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Informace z Obecního úřadu Lichnov
Vážení a milí,
dne 14. června 2014 se opět uskuteční Den obce Lichnov,
který se koná vždy jednou za 2 roky ve spolupráci s obcí
Lichnov, okres Bruntál.
Program akce je bohatý. Začíná v 10.00 hod., kdy se na
fotbalovém hřišti sehraje utkání našich fotbalistů „Staří
páni“ a fotbalistů z druhého Lichnova. Ve 12.00 hod.
porovnají své síly lichnovjané v kuželkách a ve 13.00 hod.
ještě zabojují ve volejbalovém zápase na víceúčelovém
hřišti.
A aby výkony našich týmů byly co nejlepší, je potřeba, aby
jste je přišli náležitě povzbudit. Další a především hlavní
část akce probíhá od 15.00 hod v areálu před Moštárnou.
Po oficiálním zahájení vystoupí žáci Základní a Mateřské
školy, následně si budete moci poslechnout dechovou
hudbu Javořinka a zatancovat si v rytmu hudby Meteoru z
Prahy či Fleretu. V době od 16.00 – 18.00 hod. budete mít
možnost prohlédnout si s průvodcem nově vymalovaný
kostel sv. Petra a Pavla. Pro děti budou připraveny různé
hry a atrakce a dospělí se také budou moci realizovat v
soutěži. Nesmíme taky zapomenout upozornit na
slosovatelné vstupné, kde můžete vyhrát hodnotné ceny.
Předprodej vstupenek je již zahájen. (Obecní úřad Lichnov,
restaurace „Na Hřišti“, pohostinství „Na Obecní“ )

Cena vstupného:
pro dospělé 60,- Kč v předprodeji, 100,- Kč na místě
pro důchodce a ZTP 30,- Kč, děti do 15-ti let zdarma.
Zváni jsou nejen všichni občané a rodáci z Lichnova, ale přijet se může
podívat každý, koho program zaujme.
….......................................................................................................................
Informace z 20. zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce,
• schválilo přijetí dotace na realizaci akce CZ.1.02/2.1.00/13.18971
Snížení prašnosti silnic v obci Lichnov.
• ZO a) vybralo jako poskytovatele úvěru na akci „Snížení prašnosti
silnic v obci Lichnov“ Českou spořitelnu a.s.
• ZO b) schválilo uzavření Smlouvy o úvěru č. 0379992429 mezi Obcí
Lichnov, Lichnov 90, IČ:00298115 jako „klientem“ a Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, IČ:
45244782 jako „bankou“, jejiž účelem je financování akce „ Snížení
prašnosti silnic v obci Lichnov“ a pověřilo starostu podpisem této
smlouvy.
• schválilo uzavření Smlouvy o úvěru č. 0379614479 mezi Obcí
Lichnov, Lichnov 90, IČ:00298115 jako „klientem“ a Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, IČ:
45244782 jako „bankou“ jejiž účelem je financování akce
„Energetické úspory objektu Hasičská zbrojnice v Lichnově“ a
pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
….......................................................................................................................
Informace z 69. jednání Rady obce
Rada obce,
• schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115
zastoupenou Ing. Alešem Mičulkou a firmou Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem a
pověřila starostu obce podpisem této smlouvy.
• souhlasí s prominutím poplatku za pronájem Kulturního zařízení ze
dne 26. 4. 2014 občanskému sdružení Tojstoráci, kde se konalo
vystoupení místních dětí s názvem TojOslavy 7: Náš Lichnov.

