plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů schválilo
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lichnov.
• b) schválilo, že náklady na zpracování Změny č. 1 Územního plánu
Lichnov budou částečně hradit žadatelé o změnu Územního plánu ve
výši 3000,- Kč.
• c) schválilo určeného zastupitele podle § 47 odst. 1 stavebního zákona
č. 183/2006 – Ing. Aleše Mičulku.
….......................................................................................................................
Informace z 70. a 71. Rady obce,
Rada obce
• vzala na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Lichnov v době
hlavních prázdnin a to od 14. 07. - 17. 08. 2014.
• neschválila žádost o uhrazení nákladů spojených se zpevněním místní
komunikace na parc. č. 2145/1 z důvodu dodržení usnesení z 13.
zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 25. 9. 2008.
• souhlasí s uskutečněním Dětského dne pro žáky ZŠ a MŠ Lichnov v
prostorách ZŠ Lichnov, a to dne 6. 6. 2014 od 9.00 do 14.00 hod., kdy
celou akci zajistí firma VV Promotion s.r.o., se sídlem Rybná 716/24,
110 00 Praha 1, IČ: 28296265
• schválila poskytnutí finančního příspěvku
a) ve výši 3.000,- Kč Občanskému sdružení při dětském centru
Kopřivnice, Smetanova 1122, Kopřivnice.
b) ve výši 2.000,- Kč u příležitosti koncertu pro Elišku, který se
uskuteční dne 8. června 2014 v lichnovském kostele sv. Petra a Pavla.
• schválila změnu dodavatele zemního plynu u všech odběrných míst v
majetku Obce Lichnov s předpokládaným počátkem odběru k 1. 1.
2015, a to firmu ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4,
IČ:27232433 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
• schválila dodavatele k zajištění technického a autorského dozoru na
akci
„Energetické úspory ZŠ a MŠ v Lichnově“ firmu ASA Expert, Konečného
12, 715 00 Ostrava, IČ: 27791891, dle předložené cenové nabídky.
• doporučila fotbalový klub NFC Lichnov jako vhodný subjekt k uzavření
Smlouvy o reklamě s firmou Asompo, a.s., Životice u Nového Jičína 194,
742 72, IČ: 25872826.
• neschválila poskytnutí finančního příspěvku na opravu vodovodního
řádu v okrajové části Lichnova u „Šenku“, ale pověřila starostu obce
vstoupit v jednání s firmou SmVaK Ostrava, a.s. ohledně této záležitosti.
•
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Informace z Obecního úřadu Lichnov
Informace z 21. zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
• schválilo převod zahradního traktoru Husqvarna CTH 150
XP z majektu fotbalového klubu NFC Lichnov do majektu
obce Lichnov
• a) schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. § 84
odst. 2 písm. b) Závěrečný účet obce za rok 2013.
• b) schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Účetní
závěrku obce Lichnov za rok 2013.
• a) schválilo začlenění do rozpočtového opatření č. 3/2014
výměnu hracích pvků na dětském hřišti v MŠ Lichnov ve
výši 400 000,- Kč.
• b) schválilo poskytnutí finančního přísvěku ve výši
20. 000,- Kč na cyklistický závod žen Gracia ČEZ EDĚ 2013
• c) schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši
20. 000,- Kč Římskokatolické farnosti Lichnov na opravu
varhan v kostele sv. Petra a Pavla.
• d) schválilo rozpočtového opatření č. 3/2014 ve výši
27 948 000,- Kč
• projednalo Zprávu o uplatňování Územního plánu
Lichnov.
• a) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm x) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
podle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Základní škola Lichnov

