Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce, které se
uskuteční dne 16. června 2016 v 18.00 hod. v klubovně nad pohostinstvím „Na
Obecní“. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov a
samostaných plakátech.

*************************************************************
Usnesení z 40. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 25.04.2016
1/40 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/40 Rada obce vzala na vědomí podmínky Žádosti o poskytnutí dotace na r.
2017 v rámci Programu dotace pro jednotky SDH obcí na pořízení dopravního
automobilu pro JSDH v obci s podílem obce na pořizovací ceně maximálně do
výše 250 000,- Kč a rozhodla o podání této žádosti a pověřuje starostku
podáním dané žádosti v termínu do 30.4.2016.
3/40 Rada obce vzala na vědomí návrh 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 místostarostu projednáním připomínek.
4/40 Rada obce schválila Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace spolkům a
organizacím dle usnesení ZO č. 11/7 ze dne 17.12. 2015 pro tyto spolky a
organizace : NFC Lichnov, Motoveterán klub, Myslivecký spolek, Cyklistický
klub, ČZS, SDH, ČSV, Tojstoráci, Farnost Lichnov , Charita Frenštát p/R, Domov
Hortenzie, Záchranná stanice Bartošovice.
5/40 Rada obce rozhodla neposkytnout příspěvek Muzejní a vlastivědné
společnosti pro rok 2016.
6/40 Rada obce bere na vědomí doporučení Komise pro rozvoj a estetizaci a
rozhodla o realizaci úpravy vstupu do MŠ na bezbariérový vstup.
7/40 Rada obce vzala na vědomí informace Kulturní komise k akci Lampionový
průvod.
8/40 Rada obce vzala na vědomí informace k přípravám kulturní akce Den
Obce Lichnov.
9/40 Rada obce vzala na vědomí informaci Mgr. Faldynové k zveřejňování
smluv Obce Lichnov.
10/40 Rada obce vzala na vědomí sepsání Dohody s Úřadem práce v Novém
Jičíně o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu od 1.5.2016.

*****************************************************************
Usnesení z 41. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 16.05.2016
1/41 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/4 Rada obce souhlasí s uzavřením MŠ v termínu 18.7.2016 do 19.8.2016
v době letních prázdnin.
3/41 Rada obce schvaluje Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Lichnov za rok
2015 a účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2015.
4/41 Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy příkazní č. 160015.
5/41 Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou
agenturou Východní Morava.
6/41 Rada obce vzala na vědomí informace kulturní komise k přípravám kulturní
akce Den Obce Lichnov.
7/41 Rada obce vzala na vědomí informace Komise pro rozvoj obce a
estetizaci.
****************************************************************
NOC KOSTELŮ, aneb spadne na mě kostel
V letošním roce 10. června se poprvé v naší obci uskuteční akce Noc kostelů,
která je rozšířená po celé republice a sklízí pozitivní ohlasy. Co tato akce nabízí: V
prvé řadě má poskytnout příchozím seznámení s životem farnosti a její historií.
Život farnosti byl od svého počátku silně propojen s žitím obce a vzájemně se
vždy obohacovaly. Proto poznat něco z historie a života farnosti, znamená
dozvědět se něco o mých předcích a prapředcích,… Chceme občanům, ale nejen
jim, představit místní kostel v celé jeho kráse, ukázat místa, kde se běžně člověk
nedostane a seznámit návštěvníky s uměleckými artefakty kostela a jejich
významem: k čemu slouží a jaký mají význam pro věřící lidi. Lichnovský kostel má
několik významných uměleckých děl, které stojí za zhlédnutí, ale nejen to…
Druhá část nadpisu má reagovat na častý argument proč do kostela nevstoupit,
„protože by na mě kostel spadl“. Je to jeden z velkých nesmyslů, kterým se tak
často někteří ohánějí. Vždyť do kostela nechodíme proto, že jsme dokonalí a
spravedliví, ale proto, že takoví nejsme a uvědomujeme si to, a chceme s tím
něco udělat. Věříme, že v kostele se mohu setkat s Někým, kdo nám s tím může
pomoci, kdo nám rozumí a má s námi trpělivost a slitování. Že tomu tak je,
dosvědčuje i začátek každé mše svaté, kdy se každý účastník bohoslužby kaje ze
svých hříchů. Kdyby tam byli lidé spořádaní a super dobří, tak bychom si toto
gesto mohli ušetřit.
Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již 1940 kostelů a
modliteben.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Lichnov

