Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 49. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 10.10.2016
1/49 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/49 Rada obce vzala na vědomí sdělení starostky o průběhu uzavírání smlouvy
se zhotovitelem projektu COMMODUM,s.r.o - Chodníkové těleso Lichnov podél
silnice III/4865, včetně nasvětleného přechodu pro chodce
3/49 Rada obce schválila Příkazní smlouvu k provádění koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci projektu Chodníkové těleso Lichnov
podél silnice III/4865, včetně nasvětleného přechodu pro chodce a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
4/49 Rada obce vzala na vědomí návrh Smlouvy o dílo č.21/2016/4500 firmy
SLUMEKO, s.r.o. o provádění zimní údržby v sezóně 2016/2017 a pověřila
starostku podpisem smlouvy.
5/49 Rada obce souhlasí s vypracováním Výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu č. 2/2016 na stavební práce - Prodloužení
vodovodního řádu Lichnov - Dolní dráhy.
6/49 Rada obce souhlasí s vypracováním Výzvy k podání nabídky administrace
projektu „ Revitalizace zeleně v centru obce Lichnov ".
7/49 Rada obce vzala na vědomí právní hodnocení JUDr. Jiřího Raka ze dne 10.
října 2016 o možnostech dalšího postupu obce Lichnov ve věci výkopové
zeminy a pověřuje starostku vyzvat JUDr. Raka k doplnění hodnocení.
8/49 Rada obce rozhodla o konání 11. jednání Zastupitelstva obce dne
24.10.2016.
9/49 Rada obce schválila nákup 700 ks čtrnáctidenních kalendářů od firmy
Tiskárna Kleinwachter, Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 12643441
v ceně dle cenové nabídky v celkové hodnotě 34 679,00 Kč vč. DPH.
10/49 Rada obce vzala na vědomí informaci místostarosty z Komise pro rozvoj
obce a estetizaci.
Usnesení z 50. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14.10.2016
1/50 Rada obce rozhodla o výběru nabídky administrace projektu s nejnižší
cenovou nabídkou a to Regionální rozvojová agentura Východní Morava, Třída
Tomáše Bati 5146, 761 01 Zlín, IČ 45659176.
2/50 Rada obce pověřila starostku podpisem Příkazní smlouvy na administraci
projektu „Revitalizace zeleně v centru obce Lichnov“.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 24.10.2016
4/11 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 10.
zasedání Zastupitelstva obce.
5/11/ I. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Zdeňce Švrčkové :
a/ Podat písemnou žádost Generálnímu finančnímu ředitelství Praha k
rozhodnutí o prominutí již zaplacené částky odvodu ve výši 1.171.965,00 Kč a
současně požádat o posečkání se zaplacením penále ve výši 1.171.965,00 Kč a o
jeho prominutí.
b/ V případě nevyhovění žádosti o prominutí odvodu a penále, nebo jen odvodu
anebo jen penále, vyzvat zhotovitele stavby „ Odkanalizování obce Lichnov“
podle Smlouvy o dílo č. 04/2010 uzavřené dne 18.06.2010 se Sdružení RI-STAV,
HAKOV a VHS k náhradě škody ve výši rovnající se výši zaplaceného odvodu a
penále, jež obci Lichnov vznikla odvodem do Národního fondu a do Státního
fondu životního prostředí za porušení rozpočtové kázně, když zhotovitel stavby
obdržel platby za uložení vytěžené zeminy, avšak tuto neuložil v souladu se
Smlouvou o dílo a zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb..
c/ V případě, kdy zhotovitel dobrovolně požadovanou výši náhrady škody
neuhradí předložit Zastupitelstvu obce k projednání a rozhodnutí podání
občanskoprávní žaloby na vymáhání náhrady škody vůči zhotoviteli.
5/11/ II. Zastupitelstvo obce schvaluje nepodání žaloby proti rozhodnutí
Odvolacího finančního ředitelství v Brně.
*****************************************************************

