Úvodník
Vážení spoluobčané,
jako každý rok před lipnickou poutí k Vám přicházíme do Vašich domácností
s dalším, tentokrát se 41. vydáním obecního zpravodaje s názvem Lipníček. Rád
bych věřil, že se jedná o zpravodaj oblíbený, protože Vám přinese informace
z obecního dění ve všech oblastech. Domnívám se, že zejména díky redaktorovi
Lipníčku, Arnoštu Pacolovi, se jeho úroveň dost podstatně zvedla. Za tuto činnost a
také za prezentaci lipnických událostí v Horáckých novinách a v Třebíčském deníku
bych mu rád touto formou poděkoval. – Určitě všichni, kteří okresní noviny čtete, mi
dáte za pravdu, že příspěvků o Lipníku je hodně a například Třebíčský deník z 19.
února letošního roku obsahuje celou jednu novinovou stranu věnovanou našemu
tradičnímu masopustu (text a foto).
V dalších částech zpravodaje se o dění a taky jednání obecního zastupitelstva
dočtete mnohé, nicméně některých záležitostí se chci dotknout i v úvodním slově
Lipníčku.
Po mnoha složitých jednáních na různých úrovních se podařilo najít cestu
k rozhodnutí a následnému uzavření smlouvy o finanční dotaci s Fondem životního
prostředí na částečné financování zateplení budovy obecní školy. Mimo jiné bylo
nutno přepracovat projektovou dokumentaci, zpracovat nový energetický audit a
získat nové stavební povolení. V současné době jednáme o úvěru v Komerční bance
a přes letní prázdniny by se měla rekonstrukce budovy školy realizovat.
Od podzimu minulého roku do dubna letošního roku se prováděla generální
rekonstrukce srubu v Havránku, o které již bylo mnohé napsáno. V této chvíli bych
chtěl poděkovat zejména Pavlu Nedvědickému, předsedovi obecní stavební komise,
za celkovou organizaci při stavbě a i za práce spojené s dřevěnými konstrukcemi,
které zajišťovala jeho firma TRUKO. – Hlavním dodavatelem všech ostatních prací
byla firma K-STAV, která provedla práce ve velmi dobré kvalitě a v termínech, na
které jsme se průběžně domlouvali.
Kromě popsaných zásadních investičních akcí chceme ještě letos provést
výměnu zbývajících oken v budově obecního úřadu, když první část – horní patro –
byla provedena loni, zakoupit nový traktor a další drobnější techniku potřebnou pro
údržbu – křovinořez, vysavač listí, tlakový čistič, motorovou pilu a jiné potřebné
nářadí (získali jsme dotaci od ČEZ právě na zakoupení této techniky).
V úvodníku se chci ještě dotknout kulturně-společenské činnosti, která díky
obecní kulturní komisi vedené Mirkou Tomkovou je velmi pestrá a akce jsou
připravované pro všechny kategorie občanů – počínaje dětmi a konče seniory.
Jenom připomenu, že od Mikulášské nadílky se uskutečnil turnaj ve stolním tenise o
vánocích, vepřové hody spojené se zabíjačkou, košt slivovice a koláčů, sousedský

bál, dětský karneval, druhá retrodiskotéka, zájezd do divadla Kalich v Praze, nově
jarní regionální trhy, vítání občánků a další.
Blíže se chci vrátit k Sousedskému bálu a zejména k předtančení, které se
podařilo po mnoha letech zajistit tzv.“z vlastních zdrojů“. Lipnická omladina (někteří i
věkově zralejší) si připravila předtančení naprosto neokoukané, originální a ušité tzv.
na míru. Příchod s obecním praporem, vlastní tanečky a odchod zase s praporem za
doprovodu známé písně „Co jste hasiči“, přineslo všem zúčastněným velmi hezký
zážitek a vystoupení bylo provázeno téměř po celou dobu potleskem. Toho, že to
holky z kulturní komise se svými vrstevníky a kamarády a mladšími kolegyněmi
dokázaly zorganizovat, si velice vážím. Počátek nacvičování s profesionální tanečnicí
se vůbec nepodařil. Až vlastní vymyšlený scénář a odhodlání nacvičujících přinesl
svoje ovoce.
Vážení spoluobčané, jako vždy v této době Vám chci popřát příjemně prožité
přicházející léto, pestrobarevný podzim a k tomu uspokojivé zdraví, bez něhož to
v životě nejde.

Josef Novotný
starosta obce
Vybráno ze zápisů zasedání zastupitelstva obce Lipník za období od prosince
2012 do května 2013:
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7. 12. 2012 – Zastupitelstvo obce (dále už jen ZO) schválilo jednohlasně
rozpočet na rok 2013. Obec bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Příjmy
i výdaje jsou rozpočtovány v objemu 2 985 100,- Kč
Pavel Nedvědický podal informaci o průběhu prací na srubu v Havránku –
pokračují omítky, rozvody elektriky jsou hotové. Další práce budou pokračovat
dle vývoje počasí.
Formou diskuse byla vybrána kultura, ze které bude vysázen živý plot za
hřbitovem k oddělení dětského hřiště. Vybrána byla rostlina s názvem ptačí
zob.
ZO přijalo informaci předsedkyně kulturní komise Mirky Tomkové o přípravě
Mikulášské nadílky, turnaje ve stolním tenise a zájezdu do divadla Kalich na
muzikál Pomáda.
Jelikož se jednalo o poslední zasedání zastupitelstva obce v roce 2012, popřál
starosta všem krásné vánoce a příjemně prožitý rok 2013. Současně zdůraznil
odpovědnost každého jednotlivého člena ZO za veškerá rozhodnutí, která jsou
zastupitelstvem přijímána.
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8. 1. 2013 – ZO bylo seznámeno se zástavbovou studií v lokalitě u rybníka
Silniční (druhá část). Jedná se o další výstavbu rodinných domků, kde se
potencionální stavebníci budou podílet i na zbudování potřebných sítí.
ZO uložilo starostovi obce zřídit běžný účet u České národní banky, přes který
budou převáděny do obecního rozpočtu veškeré finanční pomoci od Kraje,
republikových i evropských zdrojů (naplníme tak nařízení Ministerstva financí).
Byla dohodnuta organizace tzv. Koštu slivovice s ochutnávkou koláčů, která
proběhne 26. ledna v restauraci „Na 13“.
S místními dobrovolnými hasiči se budeme podílet na přípravě a organizaci
Okresního shromáždění hasičů, které se uskuteční 23. března v místním
kulturním domě.
ZO schválilo nový požární řád obce zpracovaný obecní kontrolní komisí ve
spolupráci s místními hasiči.
Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o obecních poplatcích. –
Ceny za odpady se nebudou pro letošní rok měnit.
ZO se zabývalo hodnocením provedených inventur k 31. 12. 2012 a schválilo
vyřazení majetku obce v hodnotě 97 612,32 Kč (nepotřebný a již stářím
opotřebený majetek).
Na vědomí bylo přijato oznámení Vodárenské akciové společnosti Třebíč
týkající se vodného a stočného pro rok 2013, které činí 83,40 Kč.
ZO bere na vědomí informaci FÚ Třebíč k organizačním změnám v daňové
správě od 1. 1. 2013. Finanční úřady budou existovat v sídlech krajů. – Pro
nás bude Finanční úřad v Jihlavě a v Třebíči bude fungovat územní
pracoviště. – Pro daňové poplatníky prakticky k žádné změně nedojde.
Zastupitelstvo vyslechlo informaci starosty o přípravě voleb prezidenta
republiky, které proběhnou koncem ledna letošního roku.
Byla podána informace týkající se kulturně společenské činnosti – 8. února
bude tradiční Sousedský bál, 16. února rovněž tradiční Masopustní průvod po
obci a na 26. října se připravuje Setkání důchodců Lipníka a okolních obcí.
5. 2. 2013 – ZO se účastnil zástupce firmy AVE, která provádí v naší obci svoz
veškerých odpadů. Přednesl nový návrh cen za svoz odpadů. – Starosta,
případně místostarosta budou jednat s firmou ESKO-T, která by měla v obci
provádět svoz odpadů od 1. dubna letošního roku. S konečnou platností
rozhodne ZO na svém příštím zasedání.
15. ledna byla v kulturním domě provedena kontrola Záchranným sborem –
hasiči. Této kontrole předcházelo zpracování Směrnice, kterou pro nás
zpracovala firma Pyros Kožichovice. Při kontrole byly zjištěny dvě závady
(revize požárních dveří u kotelny a umístění hasicích přístrojů do předepsané
výše). – Závady byly následně odstraněny.
Kontrolním výborem byla navrženy a ZO schváleny smlouvy při pronajímání
kulturního domu a srubu v Havránku. Důvodem je za pomoci těchto smluv
přenést odpovědnost za bezpečnost a požární ochranu na pořadatele akcí,
kteří budou v našich zařízeních akce pořádat.
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ZO schválilo upravený ceník při pronajímání kulturního domu. V návaznosti na
zvýšení cen elektřiny, plynu a vody se zvedají i ceny pro nájemce. Navýšen
byl i základní poplatek pro jiné než místní nájemce.
Bylo schváleno uzavření smlouvy na další rok s obcí Myslibořice týkající se
zajištění autobusové dopravy.
ZO schválilo finanční příspěvek Sdružení seniorů Hrotovice ve výši 1 000,-- Kč
(členy tohoto sdružení jsou i občané naší obce).
Starosta informoval ZO o výsledku Tříkrálové sbírky 2013 – Lipník 7 153,-- Kč,
Ostašov 4 776,-- Kč, Petrůvky 2 022,-- Kč, Klučov 4 203,-- Kč. Celkem bylo
vybráno 18 154,-- Kč.
Znovu byla projednána otázka prodeje stavby Rozvody plynu po obci. ZO
pověřilo starostu jednat v této záležitosti s JMP, případně i jiným zájemcem.
Starosta a místostarosta jednali s panem Pasterňákem z Ratibořic o prodeji
pozemku pod tenisovým a dětským hřištěm. – Jednání bude pokračovat.
Rada Mikroregionu Rokytná navrhla našeho starostu Josefa Novotného do
výběrové komise pro výběr projektů, kterým bude poskytována dotace.
Komise bude pracovat při MAS Moravskobudějovicko, kde je naše obec
členem.
Starostovi a místostarostovi bylo uloženo zajistit výběrové řízení na
dodavatele mechanizace (traktoru…). Podařilo se zajistit dotaci z národních
zdrojů s poměrně malou účastí obecního rozpočtu.
5. 3. 2013 – ZO obce se podrobně zabývalo Obnovou katastrálního operátu
(tzv.digitalizací). – Podklady k digitalizaci budou na obecním úřadu
k nahlédnutí v době od 26.3. do 9.4. 2013.
Starosta informoval o jednání týkající se prodeje stavby rozvodů plynu po obci
s firmou KVANTO.
Byla provedena kontrola ze strany Telekomunikačního úřadu týkající se
provozu místního rozhlasu. Výsledek kontroly – nebyly zjištěny žádné závady
týkající se provozu.
Byl projednán průběh a výsledek inventarizace stavu obecního majetku
k 31.12.2012. Výsledky inventury byly zastupitelstvem schváleny. – Dále
zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku obce Lipník a účetní
závěrku a hospodářský výsledek Základní a mateřské školy v Lipníku.
V místní škole byla provedena inspekce – výsledek je velmi dobrý, nebyly
zjištěny žádné závady, pouze navržena určitá doporučení.
Bylo schváleno provést výměnu oken v přízemí budovy obecního úřadu. – Na
pomoc financování této rekonstrukce se pokusíme získat dotace z Kraje
Vysočina.
Pro letošní rok bude vyhlášen grantový program na opravu památek místního
významu, kde je možno získat až 50% dotaci. ZO schválilo zapojit se do
tohoto programu s využitím na opravu náhrobku na místním hřbitově. – Při
dalším vyřizování se zjistilo, že předmětná památka je zapsána v celonárodní
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evidenci památek, takže na ni nelze dotaci získat (není památkou místního
významu). Oprava se nebude realizovat.
Starosta se zúčastnil zasedání Svazu měst a obcí v Jihlavě a informoval
zastupitele o projednávané problematice. Mimo jiné o podstatně redukovaném
Programu rozvoje venkova do budoucna. Významnější úlohu by měly do
budoucna sehrát i MAS (místní akční skupiny), kterých je nyní v ČR 170.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení místního hrobníka Jaroslava Králíka
o tom, že od 1. 4. 2013 již nebude zajišťovat hrobařské služby na místním
hřbitově. – Řešením situace byl pověřen starosta obce.
S definitivní platností bylo rozhodnuto využívat od 1. 4. 2013 pro odvozy
odpadů z naší obce firmu ESKO-T. – Při předávání agendy dohodnout
rozšíření svozových míst o stanoviště u výjezdu z obce směrem na Boňov.
9. 4. 2013 – Kopání hrobů bude na místním hřbitově provádět firma Pietas
Vysibla z Třebíče. Služba je zajištěna smluvním ujednáním.
V autobusové čekárně byla rozbita dvě skla. Případ šetří policie. – Okna byla
zasklena, vzniklou škodu nám uhradí pojišťovna.
Pavel Nedvědický informoval o postupu prací na srubu v Havránku. Práce
pokročily natolik, že 18. května je možno při okrskové soutěži hasičů nově
zrekonstruovaný areál uvést do provozu.
Byl schválen ceník spojený s pronajímáním srubu v Havránku takto:
pronájem pro místní …. 1. den 1000,-- Kč, druhý a další den … 700,-Kč
pronájem pro cizí ……. 1.den 2000,-- Kč, druhý a další den …1400,-Kč
pronájem pro cizí (komerční účely) ….. 7000,-- Kč/den
Pronajímáním srubu (správcovstvím) byli ZO pověřeni Pavel Nedvědický a
Milan Tomek.
S platností od 1. 5. 2013 se upravuje ceník při pronajímání kulturního domu
v položce pronájmu pro cizí pro komerční účely na 7000,-- Kč (dosud bylo
3000,-- Kč.).
ESKO-T provádí v naší obci od 1.4.2013 kompletní svoz odpadů. Svozovým
dnem je úterý jedenkrát za 14 dnů. – Pro odkládání odpadů přímo do
sběrných dvorů dostane každé popisné číslo kartičku, se kterou se bude při
návštěvě sběr.dvoru prokazovat.
V souvislosti s blížícím se termínem pro realizaci zateplení budovy školy bylo
rozhodnuto vyřídit úvěr pro zajištění financování této akce. Vyřízením úvěru
byl pověřen starosta obce.
Vodárenská společnost doručila do obce mapku obsahující rozmístění
hydrantů po obci. Tři hydranty byly určeny pro požární účely. – Bylo předáno i
místním dobrovolným hasičům.
ZO odsouhlasilo, aby Veronika Lukášová z Dolních Vilémovic zpracovala
z podkladů získaných formou ankety od občanů naší obce absolventskou
práci v rámci svého studia.
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7. 5. 2013 – ZO projednalo a schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012. Výsledek přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, výrok auditorů zní – bez výhrad. Rovněž projednalo a schválilo
závěrečný účet obce za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením
obce.
Za osobní účasti zástupců místních hasičů (Svoboda Pavel, Mikeš František)
byly projednány organizační záležitosti průběhu okrskové soutěže hasičů
spojené s otevřením provozu srubu v Havránku dne 18. května.
Počátkem června budou od hasičského záchranného sboru zapůjčeny do naší
obce dva dozimetrické přístroje. Přístroje převezmou naši dobrovolní hasiči,
kteří budou seznámeni s jejich používáním.
ZO schválilo doplněný ceník za půjčování strojů a dalších technických
prostředků obce místním občanům.
Vyučování v místní základní a mateřské škole bude letos ukončeno 21.
června z důvodu zahájení oprav a zateplení budovy školy.
Přes Energoregion 2020 jsme získali dotaci ve výši 52 000,-- Kč od nadace
ČEZ na nákup drobné zahradní techniky. – Výběr a nákup techniky zabezpečí
místostarosta s předsedou stavební komise a obecním zaměstnancem
Michalem Jašou.
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet a hospodaření za rok 2012
Mikroregionu Rokytná.
ZO schválilo, aby byla 5. 7. 2013 poprvé v naší obci vyvěšena moravská
vlajka.
V návaznosti na další jednání s p. Pasterňákem z Ratibořic bylo schváleno
zveřejnit záměr směnit obecní pozemek s p. Pavlem Nováčkem. – Zajišťuje
místostarosta.
Přestěhováním plechové boudy z „Karbašovy zahrady“ za budovu hasičské
zbrojnice byli pověřeni Pavel Nedvědický a Milan Tomek.
19. května se uskuteční v kulturním domě vítání občánků (pět občánků
z Lipníku a čtyři občánci z okolních obcí), organizaci zajišťuje Mirka Tomková.
Bylo dohodnuto nepřipravovat letos Dětský den a místo něj uspořádat
společně s obecní školou zájezd do zoologické zahrady v Jihlavě. Zajistí
kulturní komise ve spolupráci s ředitelkou školy.
Na všech zasedáních zastupitelstva obce jsou projednány záležitosti
týkající se stavebních řízení, kde je obec nebo někdo z občanů obce
účastníkem. – Veškerá stavební řízení pro občany a organizace z Lipníka řeší
Městský úřad v Třebíči. - Tyto materiály jsou vzaty na vědomí a předány
k dalšímu vyřízení obecní stavební komisi.
Josef Novotný
starosta obce

