INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO schválila předložený návrh Plánu kulturních, společenských a sportovních akcí na r.2010.
• RO byla seznámena s návrhem závěrečného účtu obce včetně výsledku auditu za r. 2009. RO bere předloženou zprávu na
vědomí a doporučuje ZO závěrečný účet ke schválení.
• RO schválila hodnotící komisi pro výběrové řízení na stavbu autobusové zastávky „Zemanův most“.
• RO byla seznámena s geometrickým plánem rozdělení pozemků v lokalitě pod hřištěm a se záměrem směny pozemků p. č.
1839/23 a p.č. 1840/5.
• RO dala zamítavé stanovisko k žádosti majitelky pozemků v lokalitě za hřbitovem směrem k „Dubině“ k možnosti výstavby
fotovoltaické elektrárny - dle územního plánu nelze realizovat (zemědělská půda).
• Za účasti ředitelky Základní školy a Mateřské školy bylo projednáno hospodaření ZŠ za rok 2009 (přečerpání rozpočtu
v důsledku zvýšení cen energií) a inventarizace majetku ZŠ (majetek ZŠ přechází zpět do majetku obce).
V souvislosti s probíhajícím zápisem dětí do MŠ byla projednána záležitost rozšíření kapacity MŠ na 48 až 50 dětí (kapacitu
určí odbor školství MSK) od 1. září 2010. Ze strany vedení obce bude veškeré úsilí směřovat k tomu, aby prostory MŠ
využívané v současnosti jako knihovna byly uvolněny k 30. červnu 2010.

Jednání zastupitelstva obce
Zveme občany na
20. jednání zastupitelstva obce
ve čtvrtek 25. března 2010 v 18 hodin v klubovně „Na Obecní“
Program: zpráva o činnosti RO, závěrečný účet obce za rok 2009, úprava rozpočtu 2010, převody pozemků aj.

Splatnost poplatků
Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 4/2005 (vydaná v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb.) určuje poplatek za držení psa
staršího tří 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 2010.
Upozorňujeme občany, že termín splatnosti poplatku za odpady byl 31. ledna 2010 !!!

Zdravotnické středisko Lichnov

V měsíci březnu z důvodů rekonstrukce budovy MUDr. Irsáková
neordinuje ve dnech
5. března (pátek), 12. března (pátek), 15. března (pondělí) a 26. března 2010 (pátek)

Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.

Vzduchovka 2010
STČS - AVZO Lichnov a Obec Lichnov
pořádají v sobotu 6. března 2010 v klubovně „Na Obecní“
XXXVII. ročník
přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
o putovní pohár starosty obce
Začátek ve 13.00 hodin.

Startovné: žáci 5 Kč, dospělí 10 Kč.

Soutěž žáků bude ukončena v 16.00 hod., soutěž dospělých v 18.00 hod.

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2009/2010
Stav po 6. kole:
Muži:

Ženy:

1. místo - Ing.Matúš Miroslav (1729)
2. místo - Jurek Stanislav (1694)
3. místo - Koudelák Jaroslav (1618)
4. místo - Mikunda Petr ml. (1524)
5. místo - Běčák Alois (1477)
6. místo - Švrček Zdeněk (1369)
7. místo - Kludský Jan (1326)

1. místo - Mikundová Mirka (1434)
2. místo - Polívková Soňa (1330)

Další termín: 7. kolo - 19.3.2010 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

Tojstoráci
Tojstoráci vás zvou:
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE - PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍČKEM
Víceúčelové hřiště v Lichnově
Neděle 4.4.2010 od 14:00
- soutěže pro děti (možnost objednání balíčku)
- soutěž pro maminky o nejlepšího doma upečeného beránka
- soutěž pro tatínky o nejlepší domácí vaječný koňak
- podrobnosti na plakátcích, webu a tel.č. 731 860 256 (Marcela Ž.)

TELEVIZE ZDARMA aneb TojOslavy 3
Kulturní dům v Lichnově
Sobota 10.4.201 od 17:00
- oslava třetích narozenin Tojstoráků
- kulturní program (vystoupení dětí) na téma Znáte z TV.
- více na samostatných plakátcích a webu

LETNÍ TÁBOR: Poklad pevnosti Pagoda
16.7.2010 - 25.7.2010
- Dolní Bečva (pevná budova), pro děti od 7 do 15 let
- Cena 2700,- Kč
- Podrobnosti na letácích, webu a tel. Č. 775 921 423 (Jirka Matúš)
Sledujte web www.tojstoraci.cz a www.vasvolnycas.cz a budete vše vědět jako první.

