KANALIZACE

SLOVO ÚVODEM

Opětovné upozornění:
již po několikáté Vás
vyzýváme, abyste dbali na
dodržování
podmínek,
které jsou stanoveny ve
smlouvách o nakládání
s odpadními vodami. Opět
se objevily případy, kdy se
ucpalo čerpadlo vlhčenými
ubrousky. V případě vlastníků nemovitostí není
problém určit viníka, vzniklé náklady se
fakturují. Bohužel v případě bytového domu, je
problém
zjistit,
kdo
je
viníkem
a budeme nuceni vzniklé náklady rozpočítávat
na jednotlivé domácnosti nebo navyšovat
stočné. Žádáme nezodpovědné nájemníky, kteří
jsou v tomto směru nenapravitelní, aby brali
ohled alespoň na své sousedy, kteří se budou,
ne svou vinou, podílet na úhradě vzniklých
nákladů.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov úvodem. Práce starostky a zastupitelstva je velice rozmanitá
a hlavně nezávidění hodná činnost, neboť je mnohdy psychicky náročná. Neustále se
na vás valí další a další věci, úkony, požadavky, termíny apod., které musíte pohotově
a mnohdy obratem řešit. Musíte znát spoustu věcí od každé něco a ještě nebýt
v rozporu se zákonem. Snažíte se uspokojit mnohé požadavky a stížnosti, ale jsme též
lidé. V životě jsou prostě situace, které nejde splnit obratem. Každý den nám chystá
něco nového. Vizí tohoto zastupitelstva bylo pokračovat v rozvoji naší obce, aby se
nám tu všem dobře žilo, což se nám myslím daří. Snažíme se uspokojit potřeby
a požadavky každé věkové skupiny, dokonce se naše činnost rozšířila i do okolních
obcí, neboť spolupráce na projektech je velice důležitá. Chtěla bych některé touto
cestou poprosit o trochu větší shovívavost, někdy i lepší spolupráci a bohužel
u některých i o trochu té slušnosti. Jak hovoří citát: Nedělej druhým, co nechceš, aby
dělali tobě. Děkuji za pozornost a přeji krásné podzimní dny.

Info pro zájemce o instalaci podružných
vodoměrů na své studny:
 Studna musí mít platné povolení
k nakládání s vodami
 Vodoměr musí být umístěn v nezámrzné
hloubce nebo uvnitř objektu
 Instalaci
bude
provádět
oslovená
instalatérská firma, která provede místní
šetření (jaký rozměr potrubí, jako
vodoměrnou sestavu použít apod.).
 Zájemci budou kontaktováni během měsíce
října
KULTURA A VOLNÝ ČAS
Petangové turnaje:
28.9. Svatováclavské dukáty (hřiště)
8.10. Podzimní lipnické koule (hřiště)
15.10. Koule z Aurory (u penzionu)
Kopaná:
17.9. Lipník – Milovice B
8.10. Lipník – Kounice
22.10. Lipník – Stratov
5.11. Lipník – Bobnice
19.11. Lipník - Krchleby
Kulturní akce:
17.9. Objevte zubří stezku (Traviny)
1.10. Svatováclavská veselice v areálu TJ
Sokol Lipník
- od 16 hod. divadlo nejen pro děti
- od 20 hod. hudební zábava pod taktovkou
hudební skupiny Lady & Gentleman.

Ing. Ingrid Podroužková, starostka

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
- Projektová dokumentace na odtokové poměry v obci Lipník (odvodnění obce
u místního obchodu, směr "Součák", rekonstrukce vodní nádrže, odvodnění
až po vyústění do polností, kde se zrevitalizuje vodní tůňka/jezírko).
- Projektová dokumentace na Sociální bydlení v č.p. 139 (2 mezanetové byty +
oprava střechy).
- Projektová dokumentace na Komunitní dům pro seniory (cca 20 bytů ve velikosti
1 + KK, 2 + KK).
- Projektová dokumentace na zastřešení sběrného místa u OÚ.
- Studie (záborový elaborát) na cyklostezku směr Lipník – Čachovice po celé délce
hlavní komunikace spolu s odvodněním
- Studie (záborový elaborát) na zpomalovací ostrovy na začátku a na konci obce, pro
zpomalení provozu motorových vozidel v obci.
- Projektová dokumentace na chodníky podél hlavní komunikace III. etapa. Možnost
žádat o velké projekty od 2 mil., chodníky by se mohli dodělat po celé obci v rámci
jednoho projektu.
- Úprava položkového rozpočtu na nové komunikace u dětského hřiště (komunikace
by nebyla v asfaltu, ale asfaltovém recyklátu). Jsou již vypsané výzvy na opravy
komunikací, kde je bohužel max. výše dotace 1 mil. korun, musíme snížit náklady,
aby byla investice přijatelná.
- Výměna elektrických přímotopů v č.p. 457, výměna domovních vodoměrů u
bytových domů (cca po 6 letech by se měla měřidla vyměnit a provést jejich
kalibraci/kontrolu).
- Zřízení automatického čerpání u studny na místním hřbitově. Zároveň se přivede
elektrika k márnici, pro automatický pohon zvonu, případně osvětlení. Bude
zažádáno o zřízení nové přípojky NN.
Realizace akcí
Od 26.9. bude zahájena akce prodloužení splaškové kanalizace na ČOV Čachovice,
omezení dopravy by měla být minimální. Budou vykopány pouze startovací jámy, vše
bude opět řešeno protlaky.
Od 26.9. bude zahájena akce - oprava komunikací tryskovou metodou (oblast Pod
Březím). Zde budou určitě omezení v provozu a zejména omezení v parkování na
určených místech. Děkujeme předem za vaši shovívavost a spolupráci.
Od 1.10. bude zahájena výstavba Víceúčelového hřiště v areálu OÚ.

