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

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva
obce, které se uskuteční dne 16. března 2017 v 18.00 hod. v klubovně

nad pohostinstvím „Na Obecní“. Program jednání bude zveřejněn na úřední
desce OÚ Lichnov a samostatných plakátech.

**************************************************************
Usnesení z 56. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 06.02.2017
1/56 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/56 Rada obce vzala na vědomí informace zástupců firmy Corsat, s.r.o. o
plánovaných změnách.
3/56 Rada obce vzala na vědomí cenové nabídky na výměnu dveří a oken na
hřišti a souhlasí s cenovou nabídkou firmy Therm, spol. s.r.o., Pavlovova
1351/44, Ostrava Zábřeh, IČ: 42766991 v celkové sumě 108 597,- Kč vč. DPH a
pověřuje starostku objednat dodávku dveří a oken dle dané cenové nabídky.
4/56 Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou firmy Jaroslav Kresta, obchodní
název VÁGNER–výroba nábytku, Vlčovice 1, IČ 68342586, DIČ CZ7701314984
v cenové nabídce 88 000,- bez DPH na rekonstrukci zařízení knihovny - část pro
dospělé čtenáře a pověřuje starostku objednat dodávku zařízení dle cenové nabídky.
5/56
Rada obce vzala na vědomí přípravu projektu „Chodníkové těleso
k mateřské škole, včetně lávky přes vodní tok, Lichnov“ a pověřuje starostku
odesláním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku min. pěti subjektům.
6/56 Rada obce vzala na vědomí cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace „Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865 – horní konec“
a souhlasí s nejnižší cenovou nabídkou, a to od firmy Projekční a inženýrská
činnost Groman a spol., s.r.o., Bezručova 879, Studénka, IČO: 03692485, DIČ:
CZ03692485, cena celkem s DPH 254 100,- Kč a pověřuje starostku učiněním
objednávky na zpracování projektové dokumentace.
7/56 Rada obce souhlasí s uzavřením MŠ v termínu od 17.7.2017 do 18.8.2017
v době letních prázdnin.
8/56 Rada obce souhlasí se zvýšením neinvestičního příspěvku ZŠ o 50 000,- Kč
na zakoupení myčky na nádobí do školní jídelny.
9/56 Rada obce rozhodla o neudělení sponzorského daru Městu Frenštát pod
Radhoštěm pro akci Cimbálové muziky.

10/56 Rada obce nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
11/56 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.
*****************************************************************

Vzdělávání – věc veřejná
Zvýšení kvality vzdělávání je cílem projektu, který právě probíhá na celém území
ORP Frenštát p. R. Jeho název zní Místní akční plán, zkráceně MAP. Tuto zkratku
si lidé často pletou s MAS – tato tři písmena však označují Místní akční skupinu,
jejíž členové na tvorbě MAP spolupracují. Na sestavení Místního akčního plánu
se podílí zejména zástupci mateřských a základních škol, ale také představitelé
zájmového a neformálního vzdělávání. Proces plánování je otevřen pro každého.
Pokud máte k tématu vzdělávání na Frenštátsku co říct a jste ochotni věnovat
této problematice svůj čas, kontaktujte manažerku projektu Jitku Urubovou,
jitka.urubova@mufrenstat.cz. Podrobnější informace o projektu najdete na
webových stránkách města Frenštát p. R. www.mufrenstat.cz.
Jitka Urubová
****************************************************************

Vzduchovka 2017

STČS –AVZO a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 4. března v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“
44. ročník
přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
o putovní pohár starosty obce.
Začátek ve 13.00 hodin.
Startovné : žáci 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Soutěž žáků bude ukončena v 16.00 hod., soutěž dospělých v 18.00 hod.
*****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce do klubovny nad pohostinstvím „Na Obecní“, kde se
společně pobavíme.
Toto setkání se uskuteční 14. března 2017 v 16. hod. Členové výboru v 15:30
hod.
Na Vaší účast se těší výbor KD

