Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 16.6.2016
4/9 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 8.
zasedání Zastupitelstva obce.
5/9 A Zastupitelstvo obce schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., §
84, odst. 2, písm. b) Závěrečný účet obce za rok 2015 ,včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce,
a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce bez výhrad dle § 17, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb.
5/9 B Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2015.
6/9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2015, zprávu o přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2015 a
zápis číslo 1/2015 a 2/2015 z jednání dozorčí rady.
7/9 Zastupitelstvo obce schválilo zadání nového Územního plánu Lichnov.

*************************************************************
Usnesení z 42. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 06.06.2016
1/42 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/42 Rada obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Lichnov a
Městem Frenštát p. R. ve věci výkonu přenesené působnosti v souvislosti
s působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
3/42 Rada obce doporučuje ZO schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
§ 84, odst. 2, písm. b) Závěrečný účet obce za rok 2015 a účetní závěrku za rok
2015 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad dle § 17,
odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb.
4/42 Rada obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko za rok 2015, zprávu o přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátskko za rok 2015 a zápis číslo
1/2015 a 2/2015 z jednání dozorčí rady.
5/42 Rada obce schvaluje prodloužení nájemního vztahu bytu č. 2 se stávajícím
nájemcem a to do 31.12.2016.
6/42 Rada obce nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace žadatelům
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost,
Prostějov

- Občanské sdružení při dětském centru Kopřivnice
- Středisko sociálních služeb města Kopřivnice
7/42 Rada obce schválila program na 9. zasedání Zastupitelstva obce svolaného
na 16.06.2016.
8/42 Rada obce vzala na vědomí informace kulturní komise k přípravám kulturní
akce Den Obce Lichnov.
9/42 Rada obce vzala na vědomí informace Komise pro rozvoj obce a
estetizaci.
10/42 Rada obce schválila Plán jednání Rady obce Lichnov na III. čtvrtletí roku
2016.
*****************************************************************
Usnesení z 43. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 27.06.2016
1/43 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/43 Rada obce schvaluje výběr uchazeče na realizaci Veřejné zakázky malého
rozsahu č. 1/2016 „Oprava místních komunikací“ společnost Grande solution
s.r.o., IČ 01767526, sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava,
Ostrava a pověřuje starostku uzavřít smlouvu o dílo s tímto uchazečem.
3/43 Rada obce vzala na vědomí Nabídku služeb při zajištění administrace
projektu financovaného z Operačního programu životní prostředí ve fázi
realizace a následní doby udržitelnosti projektu a pověřuje starostku zjištěním
dalších podmínek.
4/43 Rada obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem a doporučuje ZO schválení této smlouvy.
5/43 Rada obce nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace žadateli - SONS ČR.
*****************************************************************

SmVaK
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody
Termín přerušení dodávky pitné vody:

7.7.2016 od 9:00 do 11:00
Oblast:

od kostela směr Bordovice
Žádáme obyvatele, aby se v rámci možností na výše uvedenou dobu předzásobili
pitnou vodou, a aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody neodebírali
vodu z vodovodní sítě.

