OZNÁMENÍ - MÍSTNÍ OBCHOD

S ohledem na výsledky ankety občanů (spokojenost s místním
obchodem) a provedení opětovné kontroly v místním obchodě, není
vhodné a přípustné nadále tento stav udržovat. Se stávajícími
nájemníky byla uzavřena dohoda o ukončení nájmu k 12.10.2017.
V návaznosti na ukončení nájmu byl vyhlášen nový záměr pronájmu
nebytových prostor. Prozatím budou probíhat vnitřní úpravy a opravy
prostor (deratizace, malování, nové vytápění, vybavení prodejny atd.).
Během uzavření obchodu bude náhradní prodej zajišťovat obecní úřad.
Dle oznámení, které je a bude všude uveřejněno, se opravdu
neobávejte OÚ kontaktovat, drobný nákup není problém skutečně
zajistit.
Věříme, že nový nájemce bude poskytovat kvalitnější služby než
dosud, a to k oboustranné spokojenosti i za cenu, že provoz prodejny
bude muset obec dotovat.

 Akce Sběrný dvůr - byla vypracována analýza, co,
kde a jak bude separováno. Přibydou nádoby na kov, na
sklo, na suť apod. Pokud budou všechny aspekty
zohledněny, budeme si moci pořídit i štěpkovač. Součástí
akce by měla být i rekonstrukce příjezdové komunikace,
oplocení a kamerový systém. Kamery budou určitě
pořízeny, neboť situace s odpady je už neúnosná.
 Sportovní areál – bylo započato kácení náletů a dřevin
a bude probíhat čištění plochy a její úprava. U stávající
stavby st. 5012 (budoucí zázemí pro kluby, oddíly, sklad
nářadí) bude provedeno šetření, zda je stavba způsobila
k následnému užívání.
 Byly dodány nové lavičky, koše a posezení, které budou
umístěny na místa, která máme v rámci dotačního titulu
povolena. Před OÚ vznikne nová zpevněná plocha,
kde bude nové posezení.
 Proběhlo dendrologické ošetření moruše bílé. Velice
zdařilá práce a ještě jednou touto cestou děkujeme
iniciátorům (manželé Michálkovi), výsledek je úchvatný.
Prosíme i touto cestou, aby rodiče upozornili své děti,
omladinu, jak se k památnému stromu chovat. I zde bude
umístěna lavička pro chvíle odpočinku.

Výčet činností a akcí, které v obci probíhají
 Rekonstrukce komunikace u dětského hřiště - byl sepsán dodatek
smlouvy, kde se prodloužil termín dokončení prací do
10.10.2017. Na kontrolních dnech, které proběhly i při nepřízni
počasí, byla navržena změna v použití finálního povrchu. Během
větších srážek dochází k velkému přívalu dešťové vody a hrozí
poškození i nového povrchu (asfaltový recyklát). Materiál je ve
velké míře vymílán. S ohledem na tuto skutečnost bylo
provedeno poptávkové řízení na asfaltový povrch. Finální úpravu
povrchu zajistí spol. Strabag a.s.. Komunikace bude prozatím
opravena pouze k nemovitosti č.p. 38
vzhledem k
jiným plánovaným stavebním
úpravám (veřejné osvětlení,
rekonstrukce „Součáku“, sítě k novému RD), které budou
následovat.
 Opravy komunikací - v rámci reklamace (výtluky) a nový nástřik
u komunikací, kde nebyl nástřik ještě proveden, proběhnou
během měsíce října. Další opravy a rozšíření komunikací, které
jsou v plánu, budou pokračovat až v příštím roce.
 Probíhá zadávací řízení na
projekt Komunitního centra a na
zasíťování lokality „Na Bosých“.
Dle návrhu architektonické studie
by v komunitním centru vzniky 4
domečky (8 bytů 1+kk a 8 bytů
2+kk), kde bude mít každý byt
k dispozici i svou zahrádku.
 Probíhají projekční práce na rekonstrukci vodní nádrže „Součák“,
byly odebrány vzorky bahna, které značně překročily stanovené
limity (velké množství ropných látek a pesticidů). Při těžbě bahna
se tato skutečnost musí zohlednit a s vzniklým odpadem se bude
muset nakládat jako s nebezpečným odpadem.

