OZNÁMENÍ
Omlouváme se touto cestou, že jsme v červnu nevydali další vydání
zpravodaje, ale jelikož se finišovalo u několika projektů, podávaly se
žádosti o dotaci, do toho se začaly čerpat dovolené, nebyla již
kapacita i toto zvládnout.
Pozn.: veškeré potřebné informace se snažíme zasílat formou SMS
nebo uveřejňujeme na webových a fcb stránkách, takže věříme,
že jste nepřišli zkrátka.

Investiční akce
Vodní
nádrž
Součák
– zahájení prací a předání
staveniště
proběhne
1.10.2019. Z počátku musí
proběhnou
pyrotechnické
práce, zda se na území
nenachází opětovně nějaká
stará munice. Ukončení prací
by mělo být koncem tohoto
roku. V návaznosti na tento
projekt bude doprojektována
tůně v polích, do které vytéká
voda ze Součáku.
Sběrný dvůr – obdrželi jsme rozhodnutí o přijetí dotace, na
zasedání bylo schváleno zahájení výběrového řízení na zhotovitele
stavby Realizace akce bude dle klimatických podmínek (ještě letos
nebo až na jaře).
Cyklostezka, Chodníky III. etapa – dne 25.9.2019 proběhlo
hodnocení projektů u MAS Svatojířský les, kde byl projekt na
chodníky úspěšný a bude podstoupen ke schválení na IROP. Projekt
na cyklostezky je první pod čarou (bude se moci čerpat jen zbývající
alokovaná částka což je 1.300.000Kč). Probíhají jednání s KSÚS,
kde požadujeme, zda by se tohoto projektu nemohli zhostit oni
a pomohli nám s financováním. Vše je podstoupeno ke schválení
zastupitelstvu kraje.
Zasíťování lokality „Na Bosých“ – bylo ukončeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Nejnižší cenovou nabídku podala společnost
Zepris s.r.o., (5.589.718,90 Kč bez DPH). Zahájení prací bude dle
klimatických podmínek (zda se bude budovat již přes zimu nebo až
na jaře). Dále se čeká na vydání povolení na přeložku vysokého
napětí, ČEZ by měl přeložku a přípojky v lokalitě realizovat na jaře,
termín měl být až v září 2020, ale dle urgence bude termín zkrácen.
Nové
sportoviště
(klubovna) – objekt
zázemí pro sportovce
a zájmové spolky byl
předán
v řádném
termínu. Nyní budou
probíhat
zařizovací
práce
(kuchyňský
kout, topení, nábytek
apod.).
Areál
nového
sportoviště je zcela
naprojektován a v rámci projektu Revitalizace zeleně bude rozdělen
do dvou etap. I. Etapa by měla být zahájena v měsíci říjnu (nová
petangová hřiště + parkovací plochy). II. Etapa by měla být zahájena

na jaře (ovál pro in-line, koloběžky, kola, herní prvky, chodníček
bosí nohou apod.).
Sociální bydlení v č.p. 139 – byla podána žádost o dotaci a nyní
budeme čekat na rozhodnutí.
Sociální bydlení – komunitní bydlení pro seniory – dokončují
se práce na dokumentaci ke stavebnímu řízení, muselo dojít
k menším změnám, dle územního plánu apod.
Revitalizace zeleně – projekt vypracován, nyní čekáme na
vydání povolení a bude podána žádost o dotaci (tento projekt by
měl komplexně vyřešit péči o stromy a zeleň v naší obci).
Proběhne kácení, poté proběhne nová výsadba stromů a bude se
provádět zdravotní ořez stromů atd. V parku u autobusové
zastávky vznikne např. nový přírodní chodník s klidovou zónou,
dojde k celkové úpravě hřbitova, kde bychom chtěli příští rok
opravit i oplocení a rozšířit hřbitov o rozptylovou loučku
a kolumbárium. Dále se bude upravovat park u křížku, na
dětském hřišti atd.
Rozšíření Multifunkčního zařízení v areálu TJ Sokol Lipník
– jelikož je střecha nad objektem kabin v havarijním stavu,
započaly se projekční práce na prodloužení nástavby nad
kabinami. Vznikne nový prostor pro možnost ubytování, který
bude navazovat na již vybudované horní patro (tělocvična). Dále
se projektuje rozšíření prostoru v klubovně, kde by měla
vzniknout nová místnost, pro posezení či parket. Nebudeme se
tak do budoucna obávat, že se na akcích vejdeme či nevejdeme.
Tato akce je v režii TJ Sokol Lipník a obec prozatím projekční
práce zafinancuje jako návratnou půjčku. Po přidělení dotace by
měly být finanční prostředky obci vráceny.

