Usnesení z 20. jednání Rady obce Lichnov, konaného 16.07.2015
1/20 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích rad.
2/20 Rada obce vzala na vědomí znění návrhu Smlouvy o pronájmu
prostor restaurace Na obecní a pověřila starostku předáním návrhu
této smlouvy nájemci a přizvání nájemce do další RO.
3/20 Rada obce vzala na vědomí znění návrhu Smlouvy o pronájmu
prostor areálu hřiště a pověřila starostku přizváním stávajícího
provozovatele restaurace v areálu hřiště do další RO.
4/20 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit pořizování zvukových záznamů jednání zastupitelstva obce pro účely následné přípravy zápisu.
5/20 Rada obce vzala na vědomí žádost občana o zřízení přípojky vody.
6/20 Rada obce schvaluje Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Lichnov
p.o. za rok 2014 a účetní závěrku ZŠ a MŠ Lichnov p.o. za rok 2014.
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Informace z Obecního úřadu Lichnov
Usnesení z 19. jednání Rady obce Lichnov,
konaného dne 02.07.2015
1/19 Rada obce vzala na vědomí plnění
úkolů z předchozích rad.
2/19 Rada obce vzala na vědomí informace
z jednání se zástupci firmy Corsat s.r.o. a danou
problematikou se bude dále zabývat.
3/19 Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o
reklamě mezi firmou ASOMPO, a.s. a NFC Lichnov.
4/19 Rada obce souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy bytu č. 3 na dobu určitou do 31.12.2015.
5/19 Rada obce vzala na vědomí informace o
činnosti komise pro rozvoj a estetizaci obce.
6/19 Rada obce schválila nákup zařízení
k provozování kulturních akcí.

Ve dnech 24. 8. 2015 - 28. 8. 2015 bude pošta Lichnov
uzavřena
Ve dnech 24. 8. 2015 - 28. 8. 2015 bude z důvodu čerpání dovolené pošta
Lichnov u Nového Jičína pro veřejnost uzavřena. Důchody splatné 24. 8.
budou příjemcům doručeny. Zásilky uložené z důvodu nezastižení adresáta,
budou uloženy k vyzvednutí na poště Frenštát pod Radhoštěm.
….......................................................................................................................
..

Knihovna – prázdninový provoz

Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek
9. 7. 2015
14.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek
6. 8. 2015
14.00 – 18.00 hod.

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky
splatnost poplatku byla do 30. 6. 2015
Vážení spoluobčané, jelikož je ještě spousta občanů mezi námi, kteří
doposud neuhradili místní poplatek za odpady, dovolujeme si vám
připomenout, že splatnost tohoto poplatku byla do 30. 6. 2015. Prosíme tedy
tyto dlužníky, aby poplatek co nejdřív uhradili.
Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2015 je stanovena
částkou 400 Kč/poplatník a poplatek byl splatný nejpozději do 30. 6. 2015
Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpad:
- v pokladně Obecního úřadu (Po, St 7.00-12.00, 13.00 – 17.00; Út 7.0012.00, 13.00-15.00; Čt 7.00-12.00)
nebo
- bankovním převodem na účet číslo 1760172379/0800, a to s uvedením
variabilního symbolu, kterým je číslo popisné vašeho domu. Také můžete
uvést ve vzkazu pro příjemce počet osob a popř. psů.
Poplatek ze psů
Tento poplatek byl také splatný nejpozději do 30. 6. 2015. Sazba místního
poplatku ze psů na rok 2015 je stanovena na částku 100,- Kč/ za prvního psa
a 150,- Kč/za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Způsob úhrady místního poplatku ze psů je stejný, jako u úhrady poplatku za
komunální odpad.
.........................................................................................................................
MUDr. Jana Irsáková oznamuje, že v dnech 10.-25.8. bude z důvodu řádné
dovolené ambulance uzavřena.
Zástup: ve středy bude v ordinaci zastupovat MUDr. Filip v čase 15-17 hod,
ostatní dny v ordinaci ve Veřovicích.
Prosím, zkontrolujte zásoby svých léků, přijďte pro recepty včas, aby Vám v
době dovolené v ambulanci nechyběly.
Nenechávejte návštěvu ordinace na poslední dny, předejdete tím dlouhému
čekání.
Děkuji za pochopení.

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna
Vybrané domácnosti našeho města / městské části budou přizvány k účasti
na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy
na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili
odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm
osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování
realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti
v našem městě / městské části by měli navštívit poprvé v termínu 1.8. – 31.
8. 2015 a pak znovu v dalších termínech až do konce října 2015
Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu
až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v
závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi
opakovaně přispět v následujících 4 letech.
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky
budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro
zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese
odpovědi na otázky jako např.:



Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do
zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?



Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností, koho
zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit
sociální politika?



Jak se lidé vyrovnávají s přechodem do důchodu a jak se jim při tom
mění životní úroveň?



Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými
problémy se při tom potýkají?

 Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

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

Výlet na

20. června 2015

V sobotu jsem se zúčastnil zájezdu na Slovensko jako odměnu za sběr starého
papíru. Jako první jsme podnikli plavbu na pltích po řece Váh. Pak následoval
výstup ke kolibě Panorama, kde byla živá zvířata - koník, prasátko a telátko,
které se klidně páslo kolem nás. Jsou zde i „rozprávkové domčeky“ - perníková
chaloupka, domek Sněhurky a sedmi trpaslíků a také chaloupka na kuří nožce.
Pak jsme vyšli na hrad Strečno. Po obědě jsme se šli podívat na památník
francouzských partyzánů a poté jsme si nakoupili ovčí sýry. Cestou zpět
jsme navštívili Budatínský zámek a Sobášny palác v Bytči. Výlet se mi moc líbil.
Jonáš Drozd II. tř. 263 kg
..........................................................................................................................
Vážení spoluobčané!
Starý papír můžete přivážet ke škole od pondělí 3. 8. a skládat do
DOMEČKU
na školním dvoře. Ten bude otevřen v pracovní dny od 6.00 do 20.00 hod.
Můžeme zajistit i odvoz sběru těm, kteří nemají možnost sběr sami přivézt.
Stačí zavolat na 556 855 031.
Děkujeme za pomoc!
Vedení ZŠ Lichnov
........................................................................................................................

Dům je vystaven na hlavní chodbě školy, přijďte si jej prohlédnout! Zvou žáci 7.ročníku

Proč musíme tolik platit za odpad?
Věta, kterou si už určitě řekl každý z nás.
Odpověď je překvapivě jednoduchá. Kolik odpadu vyprodukujeme, ale
hlavně nasypeme do popelnice my, občané této obce všichni dohromady,
tolik musíme zaplatit. Ekonomika odpadového hospodářství je totiž velmi
jednoduchá. Je pevně daná cena za tunu odpadu a tu musíme jako obec
zaplatit. Zjednodušeně: spočítají tuny odpadu, které nám vyvezou za rok a
pak se to vydělí počtem obyvatel. A nyní se každý ptá: Můžeme tedy vůbec
dosáhnout někdy to, že budeme za odpady platit méně? Odpověď je opět
překvapivě jednoduchá. Ano! Vyprodukujme méně odpadu. Každý z nás si
řekne: Žádný objev. Ale jak? Opět jednoduchá odpověď: Musíme odpad
velmi pečlivě třídit. Nevhodíme do běžné popelnice biologický odpad.
Občanům byly k tomuto účelu rozdané kompostéry. Představme si, kolik za
rok oloupeme brambor, jablíček či odkrojíme zbytků zeleniny. A vynásobme
to množství počtem občanů v obci. Bude z toho pěkná kupa! Udělejme ale
ještě více. Třiďme i ostatní suroviny! Třiďme plasty, sklo, papír, kartony či
plechovky. Za každé kilo takto vytříděného odpadu totiž obec s výjimkou
odvozu nic neplatí, ale peníze dostane! Co z toho máme my občané? Obec
ze zákona tyto peníze musí opět vrátit do odpadového hospodářství.
Kupříkladu na zaplacení odpadu či nákup kontejnerů. Zahrajme si na školu a
dejme si matematický příklad: Máme tunu odpadu, za kterou (dle ceníku)
máme zaplatit 500 Kč. Z ní vytřídíme 100 kg. Zůstane nám 900 kg. Za ty ale
už budeme platit 450 Kč. Našich 100 kg vytříděného odpadu rozdělíme na 20
kg odpad biologický a 80 kg ostatní odpad tříděný. Biologický odpad dáme do
kompostéru. Za těch 80 kg, co jsme vytřídili a odevzdali, dostane obec 20 Kč.
A těmito penězi obec zaplatí za část našeho odpadu. Nebudeme tedy platit
za svých 900 kg plnou sumu 450 korun, ale díky své snaze a té
dvacetikoruně, kterou jsme svým tříděním přispěli sami sobě, budeme platit
už jenom 430 Kč. Pokud bychom z této tuny vytřídili 200 kg, tak budeme za
odpad v našem příkladu platit 360 Kč. Je to jednoduché. Čím více toho
vytřídíme, tím méně zaplatíme. Opravdu za odpad nemusíme platit tolik!
poznámka: Čísla zde použitá v příkladu nevycházejí z reálných cen, jedná se
jenom o příklad a byla vybrána tak, aby byl příklad jednoduše srozumitelný!

Dne 22. srpna se uskuteční Lichnovské slavnosti 2015

v LICHNOVĚ U BRUNTÁLU

V případě zájmu většího počtu zájemců bude vypraven autobus.
Prosím hlaste se na Obecním úřadě do 19.8.2015.

