Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 14. září 2017 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní“. Program jednání bude zveřejněn na úřední
desce OÚ Lichnov a samostatných plakátech.
*************************************************************
Usnesení z 64. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 31. 07. 2017
1/6 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích
radách obce.
2/64 Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze dne
22.4.2011 s NFC Lichnov, z.s. a pověřuje starostku podpisem Dodatku.
3/64 Rada obce bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise ve věci
výběru nabídky na dodávku „Lichnov - Dopravní automobil“ a to uchazeče
JV CAR s.r.o., IČ: 26819503, Valašská 16, 741 01 Nový Jičín, který předložil
nabídku s nejnižší cenou 1 100 528, 88 Kč vč. DPH, schvaluje uzavření
smlouvy s předmětnou společností a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
4/64 Rada obce souhlasí s konáním XXVII. ročníku štafetového závodu
cyklistických dvojic „Lichnov 24 hodin“ ve dnech 12.8.-13.8.2017 na území a
místních komunikacích Obce Lichnov a jako spolupořadatel závodu přebírá
záštitu nad tímto závodem.
5/64 Rada obce vzala na vědomí informace o opravách NN a s tím
souvisejících opravách veřejného osvětlení a rozvodů kabelové televize.
6/64 Rada obce vzala na vědomí informace o přípravách Gulášových
slavností.
7/64 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.
*****************************************************************
Usnesení z 65. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 21. 08. 2017
1/65 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích
radách obce.
2/65 Rada obce Rada zrušila Směrnici k veřejným zakázkám malého rozsahu
Obce Lichnov s ohledem na zrušení zákona č. 137/2006 Sb.
3/65 Rada obce schvaluje a doporučuje ZO schválit kupní smlouvu převod
pozemku parc. č. 245/4, zahrada o výměře 61 m2 do majetku Obce Lichnov.

4/65 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2017 a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
5/65 1. Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou firmy PROJECT WORK s.r.o.,
Panská 395, 742 13 Studénka, IČ 29295548 ze dne 18.8.2017 na zhotovení:
a)Přepočet zatížitelnosti mostu M2 a M3 v ceně 29 040,- vč. DPH
b) Návrh zábradlí pro mostní objekty v ceně 9 680,- vč. DPH
c) Oprava mostu M14 Rakovec v ceně 60 500,- vč. DPH.
d) Oprava lávky L3 u č.p. 54 v ceně 42 350,- vč. DPH.
Celková cena 141 570,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku zasláním
objednávky.
2. Rada obce pověřuje starostku zajištěním označení mostu M3 dopravním
značením „Zákaz vjezdu vozidel nad 1,5 t“ a označením lávky L3 u čp. 54
„Vstup pouze pro pěší“.
3. Rada obce pověřuje starostku zasláním výzvy společnostem VODOSTAV
Ostrava s.r.o. a RI-STAV s.r.o., aby ve stanovené lhůtě ve výzvě odstranili
škodu, kterou způsobili na mostu M14 u Rakovce při pokládání kanalizačního
potrubí pod mostem.
6/65 Rada obce souhlasí s realizací výměny střešní krytiny na hlavní budově
ZŠ Lichnov za plechovou krytinu: trapézový plech ALU-ZINEK.
7/65 Rada obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/2017 a doporučuje
zastupitelstvu jeho schválení.
8/65 Rada obce schválila program na 16. zasedání Zastupitelstva obce
svolaného na 14.9.2017.
9/65 Rada obce vzala na vědomí informace Kulturní komise.
10/65 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.
*****************************************************************

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
9/2017

Petr Bezruč je literární pseudonym, pod kterým vystupoval český básník
Vladimír Vašek. Narodil se 15. září 1867 v Opavě a letos si připomínáme
150. výročí jeho narození. Je jedním z nejvýznamnějších spisovatelů našeho
kraje.
Jen jedenkrát kolem mne šla láska - literární soutěž Petr Bezruč - 150 let
V kategorii K3 (12-13 let) byla ohodnocena práce autorky
Kláry Babincové jako vítězná.
- ukázka byla otištěna v Lichnovském zpravodaji 06/17
V kategorii K4 (14-16 let) byla ohodnocena práce autora
Martina Petra jako vítězná.