Základní škola – červenec 2016
Školní výlet VII. třídy 7. 6. 2016
Císař Karel IV. přijíždí na zámek Kunín
1.Dne 7. 6. 2016 jsme jeli na zámek Kunín. Bylo tam představení „Císař Karel IV.
přijíždí na zámek Kunín“. Představení se mi líbilo, a dozvěděl jsem se spoustu
věcí, třeba jak se Karel oblékal nebo od jakého slova vznikl záchod, atd. Rád
bych si to někdy zopakoval.
Radek Mrkva
2.Dne 7. 6. se konal náš školní výlet, do kterého patřil i program skupiny Faber
„Císař Karel IV. přijíždí na zámek Kunín“. Dozvěděli jsme se plno zajímavých
věcí, o kterých se v učebnicích dějepisu nedozvíme. „Karel IV.“ si mezi svým
publikem vybíral i svou rodinu, kterou poté oblékl do dobových kostýmů. A náš
spolužák Erik se stal jeho synem Václavem. Kostým mu moc slušel. Moc se mi
také líbil celý program, který byl pro nás připraven.
Magdaléna Lukešová
3.Dne 7. 6. 2016 jsme celá třída vyrazili na výlet. Nejprve jsme jeli do Tošovic do
HEIPARKU, tam jsme jezdili na bobové dráze a skákali na trampolínách. V 12.30
jsme nastoupili do autobusu a jeli směr Kunín. Jakmile jsme přijeli, usadili jsme
se do přístřešku s lavičkami. Karel IV. se nám představil, ukázal nám, co všechno
v té době měli. Pak si zval děti, aby vytvořil královnu a další, a byl tam dokonce i
náš Erik. Po představení jsme měli u různých stanovišť přednášku. Přednášky
byly u koně, mletí obilí, praní prádla, předvádění zbroje. Skončil program a jeli
jsme do Kopřivnice na zmrzlinu a zpátky do Lichnova.
Celý výlet se mi moc líbil!!!
Lukáš Kuběna
4.Dne 7. 6. 2016 jsme jeli na školní výlet. Ráno jsme se sešli před školou, odkud
odjížděl náš mini autobus, ve kterém bylo jen 22 míst. Cesta trvala něco kolem
hodiny. Na místě nás seznámili s pravidly, ukázali, jak se jezdí. Dvě hodiny jsme
pak jezdili jako blázni, někteří mezi tím byli i na trampolínách. Chvilkové sezení
v restauraci a potom sezení v autobuse, kde jsme si odpočinuli, nás zase
povzbudilo na zámek Kunín. Odehrála se tam velká událost, přijel tam Karel IV.
Něco nám o sobě pověděl – o svém životě, oblékání, návštěvy králů, chování a o
sobě, co dělal a jak vyrůstal. Všechno, co o sobě mohl říct. Bylo to pěkné a
vtipné předvádění a vyprávění. Následovaly ukázky řemesel, výroba nití, praní
prádla i přednáška o chování koně a jeho ustájení, přehlídka zbraní, někteří si je
mohli vzít a podívat se na ně. Pak paní učitelka navrhla jít do Kopřivnice na
zmrzlinu. Musím říct, že ta zmrzlina byla perfektní. Zašli jsme si i k Číňanovi na
nudle a všichni byli spokojení.
Martin Petr

Knihovna – prázdninový provoz

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky
splatnost poplatku byla do 30. 6. 2016
Vážení spoluobčané, jelikož je ještě spousta občanů mezi námi, kteří doposud
neuhradili místní poplatek za odpady, dovolujeme si vám připomenout, že
splatnost tohoto poplatku byla do 30. 6. 2016. Prosíme tedy tyto dlužníky, aby
poplatek co nejdřív uhradili.
Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2016 je stanovena
částkou 400 Kč / poplatník a poplatek byl splatný nejpozději do 30. 6. 2016
Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpad:
- v pokladně Obecního úřadu (Po, St 7.00-12.00, 13.00 – 17.00; Út 7.00-12.00,
13.00-15.00; Čt 7.00-12.00)
nebo
- bankovním převodem na účet číslo 1760172379/0800, a to s uvedením
variabilního symbolu, kterým je číslo popisné vašeho domu. Také můžete uvést
ve vzkazu pro příjemce počet osob a popř. psů.
Poplatek ze psů
Tento poplatek byl také splatný nejpozději do 30. 6. 2016. Sazba místního
poplatku ze psů na rok 2016 je stanovena na částku 100,- Kč / za prvního psa a
150,- Kč / za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Způsob úhrady místního poplatku ze psů je stejný, jako u úhrady poplatku za
komunální odpad.
*****************************************************************