ČERTI A VYNÁLEZY
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2016

Červen 2016
EKOlogická exkurze
Ekofarma Orlí vrch na Rejvízu

3. 5. - 5. 5. 2016

Dnes Vám napíši něco o našem zájezdu do Jeseníků. Jeli jsme 3. 5. na 3 dny na
ekofarmu Orlí vrch na Rejvízu. Tato exkurze nám byla odměnou za dobré
umístění v 8. roč. konference v SPŠCHG v Ostravě. V úterý ráno nás paní H.
Kašpárková dovezla i s našimi zavazadly do Ostravy ke škole, kde už čekali ostatní
účastníci zájezdu. Vzhledem k tomu, že z naší školy jely 4 ženy – Magda Lukešová,
Viola Kaděrková, paní ředitelka a já, Kateřina Pustějovská, dal by se tento výlet
pojat jako „dámská jízda“.
No nic, vrátím se zpět k průběhu exkurze. Zájezdovým autobusem jsme vyjeli
směr Jeseníky. První zastávka byla v Arboretu Nový Dvůr. Můžeme zde vidět
bohatou dendrologickou sbírku Dřeviny pěti světadílů. Roste zde na 7 000 druhů
rostlin, dřevin a bylin z Číny, Dálného východu, Japonska a Ameriky. Je zde velká
sbírka rodu Rhododendron, jsou zde sekvoje, borovice osinaté z Arizony,
posvátný a léčivý jinan, pamětník dinosaurů.
Cestou jsme se stavili na lávový proud u Meziny a na samotnou Venušinu sopku a
prohlédli jsme si její kráter. Bylo to velmi zajímavé. Po příjezdu do penzionu Orlí
vrch jsme se nejdříve ubytovali, pak jsme byli rozděleni do skupin a potom už
jsme si hráli na vědce. Museli jsme objevit nový neznámý živočišný druh. Naše
skupina našla pandu kapří. Další den nás čekalo deštivé počasí, ale to nám
v jeskyni Na Pomezí nevadilo, dále návštěva a procházka Prissnitzových lázní
s horkou lázeňskou oplatkou. Večer nás navštívil Řek žijící v ČR, který nás
seznámil s historií Rejvízu. Následovalo bingo, další mezihry, soutěže, filmy, atd.
Ve čtvrtek, poslední den exkurze, jsme navštívili největší moravské rašeliniště
s Velkým mechovým jezírkem. Cestou tam jsme opět soutěžili. Navštívili jsme i
zajímavou hospůdku s ještě zajímavějšími vyřezanými židlemi. A pak jsme se
sbalili a s domácím chlebem a sýrem vyjeli směr Ostrava.
Exkurze byla velmi pestrá, zábavná a příroda v Jeseníkách mě tak nadchla, že už
vím, kde bych chtěla bydlet. A nikdy nezapomenu na tak krásný a milý kolektiv!
S pozdravem Kateřina Pustějovská, vedoucí EKOtýmu
Mgr. Jana Vlčková, SPŠCHG

V pekle je teplo. A aby to tak zůstalo, musí se topit. Kdyby tam platili za to
množství dřeva, co by spálili, nedoplatili by se. Tak používali uhlí, kterého na
Ostravsku bylo dost. Dokonce museli peklo zateplovat, protože kvůli špatné
energetické úspornosti nedosáhli na kotlíkovou dotaci z EU. Lucifer však tolik
nevydělával, a tak své čerty vyslal do světa, aby něco vydělali. Čerti nebyli mezi
lidmi v oblibě. Většina se vracela s prázdnou. Jen jeden čert, trochu jiný než
ostatní, práci dostal. Pár havířů z Ostravy poslal do pekla a na jejich místa dostal
své kamarády. Po několika odpracovaných dnech v dole přinesli zpět nějaké ty
peníze. Lucifer byl spokojen, a když zjistil, že pracují v uhelném dole, začal
budovat plán. Pozval své nejlepší techniky, aby se prokopali k Ostravě. Úkolem
bylo vyztužit cesty a položit pásy, aby uhlí, co lidé nakopou, jelo přímo do
pekelného kotle. Když Luciferovi zamítli žádost o dotaci, naštval se a na Ostravu
seslal smog. Ostravané, hnáni hněvem ze zjištění, že čerti smog seslali, začali
vynalézat. Vytvořili čističe vzduchu, aby smog zmizel. Pak nalezli otvor, kudy
smog upouštěli a kudy vlévali žhavé železo z Třineckých železáren. Prostě se
svými vynálezy postavili čertům na odpor. V pekle si vzali Lucifera jako rukojmí a
donutili čerty podepsat smlouvu o tom, že už nikdy do zájmů lidí nezasáhnou.
Josef Tichavský, IX. třída
Byl jednou jeden čert. Žil za sedmero horami a sedmero řekami, kde tundrové
podnebí vyhubilo život. Protože žil sám, měl mnoho času, a tak vše, co
potřeboval, to si i vyrobil. Až nastal den, kdy se mu zablesklo v hlavě. Uvědomil
si, že by se mohl přestěhovat a dostat se do lidské společnosti. Jeho plánem
bylo postavit moderní dům se silovým štítem, podporou života, generátorem
atomů a částic a kvalitním planetárním pohonem. Jeho pohon mohl letět
0,999999999899899 rychlostí světla. Po měsíci, jakmile se mu podařilo vše
postavit a zprovoznit, letěl na průzkum k lidem. Bohužel ho nic nepřekvapilo –
lidé se pořád chovali podprůměrně, hádali se mezi sebou, spory a další
negativní věci stále převládaly. A proto se všem rozhodl pomoct. Nabídl jim
kouzelný vynález, který každému, na kom je použit, ukázal správné chování a
smysl života. Tím vynálezem byl robotický zvonec. Lidé se díky němu v mnohém
zlepšili. Čert se zařadil do lidské společnosti. A vše bylo, jak má být.
Dominik Lichnovský, IX. Třída

