Informace z 18. Zasedání Zastupitelstva obce

1/2014

LICHNOVSKÝ ZPRAVODAJ
Plesová sezóna 2014
Sobota 25. ledna 2014

Rockový karneval

Pátek 31. ledna 2014

Orelský ples

Pátek 14. února 2014

Fotbalový ples

Sobota 1. března 2014

Hasičský ples

Sobota 8. Března 2014

Dětský maškarní ples

Více informací na samostatných plakátech.
……………………………………………………………………………………………………………………….

Faktury za stočné
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás požádat o trpělivost ohledně vystavení
faktur a následného zasílání plateb za stočné. Jedná se o
novou agendu, jejíž zavedení je obsáhlé.
Také Vás chceme požádat, abyste při platbě bankovním
převodem uváděli variabilní symbol, který máte uvedený
vždy na faktuře, abychom mohli identifikovat Vaši platbu.
Platbu za stočné (a také za vodné u odběratelů
lichnovského „Pračkového vodovodu“) prosím zasílejte na
účet č. 35-1760172379/0800, který je k těmto platbám
určený.
Faktury za stočné II. pol. 2013 budou zaslány v lednu
2014.

• Zastupitelstvo obce schválilo na základě § 84, odst. 2, písm. i) zákona č.
128/2000 Sb. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 - o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší OZV č. 4/2012.
• Zastupitelstvo obce schválilo na základě § 84, ods. 2, písm. i) zákona č.
128/2000 Sb. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o místních poplatcích,
kterou se současně ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních
poplatcích.
• Zastupitelstvo obce schválilo cenu ve výši 23,- Kč/m3 + DPH za dodávku
pitné vody z obecního „Pračkového“ vodovodu.
• Zastupitelstvo obce schválilo cenu ve výši 24,57,- Kč/m3 bez DPH za
stočné.
• Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci Základní listiny procesu
„Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb pro správní obvod
města Frenštát pod Radhoštěm“.
• Zastupitelstvo obce schválilo „Rozvojový strategický dokument obce
Lichnov na roky 2014 - 2017“
• Zastupitelstvo obce
a) schválilo rozpočtové opatření č. 5/2013.
b) pověřilo radu obce provedením úpravy rozpočtu r. 2013 rozpočtového opatření č. 6
c) schválilo odpustit roční splátku Jednotě Orel Lichnov ve výši
40.000,- Kč.
• Zastupitelstvo obce
a) schválilo rozpočet obce na r. 2014 ve výši 17. 930 000,- Kč, jehož
nedílnou součástí je příloha č. 1 a 2.
b) schválilo spolufinancování projektu „Podpora přírodovědného a
technického vzdělání v Moravskoslezském kraji“

Pozvánka na Valnou hromadu NFC Lichnov
Zveme všechny registrované členy NFC Lichnov na Valnou hromadu, která se
uskuteční v pátek 24. ledna od 17.30 hod. v restauraci „Na Hřišti“.

Platba místních poplatků na rok 2014

Rodinné centrum Orlovna

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.

Program na leden 2014

Sazba poplatku činí 400 Kč na 1 poplatníka

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku.

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3
měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč.
Poplatek je splatný do 30. června příslušného kalendářního roku.
Uvedené poplatky můžete hradit hotově na pokladně OÚ v Lichnově nebo
převodem na účet 1760172379/0800 a jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné Vašeho domu. Prosím na výše uvedený účet zasílejte pouze
poplatky za odpady a za psa. Platby za vodné a stočné zasílejte na zvláštní
účet, který máte vždy uvedený na faktuře.