Povinné čipování psů od 1.1.2020
Povinnost opatřit psa čipem ukládá
majitelům novela veterinárního zákona
a současně také nařízení EU, a to od
1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení
nesplní, hrozí pokuta až do výše
20 tisíc Kč. Neočipovaným psům
navíc nebude z pohledu zákona uznána
platnost očkování proti vzteklině,
i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané
v očkovacím průkaze. Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
nejpozději v půlroce věku. Povinnost nechat psa očipovat se
nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo
provedeno před 3. červencem 2011. Kontroly bude
provádět Státní veterinární správa (zejména u chovných stanic).
Kolik za to zaplatíte?
 Cena čipu: 200 až 500 Kč.
 Cena práce veterináře: 300 až 900 Kč.
 Cena za zařazení do registru: 200 až 500 Kč.
Čipování vás může vyjít na necelé 2000 Kč, ale také na mnohem
méně. Vyplatí se zjistit si nabídky veterinářů v okolí, a pokud
možno zaregistrovat čip do databáze už při samotném čipování.
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Česká krajina - Traviny
Určitě mnozí sledujete anabázi týkající se České krajiny o.p.s.
– rezervace velkých kopytníků. Naše obec již pátým rokem usiluje
o převod objektu v lokalitě Travin – bývalá vojenská pozorovatelna
ze Středočeského kraje (dále jen SK) na obec. Jelikož ještě stále
probíhá vypořádání mezi RP Mladou, s.r.o. (bývalý nájemce
lokality) a SK, jsou jednání tímto zdlouhavá. Nyní jsme ve fázi,
že se provádí skutečné zaměření objektu, aby se mohla vypracovat
nová projektová dokumentace. Na stavebním úřadě je již ke
schválení žádost o dělení pozemků. Celá hlavní komunikace v obci
by měla být převedena na SK a směnou bude převeden objekt na
Travinách. Díky tomuto celému procesu samozřejmě podporujeme
projekt České krajiny v naší lokalitě. V lokalitě bude schválena NPP
(Národní přírodní památka), takže režim a následné další působení
bude, ještě v přísnějším režimu než byla nyní Natura 2000 nebo
EVL (Evropsky významné lokality). Vítáme proto, že bude mít
lokalita využití, takové jaké má dosud. Distancujeme se od
vyjádření, že bychom nějakým způsobem jako obec zasahovali, do
dalších projektů a rozvoje města Milovice v návaznosti na rozšíření
lokalit pro Českou krajinu.
Projekt Traviny budeme i nadále podporovat, neboť bude přínosem
nejen pro naši obec, ale pro mnohé další subjekty, s kterými dosud
spolupracujeme (Vojenské spolky - TAD z.s., Militaryexperience,
Česká krajina, AOPK, Přírodovědecká fakulta, Policejní akademie,
Spolek kynologů, Vězeňská služba, atd.).

Strašidelná stezka
Stav ohrožení (čertice s jeptiškou), který pořádá mimo jiné i zombie
akce pro dospělé, zorganizoval akci i pro ty menší – Strašidelnou
stezku. Děti se mohly potkat s regulérním peklem, hejkalem,
čarodějnicí, upírem, bílou paní, ale i drsnou královnou a mrtvou
nevěstou s rytířem atd. atd. … no nebylo toho málo a vzhledem
k tomu, že přišlo mnoho dětí i těch přespolních, tak díky tomu např.
Dorota Máchalová trpí ještě teď, uběhat se za peníze do pekla, není
totiž žádná sranda. Děkujeme všem, byl to vydařený večer.

Ohlédnutí za příměstským táborem
V srpnu od 19. -23.8.2019 se konal oblíbený příměstský tábor na
Travinách. Navýšili jsme pro velký zájem kapacitu (45 dětí),
která byla ani ne do 24 hod. plná. Program byl pod vedením
zkušených instruktorů nabytý, poutavý až chvílemi dramatický
(menší přepadení, držení hlídek apod.). Hrála se opět
celotáborová hra, která měla přesně daný scénář a děcka díky
šifrám, indiciím, samozřejmě došly do zdárného konce. Je
úžasné vidět, jak si děti dokáží poradit, jak dokáží spolupracovat
v týmu (mladší versus starší), jakou dokáží mít fyzičku
a to i přesto, že je to pěkná dřina, jak dokáží zvládnout přežít
v přírodě bez pomoci (musíme vyzdvihnout, jak se jim podařilo
na zelené louce vybudovat ohniště, a dokázaly si uvařit pravý
nefalšovaný buřtguláš, a že byly opravdu chuťově vynikající).
Můžete být na své děti právem hrdí a určitě jim dejte více
volnou ruku v jejich dalším počínání. Umějí spoustu věcí, ke
kterým je doma nechceme pustit nebo se zbytečně obáváme,
že to nezvládnou… zvládnou! Děkujeme touto cestou všem,
kteří se na táboře podíleli (Militaryexperience, Mordová rokle,
někteří zastupitelé, někteří naši občané i ta nadějná mládež,
ale i naší místní prodejně a kuchařkám za jejich nasazení) je
vidět, že jsme sehraný tým a těšíme se na další ročníky.

Mapový geoportál - změna
Půjčovné párty stanů, traktoru s valníkem
Obec pořídila nové kvalitnější párty stany o
rozměru 3x6m, s možností zcela uzavřít.
Půjčovné je ve výši:
Občan obce – 500Kč/den (následujících 24h.)
Pro cizí občany – 800Kč/den
Bude se vybírat vratná záloha 3 tis. Kč.
V případě poškození stanu bude z vratné zálohy
hrazena jeho případná oprava.
Obec pořídila traktor i s valníkem,
i zde je možnost pronájmu. Půjčovné
je ve výši:
Traktor bez valníku - cena 1mth
300Kč (4 Mth – 1200Kč),
1celý den 2000Kč
Traktor s valníkem - cena 1mth 500Kč , 1den 2500Kč
Minimální denní sazba (4 Mth). Stroj se bude půjčovat čistý vně
i uvnitř, namazaný, bez poruch a závad, s doplněnými provozními
náplněmi, tj. ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a dále
s plnou nádrží paliva. Stroj se musí vrátit čistý vně i uvnitř,
namazaný, s plnou nádrží paliva. Při vrácení nenatankovaného stroje
se účtuje cena dotankovaného paliva + 100,- Kč. Při vrácení
znečištěného stroje se účtuje umytí stroje sazbou 1.500Kč. Půjčovné
pouze s obecním řidičem.

Upozorňujeme na změnu vlastníka programu mapového
geoportálu Cleerio, převáděl se celý program na novou
společnost Topgis, s.r.o., změnil se design, ale funkce zůstaly
stejné. V případě zájmu můžeme zařídit školení. Odkaz na
novou aplikaci opět umístíme formou banneru na obecní
stránky.

