Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 15. září 2016 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní“. Program jednání bude zveřejněn na úřední
desce OÚ Lichnov a samostatných plakátech.
*************************************************************
Usnesení z 45. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 08.08.2016
1/45 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích
radách obce.
2/45 Rada obce rozhodla, že Obec Lichnov se nebude účastnit
Výběrového řízení ONJ/133/2016 na prodej kulturní nemovité památky
Sloupu se sochou Panny Marie s dítětem, kdy minimální kupní cena je
340.000,- Kč.
3/45a Rada obce rozhodla o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo
ze dne 24.5.2016 s Regionální rozvojovou agenturou východní Moravy, jejíž
předmětem bylo zajištění pomoci při podání žádosti o dotaci na revitalizaci
zeleně v obci Lichnov a pověřuje starostku uzavřením předmětné dohody.
3/45b Rada obce pověřila starostku podáním žádosti o poskytnutí výjimky
u Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí,
k provedení revitalizace zeleně, z důvodu výskytu chráněného živočicha.
4/45 Rada obce schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemena a smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, a to věcného břemena k tíži parcely č. 2162
v k. ú. Lichnov u Nového Jičína „strpění umístění, zřízení a provozování
distribuční soustavy zemního vedení NN pro Lichnov, Gilarová, čp. 863/4,
NNv, NNk“, a pověřuje starostku uzavřením předmětné smlouvy.
5/45 Rada obce schválila osazení dopravní značky B 17 na železničních
přejezdech P 7348 v drážním km 82,518 a P 7349 v drážním km 83,239 v k.
ú. Lichnov u Nového Jičína, za účelem zkrácení přeprav přejíždějících
přejezdy na max. délku soupravy 15 m a pověřuje starostku sdělením
souhlasného stanoviska Správě železniční dopravní cesty státní organizace.
6/45 Rada obce projednala uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného břemena č.
UZSVM/ONJ/3626/2016-ONJM SBP 11/2016-Sch s Českou republikou –
zastupovanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle

které bude na Obec Lichnov převedena část pozemku parc. č. 1887/1 –
ostatní plocha o výměře 390 m2 a část pozemku parc. č. 1887/2 – ostatní
plocha o výměře 466 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína a doporučuje
Zastupitelstvu Obce Lichnov uzavření předmětné smlouvy.
7/45 Rada obce projednala žádost spolku Orel jednota Lichnov o prominutí
dluhu ve výši až 120.000,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu obce Lichnov
schválit prominutí dluhu spolku Orel jednota Lichnov ve výši 60.000,- Kč.
8/45 Rada obce vzala na vědomí informaci místostarosty z Komise pro rozvoj
obce a estetizaci.
Usnesení z 46. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 22.08.2016
1/46 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích
radách obce.
2/46 Rada obce vzala na vědomí vyúčtování ztrátovosti při zajištění ostatní
dopravní obslužnosti od fa ARRIVA MORAVA a.s. a rozhodla ponechat částku
na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na rok
2016 a pověřuje starostku sdělit toto rozhodnutí Městu Nový Jičín.
3/46 Rada obce vzala na vědomí Žádost o finanční příspěvek na třetí etapu
oprav křížové cesty a rozhodla se, zařadit tuto žádost o dotaci do rozpočtu
pro rok 2017.
4/46 Rada obce vzala na vědomí informaci místostarosty z Komise pro rozvoj
obce a estetizaci.
**************************************************************