Velké kontejnery na biologický odpad
pro svoz listí budou v obci přistaveny v průběhu měsíce listopadu na
stanovištích: Okluk, Stará Jizba, Hajnův dvůr, Autoservis, U kostela, Váha ZD,
Horní dráhy, u čp. 63 p. Gilarová, Klimíček čp. 264, Bordovice rozcestí, U Přibylů,
Daremní
Důrazně žádáme občany, aby do kontejneru vhazovali pouze listí!!!
*****************************************************************

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvoru v zimním období od 1.11.2016 do 31.3.2017 je
každé pondělí od 15:00 – 16:00 hod.

ZŠ Lichnov listopad 2016
Žáci školní družiny se v červnu zapojili do výtvarné soutěže
O zvířátkách na statku, kterou organizoval Jarošův statek ve Studénce.
Lucie Hubeňáková ze 4. třídy se umístila na 1. místě a odměnou byla návštěva
na Jarošově statku.
Den na Jarošově statku popsala ve svém článku:
Dne 28. 9. 2016 jsem navštívila Jarošův statek ve Studénce. Byla to odměna za
1. místo ve výtvarné soutěži. Po příjezdu na parkoviště nás uvítal blonďatý
koník. Při vstupu do statku jsem viděla jízdárnu a ohradu s koňmi. Šla jsem
přímo k boxům, kde na mě čekal můj kůň Piškotek. Vyhřebelcovala jsem ho,
učesala, dostala přilbu, chránič páteře a hurá na jízdu. Nejdříve pomalá chůze,
pak klus a cval. Teď už vím, proč se říká, že pohled ze sedla koně je ten nejhezčí.
Na tento zážitek tak lehce nezapomenu.
Lucie Hubeňáková, V. třída ZŠ Lichnov

Putování za památnými cizokrajnými stromy
V pondělí 3. 10. 2016 jsme se vydaly za památnými cizokrajnými stromy do
Nového Jičína. Musely jsme se na strom zeptat a pan z Květinářství nám
ochotně popsal cestu ke stromu. Když jsme ho našly, dobře jsme si ho
prohlédly, přečetly informace a posbíraly spadlé listy. Víte, že se tento strom
jmenuje liliovník tulipánokvětý? Je původem ze Severní Ameriky. Do Evropy byl
dovezen kolem roku 1660, u nás byla první rostlina vysazena až v roce 1865
v zahradách zámku Hluboká nad Vltavou a proto se mu říká pohádkový strom.
Další výprava po stopách stromů se odehrála 10. 10. 2016, tentokrát ve
Frenštátě p. R. Šly jsme se zeptat tentokrát do Železářství, kde památný strom
roste. Šest lidí nevědělo, až sedmý pan s kloboukem nám poradil. Strom jsme
našly, nafotily a posbíraly listy. Ten strom se jmenuje zmarličník japonský a je
to strom s voňavými listy. Pak jsme odjely na Horečky a naučnou stezkou jsme
se dostaly až do „Beskydského nebe“.
Tato naše putování jsme podnikly u příležitosti Dne stromů, které si každoročně
připomínáme 20. října.
Sára Tomešková, Tereza Šulganová, Julie Kašpárková a Anna Petrová, VI. třída