Kdo třídí odpady, šetří svoje peníze !
V Lipníku proběhla připravovaná změna svozové firmy odpadů. Od dubna od nás
odpady odváží ESKO – T. Pravidlo: Kdo třídí odpady, šetří peníze, nejenže zůstalo,
ale ještě se zviditelnilo. Právě tím, že vytříděním plastů, skla a papíru, za jejichž
odvoz a likvidaci teď neplatíme, snížíme množství odpadu v popelnici i počet výsypů
domovních popelnic. U tohoto směsného odpadu platí obec za množství, tedy tonáž
a počet vysypaných popelnic. Na občana mají tyto platby dopad až když je obec
nucena s rostoucími náklady na odvoz přistoupit ke zvýšení poplatku za svoz a
likvidaci odpadů. Záleží na každém z nás, abychom důsledným tříděním snižovali
objem a váhu odváženého směsného komunálního odpadu. Naproti tomu je třeba
domovní směsný odpad předávat svozové firmě vždy v popelnicích. Pytle a odpad
uložený u popelnic nebudou odvážet.
Roční poplatek za odvoz se nezměnil, zůstává 480,- Kč za osobu s trvalým
pobytem v obci nebo za stavbu s popisným číslem či stavbu pro rekreaci. A to
bez ohledu na počet popelnic, které poplatník k vysypání předává. Původce odpadu
je obec, ale každý z nás ovlivňuje svým přístupem k předávání odpadů cenu, kterou
obec za svoz zaplatí. Vzhledem k prioritě třídění, byly rozšířeny stanoviště pro
tříděný odpad. V současné době jsou čtyři stanoviště křižovatka, náves, u školy,
horní ulice u Okrouhlíka. Do budoucna se samozřejmě podle potřeb, budou dále
navyšovat. Také byly rozšířeny i počty nádob na těchto stanovištích. Rozšiřovány
byly z toho důvodu, aby na jednom stanovišti bylo možno vytřídit všechny druhy
odpadů. Sklo bílé i barevné, plasty, papír. Není tedy již nutné, kvůli vytřídění obíhat
několik stanovišť. Vytříděním uvedeného však třídění nekončí. Kovový, převážně
železný odpad ukládáme za hasičskou zbrojnicí. Zde také soustřeďujeme
elektroodpad a nebezpečný odpad, den před jednorázovým svozem vždy na
podzim. Toto je mylně některými občany chápáno a odkládají tam takový
odpad i v průběhu roku. Ten pak tvoří černou skládku a vznikají další náklady
na jeho likvidaci.
Dřevní hmotu, větve je třeba odvést do Havránku na úložiště, kde je vše jednou
ročně likvidováno. I důslednost tohoto třídění šetří naše peníze. Setkáváme se s tím,
že právě větve stromů jsou ukládány do kontejneru u hřbitova a nebo do kontejneru
na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který je na podzim přistavován
na náves. V obou případech vzhledem k velkému objemu větví a malé tonáži
zapříčiní odvoz nevytíženého kontejneru a tím zbytečné náklady.
Nově byly pořízeny a jsou k vyzvednutí na obecním úřadu v Lipníku karty
s čárovým kódem. Tyto umožňují navštívit kterýkoliv sběrný dvůr, který provozuje
ESKO – T a předat pro občana bezplatně, následující odpad:
• Objemný odpad – odpad z domácností, který se nevejde do odpadové nádoby
• Dřevo
• Papír, karton a lepenka

• Sklo barevné, bílé, tabulové a autosklo
• Plastové obaly, směsné plasty, nápojové kartony
• Polystyren
• Textil
• Olověné a Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
• Obaly obsahující zbytky nebo jsou znečištěné nebezpečnými látkami
• Absorpční činidla, filtrační materiály ( včetně olejových filtrů
• Biologicky rozložitelný odpad ( větve, listí, tráva ……. )
• Zemina a kamení
• Stavební a demoliční odpady
• Železo a barevné kovy
• Pneumatiky osobní , dodávkové
• Jedlý olej a tuk
• Jiné motorové, převodové a mazací oleje
• Zářivky a výbojky
• Baterie a akumulátory ( monočlánky, …)
Elektrozařízení
• Ledničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, elektrická
topidla, sporáky
• Vysavače, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, topinkovače, fritovací
hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče pro stříhání a sušení vlasů, čištění zubů, holení,
hodiny, budíky, elektrické ventilátory malé
• Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a
klávesnic), notebooky, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické psací stroje, faxy,
telefony, mobilní telefony
• Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony), televizory, videokamery,
videorekordéry, DVD přehrávače, hudební nástroje
• Frézy, nástroje pro pájení a svařování, sekačky
• Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček, ruční ovladače videoher,
videohry
Dvě třetiny těchto odpadů jsou předávány k dalšímu využití. Tím šetříme přírodní
zdroje surovin, energie, emise a své peníze.
Je možné využít celkem patnáct sběrných dvorů ESKO-T., jsou to:
Budišov, Náměšť nad Oslavou, Mohelno, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou,
Moravské Budějovice, Želetava, Petrůvky, Okříšky, Třebíč Borovina, Třebíč Na
Klínkách, Třebíč Hrotovická, Rouchovany, Brtnice, Studenec.
Vážení spoluobčané,
pravidelný rozbor odpadů z popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad nám
ukazuje, že 1/3 odpadů z tohoto množství se dá dále využívat. Jsou to odpady, které
patří do barevných kontejnerů na třídění (sklo, plasty, papír a nápojový karton).

Co tříděním ovlivníme:
-

ušetříme přírodní zdroje surovin
ušetříme energie potřebné na výrobu
ušetříme emise vznikající při výrobě
ušetříme své peníze
dobrý pocit, že děláme správnou a užitečnou věc

Je dobré vědět, že:
-

náklady na likvidaci odpadů jsou podstatně vyšší, než platíme v poplatku za
komunální odpad a tento rozdíl je hrazen z rozpočtu obce
ukládání odpadů na skládce je a v budoucnu bude ještě více zatíženo
poplatkem, který má omezit skládkování a preferovat třídění a využívání
třídění je finančně podporováno autorizovanou obalovou společností
EKOKOM

Za svoz a likvidaci odpadů z popelnic na směsný komunální odpad platí obec
vysoké částky, zatím co svoz a využití barevných kontejnerů obec neplatí.
My sami můžeme ovlivnit výši poplatku tím, že budeme důsledně třídit a do nádob na
komunální směsný odpad budeme dávat pouze to, co nelze dále surovinově využít.
Miroslav Svoboda
místostarosta obce

Třídění začíná doma – dejte odpadům druhou šanci
množství vytříděných odpadů v obci stále nedosahuje hodnot, které by odpovídaly
současnému trendu. Každý z nás ročně vyhodí zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastu, 15
kg skla, 5 kg kovů a 1,4 kg nápojových kartonů. Pokud jsou tyto suroviny správně
roztříděny do odpadových nádob, lze je znovu využít a objem odpadků, které končí
na skládkách nebo ve spalovnách se minimalizuje. Třídění odpadu je snadné, zkuste
to také.

