ZPRAVODAJ OBCE
LICHNOV
Květen 2011
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
KANALIZACE
Vážení občané,
od informace o odkanalizování obce Lichnov v březnovém čísle zpravodaje se mnoho změnilo. Pracuje se na
několika místech v obci. Samozřejmě s problémy se kterými se počítalo i s překážkami nepředvídanými, se
kterými se potýkají pracovníci zhotovitele.
V současné době pokračují zemní práce na ČOV, pracuje se na hloubení stok.
L 5 – Dolní konec- levá strana
L 15 – Střed – levá strana po Zemanův most
L 1 – od Okluku do Bordovic
L 16 – Kološův dvůr + komínovka
L 9.1 – Malíkův dvůr – hotovo
L 25 – Rekův dvůr
Pro nás, majitelé domů, taktéž začínají starosti související s kanalizací.
1) V prvé řadě je nutno udělat inventuru instalace odpadu v domě a to tak, aby v době napojení na kanalizaci
byla vyvedena jen jedna odpadová roura.
2) Některé přípojky budou osazovány současně s hlavním potrubím. Jestliže výkop se blíží k vašemu domu,
navažte osobní kontakt s pracovníky zhotovitele (nejlépe p. Štefek, tel. 777 010 264). Společně upřesněte a
označte místo a výšku přípojení na hranici vašeho pozemku. Tam vám bude vyvedena z hlavní stoky
přípojka.
3) Kontaktujte projektanta, který vám doporučí typ revizní šachty (není součástí stavby kanalizace) popř. s vámi
uzavře smlouvu o zhotovení projektu. Stálejednáme o maximálním zjednodušení projektové dokumentace
včetně společného nákupu potřebného materiálu, viz. další informace uvedené níže.
4) Pod bannerem EU u Kulturního domu jsou zveřejněny jednotlivé trasy stok, včetně harmonogramu postupu
prací. Harmonogram však berte jako orientační.
5) Dodržujme bezpečnost, zejména dětí. Obec je jedno velké staveniště. Buďme trpěliví a věřte, že zhotovitel
dělá vše pro optimální zabezpečení dopravní obslužnosti a spokojenosti našich občanů při výstavbě
kanalizace.
Jan Kahánek, starosta
Informace o kanalizaci
Hlavní důvody budování kanalizace v naší obci jsou:
- zlepšení životního prostředí v obci a zlepšení stavu místního potoka.
- odstranění starosti občanů o likvidaci splaškových vod
Do veřejné kanalizace se napojují veškeré odpadní vody z dané nemovitosti tj. z WC, koupelen a odpadních vod
z kuchyně. Napojované odpadní vody nesmí být před napojením předčišťovány septikem apod. Do veřejné
kanalizace se nesmí napojovat povrchové vody (okapy) a vody podzemní (drenážování), odpadní vody z chléva
a hnojišť. Stávající septiky a žumpy je po vyčerpání a vyčištění možno používat jako akumulační jímky pro
dešťovou vodu. Rovněž je možno septiky a žumpy zcela zrušit (zasypat,…). Kanalizační přípojka začíná
vyústěním kanalizace z objektu a končí napojením na veřejnou kanalizaci. Přípojka je tvořena veřejnou částí a
domovní částí.
Veřejnou část přípojky tvoří úsek od napojení na veřejnou kanalizaci po hranici pozemku majitele nemovitosti.
Od hranice pozemku až k nemovitosti pokračuje přípojka domovní. Pro zhotovení domovní přípojky je nutno,
aby si majitel RD zajistil:
u přípojek do délky 50 m – Územní souhlas – MěÚ Frenštát p.R. – Odbor výstavby a územního plánování
u přípojek délky nad 50 m – Ohlášení stavby - MěÚ Frenštát p.R. – Odbor výstavby a územního plánování
K žádosti o výše uvedené doklady je nutno zajistit:

