INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 24. 9. 2009
1. ZO schvaluje činnost rady obce od 17. zasedání ZO
2. ZO bere na vědomí Povodňový plán obce Lichnov
3. ZO bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Lichnov, p. o., k zahájení školního roku 2009/2010
4. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 - Požární řád obce Lichnov
5. ZO schvaluje Řád ohlašovny požáru
6. ZO schvaluje „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm“.
7. ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje koupi pozemku p. č. 95/3, zahrada o
výměře 162 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína za cenu 27,12 Kč/m2 od p. MUDr. Jany Irsákové
8. ZO schvaluje změnu usnesení č. 9/17 ze 17. zasedání ZO ze dne 18. 6. 2009 ve věci prodeje pozemku p. č. 97/3, kdy dle
aktuálního geometrického zaměření, GP č. 958-118/2009 z 15. 9. 2009 se snižuje dle skutečnosti výměra pozemku z 267
m2 na 235 m2. Ostatní text usnesení č. 9/17 zůstává v platnosti beze změny. ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje prodej pozemku p. č. 2055/5, ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 414
m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína za cenu 27,12 Kč/m2 p. Petru a Monice Kutáčovým
9. ZO v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, schvaluje kupní smlouvu č. KS 76/2009-Ší ke
koupi ideální ½ pozemku p. č. stav. 493, zast. plocha a nádvoří, o celkové výměře 13 m2 (½ pozemku - 6,5 m2) v k. ú.
Lichnov u Nového Jičína za cenu ve výši 3 061,- Kč od prodávajícího Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupeným na základě pověření
Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
10. ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč na straně výdajů z položky 3633 na položku 3613 nebytové hospodářství s účelovým využitím na opravy nebytových prostor v budově čp. 125 pro potřeby knihovny.
11. ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2009 - rozpočtové opatření č. 4 - v rozsahu dle zápisu z 18. zasedání ZO na
celkovou výši 18 029,1 tis. Kč.
12. ZO ukládá RO na příštím jednání ZO informovat o výsledku jednání Školské rady a dalších krocích vedoucích k rozšíření
stávající kapacity MŠ na 50 žáků.
Z jednání rady obce (RO)
• RO byla informována ředitelkou ZŠ a MŠ o situaci v ZŠ a MŠ v souvislosti se zahájením školního roku, o předpokládaných
finančních nákladech (cca 300 tis. Kč) v souvislosti s přemístěním knihovny do spojovací chodby v ZŠ. RO doporučuje
zvážit umístění knihovny do nevyužívaných nebytových prostor v I.patře objektu čp. 125.
• RO zamítla nabídku fa AVE k zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci z důvodu vysokých nákladů.
• RO souhlasila s návrhem ponechání dosavadního systému zajišťování „ostatní dopravní obslužnosti“ a prodloužením
stávající smlouvy s dopravcem do 31.12.2018.
• RO vyslovila nesouhlas s realizací fotovoltaické elektrárny na p. č. 1752/5 v návaznosti na platný územní plán Lichnova.
• RO projednala návrh komise OVP a nedoporučila v současné době akceptovat nabídku k uzavření smlouvy s Městskou
policií Frenštát p. R. o spolupráci na úseku bezpečnosti v obci.

• Zástupci firmy Goldfinch s.r.o. přednesli členům RO stručnou prezentaci návrhu na rekonstrukci systému regulace otopného
systému v objektu ZŠ, RO doporučuje jeho realizaci.
• RO projednala nabídku ASOMPO, a.s., na uzavření smlouvy o umístění reklamy s finanční úhradou a doporučila tuto
realizovat na hřišti kopané.

