, že se nám opět 
podaří po roce 2025 prodloužit životnost elektrárny. Samozřejmě by to bylo dobré, ale 
na tom, kdo rozumí energetice a ví jak složitá a dlouhá je příprava a výstavba dalšího 
bloku a uvědomuje si možná rizika pro prodlužování životnosti ve vazbě na havárii 
jaderné elektrárny v Japonsku, nemůžeme stavět energetickou koncepci. Protože se 
jedná z mého pohledu o závažnou situaci, která může mít nedozírné dopady nejen na 
energetiku, žádám, aby se tímto vláda vážně zabývala. Děkuji za pozornost.

Vítězslav Jonáš 
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27. března 2011 - Dětský karneval

Skoro skutečná královská 
rodina, král s královnou, princez-
nami, mnoha dvořany, poddaný-
mi i šaškem vkráčeli 27. března 
do velkého sálu kulturního do-
mu. Někteří předškolní účastníci 
letošního karnevalu údivem 
otevřeli pusu a nevěřili vlastním 
očím. Ona ta šlechta byla sku-
tečně jako živá. Inu masky si daly 
na letošních kostýmech pořádně 
záležet a zajely si pro téměř 
originální historické ošacení až 
do půjčovny kostýmů v Náměšti 
nad Oslavou. Ano, všechno bylo 
skutečně jako doopravdy, včetně královské hostiny, mosazných a cínových pohárů, 
stříbrných mís a pravých grilovaných kuřátek, kterými se jeden z přítomných dvořanů 
nacpával přímo nezřízeně. Nutno zdůraznit, že královská rodina se chovala k pod-
daným blahosklonně, k dětem byla milá, rozdávala drobné dárky a šašek pořádal 
roztodivné sou-těže pro obveselení všech přítomných. Nicméně, jak už to bývá, při tom 
všem se kuly i dvorské pikle, dámy ve skrytu svých vějířů spřádaly intriky, vedly klevety 
a králova zpoza vějíře dokonce házela očkem po některých šlechticích. Inu, jak už to 
tak ve vyšších kruzích chodí.                                                                                   (aa)

10. dubna 2011 - Velikonoční tvoření 

S přípravou výzdoby na velikonoční stůl pomohla všem zájemkyním třebíčská 
květinářka Madla, která přijela do kulturního domu 10. dubna. Přivezla s sebou, stejně 
jako před Vánoci, i bohatou nabídku aranžérského materiálu, takže si všechny 
účastnice kurzu mohly vybrat podle tvarů i barev.  Skutečnou lahůdku však předvedla 
všem přítomným jedna z lipenských žen, paní Kocmánková, která seznámila všechny 
zájemkyně s technikou zdobení 
kraslic voskovým vzorem. Nutno 
dodat, že manžel malérečky, 
zkušený letecký modelář, vyba-
vil svoji choť moderním elektric-
kým zařízením na stálé vyhří-
vání dostatečné zásoby vosku. 
I tak je to ale technika vyžadující 
zkušenost a praxi při nanášení 
malého množství vosku na va-
ječnou skořápku pomocí násad-
ky zakončené špendlíkovou hla-
vičkou! Vzor z voskových čárek 
nevznikne jen tak a chce to 
zkrátka ten správný grif.        (aa)



29

4. června 2011 - Lipenský výšlap

„A dávej pozor na klíšťata,“ loučila  se jedna z maminek  s obavami o zdraví svého 
dítěte s dcerou, která odcházela přes louku směrem k lesu.  Jak to ta dívčina udělala a 
zda se třeba v obavě před hmyzáckými predátory vznášela  na loukou se sušícím se 
senem, to nevím, ale každopádně to byl rodičovský pokyn jen velmi obtížně splnitelný. 

Byla sobota 4. června jako vymalovaná a  v rámci oslav Mezinárodního dne dětí se 
konal Lipenský výšlap pro děti všeho věku. Ředitel školy, pan Josef Štěrba,  vytyčil  se 
členkami kulturní komise v okolí obce den před tím dvě trasy.  Ta pro předškoláky sotva 
chodící  vedla kolem Okrouhlíku a Silničního rybníku ke srubu u Havránku, starší děti 
musely absolvovat trasu delší. Po překročení lávky nad přítokem Silničního rybníka 
zamířily vzrostlejší děti jižním směrem k lesu a odtud je pestrobarevné fáborky přivedly 
kolem rybníka Babky opět až k Havránku.  Cestou děti samozřejmě plnily nejrůznější 
úkoly na připravených stanovištích. Svoji zručnost předvedly při chytání 
celodřevěných magnetických ryb, při hodu míčků na cíl, při bourání špalíčků, ale 
poznávaly třeba i pohádky podle obrázků nebo podle rozpoznaných ilustrací k lidovým 
písničkám některé písničky dokonce zapívaly. A tak jsme se dočkali i překvapivých 
textových variant některý tradičních textů. Třeba: „Šel zahradník do zahrady s Mo-
nikou, s Monikou, vykopal tam rozmarýnu…“ 

