• neschválila poskytnutí finančního příspěvku Sjednocené organizaci
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Informace z Obecního úřadu Lichnov
Informace z 72. a 73. Rady obce
Rada obce
• schválila uzavření Smlouvy o partnerství bez finančního
příspěvku mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115
zastoupenou Ing. Alešem Mičulkou a firmou HERTIN se
sídlem Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČ:48395617
zastoupenou Ing. Martinem Pešatem, a pověřila starostu
obce podpisem této smlouvy.
• schválila prováděcí dokumentaci k zakázce „Energetické
úspory objektu ZŠ a MŠ v Lichnově“
• schválila Kvalifikační dokumentaci pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v
Operačním programu Životní prostředí a dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na
akci „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Lichnově.
• schválila Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v
Operačním programu Životní prostředí a dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na
akci „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Lichnově.
• souhlasí s konáním cyklistického závodu „Velká cena Lašska“ v termínu
20. 9. 2014 a zároveň nad tímto závodem přebírá záštitu a je
spolupořadatelem závodu.

nevidomých a slabozrakých ČR, Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín.
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Dětskému
domovu v Příboře, za zapůjčení skákacího hradu v roce 2014.
• schválila Provozní řád dešťové kanalizace obce Lichnov.
• schválila dodavatele hracích prvků včetně montáže v prostorách
Mateřské školy Lichnov, firmu Alestra s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, 664
34 Kuřim, IČO: 29196485, dle předložené cenové nabídky 341 193,- Kč vč.
DPH.
• schválila dodavatele elektrické energie u budov v majetku obce Lichnov
( č.p. 90, 40, 125, 444, 210, 327, chata Zadky, veřejné osvětlení, 518,
čerpací stanice, 31 E) na období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2016 firmu
ČEZ Prodej s.r.o. , se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433.
• pověřila starostu prověřením umístění geodetického bodu na rozhraní
parcel č. 1595/11 a par. č. 1584/18 k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
….......................................................................................................................

Informace o plánovaném vypínání el. energie
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z
důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické
energie pro:
část obce Bordovice a Lichnov vše z trafostanic U hřiště, Radegast-paseky,
Daremní vypínání el.energie dne 19,27.8 a 3.9.2014 vždy od 7:30 do 19:00
hod. viz ori

část obce Lichnov (Kouty, U Okluků, Březiny, střed obce a okolí) vypínání
el.energie dne 20.8.,28.8 a 4.9.2014 vždy od 7:30 do 19:00 hod.
viz orientační mapa vypínání:

část obce Lichnov, Frenštát pod Radhoštěm (části ulic Dolní, Horečky, Pod
Šenkem, Na Nivách, Závodí), Tichá vše z trafostanic U Knebla, Davidův
mlýn, Sušička, Čistička vypínání el.energie dne 21.8.,29.8 a 5.9.2014 vždy
od 7:30 do 19:00 hod. viz orientační mapa vypínání:

