Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, ze dne 15.09.2016
2/10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu podle § 69 odst. 1 až 4
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) v platném znění pana
Romana Gocha.
5/10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 9.
zasedání Zastupitelstva obce.
6/10 A Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva
č.UZSVM/ONJ/3629/2016-ONJM SBP 13/2016 -Sch. S vlastníkem Česká
republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obci Lichnov 90,
742 75 Lichnov.
Pozemky:
- pozemková parcela č.1887/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace; 390m2
- pozemková parcela č.1887/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:ostatní komunikace; 466 m2
zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Lichnov u Nového
Jičína, obec Lichnov,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj
se sídlem v Opavě, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín a pověřilo starostku
obce podpisem smlouvy.
6/10 B Zastupitelstvo obce schválilo zúčastnit se výběrového řízení č.
ONJ/133/2016 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o koupi
nemovité kulturní památky „ Sloup se sochou Panny Marie s dítětem“ s
nabídkovou cenou 0,-Kč.
6/10 C Zastupitelstvo obce pověřuje RO přípravou podkladů na příští ZO pro
případný prodej části pozemku parc.č. 2050/15 v k.ú Lichnov.
7/10 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na
akci „Chodníkové těleso Lichnov, podél silnice III/4865, včetně nasvětleného
přechodu pro chodce“ a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.
8/10 A) Zastupitelstvo obce schválilo prominutí dluhu spolku Orel jednota
Lichnov ve výši 40.000,- Kč.
B) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2 /2016 ve výši
27.360.000,- Kč.

Usnesení z 47. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 05.09.2016
1/47 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/47 a) Rada obce souhlasí se zřízením věcného břemene a pověřuje starostku
uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena,
osobní obslužnost a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-8012269, Lichnov u
NJ, p.č. 428/19.
b) Rada obce souhlasí se zřízením věcného břemene a pověřuje starostku
uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene,
osobní obslužnost a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-8012269, Lichnov u
NJ, p.č. 1840/1.
3/47 Rada obce vzala na vědomí informaci o Cenové nabídce zpracování PENB
v majetku obce.
4/47 Rada obce vzala na vědomí informace o průběhu realizace podkladů
projektu „ Chodníkové těleso Lichnov, podél silnice III/4865, včetně
nasvětleného přechodu pro chodce“ a průběhu výběrového řízení a rozhodla o
hodnotící komisi ve složení p. Zdeňka Švrčková, Mgr. Petra Faldynová, Ing.
Blanka Kučerová, p. Pustějovský Pavel, p. Kahánek Jan, p. Tichavský Milan, p.
Fiala Roman.
5/47 Rada obce vzala na vědomí rezignaci na mandát člena ZO pana Aleše
Cochlara a rozhodla o vydání Osvědčení o nastoupení do funkce ZO prvního
náhradníka z kandidátní listiny volební strany Sdružení nezávislých kandidátů
Lichnova.
6/47 Rada obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2016 a doporučuje
zastupitelstvu jeho
schválení.
7/47 Rada obce schválila program na 10. zasedání Zastupitelstva obce
svolaného na 15.09.2016.
8/47 Rada obce vzala na vědomí informace místostarosty z Komise pro rozvoj
obce a estetizaci.
9/47 Rada obce schválila Plán jednání Rady obce Lichnov na IV. čtvrtletí roku
2016.

Usnesení z 48. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 19.09.2016
1/48 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/48 A/ Rada obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického
dozoru na stavbě „Chodníkové těleso Lichnov, podél silnice III/4865, včetně
nasvětleného přechodu pro chodce“ s panem Emilem Šilarem, IČ 41359241,