Do cíle dorazilo v pořádku všech čtyřicet účastníků akce a tam je kromě střelby ze 
vzduchovky čekalo i opékání špekáčků, sladká odměna v podobě bonbónů a zmrzliny 
a každý si také odnesl pamětní list. O příjemné zakončení akce se postaralo i družstvo 
mladých hasičů, kteří při nácviku požárního útoku vodní mlhou  zkrápěli všechny 
kolem. Inu, letní horka už opravdu začala a takové občerstvení přišlo vhod.            (ap)

Poznámka

Ach, to počasí

Nedávno jsem stál v marketu ve frontě na pokladnu a slyšel jsem, jak si dvě paní 
stěžovaly na rozmary počasí. Jak jednou je tak a podruhé naopak než by mělo být. Jak 
prý se střídají ty obrovské výkyvy. V duchu jsem s nimi souhlasil a přemýšlel, proč, 
nebo čím to může být. Dal jsem si za úkol vypátrat pravou příčinu oné zapeklité 
záležitosti.

Všechny děti, 
které se zúčastnily
Lipenského výšlapu, si domů 
kromě sladkostí odnášely 
i pamětní list.
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Vzpomněl jsem si na pohádku o Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Ti by mohli 
něco vědět a případně vysvětlit. Vyšel jsem navečer do přírody s nadějí, že některého 
z nich potkám. Slunečník za kopci ukládal poslední paprsky k spánku. Měsíčníka 
nebylo zatím rovněž vidět. Nezbylo mi, než číhat na třetího z nich. Větrník však na sebe 
nenechal dlouho čekat. Proháněl se po kopcích a zkoušel pružnost všeho, co se mu 
stavělo do cesty. Zavolal jsem na něj, že bych s ním rád hovořil. Ochotně přistál ne-
daleko mě. Řekl jsem mu, že bych se rád podíval k nim nahoru, jak to tam vše funguje 
a jak to organizují. Bez dlouhého rozmýšlení mi řekl: „Nasedni na má křídla, vezmu tě 
k nám nahoru. Zrovna zítra máme zasedání, takže můžeš vidět, jak to vše probíhá.“

Ráno jsem brzy vstal, tiše jsem se vkradl do jednací síně, ukryl se za závěs a po-
zorně naslouchal. První přišel a usadil se na své místo Vánek. Za ním přicupital 
Mrazík, v jeho závěsu šel Déšť a s ním se do sálu majestátně valila Vichřice. Poslední, 
koho jsem v přicházejícím hloučku stačil identifikovat,  byl Lijavec a s telefonem u ucha 
poskakoval Sníh. Za předsednický stůl usedl Tajfun a na místa místopředsedů se 
usadili z jedné strany Pařák a do protějšího křesla se přivalila Záplava. Bylo jich kolem 
sedmdesáti. Jednání začalo. Vzájemně se neustále překřikovali a dohadovali. Všichni 
prosazovali své. Každý chtěl ukázat, že on je nejchytřejší a nejdůležitější. Vzájemně si 
vytýkali, co měl udělat ten a co zase onen a co vlastně neudělal nikdo a pod. Vše 
zbabrané házeli jeden na druhého. Lijavci zrovna vytýkali, jak někde rozdával za 
úplatu, a Vichřice, že by měla odstoupit z funkce, že kdesi foukala na objednávku taky 
za pořádnej balík. (V duchu jsem přemýšlel a nemohl si za žádnou cenu vzpomenout, 
kdeže jsem už podobný… nebo chaos viděl.).

Mezi tím se všichni rozprchli, neboť téměř nesmyslné jednání skončilo. Jen 
Oblačno zůstalo,  poněvadž při jednání usnulo tak tvrdě, že si ani nevšimlo, že ze sálu 
už všichni odešli. Zato mně už bylo úplně jasno. Poděkoval jsem Větrníku a spustil se  
po laně na zem. Lidi, už to vím! A hlavně těm dvěma paním bych rád pověděl, proč to 
počasí tak blbne. Věřte, nevěřte, mají tam taky demokracii.

Miroslav Čech

 Glosy, či aforismy

! I nové se často záhy dostává do starých kolejí
! Za socialismu se říkalo „ Jak budeme dnes pracovat tak budeme zítra žít.“ Tehdá 

jsem si to poopravil - “Jak jsme včera pracovali, tak dnes žijem.“ Dnes by to mohlo 
být - „Jak budeme dnes žvanit, tak budeme zítra živořit.“ 

! Pracovat nás odnaučili, poraďte, co máme dělat?
! Dříve jsme dělali, že děláme, dnes neděláme, že neděláme.
! Každá věc na světě se dá vysvětlit dvěma způsoby, proto dva mudrcové mají 

šanci pouze se nedohodnout. 
! Většina lidí, když mluví o spravedlnosti, zapomíná dodat, že mají na mysli pouze 

vlastní spravedlnost.
! Za socialismu přikrádal tajně, dnes mu na to povolili živnost.
! Pesimista je uznán za realistu většinou, když už je pozdě.
! Prozíravé názory mají blízko do koše, někdy dokonce do vězení.
! Dav většinou prohlédne, až je dočista oslepen.
! Dobro se rodí, když je nejhůř, takže si budeme muset ještě počkat.

Miroslav Čech
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