MUDr. Jana Irsáková oznamuje,
že z důvodu plánované letní dovolené bude ambulance uzavřena
ve dnech
4.-19.8.2016.
Zástup: : MUDr. Filip Václav: středy (10.8., 17.8.) v ambulanci v Lichnově v čase
15-17 hod., ostatní dny v ambulanci Veřovice v čase 08,00-10,30 hod. (úterý 1416 hod.).
Prosím, zkontrolujte stav zásob svých léků, aby Vám v době dovolené
nechyběly. Zároveň tím předejdete prodloužené čekací době po dovolené v
důsledku zvýšeného počtu pacientů, kteří si léky nezabezpečili předem.

Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek
21. 7. 2016
14.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek
18. 8. 2016
14.00 – 18.00 hod.
**************************************************************

Nová služba v kabelové televizi v Lichnově - FixProTv
- televize do PC, mobilu, tabletu, smartTV
- sledujte televizní vysílání na svém mobilu, tabletu či počítači
- využívejte možnosti, které Vám tato služba nabízí, jako je třeba:
- možnost pozastavit program, na který se právě díváte
- pustit si znova od začátku pořad, který již běží (timeshift, tj. časový posun)
- nahrát Váš oblíbený seriál, zprávy, film či dokument a později se na něj
podívat.

Přihlaste se a vyzkoušejte zdarma, co FixProTV umí - zkusit.fixprotv.cz
Podrobněji na

www.corsat.cz

nebo 556 710 590

*****************************************************************

Výsledky mistrovství Lichnova v sečení kosou
ze dne 28.5.2016
Dospělí:

1. místo Pavel Knebl – Tichá
2. místo Cyril Jalůvka – Mniší
3.místo Marek Šimíček – Mniší

Děti:

1. místo Martin Petr – Lichnov
2. místo Josef Jalůvka – Lichnov
3.místo Štěpán Maňák – Mořkov

Zdravé a bezpečné léto!

Vážení spoluobčané,
Kulturní akce „Slavnosti obce Lichnov“ se zúčastnilo cca 1 100 lidí .
Děkujeme !
Žáci Základní školy Lichnov byli hodnoceni jako nejlépe připravení ke
zkouškám na Osmileté Gymnázium ve Frenštátě p. R.
Blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny !
Obec Lichnov získala dotaci ve výši 2 338 000,- Kč na výstavbu chodníkového
tělesa ve směru na „Okluk“. Výstavba by měla započít ještě v letošním roce.
Za Obecní úřad Lichnov
Pavel Pustějovský
místostarosta
***************************************************************

Důrazně žádáme občany ,
aby biologický odpad neukládali v igelitových pytlích vedle hnědých
kontejnerů na biologický odpad
Svozová firma neprovádí sběr samostatných pytlů pouze vyváží kontejnery.

Rovněž do těchto kontejnerů patří pouze biologický odpad!
Na žádost občanů byl od letošního roku zvýšen vývoz biologického odpadu
na dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek , čímž se zvyšují náklady na odvoz.
Věříme, že k ukládání bioodpadů využíváte především domácích
kompostérů, které vám v minulosti obec poskytla.

Děkujeme za vstřícnost vůči nám všem občanům!

Opět se blíží prázdniny a s nimi spousta volného času pro děti. A aby děti tento
svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým
ratolestem (a také sobě) připomněli pravidla, jak se chovat nejen v přírodě, ale
i doma.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na „vyhrazeném
tábořišti“:
- oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že
je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých
prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo
různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty
orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může
dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů.
Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně
varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování
plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé
nástrahy. Proto neponechávat zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače,
zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozornit děti,
že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke
hraní a k pokusům a experimentům! Rovněž dětem připomínat, že při odchodu
z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče

(sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a
že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy
mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na
výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že
letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
*****************************************************************