Základní škola Lichnov
Školní výlety
Ve středu 16. 6. jsme jeli na školní výlet. Vezl nás malý autobus. Nejdříve
jsme navštívili zámek v Lešné. Byla tam vycpaná zvířata a krásné pokoje. Pak
jsme jeli do FAUNA PARKU ve Štěpánově. Ze všech zvířat se mi nejvíce líbily
želvy. Nejlepší ale bylo Muzeum strašidel ve Valašském Meziříčí. Nečekal
jsem, že to bude tak strašidelné. Počasí bylo hezké, výlet se nám vydařil.
Pavel Zeman I. třída
Během školního roku se nám líbilo hodně akcí, ale v živé paměti máme
školní výlet, kde jsme se vydali společně s třetí a čtvrtou třídou. Když nám
paní učitelka sdělila, že v červnu vyrazíme na dvoudenní výlet, byli jsme
nadšení, ale zdaleka jsme nevěděli, co nás všechno čeká …
Plní očekávání jsme se v pondělí ráno sešli u autobusu, který nás dovezl do
Rožnova p.R. a všichni vyšli na Jurkovičovou rozhlednu. Byl tam opravdu
krásný výhled. Dále nás nohy zavedly přímo do města Rožnova, kde jsme
mohli ochutnat vyhlášenou zmrzlinu. Ale všichni jsme se těšili na Sachovou
studánku. Kouzelná příroda a vynikající jídlo. V blízkosti se nachází
přehrada, na kterou jsme si udělali výlet. K večeru jsme si na památku
všichni žáci i učitelé vyrobili tričko, které nám celý školní výlet bude
připomínat. Další den jsme se vydali vstříc dalším zážitkům. Dojeli jsme na
Pustevny, kde jsme navštívili sochu Radegast a nakoupili si suvenýry.
Pak už nám nebránilo nic v cestě domů za rodiči.
žáci II. třídy
Dne 23.6. jsme jeli do Ostravy do DOV (Dolní oblast Vítkovice) do sekce U6,
kde jsme měli připravenou přednášku a prezentaci na téma roboti. Po
přednášce jsme mohli takové mini robůtky sestavit z lega a poté si je
naprogramovat a přesvědčit se, že naši robůtci opravdu jezdí a poslouchají
pokyny. Pak jsme šli do objektu U6, kde jsme mohli vyzkoušet např. první
parní stroj, výrobu látek, kladkostroj a také mnoho simulátorů.
Adam Maceček VI. třída
Dne 24. 3. jsme pokračovali do Kunína a potom do Tošovic.
Odjeli jsme červeným mikrobusem směr Kunín. Na kunínském zámku byla
pro nás připravena prohlídka minerálů, pak jsme se přesunuli do kunínské
obory na pozorování. Došli jsme až do kunínské základní školy. Prohlédli
jsme si ji, je skoro stejná jako ta naše lichnovská škola. Na školní zahradě
jsme opékali špekáčky a potom jsme se rozjeli do Tošovic. V Tošovicích jsme
se několikrát svezli na bobové dráze.Bylo to super! Akce se mi líbila!
Václav Palát VI. třída

Oprava sochy sv. Izidora
V letošním roce proběhla první etapa opravy sochy sv. Izidora, kterou
provedl restaurátor Tomáš Skalík. Socha byla postavena roku 1888 fotem
Kubártem a jeho manželkou. Sv. Izidor je patronem zemědělců, proto nechal
sochu se světcem postavit fojt uprostřed polí, aby žehnal zemědělcům
v obci, aby se jim dobře dařilo a lidé netrpěli hladem a nouzí. V 80. letech
minulého století byla socha poškozena pádem větve z lípy, která stála v její
blízkosti, následně byla socha poškozena vandalismem.
Obec ve spolupráci s farností a dobrovolníky se pustili do opravy této
památky. Pokud se vše zdárně podaří, tak by u sochy sv. Izidora bylo
vybudováno místo k odpočinku a meditaci s lavičkami a krásným výhledem
na panoráma Beskyd. V letošním roce se investovalo do opravy 102 000 Kč,
z toho se podařilo sehnat z Nadace OF příspěvek 30 000 Kč. Na dokončení
oprav bude třeba dalších zhruba 110 000 Kč. Peníze se snažíme získat od
několika nadací, avšak nevíme, jestli uspějeme. V letošním roce byly podány
čtyři žádosti o dotaci na opravu a úpravu okolí sochy. Jedna již byla
zamítnuta, z 52 uchazečů jsme se dostali do 20, ale jen 16 dostalo příspěvek.
Někteří lidé se dotazují, proč byla skácená lípa u sochy? Důvod byl jediný:
strom byl již dutý a obrostlý jmelím, což ohrožovalo realizaci projektu. Pokud
by znovu byla socha poškozena pádem větve, žádná nadace by nám již
nepřispěla na další opravu sochy. Kmen stromu bude využit k vyhlídce na
okolní krajinu. Pokud se vše zdárně dokončí, bude mít obec krásné místo
k odpočinku a vycházce.
Projekt úpravy okolí sochy, zhotovený Jaroslavem Holubem, je možno
shlédnout na obci u starosty. Všem, kteří nějak přispěli svou angažovaností a
podporou, bych tímto chtěl poděkovat.
P. Roman Macura
původní stav
před opravou
po opravě

