OZNÁMENÍ - MÍSTNÍ OBCHOD

20 let speciální školy na Lipníku

V naší místní prodejně nyní můžete během
nákupu výhodně platit složenky, hradit faktury
a vkládat hotovost na účet. Prodejna vám
navíc nabízí nižší cenu poplatku za transakci,
než byste zaplatili jinde.
Prosíme touto cestou, zda byste této služby
využívali spíše v odpoledních hodinách, ráno
bývá obchod více využíván a čekací lhůty by
tak byly zbytečně delší. Berme ohledy i na
zaměstnankyně prodejny, k dispozici je vždy jen jedna pracovní síla
a zvládat všechny operace, transakce a do toho všeho zásobovat
a obsluhovat není skutečně jednoduché.

V letošním roce slaví Základní škola Mladá
Boleslav společně s odloučeným pracovištěm na
Lipníku dvacet let od svého založení. Pod
názvem Pomocná škola pro žáky s více vadami
začala vzdělávat žáky s těžším mentálním
postižením, kombinovanými vadami a autismem v září roku
1998. Na Lipníku se učilo ve dvou a od roku 2005 ve třech
třídách umístěných v pronajatých prostorech Domova pod lípou
(dříve Ústav sociální péče). V roce 2012 se jedna třída
přestěhovala do volné místnosti na místním obecním úřadě. Tuto
třídu zde naleznete dosud, od roku 2016 zůstala na Lipníku jako
jediná, druhé dvě byly zrušeny. Ostatní děti z Domova dojíždí
do školy v Benátkách nad Jizerou.
Ve třídě pracuje vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog
a dvě asistentky pedagoga, díky tomu je možné věnovat se
potřebám jednotlivých žáků a maximálně rozvíjet jejich
možnosti. Až na dvě výjimky jsou všichni žáci zároveň klienty
Domova pod lípou, ale v případě volné kapacity je možné
přijmout i žáky odkudkoli.
Za dvacet let prošlo lipnickými třídami 48 žáků. Málo z nich se
mohlo naučit základům čtení, psaní, počítání. Kvůli jejich
těžšímu mentálnímu postižení je hlavním vzdělávacím cílem
podnítit u žáků snahu o aktivní život, rozvoj samostatnosti,
nácvik vybraných pracovních a komunikačních dovedností. Pro
některé žáky je velkým přínosem zprostředkování zážitků běžné
společnosti. Proto pravidelně zařazujeme cesty do města, jízdu
hromadným dopravním prostředkem, účastníme se divadla pro
děti, učíme žáky chování v obchodě i na ulici a snažíme se, aby
je jejich negativní projevy
chování
co
nejméně
vylučovaly ze společnosti.
Motto školy:
„Váha čmelákova těla
vzhledem k nosnosti jeho
křídel
mu
činí
nemožným, aby létal, on
to
ale
neví
a tak létá.“

Odvádění odpadních vod - stočné
V návaznosti na pololetní zúčtování plateb stočného, bychom chtěli
upozornit na skutečnost, že se během léta budou montovat přídavná
měřidla (počítadlo motohodin) u nemovitostí, kde není možné
stanovit skutečný stav množství vyprodukované odpadní vody.
U nemovitostí, kde je markantní rozdíl oproti stanovenému
směrnému číslu též. Stále evidujeme velký rozdíl kubíků
vykázaných oproti skutečnosti na nátoku u ČOV. Pokud se prokáže,
že odběr je odlišný než vlastník uvádí, bude stočné doučtováno.
Vlastník uhradí vzniklou škodu a uhradí i poměrnou část nákladů za
instalaci měřidla, který též není levnou záležitostí.
Dále bychom chtěli podat vysvětlení pro rekreanty, kteří řeší výši
paušální částky za stočné. Někteří tu jsou skutečně sporadicky, ale je
nutné si uvědomit, že náklady spojené s odváděním odpadních vod
zahrnují i mnohé další položky, jako např. údržba řadu, jímek, podíl
na nákladech pro ČOV v Čachovicích atd.. Jelikož nejsou rekreanti
osoby trvale žijící v naší obci, je paušál jediné řešení, jak se alespoň
částečně na těchto nákladech podílet. U některých rekreantů zase pro
změnu je větší fluktuace osob, takže zde též doporučujeme,
aby zvážili, zda neinstalovat vodoměr, aby se vykazovala skutečná
hodnota, abychom nebyli i v tomto případě ztrátový.
Závěrem navrhujeme zvážit, aby vlastníci nemovitostí, kde odebírají
vodu ze studny, instalovali podružný vodoměr na vstupu do svého
domu. Při výpočtu stočného by se vycházelo z podloženého odečtu.