LIPENSKÝ ZPRAVODAJ 3/2016

MÍSTNÍ OBCHOD
Otevírací doba:
PO - PÁ 7.30 – 13.00 13.45 – 17.00 hod.
SO
9.00 – 16.00 hod.
NE
zavřeno
V návaznosti na nového nájemce a na
novou otevírací dobu vás prosíme o vaše
jakékoliv připomínky a podněty. Zda by
se neměla otevírací doba upravit, zda je
takto vyhovující, zda jste spokojeni
s provozem a sortimentem apod. Stačí
sms, email nebo zanechat zprávu na OÚ.

Dále nám dovolte touto cestou
poděkovat paní G. Třískové za její
dlouholeté
působení
v místním
obchodě. Odvedla velký kus práce.
Zásobovala mnohé, kteří nemají
a neměli možnost cestovat do jiných
obchodů. Byla i mnohým vrbou,
poskytla místo, kde si mohl člověk
na pár minut v klidu sednout
a podiskutovat. Za to vše mockrát
děkujeme a přejeme mnoho štěstí
nejen v novém zaměstnání!
Vyhlášení výběrového řízení na
půjčky z FRB
(Fond rozvoje bydlení)
pro občany obce Lipník, s termínem pro
ukončení přijímání žádostí do 3.10.2016
do 12 hod..
Podporují se půjčky na:
- Obnova střechy fasády, otopné soustavy,
výměna kotle, výměna oken, oprava
balkónů, rekonstrukce nebo obnova
komínového tělesa
- Úrok 3 – 4% dle druhu účelu
- Půjčka dle druhu účelu 100 – 200tis.
- Podmínkou půjčky je ručitelský závazek
NAROZENÍ
V květnu se narodila Adélka Benková.
(Vítání občánků bude až v roce 2017,
kdy určitě přivítáme i dalšího nového
lipeňáčka).
Přejeme Adélce zdraví, štěstí a rodičům
pevné nervy.

www.obec-lipnik.cz
VYJÁDŘENÍ MINISTERSTVA VNITRA K PROBLEMATICE
NOČNÍHO KLIDU A K NOVELE ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH
Ministerstvo vnitra zaslalo všem obcím a městům ČR metodický pokyn k tématu –
Noční klid (k dispozici na obecních stránkách nebo na stránkách MV
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-26.aspx).
Obce a města nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci nočního
klidu; mají však možnost v případě existence výjimečných akcí celoobecního významu
v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky zkrátit či
nevymezit. Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní
předpis neomezuje jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení
obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na území obce
či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid. V případě
konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního
klidu stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky z nočního klidu musí být
předem schváleny zastupitelstvem obce a určeny obecně závaznou vyhláškou. O
výjimečných případech celoobecního významu si tak jako doposud rozhoduje sama
obec. Doporučujeme si přečíst sekci – Otázky a odpovědi, kde se dozvíte vše, co je
potřeba (Co lze považovat za rušení nočního klidu? Co se děje v případě porušení
nočního klidu? Jaké hrozí postihy? Vymezení výjimečných případů? atd.).
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
Koše na psí exkrementy
Byly zabudovány koše na psí exkrementy v těchto 3 místech: dětské
hřiště, u místního hřbitova a u obecního úřadu. Prosíme všechny
občany, aby těchto košů využívali, není příjemný pohled na spoustu
psích hromádek. Komplikuje to též práci na údržbě zeleně. Každý
pejskař by si měl uvědomit, že jsou místa, kde by své mazlíčky
skutečně neměli venčit. Jsme obklopeni lesy a těch pár metrů chůze
snad nikomu neuškodí.
Mimořádný sběr použitého ošacení a potřeb pro domácnost











Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, knihy, časopisy
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Termín sběru je do 30.9.2016, sběrné místo je na obecním úřadě.
Svoz nebezpečného odpadu




Obaly od barev, olej (v uzavřených nádobách!!!)
Autobaterie, drobné baterie, monočlánky
Elektrozařízení, ale nesmí být demontované

Termín sběru je do 1.10.2016, sběrné místo je na obecním úřadě.
UMRTÍ
Miroslava Výborná ve věku nedožitých
72 let.
Miroslava Kočová ve věku 88 let.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

V pátek 7. října startují KRAJSKÉ VOLBY, ve 14hod. se otevřou volební místnosti
napříč republikou, budou otevřeny až do 22hod., znovu se otevřou v sobotu 8. října
v 8hod. až do sobotních 14hod., kdy se místnosti uzavřou a začnou se počítat hlasy.
Voliči mohou při volbách kroužkovat pořadová čísla až čtyř kandidátů na témže
hlasovacím lístku, kterým dávají přednost. Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů OÚ a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