Základní škola – září 2016
Slovensko
Dne 25. 6. 2016 se konal školní zájezd za umístění v sběrové lize. V 7.00
jsme se sešli na zastávce „Obecní“, odkud vyrazili na Slovensko. Paní
ředitelka objevila mikrofon a tak nás uvítala. První zastávka byla na hranici
se Slovenskem. Následovala pauza pod vrcholem Kľak, kde jsme se
rozhodovali, jestli vyjdeme na Kľak anebo pojedeme do vesnice Čičmany.
My a dalších 6 lidí (dohromady nás bylo deset) jsme se rozhodli pro druhou
variantu. Ale nejprve jsme se šli podívat na průlezky a do minizoo, které byly
pod Kľakem. Potom jsme se vydali do Čičman s prastarými chaloupkami jako
z perníku. Kolem 13 hod. jsme se vrátili na Fačkovské sedlo, kde jsme čekali
na naše turisty, kteří se vydali na vrchol 1 351,6 m. Většina si zašla na oběd,
(já jsem si dala halušky s brynzou).
Potom následovala cesta do Rajecké Lesné, kde je největší pohyblivý betlém
na Slovensku.
Dále do Rajeckých Teplic (lázní). Bylo hezké počasí, tak jsme se shodli, že
nemusíme spěchat. Došli jsme na ostrůvek, na kterém byla restaurace a
půjčovna lodiček (jedna lodička 5 euro). V jedné lodi jsme jeli: Magda a
Barča Lukešová, Pepa Jalůvka, Alena Dobečková a já. Potom začalo hrozně
foukat a tak jsme pospíchali k autobusu. Před námi a za námi začaly padat
stromy, na golfové hřiště spadl velký smrk.
Se Slovenskem jsme se rozloučili tradičním nákupem ovčích sýrů.
Výlet se mi líbil :)
Julie Kašpárková V. Třída
**************************************************************

ZO ČZS v Lichnově zahajuje MOŠTOVÁNÍ A SUŠENÍ OVOCE
objednávky moštování na tel. 724 180 527 p. Žáček Milan
objednávky sušení na tel. 737 314 719 p. Klímková Svatava
Moštování 3,50 Kč/l Sušení 10,-Kč/kg

Otevírací doba-Víceúčelové hřiště
Pondělí – Pátek

15 hod – do setmění

Sobota
Neděle

10 – 12 hod
9 – 12 hod

15 hod – do setmění
14 hod– do setmění

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

Gratulujem vítězům jubilejních X. Lichnovských gulášových
slavností a děkujeme všem soutěžícím, návštěvníkům,
účinkujícím a organizátorům za skvěle vyvedenou akci.

**************************************************************

55. výročí ZŠ v Lichnově

**************************************************************

KOVANÉ PLOTY
www.ploty-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč
Žáci a zaměstnanci ZŠ Lichnov vás zvou do školy
v sobotu 3. září 2016 od 10.00 - 18.00 hod.
PROGRAM:
10:00 h
12:00 h
13:30 h
16:00 h

Papírnictví fa Hellingerová
prohlídka školy
Ovocentrum V+V - maskot + ochutnávka
Vaří pan Zbyněk Diatka, kuchař společnosti Podravka
- kotlíkový guláš - oběd
PÍSKOHRANÍ - výtvarná dílna pro žáky a rodiče
Sunflower English Show - koncert

Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Garážová vrata – www.vrata-ostrava.cz

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

Turnaj v kuličkách III. Ročník o Pohár Orla jednoty Lichnov

neděle 18. září 2016
Přihlášky:

14,30 -14,50 hod.
Zahájení v 15 hodin
Kategorie: tříčlenná družstva (nad 15 let)
jednotlivci do 15 let – žáci, žákyně
jednotlivci nad 15 let – muži, ženy
Startovné: 30.- Kč/osoba nad 15 let
10.- Kč děti
Hrát se bude na asfaltové ploše víceúčelového orelského hřiště v případě
nedeštivého počasí.

**************************************************************

Orel jednota Lichnov a Tojstoráci
pořádájí

v neděli 11.září 2016
XX. Ročník silničního běhu dětí a mládeže
(včetně příchozích dospělých)
Časový pořad: 15:00-15:30 hod. presentace na hřišti
15:45 hod. zahájení
16:00 hod. start první kategorie

Vyhlášení výsledků – po doběhu poslední kategorie.
Každý účastník obdrží diplom, nejlepší ceny.
V případě trvalého deště se nekoná.
Zvou pořadatelé

Orel jednota Lichnov pořádá dlouhodobou soutěž

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“

Pochod okolo Lichnova

XV. ročník (sezóna 2016 - 2017)

Obec Lichnov si Vás tímto dovoluje pozvat na

Určeno pro muže a ženy starší 15 let a jejich příbuzné.
Přihlásit se můžete i Vy, soutěž je otevřena všem novým zájemcům.
Zahajujeme v pátek 23. září 2016 v 17 hodin na kuželně.

