ZPRAVODAJ OBCE

LICHNOV
1/2011
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z jednání z 2., 3., a 4. Rady obce Lichnov
• Rada obce schválila navýšení příspěvku pro NFC Lichnov na podporu činnosti organizace o 10 000,- Kč + 17 823,- Kč na
opravy a udržování.
• Rada obce schválila předložené návrhy na složení komisí rady - dalších členů (předsedové schváleni usnesením RO č. 2/1):
- Komise kultury a sportu: p. Špaček Zdeněk, Daněček Miroslav, Mičulka Pavel a Ing. Radek Dadák .
- Komise služeb: Mgr. Nohel Milan, Lukeš Petr, Pleskot Pavel
- SPOZ: p. Tichavská Eva, Hanzelková Eliška, Kahánková Vlasta, Reková Zdeňka, Mgr. Švrčková Eva, Peigerová Eva,
Jurková Květoslava, Pustějovská Patricie
- Finanční komise: Ing. Bartošová Jiřina, Švrčková Zdeňka
- Komise OVP a přestupková: p. Anna Tonková, Ing. Jiří Holub

• Rada obce schválila zakoupení programu, který je určen k podrobné evidenci pohybu na příjmových účtech, evidenci
předpisu a sledování plateb od firmy Gordic spol. s.r.o. a to v ceně 30.000,- Kč.
• Rada obce souhlasí s prominutím poplatku Občanskému sdružení Tojstoráci za pronájem kulturního zařízení ze dne
5.12.2010 - Mikulášská nadílka.
• Rada obce bere na vědomí petici a doporučuje stanovisko uvedené v příloze č. 1 Zastupitelstvu obce schválit.
• Stanovisko k petici
Dne 29.11.2010 obdržela pracovnice OÚ Pavlína Mičulková od Ing. Miroslava
Matúše petici občanů adresovanou ZO, kterou zapsala pod č.j. 550/2010. Petice obsahuje 273 podpisů s žádostí o odstoupení
členů obecního zastupitelstva v Lichnově zvolených za ODS - Ing. Romana Fialy, Stanislava Kellera, Ing. Aleše Mičulky,
Tomáše Milaty, Petra Lukeše za otevřenou spolupráci s KSČM a volbu Jana Kahánka za starostu Obce Lichnov a odstoupení
Jana Kahánka z funkce starosty obce.
Rada obce na svém jednání dne 13.12.2010 petici projednala s tímto závěrem. Rada obce bere petici na vědomí.
Zároveň souhlasí s návrhem starosty, že podpisy nebudou veřejně přístupné, aby nedocházelo k rozněcování nenávisti a
nesnášenlivosti nebo k hrubé neslušnosti mezi občany, sousedy Lichnova.
Zdůvodnění: K odstoupení oslovení zastupitelé byli na ustavujícím zasedání do obecního zastupitelstva řádně zvoleni za členy
rady a starostu obce a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
Petiční výbor ve složení Ing. Matúš a p. Koudelák využil všech dostupných prostředků: plakátovacích ploch, místního rozhlasu
(BOR), internetu (vzkazy a pozdravy), poštovních schránek a dokonce i osobních návštěv v bytech občanů.Přesto přesvědčil
ani ne ¼ zapsaných voličů (273/1171 * 100 = 23,3%).
Z výše uvedeného vyplývá, že drtivá většina občanů - cca 77 % se od názoru petičního výboru, který neprezentuje žádnou
politickou stranu ani občanské seskupení distancuje. Nedošlo tedy k zneužití principu demokracie ani porušení kteréhokoliv
zákona ČR. Obsah petice je proto bezdůvodný.
Rada obce souhlasí s podáním odvolání proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství - Pozemkový úřad Nový Jičín ve věci
vydání pozemků a požárních nádrží Ing. Jaromírovi Špačkovi, Lichnov 160, 742 75 Lichnov.
Rada obce pověřuje JUDr. Jiřího Raka podáním odvolání.

Informace z 2. zasedání Zastupitelstva obce
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko Rady obce k petici a ukládá starostovi písemně odpovědět petičnímu
výboru.
• Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2010 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se ruší OZV č. 2/2009
č. 2/2010 - o místních poplatcích, kterou se současně ruší OZV č. 4/2005.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce na rok 2010 - 2014.
• Zastupitelstvo obce:
1. zřizuje v souladu s §84 odst. 2 písm. m) a §117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Lichnov
Finanční výbor Zastupitelstva obce Lichnov
2. volí v souladu s §84 odst. 2 písm. m)
a) p. Aleše Cochlara, DiS. - předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva obce,
stanovuje, že výbor bude pracovat v 3 členném složení a ukládá předsedovi komise předložit do příštího ZO návrhy na
jmenování zbývajících dvou členů výboru.
b) p. Ing. Blanku Kučerovou - předsedkyní Finančního výboru Zastupitelstva obce
p. Evu Peigerovou - členku Finančního výboru Zastupitelstva obce, stanovuje, že výbor bude pracovat v 3 členném složení
a a ukládá předsedovi komise předložit do příštího ZO návrh na jmenování zbývajícího člena výboru.
• Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2010 - rozpočtové opatření č. 4 - v rozsahu dle přílohy zápisu z 2.
zasedání ZO na celkovou výši 25 465 100,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na r. 2011 ve výši 34 924 500,- Kč.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV

Novoroční veršování
Nový rok

Je tady zase nový rok

Přines šampus, skleničky,
taky džusík z ledničky.
Vždyť za chvilku, chvilku malou,
oslavíme s tetou Danou další Nový rok.