Máme tu další pokračování hudební zábavy pro seniory, doprava
bude opět zajištěna. Budeme se na vás těšit.
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Prosíme řidiče, aby se nechovali jako divá
TJ SOKOL LIPNÍK - KOPANÁ
zvěř a jezdili po obci pomalu, opatrně
Jelikož se již delší dobu šíří, jak v naší obci, tak
a nebyli BEZOHLEDNÍ. Touto cestou
v okolí dezinformace ohledně našeho oddílu
prosíme i vlastníky stájí, aby vysvětlili svým
kopané dovolte nám pár slov k současné situaci.
návštěvníkům, jak se v naší obci chovat,
Celá ČR se potýká s problémem nedostatků
pohybovat a jak si po sobě pěkně poklidit.
aktivních lidí ve fotbalových klubech. Je to trend
dnešní doby, všechny spolky táhne jen pár
jednotlivců, kteří se snaží postrčit spolkovou činnost dopředu. Jenže
Výčet činností a akcí, které v obci probíhají
ve fotbale je kromě funkcionářů potřeba minimálně 11 hráčů. A tady
je právě zásadní problém - hráčská základna. Chybí mládež, která by  Úprava terénu a oprava přístupové cesty na pozemcích
u fotbalového hřiště, kde má vzniknout nové rekreační hřiště
převzala tuto pomyslnou štafetu, hráčská základna stárne a je
a nová petangová hřiště.
nelehký úkol na každý zápas svolat potřebný počet hráčů. Pro obce
býval fotbal i věcí prestiže. Na domácí zápasy chodilo více lidí,  Získali jsme stavební povolení na rekonstrukci bývalého
fandili svým domácím hráčům. Nyní tomu bohužel již tak není.
objektu skladu Vojenských lesů, z kterého by mělo vzniknout
V týmech jsou spíše přespolní hráči, někdy se dokonce hráči půjčují,
zázemí pro nové sportoviště (klubovna, sklad sportovního
aby se mohl zápas vůbec odehrát. Vznikají velké náklady za
nářadí, náčiní).
cestovné, chybí sponzoři, a pokud zde není alespoň podpora od  Oprava vodovodní a kanalizační přípojky u č.p. 139, včetně
obce, nelze tuto situaci vůbec udržet. Informace typu, že obec
nového přístupového chodníku. Vstupní plocha před bytovým
kopanou nepodporuje, se nezakládá na pravdě. Každým rokem
domem bude opravena a řešena v rámci výstavby nových
dáváme oproti sousedním obcím nemalou finanční částku. Vždy,
půdních bytů.
když je potřeba něco opravit nebo pořídit, je zde obec, která
 Zahájení poptávkového řízení na doplnění veřejného
vždy a ochotně vše zafinancuje.
osvětlení podél hlavní komunikace (termín stavby září 2018).
Již v loňském roce se přestalo se zaléváním hřiště, bohužel je ve
stavu v jakém je, při kontrolní prohlídce vodárny jsme zjistili, že je
čerpadlo nefunkční, což nám nikdo nenahlásil. Při současných
klimatických podmínkách je toto pro trávník likvidační. Pokusíme se
tedy z obecních peněz vodárnu opět zprovoznit. Je potřeba, aby se
hřiště využívalo a věnovala se mu alespoň základní péče, ale i na
tuto činnost chybí nadšenec. Musíme domluvit, co a jak dál se
hřištěm. Je to obecní majetek, který mají fotbalisté v pronájmu.
Fotbalový trávník se musí sekat neustále, takže to pro nás znamená  Mělo by být ukončeno řízení ve věci poskytnutí dotace na
údržbu další travnaté plochy navíc. Závlahu za těchto současných
nový sběrný dvůr. Pokud dotaci získáme, bude zahájeno
podmínek skutečně řešit nemá význam.
zadávací řízení na realizaci akce.
V současné době se tým rozdělil, část hráčů odchází do Krchleb  Byly vyhlášeny nové dotační tituly na výstavbu chodníků,
a část zůstává. Děkujeme proto touto cestou V. Kyselkovi
cyklostezek. Termín podání žádostí je do 15.11.2018. Obec
a L. Libichové za jejich dosavadní činnost, kterou pro náš fotbalový
bude podávat žádosti na obě investiční akce.
tým vykonávali. Nyní dle informací od předsedy TJ Sokol Lipník
přebírá vedení fotbalového týmu opět M. Salač ml. Pro sezónu  V srpnu či září bude vyhlášen dotační titul na rekonstrukci
vodních nádrží. Jelikož už máme stavební povolení i na akci
2018/ 2019 se přihlásila 4. třída a probíhá nábor nových hráčů.
„vodní nádrž Součák“ budeme se o dotaci též pokoušet.
Budeme věřit, že se fotbalový duch v naší obci udrží, a že se najdou
 Do konce tohoto měsíce získá OÚ díky platnosti GDPR
nadšenci, kteří se této myšlenky budou pevně držet.
(bezpečné nakládání s osobními údaji) novou podobu, bude
Čarodějnice + Dětský den
instalován dělící pult a uzamykatelná skříň.
Každým rokem pořádáme naše tradiční kulturní akce Pálení  Projekt na lokalitu „Na Bosých“ (nové parcely a Komunitní
čarodějnic + stavění májky a oblíbený Dětský den. Poslední dobou
bydlení pro seniory) byl ze strany odboru Územního
naše akce navštěvuje víc a víc lidí a dokonce i přespolní, za což jsme
plánování
připomínkován,
je
tedy
předěláván
samozřejmě rádi a motivuje nás to do dalšího počínání. Chtěli
a věříme, že se během prázdnin schvalovací proces dostane
bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám na akcích
do zdárného konce.
pomáhají, je příjemné a mílé, že do řad pomocníků se připojili i žáci
školou povinní, studenti, mládež a zároveň senioři. Bez vás všech by  Na dětské hřiště byla navezena v červnu štěpka, která je
v nevyhovujícím stavu. Omlouváme se touto cestou a povrch
to skutečně nešlo, děkujeme.
dáme zcela určitě do pořádku. Bude navezena štěpka jemnější
či jemný štěrk určeny pro tento druh povrchu.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Paní Věra Vágnerová v tomto čtvrtletí oslaví své životní jubileum.
.
Jubilantce
přejeme
do dalších let.

hodně

štěstí,

zdraví

a

spokojenosti

Občané, kteří nechtějí být uváděni v této rubrice, ať tuto skutečnost nahlásí na OÚ
vždy do 15. dne měsíce březen, červen, září, prosinec daného roku.

ÚMRTÍ
22.6. 2018 jsme se navždy rozloučili s nejstarším občanem naší
obce. Dožil se úctyhodných 94 let. Čest jeho památce. Všem
pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
.

