5/2015
Informace z Obecního úřadu Lichnov
Pravidelný svoz komunálního odpadu se výjimečně
uskuteční ve čtvrtek 7. května 2015
..............................................................................................
Informace z 11., 12. a 13. jednání Rady obce
Rada obce
* vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích Rad obce,
některé úkoly trvají.
* ukládá starostce urgovat Corsat s.r.o. o odstranění
nedostatků (kabely, antény) do 20.4.2015 s upozorněním
na to, že obec bude požadovat náhradu případné škody
způsobené nemožností zkolaudovat ZŠ a MŠ v termínu.
* ukládá starostce zaslat výzvu k vrácení částky 30 976,plus DPH, která byla uhrazená zálohovou fa 19.12.2013,
kdy jde o neodůvodněnou platbu. (Firma Myland
nedodala fakturu za služby, avšak po urgenci paní
starostky byl doložen řádný daňový doklad.)
* ukládá starostce kontaktovat příslušného projektového
managera u poskytovatele dotace na zametací vůz a
sjednat s ním schůzku k projednání informací zjištěných a
již dříve projednávaných v RO. Termín: 10.4.2015

* vzala na vědomí informace starostky o Dnu země konaném v spol.
ASOMPO a zahájení sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu.
* vzala na vědomí informaci starostky o konání semináře ODPADY 2015 a
pověřuje Ing. Blanku Kučerovou účastí na tomto semináři.
* vzala na vědomí Plán odborné přípravy a výcviku JSDH Lichnov.
* vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Lichnov za rok
2014.
* souhlasí s konáním cyklistického závodu „Velká cena Lašska“ v termínu
13.6.2015 a zároveň nad tímto závodem přebírá záštitu a je
spolupořadatelem závodu.
* Rada obce:
a) schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč, na akci
„Setkání cimbálových muzik Valašského království“, která se bude konat
21.-23.5.2015 ve Frenštátě pod Radhoštěm
b) neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro Středisko rané péče
SPRP Ostrava
c) neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro Fond pro opuštěné a
handicapované děti
d) neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro Iskérka o.p.s., Rožnov
p.R.
* projednala stížnost p. Mičulkové Pavlíny na rozsah jejich vykonávaných
pracovních povinností. RO po důkladném posouzení náplně práce a
pracovní smlouvy neshledala rozpor mezi činnostmi vykonávanými a
náplní práce dle pracovní smlouvy. Činnosti uváděné p. Mičulkovou jako
činnosti nezahrnuté do náplně práce nelze posoudit jako práce
nevyplývající z náplně práce (včetně pokynů starosty obce).
* projednala žádost o odstranění větví ze stromů nad obecní komunikací,
s tím, že pokud k nápravě nepřistoupí vlastník, který byl k této činnosti
vyzván, do 30.3.2015, bude toto provedeno zaměstnancem obce.
* vzala na vědomí informace z prohlídky díla ZŠ a MŠ Lichnov k možnosti
pokračovat v pracích na projektu Energetické úpravy ZŠ a MŠ Lichnov
* vzala na vědomí doručení různých žádostí o pronájem půdy v majetku
obce a jejich rozhodnutí odkládá po prohlídce daných pozemků.

