INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání zastupitelstva obce (ZO)
• ZO schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b) závěrečný účet obce za rok 2009 a vyjádřilo
souhlas s hospodařením obce Lichnov včetně vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu a hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lichnov bez výhrad ve smyslu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichnov
za r. 2009 (auditu).
• ZO schválilo úpravu rozpočtu obce na r. 2010 - rozpočtové opatření č. 1 - v rozsahu dle zápisu z 20. zasedání ZO na
celkovou výši 25 286,8 tis. Kč.
• ZO schválilo směnu pozemku p. č. 1839/23 o výměře 239 m2, trvalý travní porost, za p. č. 1840/5 o výměře 239 m2, orná
půda, vše v k. ú. Lichnov u Nového Jičína tak, jak je zaměřeno GP č. 932-064/2008 ze dne 26. 10. 2009, mezi Obcí
Lichnov, IČO: 00298115 a p.Pavlem Mičulkou a pověřilo starostu obce podpisem této směnné smlouvy.
• ZO schválilo další postup při prodeji pozemků p.č. 1840/1, 1840/5, 1838/1, díl a) a 1839/17, díl b) o celkové výměře 1 275
m2 takto:
- stanovení minimální prodejní ceny 400,- Kč/m2 a podání nabídek ceny přihlášených zájemců (4) obálkovou metodou
- ustavení výběrové komise na úrovni rady obce (5 členů) a 2 členové z dalších členů zastupitelstva
- výběr zájemce s nejvyšší nabídkou.
Z jednání rady obce (RO)
• RO projednala a odsouhlasila uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného místa biologicky
rozložitelného odpadu - ASOMPO, a.s. (navýšení poplatku 60,- Kč/kontejner).
• RO schválila
- výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Autobusová zastávka „Zemanův most“ a uzavření smlouvy o dílo
s fa Inženýrské konstrukce a stavby, s.r.o., Olomouc
- pořízení autobusové čekárny v obdobném provedení jako ve středu obce (velikost 300x150 cm).
• RO schválila pronájem pozemku p. č. PK 1646 a uzavření nájemní smlouvy se ZD Javorník Tichá s platností od 1. 6. 2010
výměnou za pozemek p. č. 390/2.
• RO odsouhlasila uzavření Dodatku č. l ke Smlouvě o stavbě na cizím pozemku s MUDr. Janou Irsákovou - oplocení části
p. č. 97/3.

Kanalizace a ČOV
Dne 12.března 2010 byla v souladu se Zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zveřejněna zakázka „Odkanalizování
obce Lichnov“. Předmětem zakázky je splašková kanalizace o celkové délce 14 895,4 m a výstavba ČOV EO 2000. Výběrové
řízení zajišťuje smluvně S-Invest CZ, s.r.o. Brno. Lhůta pro doručení nabídek je 23. dubna 2010 a hodnotící komise provede
vyhodnocení nabídek 30. dubna 2010 a vybere dodavatele stavby. Následně budou uzavřeny příslušné smlouvy (s
dodavatelem, SFŽP apod.).
Harmonogram výstavby bude znám po projednání s dodavatelem a dotčenými orgány (Správa silnic aj.) a občané s ním budou
seznámeni prostřednictvím Zpravodaje.
Po zahájení výstavby se uskuteční veřejné jednání s občany (pravděpodobně v měsíci září) za účelem jejich seznámení
s dalším postupem nutným pro připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační řad. Ze strany vedení obce bude snaha
nabídnout občanům pomoc formou nabídky projektantů pro zajišťování potřebných podkladů (projektová dokumentace,
administrativa), pokud o to občané projeví zájem.

Zdravotnické středisko Lichnov

V měsíci dubnu z důvodů školení MUDr. Irsáková
neordinuje ve dnech
16. dubna (pátek) a 26. dubna 2010 (pondělí)
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.
V měsící dubnu bude probíhat v budově výměna oken. Z tohoto důvodu bude ordinace
uzavřena v pondělí 12. a v úterý 13. dubna 2010
ve středu 14. dubna 2010 ordinační doba 16 - 18 hod.

