6/2015
Informace z Obecního úřadu Lichnov
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 18. června 2015 v 18.00 hod.
v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“. Program
jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov
a samostaných plakátech.
Informace z 14. a 15. jednání Rady obce
Rada obce
* vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích rad, některé
úkoly trvají.
* vzala na vědomí zprávu p. Holuba. Rada obce rozhodla, že
je potřeba obeslat společnost NORD PLD s.r.o. o vysvětlení,
zda je p. xxxxxx její zaměstnanec či nikoliv a pokud ano,
pak z jakého právního titulu užívá restauraci na hřišti a
komu platí nájemné a cenu za služby. RO uložila Mgr.
Faldynové připravit přípis na NORD PLD s.r.o. – termín
25.5.2015
* vzala na vědomí žádost Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava, a.s. o uzavření smluv o zřízení
služebnosti cesty a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a ukládá Mgr. Faldynové
prostudovat předložené návrhy smlouvy a informovat RO,
zda podmínky uzavření smluv jsou v pořádku.

* ukládá sl. Mičulkové písemně odpovědět p. xxxxxx, že neshledáváme
možnost spolupráce v nabízených oblastech organizačních a obchodně –
ekonomických na území Ruské Federace.
* ukládá Ing. Kučerové provést přesný soupis movitých věcí užívaných p.
Milatou z účetních podkladů a inventur za předchozí období.
* ukládá starostce, aby kontaktovala znalce, který stanoví obvyklé nájemné
nebytových prostor, tj. nájemné v dané lokalitě a čase přiměřené. Rada
obce ukládá Mgr. Faldynové připravit novou nájemní smlouvu dle
nového občanského zákoníku 89/2012 Sb., a ve smlouvě použít
aktualizovaný seznam movitých věcí užívaných p. Milatou.
* schválila uzavření Smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb
s MUDr. Janou Irsákovou a pověřila starostku obce podpisem této
smlouvy.
* schválila pronájem bytu č. 2 v budově čp. 125 občanská vybavenost, jež je
součástí pozemku parc. č. st. 310 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Lichnov u Nového Jičína a pověřila starostku vyvěsit záměr pronájmu
s upozorněním, že z předložených žádostí bude nejlépe vyhodnocena
žádost:
 osoby, která je občanem obce Lichnov nebo jsou občany obce
Lichnov jeho osoby blízké,
 osoby pečující min. o jedno nezaopatřené dítě,
 osoby sociálně slabé, zejména pobírající dávky v hmotné nouzi nebo
sociální příplatek.
* ukládá starostce napsat výzvu na Groman s.r.o. k opravě projektové
dokumentace „Chodníkové těleso k mateřské škole, včetně lávky přes
vodní tok, Lichnov“ Rada obce rozhodla, že do doby nápravy ze strany
společnosti Groman s.r.o. této nebude proplacena faktura za vyhotovení
projektové dokumentace.
* vyslovila souhlas s požadavkem p. xxxxxxx na zarovnání nepravidelné jižní
hranice pozemků parc. 1678/1,1678/2 a 1679/6 v k. ú. Lichnov u NJ
* Kontrola úkolů z posledních RO
* zkontrolovala organizační zajištění lampionového průvodu.
* pověřila starostku obce zajistit za součinnosti Ing. Srkaly podklady pro
kolaudaci stavby Energetická úspora ZŠ a MŠ v termínu dle výsledků
jednání se zástupci zhotovitele a technického dozoru investora.
* rozhodla přizvat na následující RO p. ředitelku Mgr. Dobečkovou k podání
vysvětlení k oznámení České školní inspekce ze dne 4.5.2015 a pověřila
starostku zajistit účast p. ředitelky Mgr. Dobečkové.