místem podnikání Sedlnice čp. 19, okres Nový Jičín a pověřuje starostku
uzavřením předmětné smlouvy.
B/ Rada obce bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise ve věci výběru
zhotovitele stavby „Chodníkové těleso Lichnov, podél silnice III/4865, včetně
nasvětleného přechodu pro chodce“, a to společnosti COMMODUM společnost
s r. o., IČ 46577238, sídlem Valašská Bystřice 225, PSČ 756 27 s nejnižší
nabídnutou cenou 2.509.058,59 Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s předmětnou společností a pověřuje starostku uzavřením předmětné smlouvy.
3/48 A) Rada obce RO vyhodnotila, že za podmínky splnění usnesení ZO nelze
podat řádně
nabídku do výběrového řízení za současného splnění usnesení
ZO č. 6/10 B ze dne 15.9.2016 a pověřuje starostku učinit nabídku do
výběrového řízení na odkoupení Sloupu se sochou Panny Marie s dítětem,
nemovité kulturní památky tak, aby byla zachována podmínka ZO – nabídková
cena 0,- Kč.
B) Rada obce pověřuje starostu k jednání s dalšími uživateli částí
pozemku p.č. 2050/15 v k.ú. Lichnov a dále postupovat dle jejich
zájmu/nezájmu. Fotodokumentace k podrobnějšímu posouzení žádosti byla
realizována.
*****************************************************************

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE A 1/3 SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

se uskuteční
dne 7. října 2016 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 8. října 2016 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku – obec Lichnov je volební místnost –
Kulturní zařízení v Lichnově č.p. 40
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad či
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu daného volebního okrsku. Tel. číslo volební místnosti
v Lichnově je 725 141 432.
*****************************************************************

55. výročí otevření ZŠ v Lichnově

V sobotu 3. září 2016 jsem ráno přišel dobrovolně do školy. S Julčou jsme začali
nafukovat balónky s číslicemi 5. Naše škola si totiž připomíná „55. výročí
slavnostního otevření nové školy ve dnech 2. a 3. září 1961 za účasti široké
veřejnosti.“V 9 hodin začaly paní kuchařky vařit na dvoře kotlíkový guláš a
zároveň přijel kostým medvěda Kubíka. Kubík pak po celou dobu chodil po

areálu školy s košíkem plný jablek a křížalami a rozdával je přítomným.
Také přijelo papírenské zboží firmy paní Hellingerové.
V 10 hodin začali přicházet první návštěvníci, také bývalé paní učitelky a pan
ředitel Jan Švrček.
V 11 hodin přijeli na školní dvůr veteráni s 25 historickými vozy.
A následovala prohlídka naší školy. V každé třídě se našlo něco zajímavého a
výjimečného.
Např. v 1. třídě se prohlížely stavitelné lavice, ve 2. tř. si návštěvníci nafotili
patnáctero slušného chování a při odchodu si ještě u dveří změřili svou výšku, ve
3. tř. vzpomínali na staré časy s původní tabulí, ve 4. tř. si zopakovali vzory rodu
ženského a marně hledali vzor nůše, nyní růže. „Tak krásné pomůcky, ale jak ty
vědomosti dostat dětem do hlavy!“ V 5. tř. je přivítal kostlivec, na hlavní chodbě
je zaujaly vyřezávané výrobky z cuket z dílny školní družiny. V 6. tř. si prohlédli
výtvarné umění žáků přímo na zdech, prošli knihovnou, učebnou informatiky, ve
fyzice a chemii je zaujala hadí kůže a řez motory. V 8. tř. si srovnali hodinky podle
času v evropských metropolích. Obdivovali květinovou výzdobu školy, nové
ubrusy ve školní jídelně a ve cvičné kuchyni.
Ve 12 se začal rozlévat kotlíkový guláš (výborný!) a hned nato přijelo PÍSKOHRANÍ
- výtvarná dílna pro žáky a rodiče.
Od 16 hodin se uskutečnil v naší tělocvičně koncert Divadla Slunečnice z Brna,
který se jim moc povedl.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení ve školním bufetu a pro žáky, kteří
pomáhali, bylo připraveno pití a párek v rohlíku nebo guláš.
Kdo měl čas, přišel se do školy podívat.
Počasí bylo nádherné a 55. výročí proběhlo super! Byl to pěkný den!
Julie Kašpárková, Filip Tichavský, dobrovolníci VI. třídy

Sběr a svoz odpadů
Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu v SOBOTU 8. října
2016 od 10:00 hod.
Sběr se bude konat pouze v obci (v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze
svoz uskutečnit individuálně po tel. dohodě s panem Petrem Lukešem tel.
737 133 393).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili pokud možno až v sobotu 8.
října v ranních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu nepovolanými
osobami.