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2009/2010
Stav po 7. kole:
Muži:
1. místo - Ing.Matúš Miroslav (2175)
2. místo - Jurek Stanislav (2084)
3. místo - Koudelák Jaroslav (1992)
4. místo - Mikunda Petr ml. (1910)
5. místo - Běčák Alois (1822)
6. místo - Švrček Zdeněk (1684)
7. místo - Kludský Jan (1675)

Ženy:
1. místo - Mikundová Mirka (1771)
2. místo - Polívková Soňa (1694)

Další termín: 8. kolo - 16.4.2010 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

Orel Tenis Cup Lichnov
2. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Orel jednota Lichnov vyhlašuje tenisovou soutěž pro amatérské tenisty - především z Lichnova.
Bude se hrát dvouhra a čtyřhra - kategorie muži, ženy. Hřiště - tenisový kurt v Lichnově. Přihlášky včetně úhrady startovného
(100.-Kč hráč ve dvouhře, 100.- Kč dvojice ve čtyřhře) do 23. dubna 2010 u obsluhy Minibaru ( popř. na tel. 739 880 862).
Bližší informace včetně pravidel budou vyvěšeny na víceúčelovém hřišti resp. budou umístěny na internetu Obce Lichnov odkaz Orel.

Víceúčelové hřiště Orel jednota Lichnov
Otevírací doba v dubnu
Pondělí …. . . 15 - 19 hod
Úterý ……... 15 - 19 hod
Středa ..….. . 15 - 19 hod
Čtvrtek …. .. 15 - 19 hod
Pátek ………. 15 - 19 hod
Sobota .……. 10 - 12 hod
Neděle ………10 - 12 hod

14 - 19 hod
14 - 19 hod

Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO
Tenis možno hrát denně i v dopoledních hodinách (nutno však objednat minimálně 1 den předem) - objednávky na tel. 739
880 862

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 19. dubna 2010
Okluk
Dolní dráhy
Komínovka
Váha ZD

16.00 - 16,30
16,30 - 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00

Pátek 23. dubna 2010
u kostela
„Klimíček“ čp. 274
Daremní
přejezd k Vlčině

Středa 28. dubna 2010
Kúty

16,00 - 16,30

Zadky 16,30 - 17,00

10,00 - 18,00
16,00 - 16,30
16,30 - 17,00
17,00 - 17,30

Žádáme občany, aby neukládali do kontejnerů na velkoobjemový odpad předměty, které mají charakter nebezpečného odpadu
(např. pneumatiky) a stavební odpad (včetně oken).
Nebezpečný odpad - sobota 10. dubna 2010 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
u „pračky“ (č.p. 124)
u kostela
most Horní dráhy
u čp.63 p. Gilarová

8,00 8,25 8,45 9,10 9,35 -

8,20
8,40
9,05
9,30
9,55

„Klimíček“ čp. 274
Daremní - J.Pavel
přejezd k Vlčině
Zadky - odb. k nádržím

10,00 - 10,20
10,25 - 10,45
10,50 - 11,00
11,15 - 11,30

Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se vztahují pouze na směsný komunální odpad (popelnice,
plasty, sklo); ostatní odpad vzniklý podnikatelskou činností včetně nebezpečného odpadu jsou povinni likvidovat vlastním
nákladem.
Seznam elektrozařízení
1. Velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, sporáky aj.)
2. Malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce aj.)
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, tiskárny aj.)
4. Spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, hudební nástroje aj.)
5. Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky)
6. Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje, sekačky aj.)
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje
Elektrozařízení budou odebírána bezplatně a pouze v úplném stavu (nesmí chybět jednotlivé části).

Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov
pořádá
sběr železného šrotu v neděli 18. dubna 2010 od 8 do 13 hodin
Sběr se bude konat pouze v obci (bez lokalit Zadky, Kúty, Daremní, Šenk).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili den před termínem svozu.

Základní škola
Krátký přehled zpráv
18. 2. 2010
9. 3. 2010
10. 3. 2010
17. 3. 2010
18. 3. 2010

Školní kolo recitační soutěže „Básničkový vláček“ (v kat. 2. - 3.tříd zvítězil Josef Tichavský, v kat. 4. - 5. tříd zvítězila
Tereza Lacinová)
U2 you too… Ty taky? (žáci 2. stupně se zúčastnili zkoušky baletu v Divadle J. Myrona v Ostravě)
Preventan Cup - vybíjená 4. - 5. tříd v Kopřivnici (4. místo)
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo (školu reprezentovali Jakub Chlebek 6. tř. a Anna Červenková 7. tř.)
Pečení holubi aneb přísloví (divadelní představení pro žáky 1. - 5. třídy v Beskydském divadle v Novém Jičíně)

Ze školních sešitů … těšíme se na jaro…
Ahoj jaro!
Líbí se mi na tobě, že svítí sluníčko. Na jaře rád chodím do lesa na procházky, protože jde cítit čerstvý vzduch jara a všude rozkvétají kytky.
Jiří P., 3. tř.
*
Jaro se mi líbí, že zpívají ptáčci. Kvetou stromy, květiny a všechno krásně voní. Všechno se zelená. Na svět přijde nový život: koťátka,
štěňátka, jehňátka. Já jezdím na kole a kolečkových bruslích. Hraju si s kamarády.
Klárka D., 3. tř.
*
Na jaru se mi líbí, že po studené zimě svítí a hřeje sluníčko. Sbíráme prvosenky jarní, sněženky, bledule. Rozkvétají narcisy, létají motýlci,
včelky, zpívají ptáčci, přiletí na školní komín čápi. Můžeme si hrát jarní hry, jezdit na kole, koloběžce. Můžeme si hrát na průlezkách.
Adéla K., 3. tř.