Plánované změny ve vysílání kabelové televize v Lichnově

Jako provozovatel kabelové televize v Lichnově připravujeme provedení
nutných změn ve vysílání televizních programů v kabelové televizi v Lichnově.
V současné době jsou televizní kanály šířeny:
 v analogovém vysílání - nabídka Mini a Rozšířená
 v digitálním vysílání ve formátu DVB-C - nabídka STANDART, KOMPLET,
 v digitálním vysílání ve formátu DVB-C - jednotlivé HD Thematic balíčky
Jelikož se neustále rozšiřuje počet televizních kanálů v síti kabelové televize –
roste počet kanálů šířených ve vysokém rozlišení (HD) – je nutno provést redukci
a změny v počtu vysílaných analogových televizních kanálů, uvolnit kmitočtové
spektrum potřebné pro šíření těchto analogových kanálů a následně toto
spektrum využít pro šíření stávajících i nových televizních kanálů v HD rozlišení.
Ve 3.čtvrtletí letošního roku předpokládáme tyto změny v analogovém
vysílání v síti kabelové televize v Lichnově:
 postupné vypínání všech analogových televizních programů z nabídky
Rozšířená
 postupné vypínání některých analogových televizních programů
z nabídky Mini
 k 1.říjnu letošního roku předpokládáme zachování pouze těchto
analogových televizních programů - ČT1, ČT2, ČT24, ČT4Sport, NOVA,
Prima
Bližší informace o přesných termínech ukončení vysílání jednotlivých
programů budou uváděny na našich www stránkách – www.corsat.cz (na
našich www stránkách lze provést i registraci k odběru novinek, tyto novinky
jsou pak automaticky rozesílány e-mailem všem registrovaných uživatelům).
Šindler, fa CORSAT s..r.o. Nový Jičín, 23. červen 2016

Pálení metel
Dne 18. 6. 2016 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově zábavnou akci
pod názvem PÁLENÍ METEL. Letos se uskutečnil již pátý ročník v novodobé
historii konání tohoto setkání. Akce samotná má dlouholetou tradici, která byla
koncem 20. století přerušena.
Zábavné setkání se uskutečnilo na vrcholu kopce Závrší. Přístup na místo je sice
poněkud fyzicky náročnější, ale jako odměna se pak nabízejí nádherné výhledy
nejen na naši rodnou obec, ale také do širokého okolí. Pro návštěvníky zde bylo
připraveno občerstvení jako douzovaná klobása či vlastnoručně opečený
špekáček. Nebyl opomenut ani pitný režim hostů.
Při západu slunce se rozhořela vatra. Ještě před tím si děti vyzkoušely hod
metlou. Na výsledku nezáleželo, všechny obdržely sladkou odměnu. Pak už
metly, tentokrát hořící, patřily dospělým. Soutěžilo se jak v kategorii mužů, tak
i v kategorii žen. Vítězové obdrželi upomínkové předměty.
Skvělou ohnivou podívanou pak předvedl Tomáš Jaroň z Lichnova. Před jeho
kousky se tajil dech a sklidil zasloužený potlesk.
O příjemnou atmosféru se postaralo hudební duo C-dur, jmenovitě Tomáš
Polášek a Vašek Holub z Lichnova.
Protože je celá akce závislá na počasí a její příprava je časově a fyzicky náročná,
je vždy nejlepší odměnou hojná účast návštěvníků, kteří odchází spokojeni a
usměvaví.
Jménem pořadatelů bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a všem, bez
jejichž pomoci by akce nemohla proběhnout. Pevně věříme, že se počasí vydaří
i příští rok a ještě ve větším počtu se potkáme tam „na kopcu“.

*******************************************************************

Jubilanti

V měsíci červenci se dožívají významného jubilea:
Veselka Lubomír
Pustějovský Libor
Tichavská Eva
Buzková Anna

Stanislavová Ludmila
Boháč Ladislav
Bartoň Miroslav
Kuběnová Anna

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