* vyslovila souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti cesty se
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. a
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Rada obce pověřila starostku předmětné podepsat a zaslat zástupci
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
* pověřila starostku obce ověřit na Městském úřadu Frenštát pod
Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, zda je projektová
dokumentace “Chodníkové těleso k mateřské škole, včetně lávky přes
vodní tok, Lichnov“ již v pořádku po doplnění a opravě chyb společností
Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s r. o. a v případě
pozitivního stanoviska Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odbor
výstavby a územního plánování zadat příkaz k proplacení faktury
společnosti č. 31/2013/3. Rada obce pověřila Mgr. Faldynovou
k projednání s Povodí Odry státní podnik možnost uzavření smlouvy o
zřízení práva stavby chodníkového tělesa/lávky na předmětné parcele
2191/1 – k. ú. Lichnov u Nového Jičína termín 14 dnů.
* pověřila starostku zajistit znalce ke stanovení obvyklé kupní ceny a ceny
pronájmu pozemku parcely č. 1838/2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína.
* vzala na vědomí zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor
kontroly a sdílených služeb o přezkoumání výsledku hospodaření Obce
Lichnov.
* vzala na vědomí zprávu starostky o průběhu závodu Gracie v obci Lichnov.
* vzala na vědomí zprávu místostarosty s možností zajistit pro potřeby Obce
Lichnov osobu, která by na základě dohody o provedení práce
zpracovávala odborná vyjádření technicko-stavebního charakteru a
pověřila místostarostu k projednání podmínek dohody o provedení práce
s p. Kuchařovou, která vyjádřila souhlas s výkonem této činnosti.
* pověřila Mgr. Faldynovou k vyhotovení žádosti o vydání stanoviska
poskytovatele dotace na zakoupení zametacího vozu v rámci projektu
„Snížení prašnosti silnic v obci Lichnov“, ohledně podmínek nákupu tak,
aby byla splněna podmínka Obce Lichnov vyplývající z podmínek
poskytnutí dotace, a to informovat poskytovatele dotace o zjištěných
skutečnostech.
* pověřila starostku obce a Ing. Kučerovou k předložení seznamu vydaných a
přijatých faktur včetně předmětných faktur, za účelem seznámení se RO se
stavem účetnictví v daném rozsahu.

Oznámení – MUDr. Milada Tichavská
MUDr. Milada Tichavská oznamuje, že dnem 31. 7. 2015 končí svoji praxi a
podnikatelskou činnost na zubním oddělení zdravotního střediska ve
Veřovicích.
Všechny pacienty a celou spádovou oblast přebírá od 1. 8. 2015 MUDr.
Petra Kolláriková, která splnila všechny podmínky výběrového řízení
předepsaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě –
Odborem zdravotnictví.
Činnost zubního oddělení ve Veřovicích, nebude tedy přerušena. MUDr.
Milada Tichavská a zdravotní sestra Ludmila Kociánová touto cestou děkují
všem svým pacientům za přízeň, kterou jim po celou dobu prokazovali.
Ordinace praktického zubního lékaře ve Veřovicích
MUDr. Milada Tichavská
.........................................................................................................................

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na předprázdninové setkání s překvapením.
Těšíme se na Vás v úterý dne 9. června 2015 v 17 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní“.
Výbor KD
.........................................................................................................................

Základní škola Lichnov
Vážení spoluobčané!
Poslední odvoz starého papíru v tomto školním roce je ve čtvrtek
11. 6. 2015 v 8.00 hod. Sběr můžete přivážet ke škole od pondělí 1. 6. a
skládat do DOMEČKU na školním dvoře. Ten bude otevřen od 6.00 do 20.00
hod. od pondělí do pátku.
Můžeme zajistit i odvoz sběru těm, kteří nemají možnost sběr sami přivézt.
Stačí zavolat na 556 855 031.
Děkujeme za pomoc!
Vedení ZŠ Lichnov
600 let od upálení Jana Husa
Jedním z nejvýznamnějších kritiků církve byl český univerzitní mistr a později
i rektor pražské univerzity Jan Hus. Narodil v roce 1370. Na pražské
univerzitě začal vyučovat v roce 1398, od roku 1402 kázal v pražské
Betlémské kapli. Chodily za ním tisíce Pražanů. Na svých kázáních veřejně
kritizoval papeže a