PLASTY - ŽLUTÝ KONTEJNER

Před vhozením je potřeba obaly zbavit zbytků obsahu a
ZMÁČKNOUT nebo SEŠLÁPNOUT !
PATŘÍ

NEPATŘÍ

VÍTE ŽE ….

 PET lahve

-

bakelit



z 50 PET lahví může být vyrobená
nová fleecová bunda

-

guma



jeden kontejner odpadních plastů
ušetří až 30 l ropy

-

PVC



-

linoleum

se s vyhozenými plasty
setkáváme třeba ve výplních
spacáků a zimních bund,
kobercích, automobilovém
čalounění a pod …..

-

pneumatiky



-

novodurové trubky

polystyrén se přidává do
speciálních stavebních tvárnic



-

plastové obaly od

odpad, který nelze surovinově
využít, se používá jako součást
alternativního paliva při výrobě
cementu.

 plastové nádoby a
lahve
 sáčky
 fólie
 plastové tašky
 kelímky od jogurtů a
ostatních mléčných
výrobků
 plastové obaly od
šamponů, kosmetiky

chemikálií, olejů,

mycích prostředků

barev a pod….

 nápojové kartony od
mléka, džusů,, vína a
pod…….

PAPÍR - MODRÝ KONTEJNER

Před vhozením je potřeba obaly ROZLOŽIT, SEŠLÁPNOUT nebo ROZTRHAT !
PATŘÍ

NEPATŘÍ
-

mokrý

-

mastný

-

jinak znečištěný

 reklamní letáky,

-

uhlový

 sešity,

-

voskovaný

-

použité pleny

 noviny,
 časopisy,

 knihy,
 papírové obaly,

VÍTE ŽE ….
 použitím 1 tuny sběrového papíru
ušetříme 17 stromů v lese
 novinový papír může být až z 80%
vyroben ze starého papíru.
 z jednoho kilogramu starého
papíru lze vyrobit celou
kartónovou krabici

 kancelářský papír
 karton

a

krabice

zmáčknuté

nebo

roztrhané na menší
kusy, atd.

SKLO BAREVNÉ – ZELENÝ KONTEJNER

SKLO ČIRÉ – BÍLÝ KONTEJNER

Z láhví a obalů ODSTRANIT zbytky obsahu !
PATŘÍ
 bílé nebo barevné

NEPATŘÍ
-

keramika

-

porcelán

-

autosklo,

 zavařovací sklenice

-

drátěné sklo

 tabulové sklo

-

zrcadla

obalové sklo
 vymyté skleněné
láhve

VÍTE ŽE ….


recyklace skla není nijak
omezená. Sklo se dá znovu použít
téměř do nekonečna.



Už z 3 kg vytříděného skla se dá
vyrobit sada 6 skleniček.



energie ušetřená recyklací jediné
lahve by mohla napájet počítač
25minut, barevnou televizi 20
minut a pračku 10 minut!

-

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na
odpad. Pokud se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace
od výrobce, zda obal nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud
obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných
odpadů nebo na sběrné dvory.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž
zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je
značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci.
Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do
barevného kontejneru!

------------------------Ze života farnosti
V loňském roce jsme si připomněli významná výročí našeho místního rodáka,
biskupa Josefa Hloucha. V českobudějovické diecézi vyhlásil Mons. Jiří Paďour
„Rok biskupa Hloucha“, který byl slavnostně zakončen 9. června 2013 v nově
opraveném interiéru českobudějovické katedrály sv. Mikuláše.
U příležitosti zakončení Roku biskupa Hloucha navštívil naši farnost 28. dubna 2013
českobudějovický světící biskup Pavel Posád a při mši svaté jsme si společně i
s příbuznými biskupa Hloucha připomněli jeho veliké dílo a odkaz. Při kázání hovořil
Mons. Pavel Posád především o jeho internaci a o jeho houževnatosti a vytrvalosti
v předávání Božího odkazu.
Jak jsem se zmínil již v posledním čísle, knězem se stal i biskupův synovec, lipnický
rodák, Václav Hlouch. Na přání farníků si dovolím několika větami připomenout jeho
život.
Václav Hlouch (8. listopadu 1933, Lipník č. 8 – 21. března 2008, Praha-Řepy) byl
český římskokatolický kněz a dlouholetý duchovní správce v Mladé Boleslavi (od
roku 1999 arciděkan).
Studium na třebíčském gymnáziu ukončil v roce 1951 maturitou. Protože odmítl
podepsat prohlášení o zřeknutí se víry, nemohl být přijat na žádnou vysokou školu a
pracoval tedy tři roky v zemědělství (také jako traktorista). Po vykonání základní
vojenské služby (1954-1956) byl přijat ke studiu v litoměřickém kněžském semináři.
Kněžská studia dokončil v roce 1961 a 25. června téhož roku byl Eduardem
Nécseyem v Litoměřicích vysvěcen na kněze. Jeho primice, kterou sloužil 9.
července 1961 v Lipníku, se zúčastnilo velké množství lidí (jistě na ni mnozí z vás
vzpomínáte).
Od 1. srpna 1961 do 30. června 1966 působil jako kaplan v Liberci a od 1. července
1966 byl ustanoven administrátorem v Nymburku a administrátorem excurrendo ve
farnosti Veleliby. Hodně se věnoval dětem, které po každé nedělní mši v sakristii

seznamoval s katechismem, neboť náboženství ve školách tehdy nebylo možné
vyučovat.
V roce 1970 obdržel od litoměřického biskupa Štěpána Trochty pochvalný dekret a
privilegium nosit synodalie (nad obyčejnými rukávy kleriky ještě poloviční, až k loktům
sahající, široké otevřené rukávy na znamení, že je oprávněn zúčastnit se synod
neboli diecézních církevních sněmů).
K 1. červenci 1983 byl přeložen do Mladé Boleslavi a současně ustanoven
okrskovým vikářem mladoboleslavského vikariátu.
Od 1. února 1999 byl jmenován arciděkanem v Mladé Boleslavi, kterým zůstal (s
výjimkou období od 1. července 1999 do 31. října 1999, kdy byl farářem v Plazech)
až do roku 2005. Dne 26. května 1999 byl také jmenován čestným kanovníkem
Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. Kvůli nemoci byl k 1. červenci 2005
uvolněn z funkce mladoboleslavského arciděkana (zůstal však tamním výpomocným
duchovním) a již v létě 2005 byl operován. Zbytek života strávil v nemocnici a
posléze v Domově sv. Karla Boromejského v pražských Řepích, kde také zemřel. Po
posledním rozloučení dne 28. března 2008 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Mladé Boleslavi byl pohřben do kněžské hrobky na mladoboleslavském starém
hřbitově.
Na závěr dnešního příspěvku připojuji pozvání na pouťovou mši svatou, která se
uskuteční 23. června 2013 v místním kostele sv. Jana Křtitele v 8.30. Pozvání na
pouťovou mši svatou přijal Jakub Holík, farář v bazilice sv. Prokopa v Třebíči, a Jiří
Kryštof Javůrek, který je nyní farářem v kostele Panny Marie Andělské, Loreta,
Praha.
Pavel Nováček

Aktuality ze základní školy
Druhé pololetí školního roku 2012/2013 uteklo závratnou rychlostí, děti už se
těší na očekávané letní prázdniny a zaměstnanci školy na zaslouženou dovolenou.
Přesto mají žáci naší školy na co vzpomínat.
V lednu nás ve vyučování navštívili předškoláčci z MŠ. Ničeho se nezalekli a
aktivně se zapojili do všech činností pro ně připravených. Stejní předškoláci pak
koncem ledna úspěšně absolvovali zápis k základnímu vzdělávání. Jsme rádi, že
jejich rodiče se rozhodli právě pro naši školu, protože tím se počet školáků příští
školní rok zvýší na 14 a možnost výjimky z počtu žáků je tak na nějaký čas
dostatečně zažehnána.
V únoru k nám dorazila na kontrolu Česká školní inspekce. Její závěry
dopadly pro MŠ i ZŠ velmi dobře, což nás potěšilo, ale také utvrdilo v tom, že
výchovně vzdělávací proces je v naší škole dobře nastaven.

I ve druhém pololetí školního roku jsme nezapomněli na kulturu. Tentokrát
jsme nejeli do Třebíče, ale přivítali jsme ve škole loutkové divadlo Kozlík
s představením „Jak šel kozlík do světa“.
Asi největší akcí byl týdenní školní projekt ke Dni Země zaměřený na třídění
odpadů. Proběhl od 15. 4. do 22. 4. a byl zahájen dvěma exkurzemi v Třebíči.
Nejdříve jsme navštívili interaktivní expozici v informačním centru MKS Třebíč „Cesty
časem“ a pak jsme zamířili do třebíčské firmy ESKO-T, kde asi nejzajímavější byla
prohlídka třídící linky odpadů. Dostatečně motivováni si pak ve škole žáci vyrobili
"vláček odpaďáček", do kterého se učili třídit různý odpad přinesený z domova.
Během vyučování doplňovali pracovní listy s danou tematikou, vyhledávali informace
na internetu a hráli zajímavé hry, ve kterých využívali získané vědomosti. Dalším
zajímavým aktivitám k projektu se děti věnovaly i ve školní družině. Projekt vyvrcholil
22. 4. na Den Země, kdy děti v obci sbíraly odpadky.
Deštivé a studené počasí letošního jara nepřálo tradiční sportovní akci ve Studenci
pořádané pro okolní málotřídní školy u příležitosti Dne dětí. Naši žáci se rozhodně za
svoje sportovní výkony nemusejí stydět, většina z nich se v rámci svého ročníku
umístila v první desítce.
Koncem května byla ukončena akce „Soutěžíme s Třídílkem“. Za vydatné pomoci
rodičů bylo nasbíráno téměř 6 000 kg starého papíru!!! Všechny zúčastněné
„sběrače“ odměníme sladkou odměnou a ty nejaktivnější také odměnou věcnou.
A co nás ještě čeká? Dopravní hřiště v Borovině, školní výlet, besídka pro
rodiče s pasováním prvňáčků na čtenáře a rozloučením s odcházejícím žákem 4.
ročníku, vysvědčení a pak už hurá na prázdniny!
Na závěr našeho příspěvku přejeme všem občanům Lipníku krásné slunečné
léto.
D.Koubková
Ředitelka ZŠ Lipník
Foto: V hasičárně

Jak jsme prožili rok v mateřské škole v roce 2012/ 2013
Ještě máme sice měsíc červen před sebou, ale již teď je možné říci, že nám ten
školní rok utekl opět zase jako voda.
V září 2012 jsme v MŠ přivítali sedm nových dětí. Jen co se rozkoukaly, hned jsme
vyrazili na pohádkový výlet do Dukovan na zámek. Exkurze se jmenovala Pohádková
země - děti se měly možnost seznámit s různými druhy lesních víl a skřítků.
V listopadu se konala akce pro děti s rodiči Drakiáda- bylo úplné bezvětří, ale rodiče
se perfektně zapojili do soutěží s dětmi.

