Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 20. června 2019 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostnstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
OÚ Lichnov a samostatných plakátech.

**************************************************************
Usnesení z 10. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 09.04.2019
3/10 Rada obce schvaluje jako dodavatele čelní upínací desky na Lindner Unitrac
82SE5 frmu CIME-plus, s.r.o., Pelhřimov za cenu 174.740,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu vystavením objednávky.
5/10 Rada obce neschvaluje poskytnut příspěvku Středisku sociálních služeb
Kopřivnice.
6/10 Rada obce pověřuje komisi REO zpracováním návrhu na vybourání stěny do
sálu kulturního domu v místnosti po promítacích strojích a na novou podlahu do
společenské místnosti nad hostincem a přístupových schodech.
7/10 Rada obce neschvaluje zřízení služby Mobilního rozhlasu.
8/10 Rada obce bere na vědomí obdržené informace o stanoviscích žalovaných
stran ve věci žaloby – skládka hlíny a pověřuje právního zástupce obce
vypracováním odpovědi.
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Usnesení z 11. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 20.05.2019
3/11 Rada obce neschvaluje poskytnut fnančního příspěvku Lince bezpečí, z.s.
4/11 Rada obce neschvaluje poskytnut peněžitého daru na provoz odlehčovací
služby Pohoda, Nový Jičín.
5/11 Rada obce ruší výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace
veřejného osvětlení v obci z důvodu neporovnatelných nabídek.
7/11A Rada obce schvaluje opravu střechy na budově přísálí kulturního domu dle
předložené nabídky frmou Zdeněk Matúš, Lichnov za cenu 86.910,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu vystavením objednávky.
7/11B Rada obce schvaluje provedení stavebních prací na úpravy WC
v kulturním domě dle předložené nabídky frmou Petr Lukeš, Lichnov za cenu
130.304,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
7/11C Rada obce schvaluje provedení vodoinstalačních prací při úpravě WC
v kulturním domě dle předložené nabídky frmou Jiří Kašpárek, Lichnov za cenu

58.726,- Kč bez DPH plus práce a pověřuje starostu vystavením objednávky.
7/11D Rada obce schvaluje dodávku dělících příček do dámského WC v kulturním
domě dle předložené nabídky frmou Frajt s.r.o., Kroměříž za cenu 22.056,52 Kč
bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
8/11 Rada obce schvaluje bez výhrad Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Lichnov,
příspěvková organizace za r. 2018 a Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lichnov za r. 2018.
9/11 Rada obce schvaluje zakoupení žaluzií do MŠ Lichnov dle předložených
nabídek č. 2/4/2019 – přízemí za cenu 14.690,- Kč bez DPH a 3/4/2019 – I. patro
za cenu 14.690,- Kč bez DPH frmou Radomír Pavliska, Frenštát p. R. a pověřuje
starostu vystavením objednávek.
10/11 Rada obce schvaluje uzavření Mateřské školy v době prázdnin v termínu
od 15. července 2019 do 16. srpna 2019.
11/11A Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení prodej pozemku
pod seníkem Zemědělského družstva Javorník a.s. za navrženou cenu 100,-Kč/m2.
11/11B Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje
pozemku p.č. 2173 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
11/11C Rada obce ukládá starostovi obce zajistit vypracování geometrického
zaměření místní komunikace u č.p. 435 z důvodu jejího odkupu od majitelů.
13/11 Rada obce schvaluje frmu ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.o., Rožnov pod
Radhoštěm jako zhotovitele projektové dokumentace na obnovu zeleně na
hřbitově v obci Lichnov dle cenové nabídky za cenu 6.200,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu vystavením objednávky.
14/11 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení nákup nákladního
vozidla na svoz odpadu od frmy ASOMPO a.s.
15/11 Rada obce schvaluje termín konání Zastupitelstva obce dne 20.6.2019 a
doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení navržený program jednání
Zastupitelstva obce.
16/11 Rada obce schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí
č.p. 125 (bývalé masáže a pedikůra).
17/11 Rada obce schvaluje cenu za pronájem kulturního domu pro ZŠ a MŠ
Lichnov a Klub důchodců ve výši 100,- Kč + DPH za jednu akci.
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Ořez stromů – poškozování vozů dopravní obslužnost