„I fall in love“, to jsou anglická slova,
která vyjadřují: láska, cit a něha.
nadechla,
„I love you“ muž ženě říká,
když ji jako svou lásku vnímá.
„Give me love“ je píseň
o tom, jak někdo prožívá svou tíseň.
Tíseň v lásce, kterou zažíval i Amor,
že než nebýt s ní,
je lepší zemřít na mor.

Ke krajině, kde se vzali naši rodiče,
Ke krajině, kde jsem se poprvé
ke krajině, kde koně proháněly biče
a kde každá květina ráda rostla.
Jsem zamilovaná do našeho potoka,
do luk, kde cvrčci cvrlikají,
do sadů, kde si děti hrají,
a do těch beskydských pohoří,
které naší obec lemují.

Jsem ráda, že zde mohu žít
Lásku nemusí cítit jen žena k muži
a svůj domov tady mít.
a muž k ženě,
Děkuji ti , přírodo drahá,
ale také dítě k hračce, zahradník k růži, za to, jak to u nás vypadá.
či člověk ke krajině.
Magdaléna Lukešová VIII. Třída

Jednou kolem šla,
pěkná láska má.
Podobu měla jako růže,
Jako nádherná žena, která vše přemůže.

Postava vysoká
Může se rovnat
i stromům z daleka.
Nechme to plavat.

Jen si tak šla
a mne zasáhl blesk
- ta její krása
a očí lesk.

Je možná krásná,
ale co potom, kdy bude láska?
Možná za pár let,
Možná hned teď.

Byli jsme v parku,
potom šli do lesa,
Má v očích nádheru,
jak barvu modrou nebesa.

Ve svém rajónu
však nestrpím protivníka.
Je to jako u lvů
Život bojovníka.
Zkusím to,
za to nic nedám.
Uvidíš Moniko,
já to udělám.

Vlasy má černé,
Jako havraní peří,
avšak zuby bílé,
Jako vrcholky pohoří.

Martin Petr VIII. Třída

Orel jednota Lichnov pořádá dlouhodobou soutěž

Česká pošta oznamuje
uzavření Pošty Lichnov v termínu 26. - 29. 9. 2017

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“

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

ZO ČZS v Lichnově zahajuje MOŠTOVÁNÍ A SUŠENÍ OVOCE

XVI. ročník (sezóna 2017 - 2018)

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

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 22. září 2017 v 17 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně – v pátek.
Přihlášky od 16:45 hodin v den zahájení
Startovné – 400,- Kč (platí se při přihlášení)

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

NABÍDKA PRÁCE
Stavební firma z Veřovic, se zaměřením na dopravní stavby, hledá do
pracovního poměru pracovníka se strojnickým průkazem nebo s řidičským
oprávněním sk. C (profesní průkaz výhodou), výše čisté mzdy 110-140,Kč/hod.
Dále přijmeme stavebního dělníka (pokladače), výše čisté mzdy 100-140,Kč/hod.
Nástup dle dohody.
Kontaktní osoba: p. Válek, tel.: 602 726 566
**************************************************************

Orel jednota Lichnov
pořádá

v neděli 10.září 2017
XXI. 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.
Pořadatel je členem

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

Turnaj v kuličkách IV. Ročník o Pohár Orla jednoty Lichnov
neděle 17. září 2017
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.
Zvou pořadatelé
**************************************************************

Pozvánka do klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na poprázdninové setkání do klubovny nad
pohostinstvím "Na obecní". Toto setkání se uskuteční

v úterý 12. září 2017 v 16 hod.

Probereme zážitky z prázdnin a dořešíme záležitosti, které nás ještě čekají.
Sraz výboru je v 15:30 hod. Těšíme se na Vás.
Zve výbor KD

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

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

Jubilanti
V měsíci září se dožívají významného jubilea:
Petr Bohumír
Debefová Alenka
Šmajstrlová Jindřiška
Tichavská Ludmila
Pleskotová Marie
Jahodová Marie
Špirka Jenda

Sztuchlík Miroslav
Polívka Luděk
Pustějovský Stanislav
Spíšek Bohumil
Dobečka Vlastimil
Dobečková Marie
Čížová Helena

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