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Zpravodaj
obce
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********************************************************

Informace Obecního úřadu

Informace z 13. zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
schválilo na základě § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší OZV
č. 2/2011.
schvalilo na základě § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000, o obcích obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Lichnov, kterou se ruší OZV č. 1/2011.
schválilo cenu ve výši 23,- Kč/m3 + DPH za dodávku pitné vody z obecního
„Pračkového“ vodovodu.
schválilo přijetí daru – pozemku parc. č. 2208/30 o výměře 59 m2 v k. ú. Lichnov u
Nového Jičína od p. Š.P. bytem Frenštát p. R.a souhlasí s úhradou veškerých
nákladů spojených s darováním a pověřilo starostu obce podpisem Darovací
smlouvy.
schválilo rozpočet obce na r. 2013 ve výši 16.751.000,- Kč, jehož nedílnou součástí
je příloha č. 1.
schválilo ZŠ a MŠ Lichnov převod finančního zůstatku ve výši 399 555,91,- Kč z
rezervního fondu do investičního fondu k 13.12.2012

Informace z 41. a 42. Rady obce
Rada obce
schválila složení inventarizačních komisí k provedení periodické inventarizace
majetku v roce 2012, viz. příloha č. 1
schválila uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu půdy č. 487 mezi ZD
Javorníkem a.s., Tichá 71, 742 74, IČ:00146897 jako nájemcem a Obcí Lichnov,
Lichnov 90, IČO 00298115 jako pronajímatelem a pověřila starostu obce podpisem
této smlouvy.
schválila zakoupení a montáž vertikálních žaluzií na jedno okno v budově č.p. 125,
pedikůra a masáže.
schválila program 13. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov.

Volba prezidenta České republiky
***************************************************

Vážení občané, oznamujeme, že pro volbu prezidenta České republiky 2013, která se
bude konat 11. a 12. ledna 2013 bude novým sídlem (volební místností) volebního
okrsku obce Lichnov budova Obecního úřadu v Lichnově, Lichnov č.p. 90 (OBŘADNÍ
SÍŇ-1. Patro).
Tato změna bude platit i pro případné II. kolo voleb 25.1. - 26.1.2013
Dále připomínáme, že dle §41 odst. 8 zák. č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.
V případě zájmu o výše zmiňovanou volbu zavolejte na OÚ v Lichnově
tel.: 556 855 017 a v době konání voleb na tel.: 724 180 527.

Pozvánka do klubu důchodců
***************************************************

Zveme všechny důchodce na přednášku „O zdraví a správném stravování“, kterou
provede pan Macháček z Wellness studia. Přednáška bude dne 8. 1. 2013 v 16:30
hod. v Klubovně nad pohostinstvím.
Zve výbor KD

Platba místních poplatků na rok 2013
***************************************************

Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku činí 400 Kč na 1 poplatníka
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního
roku .
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lichnov.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100,- Kč
150,- Kč.

Poplatekje splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Uvedené poplatky můžete hradit hotově na pokladně OÚ v Lichnově a nebo
převodem na účet 1760172379/0800, VS uveďte číslo popisné Vašeho domu.

Daň z nemovitosti – výpis listu vlastnictví
***************************************************

V příloze tohoto čísla zpravodaje je informační leták pro poplatníky daně
z nemovitostí.
Připomínáme, že v Lichnově došlo k obnově katastrálního operátu k tzv.
digitalizaci. Došlo k přečíslování parcel, změny druhu pozemku nebo ke
změně výměry. Je proto nutno podat daňové přiznání k dani z nemovitostí
a to nejpozději do 31. 1. 2013. Při této příležitosti potřebujete výpis listu
vlastnictví. Obecní úřad vám může poskytnout výpis listu vlastnictví
prostřednictvím svého informačního systému, který však má formu pouze
informační, nicméně pro podání přiznání tato forma postačí a OÚ
v Lichnově vám jej vystaví zdarma. Pro potřebu jinou než informační
potřebujete výpis pořízený prostřednictvím Czech Pointu, který vám také
na OÚ v Lichnově vystavíme, ale tento výpis je již však zpoplatněn.

SmVaK – Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s.
oznámení o ceně vodného a stočného od 1. 1. 2013
***************************************************

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2013
takto:
Voda pitná (vodné) 36,59 Kč/m3 ( vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 33,68 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2013, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Pro obec Lichnov platí pouze cena za vodné, stočné zatím není
stanoveno.

Sběr oděvů, obuvi a textilu

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

V obci Lichnov (u Muzea) je nově umístěn kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu.
Tento odpad by měl být čistý a také jej tam prosím vhazujte v igelitových pytlích či
taškách.