* vzala na vědomí žádost LČR o udělení souhlasu k dotčení pozemků
v majetku obce při úpravách koryta toku v lokalitě „Velké bahno“ a
souhlasí s dotčením daných pozemků.
* vzala na vědomí zápis z Komise pro rozvoj a estetizaci obce ze dne
25.3.2015.
* vzala na vědomí zájem Povodí Odry o převedení částí koryta potoka
v Lichnově a souhlasí s tímto převodem. Rada obce ukládá místostarostovi
pokračovat v jednáních s Povodím Odry o možném převodu.
* vzala na vědomí žádost občanů o zákazu průjezdu „Alko“ cestou a ukládá
místostarostovi informovat tazatele, že dané rozhodnutí není
v kompetenci obce.
* vzala na vědomí informaci místostarosty o vysvětlení a doporučení
stavebního úřadu Frenštát p.R., že činnost související se spravovanými
sítěmi v majetku obce Lichnov, tedy zejména obdobné vyjádření k např.
kanalizace a místní komunikace, spadá do správní činnosti obecního
úřadu a má být vykonáváno zaměstnancem úřadu, který k tomuto má
vzdělání a kompetence. Rada obce navrhuje danou problematiku řešit
odborným zaměstnancem.
* vzala na vědomí žádosti občanů stavebního charakteru, tyto na místě
s danými občany prodiskutovala. Usnesení RO k této problematice bude
realizováno na dalším jednání RO.
* schválila Plán jednání Rady obce Lichnov na II. čtvrtletí roku 2015.
* vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích rad, některé úkoly trvají a dále
Rada obce ukládá MUDr. Irsákové zpracovat výsledky Dotazníku ve věci
spokojenosti a funkčnosti služeb fimy Corsat s.r.o. Termín: 27.4.2015
* schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč pro Muzejní a
vlastivědní společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm
* schválila prominutí poplatku za pronájem kulturního domu dne 11.4.2015
občanskému sdružení Tojstoráci, 742 75 Lichnov, IČO: 22724877, kde
proběhly tradiční TojOslavy.
* vzala na vědomí požadavky občanů stavebního charakteru a:

- na vědomí opravu přístupové cesty na části parcely č. 2099/1 (cesta
kolem chat u hřiště/: bude řešeno návozem vhodného materiálu do
vyjetých kolejí
- vzala na vědomí informace o stavu příjezdové cesty k RD č. p. 380 a
konstatuje, že příjezdová cesta k domu existuje, pouze ji žadatel
v současné době nemůže používat z důvodu velmi špatných sousedských
vztahů a právní možnost používání původní přístupové cesty sám žadatel
doposud neřešil, což mu bylo RO doporučeno.
- ukládá starostce zajistit konzultaci s odbornou firmou o možných
způsobech provedení opravy povrchu komunikace na parcelách č. 1640/3
a 1584/18.
- ukládá starostce zjistit přesné požadavky žadatelky p. M. A. k vyřešení
problematiky stékající vody na její pozemek (parc. č. 657) a zabezpečit
vyčištění propustí v okolí této parcely.
* schválila hostování s pouťovými atrakcemi na tradiční pouti v Lichnově
panu Oldřichu Pflegerovi a Zdeňce Flachsové, Krátká 149, Sviadnov, IČO:
63354403.
.......................................................................................................................

Poděkování
Ode dne 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015 pracovali pro Obecní úřad 3 pracovníci na
základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací z národního individuálního projektu
č.
CZ.1.04/2.1.00/03.00015-Vzdělávejte se pro růst. Tyto dohody už bohužel
nebylo možné prodloužit a proto bychom chtěli těmto zaměstnancům
poděkovat za jejich práci, kterou pro obec Lichnov svědomitě po celou dobu
vykonávali.
Pavel Pustějovský, místostarosta
obce
.......................................................................................................................

Vítání občánků
Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě se narodilo
od 01. 11. 2014 do 30. 04. 2015 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání
občánků“, nechť se závazně přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově
do 15. 05.2015.
tel. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín Vítání občánků je sobota 23. 05. 2015.

Dotazník – kvalita služeb poskytovaných
firmou Corsat, s. r. o.
Přinášíme Vám výsledky dotazníkového šetření, které se uskutečnilo během
měsíce března 2015. Tyto dotazníky vám byly distribuovány prostřednictvím
Lichnovského zpravodaje 3/2015. Níže je zobrazeno grafické zpracování
výsledků, které jsou vytvořeny z 30-ti vyplněných dotazníků vrácených na
Obecní úřad. Tímto ovšem práce obce Lichnov s firmou Corsat, s.r.o. nekončí
a plánujeme další jednání. Děkujeme za účast v dotazníkovém šetření.

