INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání zastupitelstva obce (ZO)
• Zastupitelstvo obce schválilo úpravu rozpočtu obce na r. 2008 - rozpočtové opatření č. 6 - v rozsahu dle zápisu z 15. zasedání ZO na
celkovou výši 14 409,3 tis. Kč.
• ZO schválilo na základě § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2008 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší hlava III. OZV č.
4/2005, o místních poplatcích. Schválená výše poplatku na rok 2009 je 400 Kč na poplatníka.
• ZO schválilo rozpočet obce na r. 2009 ve výši 11 146,3 tis. Kč.
• ZO schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2009/2018, zpracovaný podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Z jednání rady obce (RO)
• RO projednala náklady na sběr, svoz a likvidaci odpadů v obci v roce 2008 a doporučila ZO schválit navýšení poplatku za odpady na rok
2009 na částku 400 Kč.
• Za přítomnosti zástupce NFC Lichnov byla diskutována a projednána dlouhodobá problematika vztahů vlastníka a nájemce areálu hřiště
kopané, poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce a jeho využití, otázka údržby nemovitostí atd. Rada byla seznámena se
současnou situací ve vedení organizace, sportovní úrovní jednotlivých oddílů, každoročním nárůstem nákladů na úhradu energií. Rada
rovněž doporučila novelizovat nájemní smlouvu po projednání s nájemcem nebo nájemci.

Poděkování
V sobotu 13.prosince 2008 bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště. Zásluhou místní Jednoty Orel se starostou Ing. Miroslavem
Matúšem, s využitím dotace MŠK a s finanční podporou obce se podařilo po pěti letech realizovat stavbu, která bude sloužit potřebám
základní školy i využití volného času naší mládeže. Děkuji členům Jednoty Orel za úsilí a obětavost při přípravě ledové plochy, kterou jistě
ocení především naši mladí občané v době zimních prázdnin.
MUDr. Josef Šimíček, starosta obce

Základní škola
Florbalový turnaj
Dne 21.11.2008 jeli žáci, kteří chodí do florbalového kroužku, na florbalový turnaj do Ostravy. Turnaj se uskutečnil v nafukovací hale
FATPIPE. Hráli jsme proti ostravským školám. Sehráli jsme pět zápasů. První jsme vyhráli 9:1, druhý zápas jsme prohráli 3:5 a ve třetím
jsme remizovali 3:3. Čtvrté utkání skončilo vítězstvím 3:0 pro nás.
A byli jsme ve finále. Tam jsme remizovali 1:1 a na řadu přišly nájezdy, které jsme prohráli o 2 góly. Celkově jsme skončili na druhém místě
a vyhráli jsme pohár, který je první v historii školy. Turnaj byl úžasný a moc se nám líbil.
Žáci 5. ročníku
Den s handicapem
Jak asi vnímáme svět očima? Vidíme zelené stromy na jaře, červené jahody v létě, na podzim barevné lístečky a v zimě bělavý sníh. Slepí
nevidí nic z těchto věcí, dokonce ani tu bílou barvu. Neustále mají před sebou černou a nemůžou se podívat, kdo je zdraví nebo co se kolem
nich děje. Jenom temno, ale i tak si mnohdy dokáží užívat života více než my. Musí se naučit Braillovo písmo a poznávat svět něčím jiným
než očima, například sluchem, hmatem.
Dne 5.12. jsme si vyzkoušeli život postiženého. Měli jsme si do školy přinést šátek a hůlku. Šátkem jsme si zavázali oči a hůlku vzali do
ruky - stejně jako slepci. Zkusili jsme si život slepce, vozíčkáře a člověka se zmrzačenou rukou. Plnili jsme různé disciplíny, například jako
slepci jsme poznávali ve slepeckém písmu písmeno A, po hmatu poznávali předměty, zkoušeli jsme nalít a nepřelít sklenici vody.
Na vozíčku jsme se měli dostat do školy a byla to pořádná fuška.
Toto vyučování bylo velmi zajímavé. Poznali jsme, jak se žije našim postiženým spoluobčanům, a také jsme si uvědomili, jak je zdraví
důležité.
Hana Peigerová, Daniel Goch, 7. roč.