 Bude zahájeno prořezání dřevin a náletů na p.č. 1176, aby
se mohla technika dostat až přímo k bunkru. Dle počasí
a možností bude veškerý odpad zlikvidován a bunkr
zajištěn.
 V návaznosti na jednání s KSÚS (Krajská správa a údržba
silnic) mohli být zahájeny projekční práce na prodloužení
chodníků v naší obci a na cyklostezku Lipník - Čachovice.
Řízení díky schvalovacímu procesu na kraji a na jiných
dotčených orgánech se neustále prodlužuje. Máme již
souhlasy od všech účastníků řízení a můžeme tedy akci
posunout o kus dál. Obci Všejany patří velký dík, neboť
nám též udělila souhlas s umístěním stavby a věcné
břemeno bude legalizováno bezplatně. Akce je z hlediska
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu potřebná
a žádoucí, tak snad se výstavby v příštím roce dočkáme.
 Workoutové hřiště – akce nebude nakonec realizována
s přispěním dotačních peněz, ale z finančních prostředků
od sponzorů. Realizace proběhne na jaře.
 Během tohoto měsíce bude provedeno vyčištění pozemku
p.č. 738 u č.p. 8 (budoucí chodník k nové lokalitě)
a následně opraven poničený plot.
 Na místním hřbitově byla vybudována nová elektro
přípojka, u studny tak bude nainstalováno automatické
čerpání.
Akce nové polní cesty směr Struhy – není naší obecní akcí!
Tato akce je realizována v rámci ukončených pozemkových
úprav Pozemkovým úřadem. Též bychom byli rádi, aby se
dotační prostředky čerpaly více účelně než takto.
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Dešťová voda - kam musí být odváděna
Prosíme spoluobčany o součinnost ve
věci omezení odvádění srážkových
vod na místní komunikace. Dle
Vyhlášky č. 501/2006 Sb. je vlastník
zpevněné plochy povinen likvidovat
srážkové vody na svém pozemku
a pokud tak není možné, uděluje se
výjimka.
Starost o vodu je v dnešní době prvořadá. Na jedné straně se potýkáme
s obdobími sucha, na druhé straně se stále častěji setkáváme
s povodněmi. Je proto nezbytné začít s vodou cíleně hospodařit,
abychom obě tyto hraniční situace eliminovali. Při stavbě RD je již
stanoveno stavebním úřadem, že likvidace dešťové vody musí probíhat
pouze a jen na pozemku stavby.
Je několik možností kam vodu odvádět - vsakovací jámy, retenční
nádrž (podzemní nádrž) nebo, jak již mnozí v obci využili, staré
odpadní jímky.
Na hospodaření s dešťovou vodou byla vypsána již druhá dotační
výzva - https://www.dotacedestovka.cz/, i této možnosti může každý
využít a začít vodou nejen zalévat, ale i třeba splachovat.
Chtěli bychom touto cestou vyzvat zejména občany, kteří žijí
okolo místního obchodu a podél hlavní silnice, aby eliminovali
vypouštění dešťové vody na obecní pozemek.

Anketa – změna ve způsobu svozu plastů

www.obec-lipnik.cz
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20. – 21.10.2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny.
Upozorňujeme, že volič, který se nebude zdržovat v době voleb
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat
za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon, o
volbách do Parlamentu") na voličský průkaz v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí. O vydání voličského průkazu může
volič žádat obecní úřad:
osobně v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť
obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti
voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve
kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského
průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do
13. října 2017, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné
podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný
formulář.
A nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím
datové schránky.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským
průkazem, vydaným obecním či zastupitelským úřadem, je
povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Více informace poskytneme na OÚ.

Proběhlo jednání se spol. Compag, Volit je naše občanská povinnost, můžete svobodně vyjádřit
s.r.o. o způsobu svozu plastového svůj názor a právě Váš hlas může třeba i rozhodnout.
odpadu. Je zapotřebí si uvědomit, že
odpad patří mezi každodenní součást Plánované akce:
našeho života a záleží jen na každém z
7.10. Stav ohrožení – noční bojovka pro dospělé
nás, jak se k „hospodaření s vlastním 12.10. Tancuj se mnou dnes 1. Díl – sál Motorestu Vlkava,
odpadem“ postaví. Zvyšuje se životní zábavná a taneční akce pro seniory. Svoz je zajištěn dle
úroveň a spolu s ní roste množství telefonické domluvy.
odpadu, hlavně papíru a plastu. Tento 21.10. Vítání občánků, v prostorách klubovny TJ Sokol Lipník
odpad, který je možné dále využít, 25.10. Branný den – Letiště Milovice (akce je pro žáky
končí často v popelnicích na směsný druhého stupně ZŠ), akce bude tentokrát pod záštitou
komunální odpad a dále potom na skládkách. Odpad je obrovskou Středočeského kraje.
ekologickou zátěží, kterou zanecháváme příštím generacím. Je žádoucí
přistoupit ke změnám v odpadovém hospodářství a na vás je Petanque:
15.10. Koule z Aurory, trojice - u penzion
rozhodnout, zda tomu tak chceme.
Kopaná:
Nabízejí se dvě možnosti:
7.10. Lipník – Dymokury A
a) Občan vyfasuje 70l pytle v hodnotě 1Kč, pytle budou označeny
21.10.
Lipník – Kněžice
kódem. Tyto pytle si bude občan schraňovat doma a dle předem
4.11. Lipník - Krchleby
stanovené četnosti vývozu budou pytle svozovou firmou vyváženy
(stejně jako popelnice, občan umístí pytle před svou nemovitost).
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Dle načteného kódu se pak stanoví množství vytříděného odpadu
Salač Josef
75 let
a od toho se bude odvíjet sleva na známce.
Kociánová
Dorotka
75 let
Zde jen upozorňujeme, že ze zkušeností jiných obcí, u tohoto způsobu
hrozí, že si občané mohou navzájem odpad brát a vykazovat za svůj.
Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
b) Druhá varianta se liší pouze v tom, že by občan naplněné pytle do dalších let.
donesl na sběrné místo, dvůr. Za každý pytel by získal bod. Dle Občané, kteří nechtějí být uváděni v této rubrice, ať tuto skutečnost
počtu získaných bodů by občan dostával slevu na známce (např. 10 nahlásí na OÚ vždy do 15. dne měsíce březen, červen, září, prosinec
daného roku.
kg = 10Kč sleva apod.).
Pokud se Vám jedna z možností líbí, prosím zašlete sms na tel.
606 036 331 a nebo na email: starostka@obec-lipnik.cz ve tvaru
ODPADY A nebo B a VAŠE JMÉNO nebo ČÍSLO POPISNÉ.

ÚMRTÍ
Josef Doubrava ve věku 71 let
Anděla Volkmanová ve věku 88 let
Jitka Čermáková ve věku 59 let

Upozornění:
Pro
všechny
držitelé
zelených
známek,
od 1.10.2017 byl zahájen týdenní svoz komunálního odpadu.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