Vzdělávání ekonomicky aktivních obyvatel naší
obce
Vážení občané obce,
od 1.8.2014 do 31.5.2015 bude v naší obci probíhat dotační vzdělávací
projekt s názvem „Občanská škola – aneb odborné školení pro obyvatele
malých obcí“. Tento projekt byl zpracován v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a bude v plné výši financován z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Naše
obec je do realizace projektu zapojena jako partner projektu, příjemcem
dotace je společnost HERTIN s.r.o.
Projekt je zaměřený na vzdělávání ekonomicky aktivních obyvatel naší
obce, tj. pracovní síla – zaměstnaní a nezaměstnaní. V průběhu realizace
projektu, tj. od 8/2014 do 5/2015, bude v naší obci probíhat vzdělávání v
oblastech a) Právo a spotřebitelská gramotnost, b) Finanční gramotnost, c)
Základy podnikání, d) Počítačové dovednosti a digitální kompetence. Každá
vzdělávací oblast bude zakončena závěrečným workshopem.
V rámci vzdělávací oblasti Právo a spotřebitelská gramotnost budou moci
ekonomicky aktivní obyvatelé obce absolvovat školení: Znáte svá práva? I.,
Znáte svá práva? II., Právo spotřebitele, Prodejní manipulace. V rámci
vzdělávací oblasti Finanční gramotnost budou dostupná školení:
Hospodaření domácností, Správa a zhodnocení rodinných financí,
Zodpovědné zadlužení, Předlužení domácností. Vzdělávací oblast Základy
podnikání nabídne školení: Zásady a principy úspěšného podnikání,
Strategie marketingu pro podnikatele, Ekonomika podnikatele,
Podnikatelský plán, Právní základy pro podnikání a podpora podnikání v ČR
a EU. Vzdělávací oblast Počítačové dovednosti a digitální kompetence
nabídne školení: Základy obsluhy počítače, Základy používání internetu,
Úprava fotografií, Obsluha tabletu. Kapacita účastníků uvedených školení je
omezená. Termíny školení jsou prozatím v jednání. Předpokládáme, že první
školení by mohla proběhnout pravděpodobně v druhé polovině září tohoto
roku.
Máte-li zájem o účast na školení a splňujete-li podmínku ekonomicky
aktivního obyvatele obce, kontaktujte, prosím Pavlínu Mičulkovou,
tel. 556 855 017, e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz.

Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Lichnově
Vážení rodiče,
chci vás seznámit se smlouvou „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ
v Lichnově“, která by měla proběhnout v měsíci září.
Jedná se o výměnu oken, s tím spojené práce a zateplení celé budovy.
Ve škole jsme připraveni na organizaci výuky formou projektových dnů
i mimo školní budovu.
Během školní docházky bude nutné dodržovat mimořádná bezpečnostní
opatření, se kterými budou žáci a personál školy včas seznámeni.
Se všemi důležitými změnami budete informováni prostřednictvím
Zpravodaje obce a vývěsky ZŠ na autobusové zastávce OÚ Lichnov.
Mgr. Alena Dobečková,
ředitelka školy
….......................................................................................................................

Likvidace biologického odpadu
Vážení občané.
Obec Bordovice ve spolupráci s naší obcí požádala z Operačního programu
životní prostředí o kompostéry. Cílem tohoto projektu je snížení množství
biologického odpadu v odpadu komunálním. To znamená, že odpad vzniklý
nejčastěji v kuchyni ( slupky brambor, ovoce, zbytky jídla,..) budete mít
možnost doma kompostovat a ze vzniklého kompostu můžete hnojit
zahrádky nebo trávníky. Ve zpravodaji naleznete návratku, kterou v případě
Vašeho zájmu o bezplatné zapůjčení kompostéru vyplňte a odevzdejte na
Obecní úřad Lichnov. Po dodání kompostérů bude se zájemcem sepsaná
smlouva o výpůjčce a využívání po dobu 5 let. Po 5 letech se kompostér
stane majetkem osoby, která podepsala s obcí smlouvu.
Parametry kompostéru: obsah 900l, tloušťka stěn 8 mm, hmotnost 30 kg,
životnost 40 let, zelená barva.
Obci Lichnov připadne zhruba 220 kompostérů. Z Vašich žádostí bude
vytvořen pořadník a požadavky budou postupně vyřizovány. Na jeden
rodinný dům, kde je trvale hlášena min. 1 osoba se bude, prozatím,
přidělovat jen jeden kompostér.
Ing. Aleš Mičulka, starosta obce