Zametací vůz

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky – do 30. 6. 2014

Vážení občané,
materiální rozvoj obce patří k základním pilířům života obce. Rozvoj, to není
jen výstavba, ale také investice do techniky, která potom přináší nejedno
zlepšení pro občany a pro zaměstnance. Nová moderní technika musí ulehčit
a zrychlit práci. Určitě jste si všimli, že po obci jezdí oranžový zametací vůz.
Tento zametač je novým majetkem obce, zakoupeným za pomocí dotací z
Fondu životního prostředí. Naše obec patří do oblasti ostravska, která je
znečištěná prachem v ovzduší, proto je zde směřována podpora. Pořizovací
cena zametacího vozu včetně nákladů na vyřízení žádosti činila 4 586 626,Kč a výše dotace, kterou jsme získali byla 4 100 084,-Kč. V současné době
naši proškoleni zaměstnanci již zametač využívají a neustále se učí používat
všechny jeho funkce a možnosti. Zametač je mimo jiné vybaven sací hubicí
se kterou jde vysávat kanálové vpusti a šachty, nebo také vysávat listí. Má
zabudovanou tlakovou myčku, takže umyje nejen sebe, ale i např. dopravní
značení nebo nádoby na odpad. Může také převážet vodu, apod.
Je samozřejmé, že pro obec naší velikosti by byl zametač luxusem a tak
můžeme s ním zametat i v okolních obcích. Také se počítá s tím, že do
budoucna bude vybaven výměnnými nástavbami, jelikož se jedná o nosič
nářadí. Jeho možnosti jsou víceméně neomezené, počínaje sněžným pluhem,
vyžínačem příkop až po nosič kontejnerů nebo zdvižnou plošinu. Věřím, že
nová technika nejen zlepší životní prostředí v obci a usnadní práci, ale
pomůže i dalšímu rozvoji, např. s asfaltováním místních komunací.
Ing. Aleš Mičulka, starosta
….......................................................................................................................

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen za „komunální odpad“) je stanovena sazba
místního poplatku za komunální odpad za rok 2014 na částku
400 Kč/poplatník a poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2014

Označení domů
Upozornění pro některé občany!
Vlastník nemovitosti je dle § 32, odst. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
povinen na svůj náklad viditelně označit budovu určeným číslem popisným a
udržovat toto v řádném stavu. Přidělené číslo se umísťuje u vchodu do
budovy. Má-li budova více vchodů, umísťuje se vždy u vchodu orientovaného
ke komunikaci.

Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpad:
- v pokladně Obecního úřadu (Po, St 7.00-12.00, 13.00 – 17.00; Út 7.0012.00, 13.00-15.00; Čt 7.00-12.00)
nebo
- bankovním převodem na účet číslo 1760172379/0800, a to s uvedením
variabilního symbolu, kterým je číslo popisné vašeho domu. Také můžete
uvést ve vkazu pro příjemce počet osob a popř. psů.
Poplatek ze psů
Tento poplatek stanový dle vyhlášky č. 2/2013, o místních poplatcích je také
splatný nejpozději do 30. 6. 2014. Sazba místního poplatku ze psů za rok
2014 je stanovena na částku 100,- Kč/ za prvního psa a 150,- Kč/za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Způsob úhrady místního poplatku ze psů je stejný, jako u úhrady poplatku
za komunální odpad.
V případě dotazů se můžete obrátit na Pavlínu Mičulkovou, kancelář v
přízemí OÚ Lichnov, tel. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
….......................................................................................................................

Výsledky hlasování v obci Lichnov

Základní škola Lichnov

Volby do Evropského parlamentu

Holocaust na druhou
Dovolte, abych se představil. Jsem Krokus. Žlutý Krokus.
Do Lichnova jsem se dostal spolu se svými kamarády, když nás paní učitelka
objednala prostřednictvím Židovského muzea v Praze. Jsme totiž součástí
celosvětového projektu Krokus, který připravila irská organizace Holocaust
Education Trust Ireland, aby zapojila mládež do sázení cibulek žlutých krokusů
na památku obětí holocaustu.
Nejdříve jsme byli zabaleni v papírovém sáčku, ale brzy nás žákyně deváté třídy
vysadily do trávy před školou. Dlouho vybíraly místo, aby nás bylo vidět i z cesty
vedoucí kolem školy. A přemýšlely i o tvaru. Rozhodly se pro šesticípou
židovskou hvězdu. Bylo to na podzim, abychom brzy na jaře vykvetli a
připomněli tak barvou i tvarem památku holocaustu. Děvčata si dělala starosti,
jak přežijeme zimu. Zda nezmrzneme nebo zda si na nás nepochutnají myši.
Proto nás chodila občas kontrolovat. Opatrně našlapovala a hledala v trávě, zda
neobjeví pupeny. Těch se pak opatrně dotýkala a měla radost, že jsme všichni
přežili. I my jsme byli šťastní a těšili jsme se z teplého jarního sluníčka,
protahovali jsme se a vystrkovali své zelené lístečky vstříc teplu a světlu.
Jednoho dne se na nás přišla podívat i paní školnice a udělala kolem nás
takovou ohrádku z klacíků. Teď jsme se cítili úplně v bezpečí a těšili se, že už
brzy rozkveteme. Ale ouha! Najednou se objevili lidé v tvrdých pracovních
botách, kteří se neohlíželi napravo nalevo, ohrádka neohrádka. Začali kácet
nedaleké stromy a na nás padaly větve, šlapaly po nás tvrdé boty, dokonce se
přes nás převalila těžká kláda. Byli jsme ohnutí, zlomení, pošlapaní. To však
ještě nebyl konec našeho utrpení. Lidé se rozhodli tenké větve spálit. Naházeli
je na hromadu, zapálili a vůbec jim nevadilo, že uhořeli i někteří naši kamarádi.
A tak jsme zažili svůj holocaust. Přesto někteří z nás přežili. A rozkvetli! Jako
památka na hrůzy druhé světové války, ale i jako památka na naše uhořelé
kamarády.