Kdo zaváhá neušetří

Kotlíkové dotace - teď se o nich mluví snad všude. Vláda vyčlenila 9 miliard. Na
první pohled to vypadá jako pořádná suma. Ve skutečnosti to ale znamená, že s
pomocí dotace se u nás vymění zhruba 100 tisíc kotlů z 350 tisíc, které budou
potřeba vyměnit. Kdo dnes zaváhá, dotaci na nový kotel nedostane. A přitom je
stejně bude muset vyměnit – ale už za své.
„Je to největší výzva za posledních několik let,“ říká Leopold Benda, obchodní
ředitel českého výrobce kotlů Benekovthermu z Horního Benešova, a dodává:
„při výši dotace kupříkladu 120 tisíc na kotel za 150 tisíc korun člověk zaplatí jen
30 tisíc. A tahle investice se mu díky úspoře uhlí vrátí už za tři roky.“ Nízkoemisní
automatické kotle Benekov totiž mají až 95% účinnost při výrazně nižší
spotřebě.
Zároveň je ale nutné zdůraznit, že takto dotovaný kotel musí splňovat ty
nejpřísnější emisní limity. Smyslem dotace ministerstva životního prostředí je
totiž právě dopad na životní prostředí a ovzduší. „Například, Česká obchodní
inspekce teď řeší kotel se zahraničním certifikátem, který ale v české státní
zkušebně neprošel testy,“ upozorňuje ředitel Asociace podniků topenářské
techniky Mojmír Krátký, „proč by měli lidé požadovat certifikát od nezávislé
zkušebny.“ Jinými slovy, když váš kotel nebude splňovat limity, buď nemusíte
dotaci vůbec dostat, nebo ji případně budete muset vracet.
A stát se chystá ovzduší kontrolovat velmi přísně. Už nyní se testuje dron, který
bude z kouře z komína schopen přesně určit, jaké spaliny vypouští domácnost do
ovzduší. „Nasaje kouř, vyhodnotí prachové částice, jejich velikost a koncentraci.
Laboratorní rozbor pak určí, co člověk přesně spálil,“ vysvětloval v České televizi
technik Petr Sejkora, který takové drony testuje. „Občan by si měl zjistit, jaký
certifikát kotel má. Když dnes ušetří pár tisíc na ceně kotle, může se stát, že
mnohem víc pak zaplatí na pokutách,“ připomíná k tomu Mojmír Krátký z
asociace.
A jak to s dotací funguje v praxi? „Žadatel musí vyplnit žádost, mít energetický
posudek. Pokud nemá aktuálně peníze na překlenutí doby od podání žádosti po
vyplacení dotace, musí si zajistit překlenovací financování. My tohle všechno za
něj uděláme a vyjednáme,“ popisuje Leopold Benda z Benekovthermu přednosti
tohoto největšího českého výrobce automatických kotlů. „Lidé většinou podávají
jednu žádost o dotaci za život a mohou mít obavu, že něco špatně vyplní,“
vysvětluje Leopold Benda, proč se rozhodli poskytovat klientům veškerý servis.
Další věcí je financování. Ne každý totiž má v rezervě tolik peněz, aby překlenul
dobu, než ministerstvo dotaci vyplatí. „S půjčkou Pro Bydlení lze
výhodně financovat celou výměnu kotle. S 5% úrokem splátky úvěru lze výhodně
překlenout období, než dotaci dostane. Zároveň si může podle svých možností