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
Letošního 37. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných se zúčastnilo 57 startujících.
Přeborníkem obce za rok 2010 a držitelem putovního poháru starosty obce na další rok se stal Spíšek Bohumil s 91 body. V kategorii žáků
docílil Jakub Dobečka 94 bodů, avšak střílel s oporou.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci : 1. Fešar Tom
2. Jurek František

54 b.
33

Starší žáci : 1. Dobečka Jakub
94
2. Vaněk Ladislav
78
3. Veřmiřovský Martin 64

Junioři :

1. Frýdl Martin
2. Holub Radek
3. Friedlová Petra

88
84
76

Ženy :

1. Tekulová Adéla
2. Frýdlová Hana
3. Holubová Dana

88
87
85

Muži :

1. Jalůvka Petr
2. Dobečka Zdeněk
3. Daněček Miroslav

90
89
85

Senioři :

1. Spíšek Bohumil
2. Jalůvka Stanislav
3. Holub Jaroslav

91
90
90

Družstva :

1. Svaz dobrovolných hasičů
2. Svaz technických sportů a činností
3. Myslivecké sdružení

270 b.
260
238

Tojstoráci vás zvou…

Neděle 4.4.2010 od 14:00
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE - PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍČKEM
Víceúčelové hřiště v Lichnově
- soutěže pro děti (možnost objednání balíčku)
- soutěž pro maminky o nejlepšího doma upečeného beránka
- soutěž pro tatínky o nejlepší domácí vaječný koňak
Sobota 10.4.201 od 17:00
TELEVIZE ZDARMA aneb TojOslavy 3
Kulturní dům v Lichnově
- oslava třetích narozenin Tojstoráků
- kulturní program (vystoupení dětí) na téma Znáte z TV.
Pátek 30.4.2010 od 16:00
SLET ČARODĚJNIC
Víceúčelové hřiště v Lichnově
- přijďte si zasoutěžit a zahrát hry s kouzelnými motivy
- soutěž o nejlepší masku čarodějnice, kouzelníka či jiného magického tvora

LETNÍ TÁBORY TOJSTORÁKŮ:
16.7.2010 - 25.7.2010
Poklad pevnosti Pagoda
- Dolní Bečva (pevná budova), pro děti od 7 do 15 let
- Cena 2700,- Kč, čtěte podrobné informace na webu a letácích!
5.7.2010 - 9.7.2010
INLINE WEEK 2010
- návesní (příměstský) tábor v Lichnově se zaměřením na výuku na kolečkových bruslích
- pro děti a mládež 7-18 let, cena 950 Kč,
27.8.2010 - 31.8.2010
Malý, ale drsný outdoor
- netradiční tábor pro děti 12-16 let (tábor se koná „někde v přírodě“ a je zaměřen na outdoorové aktivity), cena 500 Kč
POJEĎTE S NÁMI NA 2 TÁBORY A DOSTANETE SLEVU 10%
NEBO TŘETÍ TÁBOR ZDARMA! S NÁMI JE LÉTO NAPLNO!
Podrobnosti na letácích, webu a tel. č. 775 921 423 (Jirka Matúš)
Sledujte web www.tojstoraci.cz a www.vasvolnycas.cz a budete vše vědět jako první.

GRACIA 2010

24. ročník Mezinárodního cyklistického závodu žen
Pátek 30. dubna 2010 (II.etapa)

Start ve 12 hodin u kostela, cíl u myslivecké chaty

Vyhlášení vítězů cca v 16 hod.

