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ZPRAVODAJ
OBCE
LI C H N O V
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Co se starou žumpou nebo septikem?
Pokud jste se napojili na novou kanalizaci, máte 3 možnosti co udělat s žumpou
nebo septikem.
1. možnost – necháte je v takovém stavu v jakém jsou, ale musíte je řádně
zabezpečit!
2. možnost – zasypete je
3. možnost - využijete je jako zásobárnu vody (srážkové) na zalévání zahrádky.
Pokud by však to obnášelo nějaké stavební úpravy, je potřeba tuto záležitost
konzultovat se stavebním úřadem ve Frenštátě p.R.
U domácích čističek je situace složitější a tak každopádně doporučujeme
konzultovat na odboru životního prostředí nebo odboru výstavby a územního
plánování na Městském úřadě ve Frenštátě p.R.
UPOZORNĚNÍ
Dne 26.5.2012 někdo v oblasti „Dolních drah“ vypustil obsah žumpy do
místního potoka. Tento incident byl nahlášen rybářskou stráží na Policii ČR a
Městský úřad ve Frenštátě p.R. – odbor Životní prostředí. Přivolaná policie
s úřednicí z MěÚ Frenštát p.R. viníka nevypátrali. Naštěstí nedošlo k úhynu ryb.
Přesto tento způsob likvidace fekálií je nezákonný a je s podivem, že ho někdo
aplikoval přes den a ještě za absolutně minimálního průtoku vody v Javorničce.
Proto při likvidaci obsahu žump nebo septiků kontaktujte odvozce odpadů
(např. p. Fojtík – Veřovice, p. Pavel – Ženklava, ….) nebo můžete požádat o radu
p. Milana Žáčka, správce ČOV v Lichnově.

Informace z 31. – 33 RO
Rada obce
 schválila zhotovení tepelného auditu (tzn. zaměření a zakreslení stávajícího
stavu, energetický audit) u budovy v majetku obce č.p. 40 firmou ASA
EXPERTa.s., Konečného 12, 715 00 Ostrava dle předložené nabídky za cenu
49 500,- Kč
 schválila zakoupení 8 ks zásuvek do čerpacích stanic kanalizace od firmy
SPECO CONTROL s.r.o., Tečovice 353, 763 02 Zlín, IČO: 44 01 81 85 dle
předložené nabídky v ceně 25 572,98,- Kč bez DPH.
 pověřila starostu obce podat žádost na OÚ v Bordovicích týkající se darování
kovové lávky.
 schválila poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč na činnost sociální služby
rané péče poskytované na území obce Lichnov Slezskou Diakonii, Hlubčická
9, 794 01 Krnov
 souhlasí se zřízením Mateřské školy Montevláček - školská právnická osoba.
 souhlasí s konáním cyklistického závodu „Velká cena Lašska“ a převzetím
záštity obce Lichnov nad tímto závodem.
 Dodatek č. 3 – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 125 do
31.12.2012 – nájemce: Ing. Ignác Kaša.
Informace z 10. ZO
Zastupitelstvo obce
 schválilo zveřejnění záměru odprodeje pozemků
 parc. č. 1840/1 o výměře 679 m2.
 parc. č. 1840/5 o výměře 239 m2
 parc. č. 1838/1 o výměře 357 m2
tj. celkem 1275 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína za cenu min. 400,- Kč/m2.
Zájemci mohou své nabídky předložit na OÚ v Lichnově nejpozději do
31.8.2012 v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT-Výběrové řízenílokalita pod fotbalovým hřištěm“
 neschválilo
a) pronájem části pozemku parc. č. 2183/1
b) zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2183/1, ostatní
plocha v k. ú. Lichnov, o výměře dle současného stavu zaměření – žadatel p.
Josef Kubečka, Školská 1381, 744 01 Frenštát p.R.
 schválilo zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 5, ostatní
plocha o výměře cca 529 m2 (dle současného stavu zaměření) v k. ú.
Lichnov– žadatelé Iva a František Sokolovští, Lichnov 35 E, 742 75
 schválilo Územní studii Lichnova – Lokalitu Z 22 s připomínkami k doplnění:










- vytyčení ochranného pásma hřbitova ve vzdálenosti 100 m
- vytyčení pásma ve vzdálenosti 20 m od hranice pozemku hřbitova, kde je
nepřípustné umísťovat jakékoliv stavby
- zkapacitnění příjezdové komunikace za hřbitovem
odročilo projednání poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80 000,- Kč
Římskokatolické farnosti Lichnov, Lichnov 85, 742 75 na 12. zasedání
zastupitelstva obce.
schválilo na základě § 84, ods. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2012, o místních poplatcích, kterou se současně ruší
obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích.
schvaluje členství obce Lichnov, se sídlem Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ:
00298115 v místní akční skupině MAS Lašsko a pověřuje starostu obce pana
Ing. Aleše Mičulku, aby zastupoval obec Lichnov v tomto občanském
sdružení (o.s.), a to mimo jiné na ustavující schůzi a na valných hromadách
sdružení.
schvaluje začlenění obce Lichnov, se sídlem Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ:
00298115 do území působnosti místní akční skupiny MAS Lašsko.
odročilo projednání finančního příspěvku pro Jednotu Orel Lichnov
pověřilo Radu obce za účasti Jednoty Orel Lichnov zastoupenou Ing.
Miroslavem Matúšem k jednání o tomto problému a navrhnutí řešení do
dalšího jednání zastupitelstva obce s termínem konání nejpozději do 13. 7.
2012.