Vánoce, Vánoce přicházejí
Dne 9.12.2008 jel celý 1. stupeň navštívit Žerotínský zámek v Novém Jičíně. Zde jsme vyráběli vánoční ozdoby z papíru, cukru, ořechů a
korálků, zdobili baňky, svíčky a perníčky, které jsme i vykrajovali, stloukali máslo a spřádali vlnu na kolovrátku. Viděli jsme papírový
betlém, který pochází z Frenštátu p.R , měří 370 cm a obsahuje 90 figur.
V muzeu jsme zhlédli i výstavu klobouků s názvem “Nechte na hlavě“ a prohlédli jsme si vykopávky z doby bronzové a železné, například
z měst Štramberka a Příbora.
Pak jsme zamířili na novojičínské náměstí ke starobylé kašně a „staré poště“.
Čas Vánoc nám připomněl i tradiční vánoční jarmark. Expedice se nám velmi líbila.
Redaktorky K.D., 4. roč.
Vánoční trhy ve škole
Dne 12.12. se na naší škole uskutečnily vánoční trhy. Návštěvníky přivítal pěvecký sbor žáků a učitelů naší školy, který pod vedením Mgr.
Petry Stoklasové zazpíval vánoční koledy.
Žáci 3., 4. a 5. třídy zahráli na flétny. Rozsvícením vánočního stromu byly trhy slavnostně zahájeny. Bylo možno si vybrat z pestré nabídky
žákovských výrobků - vánoční ozdoby, přáníčka, svícny, cukroví ...
Kdo si nevybral, mohl se potěšit zhlédnutím pohádky Broučci, kterou připravila Ing. Alice Červenková s dětmi z dramatického kroužku.
Návštěvníci se mohli občerstvit kávou a dalšími dobrotami v našem školním bufetu, kterému s úsměvem vládly paní Ludmila Skýbová a
Liana Kostelníková.
Doufám, že se Vám pobyt ve škole líbil, a že se příští rok zase v hojném počtu sejdeme.
Mgr. Petra Stoklasová
Přání žáků ZŠ do nového roku 2009:
Musíte být na pozoru,
nový rok je na obzoru.
Hlavně pozor na rachejtle,
letí vzduchem, pozor dejte!!
Všem milým lidem z vesnice
přejeme Vám velice
štěstí, zdraví, pohodu,
k tomu dobrou náladu.
Ať se mají všichni rádi
a jsou dobří kamarádi.

Informace zdravotnického střediska v Lichnově
Vážení pacienti, dovoluji si Vás upozornit, že na základě stávajících platných zákonů je vystavení tiskopisu o pracovní neschopnosti
(„neschopenky“) povinností každého lékaře, který usoudil, že zdravotní stav pacienta vyžaduje pracovní neschopnost (PN). V minulých
letech bylo obvyklé, že PN vystavoval pouze obvodní lékař. Pokud navštívíte specializovaného lékaře se svým zdravotním problémem a v
souvislosti s tímto problémem by měla být vystavena PN, žádejte její vystavení ihned na místě - u specialisty. Vystavení PN je jeho zákonem
danou povinností. Pokud Vás kterýkoli lékař (kromě lékaře RZP a LSPP) po ošetření posílá pro vystavení „neschopenky“ k praktickému
obvodnímu lékaři, neplní své zákonné povinnosti, zjednodušuje si práci, nutí Vás cestovat mezi ordinacemi a čekat v další čekáně a v
neposlední řadě zbytečně platit regulační poplatky. Pokud vystavení neschopenky tento lékař odmítne, je povinen Vám o této skutečnosti
vystavit písemné potvrzení.
Od 1.ledna 2009 zákon zakazuje provádět lékaři posuzování zdravotního stavu nad rámec rozsahu jeho odbornosti - za porušení tohoto
zákazu stanovuje vysoké finanční pokuty.
V případě, že budete žádat vystavení PN po obvodním lékaři, do jehož kompetence nespadá rozhodovat o specializovaných problémech,
nutíte ho porušovat zákon. Například když máte ortopedický nebo chirurgický problém (zánět kloubu, zlomená ruka), je povinen Vám
ortoped (chirurg atd.) při návštěvě v jeho ordinaci v případě, že uzná, že nejste schopen vykonávat práci, příslušný tiskopis ihned vystavit.
Pokud toto odmítne, žádejte od něj písemné potvrzení s odůvodněním odmítnutí.