Pochod okolo Lichnova,

Hrát se bude 1x měsíčně – v pátek.
Přihlášky od 16,45 hodin v den zahájení
Startovné – 400.- Kč (platí se při přihlášení)
**************************************************************

Kuželna – Orel pro děti
Opět nabízíme dětem ve věku 10 až 15 let možnost pravidelně si zahrát
kuželky na Orlovně.
Hrát se bude každé pondělí v době od 16 do 17,30 hodin (září až prosinec).
Dítě musí přihlásit rodič u Ing. Miroslava Matúše, Lichnov 264,
tel: 608 731 468 – přihláška bude obsahovat jméno a příjmení dítěte, rok
narození, bydliště, podpis rodičů.
Poplatek je stanoven ve výši 400.- Kč za 14 lekcí – uhradíte při přihlašování.
Počet omezen na max. 6 dětí.
Začínáme 12. září 2016.
**************************************************************

Pozvánka do klubu důchodců
Zveme všechny důchodce do klubovny nad pohostinstvím "Na obecní",kde
se společně pobavíme a sdělíme si dojmy z prázdnin.

Těšíme se na Vás v úterý dne 13.září 2016 v 16 hod.
Výbor KD

který se uskuteční v sobotu 17. září 2016
se startem na víceúčelovém hřišti Jednota Orel
a cílem na Myslivecké chatě,
kde bude zajištěn guláš a občerstvení.
Začátek a prezentace účastníků bude mezi 8:00 – 9:00 hodinou.
Tímto zveme všechny občany z Lichnova a okolí k pěkné procházce
přírodou, na které vás budou čekat také zajímavé disciplíny.
Trasa není schůdná s kočárky.
*************************************************************

Jubilanti
V měsíci září se dožívají významného jubilea:
Petr Bohumír
Skýbová Ludmila
Holubová Jarmila
Štěpánová Miluše
Šmajstrlová Jindřiška Fiala Jan
Jurek Stanislav
Babincová Marie
Kotek Václav
Kantor Zdeněk
Pustějovský Petr
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho
životního optimismu do dalších let.
**************************************************************
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ROZLOSOVÁNÍ
OKRESNÍ PŘEBOR
soutěžního ročníku 2016 / 2017 - PODZIM
NFC LICHNOV - MUŽI
OKRESNÍ PŘEBOR - MUŽI - podzim 2016 / 2017
KOLO DATUM DEN HODINA

SOUPEŘ

KDE

2.

14.8.

NE

17:00

SOKOL TROJANOVICE I

DOMA

3.

20.8.

SO

17:00

SOKOL KUNÍN

VEN

4.

28.8.

NE

17:00

FK SKOTNICE

DOMA

5.

3.9.

SO

16:30

SOKOL VRAŽNÉ

VEN

6.

11.9.

NE

16:00

SOKOL RYBÍ

VEN

7.

18.9.

NE

16:00

FOTBAL STUDÉNKA

DOMA

8.

24.9.

SO

16:00

SOKOL BORDOVICE

VEN

1.

28.9.

STŘ

16:00

SLAVIA STACHOVICE

VEN

9.

2.10.

NE

15:30

10.

8.10.

SO

15:00

FK PUSTĚJOV

VEN

11.

16.10.

NE

15:00

KOTOUČ ŠTRAMBERK

DOMA

12.

22.10.

SO

14:00

LOKOMOTIVA SUCHDOL

VEN

13. 30.10.

NE

14:00

FK TÍSEK

DOM A

14.

NE

14:00

SLAVIA STACHOVICE

DOM A

6.11.

SK VEL.ALBRECHTICE DOM A