Žádáme vlastníky nebo uživatele pozemků sousedících s komunikacemi v obci
Lichnov o provedení ořezu stromů a keřů, které zasahují do komunikace. Tyto
dřeviny brání průjezdu automobilům dopravní obsluhy (popeláři, hasiči,...) a
poškozují je. Při odstraňování je nutné dodržovat zejména zásady bezpečné práce
při ořezu pod vedením el. napět a také podjezdnou výšku, která by měla být
minimálně 4 metry. Pokud nedojde k ořezu dřevin, hrozí v těchto ulicích omezení
dopravní obslužnosti.

Vážení občané,

obec Lichnov na svém zasedání schválila pořízení nového územního plánu.
Územní plán zajišťuje dle § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předpoklady
pro udržitelný rozvoj území řešením účelného využit a prostorového uspořádání
území. Za tm účelem sleduje společenský a hospodářský rozvoj obce.
Podle stavebního zákona je koordinován veřejný i soukromý záměr změn v
území, výstavba a jiné činnosti ovlivňující rozvoj obce a ochranu veřejných zájmů.
Zastupitelstvo obce v rámci projednávání nového územního plánu je z důvodu
velkého převisu zastavitelných ploch pro bytovou výstavbu nuceno vyhodnotit
zastavitelnost jednotlivých pozemků. Při svém rozhodování přihlížíme na
vyhodnocení území pořizovatelem, tj. úřadem územního plánování Městského
úřadu Frenštát pod Radhoštěm, s ohledem na územně analytické podklady,
stávající územní plán, stanoviska správců technické a dopravní infrastruktury,
aktuální situace v terénu. Při svém vyhodnocování posuzujeme dostupnost a
obslužnost jednotlivých lokalit, velikost zastavitelných ploch, velký vliv na
vyhodnocení má ochrana životního prostředí z hlediska ochrany významných
krajinných prvků, územních systému ekologické stability, bonity půdy, migračních
průchodů pro zvěř a dále pak registrovaných i nově mapovaných sesuvů půdy.
Potřeba zastavitelných ploch je korigována z hlediska sociodemografckého
vývoje, potřeby bydlení a vybavenosti obce.
Na základě toho je obec nucena novým územním plánem reagovat na výše
uvedené limity a individuálně posuzovat každou plochu určenou k zástavbě.
Dojde ke snížení počtu a rozsahu stávajících zastavitelných ploch určených pro
bytovou výstavbu. V průběhu procesu tvorby a až do konečného schválení
nového územního plánu mohou všichni dotčeni občané a instituce vznášet nové
požadavky, připomínky nebo podněty.
Aleš Mičulka, starosta
******************************************************************

V čase prázdnin a dovolených

Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, a to
bez zbytečných starost a času stráveného na policii nebo v těch horších
případech dokonce v nemocnici. V této souvislosti Vám chceme připomenout
několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu bez starost.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí doma
zůstat samy, bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti,
který však sebou přináší svá úskalí. Dětem může hrozit mnoho různých
nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě, že nastanou, tak by je
měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem základní pravidla bezpečnosti,
že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec
ne s nimi někam chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých

osob by děti neměly manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte
dětem, jak se mají chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti,
aby nepřišly zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici mobilní
telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i když půjde například ven s kamarády.
Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace s kým a kde se
momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní
čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by nastala stresové situace,
může mít problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné
sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na sociálních sítch musí být
ostražité a například informaci, že jsou doma samy, by neměly nikdy zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní
publikace Policejní pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách
v Moravskoslezském
kraji.
Více
k projektu
zde:
https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-oprojektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím a
přemýšlení, zda jste uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli
vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat žaluzie, rolety, závěsy apod., aby
domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí rodinných domů
uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít k vloupání. K většímu
klidu a pohodě přispěje, když si domluvíte občasnou kontrolu domova
příbuznými nebo dobrým sousedem a zároveň je požádejte o vybírání poštovní
schránky. Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení
rozsvít světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se
raději o termínu Vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do
příjezdu policie s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít
vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla cenných předmětů apod. Tyto
informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání s pojišťovnou
při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v
zaparkovaném automobilu žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj
automobil řádně uzamkněte a nenechávejte otevřená žádná okna, a to včetně
střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako jsou sedadla a odkládací plochy,
žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, příruční
tašky či kabelky. Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl v
kavárně nebo v zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci
neustále pod kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražit při vybírání
hotovosti z bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde. Doufáme, že
tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při
prázdninách a dovolených.
por. Mgr. Petr Směták, komisař

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
6/2019
Škola získala peníze v grantovém programu společnost esco
a v soutěži firmy Domestos
Lichnovská škola se zapojuje do různých soutěží a programů. Už na podzim
letošního školního roku si základní škola vybrala grantový program společnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, mateřská škola se přihlásila do soutěže
vyhlášené frmou Domestos s plánem „Jak vyhrát nad bacily“. V obou případech
byly naše děti úspěšné a získaly fnanční odměnu na nákup pomůcek a čisticích
prostředků.

Program zaměřený na zdravotní životní styl
Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ vyhlásil obchodní řetězec
Tesco v listopadu 2018. Celý projekt si vzala na starosti učitelka druhé třídy
Mgr. Kateřina Martinková, která se zaměřila na zlepšení zdravého životního stylu
našich žáků. „Náš projekt jsme nazvali „Vypěstujeme si sami to nejlepší pro naše
zdraví“. Jeho cílem bylo získat vybavení pro školní pozemek, jako jsou například
dětské zahradní stoly na kolečkách, ve kterých by si sami žáci vypěstovali nejen
ovoce a zeleninu, ale i bylinky pro výrobu smoothie nápojů,“ říká k prvotnímu
záměru učitelka.

„Byli jsme moc rádi, že se náš projekt dostal do hlasovacího kola. Následně jsme
informovali širokou veřejnost s prosbou o podporu při hlasování,“ usmívá se
Kateřina Martinková. Hlasovalo se v kopřivnickém obchodě Tesco, kde si mohli
zákazníci vybrat mezi třemi projekty a prostřednictvím žetonu, který získali za
svůj nákup, mohli podpořit projekt, který je nejvíce zaujal.
„Právě díky jejich hlasování jsme pro naši školu získali první místo a také fnanční
odměnu v hodnotě třicet tisíc korun,“ raduje se z prvenství učitelka.

„Čisticí prostředky jsme si objednali v drogerii a do školy je dovezli najednou
pořádně zatženým autem,“ popisuje výhru vedoucí ekonomického a provozního
úseku Mgr. Monika Čempel. „Kluci z devítky nám je pomohli z auta vyložit a poté
se společně s našimi lovci bacilů vyfotografovali,“ dodává Monika Čempel s tm,
že čisticí prostředky budou pro paní uklízečky vítanou pomocí při úklidu po
mnoho dalších týdnů.
Mgr. Petra Stoklasová
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„Velice děkuji všem za podporu našeho projektu a samozřejmě také paní učitelce
Martinkové, která s nápadem zapojit se do projektu za mnou přišla. Moc se mi
líbila myšlenka podpory pěstování ovoce a zeleniny. Hned u školy máme
rozhlehlé pozemky, které bychom rádi pro pěstitelské činnosti žáků do budoucna
využili, takže projekt skvěle koresponduje se směrem, kterým se vydáváme,“
uvádí k úspěchu školy její ředitelka Mgr. Olga Síbrtová. „Získanou částku
využijeme při nákupu zmiňovaných zahradních stolků, nářadí, ale také smoothie
mixérů, ve kterých si žáci z vypěstovaných produktů mohou sami připravovat
zdravé nápoje,“ dodává ředitelka.
Jak vyhrát nad bacily, to už vědí dět z mateřské školy
Naše mateřinka se na podzim zúčastnila soutěže s frmou Domestos, která
probíhala od října do prosince 2018. „Úkolem dět bylo nejen myt rukou, ale i
zpracování plánu Jak vyhrát nad bacily, do kterého zapojily také své rodiče, kteří
poctivě sbírali účtenky od zakoupených prostředků frmy Domestos,“ říká
k soutěži vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Markéta Dejová. „Všechny aktivity,
které děti plnily, byly oceněny bodováním. V soutěži jsme byli nakonec úspěšní a
naše škola vyhrála prostředky Domestos v hodnotě sedm tisíc korun,“ dodává
vedoucí učitelka.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA.
sezóna 2018 – 2019 XVII. ročník