MUDr. Jana Irsáková neordinuje z důvodu školení
6. až 9.ledna 2009
15. a 16.ledna 2009
Zástup: MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice denně v čase 09,00 - 11,30 hod.
9.ledna 2009 v ambulanci v Lichnově sestra přítomna (odběry) v čase 07,30-09,30 hod.
Všem pacientům přeji do Nového roku lásku, úspěch, porozumění, hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
MUDr. Jana Irsáková

Místní poplatky
Poplatek za odpady
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) o místním poplatku na rok 2009 za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 400,- Kč na kalendářní rok a poplatníka.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle OZV platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba
Od poplatku jsou osvobozeni:
•
•
•
•

poplatníci s trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu Lichnov
poplatníci s trvalým pobytem v obci ve výkonu nepodmíněného trestu (po dobu jeho výkonu)
poplatníci s trvalým pobytem v obci, celoročně zaměstnáni a ubytováni mimo obec
poplatníci s trvalým pobytem v obci, kteří studují a jsou ubytováni mimo obec.

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník, jím pověřená osoba nebo majitel objektu povinen oznámit písemně nebo ústně
do protokolu správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník
povinen oznámit zánik osvobození.
Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek takto:
a)

fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt:
-

b)

dvakrát ročně ( pololetně) a to ve výši ½ celkové výše sazby vždy v termínu: 1. splátku do 31. ledna, 2. splátku do 31. července
příslušného kalendářního roku nebo
jednou ročně celkovou výši sazby do 31. ledna příslušného kalendářního roku

vlastníci staveb sloužících k individuální rekreaci nebo trvale neobydlených domů jednou ročně ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu v termínu do 31. března příslušného kalendářního roku.

Schválená výše poplatku za odpady vychází z finančních nákladů na likvidaci odpadů v roce 2008 (téměř 700 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč
z rozpočtu obce). Nebezpečný odpad nás stál 55 tis. Kč, velkoobjemový a stavební 60 tis. Kč, bioodpad cca 20 tis. Kč.
Přes toto navýšení poplatku v roce 2009 je zřejmé, že část nákladů na likvidaci odpadů bude dotována opět z rozpočtu obce. Předpokládá se
zvýšení ceny za uložení odpadu na skládku, při převaze nabídky nad poptávkou u tříděného odpadu lze očekávat snížení dotací na tříděný
odpad.
S pozitivním ohlasem u občanů se setkalo zavedení kontejnerů na bioodpad a pro příští rok se počítá s jejich rozšířením. Zamezíme tím snad
odkládání tohoto druhu odpadu na nevhodných místech (např. březích potoka), na druhé straně to znamená zvýšení výdajů, poněvadž tento
druh odpadu není dotován.
Žádáme občany, aby věnovali nadále zvýšenou pozornost především tříděnému odpadu, kde se nám alespoň část vynaložených prostředků
vrátí ve formě příspěvku od EKO-KOMu.
Poplatek za držení psa
Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 4/2005 (vydaná v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb.) určuje poplatek za držení psa staršího tří měsíců
ve výši 100 Kč za rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši 150 Kč za rok. Poplatek platí držitel psa, který má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Lichnov. Poplatek je splatný do 31. března 2009.