Veřejná výzva
Starosta obce Lichnov vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb.
o úřednících územních samosprávných celků
veřejnou výzvu č. 1/2010
na obsazení místa referent OÚ Lichnov
Náplň činnosti:
- podatelna, datová schránka, CzechPoint, evidence obyvatel, občanské průkazy,
poplatků, správní činnost v působnosti OÚ
Místo výkonu práce:
Doba výkonu práce:
Platová třída:
Předpokládaný nástup:

pokladna, správa místních

Obecní úřad Lichnov
pracovní poměr na dobu neurčitou
8
1.7.2010 nebo dle dohody

Požadované předpoklady pro výkon práce uvedené v ustanovení § 4 zákona č.312/2002 Sb.
a/ státní občan České republiky, popř. cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
b/ způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka
Další předpoklady a požadavky
- středoškolské vzdělání s maturitou
- 3 roky praxe
- velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC
- dobré komunikativní schopnosti a korektní vystupování
- zodpovědnost, samostatnost a spolehlivost
Výhodou:
- praxe v oboru státní správy

Zájemce podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce výrazně označené slovy
"Veřejná výzva č. 1/2010"
nejpozději do 30. dubna 2010
na adresu Obecní úřad Lichnov, 742 75 Lichnov 90
Přihlášky lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelně OÚ Lichnov.
Povinné náležitosti písemné přihlášky zájemce
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu zájemce
- telefonní kontakt na zájemce
- datum a podpis zájemce
K přihlášce zájemce připojí
- strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z Rejstříku trestů zájemce, ne starší než 3 měsíce
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
MUDr. Josef Šimíček, starosta obce
RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Motto 2009-2010:
OTEVŘENÁ NÁRUČ VŠEM
Každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. v Orlovně
Program na duben 2010
Čtvrtek 1. dubna

Program se nekoná - velikonoční prázdniny

Čtvrtek 8. dubna

Masáže a cvičení dětí a kojenců

Čtvrtek 8. dubna

Dílnička u kafíčka Batika 100x jinak

Pondělí 12. dubna
Úterý 13. dubna

Sovička Od 16,15 hod.
Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let (i prvňáčci)
Kuřátka a vrabečci
9,30 - 11,30 hod.

Čtvrtek 15. dubna

Tojstoráci dětem aneb Po stopách velkého Tojstoráka

Čtvrtek 22. dubna
Úterý 27. dubna

Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování)
Kuřátka a vrabečci
9,30 - 11,30 hod.

Čtvrtek 29. dubna

Tojstoráci dětem aneb Po stopách velkého Tojstoráka
Beseda na téma „Ekologická domácnost“

Pozor, změna !!!

Vstup na pobytové činnosti je 10,- Kč na osobu pro děti i dospělé (v ceně káva a čaj).
V zimním období v době čtvrtečních programů rodinného centra je otevřen bar na kuželně.
Kontakt: Marcela Žižlavská tel. 731 860 256

MASÁŽE A CVIČENÍ DĚTÍ A KOJENCŮ
(pro děti již od 6 týdnů a starší)
v budově Orlovny čtvrtek 8. dubna a 22. dubna 1000 - 1130
Jeden vstup činí 50 Kč za maminku a dítě. Kontakt: Šárka Cochlarová tel. 739 434 754

Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz a na samostatných plakátech

Turnaj v kuželkách
Turnaj o putovní pohár starosty Orla jednoty Lichnov
IX. ročník - 20.3.2010
Výsledky:
žáci - 1. Jakub Dadák, 2. Jan Polášek, 3. Lukáš Jaroň
žákyně - 1. Dominika Vinklárová (Hranice), 2. Eva Pišťáková, 3. Denisa Kahánková
junioři - 1. Petr Mikunda juniorky - 1. Veronika Polívková, 2. Marie Bartošová (Hranice)
ženy - 1. Dobromila Vinklárová (Hranice), 2. Soňa Polívková (Frenštát), 3. Mirka Mikundová
muži - Kamil Bartoš (Hranice), 2. Miroslav Matúš, 3. Miroslav Klvaňa Hranice)
Absolutním vítězem se stal Kamil Bartoš z Hranic.

Zábava

VELIKONOČNÍ SHOW
v pátek 2. dubna 2010 od 20 hodin v přisálí Kulturního zařízení
s kapelami: Černá kočka
Kelly´s band
Rak co nekouše

Pozvání
Hostinec „Na obecní“ Vás zve na
steakové a zvěřinové hody
v sobotu 17. dubna 2010 od 18 hodin
Živá hudba

Vaří Filip Rek

JUBILANTI
V měsíci dubnu se dožívají významného jubilea:
Tonková Anna
Polášek Miroslav
Ridzáková Olga
Lacina Miroslav
Hončová Zdeňka
Spíšková Eva
Švrčková Františka
Kociánová Františka
Holub Vlastislav, ak. malíř
Tichavský Miroslav, Ing.
Zeman Václav
Michnová Marie

60 let
65 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
85 let
85 let
86 let
86 let
89 let

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

Vydává Obecní úřad v Lichnově

Uzávěrka 25. den v měsíci

