Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 58. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 27.03.2017
1/58 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/58 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
k zemní přípojce NN v k. ú. Lichnov u N.J., parc.č. 482/19, Gřes, NNk a pověřuje
starostku podpisem smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035.
3/58 Rada obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Muzejní a vlastivědné
společnosti pro rok 2017 ve výši 500,- Kč.
4/58 A) Rada obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického
dozoru na stavbě „Chodníkové těleso k mateřské škole, včetně lávky přes vodní
tok, Lichnov“ 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 k mateřské škole, včetně lávky přes
vodní tok, Lichnov“, a to společnosti Semita - DS s.r.o., IČ: 03829707, Veřovice
171, 742 73 Veřovice, která předložila nabídku s nejnižší cenou 1 353 377,77 Kč
vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s předmětnou společností a
pověřuje starostku uzavřením předmětné smlouvy.
5/58 Rada obce rozhodla o výběru nabídky na provedení opravy zpevněné
plochy na fotbalovém hřišti Lichnov uchazeče s nejnižší cenovou nabídkou a to
JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, Kopřivnice 742 21, IČ: 25824783
s cenovou nabídkou 110 105,58 Kč vč. DPH.
6/58 Rada obce vzala na vědomí plnění postupu k zadání Územního plánu.
7/58 Rada obce schválila plán jednání Rady obce Lichnov na II. čtvrtletí roku
2017.
8/58 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.
*****************************************************************
Usnesení z 59. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 19.04.2017
1/59 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/59 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
k zemní přípojce NN v k. ú. Lichnov u N.J., parc. č. 1840/1, Kutáč, NNk a
pověřuje starostku podpisem smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035.

3/59 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na
území MSK veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ a
doporučuje ZO schválení této Smlouvy.
4/59 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na
území MSK veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko západ a
doporučuje ZO schválení této Smlouvy.
5/59 Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje k pořízení nového dopravního automobilu pro SDH
Lichnov a pověřuje starostku podpisem této Smlouvy.
6/59 Rada obce schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Lichnov spočívající v doplnění čl. VII., Okruhy doplňkové činnosti o nové
písmeno d) s textem „Dopolední svačiny - služba žákům“ a doporučuje ZO
schválit doplnění Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ.
7/59 Rada obce bere na vědomí doručení smlouvy a příloh s Pošta Partner.
8/59 Rada obce bere na vědomí žádost občanů o řešení parkování vozidel na
plochách ve středu obce.
9/59 Rada obce vzala na vědomí informace ohledně organizace lampionového
průvodu.
*****************************************************************

Výzva občanům

kdo má zájem o bio košík 8 litrů,
které by zakoupila obec a pro popisné
číslo by byl 1 ks zdarma, nechť se nahlásí
do 31.5.2017 na Obecním úřadě.
***************************************************************

Vážení spoluobčané,

za budovou kulturního zařízení v Lichnově je umístěna nádoba na

sběr použitého oleje.

Věříme, že využijete této možnosti a použitý olej ze svých domácností
budete takto likvidovat.
*****************************************************************

Víceúčelové hřiště

Od 1.5.2017 na orelském víceúčelovém hřišti

NEKOUŘÍME

Otevírací doba:
pondělí – sobota: 15 – 20 hodin
neděle: 9 – 12 a 15 – 20 hodin

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
5/2017

Rok 2017 – 425. výročí narození Jana Amose Komenského,
28. března 1592
V úterý 28. 3. 2017 u příležitosti 425. výročí narození Jana Amose Komenského
byl den ve škole trochu jiný. Po velké přestávce začala pěvecká soutěž
Lichnovská vrána,oběd navrhli a slavnostní tabuli ve školní jídelně připravili žáci
7. třídy.
Po obědě vybraní žáci 4. - 8. ročníku odjeli do památníku J. A. Komenského ve
Fulneku. Hned, jak jsme dojeli na náměstí, ohromily nás sloupy, kašna a styl
okolních budov.
Celé město Fulnek má barokní architekturu. Nejdříve jsme šli do památníku J. A.
Komenského. Dozvěděli jsme se mnoho o jeho životě, o dětství, dospělosti a
úmrtí. Viděli jsme i některé výtisky jeho knih.
Z náměstí jsme pak vystoupali vzhůru po schodech k zámku. Míjíme kostel
Nejsvětější Trojice a zvonici Černou věž. Shora je nádherný výhled na celé
město Fulnek a radniční věž.
Výlet se mi líbil a mám radost, že jsem se ho také mohla zúčastnit.
Lucie Hubeňáková V. třída