Zakládní škola a Mateřská škola Lichnov
Mateřská škola – „Klokanův kufr“
Děti II. třídy Sluníčka z naší mateřské školy se zúčastnily soutěže o Klokanův
kufr. Pod vedením p. učitelky Lenky Beinsteinové zpracovaly netradiční
prostorové desky k zavěšení do třídy. Využily k tomu expresivní techniky.
Desky děti vytvořily samy, pouze s minimální pomocí p. učitelky.
Děti z naší mateřské školy se staly vítězem soutěže „Klokanův kufr“ a
vyhrály metodickou pomůcku v hodnotě 20 980,- Kč.
Poděkování rodičům
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří nás podporují, at´už spoluprací,
porozuměním či materiální pomocí. Velmi si této spolupráce a pomoci
vážíme. Vždyt´vše, co společně děláme - děláme pro naše děti.
Děkujeme
Tatínkovi Vanessky Tichavské za řemeslnou práci při opravách ve třídách.
Tatínkovi Radka Vřesňáka za opravu lehátek.
Tatínkovi Tomáše Sochy za průběžnou pomoc při opravách hraček a
odrážedel.
Tatínkovi Adama Kuběny za elektrikářské práce.
Tatínkovi Jakuba Píchy za fotodokumentaci z vystoupení dětí.
Jana Jandová
Superfarmář. Co to asi je? Hra. Na první pohled velice jednoduchá. Ale
nenechte se zmýlit. 10. 4. 2015 se žáci Bibiana Gilarová a Dominik Sedlář z
3. tř. Zúčastnili krajského finále této hry v Ostravě. Pro nás byl tento rok
velmi úspěšný. Dominik se probojoval až do finále, kde skončil na 3. místě.
(16 Školních družin, 50 žáků z celého Moravskoslezského kraje)
Ludmila Ryšková
.......................................................................................................................
Den Země v ASOMPO
VÍTEJTE U NÁS
Pokud někdo zamíří do areálu firmy ASOMPO, a.s. v Životicích u Nového
Jičína, aniž by tušil, čím se firma zabývá, může jen závidět. Budova
společnosti stojí uprostřed obrovské zelené plochy, což na první pohled
působí skoro romanticky. Jen vzadu za ní ční do výše halda, která ve svém
nitru skrývá odpad z širokého okolí. Skládka Životice je vlastně prvním
uskutečněným dílem původního Zájmového sdružení obcí a měst pro
likvidaci odpadů ASOMPO, které pomohlo obcím Novojičínska moderním
způsobem vyřešit odpadové hospodářství.

I nám není ekologie lhostejná.
Životice 15. 4. 2015
Začátek akce v 8.00 h
Po příchodu do školy jsme nastoupili do autobusku a odjeli na skládku do
Životic. Hned po příjezdu nám rozdali svačiny. Všechny školy byly rozděleny
do 7 skupin a dostaly přiděleného průvodce. Náš se jmenoval Drahomír
Strnadel, bývalý starosta Trojanovic. Na úvod jsme vyslechli pokyny a šli na
prohlídku kolem skládky komunálního odpadu. Viděli jsme spoustu
zajímavých věcí, např. kogenerační jednotky, které vyrábějí elektrickou
energii ze skládkového plynu a suší dubové desky, trávní sekačku na dálkové
ovládání a velmi drahý kompaktátor na úpravu odpadu. Ve vzduchu lítaly RC
modely letadel a v hangáru jezdily RC modely dopravních prostředků. Poté
následovalo vystoupení Klauna Hopsalína a Michaela Jacksona. Klaun
rozdával nafukovací hračky a Michael fotografie s podpisem. Hodně jsme se
poučili a dozvěděli mnoho zajímavostí. I když počasí nepřálo a stále pršelo,
byla to dobrá akce. Domů jsme jeli vesele.
L. Cochlar, V. Palát VII.
Vážení spoluobčané!
Další odvoz starého papíru je ve středu 20. 5. 2015 v 8.00 hod. Sběr můžete
přivážet ke škole od pondělí 18. 5. Můžeme zajistit i odvoz sběru těm, kteří
nemají možnost sběr sami přivézt. Stačí zavolat na 556 855 031.
Děkujeme za pomoc!
Vedení ZŠ Lichnov
.......................................................................................................................