Základní škola
Krátký přehled zpráv
6. 1. 2010
15. 1. 2010

Orion florbal cup - semifinále mladších žáků, z něhož „naši“ postupují dál
Orion florbal cup - okresní finále mladších žáků, v němž naši chlapci obsadili celkově 5. místo v okrese

27. 1. 2010

O Balynce, dobrém štěněti - hudební pohádka karlovarského divadla s ekologickým zaměřením
(třídění odpadu) pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

27. 1. 2010
28. 1. 2010
28. 1. 2010
2. 2. - 12. 2.

Matematická olympiáda žáků 5. ročníku, okresní kolo, ve kterém Ivo Meixner získal 2. místo
přednáška pro žáky 2. stupně o Antarktidě
zápis žáků do 1. ročníku
LVVZ - lyžařský kurz pro žáky VII. třídy

Ze školních sešitů na téma “Zda a proč třídím odpad?“
Odpad, který nám doma vzniká, třídíme na papír, sklo, plast, bioodpad, použité baterie a směsný odpad. Papír doma sbíráme
do krabic. Jakmile je jich dostatek, převezu je s tátou ke škole, kde je vyložíme a dovezené množství nahlásím do školní
soutěže ve sběru starého papíru. Poté co sním nebo vypiji to, co bylo ve skle, všechno sklo odnesu do zeleného kontejneru.
Většina pití, které mi chutná, se prodává v plastových nádobách. Ty po použití zmačkám, naskládám do tašek a vynesu do
žlutého kontejneru. Biologický odpad (jako jsou zbytky ze zeleniny a ovoce) kompostujeme. Použité baterie nosím do
obchodu, kde je krabice speciálně na vybité baterie. Směsný odpad je to, co nerecyklujeme a vyhazujeme ho do tmavé
popelnice. Odpad třídím, aby se mohl recyklovat a neznečišťoval přírodu.
Ivo, V. třída
Třídím odpad, protože mám ráda přírodu. Nechci, aby přibývaly skládky a vím, že správně tříděný odpad je dále možné
zpracovat. V Lichnově u „Dia“ máme tři kontejnery. Žlutý na plasty, zelený na sklo a hnědý na biologický odpad ze zahrad.
Existuje i modrý kontejner na papír, ale ten v Lichnově nemáme. Vytříděný starý papír vozíme do školy. Odpad, který
nemůžeme vyhodit do běžných kontejnerů, odvážíme do sběrných dvorů. Občas doma nahromadíme staré železo, které taťka
odveze do sběrných surovin ve Frenštátě p.R. Já odpad třídím a vy?
Kamila, V. třída
Vybíráme z prací žáků
… Myslím si, že tříděním odpadu přispívám k jeho snadnější recyklaci. Při pobytu venku neodhazuji odpadky, protože nechci
znečišťovat naše životní prostředí, např. řeky a půdu.
… Tříděním odpadu chráním alespoň trochu přírodu a umožňuji tak recyklaci skla, plastu a papíru.
… Nechci, aby se vytvářely divoké skládky, ze kterých by se jedovaté látky dostaly do těl rostlin a živočichů, a tím i do lidí.
… Tříděním a recyklací odpadu nemusíme těžit tak velká množství dřeva a nerostných surovin.
… Odpad třídíme a nepálíme, abychom neznečistili vzduch, který dýcháme.
… Jenom správně roztříděný odpad je možné recyklovat. Proto je nutné třídit odpad už doma.Většinu odpadu by šlo znovu
použít, ale mnoho materiálů končí buď na skládkách, nebo se pálí. Proto musíme vytěžit mnoho tun přírodních surovin.
… Odpad třídím proto, abych ještě víc neznečišťovala životní prostředí. Z roztříděného odpadu se vyrábí spousta užitečných
věcí. Tříděním může každý z nás ovlivnit životní prostředí i s ohledem na další generace.
… Mnozí z lásky k přírodě, jiní berou třídění jako součást moderního životního stylu, dalším připadá jako zbytečná věc. Tím,
že třídíme odpad, šetříme přírodu a nezhoršujeme ekologickou situaci.
žáci V. třídy