Chtěli bychom poděkovat paní Haně Slatinské a Marii Skoumalové, které přišly
za dětmi v přestrojení na Mikuláše a pomohly dětem prožít tuto nezapomenutelnou
chvíli.
Velké poděkování patří všem sponzorům z řad rodičů, kteří dětem přispěli, ať
už finančními dary či novými hračkami pod vánoční stromeček. Jejich iniciály
najdete na webu školy. S koncem roku 2012 jsme se rozloučili krátkým vystoupením
dětí a vánočním tvořením s rodiči.
V lednu se konal zápis našich předškoláků do základní školy, všichni zvládli tento
velký krok se ctí.
V únoru se na nás přijela podívat školní inspekce, která shledala náš výchovněvzdělávací proces jako vyhovující, jejich pochvala nám byla odměnou za snahu, péči
a přípravu. Nejen my jezdíme do divadla, ale letos ve stejném měsíci přijelo divadlo i
k nám s pohádkou- Jak šel kozlík do světa, představení bylo pěkně připravené, děti
se mohly zapojit do děje, také jsme dětem pozvaly opravdového pana muzikanta,
který jim ukázal svou rozsáhlou sbírku hudebních nejen dechových nástrojů. Děti si
mohly vše vyzkoušet a užily si spoustu legrace.
V březnu 20. 3. 2013 se konal zápis do MŠ, bylo přijato opět šest dětí za
odcházející předškoláky.
Před Velikonocemi jsme se opět sešli s rodiči na velikonočním tvoření.
Květen, v tomto měsíci přivítali naši předškoláci nové občánky v kulturním domě,
také jsme navštívili místní SDH v rámci tématu: Povolání. Děkujeme za vstřícný
přístup. Děti pro hasiče vytvořily knížku, kde výtvarně zachytily své největší dojmy
z návštěvy.
V červnu odjíždíme s dětmi na tři dny do školky v přírodě. Vybrali jsme sympatický
dětský tábor Mrákotín u Telče. Poslední akcí, která proběhne před letními
prázdninami, bude rozloučení s předškoláky, kteří budou pasováni do řad školáků.
Krásné a pohodové prožití letních prázdnin bez nehod přejí
Edita Svobodová, Bc. Veronika Pospíšilová

Sbor dobrovolných hasičů
Chtěla bych Vás stručně seznámit s činnosti dobrovolných hasičů v 1. pololetí roku 2013.
Začátkem ledna se konala valná hromada sboru.
23. 3. se v kulturním domě konal celookresní aktiv předsedů a velitelů dobrovolných hasičů.
Aktivu se zúčastnilo 250 členů z celého okresu. Celou organizaci včetně občerstvení
zajišťoval náš sbor. Všichni byli velmi spokojeni a dostalo se nám poděkování od vedení
hasičů.

Při příležitosti pálení čarodějnic drželi hasiči službu u ohně, aby nedošlo k požáru.
11. 5. 2013 se uskutečnilo u nás v KD setkání hasičů seniorů s rodinnými příslušníky v rámci
okrsku. Setkání se zúčastnilo asi 80 seniorů.
Dále 18. 5. 2013 se v areálu Havránek konalo okrskové kolo v požárním sportu. Soutěže se
zúčastnila 2 družstva žen a 5 družstev mužů. Při této příležitosti byl slavnostně znovu
otevřen srub včetně sociálního zařízení.
21. 5. 2013 navštívila místní mateřská školka naši zbrojnici. Tereza Tomková a Jiří Bartušek
ukázali dětem zbrojnici, hasičské auto a techniku, děti byly spokojeny a za to přinesly
namalované obrázky.
Foto: Za volantem
Družstvo mužů se letos ještě nezúčastnilo žádné soutěže, zato děvčata již čtyř soutěží a
vždy byla do 5. místa.
22. a 23. 6. 2013 se bude konat tradiční pouť. Letošní pouť drží hasiči. V sobotu dopoledne
bude stavění máje a večer taneční zábava se skupinou Phoenix. V neděli bude hrát kapela
Toufaranka v kostele při mši, po mši v 9,30 se půjde od kostela po vsi a odpoledne bude
zábava v KD. Tímto bychom Vás chtěli všechny pozvat pod máj. Doufáme, že se nám vydaří
počasí.
Ludmila Mácová, jednatelka SDH

TJ Sokol Lipník
Vážení sportovci a přátelé sportu,
Lipenský Sokol připravuje zavlažování travnatého fotbalového hřiště pomocí
vyjíždějících terčů ze země. Záměr by měl být uskutečněn v příštím roce, ale nyní
sháníme finanční prostředky, aby mohl být realizován rozpočet pro tento projekt,
který už je zpracován firmou Park s.r.o a činí zhruba 350 000 korun. Věřím, že se
nám podaří peníze sehnat. V této době jsem již osobně oslovil zastupitele okolních
obcí, což jsou Klučov, Ostašov, Petrůvky, Dolní Vilémovice a Zárubice o peněžitý dar
pro náš Sokol s tím, že i z těchto vesnic u nás hrají jejich občané, ať už za
mládežnický oddíl nebo za dospělé. Rád bych i touto cestou chtěl oslovit jak lipenské
živnostníky, tak i podnikatele o finanční pomoc pro podporu tohoto našeho záměru.
Věřím, že vše dobře dopadne a v příštím roce bude naše hřiště zalévat plně
automatická závlaha.
Náš Sokol dosud reprezentují čtyři mužstva. Jedno tvoří dospělí a tři jsou mladší
žáci.
Záměrem bych rád jménem Sokola poděkoval všem členům, fotbalistům, sponzorům
a Obecnímu úřadu Lipník za spolupráci a podporu. Všem přeji pěkné prožití pouti,
kterou letos drží hasiči.

Sportu zdar.
Starosta Sokola
Milan Nedvědický

O mladší a starší fotbalové přípravce
Sezona 2012/2013 je pro hráče lipnické mladší přípravky, hrající v počtu 4+1,
poslední sezonou v této věkové kategorii, proto se jí budeme věnovat trošku více. Ve
starší přípravce také dojde díky věku ke snížení počtu hráčů. Proto budeme trénovat
od příště pouze starší přípravku a hráči, kteří již v kádru být nemohou, budou
trénovat v mladších žácích, mladší případně v klubech, ve kterých mají mladší
přípravku. Fyzicky a herně vyspělí mladíci zůstanou se staršími v Lipníku.

Mladší přípravka
Ve druhé polovině sezony přestali hrát klučovští Čejka Jakub a Smíšek Šimon.
Složení registrovaných hráčů: Kneslík Šimon, Krotký David, Mašeja Vojtěch,
Matoušek David, Padělek Jakub (Radkovice), Svoboda Hynek (Radkovice), Svoboda
Zbyněk (Myslibořice) a nově Švehla Adam (Radkovice).
Jak již bylo uvedeno v úvodu, tak se hráči loučí s touto věkovou kategorií. Je nutné
neskromně podotknout, že se rozloučili ve velkém. Přesto, že nejsou dohrané
všechny zápasy, tak již teď víme, že je na 1. místě nikdo neohrozí. V tabulce se
dostali před v první polovině neporazitelné HFK Třebíč (bez hrajících sester
Tomanových jsme vyhráli rozdílem třídy dvakrát 7:1) a i v jarní půli velmi dobře hrající
borci z FŠ Třebíč, kteří soupeřům na jaře nadělili neskutečných 95 gólů, na náš tým
nestačili (ve vzájemném zápase 0:0 a naše výhra 3:0). Tradičně byl vyrovnaný zápas
ve Výčapech, kdy první zápas chlapci vyhráli 1:0 a druhý těsně po velkém finiši a
střelecké smůle 1:2 prohráli. Toto byl také jediný zápas, který kromě zmíněné remízy
nedokázali v jarní části vyhrát.
Z níže uvedené tabulky je možné vyčíst některé zajímavé údaje, které bezesporu
přispěly k vítězství Lipníka, jako je například 3. nejvyšší počet vstřelených branek a
velmi kvalitní obrana (chlapci dostali pouze 30 gólů, což je téměř polovina
následujícího nejnižšího počtu). Mezi stálé opory lipnické obrany patří Šimon Kneslík
a Vojtěch Mašeja. Velmi často v obraně pomáhali převážně útočící hráči Zbyněk
Svoboda a David Krotký. Uvedené chlapce doplňovali v útoku David Matoušek a v
této sezóně začínající Jakub Padělek, Adam Švehla (útok) a Hynek Svoboda
(obrana). Vzhledem k absenci brankáře „profesionála“ se v bráně střídali hlavně
Zbyněk Svoboda, Vojtěch Mašeja, Šimon Kneslík, Hynek Svoboda a ke konci sezóny
Adam Švehla.
Pořadí Klub Body Skóre jaro Skóre celkem
1 TJ Sokol Lipník 71 47 : 11 109 : 30
2 HFK Třebíč 58 50 : 60 193 : 73

3 Valeč 51 48 : 31 79 : 75
4 SK FŠ Třebíč 50 95 : 38 142 : 86
5 Sokol Výčapy 42 22 : 15 66 : 54
6 Hartvíkovice 21 26 : 50 49 : 105
7 Pyšel 12 8 : 59 17 : 123
8 FC Kralice nad Oslavou 4 16 : 48 21 : 130
Pozn.: V tabulce nejsou výsledky Hartvíkovice – Výčapy, Výčapy – Pyšel a Kralice –
HFK. Tyto zápasy se budou dohrávat a na pořadí na 1. a 2. místě nemají vliv.
V tabulce střelců v TOP20 máme k 31. 5. 2013 hned 4 zástupce: na 4. místě se
umístil Zbyněk Svoboda (43 branek), na 11. místě David Matoušek (21 branek), na
14. místě David Krotký (19 branek) a na 16. místě Šimon Kneslík (18 branek).

Starší přípravka
Složení registrovaných hráčů: Florián Filip, Horký Jakub (Zárubice), Jarý Matyáš
(Myslibořice), Jíra Michal (Myslibořice), Kneslík Šimon, Krotký David, Mašeja Martin,
Mašeja Vojtěch, Smolka Ondřej (Myslibořice), Svoboda Marek, Svoboda Zbyněk
(Myslibořice).
Co se týká výsledků, tak v letošní sezóně je hráčům zřejmě souzeno 8. místo. V
době přípravy článku na hráče čekají poslední těžké zápasy s týmy z čela tabulky –
Vladislaví a Hrotovicemi. V 17. kole chlapci posíleni o již nehrající mladší přípravku v
zajímavém zápase porazili Rapotice 3:2 a 4:1, kde v prvním zápase bodovali právě
hoši z mladší přípravky, když v prvním poločase otevřel skóre Šimon Kneslík.
Rapotičtí hráči dokázali vyrovnat a i po gólu Zbyňka Svobody na 2:1 našli odpověď.
Následovala lipnická kanonáda na rapotickou branku, ale brankář někdy až
fantastickými zákroky střely likvidoval. V předposlední minutě na hřiště vtrhl střídající
Zbyněk Svoboda a nekompromisní střelou zmařil rapotické naděje na remízu.
Následující zápas již byl v režii našich hráčů, vyhráli ho i přes trvající střeleckou
smůlu. Více informací o odehraných utkáních lze nalézt na stránkách OFS Třebíč –
http://www.ofs-trebic.cz.
Chtěli bychom na závěr poděkovat všem našim borcům za předvedené výkony a do
další sezony již jen starší přípravce popřát hodně zdaru. Veliké díky patří také
rodičům za jejich důležitou spolupráci. Všem pak přejeme vydařené léto a klidnou
dovolenou.
trenéři Zdeněk Kneslík a Vladimír Krotký