zvolit dobu splatnosti,“ vysvětluje Jaroslav Cvrček, manažer pro strategické
spolupráce společnosti Wüstenrot.
Do roku 2020 by se mělo vyměnit zhruba 350 tisíc kotlů. Současná výše dotace
ale bude stačit jen na asi 100 tisíc kotlů. Ale jak je řečeno na začátku, kdo dnes
zaváhá, přijde ho výměna kotle výrazně dráž. Od roku 2022 bude možno topit
jen v kotlích, které splňují přísné emisní limity. Tedy, kdo dnes nepodá žádost o
dotaci, stejně bude muset jednou kotel vyměnit. Už ale za své. A pokud to
neudělá, hrozí mu pokuta až 50 tisíc. „Lidé si to ale uvědomují. Naše partnery,
servisní centra a montážní firmy, oslovují a dohadují s nimi vyřízení dotace a
montáž nového kotle,“ doplňuje inženýr Benda ze společnosti Benekovtherm.
Petr Vrabec, redakce Kotlikovadotace.cz
****************************************************************

Z mateřské školky

V měsíci květnu byly v mateřské školce v Lichnově opraveny pískoviště. Tyto
byly v technicky nevyhovujícím stavu, a nemohly tak plnit svůj účel. Stávající
pískoviště dostaly nejen nový kabát, ale rovněž byly doplněny o nové herní
prvky. Dominantním prvkem je "živé" iglú, které je postaveno z větví. Tyto
větve časem zakoření a počnou růst. Iglú dětem poskytne chráněný prostor,
který je v létě plný přirozeného a vzdušného stínu. Za tuto stavbu patří velký dík
paní učitelce Beinsteinové. Rovněž se patří poděkovat obci Lichnov, která celou
opravu pískoviště zaštítila. Přejme si, aby tyto herní prvky dobře a dlouho
sloužily našim dětem, a ty si na nich zažily spoustu zábavy a
nezapomenutelných zážitků.
Rodiče dětí z MŠ
*****************************************************************

26. června - Lichnovská pouť
Na pouť přijedou tradičně manželé Pflegrovi se svými atrakcemi.
Od 15.00 do 16.00 hod se uskuteční koncert dechové hudby Javořinka,
v areálu za pohostinstvím „Na Obecní“, na který jste srdečně zváni.
Slavnostní poutní mše svatá bude v kostele sv. Petra a Pavla
v neděli 26. 6. 2015 v 10.00 hod.
****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce i ostatní milovníky hub do klubovny nad
pohostinstvím“Na Obecní“, kde nám pan Durček udělá přednášku o houbách.
Toto setkání se uskuteční v úterý dne 7.června 2016 v 16 hod. Členové výboru
v 15 hod. Těšíme se na Vás.
Zve výbor KD

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2015 – 2016 XIV. ročník
Výsledky v 9. kole – 13.5.2016:
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (292)
2. místo – Gilarová Ilona (279)
3. místo – Špačková Petra (272)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (512)
2. místo – Koudelák Jaroslav (428)
3. místo – Vraník František (276)

Výsledky po 9. kole - celkové výsledky:
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (2207)
2. místo – Gilarová Ilona (2028)
3. místo – Špačková Petra (1852)
4. místo – Špačková Jana (1546)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (3366)
2. místo – Jurek Stanislav (2960)
3. místo – Koudelák Jaroslav (2951)
4. místo – Matúš Miroslav (2220)
5. místo – Vraník František (1982)

Lukáš Dadák obhájil suverénně vítězství, přičemž vyhrál již pátý
ročník za sebou.
Pavlína Dadáková obhájila vítězství z minulého ročníku.
Blahopřejeme.

DEN OBCE 11 .6 .2016
Dopoledne:
09:30 Mše svatá v Kostele sv. Petra a Pavla
10:00 Turnaj starých pánů v malé kopané –
fotbalové hřiště
11:00 Volejbalový zápas – Víceúčelové hřiště Lichnov
12:00 Turnaj v kuželkách – Kuželna Orlovna Lichnov
Odpoledne:
13:00 – 13:15
13:15 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
19:00 – 20:00
22:00-23:00

Slavnostní zahájení
Vystoupení žáků ZŠ a MŠ Lichnov /
Vystoupení dětí z Lichnova
Vyhodnocení soutěží z dopoledne
Dechová hudba Javořinka
Diskotéka pro děti – Tanec s Míšou –
u pódia
Mladý - Náhlovský
Vstupenková tombola
Legendy se vrací
Smolaři - taneční zábava - až do rána
Rocková kapela Nevím

Pro děti bude malování na obličej a skákací hrad zdarma,
autodrom jedna jízda za 20,-Kč.
Prodej: koláče, cukrová vata, ledová tříšť, popkorn, balónky…
Pro děti bude zdarma otevřena lezecká stěna 10:30-12:00,
14:15-15:15
Muzeum vystěhovalectví bude otevřené od 10:00-11:30
dopoledne a odpoledne od 13:00 - 14:00 hodin.
Zajištěno bohaté občerstvení!!!