Návštěva kravína

Dne 4. 4. 2017 jsme celá šestá třída z odpoledního vyučování byli na exkurzi v
kravíně. Pán nás nejprve seznámil s různými pojmy, zajímavostmi a faktech o
kravách. Zjistili jsme třeba, že krávě, která ještě nerodila, se říká jalovice. Dále
jsme tedy pokračovali do jedné z budov kravínu. Zde jsme viděli nejrůznější
zbarvení krav a překrásná telátka. Pán nám řekl, že zde chovají pouze krávy a
telata, protože býci jsou náročnější na chov. Dále jsme pokračovali do druhé
budovy v kravíně. Tam jsme také mohli vidět nejrůznější krávy s jejich telátky,
která byla velmi krásná. Nakonec jsme tedy došli až do třetí budovy, kde se
nacházely jalovičky a pár čerstvě narozených telátek. Po této exkurzi jsme se
pána mohli zeptat na různé dotazy, na které nám pak odpovídal. Tato exkurze
se mi moc líbila a doufám, že ještě nějaká podobná bude :):
Filip Tichavský VI. třída

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2016 – 2017 XV. ročník
Výsledky v 8. kole – 21.4.2017:
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (337)
2. místo – Holubová Libuše (284)
3. místo – Špačková Jana (278)
4. místo – Gilarová Ilona (238)
5. místo – Langerová Věra (237)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (464)
2. místo – Koudelák Jaroslav (400)

TOČNA U HŘBITOVA
Návštěvnici hřbitova si mohli všimnout stavebního ruchu, který se odehrával
v blízkosti hlavní vstupní brány. V zelené ploše se počala kupit hromada hlíny.
Stejně tak se začaly množit dotazy co se to děje. Odpověď je zcela prostá –
točna. O myšlence realizovat točnu se hovoří již poměrně dlouho. Realizace
točny byla i podmínkou při převodu farního pozemku na obec Lichnov.
Pohřební vůz, který vjíždí až na hřbitov je pak nucen celou zpáteční cestu až ke
zdravotnímu středisku couvat. V případě, že vůz zůstal stát před bránou, došlo k
zúžení již tak úzké silnice a vstup na hřbitov se zkomplikoval. Nyní už k těmto
situacím nebude docházet díky točně.
Z důvodu zachování piety okolí místa byly zvoleny plastové zatravňovací
tvarovky. Tyto tvarovky časem prorostou trávou a plocha točny tak přirozeně
splyne se svým okolím. Navržené řešení je snadné na údržbu, má dlouhou
životnost, a nemění vodní režim v lokalitě.
Součástí celé akce je oprava zpevněných ploch zálivů pro parkové lavičky.
Jedná se o jednu z dalších drobných akcí, která přispívá ke zkulturnění
veřejného prostoru.

Výsledky po 8. kole
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (2089)
2. místo – Gilarová Ilona (1685)
3. místo – Holubová Libuše (1646)
4. místo – Špačková Jana (1571)
5. místo – Langerová Věra (1494)
6. místo – Špačková Petra (1091)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (2794)
2. místo – Koudelák Jaroslav (2570)
3. místo – Jurek Stanislav (2293)
4. místo – Vraník František (1742)

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

Další termín: 9. kolo – 12.5.2017 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

OBNOVA KŘÍŽE U HŘIŠTĚ
Od počátku dubna tohoto roku se můžeme těšit ze znovuobnoveného kříže u
fotbalové hřiště. Původní kříž byl odstraněn z důvodu kácení stromů v jeho
okolí. Při demontáži bylo zjištěno, že konstrukce kříže je na hranici své
životnosti. Dřevěný kříž byl silně napaden hnilobou. Stejně tak kovové
konstrukce začaly podléhat korozi.
Bylo tedy rozhodnuto o výrobě nového dřevěného kříže a renovaci kovových
prvků. Práce probíhaly přes zimní měsíce a na jaře, symbolicky před
Velikonocemi, se kříž navrátil na své původní místo.
Na tomto mají zásluhu pracovníci obce Lichnov pod vedením paní starostky.
Velké poděkování patří panu Jiřímu Švecovi za malbu Ježíše Krista. Jeho rukou
vzniklo hodnotné umělecké dílo.
Je chvályhodné, že obec se činí také v oblasti zachování kulturních hodnot.
Pevně věříme, že tato iniciativa není poslední, a že se v budoucnu dočkáme více
takových akcí. Pole působnosti je dosti široké.
Občané Lichnova

Jubilanti
V měsíci květnu se dožívají významného jubilea:
Křenková Milada
Tichavská Blažena
Šrubař Ladislav
Mikunda Ladislav
Krawcynski Oldřich
Šmid Ladislav
Štěpán Vladimír

Zátopek Ladislav
Kahánková Vlasta
Pustějovský Milan
Veselka Lubomír
Pustějovská Marie
Tobiášová Miroslava
Švrčková Zdeňka

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