Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 13. září 2018 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední
desce OÚ Lichnov a samostatných plakátech.
*************************************************************
Usnesení z 85. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 30. 07. 2018
1/85 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/85 Rada obce souhlasí s konáním XXVIII. ročníku štafetového závodu
cyklistických dvojic „Lichnov 24 hodin“ ve dnech 11.8.-12.8.2118 na území a
místních komunikacích Obce Lichnov a jako spolupořadatel závodu přebírá
záštitu nad ímto závodem.
3/85 Rada obce bere na vědomí průběh oprav střechy ZŠ.
4/85 Rada obce bere na vědomí průběh opravy topení v ZŠ.
5/85 Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na opravu lávky pro pěší
u čp. 54 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
6/85 Rada obce souhlasí s opravou kanalizačních poklopů a pověřuje starostku
objednávkou dle nabídnuté ceny.
7/85 Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou na opravu místní komunikace
k čp. 534 a 359 frmou Grande Solution s.r.o. a pověřuje starostku
objednávkou.
8/85 Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou frmy VÁGNER – výroba nábytku,
Vlčovice 1, IČ 68342586, DIČ CZ7711314984 v cenové nabídce 39 771,- bez DPH
na zařízení knihovny - část pro děti a pověřuje starostku objednávkou.
9/85 Rada obce souhlasí s nákupem 711 ks čtrnáctidenních kalendářů od frmy
Tiskárna Kleinwachter, Čajkovského 1511, 738 Frýdek-Místek, IČ: 12643441
v ceně dle cenové nabídky 35 526,- Kč vč. DPH (identická cena jako v minulém
roce).

Usnesení ze 86. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 17.08.2018
1/86 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/86 Rada obce pověřuje starostku zasláním výzev uchazečům o zakázku
„Stavební úpravy objektu č.p. 125 v Lichnově“ o dovysvětlení položek jejich
nabídek.
3/86 Rada obce bere na vědomí průběh oprav střechy ZŠ.

4/86 Rada obce bere na vědomí průběh oprav topení v budově ZŠ.
5/86 Rada obce bere na vědomí informace o poškození traktoru Kubota.
6/86 Rada obce nedoporučuje ZO schválit nákup ideálního podílu na pozemcích
parc. č. 2171/2 a parc. č.191 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína.
7/86 Rada obce bere na vědomí informace Kulturní komise.
****************************************************************

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
9/2018

Informace pro občany

Změna termínu sběru železného šrotu, který zabezpečuje Motoveterán klub
Lichnov. Nový termín 13.10.2018.
Nově se budou přijímat autodíly, ze kterých MUSÍ BÝT vypuštěny všechny
provozní kapaliny.
*****************************************************************

Prodejna na Orlovně v Lichnově přijme prodavačku na odpolední
směny.Informace v prodejně nebo večer na tel. čísle 606 040 398

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

Kabelová televize a internet – důležité oznámení

Provozovatel kabelové televize a internetu v Lichnově - frma CORSAT s.r.o. oznamuje všem klientům, že v sobotu dne 8.září 2018 proběhne

plánovaný výpadek televizních služeb a internetu v době od 00:00 –
12:00 hodin z důvodu provádění servisních prací na optické síti.
Přijměte prosím naši omluvu za případné komplikace, které Vám plánovaný
výpadek služeb může způsobit.
Pokud máte zájem o zasílání informací o kabelové televizi a internetu, o
novinkách, o plánovaných výlukách, o programové skladě, sdělte nám aktuální
kontakt na Vás – číslo mobilního telefonu – pro případné zasílání SMS zpráv – či
aktuální e-mail. Předem děkujeme za tyto poskytnuté informace.

CORSAT s.r.o. Nový Jičín, Petr Šindler, tel. 613 531 164 , corsat@corsat.cz
**************************************************************

Základní škola a Mateřská škola Lichnov bude od 1. října
2018 nabízet jako doplňkovou službu pro veřejnost
možnost stravování – OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ.

Předpokládaná cena oběda je 71 Kč. Případní zájemci ať prosím kontaktují
telefonicky vedoucí školní jídelny na čísle 556 818 547. Na Váš zájem se těší
kolektiv školní jídelny a vedení školy.

Vážení občané, rodiče, milí žáci,

od 1. srpna 2118 jsem ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Lichnov, a
proto mi dovolte, abych Vás prostřednictvím Lichnovského zpravodaje alespoň
v krátkosti seznámila se svou koncepcí jejího rozvoje. Svou vizi dalšího
směřování školy opírám o pět základních pilířů, ve kterých spatřuji potenciál ke
zlepšení kvality vzdělávání a výchovy děí a žáků.
V prvé řadě se jedná o samotnou oblast výchovně-vzdělávacího procesu, jehož
základem je sehraný tým pedagogů, kteří jsou schopni vzájemně spolupracovat
a také se navzájem inspirovat, vyměňovat si své profesní zkušenosti i poznatky
získané z dalšího vzdělávání. Dbát budu na práci školského poradenského
pracoviště, aby se předcházelo výchovným a jiným problémům, které se
v dětských kolektivech mohou objevovat, a na nabídku volnočasových aktivit
pro žáky, jež bude škola nabízet (soutěže, zájmové útvary, kroužky). Samotné
žáky zapojím do dění ve škole jejich možnosí vyjádřit své představy a přání v
žákovském parlamentu.
Druhou významnou oblasí je zajištění dobré organizace školy tak, aby
fungovala spolupráce mezi vedením a zaměstnanci a dále mezi jednotlivými
složkami (základní škola, mateřská škola, školní družina a jídelna).
Zaměstnancům poskytnu možnost spolupodílet se na řízení a provozu školy.
Kromě toho se budu soustředit na kvalifkaci pedagogického sboru, aby byla
maximálně zajištěna odbornost výuky, a zároveň podporovat další vzdělávání
učitelů.
Neméně důležitá je také spolupráce mezi školou a rodinou. Navážu na tradici
dosud pořádaných společných akcí, kterých se rodiče žáků účastní, ráda
podpořím vznik nezávislé rodičovské organizace (SRPŠ), budu pokračovat
v započatém projektu elektronických žákovských knížek, aby se zvýšila