Tojstoráci a Orel jednota Lichnov vás zvou
Den dětí na téma „V ZOO“.
Sobota 30. května od 14:00
Víceúčelové hřiště Lichnov
Program: hry a soutěže pro děti, doprovodný program
Více podrobností na samostatných plakátech a na www.tojstoraci.cz
Tojstoráci Lichnov oznamují, že tradiční letní tábor je již letos zcela naplněn.
Zveme vás však na další letní tábory:
- Pobytový lezecký tábor – 4. 7. – 11. 7. (1. turnus) NEBO 18. 7. – 25. 7. (2.
turnus)
- Příměstský tábor Lichnov NAPLNO; pondělí 13. 7. – pátek 17. 7., vždy 8:0017:00
- Podrobnosti a přihlášky na www.tabory-naplno.cz

Lichnovská „ Kuželkářská liga“
sezóna 2014 – 2015 - XIII. ročník
Výsledky v 8. kole – 17.4.2015:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (293)
2. místo – Špačková Petra (292)
3. místo – Gilarová Ilona (288)
4. místo – Špačková Jana (270)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (500)
2. místo – Koudelák Jaroslav (464)
3. místo – Matúš Miroslav (454)
4. místo – Vraník František (321)
Výsledky po 8. kole:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (1935)
2. místo – Gilarová Ilona (1665)
3. místo – Špačková Petra (1551)
4. místo – Špačková Jana (1540)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (2796)
2. místo – Matúš Miroslav (2648)
3. místo – Koudelák Jaroslav (2592)
4. místo – Jurek Stanislav (2372)
5. místo – Vraník František (1652)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených) = 15x do
plných + 15x dorážková.
Další termín: 9. kolo – pátek 15.5.2015 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

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

Internet v kabelové televizi
Provozovatel internetu v kabelové televizi v Lichnově - firma CORSAT s.r.o. oznamuje všem klientům internetu navýšení rychlostí internetového
připojení k 1.květnu 2015 :
Nabídka STARTER
rychlost připojení až 30/4 Mb/s
Nabídka STARTER Plus
rychlost připojení až 50/7 Mb/s
Dosažení těchto rychlostí je ovšem závislé na typu a stáří modemu
používaného v jednotlivých domácnostech. Starší typy modemů (např EPC
2100 ), které jsou v „dobré kondici“ dosáhnou rychlosti okolo 25 Mb/s.
Firma CORSAT s.r.o. proto nabízí možnost výměny staršího modemu za nový
vysokorychlostní typ - EPC 3010, případně EPC3208,3212 - modemy s VoIP
nádstavbou. Pokud máte zájem o výměnu staršího modemu za nový,
kontaktujte nás – buď telefonicky na 603 468 354, 603 531 164 nebo emailem na corsat@corsat.cz
Pokud máte zájem o zasílání informací o kabelové televizi a internetu, o
novinkách, o plánovaných výlukách, o programové skladě, sdělte nám Váš
aktuální kontakt na Vás – číslo mobilního telefonu – pro případné zasílání
SMS zpráv – či Váš aktuální e-mail. Předem děkujeme za tyto poskytnuté
informace.
CORSAT .s .r.o. Nový Jičín, Petr Šindler, tel. 603 531 164 , corsat@corsat.cz