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byl vydány úřední obálky
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Procento účasti
Číslo
strany

Název strany

1226
257
254
20,96 %
Platné hlasy

Počet hlasů

v%

5

KDU-ČSL

54

21,25

10

KSČM

49

19,29

14

ČSSD

47

18,50

16

ANO 2011

31

12,20

20

ODS

29

11,41

7

Koalice TOP 09 a Starostové

11

4,33

22

Úsvit přímé demkokracie T. Okamury

11

4,33

32

Česká pirátská strana

7

2,75

24

Strana svobodných občanů

4

1,57

2

Koalice SP a NO!

2

0,78

4

NE Bruselu-Národní demokracie

2

0,78

9

LEV 21-Národní socialisté

2

0,78

23

Strana zelených

2

0,78

26

Komunistická str. Československá

2

0,78

18

Moravané

1

0,39

Volební účast v okolních obcích:
Veřovice
15,41 %
Tichá
19,14 %
Bordovice
24,90 %
Frenštát p. R. 15,32 %

Kopřivnice
Štramberk
Ženklava
Nový Jičín

17,19 %
19,70 %
11,72 %
16,84 %

Den Země

Víte, kdy se slaví mezinárodní Den Země? Je to 22. dubna a poprvé se slavil v
Americe. Jde o ekologický svátek, který upozorňuje lidi naší planety na to, jak si
ničí své životní prostředí. Tohle a další zajímavosti o Dni Země jsme se dozvěděli
z prezentace, kterou jsme si pouštěli v naší páté třídě. Taky jsme nezapomněli
na Desatero malého ochránce přírody. A pak už jsme se těšili na Historickou
sokolnickou show skupiny VANCOŠ. Sokolníci nám zábavným způsobem
předvedli dravce, které chovají. Nechyběli sokoli, sovy, kondoři, havrani a orli.
Povídali nám o nich a ukázali nám styl letu a způsob lovu. Co diváky nejvíc
zaujalo?

Orel mořský, sova pálená a svým skákáním také černá samička kondora Alice. Po
návratu do třídy jsme si zahráli ekologický AZ kvíz. Hra se všem líbila. Jako tečku
na závěr jsme si v angličtině zahráli Bingo.
Naše Země milá,
už jsi trochu stará
a tak sis určitě našla kamaráda.
Sluníčko ti popřálo
a dárek ti podalo.
My ti také jeden dáme,
lásku pro tebe tu máme.

Stromečky ti zasejeme
a kytičky zalejeme.
Studánky ti vyčistíme.
Pomáhat se musí! To my víme.