SDH LICHNOV

Den dětí na naší škole
Dobrý den, je pátek 6. června 2014 a já se vám hlásím z velmi hlučného
prostředí Základní školy v Lichnově. Dnes se zde na školním dvoře a zahradě
uskuteční Den dětí, který škola vyhrála v soutěži Technotrasa. Program bude
opravdu nabitý, ale to vám už řekne moderátor Ondra. „Ondro, co tady dnes
uvidíme a uslyšíme?“ „Děkuji za slovo. Za malou chvíli vystoupí taneční
skupina Evil Dancers, pak nejlepší český bublinář Matěj Kodeš, děti si budou
moci vyzkoušet skákací boty a zasoutěžit v lukostřelbě, na překážkové dráze
a v lovu rybiček, kdo bude chtít, může se nechat vyfotit v dobovém kostýmu,
nebo namalovat na tvář nějakou ozdůbku. Po hodinové přestávce na oběd si
na jeviště stoupne účastník Superstar Martin Šafařík.“ „Děkuji ti, Ondro, ale
co to slyším? Evil Dancers začínají!“
Je to opravdu skvělá taneční skupina. Dozvěděli jsme se, že zakládající člen
skupiny tančí v různých muzikálech. Následuje bublinová show pana Matěje
Kodeše, který dokázal zavřít do bubliny i kamión. Jsem jeho výkonem doslova
okouzlena. Paní ředitelce zapálil ruku a pak ji zavřel do jedné bubliny. I my
jsme si mohli vyzkoušet některé jeho triky. Je to kouzelník! Mezi tím jsme si
vyzvedli soutěžní kartičku a hurá na jednotlivé disciplíny. Kdo je všechny
úspěšně splnil, dostal jako odměnu tričko, klíčenku, lízátko a kofolu. Rychle
foto se spolužáky v kostýmech, vyzkoušet skákací boty a zhlédnout salta
profesionálů na nich, zatančit si společně s Evil Dancers v tanečních ukázkách
z muzikálů a vystát frontu
na malování na obličej.
Po obědě konečně přijel Martin Šafařík. Fanynky šílí, když přichází na pódium
a zpívá. Nadšeně tleskáme. Můžeme si s ním i zatančit a zazpívat. Prostě
super koncert.
Následuje losování o skvělé ceny (kšiltovky, batohy, hlavolamy, stolní hry a
MP3 přehrávač) a autogramiáda Martina Šafaříka.
Ale všechno krásné jednou skončí, i tento dnešní den. Vše jsme si pořádně
užili a program se nám moc líbil.
Děkujeme všem, kteří tuto akci zrealizovali. Byl to nejlepší dětský den, jaký
jsme zažili!

Soutěž 24. 5. 2014 okresní kolo hry Plamen - Lubojaty
V sobotu ráno jsme si trošku přivstali a vyrazili na druhé kolo hry Plamen do
Lubojat. Měly zde probíhat čtyři disciplíny: požární útok, požární útok CTIF,
štafeta dvojic a štafeta CTIF. Požární útok CTIF byl zrušen z důvodů
nepříznivého počasí. Závodili jsme za kategorii mladších žáků a za kategorii
starších žáků. V kategorii starších jsme se v celoročním kole Hry Plamen
umístili na 12. místě z 18-ti soutěžících družstev. V kategorii mladších jsme
se umístili na 11. místě z 18-ti soutěžících družstev.

K. Cahlíková, R. Vřesňáková, M. Lukešová, T. Kohoutová V. Třída

Soutěž 30. 5. 2014 dorostenky okresní kolo Nový Jičín
V pátek odpoledne jsme s Denisou Panákovou a Jančou Vřesňákovou
vyrazily na stadión v Novém Jičíně. Zde se holky účastnily jarního kola
v požárním sportu pro dorostenky-jednotlivkyně. Holky soutěžily v
disciplínách běh 100m s překážkami, dvojboj a písemné testy. Janča
soutěžila v kategorii nejmladších dorostenek a Denča v kategorii středních
dorostenek. Jana se ve své kategorii umístila na skvělém 1. místě! Díky
tomu postoupila do krajského kola. Úspěch je o to větší, že to byla to její
první zkušenost. Denisa se poprala s těžkou konkurencí a vybojovala krásné
4. místo. Oběma holkám moc gratulujeme.
Soutěž 15. 6. 2014 dorostenky krajské kolo Nový Jičín
V neděli brzo ráno jsme s Janou vyrazily do Nového Jičína na fotbalový
stadion. Zde byly už připravené tratě pro plnění disciplín, tak jako na
okresním kole. Tentokrát už okolo nás byli jen ti nejlepší. Nervozita nás
doprovázela po celou dobu. Janča se konkurence nezalekla a ve všech
disciplínách předvedla své maxima. Výsledkem jejího snažení bylo krásné 4.
místo! Patří ji veliká gratulace a velké DÍKY od vedoucích mladých hasičů!
Děkujeme všem mladým
lichnovským hasičům za odvedené
výkony a vzornou reprezentaci SDH
Lichnov. Přejeme jim hodně
úspěchů v jejich dalším snažení.