Tříkrálová sbírka 2013 v Lichnově
***************************************************

V letošním roce budou v Lichnově chodit skupinky koledníků o víkendu buď 4.1. až
6.1. 2013 anebo víkend následující 11.1. až 13.1. 2013, časy a místa budou
upřesněny v rozhlase a na webu: www.orellichnov.cz nebo www.lichnov.farnost.cz
v prvním týdnu v lednu.
Trasy skupinek koledníků:
STŘED 1 SMĚR KE KOSTELU
STŘED 2 SMĚR ŠKOLA
OD KOSTELA NAHORU – HORNÍ DRÁHY
JEDNOTA - ZEMANŮV MOST
ZEMANŮV MOST SMĚR HORNÍ KONEC
HOTARKA KE STARÉ JIZBĚ A ZPĚT
DOLNÍ KONEC OD TRANSFORMATORU
RÁJ, ZADKY A KŮTY
DAREMNÍ A HOREČKY
Za Charitu Frenštát p.R. Marcela Žižlavská (místní asistentka)
(informace k tříkrálové sbírce na tel. čísle 731 860 256)

Tříkrálová sbírka 2013
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám…… „
Tak jako každý rok již brzy rozezní ulice měst a obcí koledníci svým zpěvem této
známé koledy. Koledníci, poslové vánoční zvěsti, zavítají také do vašich domovů, aby
Vám přinesli radost a pokoj a koledovali pro ty nejpotřebnější.
Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci starým lidem, těžce nemocným,
osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným.
Také na počátku příštího roku vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou
v době od 1. do 14. ledna 2013 zaklepat u Vašich dveří a poprosit Vás o příspěvek
na tuto sbírku. Koledníkům můžete přispět do zapečetěných pokladniček drobnou
i větší částkou. Přispět můžete také přímo na účet SČKCH. Vedoucí koledníků
budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která je
plnou mocí ke koledování.

Finanční prostředky Tříkrálové sbírky 2012 určené přímo pro potřeby Charity
Frenštát pod Radhoštěm, byly využity na podporu péče o sociálně slabé rodiny a
dokrytí nutných provozních výdajů Charitní pečovatelské služby.
Z výtěžku Třikrálové sbírky 2012 byla dále podpořena Charitní asistenční služba, která
vznikla v dubnu roku 2012 a může tak nabízet své služby nejenom přímo ve Frenštátě
pod Radhoštěm , ale i v přilehlých obcích, kam Charita Frenštát pod Radhoštěm
dojíždí. Obě podpořené charitativní služby jsou určené všem zájemcům, kteří o ně
projeví zájem. Tyto služby by bez podpory z prostředků Tříkrálové sbírky mohly jen
stěží plnit své poslání a poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, při
činnostech, které nemohou vykonávat samostatně a umožnit jim tak, žít
plnohodnotným způsobem života v jejich přirozeném prostředí.
Charita Vám všem již nyní děkuje za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar.
Pomozte nám pomáhat.
Za Charitu Frenštát p. R. Anna Čechová

Lichnovská „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
***************************************************

sezóna 2012 – 2013, XI. ročník
Výsledky po 4. kole:
muži:
ženy:
1. místo – Jurek Stanislav (891)
2. místo – Matúš Miroslav (881)
3. místo – Dadák Lukáš (863)
4. místo – Koudelák Jaroslav (862)
5. místo – Kotek Václav (592)

1. místo – Polívková Soňa – (710)
2. místo – Mikundová Mirka – (703)
3. místo – Dadáková Pavlína – (498)
4. místo – Gilarová Ilona – (466)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 5. kolo – 11.1.2013 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Program rodinného centra Orlovna
NA LEDEN 2013
***************************************************
První čtvrtek v měsíci v době 1615 – 1730 hod.
Druhý čtvrtek v měsíci v době 1630 – 1830 hod.
v budově Orlovny.
Více informací ke všem akcím naleznete na webových stránkách
a na samostatných plakátech.
Čtvrtek 3. 1.
SOVIČKA
Čtvrtek 10.1.
DOVEDNÉ RUCE
Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu pro děti i dospělé
(nebo dle náročnosti programu) - v ceně káva a čaj.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Na společná setkání se těší paní učitelka Dana Friedlová
………………………………………………………………………….
Více informací ke všem akcím naleznete na www.orellichnov.cz
nebo přímo na http://www.orellichnov.cz/rodinne-centrum/
a na samostatných plakátech.

Kavárna na kuželně

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

Zveme všechny lidi dobré vůle, kteří mají zájem se setkat, pokecat si, vypít
si kávu se zákuskem (marlenka, plněné štramberské ucho), dát si pivo nebo
i něco tvrdšího, v měsíci lednu 2013 na kuželnu u Orlovny, a to každou neděli v době
od 9 do 10 hodin.
Orel jednota Lichnov

Základní a Mateřská škola v Lichnově
***************************************************