Opravy silnice III/4865
V měsíci září začaly opravy komunikace III/4865, které se připravovaly již několik let, ale byly odkládány pro nedostatek
finančních prostředků. V důsledku oprav dojde ke zhoršení dopravní situace v obci a je nutné dbát zvýšené opatrnosti
v úsecích, ve kterých opravy probíhají.
Rekonstrukce „Zemanova mostu“ by měla být dokončena v měsíci prosinci, oprava opěrné zdi u čp.161 v měsíci říjnu.
Rozhodující roli pro dodržení termínů zřejmě sehrají klimatické podmínky.
V nejbližších dnech bude zahájena oprava opěrné zdi u čp.131 v délce asi 80 m. Částečná uzavírka, při které dojde k zúžení
vozovky do jednoho jízdního pruhu, je plánovaná v období od 6.10.2009 do 6.1.2010. Uzávěra bude realizována do poloviny
komunikace, v šířce jednoho jízdního pruhu, v délce 140 m. Provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením,
s rozmístěním dopravních značek a zařízení.
Vzhledem k tomu, že je silničnímu správnímu úřadu známa skutečnost, že od místa povolované částečné uzavírky, ve
vzdálenosti cca 200 m, je v současné době povolena jiná částečná uzavírka řízená světelnou signalizací, a hrozí zde nebezpečí,
že by docházelo k hromadění vozidel v místě mezi uzavírkami, je zvažována možnost spojit oba pracovní úseky. Jednalo by se
tak o jeden pracovní úsek v délce 420 m, na kterém by byl provoz řízen signalizačnim zařízením. Silniční správní úřad
projedná možnost spojení uzavírek s Policií ČR, dopravním inspektorátem.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Velkoobjemový odpad - kontejnery

Pondělí 19. října 2009
Okluk
Dolní dráhy
Komínovka
Váha ZD

16.00 - 16,30
16,30 - 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00

Pátek 23. října 2009
u kostela
„Klimíček“ čp. 274
Daremní
přejezd k Vlčině

10,00 - 18,00
16,00 - 16,30
16,30 - 17,00
17,00 - 17,30

Čtvrtek 29. října 2009
Kúty

16,00 - 16,30

Zadky

16,30 - 17,00

Žádáme občany, aby neukládali do kontejnerů na velkoobjemový odpad předměty, které mají charakter nebezpečného odpadu
(např. pneumatiky) a stavební odpad.
Nebezpečný odpad - sobota 24. října 2009 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
u „pračky“ (č.p. 124)
u kostela
most Horní dráhy
u čp.63 p. Gilarová

8,00 8,25 8,45 9,10 9,35 -

8,20
8,40
9,05
9,30
9,55

„Klimíček“ čp. 274
Daremní - J.Pavel
přejezd k Vlčině
Zadky - odb. k nádržím

10,00 - 10,20
10,25 - 10,45
10,50 - 11,00
11,15 - 11,30

Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se vztahují pouze na směsný komunální odpad (popelnice,
plasty, sklo); ostatní odpad vzniklý podnikatelskou činností včetně nebezpečného odpadu jsou povinni likvidovat vlastním
nákladem.

Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov
pořádá
sběr železného šrotu v neděli 18. října 2009 od 8 do 13 hodin
Sběr se bude konat pouze v obci (bez lokalit Zadky, Kúty, Daremní, Šenk).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili den před termínem svozu.

Svoz komunálního odpadu - změna !!!
Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu bude proveden místo určeného termínu pátek 9. října 2009
(skládka uzavřena)
v pondělí 12. října 2009

Zdravotnické středisko Lichnov
V měsíci říjnu z důvodů školení MUDr. Irsáková
neordinuje
9. října
21. až 23. října 2009
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.
Informace pro pacienty o očkování proti chřipce:
Pacienty, kteří mají zájem o očkování proti chřipce, prosíme, aby se nahlásili v ambulanci osobně nebo telefonicky v době
ordinačních hodin.
Podmínky úhrad očkování:
Očkovací látka proti chřipce je pojišťovnou částečně hrazena
- u pacientů nad 65 let věku
- u pacientů po splenektomii - odebrání sleziny
- u pacientů po transplantaci kostní dřeně
- u pacientů, kteří trpí závažným dlouhodobě farmakologicky léčeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo
ledvin
- u pacientů s diatebem - cukrovkou - léčených inzulínem!
Informujte se ve své pojišťovně o možnosti proplacení očkování!
U pacientů splňujících podmínky, kdy pojišťovna očkování částečně hradí, doplatek pacienta na očkovací látku činí cca 55,Kč
U pacientů, kteří se chtějí dát očkovat a nesplňují podmínky úhrady pojišťovnou, je nutná plná úhrada očkovací látky i
očkování. Cena očkovací látky se pohybuje kolem 180,- Kč, provedení očkování 90,- Kč. Celková cena tedy činí cca 270,- Kč.