To byl talent!
Na kontrolních oddílových závodech Spartaku Třebíč v dubnu 1965 se mezi jmény
třebíčských atletických stálic Šofr, Šťastný, Máca, Neugebauer objevuje jméno
patnáctiletého Toníka Ošmery, žáka ZDŠ Myslibořice bydlícího v Lipníku. Při
delším pátrání mě překvapily nadprůměrné žákovské výkony, které byly u jeho jména
uváděny. A což teprve, když jsem prohlížel třebíčské tabulky oddílových rekordů
mladšího dorostu, vydaných v roce 1969: 100m. 11,3vt, dálka 645cm, disk 1,5 kg
45,18m (do roku 2009 nepřekonán) a u všech třech výkonů, vytvořených v roce
1965, jméno Antonín Ošmera.
Napadlo mě, že to mohl být, v pozdějších letech jeden z nejlepších třebíčských
ligových hokejistů, dlouholetý kapitán, Toník Ošmera. Ta podoba na fotce, i ročníkem
by to tak zhruba souhlasilo. Jenže hned několik atletů-pamětníků mně moji
domněnku vyvrátilo. To není on, to byl Ošmera z Myslibořic. Tak jak to vlastně je?
V myslibořické škole založili kolem roku 1960 kroužek lehké atletiky. Kroužek vedl a
součastně byl i trenérem žáků a žákyň nezapomenutelný pan učitel Miroslav
Michálek. Ten vybral z žáků ty nejtalentovanější a za čtyři roky, a teď pozor!, skončili
na přeborech ČSSR 1964 v Praze jako třetí žákovský lehkoatletický oddíl v ČSSR
(skončily za nimi oddíly Sparty, Zbrojovky, Bratislavy a další). Onen Toník Ošmera na
těchto přeborech ČSSR vyhrál disk, byl druhý na 60m a byl finišmanem vítězné
myslibořické štafety na 4 x 60m. Ještě v témže roce na přeborech kraje v Brně vyhrál
disk a 60 m. Ano, tou velkou nadějí třebíčské atletiky byl později vynikající třebíčský
hokejista Antonín Ošmera narozen v roce 1950. Zahrál si extraligu za Kometu a byl
dlouholetým kapitánem třebíčských hokejistů. Pan učitel o něm v časopise „Lehká
atletika“ píše: „Toník dosahuje nadprůměrných výsledků, když ještě jako žák dosáhl
v osobních rekordech 60m 7,3vt, 60m přek 8,8vt, 500m 1:22,3min, dálka 602cm,
výška 155cm, disk 1kg 48,89m (v roce 2010 překonal Jiří Sýkora), koule 4kg 13,80m,
oštěp 400g 40,60m, tyč 280cm“ a ještě o něm dodává „je to typ budoucího
desetibojaře“. V celostátních tabulkách atletů Československa 1964, byl Toník mezi
žáky první v disku a trojboji, druhý na 60m, třetí na 60m přek (jsou za ním i budoucí
reprezentanti ČSSR Kárský a Kodejš) a osmý v dálce. V anketě o nejúspěšnějšího
sportovce okresu Třebíč se umístil 14-ti letý Antonín Ošmera mezi známými sportovci
na 4. místě. Od roku 1965, po ukončení ZDŠ, byl Ošmera členem Spartaku Třebíč,
rokem 1967 ale jeho jméno z třebíčské atletiky zmizelo nadobro.
Svým Příspěvkem do našeho červnového zpravodaje jsem chtěl nám starším
připomenout a vám mladším sdělit, že Tonda Ošmera, kterého dost často zejména
v letním období můžeme v Lipníku potkat, je člověkem se „srdíčkovým“ vztahem ke
své rodné obci. Osobně si velmi vážím našeho dlouholetého vztahu, který trvá od
dětství. Máme stejný rok narození a celou školní docházku jsme prožívali ve školních
lavicích jedné třídy. Později jsme studovali každý jinde, pracovali každý jinde, ale
kdykoliv se máme možnost potkat, vždy je to pro nás velmi příjemná záležitost.
Na závěr chci Tondovi popřát především stálé zdraví, protože právě to
každý k životu nejvíce potřebuje!

Josef Novotný
Foto: Ošmera, Ošmera II

Jak šel čas
26. prosince - Turnaj ve stolním tenisu vyhrál Němec
Dušan Němec z Boňova se stal vítězem již tradičního vánočního turnaje ve stolním
tenisu neregistrovaných hráčů, který se konal v naší obci. Také letos se v obvyklý
den, 26. prosince, sjeli do Restaurace Na 13 i borci z okolních obcí. Tentokrát dorazili
z Boňova, Ratibořic, Zvěrkovic, Blížkovic a Ostašova, aby se pokusili odejmout již
tradičnímu vítězovi, domácímu Tomáši Brabencovi, pohár pro nejlepšího. Turnaj byl
rozdělen do dvou věkových kategorií – dospělí, těch se registrovalo 16 včetně dvou
dívek. A na kategorii dětí – kluků do 15 let. Po čtyřhodinových bojích na dvou
stolech v zadní části restaurace se ve finále utkali Němec s Brabencem, který tak
letos našel svého přemožitele. Pořadí dalších hráčů: 3. Pavel Vrbka, 4. Lukáš
Puklický, 5. Filip Loucký, 6. Dominik Jonáš.
Soutěž hráčů do 15 let vyhrál Vojtěch Loucký z Ratibořic, který ve finále porazil
Marka Jelínka. Další pořadí: 3. Patrik Skoumal, 4. Petr Weber, 5. Pavel Vrbka, 6.
Michal Jelínek.
První tři hráči si kromě medailí odnášeli i věcné ceny, ty se dostaly i na další hráče
do 6. místa v každé věkové kategorii. (aa)
FOTO: Dušan Němec

27. - 28. prosince

– III. Vepřové hody v Lipníku

Jedna jitrnice nebo jelito za 20 Kč, to byla základní cena, za kterou bylo možné si
koupit pravou domácí pochoutku na III. Lipenských vepřových hodech. A tak není
divu, že do kulturního domu v naší obci zamířila v sobotu už na 11. hodinu řada
místních i přespolních. Bez reptání se u výdejního okna kuchyně řadili do fronty na
tradiční české dobroty. Nechyběla mezi nimi tlačenka, dát jste si mohli guláš, ovar
nebo pečeného vrabce. Mnozí si samozřejmě poručili a na místě snědli černou či
bílou polévku s kroupami a jako hlavní chod řízek s bramborem. Domů si pak
většinou odnášeli škvarky a sádlo ve sklenici.
Samotná příprava zabijačky začala už den před tím odpoledne. Ukazuje se, že
zastupitel Pavel Nedvědický se svými patnácti spolupracovníky založil v obci tradici,
jejíž obliba jistě ještě poroste - dokud bude v našich zemích k mání nějaké to
vepřové. (aa)
Foto: Jitrnice

4. ledna – Hasiči hodnotili sezonu
Do pěkně vyhřáté zasedací místnosti Restaurace na 13 se tentokrát sešlo tolik členů
sboru, že bylo nutné přistavit ještě jeden stůl do pomyslného středu stolů tvořících
obvyklé „U“ se stolem předsednictva uprostřed.
Vloni sbor oslavil 75 let své existence a v plánu činnosti pro letošní rok se zaměří
především na pořádání okreskové soutěže v požárním útoku, na zářijovou soutěž O
pohár starosty SDH, na pořádání pouťové zábavy a na přípravu setkání hasičů
seniorů. Ze zprávy o hospodaření pana Krotkého vyplynulo, že sbor měl počátkem
roku 2013 v pokladně 22.055 Kč, přičemž výnos z obecního plesu roku 2012 byl
22.856 Kč a třeba Velikonoční zábava přinesla zisk 2000Kč, i když se jí zúčastnilo
jen 46 lidí. Finance se hýbaly i při pořádání okrskové a podzimní soutěže, takže
celkové tržby v roce 2012 činily 23 000 a náklady 22000Kč.
Součástí Valné hromady bylo také ocenění některých členů.
Věrnostní medaile 30 let byla udělena: Janě Mikešové, Ludmile Mácové, Anně
Slatinské, Marii Králikové a Miloslavu Tomkovi. Medaili za příkladnou práci získal
Rostislav Slatinský.
Čestné uznání základní organizace tj. Čestné uznání sboru dobrovolných hasičů
Lipník převzali Vojtěch Mrňa, Josef Mrňa a Vladimíra Mrňová.
Na letošní rok si hasiči naplánovali okrskovou soutěž na konec května a v září soutěž
O pohár starosty SDH, připravují i pouťovou zábavu a setkání hasičů seniorů.
Udělená vyznamenání:
Věrnostní medaile 30 let:
Mikešová Jana, Mácová Ludmila, Slatinská Anna, Králiková Marie, Tomek Miloslav.
Medaile za příkladnou práci: Rostislav Slatinský
Čestné uznání základní organizace tj. Čestné uznání sboru dobrovolných hasičů
Lipník
Vojtěch Mrňa, Josef Mrňa, Vladimíra Mrňová.
FOTO: Vyznamenané
Na snímku vyznamenaných jsou zleva:
Jana Mikešová, Ludmila Mácová, Anna Slatinská a Marie Králiková.
O současné dobré práci hasičů v Lipníku svědčí i fakt, že byl pověřen pořádáním
letošní okresní schůze dobrovolných hasičů.
Potěšitelný je především fakt, že nově ustavené družstvo žen SDH Lipník se loni
začalo zúčastňovat soutěží v požárním sportu. A protože soutěžit začalo až v půlce

sezony, nemělo to vůbec lehké. Závod od závodu se ale zlepšovalo v provedení
hasičských útoků. Ke konci sezony už patřila děvčata z Lipníku mezi šest nejlepších
družstev žen-hasiček v rámci okresu Třebíč. A nejen to, zapojila se i do výcviku
mladých hasičů. Družstvo žen tak vrátilo do Lipníku dravého a bojového ducha.
Družstvo mladých hasičů se loni těžce scházelo pro malý počet dětí, ale i přesto
objelo několik závodů. Umísťovalo se většinou na začátku druhé desítky. Na
soutěžích v okolních vesnicích dosahovalo dobrých umístění na předních příčkách,
jak v Ostašově, tak i v Klučově.
Usnesení schůze je následující: Každý se bude zdokonalovat podle svých možností.
(aa)
Foto: SDH Starosta

5. ledna – Tři králové
Tři králové i s malým pokladníkem, který vybíral milodary do kasičky Charity, chodili,
přáli lidem vše dobré a zpívali v sobotu dům od domu také v Lipníku. A možná to ani
nebyl pokladník, možná to byl také král. Bible totiž nikde neříká, kolik těch mudrců,
kteří navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a
myrhu, kolik jich vlastně doopravdy bylo?! Vždyť i jména Kašpar, Melichar a
Baltasar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy. Každopádně i jejich
následovníci v Lipníku psali na dveře domů zkratku K † M † B † jako formuli
požehnání doplněnou letopočtem 2013.
Svátek Tří králů je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým
dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek upomíná na okamžik, kdy
se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale dává se rozpoznat jako král všech.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na
dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † . Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů,
ale původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať
Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše
letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.
Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.
Tři králové, kteří v lednu obcházeli domácnosti ve prospěch 13. Tříkrálové sbírky,
byli úspěšnější než před rokem. Díky štědrosti dárců i angažovanosti koledníků se
podařilo na okrese Třebíč vybrat 1 882 549 korun, o 52 177 víc než v roce 2012.
„Všem, kteří jste do sbírky přispěli a nezřídka i srdečně a radostně naše koledníky
přijali, vám také ze srdce děkuji. Děkuji vám za důvěru a podporu. Vaše pomoc nás
nejen těší, ale dává nám možnost naplňovat naše poslání – pomáhat lidem
v obtížných životních situacích,“ vzkázal ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Na koledování se letos podílelo přes 1000 koledníků a bylo vydáno 401 pokladniček.
Loňský výtěžek 1 830 372 korun byl použit především na rekonstrukci domu na
Karlově náměstí v Třebíči, kde mají od července 2012 zázemí terénní charitní služby
(ošetřovatelská, pečovatelská, hospicová a osobní asistence). Byly opraveny
prostory v Domech s pečovatelskou službou na Myslbekově a Koutkově ulici
v Třebíči a Středisko rané péče získalo nové auto pro převoz terapeutických
pomůcek. Část výtěžku šla ve prospěch zahraniční humanitární pomoci na Ukrajinu.
„Letos bychom chtěli přispět na provoz charitní pečovatelské služby a usnadnit tak
život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním. Část výtěžku poputuje do
charitních zařízení pro děti a mládež. Ze sbírky bude také hrazena individuální
pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi,“ informovala asistentka Oblastní charity Třebíč
Marie Paločková.
A kolik letos Tříkrálová sbírka vynesla v našem nejbližším okolí? Lipník věnoval –
7 153 Kč, Ostašov – 4 776, Petrůvky – 2 022, Klučov – 4 203, celkem 18 154 Kč.
Text a foto: Arnošt Pacola