Pozvánka
Dovoluji si Vás pozvat na bazar věcí,
pro které nemám využití,ale mohly by se
ještě někomu hodit,různé
skleničky,šálky,neúplné soupravy,
Tupperware, set top box zn Philips,postel ze
Studia zdravého spaní d.2m š.1m. Postel si
můžete prohlédnout na č.p.157 Najzarovi(u
Skybů) za,,Starou Jizbou". Bazar bude na
pedikůře 8. 8. 2014 od 8.00 – 16.00hod.
Jaromíra Najzarová tel.732665479

….......................................................................................................................

Ořez stromů – poškozování vozů dopravní
obslužnosti
Opakovaně žádáme vlastníky nebo uživatele pozemků sousedících
s komunikacemi v obci Lichnov o provedení ořezu stromů a keřů, které
zasahují do komunikace. Tyto dřeviny brání průjezdu automobilům dopravní
obsluhy (popeláři, hasiči,...) a poškozují je. Při odstraňování je nutné
dodržovat zejména zásady bezpečné práci při ořezu pod vedením el. napětí
a také podjezdnou výšku, která by měla být minimálně 4 metry. Pokud
nedojde k ořezu dřevin, hrozí v těchto ulicích omezení dopravní obslužnosti.
Tato výzva je zveřejněna na popud řidičů dopravní obsluhy a jestliže
opravdu v brzké době nedojde k nápravě, nebudou v prvé řadě vyvezeny v
těchto místech popelnice. A tak prosím zvažte, zda chcete čelit nepříjemným
atakům vašich sousedů, kteří třeba díky vám, nebudou mít vyvezen odpad.

Orel Tenis Cup Lichnov 2014
6. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme Vás na finálové turnaje tenisového Orel Tenis Cupu Lichnov.
Letošního ročníku se zúčastňují 3 ženy, 22 mužů ve dvouhře, 7 hráčů ve
dvouhře nad 50 let, 14 dvojic ve čtyřhře a 5 dvojic ve čtyřhře součet nad 90
let. Do finálového turnaje postoupí 8 nejlepších hráčů (muži), 2 nejlepší
ženy, 2 nejlepší muži v kategorii nad 50 let, 2 nejlepší dvojice ve čtyřhře
v kategorii nad 90 let a ve čtyřhře 4 nejlepší dvojice.
Finálový turnaj čtyřhry (semifinále a finále) se uskuteční v sobotu 30.8.2014
od 12 hodin. Finále žen se uskuteční v sobotu 30.8.2014 – pře finálovým
zápasem mužů.
Finálový turnaj dvouher (semifinále a finále) se uskuteční v sobotu 6. září
2014 od 12 hodin. Čtvrtfinálové zápasy dvouhry mužů budou odehrány
během týdne od 1.9 do 5.9. – termíny jednotlivých zápasů budou, dle toho
kdo postoupí, určeny – budete informováni obecním rozhlasem.
Finále dvouhry nad 50 let a finále čtyřhry nad 90 let se uskuteční
v termínech dle postupujících – budete informováni prostřednictvím
obecního rozhlasu..
Přijďte povzbudit hráče a odměnit je svou přítomností a potleskem.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
….......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci srpnu se dožívají významného jubilea:
Hipík Libor
Tichavský Pavel
Zátopek Pavel
Matúšová Marie
Smolan Josef

Tichavská Štěpánka
Burýšek František
Chalupová Ludmila
Špaček Alois
Pustějovská Marie
Reková Marie
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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