Nevěsta pro hastrmana
Dobrý den, vážení posluchači. Hlásí se vám reportéři rádia Hluch s celým svým
štábem. Vítáme vás před ZŠ Lichnov. Dnes se společně se žáky prvního stupně
vydáváme do Divadla loutek v Ostravě. Čeká na nás pohádka Nevěsta pro
hastrmana. Všechny děti se už nemohou dočkat. Usedáme společně s nimi do
autobusů a vyjíždíme. Po hodinové cestě vcházíme do divadla, odkládáváme si své
oblečení do šatny a plni očekávání usedáme v hledišti. Tleskáme, aby představení už
začalo. Zhasínají světla, hraje živá hudba a otvírá se opona. Na jevišti stojí mlýn,
přichází herci a společně s hudbou zpívají. Pohádka začíná. Terka s Toníkem se mají

moc rádi, chtějí se vzít, ale hastrman si také dělá zálusk na Terezku. Chce si ji odvést
do své vodní říše. Ale co to? Před námi se otvírá velikánská kulisa vodníkovy říše, ve
které herci vodí malé loutky svých postav. Hlídací sumec straží Terku, protože ta se
chce vrátit zpět do mlýna. Diváci ani nedýchají. Přemůže Toník vodníka? Povedlo se!
Ale i hastrman si nakonec našel svoji nevěstu – Terčinu sestru Madlu. Pohádka končí
a všichni diváci tleskají, aby dali hercům najevo, že se jim představení moc líbilo.
Před divadlem se se žáky ZŠ Lichnov loučíme, ale už se těšíme na další společné
zážitky. Loučíme se i s vámi, vážení posluchači, a příště na shledanou při poslechu
rádia Hluch.
Reportéři IV. třídy Kája, Romanka, Magda a Adam.
Štěstí
Na Nový rok si přejeme hodně zdraví a štěstí. Co je to štěstí? V čem vidí štěstí naši
čtvrťáci?
mít věrné a spolehlivé kamarády
žít společně s rodinou na jednom místě, být zdraví, aby nikdo v rodině nezemřel
mít kde bydlet, nebýt oloupen ani vyloupen
učit se ve škole na samé jedničky, umět něco výjimečného
nehádat se, být ohleduplný, nepodvádět jiné a nelhat
mít se v rodině vzájemně rádi, a aby se rodiče nerozváděli
miminko v rodině
vyhrát soutěž, mít hodně peněz a jet s celou rodinou k moři
najít si holku nebo kluka
aby všichni řidiči jezdili opatrně a nás nepotkala autonehoda
aby v Lichnově nebylo zemětřesení a lavina
aby se nikdy a nikde nekradlo
aby se nikdo nikdy neztratil
Štěstí se nedá koupit. Každý člověk ho musí pocítit sám v sobě.
Vánoční trhy
Stánky kolem dokola,
koleda nás zavolá.
Na muzikál utíkám,
ráda se na něho podívám.
Nakoupím si cukroví,
snad mi to máma dovolí.
Kája, IV. Třída

Vážení rodiče,
zveme Vás s Vašim dítětem k zápisu do 1. třídy ve čtvrtek 31. ledna 2013
v době od 14.00 – 17. 00 hod.
S sebou přineste rodný list dítěte.
Mgr. Alena Dobečková
ředitelka ZŠ Lichnov
***************************************************

Plesová sezóna v roce 2013

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

V sobotu 19. ledna 2013
V pátek 25. ledna 2013

ROCKOVÝ KARNEVAL
ORELSKÝ PLES

V sobotu 9. února 2013
V pátek 15. února 2013

HASIČSKÝ PLES
FOTBALOVÝ PLES

V sobotu 2. března 2013
V sobotu 16. března 2013

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
SOUSEDSKÝ PLES

Více informací na samostatných plakátech.

Pořádá

Sobota 19.1.2013 v 19:00
V kulturním zařízení Lichnov
Večerem vás bude provázet kapela
Taneční vystoupení

Čeká vás bohatá tombola!!!
Večeře
Soutěž o nejlepší masku
Cena vstupenky 200,- večeře a místenka v ceně
vstupenky
Předprodej vstupenek na obecním úřadě od 7.1.2013

Vítání občánků 8. 12. 2012

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

Dne 8. 12. 2012 se uskutečnilo na Obecním úřadě v Lichnově vítání občánků.
Byli přivítání tito občánci.
Leoš Machek
Alex Tichavský
Nikol Goláňová
Dalibor Perez
Lukáš Rafael Osterezy
Šimon Pustějovský
Jonáš Cochlar
Jan Pustějovský
Daniel Kubečka
Jakub Pustějovský
Elen Švecová
Samuel Lukeš

více fotografií si můžete prohlédnout na www.lichnov.cz

Jubilanti
***************************************************

V měsíci lednu se dožívají významného jubilea:
Anna Jalůvková
Jaroslav Kašpárek
Marie Pustějovská
Zdeňka Hlávková
Miluše Špačková
Karel Tichavský

60
60
65
65
65
65

Antonín Tichavský
Zdeňka Bartoňová
František Babinec
Ladislav Zeman
Marie Drozdová

70
70
81
83
90

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

Vydává Obecní úřad v Lichnově. Vychází měsíčně v počtu 530 ks. Uzávěrka 25. den
v měsíci. Ev. Číslo: MK ČR E 20989. Datum vydání - do 5. dne v měsíci. Zodpovědný
redaktor: Pavlína Mičulková, email: obecniurad@tkrlichnov.cz, webové stránky:
www.lichnov.cz. Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.