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 10. října 2016
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00
Středa 12. října 2016
Kúty
16,00 – 16,30

Pátek 14. října 2016
U kostela
„Klimíček“ čp. 274
Daremní
přejezd k Vlčině
Zadky

10,00 – 18,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 – 17,30
16,30 – 17,00

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 15. října 2016

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

Tradiční koncert Javořinky k památce zesnulých
se uskuteční v neděli 30. října 2016 ve 14 hod.
na místním hřbitově

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.

Sběr elektrozařízení
SDH Lichnov pořádá ve spolupráci s firmou Elektrowin sběr vysloužilých
elektrozařízení. Sběr proběhne v pátek dne 14.10. 2016 od 15.00 hod.
před hasičárnou. Elektrozařízení bude odebíráno bezplatně.
Po telefonické domluvě si přijedeme pro spotřebič až k Vám domů.
Tel.776 825 915
!!! Zařízení musí být kompletní !!!
****************************************************************

Výsledky Silničního běhu

V neděli 11.9.2016 pořádal Orel jednota Lichnov jubilejní XX.ročník silničního
běhu. Zúčastnilo se celkově 22 závodníků.
Výsledky dle kategorií:
Předškoláci (r. 2011 a mladší), trať 100m
1. místo Maxmilián Havel
25 s
2. místo Libor Dobečka
30 s
3. místo Alex Tichavský
31 s
Předškolačky (r. 2011 a mladší), trať 100m
1. místo Megan Petrová
32 s
Nejmladší žáci (2008-2010), trať 300m
1. místo
Matyáš Macháček
1:07
2. místo
Kryštof Sedlář
1:12
3. místo
Dominik Kubala
1:15
Nejmladší žákyně (2008-2010), trať 200m
1. místo Anna Boháčová
47 s
2. místo Vanesa Tichavská
50 s
Mladší žáci (2006-2007), trať 500m
1. místo Šimon Řezníček
1:56
2. místo Patrik Keller
1:59
3. místo Pavel Zeman
2:17
Mladší žákyně (2006-2007), trať 300m
1. místo Adéla Pustějovská
1:09
2. místo
Aneta Dobiášová
1:16
3. místo
Denisa Klosíková
1:21
Žáci (2004-2005), trať 1000m
1. místo Jakub Boháč
5:40
Žákyně (2004-2005), trať 800
1. místo Tereza Kabeláčová
4:22

Turnaj v kuličkách o putovní pohár Orla jednoty Lichnov
18.9. 2016 – III. ročník
Výsledky:
Kluci do 15 let:

1. Martin Koudelák
- dále se zúčastnili: Jakub Boháč, Václav Mikeska, Sidney Rek, Radek Vřesňák,
Jindřich Boháč a Max Pustějovský

Dívky do 15 let:

1. Bibiana Gilarová
- dále se zúčastnily: Anička Boháčová, Adéla Pustějovská, Valérie Pustějovská a
Izabela Pustějovská

Dospělí – muži:

1.Jaroslav Koudelák ml.
- dále se zúčastnili: Zdeněk Matúš, Luděk Kolařík, Jaroslav Koudelák st.
a Pavel Pustějovský

Dospělí – ženy:

1.Tereza Mikesková
- dále se zúčastnily: Jana Mersi, Evženie Reková, Kristýna Pustějovská, Patrika
Pustějovská
Absolutním vítězem pro rok 2016 se stal Jaroslav Koudelák ml..
*****************************************************************