Foto: Tři králové
5. ledna – Schůze fotbalistů TJ Sokol
Začátkem letošního roku měla TJ Sokol Lipník 59 členů. Tento údaj zazněl na valné
hromadě fotbalistů, která se konala první lednovou sobotu v hospůdce Pod lípami.
Jak ve své zprávě o činnosti konstatoval starosta TJ Milan Nedvědický, z hlediska
fotbalistů bylo v uplynulém roce důležité, že sítě za brankami jsou už hotové, stály
více než 12 tisíc korun. Hnojivo na zavlažovaný trávník přišlo na 16 300 Kč.
Z hlediska údržby travnatého hřiště ale fotbalisty trápí dosavadní způsob
zavlažování. Ideální by samozřejmě bylo automatické zavlažování, které dnes
nabízejí specializované zahradnické firmy. Pro pokrytí hřiště vodní sprškou by bylo
potřeba 13 trysek – a automatika by zalévala třeba i kdykoliv v noci. Čímž by se
ušetřilo hodně vody i práce Tomáši Pokornému, který se o zavlažování stará.
Ovšem, stálo by to 340 tisíc korun a to ještě bez čerpadla! A tak se k tomuto tématu
rozproudila diskuse. Fotbalisté uvažují, že by mohli do závlahy investovat velkou část
ze 100 tisíc korun, které měli začátkem roku na svém účtu. A hodlají oslovit i okolní
obce, jejichž žáci hraji v lipnických dětských družstvech, zda by také nepřispěly na
pořízení zavlažovací automatiky. Padl i nápad, vyhlásit mezi členy sokola půjčku
podobnou té, jakou kdysi poskytli obyvatelé Lipníku obecnímu úřadu na plynofikaci
obce. Ve hře je samozřejmě i možnost získání dotace třeba až 100 tisíc korun, které
na podporu sportu a infrastruktury obcí poskytuje žadatelům Kraj Vysočina, tuto
možnost se zavázal sledovat Sameš.
Pokud jde o hospodaření sokola, začátkem roku 2012 měl v pokladně 40 160 Kč, na
konci téhož roku 50 266 Kč. Z hlediska financí je potěšitelný fakt, že firma V-Stav

Bronislava Valy zakoupila dresy pro lipnické žáčky za 25 000 korun. Oddíl také dostal
nové branky v rámci projektu „Bezpečná branka“.
Začátkem roku měl oddíl v treninku mladší a starší přípravky 16 žáků. Celkem je ale
potřeba 19 kluků na všechny soutěže, tedy včetně mladších žáků. Oddíl jich má 24,
ale jen díky tomu, že skoro polovina jich hraje v Lipníku na hostování. Z TJ
Myslibořice hraje za Lipník deset dětí! Se Sokola Výčapy jeden kluk. Naopak, dva
naši kluci hrají v Myslibořicích. (aa)
Foto: TJ Sokol schůze
11. – 12. a 25. - 26. 1. - Volby prezidenta
O první přímé prezidentské volby byl i v naší obci zájem. Už v pátek odpoledne 11.
ledna zaznamenala okrsková volební komise 133 voličů a druhý den kolem 9. hodiny
už to bylo 146 lidí, kteří přišli volit. Nakonec se prvního kola prezidentské volby z 301
zapsaných voličů zúčastnilo 223 lidí, to byla volební účast 74,09 %. Což byla tedy
volební účast vysoko nad okresním i celostátním průměrem. Komise konstatovala,
že volit přicházeli hlavně voliči nad 45 let, ale v pátek 11. mezi nimi nebyl nikdo
z myslivců, protože ti právě v kulturním domě připravovali svůj Myslivecký ples. Ke
kuriozitám patřilo to, že si jeden z voličů zapomněl za plentou početný svazek klíčů,
za chvíli si pro ně ale celý udýchaný doběhl. Výhodou byla tentokrát také
jednoduchost volby – jeden lístek se vkládal do jedné obálky. I tak se jednomu
z voličů nepodařilo projít nástrahami volební mašinerie a z 223 odevzdaných obálek
bylo jen 222 platných hlasů. A jak si vedli v Lipníku v prvním kole volby jednotliví
kandidáti na funkci prezidenta? Zuzana Roithová získala 19 hlasů (8,55%), Jan
Fischer 47 hlasů (21,17%), Jana Bobošíková3 hlasy (1,35%), Taťana Fischerová 6
hlasů (2,70%), Přemysl Sobotka (1 hlas (0,45%), Miloš Zeman 65 hlasů (29,27),
Vladimír Franz 10 hlasů (4,50%), Jiří Dienstbier 37 hlasů (16,66%) a Karel
Schwarzenberg 34 hlasů (15,31%).
Druhé kolo voleb se konalo za čtrnáct dní a voliči mohli vybírat ze dvou celostátně
nejúspěšnějších kandidátů kola prvního, mezi Milošem Zemanem a Karlem
Schwarzenbergem. Ve druhém kole voleb odevzdalo své hlasy ještě o deset občanů
víc, tedy 233. Ale jednomu se opět nepodařilo volit správně, takže platných hlasů
bylo jen 232. Zeman získal 171 hlasů, což bylo 73,70%, Schwarzenberg 61 hlasů,
což bylo 26,29%. (aa)
Foto: Volby

12. ledna - Na lidské plesání dohlíželi tchoř i svišť
Byl tu opět leden a s ním nová plesová sezona. Myslivecký ples pořádalo Myslivecké
sdružení Klučov. Plesoví hosté se do kulturního domu v Lipníku začali scházet už
kolem osmé hodiny večerní. V předsálí je vítal stylový výjev tvořený naaranžovanou
sestavou nedobrovolných účastníků této lidské zábavy – střelení zajíci, bažanti,

srnčí, jelen sika i divočáci. Za bedlivého dozoru všudypřítomných vycpanin jezevce,
tchořů, čejky, káněte či veverek se ke svým stolům v hlavním sále i přísálí usazovali
hosté z Ostašova, Klučova, Číměře, Slavic, Okrašovic, Dolních Vílémovic či Střížova.
Domácích Lipenčáků byla tentokrát mezi plesajícími menšina. Ve výčepu bylo k mání
několik druhů vína bílého i červeného a nechyběl samozřejmě ani pravý srnčí guláš.
Gurmánům libě zavonělo pečené maso divočáka. Na správnou míru točeného piva
dohlížel z rampy osvětlení statný svišť ve svém typickém postoji – vždy ve střehu!
Zábava se docela rychle rozproudila, takže na parketu bylo chvílemi hodně těsno.
Snad i proto, že teplo radiátorů v sále bylo toho večera poněkud mdlé a tak zvláště
tanečnicím s chládnoucíma nohama nezbývalo, než rozproudit své teplo živočišné.
Na parketu se tak nedala zahanbit ani tradiční dámská sestava lipnické kulturní
komise. Její kreace, to byla řada svěžích tanečních čísel improvizovaných na poprockové pecky nedávných let.
O půlnoci samozřejmě následovalo losování přebohaté tomboly. A tak si šťastní
výherci odnášeli třeba nástěnné kalendáře, láhve vína, čepice s kšiltem i myslivecký
klobouk, profesionální svinovací metr, dort i popelnice. Tomboly se chtě nechtě
zúčastnila také již zmíněná ulovená srstnatá a pernatá zvěřina. „Tak, a mám teď dva
dny co dělat. Kruci, ten je těžkej,“ hořekoval nad svým osudem výherce výherce
hlavní ceny, kterému kamarád pomáhal po strmých schodech kulturního domu
snášet do přistaveného auta těžké tělo vyvrhnutého divočáka.
Už je to tak, myslivecký ples se v Lipníku vydařil, i když některé útlocitnější ženské
duše viditelně trpěly při pohledu do tváří ulovené srnčí. Důležité ale je, že zima je
zatím mírná a netrpí zvěř tam venku. Za paší se díky tání stahuje na řepku a navíc ji
myslivci přikrmují senem i jádrem. Jen kdyby té všudypřítomné ledové krusty na
povrchu sněhu nebylo. Ta totiž dovede běhy zvěře zraňovat až do krve. Ale to si my,
domů rozjařeně kráčející z plesu mrazivou nocí se zajícem v igelitovém pytli,
většinou vůbec neuvědomujeme. (aa)
Foto: Ulovená zvěř
25. ledna – Konal se Ples farností Lipník, Vladislav, Střížov
26. ledna - Králem slivovice je František Prodělal,

královnou pekařek Jana Macháčková
Králem slivovice v Lipníku se pro letošní rok stal František Prodělal. Že má tento
palič opravdu nejlepší pálenku v obci, na tom se shodlo patnáct dalších sousedů,
kteří přinesli své vzorky alkoholu do třetího ročníku Koštu lipnické slivovice. Konal
se v sobotu 26. ledna v příjemně vytopených prostorách Restaurace Na 13. Všichni
účastníci soutěže byli zároveň porotci a ochutnávači soutěžních vzorků pálenek,
takže o objektivitě hodnocení nemohlo být pochyb. František Prodělal tak navázal na
své vítězství v premiérovém ročníku koštu před dvěma lety.

V přilehlém sále restaurace se i milovníci kvalitního alkoholu mohli jako ochutnávači
a hodnotitelé zúčastnit doplňkové soutěže o Královnu koláčů. Do té pekařky z celé
obce přihlásily dokonce 18 vzorků, takže se stoly prohýbaly pod talíři nejrůznějších
koláčů, buchet a vánoček vyrobených z kynutého těsta. Sladké dobroty tak
bodovalo ještě mnohem více lidí než pálenky. I muži, kteří si odskočili od hodnocení
alkoholu, oceňovali, že i některé koláčky s povidly mají „opravdu příjemný ocas.“
Královnou pekařek v obci pro letošní rok se po sečtení všech bodů stala Jana
Macháčková. Pořadí na dalších místech podle počtu získaných bodů: 2. Blažena
Obůrková, 3. Jana Rousková, 4. Lada Vybíralová, 5. Pavlína Obůrková, 6. Ludmila
Mácová, 7. Zuzana Tomková a Marie Skoumalová, 8. Iva Mrňová, Marie Veselá,
Helena Macháčková.
Již tradiční akce se konala v době povolebního sčítání hlasů po druhém kole
prezidentské volby. Ostatně, zapisovatel okrskové komise Pavel Nováček měl
náročný den, hned po skončení voleb se stal moderátorem koštu. Dělo se tak v době,
kdy Karel Schwarzenberg blahopřál Miloši Zemanovi k vítězství a televize vysílala
nepřetržitý přenos z této události. O tom všem se dozvídali sousedé z plochy
rozměrné obrazovky v restauraci. Dlužno ale dodat, že prezidentská volba mezi nimi
nevyvolávala ani náznak oněch nezdravých vášní, jakých jsme byli svědky jinde
v republice. Naopak, občas zazněla od stolu i lidová písnička a sobotní odpoledne
plynulo v příjemné atmosféře a sousedské pohodě. Jako by snad ani žádné
prezidentské volby nekonaly. Ostatně, co je důležitější – dobře se najíst a napít,
nebo se pohádat kvůli politice?!
FOTO: Vítězové
Recept Královny koláčů 2013 Jany Macháčkové na
Kynuté tvarohové šátečky:
Suroviny: Půl kila výběrové mouky, 15 dkg sádla, 15 dkg másla, 2 vejce, jedna lžíce
práškového cukru, 16 lžic mléka, jedny kvasnice, citronová kůra, sůl. Tvarohová náplň.
Nejdříve uděláme kvásek (smícháme kvasnice, cukr a sůl). Pak umícháme těsto, necháme
vykynout. Vyválíme a nakrájíme na čtverečky. Ty naplníme tvarohem, po upečení obalujeme
v cukru.

