INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Odstraňování povodňových škod
Žádáme občany, aby své požadavky na odvoz povodňového odpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů nahlásili
na obecní úřad osobně nebo telefonicky (tel. 556 855 017). Termín a způsob odvozu bude upřesněn podle počtu požadavků.
Žádáme občany, kteří využívají studny jako jediný zdroj pitné vody a u nichž došlo k znečištění studny následkem povodně,
aby nahlásili požadavek na vyčištění studny a její následnou desinfekci na obecním úřadě.
Dále žádáme občany-vlastníky rodinných domů, u nichž došlo k zatopení sklepů následkem povodně a kde je nutné provést
vysušení a desinfekci těchto sklepů, aby nahlásili své požadavky na obecním úřadě. Desinfekční prostředky a vysoušecí
mechanismy budou poskytnuty dle možností Záchranného hasičského sboru v Novém Jičíně.
Vyjadřuji poděkování členům Sboru dobrovolných hasičů v Lichnově i občanům, kteří se podíleli na záchranných pracích
během povodně a na odstraňování vzniklých škod.
MUDr. Josef Šimíček, starosta
Z jednání zastupitelstva obce (ZO)
17.jednání zastupitelstva obce se konalo 18.června 2009.
Zastupitelstvo obce:
• schválilo úpravu rozpočtu obce na r. 2009 - rozpočtové opatření č. 3 - na celkovou výši 12 948,4 tis. Kč
• schválilo zprávu o činnosti finančního výboru ZO za uplynulé období; finanční výbor provedl kontrolu dodržování řádného
vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce za r. 2008, kontrolu dodržování a plnění finančních podmínek úhrad
vyplývajících z uzavřených platných nájemních smluv a podrobně řešil problematiku účetní evidence a evidence pozemků
v majetku obce
• vzalo na vědomí zprávu o činnosti komise OVP a přestupkové za uplynulé období a zprávu o zajištěnosti financování a
dalšího postupu k realizaci výstavby „Odkanalizování obce Lichnov“
• schválilo prodeje pozemků ve vlastnictví obce (zbytkové parcely) a koupi pozemku od Římskokatolické farnosti (místní
komunikace)
• bylo seznámeno s problematikou dalšího provozu kabelové televize v návaznosti na připravovanou digitalizaci televizního
vysílání v ČR. Podrobněji budou občané seznámeni s touto problematikou v příštím vydání Zpravodaje
• V diskuzi byly vzneseny připomínky k investičním výdajům obce (instalace radaru, zakoupení sekačky k údržbě veřejných
ploch), k poskytovaným dotacím z rozpočtu obce na činnost organizací, k přijímání brigádníků na údržbu majetku obce.
Z jednání rady obce (RO)
• RO schválila s platností od 1.července 2009 bezplatné zapůjčování kontejnerů v majetku obce občanům obce k zajištění
odvozu stavebního odpadu vznikajícího při stavbě nebo rekonstrukci rodinných domů. Ostatní náklady spojené s likvidací
odpadu (doprava, uložení) si hradí občan - původce odpadu.
• Za účasti předsedy Klubu důchodců p. Kučery J. byla vyhodnocena činnost této organizační složky obce za uplynulé
období: pravidelné měsíční úterky Klubu s programem, tradiční akce - plesový večírek, smažení vaječiny, setkání
s jubilanty; poznávací zájezdy, návštěva starých a nemocných členů, zájezdy na divadelní představení do Ostravy, účast a
spolupráce na Dni obce apod. Z rozpočtovaných finančních prostředků jsou hrazeny především náklady na úhradu
autobusové dopravy při zájezdech.

• Předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti p. Švrčková stručně seznámila RO s tradiční činností SPOZ za uplynulé
období (návštěvy jubilantů - cca 40 občanů ročně, 2x ročně vítání občánků, příp. zlaté svatby apod., účast na ukončení a
zahájení šk. roku v místní ZŠ). Starosta obce vyjádřil poděkování předsedům i členům obou organizací.
• RO byla informována starostou obce o zjištěných škodách na majetku obce v souvislosti s povodní a předběžných návrzích
na jejich odstranění, dále byly diskutovány možnosti obce při odstraňování škod vzniklých na majetku občanů.

Poplatek za odpady

Upozorňujeme občany, že poplatek za likvidaci odpadů na II. pololetí 2009 je splatný do 31. července 2009.

Informace zdravotnického střediska v Lichnově
MUDr. Jana Irsáková neordinuje z důvodu školení
úterý 7.července až pátek 10.července 2009
Zástup: MUDr. Filip Václav
úterý a pátek Veřovice 9,00 až 11,30 hod.
středa Lichnov 15,00 až 17,00 hod.
čtvrtek Mořkov 14,00 až 16,00 hod.
Ve čtvrtek v Lichnově přítomna sestra 7,30 až 9,00 hod. (odběry)

Místní knihovna
Upozorňujeme, že místní knihovna bude v měsíci srpnu uzavřena.

