ZÁVĚREČNÉ SLOVO
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 - 2018
Vážení spoluobčané,
další čtyři roky utekly jako voda, mnozí nás opustili, mnozí nám
přibyli, proběhlo mnoho akcí, jak tradičních tak nových, mnoho
projektů se naprojektovalo a čekají jen na tu správnou chvíli, kdy se
budou moci realizovat. Neustále přibývá další a další administrativa,
lhůty pro schválení se stále více a více prodlužují a dojít do zdárného
konce se stává velkým dobrodružstvím. Musíte se obrnit velkou
trpělivostí a věřit a doufat, že zrovna na tomto odboru nebo v této
organizaci nebudou mít připomínky a vydají vám kladné stanovisko.
Plánování se v ten moment stává hrou 50/50 a vy do poslední chvíle
netušíte, zda termín, který jste stanovili, dodržíte. Během třech měsíců
jsme podali čtyři žádosti o dotaci a další budou následovat. Takže
pokud budeme úspěšní, bude další volební období, obdobím velkého
budování.
Jelikož tu máme za dveřmi nové volby, chtěla bych touto cestou
mnohokrát poděkovat všem zastupitelům, hospodářce (předešlé
i nové), zaměstnancům, speciální škole, Domovu pod lípou,
dobrovolníkům, občanům … prostě všem, kteří se na chodu obce
podíleli a podílejí, za jejich dosavadní činnost a pomoc. Sama nejlépe
vím, jak je tato práce časově náročná a jaké úsilí za ní stojí.
Věřte, že moc dobře víme, že se nikdy nezavděčíme všem, ale to,
co jsme dělali a děláme, děláme vždy s tím nejlepším svědomím …
a ať je to, jak je to, věřte, že to ta naše obec má „dost dobře
našlápnuté“ … vracejí se do dění obce opět i mladí lidé, kteří přinášejí
své vize, svůj pohled na věc. U mladých lidí převažuje touha změnit
věci k lepšímu a je důležité jim dát prostor, aby se zapojili do věcí
veřejných a nebylo jim lhostejné, co se v obci děje. Nebojme se jim dát
trochu prostor.
Závěrem mi dovolte vám popřát krásné a pohodové podzimní dny.
Bylo mi velkou ctí vás všechny zastupovat.
S pozdravem … vaše starostka a zastupitelé.

Komunální a senátní volby 5.10. – 6.10.2018
Termín voleb do obecních zastupitelstev je
pátek 5. (14:00 - 22:00) a sobota 6. října (8:00
- 14:00). Komunálky probíhají souběžně
s prvním kolem voleb do Senátu.
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební
lístek upravit. Tou první možností je dávat pouze tzv. malé křížky
a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí
čtvereček u jména každého vybraného kandidáta. Volič má tolik hlasů,
kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik
kandidátů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně
platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije.
Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů,
bude celý hlasovací lístek neplatný. Druhou možností, jak odevzdat
svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran, v takovém případě
volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané
volební strany. V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům
vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí
7 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany
hlas všem jejím 7 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě strany, bude
jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný. Nejsložitějším způsobem,

jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič
zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky. V takovém případě
označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle
toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“
křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým
kandidátům z jiných stran, než kterou označil „velkým“
křížkem. Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi
funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“
křížkem a zbývající hlasy připadnou kandidátům v pořadí,
v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni na
kandidátní listině.
Volič podle zákona upraví svůj volební lístek a vloží ho do
úřední obálky v prostoru za plentou. Samozřejmě ničemu
nevadí, pokud má volič už lístek vyplněný z domova, protože za
„plentou“ ho nikdo nekontroluje, ale i v takovém případě musí
do vymezeného prostoru aspoň na chvilku zavítat.
Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou
obecní úřad nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi ze
závažných zdravotních důvodů požádat, aby za ním přišli 2
členové komise s přenosnou volební urnou.
Na rozdíl od komunálních nebo sněmovních voleb je každý
senátní kandidát uveden na samostatném volebním lístku. Volič
si tedy vybere volební lístek jediného kandidáta, jemuž chce dát
svůj hlas. Tento volební lístek vloží do obálky, kterou následně
vhodí do volební urny. Lístek se nijak neupravuje, nedávají se na
něm preferenční hlasy, nekroužkuje se a ani nekřížkuje.
Zatímco před prvním kolem jsou volební lístky doručovány
voličům na jejich adresu, v případném druhém kole volič
volební lístky obdrží až v samotné volební místnosti.
Pokud v prvním kole nikdo zmíněné hranice hlasů nedosáhl,
koná se po týdnu kolo druhé. Do něho postupují dva kandidáti,
kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů.
Ve druhém kole je pak zvolen ten kandidát, jenž získá ve
druhém kole více odevzdaných platných hlasů. V případě
rovnosti hlasů rozhodne mezi oběma účastníky druhého kola los.

