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Informace z Obecního úřadu Lichnov
Vážení občané,
tak jak na konci roku bilancujeme uplynulý rok, tak i na
konci volebního období přichází bilancování uplynulých
čtyř let. Zastupitelstvo obce v letech 2010 – 2014 tvořili
zástupci 3 stran: KDU-ČSL, ODS, KSČM. Konalo se 21
zasedání zastupitelstva obce (poslední 22. zasedání se
uskuteční 10. září 2014) a 76 jednání rad obce (do konce
vol. období se ještě uskuteční 2 rady). V následujících
řádcích vás krátce seznámím, o čem zastupitelé rozhodli v
jednotlivých letech.
2011 – nová autobusová zastávka „Na Březinách“,
rekonstrukce toalet v ZŠ Lichnov, nákup konvektomatu do
školní jídelny, asfaltování místní komunikace na „Zadkách“,
vybudování splaškové kanalizace a ČOV, kanalizační
přípojka na fotbalové hřiště.
2012 – rekonstrukce bytu v domě č.p. 125, výměna oken v
domě č.p. 125, oprava místní komunikace k domu č.p. 329
a č.p.130, rozšíření sběru odpadu o vyřazenou elektroniku
a oděvy, navýšení počtu míst v MŠ Lichnov (z 50 na 56
dětí), vybudování kanalizačních přípojek k obecním
budovám (muzeum, hasičárna, DIO, ZŠ Lichnov),
rekonstrukce toalet u 1. třídy a tělocvičny v ZŠ Lichnov,
asfaltování místní komunikace vedoucí k obecnímu skladu

2013 – nákup techniky na údržbu chodníků (kartáč, posypový vozík),
zabezpečení obecního úřadu a ČOV, rozšíření školní družiny, snížení
stočného oproti projektu (z 60,- Kč/m 3 na 26,40 Kč/m 3), oprava
střechy skladu u DIA, zřízení sběrného místa velkoobjemového a
elektro odpadu v obecním skladu, zateplení hasičského domu,
oprava střechy MŠ Lichnov, asfaltování místních komunikací k
domu č. p. 54 a č.p. 62, dobudování chodníku k „Zemanovému
mostu“
2014 – nákup zametacího vozu z dotace EU, oprava střechy skladu vedle
moštárny, výměna dveří v obecních objektech, vypracování
projektů na chodníky k okluku a školce, oprava „Pračkového
vodovodu“ v délce 400m, uzavření veřejnoprávní smlouvy s
Městskou policií Frenštát p.R. k zajištění bezpečnosti v obci,
výměna hracích prvků v zahradě MŠ Lichnov, pořízení kompostérů z
dotace EU společně s obcí Bordovice, vzdělávání občanů,
asfaltování místních komunikací na „Kútech“ a u Bordovic, oprava
„Alkocesty“, připrava projektu zateplení ZŠ a MŠ Lichnov.
Během uplynulého volebního období byly také poskytovány příspěvky na
činnost organizacím, příspěvky na opravu památek v obci (kostel, socha sv.
Izidora, „Pomník padlým“ na místním hřbitově). Dále byly vykupovány
pozemky. Obec podporovala nebo sama pořádala společenské, kulturní a
sportovní akce. Obec rozvněž zajišťovala údržbu obecního majetku, zeleně a
hřbitova.
Závěrem tohoto krátkého shrnutí, bych chtěl samozřejmě poděkovat všem
zastupitelům, obecním zaměstnancům, členům všech komisí a výborů a
všem ostatním, kteří se podíleli na práci spojené s chodem obce Lichnov.
Ing. Aleš Mičulka, starosta obce
….......................................................................................................................
Vážení občané,
je mou povinností reagovat na letáček, který jste obdrželi do schránek a
týkal se zateplení ZŠ a MŠ. Základním smyslem této akce je úspora energií
na vytápění a to formou zateplení zdí, výměnou oken a modernizací
kotelen. Vedlejším efektem je, že se opraví fasáda, která je původní. Na
přípravě projektu se pracovalo od roku 2012 a vycházelo se z požadavků
vedení školy, z projektů na rekonstrukci školy, které byly zpracovány za
starosty p. Tichavského, ale poté padly pod stůl z důvodu šetření financí na
budování kanalizace. Barvu fasády pak vybíraly samotné děti ve škole, které
preferovaly žlutou. Žádost o dotaci, bez které bychom takovou akci
nezvládli, byla