Malý bůh anebo obětní beránek
Události kolem odebrání biologických dětí v Norsku paní Michalákové
Barnevernetem ve mně vzbudilo otázky: Kde se naše společnost posouvá ve
vztahu dítě a rodina? Proč takovéto jednání je zaštítěno státním aparátem?
V mnohém mi tyto praktiky připomněly doby komunismu a německého fašismu.
Vybavila se mi i kniha A. Huxley – Konec civilizace, ve které jsou podobné
praktiky popisovány jako novelová fikce, aniž by Huxley věděl, že jednou bude
reálnou. Nad tímto patologickým jevem v naší v lecčem vývojově vyspělejší
společnosti se chci zamyslet.
Odpověď na mé otázky mi pomohla nalézt socioložka Jiřina Šiklová,
která říká: „Ve vyspělých společnostech hraje roli fakt, že se ženy mohou
realizovat jiným způsobem než jen reprodukcí, zároveň ale soudí, že na
současném trendu vzrůstající bezdětnosti má svůj podíl extrémní pozornost,
jakou klademe na děti, jejich potřeby a zdravý vývoj. Čeho je málo, tomu se
věnuje větší pozornost. Z toho mít dítě se stává věda. Ovlivňuje nás reklama, co
všechno musí dítě mít, jak je výchova nesnadná,... Neztratíme pak chuť na to, co
je tak náročné až skoro božsky nedosažitelné? Kdyby zůstalo dítě chápáno jako
součást rodiny a tolik by se kolem něho nedělalo, kdyby se tolik nezdůrazňovaly
všelijaké komplikace a těžkosti, lidé by měli větší chuť mít děti.“
Myslím si, že odhalila hlavní body současného přístupu k dětem
v některých zemích v Evropě. Dětí je málo, proto máme větší prostor se jim
věnovat, což je dobře, ale, jak zdůrazňuje, naše péče se však často stává
úzkostnou a až pro dítě nezdravou, jelikož se utváří v atmosféře strachu, abych
něco nepokazil, nezanedbal,.. místo abychom činili vše proto, aby se dítě cítilo
milováno, i když nemá vše dle diktátu konzumní kultury, které nejde o bytost
samu, ale o zisk z dané osoby.
Že dětí v naší společnosti ubývá, je fakt, o kterém nemusíme diskutovat,
a nejčastěji je spojován s vysokou životní úrovní, která otvírá ženám jiné
možnosti seberealizace (často zastřeny egoismus) než je reprodukce dětí a jejich
výchova. Pokud děti přece jen na svět přijdou, výchovu v rodinách mnohdy
nahrazují jesle, chůvy a školky. Někde již děti ani neznají své rodiče, i když jim
rodiče srdcervoucně budou tvrdit, že se pro ně obětují v práci, aby ony se mohly
mít dobře. Akorát se zapomněli zeptat dítěte, jestli toto chce, anebo očekává od
rodiče něco jiného, třeba jeho vlastní přítomnost v jeho životě.
Důležitost blízkosti pečující, milující bytosti potvrdily výzkumy z 50. let
psychoanalytika Reného Spitze. Věnoval se problému velké úmrtnosti
novorozenců a zjistil, že se vyskytuje především u dětí, které jsou bez blízkého
citového kontaktu s matkou nebo jinou pečující osobou. Přestože měly děti

zajištěnou nejlepší zdravotnickou péči, tak bez tohoto citového pouta po
nějakém čase umíraly.
Pokud se jakkoli citově deprivované dítě dožije své puberty, často končí
závislé na drogách nebo jiných prostředcích, které jim nahradí jejich
emocionální prázdnotu. S tím se běžně setkávám při práci s lidmi závislými na
drogách, že v jejich dětství chyběli osoby blízké, které by naplnily jejich emoční
vyprahlost.
Dalším faktorem, o kterém se autorka zmiňuje, je mediální tlak spojený
s konzumním způsobem uvažování naší společnosti. Musíme uspokojit všechny
potřeby, abychom mohli být spokojeni. Což každý trochu soudný člověk
pochopí jako nereálné a příčící se zdravému rozumu. Rodiče se nacházejí pod
stále větší mediálním a společenským tlakem toho, co „musí“ všechno učinit
pro spokojenost svého dítěte, podle reklamy, lékařů a odborníků na zdravý
vývoj dítěte, pokud to zanedbáte, tak jako rodič můžete být postihování,
protože dítě už nepatří především vám, ale nějakému státnímu aparátu, který ví
mnohem lépe než rodič, co je pro dítě dobré a co není dobré. „Státní stroj na
ochranu dítěte“ zapomíná na jednu nejdůležitější věc, že nejlepší pro dítě jsou
jeho i nedokonalí rodiče.
Dítě patří do rodiny. Pro jeho optimální rozvoj mu stačí pocit bezpečí,
atmosféra lásky, možnost vyjádřit své pocity a emoce. Toho se držme a na
mediální tlak se vy…..
Krásně prožitý podzimní čas přeje farář.
*****************************************************************

Odvoz starého papíru v tomto školním roce zajišťujeme celoročně.