ODPADY
Svoz komunálního odpadu se výjimečně uskuteční v pondělí 9.7.2012 místo
pátku 6. 7. 2012 (Státní svátek)
Termíny svozu plastového odpadu (II pol. 2012):
20. července
31. srpna
1. října

26. října
23. listopadu
21. prosince

Poslední upozornění:
Splatnost poplatku za odpady byla do 30. června 2012 a proto žádáme
poplatníky, kteří dosud nezaplatili, aby jistě toto nedopatření ihned napravili.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem, přičemž částka se může až
ztrojnásobit.
„Pračkový“ vodovod – napouštění bazénu
Prosíme občany Lichnova, kteří jsou napojeni na obecní „Pračkový“ vodovod,
aby očekávanou větší spotřebu vody – napouštění bazénu nahlásili předem na
Obecní úřad v Lichnově. Děkujeme
Pronájem moštárny
ČZS nabízí pronájem moštárny za výhodné ceny. Informace na tel. čísle
724 897 882 nebo osobně u p. Pavlové, Lichnov 10.
Ideální pro rodinné akce, menší svatby nebo posezení s přáteli v pěkném
tichém prostředí.

MUDr. JANA IRSÁKOVÁ
Vážení pacienti,
z důvodu plánované letní dovolené budou ambulance uzavřeny:
2.7. – 13.7. 2012 a 21.8. – 31.8. 2012
Zástup:
MUDr. Filip Václav:
• středy (11.7., 22.8., 29.8.) v ambulanci v Lichnově v čase 15-17 hod.
• čtvrtky (12.7., 23.8., 30.8.) v ambulanci v Mořkově v čase 14-16 hod.
• ostatní dny v ambulanci Veřovice v čase 08,00-10,30 hod. (úterý 14-16 hod.)
Prosím, zkontrolujte stav zásob svých léků aby Vám v době dovolené
nechyběly. Zároveň tím předejdete prodloužené čekací době po dovolené v
důsledku zvýšeného počtu pacientů, kteří si léky nezabezpečili předem.
Děkuji za pochopení.

LÉTO S TOJSTORÁKY
!!! NOVINKA!!! Příměstský sportovní letní tábor NAPLNO
 v termínu pondělí 16.7. až pátek 20.7.2012.
 Tábor je zaměřen na lezení na umělé stěně, skále, lanové překážky,
lukostřelbu a další aktivity.
 Cena: 750 Kč; Více na www.tabory-naplno.cz
LT „Poslední rok života???“
 termín 5.8. až 18.8.2012
 klasický letní tábor plný her, dobrodružství a výletů
 !!! poslední volná místa!!!
 více na www.vasvolnycas.cz/tabory
LT „Na cestě 2“
 termín 22.8. až 31.8.2012
 putovní zážitkový kurz plný příležitostí, se kterými se běžně nesetkáte
 pro mládež od 13 do 17 let
 více na www.vasvolnycas.cz/tabory

OTEVÍRACÍ DOBA – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10 – 12
10 – 12
10 – 12
9 – 12

15 – 21 hod
15 – 21 hod
15 – 21 hod
15 – 21 hod
15 – 21 hod
15 – 21 hod
14 – 21 hod

Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V LICHNOVĚ
Dne 1. 6. a 9. 6. 2012 celá ZŠ Lichnov uspořádala školní akademii a vystoupila na
Den obce. Akademie se chystá jednou za pět let a Den obce co dva roky. Pro
akademii každá třída měla za úkol si nacvičit nějaké vystoupení. My šesťáci jsme
měli připravenou píseň od Michaela Jacksona ,,We are the world“. Při zpěvu se
zároveň promítala PowerPointová prezentace našeho školního adaptačního
kurzu. Byli jsme moc rádi, že můžeme všem ukázat, co umíme. Slova písničky
vymyslela celá třída, zpívalo se česky a jen refrén byl anglicky. První třída
vystoupila s pohádkou Zvířátka a loupežníci, druhá třída měla připravený tanec
Bananafon, třetí třída karate a tanec My jsme žáci 3. B, čtvrtá třída stínohru.
Pátá třída měla nacvičena tři vystoupení: kouzelnici Áďu, akordeon+zpěv a
Afrika dance. Sedmá třída měla velmi dobré vystoupení, zvlášť tancovala
děvčata, potom celá třída jako kostlivci, osmá třída měla své hvězdy a devátá
třída zase tancovala.
Všechna vystoupení byla moc hezká. Děkujeme paní učitelkám a paní ředitelce,
že měly odvahu a trpělivost všechno to s námi stihnout a nacvičit. Věříme, že
jsme udělali velkou radost nejen paní učitelkám, ale že jsme odvedli i skvělou
práci. Děkujeme všem, moc se nám to líbilo.
Adéla Kaniová VI.
Mé ideální prázdniny
Prázdniny jsou léta čas,
těší se na ně každý z nás.
Skočím bombu do bazénku,
usměju se na maminku.
K vodě pojedu vlakem
nebo budu doma střílet prakem.
Na tábory s kamarády,
ať je zima či hodně vody.
Na hory s přáteli,
a pak zpátky do nory.
A potom další cesta čeká …

