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

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva
obce, které se uskuteční dne 15. prosince 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 51. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 31.10.2016
1/51 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/51 Rada obce rozhodla o výběru nabídky na zhotovení Prodloužení
vodovodního řádu Lichnov – Dolní dráhy s nejnižší cenovou nabídkou a to firmy
JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, Kopřivnice 742 21, IČ: 25824783
s cenovou nabídkou 409 983,39 Kč bez DPH.
3/51 Rada obce schválila Smlouvu o dílo o provádění zimní údržby 2016/2017
s panem Jiřím Lukešem, IČ 60333294, Lichnov 199 a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
4/51 Rada obce bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy s nájemcem bytu č.
2 v čp. 125 na základě žádosti nájemce dohodou a pověřuje starostku
vyvěšením záměru pronajmout obecní byt č. 2 v budově čp. 125 v obci
Lichnov na úřední desce.
5/51 Rada obce vzala na vědomí informaci z jednání Školské rady.
6/51 Rada obce nesouhlasí s příspěvkem pro Linku bezpečí.
7/51 Rada obce vzala na vědomí informaci k postupu při získání dotace
k nákupu dopravního automobilu pro SDH Lichnov.
8/51 Rada obce bere na vědomí informace kulturní komise a pověřuje MUDr.
Irsákovou oslovením výrobce nábytku pro vybavení knihovny v místnosti s
knihami pro dospělé čtenáře.
9/51 Rada obce vzala na vědomí informaci místostarosty z Komise pro rozvoj
obce a estetizaci.
********************************************************************
*
Usnesení z 52. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 21.11.2016
1/52 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.

2/52 A. RO schválila záměr odprodeje části pozemku č.2050/15 v k.ú. Lichnov u
Nového Jičína a doporučuje tento záměr schválit na ZO.
B. RO schválila nákup části pozemku č.245/2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
a doporučuje tento záměr schválit na ZO.
3/52 Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem bytu č.2 v čp.125
4/52 Rada obce vzala na vědomí informaci České pošty o navrhované změně a
doporučuje projednání změny na jednání ZO.
5/52 Rada obce schválila nákup dopravního automobilu pro SDH Lichnov a
doporučuje Zastupitelstvu obce schválit nákup dopravního automobilu pro SDH.
Tento automobil umožňuje přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu
nebo přepravu 9 osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva s
osobními zavazadly.
6/52 Rada obce rozhodla o zařazení oprav mostů a lávek dle uskutečněných
mostních prohlídek do návrhu Rozpočtu 2017.
7/52 Rada obce vzala na vědomí informace místostarosty a starostky.
-postup řešení Územního plánu
-tiskopis
obce: Souhlas k provedení stavebního záměru pro žádosti
stavebníků s vydáním územního souhlasu, územního rozhodnutí nebo
stavebního povolení
-žádost o vydání kolaudačního souhlasu na akci „Řešení dopravní infrastruktury
v obci Lichnov , prodloužení chodníku“ /chodník Zemanův most /
- situaci vytápění v budově špitálu č.p. 210.
- postup stavebních prací na projektu „Chodníkové těleso Lichnov , podél silnice
III/4865, vč. nasvětleného přechodu pro chodce“ dle sjednaného
harmonogramu prací se zhotovitelem
8/52 Rada obce vzala na vědomí návrhy a připomínky členů RO k Návrhu
rozpočtu na r.2017 a Rozpočtovému opatření č.3/2016.
9/52 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.
- umístění dopravních zrcadel u obchodu COOP a u zdravotního střediska
- projednání podmínek provozu klubového bufetu NFC dne 16.1.2017
- oznámení o přípravě vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi
nemovité kulturní památky „Sloup se sochou Panny Marie s dítětem“, kdy
minimální kupní cena bude stanovena ve výši 240 tis. Kč.
*****************************************************************

Obecní úřad v Lichnově bude uzavřen
od 23.12.2016 do 1.1.2017

ZŠ Lichnov – prosinec 2016
U příležitosti Světového dne EKOškol - 7. listopad jsme uspořádali řadu akcí:

Velké šelmy v Beskydech

Zapamatovali jsme si:
1. Velkých šelem v Beskydech žije málo: 2 až 5 kusů medvěda hnědého, 5 až 10
vlků,15 kusů rysa ostrovida. Nejvíc rysů žije na Šumavě.
2. Medvěd může vážit až 350 kg, vlk až 65 kg a rys 25 kg.
3. Medvěd je šelma medvědovitá a všežravec, vlk je šelma psovitá a je
masožravec, rys je šelma kočkovitá a masožravec.
4. Všechny tři šelmy jsou zákonem chráněné.
5. Rys si vybírá vyvýšená místa k pozorování okolí.
6. Pobytové znaky těchto šelem (zvuky, stopy, trus, pachové stopy, škrábance
na stromech).
7. Medvědi se na zimu přesouvají na Slovensko.
8. Vlci žijí a loví ve smečkách.
Nejvíc nás zaujalo povídání o mláďatech, medvědí historky a co dělat při setkání
s medvědem. Bavilo nás i skládat obrázky šelem a luštění křížovky. Povídání o
šelmách se nám líbilo.
Žáci IV. ročníku