Výzva ČEZ Distribuce
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických
rozvodných zařízení v termínu od 1. října do 15.listopadu 2009. Okleštění provádějte tak, aby:
• nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů byla alespoň 1 m u holých vodičů, 0,5 m u
izolovaného a kabelového vedení.

• v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty
maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů u ovocných stromů byla 2,1 m u holých vodičů, 1,5 m u
izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového vedení.
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Začíná cvičení TJ Sokol
Jako každý rok zahajuje TJ Sokol cvičení v tělocvičně místní základní školy. Letos se poprvé sejdeme 5. října 2009. Pozor na
změny termínů jednotlivých skupin!
Pondělí: dorostenci
ženy

17.30 - 19.00 hod
19.00 - 20.00 hod.

Úterý:

17.00 - 18.30 hod.

žákyně

Věříme, že cestu do tělocvičny najdou nejen všichni dosavadní cvičenci, ale že uvítáme i nové tváře. Přijďte si protáhnout tělo
a odreagovat se od denních starostí. Těší se na Vás cvičitelé a ostatní cvičenci TJ Sokol.

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Program na říjen 2009
Scházíme se každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. a v úterý (co 14 dnů) 9,30 - 11,30 hod. v Orlovně

Čtvrtek 1. října 2009

Tojstoráci dětem
aneb po stopách velkého Tojstoráka

Úterý 6. října 2009

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

Čtvrtek 8. října 2009

Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování).

Sobota 10. října 2009

DRAKYÁDA - sraz ve 1400 na orlovně

Pondělí 12. října 2009

Sovička
Rodiče a děti ve věku 5 až 7 let (od 16,15 hod.)

Čtvrtek 15. října 2009 Tojstoráci dětem
Kuchtíme pro radost POMAZÁNKY
Úterý 20. října 2009

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

Čtvrtek 22. října 2009 Dílnička u kafíčka
Korálkování
Pondělí 26. října 2009

Vývoj dětské řeči ve věku od 3 do 4 let
Beseda s paní Mgr. Petrou Sztuchlíkovou (17 hod.)

Čtvrtek 29. října 2009 Prázdniny - nekoná se

Sobota 31. října 2009
Halloween
Přezůvky pro dospěláky i pro děti s sebou.

Příspěvek na provoz 10 Kč (v ceně čaj)

Pokud bude svítit sluníčko, je program na orelském hřišti venku.
Zřizovatel: Orel jednota Lichnov

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

Kalanetika
Pro ty z Vás, které se cítíte unavené, vyčerpané, bez chuti do života a s mizerným sebevědomím - máme pro Vás výzvu.
Přijďte jednou taky! Nezáleží na věku (jsou mezi námi 16-ti letá děvčata i aktivní babičky), nezáleží na kondici - tu budeme
tvořit. Mnohá z nás máme navíc svá různá zdravotní trápení či omezení - nic není překážkou. Vše probereme a najdeme řešení.
Nejde o hektické a fyzicky náročné cvičení. Základem jsou pomalé, nenáročné, opakované posilovací a protahovací cviky,
které zvládne každá z Vás. Jde jen o to, jak poctivá k sobě budete, jak se naučíte soustředit sama na sebe, nekritizovat se a
přirozenou cestou zvedat to své zdravé sebevědomí. Věřte, že kalanetika je pro každou z Vás. A výsledky opravdu jsou.
Nic ale neslibuji, vy samy se musíte přesvědčit.
Přijít mezi nás můžete:
•
•
•