ASFALT CUP

Dne 10.9.2016 se na víceúčelovém hřišti uskutečnil 3. ročník fotbalového
turnaje Asfalt Cup. Letos se zúčasnilo 5 mužstev. Hrálo se od 14hod až do
večera, kdy poslední zápas probíhal za umělého osvětlení, které dodalo finále
zvláštní atmosféru. I v letošním ročníku byla hlavní cenou vepřová kýta od pana
faráře, kterou si nakonec vybojoval tým "TENISTI".
Cenu si také odnesli nejlepší střelec František Paľo a nejlepší brankář Adam
Kučera.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit hráče v jejich sportovním výkonu.
Výsledky 3. ročníku
1. Tenisté
2. Lokomotiva
3. KLID
4. Fotři
5. Dragons

Lichnov
Kopřivnice
Lichnov
Lichnov
Bordovice

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“sezóna 2016 – 2017
XV. Ročník
Výsledky v 1. kole – 23.9.2016:

ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (352)
3. místo – Gilarová Ilona (238)
4. místo – Langerová Věra (206)

muži:

1. místo – Koudelák Jaroslav (434)
2. místo – Dadák Lukáš (318)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 2. kolo – 21.10.2016 – začátek v 17.00 hodin

Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.
Nebojte se přijít mezi nás, nejsme žádní profíci.
Strávíte část pátečního podvečera a večera nejen sportem, ale i v příjemné
atmosféře. Děti můžete vzít s sebou.
Hrajeme 1x měsíčně – termíny jsou na www.lichnov.cz. Jen za 400.-Kč za
celou sezónu – do května 2017.
*****************************************************************

OREL TENIS CUP LICHNOV 2016 - 8. ročník
Finále dvouhry mužů:
Zdeněk Liška – Radim Běčák
6:7, 6:3, 6:2
Vítězem dvouhry mužů se stal Zdeněk Liška z Příbora
Finále dvouhry mužů nad 50 let:
Stanislav Kučera – Stanislav Jurek 6:0, 6:1
Vítězem se stal Stanislav Kučera z Mořkova.
Finále žen:
Jana Rýdlová – Petra Faldynová 6:3, 3:6, 6:3
Vítězkou se stala Jana Rýdlová z Mořkova
Finále čtyřhry:
Radek Bezloja,Jan Tabach–Stanislav Kučera,Patrik Kunc 6:2, 6:4
Vítězem se stala dvojice Radek Bezloja, Jan Tabach
Finále čtyřhry součet nad 90 let:
Petr Klabazňa,Jiří Drábek-Pavel Hazuka st.,Ivo Holub 7:5, 4:6, 6:3
Vítězem se stala dvojice Petr Klabazňa,Jiří Drábek

Modlitba za národ
V den naši státnosti, bych vás chtěl pozvat ke společné modlitbě za náš národ.
V době kdy se šíří v naší zemi demagogové, falešní proroci a vůdci, je potřeba se
spojit proti těmto zhoubným a patologickým jevům v naší společnosti. Nabízím
jedno řešení: obrátit se společně v modlitbě k Bohu.
Modlitba pro ty kdo nebudou moci a chtěli by dojít:
Pane, Bože, obracím se k Tobě s prosbou za náš národ,
chraň jej od falešných vůdců, kteří mají ústa plná planých a nenávistných slov.
Dej nám dobré a po spravedlnosti toužící politiky,
kterým půjde především o blaho národa,
nejen v současné době, ale i v době našich dětí.
Dej nám, kteří naše politiky volíme moudrost,
abychom dovedli rozlišit, komu jde o společné dobro,
nebo o jeho vlastní.
O to Tě prosím skrze Krista našeho Pána.
Amen.
Bohoslužba bude 28. října v 18.00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově.
Při bohoslužbě budou také připomenuti vojáci z obce, kteří padli během I.
světové války.
Farář

Jubilanti
V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
Polívková Drahomíra
Šimíčková Věra
Kubalová Vlastislava
Špaček Miloš
Špačková Štěpánka
Ermisová Zdenka
Holík Milan
Pustějovská Anna
Boháč Pavel
Sochová Eva
Drozdová Milena
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho
životního optimismu do dalších let.
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