-

projekt zpracovaný oprávněnou osobou (viz. předešlé zpravodaje), který musí obsahovat kromě
výkresové části ještě
o vyjádření – O2 (telefon), SME (energetika) , SMVAK (vodovody),RWE (plyn), MěÚ Frenštát
p.R. – životní prostředí, OÚ Lichnov (vodovod, kabelová televize). Tyto vyjádření zajišťuje
projektant a nebo stavebník.
Realizace domovních přípojek bude plně v „režii“ majitele RD. Na hranici parcely, t.j. na rozhraní veřejné a
domovní přípojky musí být umístěna revizní šachta (plastová, příp. betonová). Revizní šachta je důležitá
z důvodu možnosti čištění a kontroly kanalizační přípojky. Zprovoznění domovní přípojky je možné realizovat
až po zprovoznění budované kanalizace, což se předpokládá v listopadu r. 2011. Před zprovozněním musí být
uzavřena smlouva mezi majitelem nemovitosti a provozovatelem kanalizace – Obecním úřadem Lichnov.
Komise pro rozvoj a estetizaci obce.
Z jednání 10. RO, Rada obce…
• po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi obcí Lichnov jako pronajímatelem a NFC Lichnov
fotbalový oddíl se sídlem Lichnov 286, 742 75 Lichnov, IČO 704023, jako nájemce, jejímž předmětem je
nájem nemovitosti č.p. 286 na st. parc. č. 487-zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 487-zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 273 m2, pozemek parc. č. 1841/3-ostatní plocha o výměře 13995 m2 a pozemek
parc. č. 1841/7 – ostatní plocha o výměře 24 m2, vše v k. ú. Lichnov ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
• po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi obcí Lichnov jako pronajímatelem a p. Janem
Končitíkem, Lichnov 445, 742 75 Lichnov, jako nájemce, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 1644
o výměře 2122 m2 a parc. č. 1642 o výměře 794m2 v k.ú. Lichnov ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
po projednání schválila nájemce bytu č. 1 v domě č.p. 125, Ing. Ignác Kaša za podmínek uzavření smlouvy o
nájmu bytu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
po projednání doporučuje zastupitelstvu obce schválit
a)
uzavření kupní smlouvy v k. ú. Lichnov mezi obcí Lichnov jako prodávajícím a Ing. Vítězslavem
Quardou a Ing. Irenou Quardovou jako kupujícími, jejímž předmětem je výkup pozemku parc. č.
1833/10 o výměře 41m2 a parc. č. 2243/2 o výměře 11m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.
b) uzavření kupní smlouvy v k. ú. Lichnov mezi obcí Lichnov jako kupujícím a Ing. Vítězslavem Quardou
a Ing. Irenou Quardovou jako prodávajícími, jejímž předmětem je výkup pozemku parc. č. 1833/9 ve
znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
• po projednání schválila prominutí poplatku za pronájem KZ v Lichnově dne 02.04.2011 Občanskému
sdružení Tojstoráci, kde se konalo „Promítání premiéry filmu dětí z Lichnova“.
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na pozemku p.č
98/1 s jednorázovou úhradou 100,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
• schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu – el.
přípojka na parc. č. 2121/1 k parc. č. 482/2 v k.ú. Lichnov s jednorázovou úhradou 500,- Kč a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.
NABÍDKA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Nabízíme vypracování projektu kanalizační přípojky pro Váš rodinný dům. V případě zájmu zajistíme také
vyjádření správců sítí a vyjádření dotčených orgánů.
Kontakt: Hana Mikundová, Hellstein spol. s r.o., Vlčovice 11, Kopřivnice
Telefon: 606 709 804
E-mail: dec@hellstein.cz
Pravidelný PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA

Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 – 7 let (i prvňáčci)
V pondělí 9.5. od 1615 v budově Orlovny
Ve hrách a zábavných úkolech rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání (analýzu, syntézu, diferenciaci a paměť),
pravolevou orientaci, rytmus, jemnou motoriku a grafomotoriku.
Na společná setkání se těší paní učitelka Dana Friedlová
(uč. 1. stupně ZŠ, pracuje také s předškoláky, s dětmi s poruchami DYS /dyslexie, dysortografie, dysgrafie/)
V KVĚTNU vždy v úterý od 930 do 1130