Pondělí - 18.30 - 19.30 a 19.30 - 20.30 hod v budově Orlovny
Středa - 19.00 - 20.00 hod v budově Orlovny /dle zájmu/
Pátek - 19.00 - 20.00 hod v Tělocvičně ZŠ /od října /

Těšíme se na Vás

Eva Peigerová

Tel. 737 94 00 94

KARATE A SEBEOBRANA
Zahajovací schůzka (informační
ve středu 14.10.2009 od

pro rodiče)

1800 do 1900 v budově Orlovny
Těší se na Vás Tomáš Jaroň

MASÁŽE A CVIČENÍ DĚTÍ A KOJENCŮ
Informační schůzka
v úterý 13.10.2009 od 1000 do 1130 v budově Orlovny
Těší se na Vás Šárka Cochlarová

Běh dětí a mládeže
V sobotu 12. září 2009 uspořádali Orel jednota Lichnov a Tojstoráci
XIII. ročník silničního běhu dětí a mládeže
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky………… 100 m ……. Barunka Lukešová
Předškoláci …………. 100 m ……. Pavlík Zeman
Nejmladší žákyně …... 200 m…….. Verunka Mikesková
Nejmladší žáci………. 300 m…….. Lukáš Cochlar
Mladší žákyně……….. 300 m…….. Jana Vřesňáková
Žáci…………………. 1000 m……. Dominik Grossmann
Žákyně………………. 800 m…….. Anežka Žižlavská
Starší žáci…………… 2000 m……. Přemek Holub
Příchozí - ženy ….…. 300 m…….. Miluše Štěpánová
Příchozí - muži ……. ..300 m …… Jaroslav Zeman
Závodu se zúčastnilo celkem 27 běžců. Všichni závodníci obdrželi diplomy a ceny.

Tenisový turnaj Orel Tenis Cup Lichnov
1. ročníku se zúčastnilo 17 jednotlivců a 14 dvojic.
Do finálových turnajů postoupilo 8 nejlepších jednotlivců a 4 dvojice.
Vítězem dvouhry se stal Pavel Hazuka ml., vítězem čtyřhry se stali Pavel Hazuka ml. a Tomáš Sedlář.
Všechny výsledky najdete na www.lichnov.cz odkaz orel , odkaz - zde naleznete informace o činnosti Orla v Lichnově odkaz tabulky tenisových zápasů

Víceúčelové hřiště
Otevírací doba víceúčelového hřiště v říjnu 2009
Pondělí až pátek
15 - 19 hod.
Sobota
10 - 12 15 - 19 hod.
Neděle
9 - 12 14 - 19 hod.
Pozn. za příznivého počasí možno tenis hrát i dopoledne a večer po 19-té hodině (od 18 hodin za příplatek 30.- Kč na
osvětlení) Za deštivého počasí zavřeno.
Volné termíny tenisového kurtu najdete na www.lichnov.cz odkaz orel

Římskokatolická farnost Lichnov
Srdečně zveme na návštěvu našeho nového farního webu, na kterém najdete:
- aktuální dění ve farnosti Lichnov i v církvi naší vlasti
- pořad bohoslužeb v Lichnově i v děkanátu Nový Jičín
- informace u udělování svátostí
- fotogalerie z akcí pro děti i dospělé
- základní údaje o církevních památkách v naší obci
(kostel, Kubartova hrobka, socha PM)
- dějiny farnosti, citace z farní kroniky
- zajímavé odkazy
www.farnostlichnov.cz

P. Petr Kuník, duchovní správce

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2009/2010
Stav po 1. kole:
Muži:
1. místo - Jurek Stanislav (390)
2. místo - Ing. Matúš Miroslav (389)
3. místo - Koudelák Jaroslav (374)
4. místo - Běčák Alois (372)
5. místo - Mikunda Petr ml. (351)
6. místo - Kludský Jan (321)
7. místo - Švrček Zdeněk (298)

Ženy:
1. místo - Mikundová Mirka (359)
2. místo - Polívková Soňa (350)

Další termín: 2. kolo - 23.10.2009 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

Stále možnost se přihlásit.