Výsledky v 9. kole – 10. 5. 2019:
ženy:
1. místo – Gilarová Bibiána (291)
2. místo – Langerová Věra (252)
3. místo – Gilarová Ilona (206)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (437)
2. místo – Koudelák Jaroslav (372)
3. místo – Matúš Miroslav (342)
4. místo – Špaček Jakub (316)
5. místo – Dadák Jan (225)

Výsledky po 9. kole
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (2004)
2. místo – Langerová Věra (1705)
3. místo – Gilarová Ilona (1504)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (2908)
2. místo – Koudelák Jaroslav (2567)
3. místo – Matúš Miroslav (2549)
4. místo – Dadák Jan (2184)
5. místo – Špaček Jakub (2034)

Celkovými vítězi XVII. ročníku se stali
Bibiána Gilarová a Lukáš Dadák.
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POJÍZDNÁ RYCHLOČIS ÍRNA PEŘÍ NA POČKÁNÍ
FIRMA S DLOUHOLE OU RADICÍ

Z naší sypkoviny a vašeho peří ŠIJEME DEKY A POLŠ ÁŘE
Je možné dovézt i odvézt ZDARMA informace na tel. č. 736 646 045
Lichnov u kostela 4. 6. - 7. 6. 2019
od 9:00 do 12:00
od 13:00 do 16:00
dle dohody i déle
sobota a neděle zavřeno
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Jubilant

V měsíci červnu se dožívají významného jubilea:
Špačková Eliška
Faldyna Rostislav
Drozdová Helena
Měrková Blažena
Jalůvková Marie
Tichavská Ludmila
Kantorová Jana
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optmismu do dalších let.
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Tabulka okresního přeboru mužů ve fotbale (21.5.2019 )

Tabulka okresního přeboru st.žáků ve fotbale (21.5.2019 )

Tabulka okresní soutěže st.přípravky ve fotbale (21.5.2019 )

Vysvětlivky : Z - počet zápasů, V - výhra, VPP - výhra po penaltách, PPP - prohra po
penaltách, P - prohra

Odehrané zápasy v květnu :
Muži :
Lichnov – Suchdol n.O. 0 : 2
Sedlnice – Lichnov 0 : 1 branka : Busek
Lichnov – Příbor 2 : 0 branky : Špaček Martin, Šudák
Žáci :
rojanovice Bystré – Lichnov 2 : 3 branky : Španihel 2x, Keller Patrik
Lichnov – Vlčovice Mniší 2 : 4 branky : Španihel, Kvita
Veřovice – Lichnov 0 : 6 branky : Španihel 4x, Mikeska, Keller Patrik
Přípravka
Příbor – Lichnov 4 : 11 branky : Cahlík 3x, Vřesňák 3x, Macháček, Sedlář, Havel,
Suda,Štěpán
Lichnov – Příbor 12 : 4 branky : Vřesňák 5x, Cahlík 2x, Bordovský 2x, Macháček
2x, Sedlář
Lichnov – Veřovice 9 : 4 branky : Rek 3x, Cochlar, Šablatura, Macháček, Suda,
Štěpán, Vřesňák