Oznámení uživatelům kabelové televize

Ukončení 7. ročníku kroužku Tojstoráci

Sdělujeme občanům, že v měsíci červenci bude pokračovat další etapa
generální opravy 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.
….......................................................................................................................

Dne 20. 6. 2014 proběhla závěrečná schůzka letošního, již sedmého ročníku
kroužku Tojstoráci. Toho se letos zúčastnilo celkem 16 dětí.
Novinkou pro letošek bylo celoroční sbírání Tojsťáků, neboli speciálních
peněz, které děti mohly získávat za svou aktivní účast v kroužku. Samy tedy
měly motivaci si připravovat schůzky a další akce včetně výroby plakátů,
vymýšlení aktivit, legendy a samotné realizace. Tojsťáky bylo možné
získávat i za účast na jednotlivých schůzkách nebo za výjimečné chování. Za
účast na letošních TojOslavách 7 si pak každé z dětí vysloužilo jeden
bonusový „Zlatý Tojsťák“. Teprve na samém konci ročníku se děti
dozvěděly, za co mohou své pilně nasbírané penízky proměnit.
Závěrečná schůzka nesla název „TojDražba“ a kromě zábavného programu
si mohly Tojstoráci právě tam zakoupit různé ceny. Za „Zlatý Tojsťák“ dostal
každý z účastníků poukázku na závěrečný výlet obsahující mimo jiné sjíždění
řeky Bečvy na raftech či návštěvu Outdoor centra Helfštýn - jediného
lanového bludiště v ČR. Tento výlet proběhl v neděli 22. června. Děti tak
dostaly za svou snahu opět pořádnou dávku zážitků a legrace. Za zbylé
penízky si pak mohly zakoupit např. poukaz na DVD z letošních TojOslav či
slevu na příští ročník kroužku. Dále proběhla dražba sladkých odměn, kde se
plně vyplatila jejich celoroční aktivita!
Děkujeme všem rodičům, kteří nám své děti svěřili nejen na tento závěrečný
výlet. Doufáme, že nám svou přízeň zachováte a že se budeme moci s vámi
všemi dále shledávat i v následujícím ročníku.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a brzy zase na shledanou!

Knihovna – prázdninová provozní doba
Červenec – čtvrtek 17. 7. 2014

14.00 – 18.00 hod.

Srpen – čtvrtek 14. 8. 2014
14.00 – 18.00 hod.
….......................................................................................................................

MUDr. Jana Irsáková
Vážení pacienti,
z důvodu čerpání dovolené bude ordinace uzavřena ve dnech:
4.7., 18.7., 1.8. a 15.8. 2014.
Zástup: MUDr. Filip Václav, amb. Veřovice v čase 07,30-11,30, poté LSPP
N.Jičín.
Na druhou polovinu srpna 2014 plánujeme dovolenou v trvání 10-14 dnů,
termín bude upřesněn na webových stránkách www.irsakova.wbs.cz
Děkuji za pochopení. MUDr. Irsáková
….......................................................................................................................

Vaši Tojstoráci

Víceúčelové hřiště – Otevírací doba
Pondělí ………....... 15 – 21 hod
Úterý ... 10 – 12 ….15 – 21 hod
Středa ..…………. 15 – 21 hod
Čtvrtek ..10 – 12 .. 15 – 21 hod
Pátek ………..……. 15 – 21 hod
Sobota …10 – 12 .. 15 – 21 hod
Neděle … 9 – 12 … 14 – 21 hod
Za nepříznivého (deštivého, resp. chladného) počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862
….......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci červenci se dožívají významného jubilea:
Kahánek Josef
Kuběnová Anna
Mikundová Ludmila
Kahánková Vlasta
Trávníček František
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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