Lanovka Pustevny
Z důvodů pravidelné opravy a údržby bude
od 29. září 2009 do 18.prosince 2009
změna odjezdů lanové dráhy na Pustevny:
ve všední dny

odjezdy: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hodin.

soboty, neděle a svátky odjezdy:
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 a poslední jízda je v 18.00 hodin
SKIALPIN Pustevny

Novela zákona o sociálních službách - příspěvek na péči
Dne 1. července 2009 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky (částka č. 61 ročník 2009) zákon č. 206/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela
zákona o sociálních službách nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2009 a vnáší do současného systému několik zásadních změn.
Jde zejména o zvýšení měsíčního příspěvku na péči pro osoby s nejtěžším postižením, o zmírnění podmínek pro vznik nároku
na příspěvek na péči pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu způsobu výplaty příspěvku na péči pro dospělé.
Podmínky nároku na příspěvek na péči u osoby do 18 let věku
Od 1. srpna 2009 dochází ke zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18 let věku tak, aby na něj
dosáhly především děti chronicky nemocné (např. diabetes, fenylketonurie, celiakie, nádorová onemocnění apod.), a to tak, že
se snižuje počet úkonů (z 5 na 4 úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti), které zakládají nárok na přiznání příspěvku na
péči u dětí do 18 let.
Výše příspěvku na péči, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
Novela zákona zvyšuje od 1. srpna 2009 příspěvek pro osoby, které se považují za závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni IV (úplná závislost), na 12.000 Kč měsíčně.
Žádost o příspěvek na péči
Žadatel o příspěvek na péči bude povinen již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým mu bude nebo již je péče
poskytována. Pokud tuto informaci ani po výzvě ze strany správního orgánu neuvede, nemůže mu vzniknout nárok na dávku.

Kontrola využívání příspěvku na péči
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou moci provádět kontroly využití příspěvku na péči efektivnějším způsobem.
Je to dáno jednak tím, že novela zákona zavedla přesný výčet okolností, které musí být podrobeny kontrole, a jednak budou
mít pracovníci obecních úřadů k dispozici přesný soupis činností (z výsledků posouzení lékařskou posudkovou službou), ve
kterých příjemce dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se tedy bude moci zaměřit na to, zda je příspěvek využíván za
účelem zajištění péče, a současně na to, zda je péče správně zacílena.
Způsob výplaty u příspěvku na péči v I. stupni (lehká závislost) - 2.000 Kč
Od 1. ledna 2010 se zcela mění systém vyplácení příspěvku na péči v I. stupni u dospělých osob. Nově se totiž zavádí tzv.
kombinovaný způsob výplaty. Jedna polovina dvoutisícové dávky bude vyplacena peněžně a druhá formou věcného plnění.
Věcným plněním se rozumí výplata za pomoci poukázek, které budou uplatnitelné pouze u registrovaných poskytovatelů
služeb sociální péče jako úhrada za péči. Paušální uplatnění nepeněžní výplaty by však v některých případech mohlo způsobit
znevýhodnění některých příjemců dávky. Může se totiž stát, že v místě, kde člověk žije, nebude vhodná služba, nebo by mohlo
dojít k omezení neformálních způsobů péče především ze strany osob blízkých. Dojde-li k těmto situacím, může být příspěvek
na péči na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích.
Zpracovala: Svatoslava Nová, OSV, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm

Blíží se topná sezóna
Před začátkem topného období stojí za připomenutí, že instalovat a užívat lze pouze schválené typy plynových a elektrických
spotřebičů i spotřebičů paliv, které jsou napojeny na komíny a kouřovody. U všech spotřebičů je nutné dodržovat návod
výrobce. Je třeba si uvědomit, že odpovědnost za stav komínu a kouřovodu (jako součást domu nebo objektu) nemá kominík,
ale vlastník, správce nebo uživatel objektu. Povinnost přísluší konkrétnímu vlastníku nebo správci nebo uživateli objektu podle
povinností upravených zákonem nebo smlouvou, musí zejména:
•
•
•
•
•

umožnit kominické firmě řádné čištění a kontrolu komínů, volný a bezpečný přístup ke komínu a jejich čistícím zařízením.
připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí ze sběrací části komínového průduchu.
odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny při kontrole, čištění nebo zkoušení komínů.
zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do
odstranění této závady.
zajistit zkoušku komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu.