(aa)

8. února – Předtančení lipnické omladiny korunovalo Sousedský
bál
Desetinásobná Miss foto Horáckých novin Petra Chytková dohlížela na průběh
tradičního Sousedského bálu. Tedy, abych nepřeháněl, z celkem deseti nástěnných
kalendářů na rok 2013 hleděl v ten páteční večer krásný portrét Petry Chytkové na
tanečníky ladně kroužící i sugestivně křepčící na parketu našeho kulturního domu.
Kalendáře visely podél celé šířky pódia a po losování bohaté tomboly se postupně
stávaly cenami, které si jejich majitelé odnášeli z plesu domů. Ještě několik desítek

minut před tím ale deset očí Petry Chytkové z titulní stránky kalendáře vidělo v
Lipníku dlouho nevídanou věc – při předtančení se účastníkům plesu představila
Lipnická omladina! V krojích, se svým pečlivě nacvičeným tanečním vystoupením!!
Členky kulturní komise se totiž letos rozhodly k radikálnímu kroku – proč pořád zvát
na předtančení tanečníky či mažoretky odjinud, proč stále spoléhat jen na dovozovou
kulturu? My si v Lipníku zatančíme sami! A tak za bouřlivého potlesku všech
přítomných nastoupilo v průběhu večera na parket devět dvojic tanečníků v čele
s vlajkonošem nesoucím prapor obce! No byla to nádhera, zatančili, zazpívali,
zajuchali a s praporečníkem ještě za většího potlesku odešli přímo do „pekla“
v přízemí kulturáku na kapku něčeho ostřejšího.
Aby zatančila omladina v krojích, něco takového se prý odehrálo v Lipníku naposledy
snad před třiceti lety. Po takovém sukcesu aby nyní v kulturní komisi přemýšleli, zda
nezačít šetřit na vlastní kroje místo těch půjčených z náměšťské půjčovny. A je třeba
říci, že návrat folklóru do obce byl téměř triumfální. Některým tanečnicím se v kroji
zalíbilo tak, že kroj do konce plesu nesundaly a užívaly si té radosti v míře vrchovaté
i při spartakiádních hitech Michala Davida. „Vy jste tak neuvěřitelně báječní a krásní
lidi,“ neskrýval svůj obdiv k plesajícím kapelník skupiny A je to… a ta hrála jednu
pecku za druhou. Tančilo se skoro až do sobotního rána. Co na tom, že někteří
museli za pár hodin do práce. I Petra Chytková z kalendáře musela být z takového
průběhu sousedského bálu určitě nadšená. (aa)

Foto: Krojačky
16. února - Lipenská hraběnka si vyjela mezi lid
Ruská šlechtična a donský kozák, kteří si vyjeli mezi lid na koních, dominovali
letošnímu masopustnímu reji masek v naší obci. Kdo to kdy viděl na Moravě, při
podhoráckém masopustu?! Inu, časy se mění. Šlechtična ve skvělém jezdeckém
oděvu korunovaném slušivým kloboučkem a prstenem s velikým modrým kamenem
na bílé rukavičce levé ruky jela na bělouši. Její průvodce v modré uniformě,
s typickou papachou ověšený medailemi, na hnědákovi. Pravda, onen kozák si svou
identitou nebyl tak zcela jist, protože se občas označoval za arménského sluhusokolníka. A skutečně, na ruce třímal plyšového dravce cvičeného k lovu! Také
původ šlechtičny byl poněkud nejasný, v jedné chvíli se dokonce velkopansky
nazvala lipenskou hraběnkou. Na rozjásané voliče-občany-nevolníky to ale
očekávaný dojem neudělalo…
Družina masopustních masek byla letos opravdu pestrá, avšak postmoderní, mohli
jsme v ní spatřit skoro celou rodinu Simpsonových, Japonku v kimonu, několik
hipísáků, rockového kytaristu, indiána a indiánku, princeznu, motýlka, berušku,
babku se psem v kočáře, přerostlou muchomůrku, tygra, dýni, dva duchy, vílu
Amálku a třeba i dva velké balíky s rázovitým pošťákem. Ti všichni vyšli do vsi za
doprovodu živé muziky a často tanečním krokem dům od domu šířili veselí a zároveň
ochutnávali dobroty, co jim sousedé nabízeli. Že se to vše neobešlo bez kapky

něčeho ostřejšího, je nasnadě. Pověření výběrčí inkasovali nabízené finanční částky,
koblihy, křehotiny a syrová vajíčka. Za průjezd obcí museli zaplatit speciální mýto i
řidiči aut, kterým průvod zatarasil cestu. Na to hraběnka se svým uniformovaným
doprovodem také dbala. Daně se musí vybírat, to je bez diskuse! (aa)
Foto: Hraběnka

23. února

- Na fujavici je nejlepší pálenka s pomazánkou

Ta únorová sobota byla fakt hrozná, fičelo a sněžilo téměř vodorovně. Chudáci, co
ještě slavili masopusty, v takové fujavici člověka nezahřeje ani maska ledního
medvěda! A což teprve motoristé, od tyče k tyči podél silnic jsi v té mlze téměř
neviděl. Co dělat v takové sibérii?! Kápli na to v Ostašově, když se také rozhodli
kultivovat dávnou vysočinskou tradici pití tvrdého alkoholu. Uspořádali tam totiž první
ročník koštu pálenek. Starosta obce Jaroslav Kabelka se mi přitom čestně přiznal,
že nápad „opsali“ od nás, od sousedního Lipníku, kde se košt konal již třetím rokem.
Dokonce i osvědčeného moderátora našich lipenských degustací, Pavla Nováčka, si
k tomuto účelu Ostašovští vypůjčili. Není zkrátka nad dobré sousedské vztahy a
vzájemnou výpomoc.
Mnozí lidé z vesnic na Vysočině si asi řeknou, že košt pálenek není nic tak
výjimečného, ale u nás v Lipníku jsme tuto převážně mužskou záležitost genderově
(čti džendrově, to je dnes strašně módní slovo a znamená - z hlediska kulturně
vytvořených shod a rozdílů mezi muži a ženami) vylepšili, aby i ženy měly podíl a
zájem na sousedském setkávání. A tak se u nás už koštovaly i vzorky pomazánek,
štrúdlů či kynutých buchet. Příští rok se prý budou hodnotit vedle destilátů i řízky, to
teprve bude něco (snad jsem něco neprozradil)!!
Převaha soutěživosti žen se hned prokázala i v Ostašově, zatímco paliči nabídli
k degustaci jedenáct vzorků alkoholu, tamní ženy nabídly hned dvacet vzorků
pomazánek! Na své si tak přišli všichni. Pálenky dokonce koštovali nejen „odborníci“
se svými soutěžními vzorky, ale i „laici“, pomazánky pak všichni dohromady. A děti
se při tom v prostorách ostašovského kulturáku vyřádily až hanba.
A jak to bylo s kvalitou pálenek? Odborná porota rozhodla, že nejlepší slivovicišvestku má v Ostašově Robin Šabatka. Se stejným destilátem z jednoho sudu
obsadil třetí místo i starosta Jaroslav Kabelka. Ano, je to ten alkohol, se kterým
vyhrál loni i košt pálenek u nás v Lipníku, ale letošní várka. Je vidět, že v oblekovické
pálenici, kde přišel na svět, to s ovocem opravdu umí. Mezi paliče ze švestky se na
druhé místo dokázal vklínit jen Jan Teplan se svou zahradní směsí. A jak rozhodlo
šestačtyřicet hodnotitelů pomazánek? Nejvíce všem chutnala česneková Veroniky
Procházkové, také salámová pomazánka s Nivou Jany Nechvátalové získala ceněné
druhé místo a třetí skončila škvarková pomazánka Žanety Šabatkové.
Venku se zatím setmělo, vítr se uklidnil, mlha zmizela. Tichou nocí se to dobře
protaženou silnicí příjemně jelo směrem domů – do Lipníku. (aa)

FOTO: Ostašov Košt

9. března - Děti pobavil kocour v botách
Dalším vylepšením již tradičního březnového dětského karnevalu se mohou pochlubit
členky a členové kulturní komise při obecním úřadu. Na úvod sobotního
karnevalového plesání zahráli dospělí dětem krátký příběh O kocourovi v botách.
Během známého děje francouzské pohádky se tak drobotina z Lipníku i sousedních
vesnic ve zcela zaplněném sále kulturního domu obávala i o život kocoura, kterého
ohrožoval černokněžník přeměněný ve lva. Diváci také neušli vodní spršce, to když
se v rybníčku za kulisami topil velkomožný pán Šarabán. Nakonec ale všechno
dobře dopadlo, princezna se vdala za mlynářova syna a kocour si užíval dobrot
z pánova stolu.
Po skončení pohádky už pokračovalo odpoledne očekávaným rejem masek,
zábavnými soutěžemi a bohatou tombolou, jakou se nemohly pochlubit ani nedávné
plesy pro dospělé. (aa)
Foto: Děti a král

23. března - Hasiči bilancovali i radili se, jak dál
Zástupci Sborů dobrovolných hasičů z celého okresu se sjeli do našeho kulturního
domu, aby zhodnotili loňský rok. Jak bylo na shromáždění představitelů SDH
konstatováno, na okrese je v současné době dvě stě sborů, zrušen byl v loňském
roce jediný, ve Stříteži. V současném době mají všechny sbory na Třebíčsku 9.348
členů, z toho je mládeže od 15 do 18 let 393 členů, žen a dívek 327. Při okresním
sdružení Třebíč funguje 27 okrsků. Z dlouhodobého hlediska je důležité, aby se
v jednotlivých sborech dařilo vychovávat nástupce dnešních dospělých už v dětském
věku. Na shromáždění proto bylo oceněno čtyřicet let trvání hry Plamen, díky které
se podařilo za dobu její existence vytvořit určitou kontinuitu generací hasičů. (aa)
Foto: Dva hasiči

20. dubna - Po dortících se jen zaprášilo
Jarní trhy, které se konaly poprvé v kulturním domě v Lipníku, opět potvrdily, jak
komplexně a rafinovaně přistupuje kulturním komise k pořádání svých akcí. Začátek
trhů byl stanoven na 10. hodinu a příchozí už před kulturní domem vítaly stánky
s cukrovou vatou a desítkami druhů oříšků. A co teprve uvnitř kulturáku! V zádveří
žádného z příchozích s rozdrážděnými chuťovými pohárky nezdržovali prodavači
vstupného se svou obvyklou pokladničkou. Při první letmé obhlídce nabízeného
sortimentu okamžitě většinu ze sousedek napadlo: Tady si s igelitkou nevystačím!
Pro ten případ měl hned za druhými dveřmi k pohotové nabídce svoje proutěné zboží
různé velikosti košíkář, pan Josef Frühauf ze sousedního Ostašova. A s pořádnou
proutěnou nádobou se to obcházelo jednotlivé prodejce hned radostněji. Výrobky

z kozího mléka, pěkné kousky zahradní keramiky, čerstvé pečivo, sušené ovoce,
koření, dekorace z květináčů, nějaká ta bižuterie nebo roztomilé pletené oblečky pro
miminka. To vše rychle zaplnilo i objemnější koše a po tvářích kupujících přebíhaly
vlny spokojenosti. A po těch čerstvých jemných dortících od cukrářky? Po těch se
také jen zaprášilo! Kulturní komise v Lipníku si zkrátka vykázala další zdařilou akci.
A jedním uchem sem a druhým uchem tam může pouštět ty kverulantské řeči o tom,
že nevymyslela nic nového, že se jen inspirovala podobně úspěšnými trhy
v sousedním Ostašově. (aa) Foto: Lipník Trhy

20 . dubna - Labutě zahnízdily opět nebezpečně
Nerozlučný labutí pár v Lipníku už zase hnízdí na svém tradičním místě, v rákosí
v severovýchodním koutu rybníka Návesníku. Místo je to sice tradiční, ale pro sedění
na vejcích a vyvádění mladých dvakrát vhodné není. Nachází se jen několik metrů od
rušné silnice ve směru od Klučovské hory. Před dvěma roky labuťáka hustý provoz
nervoval natolik, že vybíhal z vody do silnice a pokoušel se syčením, s nataženým
krkem a máváním křídly zahnat projíždějící automobily. V tom samozřejmě úspěšný
nebyl a vytvářel tak velmi nebezpečné situace. Zklidnil se až poté, co obecní úřad
nechal kousek břehu kolem hnízda obehnat pletivem a vytvořil ta zábranu a zvýšil
pocit bezpečí hnízdících ptáků. V loňském roce si labutí pár ke hnízdění našel jiný
rybník, ale letos už zase bydlí v nebezpečné zatáčce. A tak opět nastoupili chlapi se
sloupky a pletivem, aby hnízdo provizorně ohradili. (aa)
FOTO: Labutě Lipník