Rozlosování jaro 2015 – NFC Lichnov
Okresní přebor muži 2014/2015
Datum Čas Kolo
ne 5.4.15:30 18
ne 12.4.15:30 19
ne 19.4.16:00 20
so 25.4.16:00 21
ne 3.5.16:30 22
so 9.5.16:30 23
ne 17.5.17:00 24
so 23.5.17:00 25
ne 31.5.17:00 26
so 6.6.17:00 17
ne 14.6.17:00 16
so 20.6.10:15 15

ČZ
120
127
134
141
148
155
162
169
176
113
106
99

Domácí
Hosté
Lichnov
- Odry B
Tísek
- Lichnov
Lichnov
- Kunín
Studénka
- Lichnov
Lichnov
- Fulnek
Skotnice
- Lichnov
Lichnov
- Mořkov
Trojanovice I - Lichnov
Lichnov
- Příbor
Pustějov
- Lichnov
Lichnov
- Bartošovice
Vel. Albrechtice - Lichnov

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

Okresní přebor dorostenci 2014/2015
Datum Čas Kolo
so 4.4. 15:30 16
ne 12.4. 12:30 17
so 18.4. 16:00 18
so 25.4. 13:30 19
so 2.5. 16:30 20
so 9.5. 14:15 21
so 23.5. 17:00 15
ne 31.5. 14:00 13
so 6.6. 17:00 14
so 13.6. 17:00 12

ČZ
91
97
103
109
115
121
85
73
79
67

Domácí
Lichnov
Jeseník n.O.
Lichnov
Veřovice
Lichnov
Suchdol n.O.
Kateřinice
Jistebník n.O.
Lichnov
Lichnov

Hosté
- Troj.-Bystré
- Lichnov
- Vlčovice-Mniší
- Lichnov
- Libhošť
- Lichnov
- Lichnov
- Lichnov
- Bartošovice
- Starý Jičín

OS NC Line sk. "A" starší přípravka 2014/2015
Datum
Čas Kolo
pá 17.4. 16:30 10
pá 24.4. 16:30 11
pá 1.5. 16:30 12
pá 8.5. 16:30 13
pá 15.5. 16:30 14
pá 22.5. 16:30 15
ne 31.5. 15:00 16
pá 5.6. 16:30 17
pá 12.6. 17:00 18

ČZ
48
53
59
62
70
71
80
82
89

Domácí
Lichnov
Lubina
Lichnov
Mořkov
Lichnov
Lichnov
Rybí
Lichnov
Hodslavice

Hosté
- Tichá
- Lichnov
- Troj.-Bystré
- Lichnov
- Žilina
- Trojanovice I
- Lichnov
- Štramberk
- Lichnov

Okresní soutěž sk. "A" starší žáci 2014/2015
Datum Čas Kolo
ne 19.4. 10:00 16
ne 3.5. 10:00 18
so 9.5. 10:00 15
ne 17.5. 10:00 14
so 23.5. 10:00 13
so 30.5. 14:30 11
ne 7.6. 10:00 12
ne 14.6. 10:00 10

ČZ
79
90
73
68
64
55
57
46

Domácí
Lichnov
Lichnov
Hukvaldy
Lichnov
Lubina
Hostašovice
Lichnov
Trojanovice I

Hosté
- Kateřinice
- Vlčovice-Mniší
- Lichnov
- Příbor
- Lichnov
- Lichnov
- Tichá
- Lichnov
.......................................................................................................................

Očkování psů
V letošním roce neproběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině,
protože vakcína, která byla loni veterinářem podána, má dvouletou
účinnost. Další očkování organizované obcí Lichnov se uskuteční na jaře
roku 2016. Majitelé psů, jež si zajišťují očkování sami si musí zkontrolovat
účinnost použité vakcíny nebo se obrátit na veterinárního lékaře.

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

Jubilanti
V měsíci květnu se dožívají významného jubilea:
Gilarová Evženie
Šrubař Ladislav
Tichavská Drahomíra
Tichavská Blažena
Křenková Milada
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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