Netopýři ČR

Dne 4. 11. jsme měli na denním plánu přednášku o netopýrech. Celá třída
tušila, o čem přednáška bude, ale přepočítala se. Dozvěděli jsme se, že netopýři
visí hlavou dolů kvůli tenkým kostem na nohou. Mě nejvíce zaujala hibernace
netopýrů.
To je jejich zimní spánek. Nakonec jsme skládali puzzle s vyplňováním tajenky.
Celý program byl zajímavý a doufám, že taková přednáška bude i příště.
Lucie Hubeňáková V. ročník
Ano, Lucko,
u příležitosti Dne Země v dubnu 2017 je pro vás připravena pastevecká
kynologie opět v podání SŠZePř Rožnov p. R.
Mgr. Alena Dobečková, koordinátorka EVVO

Pastevecká kynologie

Dne 4. 11. k nám do školy přijeli pejsci Dany, Enny a Kessi ze SŠ zemědělské z
Rožnova p. R. Dozvěděli jsme se o různých psích plemenech. Nejmenší je čivava,
která může měřit pouze 15 – 23 cm. Největší plemeno je irský vlkodav, který
může mít neuvěřitelných 90 cm. Dany je sheltie, Enny border kolie a Kessi velký
münsterlandský ohař. Společně nám ukázali plno zajímavých triků, např. sud,
pac, chůze u nohy a tanec se psem. Toto jsme si mohli i sami s pejsky vyzkoušet.
Pejsci byli hodní, přátelští a poslušní. Moc se nám to líbilo a jsme za tuto
netradiční psí návštěvu rádi.
Tereza Šulganová VI. ročník

SmVaK Ostrava a.s. - oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2017
Voda pitná

36,01 Kč/ m3 (bez DPH) 41,41 Kč/m3 (vč. 15 % DPH)

Cena pitné vody pro odběratele od Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava a. s.

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

Výplata členských podílů

Starosta Honebního společenství Lichnov – Bordovice oznamuje členům tohoto
Honebního společenství, že budou vypláceny členské podíly za rok 2015 – 2016.
Vyplácení podílů započne 23.11.2016 na OÚ Lichnov vždy v úřední dny po dobu 4
týdnů tj. Do 22.12.2016.
Starosta HS Raška Oldřich
*****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce na vánoční večírek, který se koná v úterý 6.prosince
2016 v 15 hod. v klubovně nad pohostinstvím /Na Obecní/. Kulturní vložku si
pro nás připravily děti z místní Mateřské školy. Bude také ochutnávka vánočního
cukroví.
Na Vaší účast se těší výbor KD.
*****************************************************************

Úprava parkoviště za hřbitovem

Po dlouhých letech mohou motorizovaní návštěvníci hřbitova využít nově
upravené parkoviště. Povrch stávajícího parkoviště za hřbitovem se měnil stejně
jako počasí. Po deštích bylo místo parkoviště bahniště.
Během jednoho listopadového týdne proběhly stavební práce, které měly
popsanou situaci změnit. Nově je povrch proveden jako zpevněný. Parkoviště je
vymezeno pomocí obrubníků. Zpevněná plocha je provedena z kameniva o
různé zrnitosti. Nově byla zpevněna i plocha pod kontejnerem, která je z
asfaltového recyklátu. Byly použity přírodní materiály, které svým charakterem
neruší ráz okolí. Skladba zpevněných ploch je propustná pro vodu.
Novým parkovištěm došlo k navýšení komfortu parkování a pohybu osob.
Rovněž se zvýšila kultura veřejného prostoru v okolí hřbitova. Tímto bychom
chtěli poděkovat vedení obce za tuto provedenou úpravu. Pevně doufáme, že
podobné „vylepšení“ budou probíhat i v dalších letech.
Občané Lichnova

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“sezóna 2016 – 2017
XV. Ročník
Výsledky v 3. kole – 18.11.2016:

ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (352)
2. místo – Langerová Věra (264)
3. místo – Gilarová Ilona (261)
4. místo – Špačková Petra (260)
5. místo – Špačková Jana (240)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (475)
2. místo – Jurek Stanislav (444)
3. místo – Koudelák Jaroslav (435)
4. místo – Vraník František (319)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 4. kolo – 16.12.2016 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

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

GRAND PRIX – II.ročník - kuželkářské turnaje pro děti 8 – 15 let
Okresní svaz kuželkářského sportu Nový Jičín pořádá 5 turnajů pro mládež – na
kuželnách v Sedlnicích, Bílovci, Odrách, Lichnově a Novém Jičíně. Každý měsíc
se koná jeden turnaj.
13. listopadu se v Sedlnicích zúčastnili – v kategorii 11-12 let Bibiána Gilarová a
Jan Dadák. Jan Dadák ve své kategorii zvítězil a Bibiána Gilarová obsadila 6.
místo.
Další turnaj se koná u nás na kuželně v Lichnově v neděli 11.12.2016 od 8
hodin. Přijďte povzbudit naše mladé nadějné kuželkáře.

Hostinec „ Na Obecní '' pořádá
v pondělí 26.12.2016
VIII. Ročník tradičního vánočního turnaje
neregistrovaných ve stolním tenise

Memoriál Jaroslava Kvity
turnaje se mohou zúčastnit neregistrovaní hráči od 15 let výše a
vítězové školního kvalifikačního turnaje
prezentace od 9:00 do 9:30hod
zahájení 10:00 hod
hrací systém bude určen dle počtu zúčastněných
startovné 60,-Kč
*************************************************************

Jubilanti
V měsíci prosinci se dožívají významného jubilea:
Drozd Josef
Čížová Božena
Kahánková Libuše
Večeřáková Marie

Holubová Dagmar
Sudová Zdeňka
Špaček Josef
Jurková Květoslava

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