Veřejná kanalizace
V červenci 2008 požádaly obce Lichnov a Bordovice o přiznání dotace z evropských fondů (ERDF) a Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) na společný projekt „Odkanalizování obcí Lichnov a Bordovice“. Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí doporučil
v prosinci 2008 žádost ke schválení (oficiální vyjádření zatím obec neobdržela). V případě schválení naší žádosti je předpoklad zahájení
stavby v I.pololetí roku 2009.
Veřejná kanalizace Lichnov - náklady (v tis. Kč)
Celkové výdaje
166 733
Podpora z ERDF
124 397,5
Podpora SFŽP
7 317,5
Dofinancování obcí
35 018
Žádost o dotaci MSK
Půjčka SFŽP
Bankovní úvěr
Z rozpočtu obce
Příspěvek Bordovice (ČOV)

11 000
14 500
5 200
3 318
1 000

V souvislosti s připravovanou výstavbou kanalizace se občas vyskytují námitky, jak „přinutíme“ občany, aby se na veřejnou kanalizaci
připojili…
Ve Zpravodaji č.10/2008 byly uvedeny současné možnosti likvidace odpadních vod. Řešení prostřednictvím žumpy na vyvážení je přípustné,
ale ve své podstatě velmi nákladné (stavební náklady, časté vyvážení atd.).
Nejčastěji používanou formou u starší zástavby jsou septiky. Ty slouží k předčištění odpadních vod, které pak odtékají přímo do vodního
toku nebo průsakem do podloží. Dle způsobu řešení septiku je můžeme rozdělit na tři typy:
1) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových (vodního toku)
K vypouštění je nutné povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst.1 písm. c)
vodního zákona; úřad stanoví povolené limity znečištění a povinnost kontroly jejich dodržování (odběr vzorků)
2) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do vod podzemních (např. trativody)
Toto vypouštění podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c)
vodního zákona. Podle § 38 odst. 4 vodního zákona lze vypouštění odpadních vod do vod podzemních povolit jen výjimečně z
jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci (stavby na hůře dostupných místech) na základě posouzení jejich vlivu na
jakost podzemních vod. Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních je zákonem zakázáno a je tedy nelegální.
3) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do sběrného systému (kanalizace) zaústěného do vod povrchových
K vypouštění odpadních vod ze septiků do sběrného systému (kanalizace) není třeba povolení vodoprávního úřadu. Jedná se o objekty,
které jsou napojeny do stávající kanalizace v majetku obce. V případě výstavby nové kanalizace bude stávající kanalizace sloužit jen
pro vody povrchové (dešťové) a vypouštění splaškových vod do ní nebude povoleno.
Podle zákona 254/2001 Sb. („vodní zákon“) je k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nutné "povolení k
nakládání s vodami“. Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích stanovuje, že „přestupku se dopustí ten, kdo vypustí odpadní nebo důlní vody do
vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem“. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Program na leden 2009
Scházíme se každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. a v úterý 9,30 - 11,30 hod.
v budově Orlovny v Lichnově.
Čtvrtek 8.ledna 2009

Kroužek keramiky

Úterý 13.ledna 2009

Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)

Čtvrtek 15.ledna 2009

Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování)

Pondělí 19.ledna 2009

Beseda s Mgr. spec. ped. K. Kovářovou
MÁME DOMA PŘEDŠKOLÁKA
v 16 30 - děti s sebou (motorika, příprava na školu, proč odklad atd.)

Čtvrtek 22.ledna 2009

Odpolední dílnička u kafíčka (nejen) pro maminky
PLETEME KOŠÍKY Z PEDIGU

Úterý 27.ledna 2009

Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)

Čtvrtek 29.ledna 2009

Odpolední dílnička u kafíčka (nejen) pro maminky
MALUJEME A ZDOBÍME TEXTIL
(s sebou tričko a pokud máte lepicí ozdoby na textil)

Přezůvky pro dospěláky i pro děti s sebou.

Příspěvek na provoz 10 Kč.
V době rodinného centra je otevřen bar na kuželně.
Pro děti bude pitný režim zajištěn.

Zřizovatel: Orel jednota Lichnov

kontaktní osoba : Marcela Žižlavská
Tel. 731 860 256 nebo 556 855 082

Rodinné centrum v Lichnově Vás zve na Orlovnu do naší dílničky
a jednorázový odpolední kurz
ve čtvrtek 22. ledna 2009 od 1600 - 1900 hod.