Je tady zase nový rok,
je těžké s ním udržet krok.
Sněží, sněží, sněží,
nový rok už běží.

V televizi odpočítavají
jak vteřinky ubíhají.
Půlnoc už je bim, bam, bom,
tu slyším ránu jako hrom.

V cíli bude zase starý,
nahradí ho další mladý.
A tak stále dokolečka,
žádný konec, žádná tečka.

To špunt z šampusu vyletěl jen
a dopadl na sníh před chalupu ven.
Tento nový rok začatý
nechť je pro vás opravdu bohatý.

Hlavně, ať se nám v něm daří,
ať jsme mladí nebo staří.
Přejí žáci ZŠ Lichnov

Renáta, V. třída

Vánoce ve škole
Hurááá! Už jsou tu opět naše oblíbené vánoční trhy. V pátek 10.12. se celá naše škola oděla do vánoční nálady. Přesně v 7,40 h
jsme začali vyrábět krásné i praktické věci na odpolední prodej. My páťáci a třeťáci jsme například zhotovovali přívěsky,
náhrdelníky, svíčníky, prostírání, mlsné špejle,svíčky a mnoho dalších věcí. Paní učitelky byly s výsledkem spokojené. Pak
jsme se hrnuli na oběd a po něm jsme paní učitelce pomáhali balit výrobky a uklidit třídu.V půl čtvrté tu už byl nával lidí a trhy

mohly začít. Rozsvítil se vánoční stromeček a žáci IV. a V. třídy předvedli krátký program. Poté se všichni rozběhli ke stolům
plných krásných výrobků. Ve čtyři hodiny zahrály děti první až čtvrté třídy pohádku O krtečkovi a kalhotkách. Rodičům se
vánoční trhy líbily a už se zase těšíme na další.
Zdeňka, V. třída
Po roce přišla zima a s ní vánoční čas a také čas vánočních trhů. Celé dopoledne jsme v pracovních dílnách pracovali s čímkoli
od papíru přes ovoce až po drátky. Pletli jsme přívěsky na klíče z bužírek, háčkovali, zhotovovali ozdoby k prostírání,
stromečky z drátků a kamínků se nám také povedly, stejně jako papíroví sněhuláci, svíčky a čerti ze švestek. Hlad jsme zahnali
tousty, které pro nás dělaly děti z VIII. třídy jako chutnou svačinku. Pak jsme se šli podívat na pohádku O krtkovi a
kalhotkách, dokončili a zabalili výrobky a doufali se, že se budou rodičům líbit. Už se těšíme na další pracovní dílny.
Vanda, V. třída
Příběhy z dávných časů (vybráno z projektu Naše obec)
Zbojnická banda z Lichnova
Jednou mi vyprávěl můj praděda, že v Lichnově byli zbojníci. Ptal jsem se ho, jak to zjistil a on mi řekl, že když byl ještě malý
kuk, vypravil se se svým otcem do lesa. Tam uviděli bandu Valachů s pistolemi a valaškami, jak se řítili za velice krásným
kočárem a řvali: „Bohatým berem a chudým dáváme!“ A když jsem šel jednou já se svým otcem do lesa, také jsme uviděli
modravého a průhledného panáčka běžet lesem a za ním pět dalších. Všichni se hnali za mužem v krásném oblečení, ze
kterého se sypalo zlato a křičel: „Pomoct, zbojníci, pomoct!“ A tak jsem zjistil, že praděda měl pravdu. Duchové zbojníků
z Lichnova dodnes každou noc vycházejí na zboj a olupují bohatého pána v kočáru, který veze zlato. A co vy? Ještě jste je
neviděli?
Michal 2, V. třída

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2010 - 2011 - IX. ročník
Výsledky ve 4. kole - 17.12.2010:
ženy:
1. Mikundová Mirka (339)
2. Polívková Soňa - (334)

muži:
1. Jurek Stanislav (466)
2. Koudelák Jaroslav (434)
3. Mikunda Petr ml. (418)
4. Ing. Matúš Miroslav (413)
5. Běčák Alois (389)
6. Švrček Zdeněk (384)
7. Kludský Jan (341)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených) = 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 5. kolo - 14.1.2011 - začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).
Výsledky po 4. kole:
ženy:
1. Polívková Soňa - (721)
2. Mikundová Mirka (704)
3. Drozdová Miroslava (424)

muži:
1. Jurek Stanislav (914)
2. Ing. Matúš Miroslav (904)
3. Koudelák Jaroslav (867)
4. Mikunda Petr ml. (837)
5. Dadák Lukáš (812)
6. Běčák Alois (758)
7. Švrček Zdeněk (726)
8. Kludský Jan (673)

RODINNÉ CENTRUM NA ORLOVNĚ
ORLOVN V LICHNOVĚ
PROGRAM NA LEDEN 2011
Každý ČTVRTEK
Č
v době 1630 - 1830 v budově Orlovny

Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz/lichnov a na samostatných plakátech.
POKUD BUDE OTEVŘENO
OTEV
KLUZIŠTĚ NA HŘIŠTI
Č
ČTVRTEČNÍ
AKCE SE NEKONAJÍ !!!
Čtvrtek

6. 1.