ešvary v církvi. Také požadoval, aby se církev vzdala bohatství. Jan Hus byl
dlouho pod ochranou krále Václava IV., ale jakmile začal kritizovat prodej
odpustků, ztratil podporu a záštitu krále. V té době byl Jan Hus nejen
v papežské klatbě, ale papež dokonce v Praze zakázal vykonávat bohoslužby,
křty, svatby a pohřby, dokud se tu bude Hus zdržovat. Z tohoto důvodu
odchází kázat na venkov. V roce 1414 dostává Jan Hus pozvání na kostnický
koncil, aby zde obhájil své názory. Koncil zorganizoval Václavův bratr
Zikmund Lucemburský. Hus je okamžitě po příjezdu zatčen a nemá právo na
obhajobu. Měl možnost odvolat svá tvrzení, a zůstat tak ve vězení. On ale
neodvolal, a proto je 6. července 1415 upálen na hranici jako kacíř. Jeho
popel je vhozen do řeky Rýn.
Citát: Proto věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj
pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě
vysvobodí…
V. Kocián, V. Palát, VII. třída
S ohledem na připomenutí této významné události škola využila akce
sdružení České studny, které poskytlo nabídku materiálů k výročí Jana Husa.
V termínu od 1. června do 30. června 2015 proto budou ve škole vylepeny
„Husovy stopy“. Jedná se o nalepovací sadu, kterou tvoří 12 kusů
nalepovacích ploch na podlahu ve tvaru husích stop. Na každé stopě se
nachází nápis dvanácti hodnot Jana Husa, na konci je zobrazena letící husa
s nápisem „600 let žije mezi námi“ a odkaz na webové stránky
www.husovystopy.cz, kde lze získat bližší informace o Janu Husovi. Další
webové stránky, které se přímo věnují letošnímu výročí, jsou např.
www.hus2015.cz nebo www.janhus600.cz.
Po skutečných stopách Jana Husa se vydá kolektiv pedagogů ZŠ Lichnov o
letních prázdninách.
Mgr. Ivana Michaličková
.........................................................................................................................

Přednáška na téma Mistr Jan Hus
Kde: kostel sv. Petra a Pavla v Lichnově
Kdy: 18. června v 18.30 hodin
Kdo: P. Mgr. Roman Macura

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

POZVÁNKA na
„Běháme srdcem …“
První ročník běhu jednotlivců pro všechny sportovně založené amatérské
neregistrované nadšence.
Kdy: 27. 6. 2015 v 10.00 hodin. Start před kostelem v Lichnově u Nového
Jičína.
Závodní trať je vedena okolím Lichnova s nádherným výhledem na
beskydské panorama. Čeká nás pohyb, euforie a čirá radost z běhu.
Délka běžecké trati je 6 km po zpevněné polní cestě a částečně po asfaltu.
Trasa je vedena mírně vlnitým terénem s převýšením 200m.
Pro ty, kdo si ještě nebo už netroufnou na běh, tak je nachystána alternativa
– chůze. Start bude v 9.30 hodin.
Běh se koná za každého počasí.
Přihlášení na: http://www.orellichnov.cz/

Lichnovská pouť
Vážení spoluobčané, jelikož měsíc červen nám může nabídnout spoustu
kulturního, či sportovního vyžití, rádi bychom vám udělali závěrem malou
rekapitulaci.
6. června – IV. Mistrovství Lichnova v sečení kosou
6. června - Myslivecké odpoledne pro děti a dospělé na myslivecké chatě
v Bordovicích
13. června – Pálení metel
27. června – Lichnovský běh PePa

28. června - Lichnovská pouť
Na pouť přijedou tradičně manželé Pflegrovi se svými atrakcemi.
Od 15.00 do 16.00 hod se uskuteční koncert dechové hudby Javořinka,
v areálu za pohostinstvím „Na Obecní“, na který jste srdečně zváni.
Slavnostní poutní mše svatá bude v kostele sv. Petra a Pavla
v neděli 28. 6. 2015 v 10.00 hod.
Přejeme příjemnou zábavu!
Obecní úřad Lichnov
.......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci červnu se dožívají významného jubilea:
Holubová Miloslava
Petrová Anna
Pustějovská Jiřina
Pustková Lidmila
Hutyra Jaromír
Boháč Petr
Špačková Eliška
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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