podána v září roku 2013. Nicméně už podle projektu, který byl vyhotoven v
roce 2012 se měnily okna (toalety, družina), opravila se zatékající střecha
školky a to tak, aby vše bylo v souladu s projektem a nemuselo se to
následně předělávat. Projekt i bezplatné návrhy musí respektovat, že v
chodbě přibudou dveře pro lepší obsluhu školního bufetu. Okna musí být
otevírací, protože se v chodbě plánují umístit šatní skříně pro žáky nového
oddělení MŠ, které bude vybudováno v bývalé knihovně.
Barva fasády je sice v projektu řešena žlutě, ale odstínů žluté je spousta.
Nepředpokládám, že barva, která bude nakonec vybrána, se každému zalíbí,
ale o tom je život a co se nelíbí jednomu, líbí se ostatním a naopak.
Ing. Aleš Mičulka, starosta obce
….......................................................................................................................

Vzdělávání ekonomicky aktivních obyvatel
naší obce
Vážení občané,
chtěli bychom vám připomenout a ještě jednou vás vyzvat, aby jste se
přihlásili do dotačního vzdělávacího projektu s názvem „Občanská škola –
aneb odborné školení pro obyvatele malých obcí“. 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 – tento kurz je již obsazen!
Každá vzdělávací oblast bude zakončena závěrečným workshopem. Více na
www.lichnov.cz
….......................................................................................................................

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve středu 10. září 2014 v klubovně nad pohostinstvím
„Na Obecní“. Program je uveden na samostatných plakátech.
….......................................................................................................................

Lichnovská „ Kuželkářská liga“
XIII. ročník (sezóna 2014-2015)
Orel jednota Lichnov pořádá další ročník dlouhodobé soutěže
(září 2014 až květen 2015)
Určeno pro muže a ženy starší 15 let. Zahajujeme v pátek
19. září 2014 v 17 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně. Přihlášky od 16,45 hodin v den zahájení.

Startovné – 300.- Kč (platí se při přihlášení)
….......................................................................................................................

Turnaj v kuličkách o putovní pohár
Orla jednoty Lichnov - I. ročník
V neděli 14. září 2014 se od 15 hodin odehraje na asfaltové ploše orelského
hřiště turnaj v kuličkách o putovní pohár Orla jednoty Lichnov.
Přihlášky nejpozději v den turnaje: 14,00 -14,30 hodin resp. dříve
na tel. č. 739 880 862.
Kategorie:
tříčlenná družstva (nad 15 let), jednotlivci – do 15 let, jednotlivci nad 15 let
– muži, ženy
Startovné: 30.- Kč/osoba nad 15 let (do 15 let startovné 15.- Kč).
Nejlepší obdrží poháry, absolutní vítěz (muž nebo žena) se stane na 1 rok
Držitelem putovního poháru. Ceny pro každého účastníka.
Hraje se pouze za nedeštivého počasí. Občerstvení zajištěno.
….......................................................................................................................

Otevírací doba – Víceúčelové hřiště
Pondělí ……….. . .. 15 – 19 hod
Úterý ………….…. 15 – 19 hod
Středa ..…………. 15 – 19 hod
Čtvrtek ………..… 15 – 19 hod
Pátek …............... 15 – 19 hod
Sobota …10 – 12 .. 15 – 19 hod
Neděle … 9 – 12 … 14 – 19 hod
Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách (nutno však objednat
minimálně 1 den předem); cena – 70.- Kč/hodinu; děti v neobsazeném čase
zdarma
Objednávky na tel. 739 880 862
….......................................................................................................................

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na poprázdninové setkání. Těšíme se na Vás v
úterý 9. září 2014 v 17.00 hod. V klubovně nad pohostinstvím "Na Obecní".