Cvičíme s balóny

Čtvrtek 13. 1.

Dovedné ruce

Čtvrtek 20. 1.

Kreativní tvoření
ení s Kačkou
Ka

Čtvrtek 27. 1.

Výtvarná dílnička
ka nejen pro děti
d
(aneb chystáme výzdobu na ples)

Pátek

3. Orelský ples - začátek
zač
ve 2000 v kulturním domě

28. 1.

Vstup na pobytové činnosti je dle náročnosti
čnosti programu. (v ceně káva a čaj)
V zimním období v době čtvrtečních
ních programů
program
rodinného centra, je otevřen
en bar na kuželně.
kuželn
Doporučujeme vzít si přezůvky pro

dítě i sebe.

Pravidelný PROGRAM Rodinného centra ORLOVNA

Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let (i prvňáčci)
prv
V pondělí
pond
10.1. od 1615 v budově Orlovny
Ve hrách a zábavných úkolech rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání (analýzu,
syntézu, diferenciaci
renciaci a paměť),
pam ), pravolevou orientaci, rytmus, jemnou motoriku
a grafomotoriku.
Na společná setkání se těší
ěší paní učitelka
u
Dana Friedlová
(uč. 1.stupně ZŠ, pracuje také s předškoláky,
p
s dětmi s poruchami DYS /dyslexie, dysortografie, dysgrafie/)

V lednu každé úterý
od 930 do 1130 prostorách
Orlovny v Lichnově.

Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let, rády však uvítáme i maminky nastávající.
Přijít můžete
ůžete libovolně,
libovoln kdykoli Vám to v tuto dobu vyhovuje.
Pokud máte nápady na program, rády je uvítáme.
Doporu
Doporučujeme
vzít si svačinku a bačkory pro dítě i sebe.
Přijďte se za námi pobavit a najít sobě
bě i dětem nové kamarády!
Těší se na Vás Bára

POPLATEK ZA DRŽENÍ PSA A ZA ODPADY
Obecně závazná vyhláška č.. 2/2010 (vydaná v souladu se zákonem č. 565/1990) určuje
uje poplatek za držení psa staršího tří
t
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 2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 (vydaná v souladu se zákonem č.. 565/1990) o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
ní, využívání a odstraňování
odstra
komunálních odpadů určuje
čuje poplatek ve výši 400,400, Kč na
poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek pro poplatníka této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
nejpozději do 31. ledna a do 31. července
příslušného kalendářního
ního roku. Poplatek může
m
být uhrazen i jednorázově, a to nejpozději
nejpozdě do 31. ledna příslušného
kalendářního roku.

ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO
STŘ
LICHNOV
V měsíci
ěsíci lednu MUDr. Jana Irsáková neordinuje ve dnech:

19. - 21.01. 2011 a 28.01.2011

PLESOVÁ SEZÓNA 2011
Dětské šibřinky
Rockový ples
Orelský ples
Fotbalový ples
Hasičský ples
Končinový večírek
8. Sousedský ples

15. ledna 2011
22. ledna 2011
28. ledna 2011
18. února 2011
26. února 2011
8. března 2011
19. března 2011
Srde
Srdečně
zvou organizátoři plesů.

DĚTSKÉ
TSKÉ ŠIBŘINKY
ŠIBŘ
TJ SOKOL pořádá v sobotu 15. 1. 2011 v kulturním zařízení v Lichnově
DĚTSKÉ
TSKÉ ŠIBŘINKY
ŠIB
Začátek ve 14 hodin
Soutěž o nejlepší masku
Tombola

Vstupné dobrovolné
Občerstvení

ROCKOVÝ PLES
MOTOVETERÁN KLUB LICHNOV
pořádá

ROCKOVÝ PLES
22.1.2011 v 19:00 hod. v kulturním zařízení v Lichnově
Hudba: kapela NEVÍM, host CROOTY (dívčí rocková kapela)
Bohatá tombola - hlavní cena MOTOCYKL
Občerstvení - domácí zabíjačka
Cena vstupenky: 170,- Kč (v ceně vstupného je místenka a večeře)
Předprodej vstupenek - na obecním úřadě v Lichnově od 5.1.2011

JUBILANTI
V měsíci lednu se dožívají významného jubilea:
Horečková Jarmila
Horečková Eva
Šindelářová Ludmila
Ridzák František
Bochnák Václav
Zeman Ladislav
Drozdová Marie

60
65
70
75
75
81
88

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

Vydává Obecní úřad v Lichnově

Uzávěrka 25. den v měsíci