Magda Lukešová, V. třída

Den mimořádných událostí
Je páteční ráno 9. 5. 2014. Na první pohled začíná jako každý jiný den. Na druhý
pohled ale všichni víme, že nás čeká den plný událostí. Povídali jsme si o ochraně
člověka za mimořádných událostí, když tu jsme uslyšeli požární sirénu a křik
„Hoří“. Seřadili jsme se u dveří, paní učitelka vzala třídní knihu a vyšli jsme ven
před školu. Hasiči prohlédli celou školu, zachránili paní ředitelku a začali hasit.
Po ukončení cvičného poplachu a evakuace školy jsme se vrátili do třídy a pustili
si prezentaci „Chráníme sebe, aneb zdraví máme jen jedno“. Kvízem nás
prováděl Chytrolín, kterému se také říká Jitrnička. Odpovídali jsme na různé
otázky a řešili různé situace ze života. Například jak se zachovat při setkání
s cizím člověkem, co dělat, když nás někdo obtěžuje, jak si chránit své tělo při
sportu a v dopravním provozu, jak si poradit, když se ztratíme, zásady při
koupání, co udělat při nálezu mrtvého zvířete, důležitá telefonní čísla. Za každou
správnou odpověď jsme odhalili jeden symbol morseovky. Když jsme
zodpověděli všechny otázky správně, rozluštili jsme si tajenku v morseovce. v
morseovce. Následovala vydatná svačinka a po ní jsme šli společně s IV. a VI.
třídou na program, který si pro nás připravili hasiči z Lichnova, Tiché a Frenštátu.
Mohli jsme si vyzkoušet hasičské helmy, obleky a dýchací přístroje. Frenštátští
hasiči nám ukázali, jak vysoko dokážou vysunout žebřík. Zjistili jsme, že měří 30
metrů. Také jsme si mohli prohlédnout hasičská auta, sednout si do nich a
vyšplhat na střechu. Poté na nás čekala zdravověda. V knihovně nás přivítala
záchranářka Simča. S ní jsme si povídali, ukázali a vyzkoušeli co dělat při zástavě
srdce a dýchání, zlomeninách, omrzlinách, úpalu a úžehu. Zkoušeli jsme si
protišokovou polohu a přetočit zraněného člověka do polohy na boku.
Den plný mimořádných událostí se nám moc líbil.
Tereza, Petra, Tereza, Romana a Jakub, V. Třída

Lichnovská „Kuželkářská liga“
sezóna 2013 – 2014
XII. ročník
Výsledky v 9. kole – 16.5.2014:
ženy:
• 1. místo – Mikundová Mirka (314)
• 2. místo – Dadáková Pavlína (290)
• 3. místo – Gilarová Ilona (245)
• 4. místo – Špačková Jana (234)
• 5. místo - Jalůvková Jana (171)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (422)
2. místo – Koudelák Jaroslav (406)
3. místo – Jurek Stanislav (397)
4. místo – Miroslav Matúš (363)
Celkové výsledky - po 9. kole:
ženy:
1. místo – Mikundová Mirka (2543)
2. místo – Dadáková Pavlína – (2248)
3. místo – Špačková Jana (1775)
4. místo – Gilarová Ilona (1744)
5. místo – Jalůvková Jana (1345)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (3060)
2. místo – Miroslav Matúš (2970)
3. místo – Koudelák Jaroslav (2958)
4. místo – Jurek Stanislav (2876)
5. místo – Vraník František (1808)
….......................................................................................................................

Oznámení uživatelům kabelové televize
Sdělujeme občanům, že v měsíci červnu bude probíhat generální oprava
aktivní technologie kabelového rozvodu, což znamená, že bude docházet k
výpadkům na jednotlivých trasách kabelového rozvodu. (v pracovních
dnech od 8.00 do 15.00 hod.) Děkujeme za pochopení a omlouváme se
odběratelům za vzniklé nepříjemnosti.
CORSAT s.r.o.

Lichnovská pouť
Vážení spoluobčané, jelikož měsíc červen nám může nabídnout spoustu
kulturního, či sportovního vyžití, rádi bychom vám udělali závěrem malou
rekapitulaci.
7. června – III. Mistrovství Lichnova v sečení kosou spojený s výstavou
zemědělských strojů
14. června – Den obce Lichnov
21. června – Pálení metel
A na závěr 29. června - Lichnovská pouť
Na pouť přijedou tradičně manželé Pflegrovi se svými atrakcemi.
V 15.00 hod se uskuteční koncert dechové hudby Javořinka, na který jste
srdečně zváni.
Slavnostní poutní mše svatá bude v kostele sv. Petra a Pavla
v neděli 29. 6. 2014 v 10.00 hod.
Přejeme příjemnou zábavu!
Obecní úřad Lichnov
….......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci červnu se dožívají významného jubilea:
Měrková Blažena
Faldyna Rostislav

Dobiáš Vilém
Špačková Eliška

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