Informace pro vlastníky koňů
9.10.2018 od 18hod. proběhne na
obecním úřadě schůzka všech vlastníků
koní, stájí v naší obci. Množí se opět
spousta stížností a připomínek, které je
nutné projednat a opakovaně si říci,
jak a za jakých podmínek fungovat. Je
nutné si uvědomit, že uklízet exkrementy po svém koni, by
mělo být samozřejmostí. Je nutné si uvědomit, že chodit
s koněm po komunikaci, cestě, která není k tomuto účelu
určena, je bezohlednost. Opravy a rekonstrukce komunikací,
cest stojí nemalé finanční prostředky. Účast na schůzce je více
než žádoucí.
Žádost směrem k občanům, nekrmte koně ve výbězích.
Jakékoliv krmení pečivem, ovocem a zeleninou mu ubližuje
a může mu způsobit i smrt.
Míša&Fifi Klub (www.misafifiklub.cz), nový jezdecký
kroužek pro děti od 4 do 15 let. Chtěli bychom dětem, ukázat,
jak moc krásný a barevný život po boku koní a poníků je. Naučit
je přitom jak o ně pečovat, jak s nimi cítit a v neposlední řadě na
nich jezdit.
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www.obec-lipnik.cz

PC Sokol Lipník – úspěchy v petanque

Příměstský tábor - Traviny

ČR vyslala šest českých
účastníků na MS (hráči
Petr Fafek, Petr Morávek,
Petr Vavrovič ml. a Jakub
Konšel, kouč Jindřich
Kauca a delegátka Kateřina
Froňková), kteří se v úterý
11. Září 2018 sešli na
pražském
letišti
směr
mistrovství světa 2018
v kanadském
Québecu.
Mistrovské
zápasy
se
odehráli v městečku Desbiens, V prvním kole se utkali s Italy 1:13,
Libanonci 13:2, Skotskem 13:8, Čínou 13:12 a Portugalskem 2:13. Po
čtvrtém zápase tak byli na průběžném 12. místě, těsně za Francií, která
už ve druhém kole nestačila na obhájce z Madagaskaru a podlehla jim
12:13. Prohra s Portugalskem je srazila o tři příčky dolů. I tak z toho
bylo konečné 15. místo po švýcaru. Dostali se tak do baráže – Pohár
národů, kde odehráli zápas s Holandskem 13:12. Výhra znamenala
postup mezi nejlepší osmičku Turnaje národů. Ve čtvrtfinále narazili
na zástupce Mauretánie. Ti na šampionát dorazili až druhý hrací den a
museli tak otáčet nelichotivé skóre 0:2 na zápasy. Nervozita
z hlučného publika spolu s nezkušeností z podobných zápasů
znamenaly, že utkání skončilo velmi rychle drtivou výhrou Afričanů
(0:13). Není s podivem, že
druhý den odpoledne tento
tým celý Turnaj národů
vyhrál. Náš tým se umístil na
konečném děleném 5.-8.
místě. (celý článek naleznete
http://www.petanquer.cz/201
8/09/23/konsel-jak-jsme-nams-v-kanade-zabodovali/).