PONDĚLKY v době od 1630 – 1830 hod. pro všechny zájemce
(děti, mládež, maminky, tatínky, babičky atd.)
6.1. a 20.1. - pracovní činnosti
(aranžování, vyrábění, tvoření atd.)
13.1. a 27.1. - volná zábava
(kuželky, pin-pong, šipky, kalčo a nebo si jen pokecat s
kamarády.)
ČTVRTKY v době od 900 – 1100 hod. setkávání maminek s menšími dětmi
(volná zábava)
PONDĚLÍ v době od 1900 – 2000 hod. se koná v tělocvičně na orlovně
pravidelné cvičení KALANETIKY
Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu pro dospělé i děti (do 3 let
zdarma), nebo cena dle náročnosti programu (např. aranžování 50,-Kč).
Káva a čaj zdarma.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Na společná setkání se těší Marcela, Jana, Šárka, Katka a na příjemné cvičení
Hanka

Lichnovská „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2013 – 2014, XII. ročník
Výsledky po 4. kole:
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (888)
2. místo – Koudelák Jaroslav (878)
3. místo – Matúš Miroslav (875)
4. místo – Jurek Stanislav (810)
5. místo – Vraník František (519)

ženy:
1. místo – Mikundová Mirka – (756)
2. místo – Polívková Soňa – (721)
3. místo – Dadáková Pavlína – (648)
4. místo – Gilarová Ilona – (544)
5. místo – Špačková Jana – (513)
6. místo – Jalůvková Jana – (424)
Další termín: 5. kolo – 10.1.2014 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Základní škola Lichnov
Vánoční trhy
Každým rokem u nás ve škole tradičně probíhají na hlavní chodbě vánoční
trhy. Letos se konaly 13. 12. v 15.30 hodin. Atmosféra byla velmi pěkná,
vánoční stromeček stál na chodbě, hezky ozdobený a rozsvícený. Ještě před
zahájením si žáci všech tříd nachystali na chodbu lavice a výrobky, které žáci
vyrobili ve čtvrtek v dílnách. Všechny výrobky postavili na lavici a byli
připraveni prodávat. Za chvíli začali přicházet lidé, dívali se po lavicích, a co
se jim líbilo, to si koupili. Museli jsme i dávat slevy. Pak se vybraní žáci
postavili na schody a začali zpívat koledy za doprovodu kytary. Lidé nám
zatleskali a dále pokračovali v nákupech. Sedmá třída měla bufet, kde se
prodávaly tousty a kofola. Rodiče si tam mohli sednout a pochutnat si. V 16
hodin následovalo divadlo „Zvířátka v zimě“, které vedla paní učitelka
Červenková. Vánoční trhy v tomto roce proběhly skvěle, děkujeme všem
učitelům, paní zástupkyni a paní ředitelce, že se trhy konaly. Sice příští rok už
na této škole nebudu, ale přijdu se podívat.
Tereza Maková, IX. třída
Vánoční trhy ve škole
Každý rok se na naší škole konají vánoční trhy, na které se každá třída pilně
připravuje. Vyrábíme různé vánoční ozdoby, svícny a pečeme cukroví, které
pak prodáváme na hlavní chodbě nebo v jiných prostorách školy. Abyste se
neztratili, všude po škole jsou udělané šipky, které vám říkají, kde co najdete.
Letos trhy začaly v 15.30 a končily okolo 17. hodiny. Začátek trhů nám
zpříjemnily koledy, které zpívali žáci naší školy s doprovodem kytary.
Z počátku to vypadalo, že si nikdo nic nekoupí, ale v průběhu času se to
zlepšilo. Nesmím zapomenout na školní vánoční stromek, který stojí na konci
hlavní chodby, a zútulnil nám tak prostředí. Školní trhy jsou fakt super a
doufám, že budou i příští rok. I když ve škole už nebudu, určitě si něco
koupím.
Martin Špaček, IX. Třída
Královna Koloběžka První
Dobrý den, milí posluchači, rádia Hluch. Je čtvrtek 21. 11. 2013 a my jsme
opět zavítali do ZŠ Lichnov. Ptáte se proč? Jedeme společně s 1. - 5.
ročníkem do Divadla loutek v Ostravě. Podíváme se na pohádku … Uhodnete
jakou? No přece Královna Koloběžka První od pana Jana Wericha. Po krátké
cestě vstupujeme do předsálí a v šatně si odkládáme své bundy, šály, čepice
a usedáme na vyhrazená místa v hledišti. Představení začíná. V pohádce
vystupují herci společně s loutkami Zdeničky, pana krále, rybáře