A na co si dát pozor, než začneme topit? Uživatel by měl zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde
spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát při vysypávání žhavého popele - popel ukládat do nehořlavých
nádob, které jsou neporušené. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí
vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou stanoveny u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů, tak
zajištění předepsaného tahu komína. Saze se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém
čistění, u ostatních komínů 1 x ročně. Úhradu za čištění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu platí správce objektu, za
zkoušení komínu ten, kdo si tyto práce objednal.
Lhůty pro čištění komínů:
Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva:
• výkonu do 50 kW……………6 x ročně
• výkonu nad 50 kW…………..4 x ročně
Komíny se spotřebiči na plynná paliva:
• výkonu do 50 kW a jsou-li opatřeny komínovou vložkou…………2 x ročně
• výkonu do 50 kW a nejsou-li opatřeny komínovou vložkou………6 x ročně
• výkonu nad 50 kW………….4 x ročně
V rekreačních domcích a chatkách pokud nejsou užívány celoročně:
• výkonu do 50 kW 1 x ročně (nejlépe před zahájením topného období)
Dostatečnou pozornost je nutné věnovat i skladování tuhých paliv.
Jednotlivé druhy paliv se musí skladovat odděleně, to znamená, že se nesmí mísit smísit např. černé a hnědé uhlí, rovněž se
nesmí mísit dřevo a uhlí apod.. Plochy, na kterých je palivo skladováno, musí být urovnány, vyčištěny, zbaveny porostu a
uválcovány, aby se na nich nedržela voda (vhodným povrchem je beton, betonové panely s mezerami vyplněnými pískem
nebo tvrdý zemitý podklad). Podkladem nesmí být železitá škvár, jíl, cihlová drť nebo další materiály, které prokazatelně

zrychlují proces samovznícení. Samovznícení nepříznivě ovlivňuje vlhkost, proto se musí dbát na to, aby byly prostory pro
skladování zajištěny tak, aby do zásob paliva nezatékala voda. Nad uskladněným palivem musí být volný prostor, aby bylo
zajištěno odvětrávání. Nenaskladňovat palivo, jež obsahuje vysoké množství vody (vlhké palivo po dešti apod.); počkat na
vyschnutí paliva. Skladovat se může pouze úplně vychladlé palivo, je-li teplé, musí se nejdříve rozprostřením v tenké vrstvě
ochladit.
Bezproblémovou topnou sezónu při dodržování výše uvedených zásad přejí hasiči.

Klub důchodců
Zveme všechny členy i občany na „mimořádný Klub důchodců“ - zájezd do pohankového mlýna do Trojanovic k p.Zdeňku
Šmajstrlovi, který nás provede mlýnem a seznámí s historií zpracování pohanky. Zájemci si mohou zakoupit výrobky mlýna.
Akce se uskuteční
v úterý 6. října 2009
Odjezd autobusu ve 14 hodin z autobusové zastávky „Na Obecní“.

Krmášová zábava

Hostinec „Na Obecní“ pořádá

Sobota 24. října 2009 od 20 hodin v Kulturním zařízení

Hraje Arriön

Vstupné 40 Kč

JUBILANTI
V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
Boháčová Ludmila
Růžičková Marie
Tichavská Eva
Kašpárek Karel
Stanislav Jiří
Holíková Jana
Pustějovský Petr
Spíšek Bohumil
Kahánková Marta
Gilarová Marie
Genzerová Drahomíra
Bobko Rudolf
Halušková Marie
Polívková Drahomíra
Debef Jaroslav,MUDr.

60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
82 let
84 let
84 let
84 let
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let
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