Poděkování mysliveckému sdružení
Na pátek 12.června 2009 se děti z naší mateřské školy celý týden těšily. V plánu byla "pohádková" cesta do lesa s Karkulkou.
Děti doprovázeli jejich rodiče a cestou za splněné úkoly, které pro ně předem připravily paní učitelky, sbíraly do košíčků
kytičky "babičce" (paní M. Janečková z ekologického sdružení Hájenka - Kopřivnice), která na ně čekala ve své chaloupce myslivecké chatě. Pohádkoví myslivci, pánové J. Babinec, S. Lipový a Z. Švrček, dali k dispozici kromě myslivecké chaty také
vzorně připravené ohniště, kde si "Karkulky" mohly opéct buřtík. Přestože nám počasí nepřálo, děti odcházely spokojené.
Pěkně si pohrály a v košíčku si odnášely sladkosti a na památku loutku "Karkulku" z kukuřičného šustí, kterou jim na chatě
vyrobily jejich maminky.
Děkuji jménem dětí z Mateřské školy v Lichnově výše jmenovaným členům mysliveckého sdružení Lichnov-Bordovice za
tradičně velmi dobrou spolupráci a těším se na příští setkání.
Naděžda Juříková, vedoucí učitelka mateřské školy

Základní škola
Den dětí 2009
Prvého června slavíme, jak jistě víte, Mezinárodní den dětí. V ZŠ Lichnov se na tento svátek také nezapomnělo. Nejdříve se
žáci vyfotografovali a pak proběhly cyklistické závody, které pro ně uspořádal CK Frenštát p.R. Pod zataženou oblohou a při
14 °C startovalo 41 dětí. Děvčata soutěžila v kategoriích 1. a 2. třída, 3. třída, 4. až 9. třída, a chlapci v kategoriích 1. a 2.třída,
3.třída, 4.třída, 5.třída, 6. a 7.třída. Na stupních vítězů stálo 24 nejrychlejších závodníků. Také naše redaktorky si vyzkoušely
závod. Bohužel jedna redaktorka spadla z kola, druhá nevyjela do kopce a musela jít pěšky, ale naše poslední „borka“
redaktorka Terka úspěšně dojela do cíle.

Během cyklistických závodů se postupně celá škola zúčastnila soutěže Doskočíme do Kanady. Skákalo 119 žáků a 11 učitelů.
Každý soutěžící skákal 5 skoků z místa za sebou bez přerušení nebo pádu. Nejdelší skok 11,64 m předvedl Martin Frýdl z VIII.
třídy a celá škola naskákala 1 037,91 m. Vysíleni sportem si žáci pochutnali na svátečním obědu: polévka, přírodní řízek s
hranolky a moučník.
Pro dnešek se s vámi loučíme a těšíme se na vás po prázdninách u přehledu rychlých zpráv.
Redakce TRZ, III. Třída
Den dětí z mého pohledu
V pondělí 1.6.2009 se uskutečnilo na naší škole fotografování žáků a učitelů, cyklistické závody a soutěž Doskočíme do
Kanady. Nakonec jsme se „nacpali“ slavnostním obědem, který se skládal z polévky, přírodního řízku, hranolek a moučníku.
Ale vraťme se k fotografování. Před školou jsme se srovnali do tří řad, zvolali „smrdíš“, pan fotograf udělal cvak a … bylo
hotovo. Všichni jsme šli do tříd připravit se na závody. Čtvrtá třída (to znamená i já) měla za úkol objet čtyřikrát kolem školy.
Bylo to velmi těžké, ale povzbuzovala nás vidina slavnostního oběda, na který jsme se těšili.
Ale ještě soutěž Doskočíme do Kanady, která na nás čekala a znamenala, že budeme muset skočit 5 skoků z místa. Celkem
jsme (celá škola) naskákali 1 037,91 m. Nejlepším skokanem se stal Martin Frýdl, který doskočil do vzdálenosti 11,64 metrů.
A konečně ten vytoužený oběd, který je bohužel jen jednou ročně.
Redaktor Ivo M., IV. Třída
Rychlá zpráva
Ještě jedna potěšující zpráva z VIII. ročníku soutěže „Malá Proseč Terézy Novákové“ 2009.
V kategorii „Poezie, žáci 4. - 5. ročníků“ se umístila naše žákyně Eliška Červenková z V. tří-dy na 2. místě stejně jako její
sestra Anna Červenková z VI. třídy v kategorii „Poezie, žáci 6. - 7.ročníků“.
V lese
Eliška Červenková

Babiččiny buchty
Anna Červenková

Jdu uzoučkou lesní pěšinou
kolem mě keře a houští,
koruny stromů nad mou hlavou
jen málo světla propouští.