informovanost rodičů o školních výsledcích jejich děí, a rozšířím možnosti
kontaktu rodičů a vyučujících prostřednictvím konzultací.
V materiální oblasti se budu snažit o zkvalitnění podmínek pro výuku (tedy
směrem k žákům), ale i podmínek pracovních (směrem k zaměstnancům).
Usilovat budu o estetizaci a modernizaci interiéru, zajištění kvalitních výukových
programů a učebních pomůcek, včetně zavedení elektronické třídní knihy a
jejího propojení s elektronickou žákovskou knížkou. Zaměřím se rovněž na další
možnosti fnancování (projekty, granty, sponzorské dary od místních podnikatelů
nebo regionálních frem).
Jako další podstatný bod své koncepce jsem si vytyčila práci na celkové image
školy, aby byla veřejnosí vnímána jako moderní vzdělávací instituce. K její
prezentaci budou sloužit nové internetové stránky, které budou informovat o
aktuálním dění ve škole, jejím personálním zázemí, vzdělávací nabídce,
dokumentaci a zároveň poskytnou rodičům pod přístupovým heslem informace
o výsledcích vzdělávání jejich děí. K propagaci školy budu rovněž využívat
lokální média (regionální televizi, tisk), určitě se o dění ve škole budete nadále
dozvídat i ze stránek Lichnovského zpravodaje.
Při své práci budu spolupracovat s dalšími subjekty, především se zřizovatelem.
Protože se domnívám, že škola patří v menších obcích k významným nositelům
kulturního života, ráda bych se spolupodílela na organizaci různých
společenských událosí pořádaných obcí či využila možnosí školy pro obyvatele
například při vzdělávání seniorů. Spolupracovat samozřejmě budu i s dalšími
obcemi, dále školami, odkud do Lichnova proudí žáci, středními školami či
partnerskými školami.
Jsem přesvědčena, že otevřený a přátelský dialog se všemi zúčastněnými, kdy
budu respektovat potřeby děí a žáků, naslouchat přáním rodičů, podnětům
zaměstnanců a samozřejmě spolupracovat se zřizovatelem, povedou k zajištění
kvalitního výchovně-vzdělávacího procesu a dobrých pracovních a materiálních
podmínek pro zaměstnance školy. Při své práci navážu na tradici školy. Pevně
věřím, že mi při tom bude oporou dosavadní paní ředitelka Mgr. Alena
Dobečková, která přijala místo zástupkyně ředitele. Zároveň jsem přesvědčena,
že díky tomu, že přicházím „zvenčí“, mohu škole nabídnout určitý nadhled,
aplikaci nových postupů a přístupnost změnám a inovacím.
Závěrem bych chtěla zmínit, že k práci ředitelky ve Vaší škole přistupuji
zodpovědně, ale také se zájmem a nadšením. Moc se těším na děti a žáky a
jejich rodiče, na spolupráci se zaměstnanci i nové kontakty s širší lichnovskou
veřejnosí. Věřím, že společnými silami se nám podaří má vize rozvoje školy
zrealizovat. A určitě nejen to. Váš zájem o dění ve škole, nápady, připomínky a
podněty mohou tuto vizi ještě dále rozšířit.
Těším se na spolupráci.
Mgr. Olga Síbrtová

Orel jednota Lichnov
pořádá další ročník dlouhodobé soutěže

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA.
XVII. ročník (sezóna 2018 - 2019)
Určeno pro muže a ženy starší 15 let a hráče dětské Grand prix.
Zahajujeme v pátek 21. září 2018 v 17 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně
Přihlášky od 16,45 hodin v den zahájení
Startovné – 411.- Kč (plaí se při přihlášení)

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

Energetický regulační úřad
Desatero obrany před šmejdy v energetice
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či

plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se
přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom,
čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ:
http://kalkulator.eru.cz/
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se
zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého plaí jiné právní
předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od
uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel
jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel
také může chít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji
udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou
dobu pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI,
velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury
podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice
kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že
přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci
se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz
porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda
disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas
nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu se
nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma".
Známým příkladem zneužií „dárků" jsou LED žárovky nebo neplacené
poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon
umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené
podle občanského zákoníku, zpoplatní.

7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte

k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano", protože smlouvu lze
uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která
umožňuje fnální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si
důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte
se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je
hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením
nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem,
pomoci může Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s
kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli
mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do
14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.
*****************************************************************

Program v sobotu 8.9.2018 :
10:00 vysvěcení vlajky Motoveterán klubu Lichnov
11:30 odjezd od kostela na vyjížďku
od 17:00 možnost shlédnut motocyklů
na Myslivecké chatě
Občerstvení zajištěno

Gratulujeme vítězům XII. Lichnovských gulášových slavnosí a
děkujeme všem soutěžícím, návštěvníkům, účinkujícím a
organizátorům za skvěle vyvedenou akci.

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

Jubilanti
V měsíci září se dožívají významného jubilea:
Petr Bohumír
Debefová Alenka
Pleskotová Marie
Pustějovský Václav
Pustějovská Marie
Kašpárková Helena

Tonka Pavel
Čech Jaromír
Klímková Svatava
Tichavská Jarmila
Hořelka Milan
Tichavský Lubomír

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