PLETEME KOŠÍKY Z PEDIGU
Domů si odnesete vlastnoručně upletený košík.
Kurz je určen pro širokou veřejnost

Je nutné nahlásit účast dopředu, nejpozději do 10.ledna 2009. Cena: cca 100-150 Kč (dle spotřebovaného materiálu).
S sebou si vezměte: starší ručník, pracovní oblečení, zahradnické kleště nebo ostré nůžky, manikúrní nůžky nebo košíkářské šídlo a hlavně
dobrou náladu.
Přihlášky přijímáme: tel. 731 860 256 nebo osobně u M.Žižlavské.

Objednávka kuželek a tenisového kurtu !!!
Telefon. číslo

739 880 862

Rodinné centrum v Lichnově pořádá pravidelné cvičení

 pondělí na Orlovně od 1830 do 1930 hod. (omezená kapacita)
od 1930 do 2030 hod. (obsazeno)
 pátek v tělocvičně místní školy od 1900 do 2000 hod.
Je možno ještě přibrat začátečníky po telefonické dohodě na čísle 737 940 094 (E. Peigerová)
Jeden vstup činí 20 Kč.

Rodinné centrum v Lichnově Vás zve na setkávání maminek s malými dětmi

která se konají každé liché úterý od 930 do 1130 hod. v prostorách Orlovny v Lichnově. Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let,
rády však uvítáme i maminky nastávající. Přijít můžete libovolně, kdykoli Vám to v tuto dobu vyhovuje.
Hlavní program začíná v 1030 hod. : procvičujeme jazýček a motoriku
cvičení s balóny a balónky
zpívánky kašpárka Jarka
Pokud máte nápady na program, rády je uvítáme. Doporučujeme vzít si svačinku a bačkory pro dítě i pro sebe. Přijďte se za námi pobavit a
najít sobě i dětem nové kamarády!
Těší se Marcela, Petra a Květka

Orel jednota Lichnov
Vás srdečně zve
do kulturního domu v Lichnově na
ORELSKÝ PLES
v pátek 30. ledna 2009 ve 2000 hod.
K poslechu a tanci hraje hudba YPSILON
Připraveno:

předtančení
tombola
zákusky
gulášek
bar u dvou koček

Vstupné 50 Kč.
… a nakonec tanec a možná zpívání, až do ranního svítání …

UPOZORNĚNÍ !!!
Vývoz komunálního odpadu (popelnic) místo pravidelného termínu 2.ledna 2009 bude mimořádně v pondělí 5.ledna 2009.
V roce 2009 bude svoz v liché týdny (pátek).
Žádáme občany, aby připravili popelnice ke svozu vždy v časných ranních hodinách (nebo večer předcházejícího dne) a předešli tak
možnosti nevyprázdnění nádob z důvodu pozdního přistavení.

Klub důchodců
Zveme Vás na

novoroční posezení
Klubu důchodců v úterý 6.ledna 2009 v 17 hodin v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“.
Do nového roku 2009 přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti a těšíme se na další spolupráci.
Výbor Klubu důchodců

TJ Sokol

TJ SOKOL Lichnov Vás srdečně zve v sobotu 17.1.2009 do Kulturního domu na

III. PLES tentokrát ve stylu HIPPIES
Začátek v 19:00 hodin
Vstupné: Příznivci HIPPIES 70 Kč, ostatní 100 Kč

Hraje: Jan Vojkovský
Občerstvení zajištěno, tombola

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

TJ SOKOL pořádá v sobotu 24. 1 2009 v kulturním zařízení v Lichnově

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Začátek ve 14 hodin
Soutěž o nejlepší masku

Tombola

Vstupné dobrovolné
Občerstvení

JUBILANTI

V měsíci lednu se dožívají významného jubilea :
Kociánová Danuše
Pustějovská Jana, MVDr.
Michnová Jana
Kahánek Zdeněk
Veselka Jan
Drozdová Marie

60 let
70 let
75 let
75 let
82 let
86 let

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

Vydává Obecní úřad v Lichnově

Uzávěrka 25. den v měsíci