Až zase večer půjdu spát,
až přikryju se dekou,
počkám, co se mi bude zdát,
jestli se buchty pekou.

Náhle zřím stádo srnek
s mohutným srncem v čele.
Stojím za keřem trnek,
chvěji se na celém těle.

Buchty, o kterých ráda sním,
které mi upeče babička.
Až vstanu, tak si jednu sním,
přestože horká je celičká.

Kdy se mi zase poštěstí
setkat se s takovou krásou?
Srnec tu nad svým stádem bdí,
srnky se pokojně pasou.

Z pekáče vezmu si buchtičku
a chutě do ní kousnu,
mám ráda babičku - kuchtičku.
Nevadí, že po ní tloustnu.

Stojím a skoro nedýchám,
podobný nehybné skále.
Čas kolem sebe nevnímám,
chtěl bych se tak dívat stále.

Ale jen jedna mi nestačí.
Dvě další musím si vzít.
Však babi upeče jinačí,
až na ně budu chuť mít.

Však náhle šramot větvičky …
Jako když lámeš proutí.
Srnec varuje samičky
a společně mizí v houští.
Je konec. Krása zmizela.
Kolem je zšeřelý les.
Z mé mysli nezmizí docela,
co viděl jsem tady dnes.

Kanalizace
Rád bych plnil svůj příslib, že budu průběžně informovat na stránkách Zpravodaje o průběhu přípravy a vlastní výstavby
kanalizace a ČOV v obci, ale ne mojí vinou tento slib neplním. Vše nasvědčuje tomu, že to bude „běh na delší trať“, který se
nedá z naší strany příliš urychlit. Takže velice stručně o tom, co je známo a co předpokládáme:
• V měsíci červenci 2008 byla zaslána na Státní fond životního prostředí (SFŽP) žádost o poskytnutí dotace z evropských
fondů na vybudování kanalizace a ČOV v obci Lichnov 25.listopadu 2008 doporučila rada Moravskoslezského kraje
zastupitelstvu kraje schválení žádosti obce Lichnov o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na výstavbu kanalizace a ČOV a
zastupitelstvo kraje tuto žádost schválilo 18.prosince 2008
• 16.prosince 2008 byla výběrovou komisí SFŽP doporučena žádost obce Lichnov ke schválení
• 30.března 2009 bylo ministerstvem pro životní prostředí vystaveno rozhodnutí o poskytnutí dotace a půjčky na výstavbu
kanalizace a ČOV obci Lichnov. Obec toto rozhodnutí obdržela 15.května 2009.
• V současné době (tedy minimálně už měsíc) se na SFŽP upřesňují podmínky pro výběrové řízení na tuto akci.
Tolik tedy k tomu, co se dělo (nebo taky nedělo) v průběhu roku od podání žádosti. S přihlédnutím k výše uvedenému i
k současné ekonomické situaci jsem naladěn spíše pesimisticky při odhadu dalšího vývoje této pro obec významné akce,
nicméně - naděje umírá poslední. Co tedy lze očekávat (nebo v co lze doufat):
•
•
•
•
•

Dopracování podmínek pro výběrové řízení na dodavatele stavby a zadávací dokumentace - červenec 2009
Výběrové řízení a výběr dodavatele stavby - říjen 2009
Zahájení výstavby ČOV - říjen, listopad 2009
Zahájení výstavby kanalizace - jaro 2010
Dokončení výstavby - podzim 2011
Chci věřit, že v příštím Zpravodaji budu moci zveřejnit optimističtější informace.
MUDr. Josef Šimíček, starosta

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 5. - 6. června 2009 - Lichnov
Celkem zapsáno voličů
účast voličů
účast voličů v %

1 150
366
31,83 %

Volební strana
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
Věci veřejné
Suverenita……
Moravané
Strana zelených
SNK Evropští demokraté
Libertas.cz
Volte Pravý Blok……..
Evropská demokratická strana
Nejen hasiči a živnostníci …….
Demokratická strana Zelených
SDŽ-Strana důstojného života
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
Dělnická strana

Počet hlasů
105
85
76
62
7
7
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1

%
28,69
23,22
20,77
16,94
1,91
1,91
1,37
1,09
0,82
0,55
0,55
0,55
0,55
0,27
0,27
0,27
0,27

Cyklistický závod dětí
V pondělí 1. června 2009 dopoledne uspořádal cyklistický klub Frenštát p.R. závod pro děti na okruhu kolem základní školy v
Lichnově. Celkem si přišlo zazávodit 41 malých závodníků od 1. až do 9. třídy, z toho bylo 17 dívek a 25 chlapců.
Vítězové jednotlivých kategorií: Nendzová Julie, Panáková Denisa, Fialová Markéta, Ulčák Marek, Jalůvka Daniel, Vaněk
Ladislav, Kahánek Jan a Kahánek Přemysl.
Všechny děti od 10 do 14 let zveme na Velkou cenu Lašska, kterou klub CK Frenštát p.R. pořádá rovněž v Lichnově v neděli
23. srpna. Pro ně bude připravena trať na jeden lichnovský okruh. Hlavního závodu, zařazeného do Slezského poháru
amatérských cyklistů, se samozřejmě mohou zúčastnit všichni zájemci z Lichnova. Více se dozvíte na klubových webových
stránkách www.ckfrenstat.cz
Miroslav Ondřejka, předseda klubu CK Frenštát p.R.

Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání
1. První kroky osoby, která byla zasažena utlumením výroby, by měly směrovat na příslušný úřad práce (podle místa trvalého
pobytu).
Dojde-li ke skončení pracovního poměru, může osoba požádat úřad práce o zprostředkování zaměstnání a stát se uchazečem
o zaměstnání. Při splnění podmínek nároku jí bude úřad práce poskytovat podporu v nezaměstnanosti. Základní podmínkou
je získání 12 měsíců doby zakládající důchodové pojištění v posledních 3 letech před podáním žádosti o zprostředkování
zaměstnání. S uchazečem o zaměstnání nesmí být v posledních 6 měsících skončeno zaměstnání pro porušení pracovních
povinností zvlášť hrubým způsobem.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z posledního ukončeného zaměstnání a činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %,
další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku uchazeče o zaměstnání v době podání žádosti o podporu
v nezaměstnanosti a
• do 50 let věku činí 5 měsíců,
• nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
• nad 55 let věku 11 měsíců.
2. Dalším krokem je, aby se osoba informovala na úřadě práce o nároku na dávky státní sociální podpory. Zde také může
uplatnit na předepsaných tiskopisech svoji žádost o některou z dávek (tiskopisy žádostí jsou k dispozici na úřadě práce nebo na
internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/). V této situaci přicházejí především v úvahu dávky
• přídavek na dítě (opakující se dávka k pokrytí nákladů spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí),
• sociální příplatek (opakující se dávka k pokrytí nákladů spojených se zabezpečováním potřeb nezaopatřených dětí),
• příspěvek na bydlení (opakující se dávka k pokrytí nákladů na bydlení).

Sportovní odpoledne
NFC Lichnov pořádá dne 1. srpna 2009 u příležitosti 10.výročí otevření travnatého hřiště

„ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE „
Začátek ve 14 hodin na hřišti NFC Lichnov.
Program:
- utkání „starých pánů“ NFC Lichnov- TJ Sokol Ženklava
- benjamínci NFC Lichnov - FK Kopřivnice
- muži NFC Lichnov - TJ Sokol Bordovice

Doprovodný program:
- kynologický klub Frenštát p. R
- paragliding
- soutěže a hry pro děti i dospělé - TOJSTORÁCI
- kolo štěstí
Občerstvení:
kotlíkový guláš, grilované speciality, douzovaný klobás, bramboráky, Opočenská zmrzlina, párek v rohlíku
Letní odpoledne bude zakončeno taneční zábavou
K tanci a poslechu bude hrát „SUNAR rock DUO“
Celodenní vstupné 50 Kč, děti do 15ti let zdarma.
Mediální partner akce Hitrádio ORION
Srdečně zve fotbalový oddíl NFC Lichnov

Dechová hudba Javořinka
V neděli 14. června 2009 se Javořinka zúčastnila 14.ročníku Žváčkova festivalu dechových hudeb v Konici. V konkurenci
dalších šesti hudeb (Koničanka, Holóbkova muzeka, Bivojanka, Hanačka, Moravská Veselka a Žadovjáci) obsadila první
místo skladbou Antonína Žváčka „Má poslední“. Blahopřejeme !

Humanitární sbírka
Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm vyhlašuje humanitární sbírku na pomoc lidem postižených záplavami. Přijímáme
zejména úklidové, čistící, dezinfekční a hygienické prostředky, balenou pitnou vodu. ( např. přikrývky, savo, jar,
košťata, lopaty, igelitové pytle, hadry na podlahu, gumové rukavice……) Tento materiál můžete odevzdávat v Charitě
Frenštát na Kostelní ulici 15 ( nad cukrárnou u dolního kostela) pondělí - pátek od 7.00 - 15. 00 hod. až do odvolání. Bližší
informace Vám podají naši pracovníci na tel. číslech 556 83 16 09 nebo 604 841 244

JUBILANTI
V měsíci červenci se dožívají významného jubilea :
Holušová Jana
Mikundová Ludmila
Kahánková Vlasta
Trávníček František
Brusová Libuše
Kostelníková Marie

60 let
65 let
81 let
82 let
89 let
89 let

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let
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