21. dubna - Rybník vylovili a labuťák šel domů pěšky
Bylo krásné nedělní dopoledne a řada mužů z naší obce nezamířila do kostela, ale
do studené vody rybníka Návesníku. Rychle klesající hladina jezera v předchozích
dnech dávala tušit, že se blíží výlov. A opravdu, po deváté hodině se někteří rybníkáři
se svou sítí vhroutili do bahnitého bazénu a zatahovali to bohatství ryb, které rybník
nabídl. Zvědavci na hrázi naopak s rukama v kapsách se zájmem sledovali těžkou
práci mužů zabodnutých po pás bahně, před nimiž studená voda vřela tlukotem
stovek ploutví pěkných kaprů. Takovou přírodní sprchu a oplach tváří už zase dlouho
nezažijí. Jen těch zájemců o živou rybu na břehu nebylo tolik jako před Vánoci.
Pravda, kdo by se kuchal a smažil s kaprem, když venku krásně svítí sluníčko a je
třeba zaset mrkev, petržel a ředkvičky na připravené záhonky?! To vše z povzdálí
bedlivě sledoval pěkně nakrknutý labuťák. Když však zjistil, že chlapi mají zájem jen
o lovení ryb a ptačí snůška je nezajímá, odešel uklidněn hlídat svoje hnízdo se šesti
vejci. Měl to domů tou blátivou cestou od stavidla docela kus - když mu ti ziskuchtiví
lidé vypustili rybník…
Uteklo půldruhého měsíce, byla to řada týdnů bez slunce, s teplotami kolem nuly po
ránu a studeným větrem. Jako by po několika tropických dnech jaro už ani nechtělo
přijít. Kdo čekal, že se labutí pár bude po rybníku projíždět se šesti mláďaty, ten byl

zklamán. Labutí rodiče brázdili kolem 7. června hladinu s jedním jediným jedináčkem
v prachovém peří. Inu, jaro bylo letos drsné, plné extrémů, které životu nepřejí. (aa)
Foto: Zdenka Šubrtová
FOTO: Rybáři s pivem

30. dubna – I v Lipníku jsme upálili čarodějnici
Pálení čarodějnic se odehrávalo o filipojakubské noci opět na konci sportovního
areálu u rybníka Havránku. Množné číslo není na místě, do očistného ohně byla
vhozena jen jedna povětrná ženština, a to byla ještě jen figurína v životní velikosti.
Nepřipravenému fotografovi se však klíčový okamžik zachytit nepodařilo – než
obešel hromadu hlíny, nad kterou fotil vyletující jiskry jako ze sopky, už ženština
dohořívala. A je třeba říci, že kulturní úroveň pálení byla zase o něco vyšší. Sousedé
nočního času využili hlavně k posezení v party stanu, který zapůjčil Milan Tomek, a
kde se to pěkně debatovalo se sklenicí čepovaného piva. Děti a jejich rodiče jistě
uspokojilo opékání špekáčků. Zvědavci se také vydali na první neoficiální obhlídku
rekonstruovaného srubu u rybníka Havránku. Slavnostně a oficiálně ale byl otevřen
až při květnové soutěži v požárním sportu. (aa)
Foto: Čarodějnice

4. května - Retrodiskotéka, ta dávná móda má šmrnc!
Retrodiskotéku si po roce zopakovali nadšení tanečníci. Po loňské úspěšné premiéře
do sálu kulturního domu opět zamířili ti, kdo hodlali tančit a vlnit se v rytmu swingu,
jazzu i populární hudby 60. let, takže při tom nemohly chybět ani hity Václava
Neckáře či božského Káji. A je třeba zdůraznit, že na parketě jsme viděli mnohé
perfektně oděné dámy z první republiky s typickými účesy, čelenkami i šperky, ani
pánové se nenechali zahanbit ve svých dokonale padnoucích proužkovaných
oblecích. Na parketu bylo letos sice poněkud více místa, ale po skončení prohraného
hokeje ještě někteří tancechtiví sousedé dorazili, aby ze sebe vytřepali to zklamání
z prohry se Švédy. Tančilo se při produkci DJ Šusti za bedlivého dozoru hvězd české
literatury od poloviny 19. století až do poloviny století 20. , jejichž fotografické portréty
zdobily ostění sálu. Nechyběla opět ani motivační hesla ke zvýšení pracovního úsilí
z 80. let a obrovské polystyrenové logo firmy Elitex (Kde to se vzalo na půdě
kulturáku?). To vše korunovala kulturní vložka členek kulturní komise, které
zavzpomínaly na své pionýrské mládí a zarecitovaly kdysi známé verše o tom, jak se
chystají v raketě na Měsíc. (aa)
FOTO Retrodiskotéka 2

18. května

- Havránek? To je paráda!

Nový srub sloužící hasičům i obyvatelům naší obce k pořádání sportovních i
společenských akcí, jako je na například oblíbená Oslava lípy na konci prázdnin. Do
užívání byl předán u příležitosti pořádání soutěže v požárním sportu.
Označení srub však snese nová stavba „V Havránku“ opravdu jen s výhradami.
Ostatně, opravdovým srubem nebyla ani její předchůdkyně vytvořená ze staveništní
buňky a sloužící k přípravě občerstvení a výdeji nápojů. Nové zázemí v areálu
dobrovolných hasičů tvoří zděná budova se splachovacími záchodky pro muže i ženy
a s prostornou kuchyňkou pro přípravu občerstvení. Nové je i pohodlné posezení
umožňující výhled na družstva soutěžící v požárním útoku, ale také na rybník
Havránek. Pohled na jeho hladinu, ve které se před svým západem koupe Slunce, a
z levého břehu se sklání mohutná borovice a z druhého břehu několik bříz, opravdu
nemá chybu. Až vzroste zasetá tráva kolem novostavby , bude hasičské zákoutí u
lesa nepochybně jedním z nejhezčích v okolí. Ostatně, zájemců, kteří tam chtějí trávit
příjemné chvíle své dovolené nebo rodinných oslav, by se už dnes na prstech jedné
ruky nedopočítal. (aa)
Foto: Střihači pásky

19. května – Vítání občánků
Celkem devět dětí z Lipníku a okolních obcí se zúčastnilo se svými rodiči vítání
nových občánků v kulturním domě. V Lipníku se k tomuto datu od poslední slavnosti
narodilo pět dětí: Theodor Brabenec, Agáta Brabencová, Adéla Mrňová, Kristýna
Peštálová a Zdeněk Palát. Z okolních vesnic se vítání zúčastnili Klára Zoňová a
Jakub Keliar z Klučova, Eva Procházková z Ostašova a Ela Drlíčková z Petrůvek.
(mt) Foto: Nikola Novotná
Foto: Vítání občánků

8. červen - Hurá na žirafy do Zoo
Žirafy, to byl hlavní magnet zájezdu do zoologické zahrady v Jihlavě, který pořádal
obecní úřad jako náhradu za dětský den. Nahlášeno bylo 41 dospělých a dětí,
nakonec ale jelo pouze 36 účastníků. A je třeba říci, že pokud důvodem jejich
neúčasti byla obava ze špatného počasí, byla to obava zbytečná. Výlet se podařil,
krásné počasí vyšlo, jako kdybychom si je objednali i s autobusem. Všichni jsme tak
mohli pozorovat dlouhokrké nováčky v Zoo, kterými jsou nyní všemi obdivovaní žirafí
krasavci. Někdo si kromě snímků zvířat ze Zoo odnesl i fotografie s Heidi Janků,
která tam měla také vystoupení. (mt)
Foto: Miroslava Tomková
Foto: Výlet do Zoo

Pátrání po Bílkovi
Náhrobek JUDr. Josefa Ošmery, ministerského rady a lipnického rodáka, jenž zemřel
4. 3. 1928, doplněný sousoším Kristus a Marta, je dominantou hřbitova v Lipníku.
Náhrobek je signovanou (podepsanou) prací významného sochaře období
symbolismu a mysticismu Františka Bílka a kovolitce Franty Anýže z roku 1929.
Sousoší bylo zapsáno do státního seznamu 3. 5. 1958.
Hrob není vymezen geometricky, ale tvoří jej „skalka“ z větších kamenů prorostlá
skalničkami. Ve středu této skalky je plocha, ze které vyrůstá kamenný kubus
nesoucí bronzové sousoší znázorňující Krista a Martu. Po stranách před sousoším
jsou nízké kamenné podstavy a na nich bronzové dekorativní symbolické artefakty.
František Bílek (6. listopadu 1872, Chýnov – 13. října 1941, tamtéž ) byl významný
český sochař, architekt a grafik období secese. Byl rovněž známý jako náboženský
myslitel, ale také jako mystik, který ve svém díle velice často spojoval orientální
náboženství v mystické jednotě světa s křesťanstvím. Tématem jeho tvorby byl
zpočátku pocit zoufalství vyplývající z viny člověka, postupně však převládala naděje,
víra a vykoupení. Dříve se postavy spíše skláněly, později se naopak začaly tyčit
vzhůru s patetickými gesty. Vytesal postavy klasické rodiny, ale i biblické postavy.
Věnoval se také postavám českých velikánů - Jan Žižka, Jan Hus a Jana Roháč
z Dubé a další. V Praze najdeme unikátní Bílkovu vilu s muzeem a dalšími díly.
V Jaroměřicích n. Rok. zdobí náhrobek básníka Otokara Březiny Bílkovo sousoší
Tvůrce a jeho sestra Bolest.
Na jaře letošního roku se objevila možnost určité dotace na opravu hrobu z peněz
Fondu Vysočiny. Mrazy po mnoha desetiletích poněkud zvlnily a rozdrolily „skalku“
pod sousoším, která by si už opravu zasloužila. Vedení obce se snažilo získat
potřebné doklady pro získání peněz a pomohla mu v tom i projektová manažerka
Tereza Samešová. Naplnily se však její obavy, jak se totiž ukázalo, náhrobek je
kulturní památkou a není možné na něj o peníze žádat z Fondu Vysočiny. Jinak
řečeno, sousoší zapsané v registru Národního památkového ústavu je až příliš
cenné a peníze na jeho případnou opravu by muselo podle zákona o státní
památkového péči dát nejspíš ministerstvo kultury. A to se zatím k něčemu takovému
nemá.
Ukazuje se však, že je důležité mít připraveny všechny písemné podklady pro případ,
že se v budoucnu naskytne podobná příležitost pro získání peněz na opravu
náhrobku. Obrátil jsem se proto 10. března letošního roku s žádostí na ty
nejkompetentnější, na znalce Bílkova díla v Galerii hlavního města Prahy: „Zajímají
nás okolnosti vzniku sochařské kompozice, jejího odlití, instalace, prohlášení kulturní
památkou atd. Přivítáme i veškeré odkazy na starší i novou uměnovědnou a
historickou literaturu, která se k tomuto sousoší vztahuje. Pokud toto není ve Vašich
možnostech, přivítám jakoukoliv informaci či odkaz na kompetentní osoby či
instituce, které by mohly poskytnout potřebné informace,“ napsal jsem vedení galerie,

která má na starost provoz Bílkovy vily na Hradčanech. Teprve 22. května mi
vedoucí oddělení sbírek galerie, Hana Larvová, odepsala: „ Omlouvám se za pozdní
reakci, váš mail skončil ve spamech. Naše galerie má ve svých sbírkách třetinový
model k tomuto sousoší. Jeho název je "Já jsem vzkříšení a život" (Jan 11). Z
ikonografického hlediska navazuje na sousoší Duchovní setkání z r. 1925 vytesané z
javoru, které máme ve stálé expozici v Bílkově vile v Praze. Bližší informace k
náhrobku neznám a v dostupné literatuře v naší galerie podrobnější informace k této
konkrétní realizaci nejsou.“
Možná by ale nebylo od věci, kdybychom my, výletníci z Lipníku, při nějakém příštím
zájezdu do Prahy, které pořádá kulturní komise, navštívili i krásně opravenou Bílkovu
vilu. Je nově otevřená od září roku 2010. Expozice ukazuje na vybraných dílech
Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytuje tak divákovi výstižný názor
na osobní přínos Bílka českému a světovému umění, jeho snahu o morální i
estetické povznesení člověka.
Arnošt Pacola
Foto: Bílek pomník