Turnaj v kuželkách
Orel jednota Lichnov
pořádá
v sobotu 20. března 2010

o putovní pohár starosty Orla jednoty Lichnov
IX. ročník
(soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev)

Přihlášky: děti - dne 20.3.2010, ostatní do 17.3.2010 (tel.: 608 731 468 nebo email: matusm@tkrlichnov.cz)
Presentace: děti do 15 let 8,45 - 9,15 hod
Začátek:

děti
ostatní

9,20 hod
12,45 hod

Startovné: děti
ostatní

15.- Kč
30.- Kč

Sportovní obuv (přezutí) s sebou

Občerstvení zajištěno

Podrobná pravidla soutěže - viz www.lichnov.cz - odkaz Orel

Nabídka zabíjačkových výrobků

Prodej zabíjačkových výrobků a masa
v pátek 2.dubna 2010 od 10 do 12 hodin na moštárně
Objednávky na tel. 604 123 734 nebo v hostinci „Na obecní“.

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Motto 2009-2010:

OTEVŘENÁ NÁRUČ VŠEM
Každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. v Orlovně

Program na březen 2010
Čtvrtek 4. března

Tojstoráci dětem aneb Po stopách velkého Tojstoráka

Pondělí 8. března

Sovička
Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let od 16,15 hod.

Čtvrtek 11. března Dílnička u kafíčka Plstění a hrátky s vlnou
Čtvrtek 18. března Tojstoráci dětem aneb Po stopách velkého Tojstoráka
Čtvrtek 25. března Tojstoráci dětem aneb po stopách velkého Tojstoráka
Středa 31. března
Velikonoční vyrábění

Vstup na pobytové činnosti je 10,-Kč na osobu pro děti i dospělé (v ceně káva a čaj).
V zimním období v době čtvrtečních programů rodinného centra je otevřen bar na kuželně.
Kontakt: Marcela Žižlavská tel. 731 860 256

MASÁŽE A CVIČENÍ DĚTÍ A KOJENCŮ
(pro děti již od 6 týdnů a starší)
v budově Orlovny úterý 9. března a 23. března 1000 - 1130
Jeden vstup činí 50 Kč za maminku a dítě. Kontakt: Šárka Cochlarová tel. 739 434 754

KUŘÁTKA A VRABEČCI
setkání maminek s malými dětmi
Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let, rádi však uvítáme i maminky nastávající
v úterý 2. března a 16. března 2010 930 - 1130 v budově Orlovny
Hlavní program v 1030 vede Mgr. Petra Sztuchlíková (klinický logoped)
(procvičujeme jazýček, trénujeme motoriku, kreslíme, malujeme, zpíváme, tančíme a cvičíme)
Jeden vstup činí 10 Kč za maminku a dítě.

Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz a na samostatných plakátech.

dětského oblečení, obuvi a potřeb
Akce bude probíhat v přisálí Kulturního zařízení v Lichnově.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

22. března.
23. března
24. března
25. března

9:00 - 11:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
9:00 - 11:00 hod. 14:00 - 17:00 hod.
9:00 - 11:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
16:00 - 18:00 hod.

PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
VYÚČTOVÁNÍ

Přijímáme: dětské oblečení a obuv do velikosti 170, potřeby pro děti (chůvičky, autosedačky, hračky, pohádky na originálních
nosičích-MC, CD, DVD, knížky), dětské vybavení (kola, brusle, kočárky atd.).
Nepřijímáme: oblečení pro dospělé, spodní prádlo, staré vytahané svetry
• oblečení musí být čisté, označené rozumnou cenou a alespoň trochu „in“
• kočárky, židličky, postýlky a ostatní věci větších rozměrů jsou přijímány pouze na fotografii s přiloženým inzerátem a
budou k dispozici na nástěnce.
• jsme nuceni omezit zboží od jednoho prodávajícího na 100 ks
• neprodané zboží bude vráceno při vyúčtování
• na Orlovně nebo v obchodě u Matúšů si můžete vyzvednout přebírací formulář a vyplnit si jej doma