Tento tábor vznikl díky projektu Military experience. Jejich
činnost je široká a má velký smysl. Je to tým lidí, nadšenců,
kteří odvádějí ohromný kus neocenitelné práce (vzdělávací
činnost mládeže, péče o bývalý vojenský výcvikový prostor,
pořadatelskou činnost při mnohých akcích, péče o přírodní
rezervaci – spolupráce s Českou krajinou, úklid lesů,
ale hlavně i autoři mnohých akcí pro lidi - branné dny, army
dny, zombie akce a nyní i příměstský tábor). Objekt bývalé
pozorovatelny na Travinách, kde se tábor pořádal je magické
místo (nádherný výhled na celou přírodní rezervaci). Věříme,
že ve spolupráci se Středočeským krajem budou Traviny
jednou naše. PT se nesl v duchu branných činností
(zdravověda, přírodověda, topografie, apod.), po celou dobu se
hrála celotáborová hra, která každý den přinesla zajímavý
a poutavý program. Proběhly i besedy s Českou krajinou
o chovu zubrů, s Pyrotechniky na téma nevybuchlá munice
a samozřejmě prohlídka Mordové rokle. Velké poděkování
patří všem ze spolku Military experience, všem praktikantům
(Lucie Brejtrová, EliškaŠolcová, Jitka Tymešová, Lucie
Kupcová) a zdravotnici Lence Polákové. Tábor byl náročný, to
si nebudeme nalhávat, ale kvalitní souhra mezi pořádajícími,
radost a nadšení dětí, hovoří prostě za vše ... takže příští rok na
viděnou.

A v úspěších nekončíme. Podruhé
v české historii se uskutečnila
kvalifikace na MS dvojic, smíšených
dvojic a jednotlivců. V mužském
turnaji došlo k velkému překvapení,
duo Morávek - Zdobinský totiž
postupně vyřadilo největší favority
a doplní český tým na šampionátu ve
Španělsku 2019.
A jako poslední úspěch letí za Petrem
Fafkem. Stal se novým veteránským
mistrem ČR.
Všem jménem obce GRATULUJEME!
Jak vidíte i díky tomuto sportu můžete
procestovat celý svět. V případě zájmu
můžete každý pátek od 17hod. zavítat
a přidat se do týmu. Oddíl rád uvítá zájemce zejména z řad mládeže
a dětí, kteří propadnou tomuto sportu.

Compag s.r.o. svoz komunálního odpadu
Obec obdržela od spol. Compag, s.r.o. návrh nového dodatku smlouvy,
od 1.9.2018 má dojít k navýšení ceny za svozovou sužbu. Během roku
není pro obec přijatelné takto měnit cenovou politiku. Odpady se platí
v návaznosti na schválenou OZV o místních poplatcích, poplatek se
vybírá začátkem roku, takže případné dofinancování by bylo možné
pouze z prostředků obce a pokud se mění cena za službu musí se
provést nové zadávací řízení. Tímto se zjistí, zda jiná svozová
společnost nepředloží výhodnější cenovou nabídku. S uzavřením
dodatku obec nesouhlasí a byla odeslána připomínka vedení
společnosti. Každopádně je zřejmé, že cena za svoz odpadů se bude
v roce 2019 měnit.

Sběrné místo v areálu OÚ – otevírací doba:
Středa 16.00 – 18.00hod., Sobota 8.30 – 12.00hod.
Upozorňujeme, že je areál již monitorován.
HŘBITOV - UPOZORNĚNÍ
Hřbitov je poslední místo odpočinku, na němž odpočívají
bytosti nám drahé, s nimiž byly spojeny naše životy, vzpomínky
apod. Prosíme touto cestou, aby k tomu i ostatní takto
přistupovali. Hřbitov není skládka (nevyhazovat komunální
odpad, odpad ze svých domácností), není ani místem pro
venčení svých mazlíčků a hlavně není místem pro drobné
krádeže (opět se ztrácí kýble a hřbitovní nářadí).
Plánované akce:
6.10. Stav ohrožení – Živí mrtví (noční bojovka pro dospělé)
Petanque:
20.10. Podzimní lipnické koule, pétanque turnaj dvojic.
Kopaná:
6.10. Lipník
Rožďalovice B 10:30 hod.
13.10. Lipník
Dymokury
10:30 hod.
27.10. Lipník
Sány/Opolany 10:30 hod.
10.11. Lipník
Záhornice
10:30 hod.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Pan Luděk Doubrava v tomto čtvrtletí oslaví své životní jubileum.
Jubilantovi 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.