Sběr můžete přivážet ke škole každodenně od pondělí do pátku
a skládat do DOMEČKU na školním dvoře.
Můžeme zajistit i odvoz sběru těm, kteří nemají možnost sběr sami přivézt.
Stačí zavolat na 556 855 031.
Děkujeme za pomoc. Vedení ZŠ Lichnov
****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce v úterý dne 15. listopadu 2016 v 13:30 hod. na
přednášku do klubovny nad Pohostinstvím Lichnov. Děvčata z Domova
důchodců Hortenzie z Frenštátu p.R. nám udělají krátkou přednášku o
sociálních službách. Na Vaší účast se těší výbor KD
*****************************************************************

Otevírací doba kuželny pro veřejnost

Od listopadu 2016 bude ve čtvrtek od 18:00 hodin do 20:30 hodin otevřena

kuželna.Přijďte se pobavit s přáteli v nekuřáckém prostředí, zahrát si kuželky,
stolní fotbálek, šprtec, ale i další společenské hry.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“sezóna 2016 – 2017
XV. Ročník
Výsledky v 2. kole – 21.10.2016:

ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (311)
2. místo – Gilarová Ilona (285)
3. místo – Špačková Jana (269)
4. místo – Holubová Libuše (263)
5. místo – Špačková Petra (254)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (446)
2. místo – Koudelák Jaroslav (406)
3. místo – Jurek Stanislav (394)
4. místo – Vraník František (272)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 3. kolo – 18.11.2016 – začátek v 17.00 hodin

Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.
*****************************************************************

Notářské služby ve Frenštátě p/R
V měsíci říjnu zahájil ve Frenštátě p/R konání úředního dne notář JUDr. Petr F.
Schindler. Notář poskytuje notářské služby každé úterý od 8:00 – 12:00 a od
13:00 – 16:00 hodin, a to ve dvoře domu číslo 18 na náměstí Míru, (vedle Hotelu
Přerov).
Služby notáře: přepisy nemovitostí, darovací a kupní smlouvy, notářské
úschovny, sepisování závětí a listin o vydědění, zakládání a změny v obchodních
společnostech, osvědčování průběhu valných hromad a členských schůzí
společenství vlastníků, manželské smlouvy aj.
Poskytnutí notářských služeb včetně ověřování do ciziny mimo úřední hodiny a
mimo kancelář je možné po předchozí domluvě.
Kontakt: JUDr. Petr F. Schindler, notářské služby
www.notarschindler.cz , tel. 737 159 176, notar@notarschindler.cz

Vítání občánků
Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě se narodilo
do 30. 11. 2016 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť se
závazně přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově
tel. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín Vítání občánků je sobota 3.12.2016.
***********************************************************

Výstava betlémů v Kulturním domě
Zahájení v sobotu 10. prosince 2016
V případě zájmu vystavení vašich betlémů na této výstavě nás prosím
kontaktujte na telefonním čísle 556 855 017 nebo na e-mail
obecniurad@tkrlichnov.cz
Všem, kteří výstavu obohatí svými exponáty, předem děkujeme.

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

Jubilanti
V měsíci listopadu se dožívají významného jubilea:
Švrček Jan
Zemanová Jaromíra
Bobková Marie
Drozdová Marie

Kašpárková Eva
Harabiš Josef
Pustějovský Milan
Švasta František

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