Vodné a stočné SmVaK pro rok 2010
S účinností od 1. ledna 2010 platí pro zákazníky Severomoravských vodovodu a kanalizací Ostrava a.s. (okresy FrýdekMístek, Karviná, Nový Jičín a Opava) nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních.
Cena v Kč/m3 (včetně DPH):
Voda pitná (vodné)
30,70 Kč
Voda odvedená (stočné) 27,18 Kč
Celkem vodné a stočné 57,88 Kč
U vodného činí rozdíl ve srovnání s rokem 2009 1,65 Kč, u stočného 0,93 Kč, celkem 2,58 Kč, tj. 5,16 % bez DPH. Ve
srovnání s dalšími vodárenskými společnostmi ČR patří ceny SmVaK Ostrava a.s. stále k nižším v rámci celorepublikového
průměru.
Ceny jsou stanoveny tak, aby umožnily pokrytí stávajících nákladů a společnost SmVaK Ostrava a.s. mohla i nadále
poskytovat svým zákazníkům služby v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Informace z Úřadu práce Nový Jičín
Průměrná roční nezaměstnanost v roce 2009 (kráceno):
Petřvald
Slatina
Hodslavice
Starý Jičín
Lichnov

6,92 %
7,28 %
7,89 %
8,03 %
9,13 %

Sedlnice
Fulnek
Vražné
Kujavy
Heřmánky

15,00 %
15,63 %
16,16 %
16,48 %
18,31 %

Jak žádat o důchod v roce 2010
Pokud jste nechali odchod do důchodu na letošní rok, mohlo by vás zajímat, co všechno musíte doložit, aby se vyřizování
zbytečně neprotáhlo...
I po 1.1.2010 musíte splnit dvě základní podmínky - dosažení důchodového věku a dobu pojištění. Kdo dosáhne
důchodového věku v roce 2010 a bude chtít požádat o důchod, bude muset mít dobu pojištění 26 let, tedy o rok více než v roce
uplynulém. Jak žádat o důchod v roce 2010 ?
Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu
občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři
měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.
Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. Pokud nemůže budoucí
důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez
toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře,
že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.
Co musíte předložit, když žádáte o důchod
Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) se předkládá zejména:
•
•
•
•
•

občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti,
potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za
pracovní úraz (nemoc z povolání),
• potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,

• pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený
tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
• doklady prokazující zaměstnání v cizině,
• chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení
zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
• evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání - předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ.
• Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala
důchod, se předkládá:
• občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
• úmrtní list zesnulého,
• oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
• rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod.
Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré
doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod. Podrobnější informace ve
věci dokladování žádostí o důchod lze získat na kterékoli OSSZ.
Žádosti o důchod postupují OSSZ do ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která o nich rozhoduje a
vypočítá výši důchodu. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se
stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a nezaslali potřebné dokumenty
ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je
evidence kompletní. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje
ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu.
Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho
výplaty (takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu).

Jaro je za dveřmi…
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu
spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina
lidí vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné
chvíle.
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí
rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon,
ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto
zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů
při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny.
Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku,
aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.
Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod
neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích,
zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno
v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a informačnímu středisku
Frýdek-Místek na číslo 950 720 010 nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické
osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem
„Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou
voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý
rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by se měl chovat
obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost
tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše
25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor, územní odbor Nový Jičín

Zveme Vás na

Sobota 20. března 2010 od 19 hod.

Hudba: SUNAR DUO

Předtančení skupiny DIREKT, S.M.O. „Lord of the Dance“
… a opět nebude chybět popůlnoční show
Tombola

Vstupné 250 Kč (včetně večeře)

Klub důchodců

Zveme všechny členy i občany do klubovny „Na obecní“ v úterý 2. března 2010 v 17 hodin na přednášku s promítáním videa
„Historie Valašska“
Přednášet bude Mgr. Václav Michalička.
Máte-li z historie obce a okolí fotky (domů, věcí, krojů, krajiny apod.) nebo jiné zajímavosti, přineste s sebou.
Výbor Klubu důchodců

JUBILANTI
V měsíci březnu se dožívají významného jubilea:
Boháčová Květoslava
Příhodová Marta
Pustějovský Jiří
Šrubařová Jaroslava
Drozdová Evžena
Špačková Drahuše
Mertová Anežka
Pensimusová Jiřina
Petr Alois

60 let
60 let
60 let
70 let
80 let
80 let
83 let
87 let
90 let

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

Vydává Obecní úřad v Lichnově

Uzávěrka 25. den v měsíci