a jeho ženy, mlynáře a dvou koňařů. Chytrost a snaha pomoci vítězí nad
hloupostí, chamtivostí a zlobou. Nechybí zapeklité hádanky a živý zpěv herců.
Zkrátka pohádka jak má být. Všem se líbila a chtěli by zhlédnout i jiné
pohádky od Jana Wericha. S pozdravem „Pohádkám zdar“ se s vámi loučí
reportéři rádia Hluch.
reportéři CLPPV, V. třída
Dopravní výchova
Haló, haló! Opět se vám hlásí rádio Hluch. Je pondělí 9. 1. 2013 a my míříme
společně s žáky 1. stupně do knihovny ZŠ Lichnov na program o dopravní
výchově. Uvítala nás paní Lenka Matulová, která si pro nás připravila
procvičování dopravních značek, pravidel silničního provozu, řešení
křižovatek, vybavení jízdního kola, světelné signály, pokyny dopravních
policistů a PPP při tepenném krvácení. Na závěr jsme se podívali na film „Než
přijede záchranka“, kde lépe jednaly děti než dospělí. Také jsme se dozvěděli
jak být viděn za tmy a být na silnici v bezpečí. My i všechny děti I. - V. třídy se
už těšíme na jaro, kdy si vše pojedeme vyzkoušet na dopravní hřiště
v Kopřivnici. Loučí se s vámi reportéři rádia Hluch a pozor na silniční piráty!
reportéři CLPPVK, V. třída

Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky
k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má
dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před
nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní
prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje 95 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé naší obce Lichnov mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat na
sběrném místě v Lichnově nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze
sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem,
v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy,
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť
je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický
materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek.
Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Zimní údržba místních komunikací
Chtěli bychom upozornit všechny občany, aby neparkovali svá auta na
okrajích místních komunikací u svých rodinných domků, čimž dochází k
zúžení komunikací což brání řádnému provedení odhrnutí sněhu.

MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
V LICHNOVĚ - PRŮZKUM
Dobrý den, jmenuji se Alena Broučková a jsem studentkou Univerzity
Palackého v Olomouci. V Lichnově se podílím zejména na organizaci akcí
Tojstoráků, přípravě letních táborů, výletů a dalších akcí. Tento průzkum je
součástí mé diplomové práce, která je zaměřena na možnosti trávení volného
času a úlohu neziskových organizaci právě ve Vaší obci. Díky Vašim
odpovědím bude možné zjistit představy a potřeby Vás, obyvatel, a na
základě výsledků potom vytvořit podklad pro požadované změny. Výsledky
budou k dispozici nejen veřejnosti, ale především také zastupitelům obce a
členům místních zájmových organizací. Pokud chcete ovlivnit volný čas svůj a
svých dětí, zúčastněte se, prosím, tohoto průzkumu.
Dotazník je možné vyplnit na internetových stránkách www.vasvolnycas.cz
nebo v tištěné podobě v budově obecního úřadu, kde jej můžete odevzdat do
připravené schránky.
Dotazníky vyplňujte nejpozději do 31. ledna 2014. Průzkum je zaměřen na
děti od 6 let, rodiče a jejich děti a ostatní dospělé občany. Je zcela anonymní
a jeho vyplnění potrvá max. 15 minut.
Děti od čtvrté třídy budou dotazník vyplňovat v ZŠ Lichnov. Máte-li děti mladší
nebo navštěvují-li jinou školu, vyplňte s nimi, prosím, dotazník Vy.
Dotazník vyplňte pouze jednou!
S výsledky šetření budete seznámeni prostřednictvím obecního zpravodaje a
internetu.
Děkuji Vám za spolupráci.

Finanční úřad Kopřivnice
Nezapomeňte do 31. 3. 2014 podat přiznání k dani z nemovitostí, které jste
nabyli v průběhu roku 2013 – kupní smlouvou, darovací smlouvou apod.,
případně jste je prodali. Rozhodující jsou právní účinky vkladu do katastru
nemovitostí do 31. 12. 2013

Jubilanti
V měsíci lednu se dožívají významného jubilea:
Kocián Ladislav
Tichavská Miroslava
Dobečka Jan
Píštěk František
Kociánová Danuše

60
60
60
60
65

Pustějovská Jana
Kahánek Zdeněk
Michnová Jana
Zeman Ladislav
Drozdová Marie

75
80
80
84
91

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