Měly by být takové,
že bych dostávala koláče makové.
Na dovolenou s rodiči,
v autě to fakt pofičí.
K babičce já pojedu,
u dědy mám pusu od medu.
Na táboru prší jen
a my karaoke zpíváme hej, hej, hej!
Magda Lukešová, III. třída

INFORMACE PRO UŽIVATELÉ KABELOVÉ TELEVIZE
UPOZORNĚNÍ
V pracovních dnech od 2. – 13.7.2012 v dopoledních hodinách bude z důvodu
úprav technologie hl. stanice docházet k nepravidelným výpadkům televizního
a internetového připojení.
S tímto bude souviset změna vysílacího kanálu pro analogovou stanici ČT24, a
to z původní frekvence 135,25MHz – kanál S5, na novou frekvenci 151,25 MHz
– kanál S8 (bývalý kmitočet TV NOVA), přelaďte si prosím.
Zároveň bude spuštěn infokanál KTK Kopřivnice v systému vysílání DVB-C, settop-boxy si aktualizaci provedou samy, na TV přijímačích s DVB-C tunerem je
třeba provést ručně naladění.
Po provedených změnách bude klientům poskytnuta možnost zvýšit rychlost
připojení k internetu, až do rychlosti 50Mb/s.
Dále žádáme klienty internetu, používající stále ještě starý typ modemu DPX
120 – velký bílý, aby si tento modem v průběhu měsíce července 2012
vyměnili za novější typ. Při vrácení starého modemu Vám poskytneme nový za
zvýhodněnou cenu. Tento modem od srpna 2012 již nebude technický
podporován, tudíž nebude funkční. (Nutno předem objednat: tel.č. 556 710
590, 603 468 354 p. Daněček)
Dále informujeme klienty, u kterých se projevuje nějaký problém v příjmu dig.
vysílání (kostičkování nebo sekání obrazu), že tyto problémy jsou nejčastěji
zapříčiněny použitím starých a nekvalitních účastnických šňůr mezi zásuvkou
KTv a Tv přijímačem, tyto šňůry je nutné vyměnit za nové certifikované pro
přenos dig. signálu. Nabízíme proměření a pomoc s odstraněním případných
problémů.
Všechny další potřebné informace o systému vysílání DVB-C a přechodu na
rychlejší internetové tarify Vám rádi poskytneme na tel.č. 556 710 590 Ing. Petr
Šindler, 603 468 354 p. Daněček - správce sítě.

1. LICHNOVSKÝ KOŠT DOMÁCÍCH PÁLENEK
Vážení občané, letos u příležitosti Gulášových slavností, které se budou konat
dne 18.8.2012 se rozhodla Komise kultury a sportu zpestřit tuto akci a
uspořádat
1. LICHNOVSKÝ KOŠT DOMÁCÍCH PÁLENEK
Hlavní cena – vypálení 250 l vlastního kvasu
v pálenici ve Veřovicích
Doneste vzorek destilátu nejpozději do 10.8.2012 o obsahu min. 0,3 l a to do
jednoho z níže uvedených sběrných míst, kde bude Vámi dodaný vzorek řádně
označen.
Hodnotící porotě budou předloženy soutěžní vzorky ve stejných lahvičkách
označeny pouze číslem. Porota vyhodnotí pálenky a poté vámi dodané vzorky
budou prodávány za symbolickou cenu na Gulášových slavnostech. Výtěžek
z prodeje bude věnován Mateřské školce v Lichnově.
Sběrná místa: Hostinec Na Obecní, Restaurace Na hřišti, Pohostinství Stará
Jizba, Víceúčelové hřiště – Orel Jednota Lichnov a Obecní úřad v Lichnově.

JUBILANTI
V měsíci červenci se dožívají významného jubilea:
Vlasta Hořelková
Jiřina Hoffmannová
Věra Kašpárková
Ludmila Švrčková

60
60
60
65

Jaroslav Troskovič
Anna Kuběnová
Vlasta Kahánková
František Trávníček

70
81
84
85

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny
Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva,
svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně
montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice
od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy na okrasné dřeviny. Prodáváme také stínící
tkaninu.
www.KANCLIR.cz, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA,
při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

