1/2015
Informace z Obecního úřadu Lichnov
Plesová sezóna 2015 v Lichnově
sobota 24. ledna 2015
pátek 30. ledna 2015
sobota 7. února 2015
pátek 13. února 2015
sobota 28. února 2015

Rockový karneval
Orelský ples
Hasičský ples
Fotbalový ples
Dětský maškarní ples

Více informací na samostatných plakátech.
..........................................................................................
Vážení spoluobčané,
v nejbližších dnech vám budou zaslány opět faktury za
vodné (Pračkový vodovod) a za stočné. Proto bychom vám
chtěli připomenout, aby jste uváděli při platbě bankovním
převodem variabilní symbol, který máte uvedený vždy na
faktuře z důvodu snadnější identifikace Vaší platby. Platbu
za stočné (a také za vodné u odběratelů lichnovského
„Pračkového vodovodu“) prosím zasílejte na účet č. 351760172379/0800, který je pouze k těmto platbám
určený.

Informace z 2. zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
 vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 1. zasedání
Zastupitelstva obce.
 ZO schválilo měsíční odměny dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
v platném znění neuvolněným členům ZO, vykonávajícím funkci:
člen RO
1480,- Kč
předseda komise 1300,- Kč
předseda výboru 1300,- Kč
Vykonává-li neuvolněný člen ZO více funkcí, jeho odměny se sčítají.
 ZO schválilo na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší OZV č. 1/2013./Příloha
č.1/
 ZO schválilo na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místních poplatcích, kterou se
ruší OZV č. 2/2013./Příloha č.1/
 ZO schválilo stávající cenu ve výši 26,45 Kč včetně DPH za dodávku pitné
vody z obecního „ Pračkového vodovodu“ pro rok 2015.
 ZO schválilo cenu stočného ve výši 29,91 Kč/m3 včetně DPH v souladu
s finanční analýzou projektu a podle platné metodiky pro rok
2015.Příloha č.2/
 Zastupitelstvo obce:
1) zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. m a dle § 117 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Lichnov
Finanční výbor Zastupitelstva obce Lichnov
2) stanovuje 3 členné složení obou výborů
3) volí v souladu s § 84 odst. 2 písm.m)
p. Jana Kahánka – předsedou Kontrolního výboru
a schvaluje další dva členy Kontrolního výboru a to Ing. Fialu Romana
a p. Babincovou Marii.
Ing. Aleše Mičulku – předsedou Finančního výboru a schvaluje dalšího
člena Finančního výboru a to p.Tichavského Svatopluka.
ZO ukládá předsedovi Finančního výboru doplnit třetího člena do
příštího Zastupitelstva obce .

ZO schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit na období let 2015-2018 na území správního obvodu města
Frenštát pod Radhoštěm.
• Zastupitelstvo obce
a) schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014 / Příloha č. 3/
b) pověřilo Radu obce provedením úpravy rozpočtu r. 2014-rozpočtové
opatření č.6
• ZO schválilo rozpočet obce na rok 2015 ve výši 28 742 000,- Kč / Příloha
č. 4
• ZO vzalo na vědomí Zprávu Technického dozoru o postupu stavby EÚ ZŠ
a MŠ Lichnov.
• ZO schválilo jako určeného zastupitele pro spolupráci při projednávání
Územního plánu Lichnov včetně jeho změn v tomto volebním období
/r.2014-r.2018/ místostarostu obce p. Pustějovského Pavla.
• ZO schválilo doplnění Usnesení č.8/21 ze zasedání ZO Lichnov, konaného
dne 26.6.2014 o text: „Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce bez výhrad dle § 17 odst. 7 zákona č.
250/2000 Sb.
….......................................................................................................................

•

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

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na první setkání v novém roce, kdy budeme mít
přednášku „Senioři v silniční dopravě“. Toto setkání se uskuteční v úterý dne
13. ledna 2015 v 16.00 hod. V klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“.
Zve výbor KD
….......................................................................................................................

Platba místních poplatků na rok 2015
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; máli ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.

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.

Lichnovská „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2013 – 2014, XII. ročník
Výsledky ve 4. kole – 19.12.2014:
ženy:
1. místo – Gilarová Ilona (315)
2. místo – Dadáková Pavlína (275)
3. místo – Špačková Petra (256)
4. místo - Špačková Jana (253)
Výsledky po 4. kole:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (651)
2. místo – Gilarová Ilona (588)
3. místo – Špačková Jana (517)
4. místo – Špačková Petra (485)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (469)
2. místo – Matúš Miroslav (436)
3. místo – Jurek Stanislav (423)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (912)
2. místo – Matúš Miroslav (883)
3. místo – Jurek Stanislav (877)
4. místo – Koudelák Jaroslav (851)
5. místo – Vraník František (509)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených) = 15x do
plných + 15x dorážková.
Další termín: 5. kolo – 16.1.2015 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
….......................................................................................................................

Mikulášský turnaj v Novém Jičíně
Lichnovští orli se zúčastnili poprvé Mikulášského turnaje tříčlenných družstev
na kuželně v Novém Jičíně. V družstvu mohl startovat jeden registrovaný
hráč. Protože takovýmto hráčem lichnovští orli nedisponují, odjeli jako ryzí
amatéři poprvé na tento turnaj.
A v sestavě Lukáš Dadák, Miroslav Matúš a Stanislav Jurek zvítězili
v konkurenci 30 týmů,
v sestavě Lukáš Dadák, Miroslav Matúš a
Jaroslav Koudelák obsadili 3. místo.
Navíc mezi neregistrovanými hráči obsadil Miroslav Matúš svými výkony 2. a
5. místo, Lukáš Dadák 3. a 17. místo, Jaroslav Koudelák 10. místo a Stanislav
Jurek 11. místo, a to vše v konkurenci 90 hráčů.