ZŠ Lichnov - březen 2017
Ptáci On line - environmentální projekt
Faculty of Environmental Sciences
Czech University of Life Sciences Prague
Kamycka 1176, 165 21 Prague
Czech Republic
Chytrá budka v naší škole
Dne 25. 1. 2017 k nám do školy přijel technik z Prahy namontovat „chytrou
ptačí budku“. Po cestě se ale někde zdržel a dojel až za tmy. Seznámili jsme se
přesně o půl šesté. Vyšli jsme do mrazu a začali hledat vhodné místo, kam
budku umístíme. Nakonec jsme vybrali borovici. Pan vylezl na žebřík a začal
připevňovat budku na strom. Pan učitel Rek pánovi svítil, aby vůbec viděl, paní
školnice s paní učitelkou Červenkovou držely montérovi žebřík. Moc se to
nedařilo a ten musel několikrát slézt dolu a zase zpátky nahoru. Při jedné cestě
zpět k autu mu vypadl z vrtačky nádstavec, který jsem s panem učitelem
hledala po tmě, jen při světle z mobilu. Samozřejmě, že jsme nic nenašli. Když
byla budka konečně upevněná, seznámil nás montér s dalším postupem.
Dověděli jsme se, že musíme budku sledovat a přibližně do měsíce bychom měli
zpozorovat přítomnost nových obyvatel. To pak na fakultu do Prahy ohlásit.
Odborník opět přijede a namontuje do budky kameru k sledování dění uvnitř.
Už velmi za tmy jsme šli zpět do školy a dovedli pana do kabinetu v patře. Zde
bude vhodné umístění vysílače, který bude události z budky přenášet na
internet, abychom to mohli všechno sledovat. Nakonec jsme se rozloučili,
uklidili žebřík a šli domů. Doma jsem si dala horký ovocný čaj a už se těším na
nové sousedy v naší „chytré ptačí budce“.
Julie Kašpárková VI. třída
Kopřiva. Plevel, který šatil.
V úterý 21. 2. 2017 jsme absolvovali přednášku na téma Kopřiva. Plevel, který
šatil.
Zjistili jsme, jak kopřivy zpracovávat a vyrábět z nich různé věci - lana, provazy,
oděvy, vložky do bot. Vše začíná kopřivovým vláknem, které se z kopřiv musí
ručně odebrat a pak rozčesat na hřebeni. Vlákno se dále tká, a až potom je
připraveno k výrobě. Na výrobu jedné košile se spotřebuje přibližně 2000
kopřiv. K vidění byly také rozčesávaní hřebeny, tkalcovské stavy, kopřivový papír
a další rekvizity, vše jsme si samozřejmě mohli vyzkoušet. Zpracovávání kopřiv
sahá až do dob pravěku. Kopřiva je útočná rostlina, která roste v terénu
s velkým obsahem dusíku (hřbitovy, smetiště, ploty), a proto se jí vždy
připisovala magická moc.
Lukáš Chochola IX. třída

Masérna KABO v Kopřivnici
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Jsme chráněnou dílnou nevidomých
a slabozrakých maséru
tel.: +420 737 810 928 www:masernakabo.cz
akceptujeme platby Benefit Plus, Flexi Pass
*****************************************************************

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

INZERCE
Koupíme rodinný dům v dobrém stavu/např. po rekonstrukci/ v této
lokalitě.
Tel. 725 646 569 Milan Žáček
********************************************************************

Myslivecký spolek Lichnov - Bordovice

V případě zájmu o pronájem myslivecké chaty v Lichnově kontaktujte prosím
pana Tomáše Milatu tel. : 604 192 345

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2016 – 2017 XV. ročník
Výsledky v 6. kole – 17.2.2017:
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (368)
2. místo – Gilarová Ilona (295)
3. místo – Langerová Věra (258)
4. místo – Špačková Jana (256)
5. místo – Holubová Libuše (221)
6. místo – Špačková Petra (159)

muži:

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

1. místo –
2. místo –
3. místo –
4. místo –

Dadák Lukáš (438)
Jurek Stanislav (432)
Koudelák Jaroslav (409)
Vraník František (263)

Výsledky po 6. kole
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (1412)
2. místo – Gilarová Ilona (1167)
3. místo – Holubová Libuše (1085)
4. místo – Špačková Jana (1040)
5. místo – Langerová Věra (996)
6. místo – Špačková Petra (889)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (1855)
2. místo – Koudelák Jaroslav (1750)
3. místo – Jurek Stanislav (1719)
4. místo – Vraník František (164)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 7. kolo – 17.3.2017 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často
přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které
způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období,
kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky
do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na
zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí
rodinných domů se rádi pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž
by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním své
okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů. Tito aktivní „víkendáři“
neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem k obvyklému umístění jejich
odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde
hrozí další rozšíření požáru. Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod.
nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání
ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny
dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby
se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy
fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude
pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství
je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu
centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým
formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou
na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou
voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení
této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního
deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž
po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědní za své děti, a
měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném
zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které

si děti vyhledávají ke svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon
pamatuje a postihuje je pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke
vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí
tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou
lidského života.
A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno!
*****************************************************************

ZÁVĚREČNÁ SAUNA
pátek 31.3.2017 v klubovně NFC Lichnov
od 18:00 pro Vás bude připravovat pan Zdeněk Suda tyto speciality :
1) TATARÁK

2 )STEAK Z PUPKU

3) VEPŘOVÉ KOLENO

Rezervace míst na 603 207 500. Kapacita omezená.
*******************************************************************
*

Jubilanti

V měsíci březnu se dožívají významného jubilea:

Hanzelka Emil
Veselková Josefa
Mikunda Jiří
Dobečka Alois

Mikundová Anna
Špirková Růžena
Kahánková Vladimíra
Michna Miroslav

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