Informace z Obecního úřadu Lichnov
Usnesení z 44. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 18.07.2016
1/44

Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích
radách obce.
2/44 Rada obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
Motoveterán klubu Lichnov na pořádání jubilejního 20. ročníku
srazu Motoveterán klubu Lichnov ve výši 20 000,“ Kč.
3/44 Rada obce vzala na vědomí oznámení ÚZSVM o vypsání výběrového
řízení na zjištění zájemce o koupi nemovité kulturní památky „Sloup
se sochou Panny Marie s dítětem“.
4/44 Rada obce vzala na vědomí souhlasné stanovisko KÚ k realizaci
cyklistického závodu „Lichnov 24 hodin“ a informaci o konání
závodu.
5/44 Rada obce vzala na vědomí možnost podání žádosti o dotaci
„Revitalizace sídelní zeleně v obci Lichnov“.
6/44 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poradenské činnosti
a poskytování služeb ze dne 4.1.2016 se společností Regionální
rozvojová agentura východní Moravy a pověřuje starostku
uzavřením dodatku.
7/44 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 změn podmínek na SFŽP.
8/44 Rada obce pověřuje starostku v souvislosti s rozhodnutím ZO č. 7/9
ze dne 16.6.2016 zasláním žádosti o pořízení Nového územního
plánu obce Lichnov na MěÚ Frenštát p/R.
****************************************************************

Knihovna – prázdninový provoz

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.

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky

Orel Tenis Cup Lichnov 2016

splatnost poplatku byla do 30. 6. 2016

8. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty

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 7.0012.00, 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.
*****************************************************************

Zveme Vás na finálové turnaje tenisového Orel Tenis Cupu Lichnov.
Letošního ročníku se zúčastňují 4 ženy, 24 mužů ve dvouhře, 8 hráčů ve
dvouhře nad 50 let, 11 dvojic ve čtyřhře a 8 dvojic ve čtyřhře součet nad 90
let.
Do finálového turnaje postoupí 8 nejlepších hráčů (muži), 2 nejlepší ženy, 2
nejlepší muži v kategorii nad 50 let, 2 nejlepší dvojice ve čtyřhře v kategorii
nad 90 let a ve čtyřhře 4 nejlepší dvojice.
Čtvrtfinálové zápasy dvouhry mužů se uskuteční ve dnech 22.8. –
25.8.2016 (pondělí až čtvrtek) v odpoledních hodinách.
Sobota 27.8.2016 – od 10 hodin:
 semifinálové zápasy dvouher mužů
 finále dvouhry mužů nad 50 let
 finále dvouhry mužů
V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají druhý den, tj. v neděli
28.8.2016.
Sobota 3.9.2016 – od 10 hodin:
 semifinálové zápasy čtyřhry
 finálový zápas žen
 finále čtyřhry
V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají další den neděli 4.9.2016.
Neděle 4.9.2016 – od 14 hodin:
 soutěž o nejlepší podání
 finále čtyřhry nad 90 let
Přijďte povzbudit hráče a odměnit je svou přítomností a potleskem.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
**************************************************************
Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu údržby celý srpen
uzavřena!!! Pro zajištění dlouhodobého a bezpečného užívání rozhledny
Lesy ČR budou provádět řádnou údržbu rozhledny, která spočívá v opravě
poškozených částí, překontrolování a dotažení kovových spojů, obroušení a
nátěru dřevěných prvků konstrukce. Z důvodu extrémních povětrnostních
podmínek na vrcholu Velkého Javorníku se musí údržba provádět v období,
kdy klimatické podmínky tyto práce umožní. Žádáme vás o dodržování
uvedeného zákazu vstupu od 1.-31.8.2016.
Děkujeme.

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 14-16 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.

55. výročí ZŠ v Lichnově

Žáci a zaměstnanci ZŠ Lichnov vás zvou do školy
10:00 h
12:00 h
13:30 h
16:00 h

v sobotu 3. září 2016 od 10.00 - 18.00 hod.
PROGRAM:
Papírnictví fa Hellingerová
prohlídka školy
Ovocentrum V+V - maskot + ochutnávka
Vaří pan Zbyněk Diatka, kuchař společnosti Podravka
- kotlíkový guláš - oběd
PÍSKOHRANÍ - výtvarná dílna pro žáky a rodiče
Sunflower English Show - koncert

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

Jubilanti

V měsíci srpnu se dožívají významného jubilea:
Pustějovská Marie
Špaček Alois
Chalupová Ludmila
Tichavská Štěpánka

Špaček Jan
Rek Jan
Veselková Marie
David Milan

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