Základní škola Lichnov
Světový den EKOškol
Ekologické zemědělství a biopotraviny/Pastevecká kynologie
Chemický rozbor vody
- výukové programy SŠZePř Rožnov p. R.

VI., VII., Hu
IX., Hu

Už podruhé jsme se připojili k akci Světový den EKOškol - 7. 11. 2014.
V pátek naši školu navštívily studentky a paní profesorky ze SŠZePř
Rožnov p. R. (Střední škola zemědělská a přírodovědná).
Nepřijely samy, ale se třemi krásnými pejsky. Studentky byly rozděleny
do tří skupin. První skupina žáků 7. třídy odešla do cvičné kuchyňky,
kde proběhlo krátké seznámení s ekologickým zemědělstvím a
biopotravinami. Potom si žáci upekli perníčky z žitné mouky.
Druhé skupině žáků 7. třídy byla představena pastevecká kynologie s pejsky.
A třetí skupina žáků 9. třídy zkoušela chemický rozbor vlastní vody.
My, žáci 6. třídy jsme pracovali společně se 7. třídou.
Tento den se mi líbil a doufám, že studentky z Rožnova zase přijedou.
Od SŠZePř Rožnov p. R. jsme dostali nabídku k návštěvě jejich školy v pátek
19. 12. 2014.
Magdaléna Lukešová – VI.
Třída

Anglická rodilá mluvčí na naší škole
V pondělí 15. 12. 2014 k nám do školy přišla anglická rodilá mluvčí. Ona žije
v ČR, ale pochází z Afriky. Byla celá černá, měla krásné bílé zuby, černé vlasy
upravené v dredy a taky cizí jméno Thabang. Byla na první pohled příjemná
a sympatická, působila na mě cizokrajně. Česky prý mluvit moc neumí, ale
anglicky jsme se s ní domluvili hravě, jen občas nějakou tu větu jsme jí
nerozuměli, ale to vše chce trénovat a učit se cizí jazyk. Naši třídu navštívila
2. vyučovací hodinu. Těšili jsme se na ni celý den a přání se vyplnilo. Jsem
ráda, že byla ochotná jet z Karviné až do Lichnova. Taky si zašla k nám na
oběd (polévka, masové koule, těstoviny, rajská omáčka, ovoce). Chutnalo mi
a snad také i jí. Budu moc ráda, když se k nám ještě zajde někdy podívat.
Kateřina Pustějovská VIII.
Když jsme se dozvěděli, že k nám do školy má přijet rodilá mluvčí a bude nás
vyučovat hodinu angličtiny, byli jsme z toho nadšení. Měli jsme se bavit na
téma Vánoce, a tak jsme si začali rozšiřovat slovní zásobu. V pondělí k nám
přijela paní, která se jmenovala Thabang a byla z Botswany. Thabang uměla

česky jen pár slov a my jsme se s ní domluvili jen anglicky. Bylo to pro nás
něco úplně nového. Ze začátku jsme byli trochu rozpačití, ale postupně jsme
se snažili co nejvíce porozumět. Povídali jsme si o Vánocích v jiných zemích,
včetně její rodné Botswany. Thabang byla na nás velmi hodná a myslíme si,
že nás naučila plno nových věcí. Hodiny, které s námi strávila, jsme si velmi
užili a rádi bychom si to ještě někdy zopakovali.
Adéla Pustějovská, Tereza Lacinová IX.
Rodilý mluvčí ve škole
Angličtina je jazyk, kterým se domluvíme v mnoha státech světa. Proto se ji
učíme. Abychom zjistili, jak rozumíme anglicky, pozvali jsme k nám na školu
rodilou mluvčí. Paní Thabang byla milá, srdečná, hodná a veselá. S ní utekly
hodiny, ani nevíme jak. Líbilo se mi to a ráda bych to zopakovala.
Vanda Kaděrková IX.
….......................................................................................................................
Římskokatolická farnost Lichnov srdečně zve
na Vánoční

koncert

zpívat bude
Pěvecký sbor Kopřivnice
Kde: kostel sv. Petra a Pavla v Lichnově
Kdy: 1. února 2015 v 17.00 hodin
Tímto koncertem bychom chtěli zakončit krásný čas Vánoc.
….......................................................................................................................
Výsledky turnaje neregistrovaných ve stolním tenise

Memoriál Jaroslava Kvity
1. místo – Miroslav Mohelník – Frenštát pod Radhoštěm
2. místo – Josef Petr – Frenštát pod Radhoštěm
3. místo – Jan Klos – Lichnov
Nejmladším účastníkem soutěže byl Stanislav Keller ml.
Děkujeme všem za účast a podporu tohoto sportu v obci Lichnov.

.......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci lednu se dožívají významného jubilea:
Mičulková Věra
Jalůvka Vladimír
Koudelák Jaroslav
Rychlíková Anna
Šimíček Josef

Rys Jan
Kahánek Zdeněk
Michnová Jana
Zeman Ladislav
Drozdová Marie

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