v prostorách Orlovny v Lichnově.
Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let, rády však uvítáme i maminky nastávající. Přijít můžete
libovolně, kdykoli Vám to v tuto dobu vyhovuje.
Pokud máte nápady na program, rády je uvítáme.
Doporučujeme vzít si svačinku a bačkory pro dítě i sebe.
Přijďte se za námi pobavit a najít sobě i dětem nové kamarády!
Těší se na Vás Bára
PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA
NA KVĚTEN 2011
Každý čtvrtek v době 1630 – 1830 v budově Orlovny
POKUD BUDE SVÍTIT SLUNÍČKO,
BUDE PROGRAM NA ORELSKÉM HŘIŠTI VENKU.
Více informací ke všem akcím naleznete na webových stránkách
a na samostatných plakátech.
Čtvrtek 5. 5.
Nácvik na den matek
Čtvrtek 12. 5.
Dovedné ruce
Čtvrtek 19. 5.
Kreativní tvoření s Káčou
Čtvrtek 26. 5.
Malujeme na hřišti
Vstup na pobytové činnosti je 10,-Kč na osobu pro děti i dospělé
(nebo dle náročnosti programu) - v ceně káva a čaj.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
………………………………………………………………………….
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz
a na samostatných plakátech.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV

Blahopřejeme
Chcete vědět, jak čistá je voda ve Vašem oblíbeném potoce?
To zajímalo děvčata z VIII. třídy, a proto se přihlásila do celoroční
soutěže sdružení Arnika.
Pomocí praktických úkolů zjišťovaly čistotu a ochranu vody v řece
Javornička. Náš tým ve
složení Kamila Boháčová, Anna Červenková, Natálie Gilarová a pod
vedením
Ing.
Alice
Červenkové bojoval v soutěži společně s dalšími 80 družstvy a byl vybrán mezi 7 nejlepších, kteří prezentovali
své práce na Vysoké škole chemicko – technologické v Praze. Pro naši školu získal nádherné třetí místo v této
celostátní soutěži a pro sebe hodně nových poznatků a dovedností.
Děvčata, blahopřejeme!
Naše gratulace patří také žákům 1. stupně, kteří v soutěži Lubinský
zpěváček předvedli, že
na naší škole umíme zpívat. V početné konkurenci získali dvě prvá a
dvě druhá místa. Komu
budeme blahopřát? V kategorii IV. tříd za 1. místo Josefu
Tichavskému,
v kategorii V. tříd za 1. místo Vratislavu Holubovi (zpíval za doprovodu kytary svého bratra Přemysla Holuba),
v kategorii II. tříd za 2. místo Elišce Řezníčkové a v kategorii duet Radimu Pustějovskému a Jiřímu Staňkovi
z V. třídy, kteří zpívali za vlastního doprovodu kytar.
Ať vám to i nadále zpívá stejně kvalitně.

Mámy mají svátek
Moje maminka (vybráno z prací žáků III. třídy)
Moje maminka se jmenuje Andrea, má krásné hnědé vlasy a hezké modré oči. Společně s maminkou se
připravuji do školy, pomáhám jí utírat prach a zalévat květiny. Maminka pro naši rodinu dělá hodně: nakupuje,
vaří, pere, žehlí, uklízí, myje nádobí … Moje tajné přání je, aby si se mnou hodně povídala.
Moje maminka má perníkové oči, světlé vlasy, není zrovna nejštíhlejší, ale přesto je krásná.Je na mne vždy
hodná, pomáhá mi s úkoly a kupuje mi hezké věci. Společně chodíme do lesa, kde trháme květiny a sbíráme
houby. Mamince pomáhám s vysáváním pokoje, pečením buchet a umýváním nádobí. Maminka pro nás vaří,

peče, nakupuje, pere a žehlí, vozí nás na plavání … Přála bych si, aby maminka s námi mohla trávit více času,
abychom si mohli povídat, číst, hrát si a dívat se na pohádky.


LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2010 – 2011 - IX. ročník
Výsledky v 8. kole – 15.04.2011:
ženy:
1. Mikundová Mirka (339)
2. Drozdová Miroslava (221)

muži:
1.
2.
3.
4.
5.

Výsledky po 8. kole:
ženy:
1. Polívková Soňa – (2147)
2. Mikundová Mirka (2099)
3. Drozdová Miroslava (1391)
muži:
1. Jurek Stanislav (2743)
2. Koudelák Jaroslav (2592)
3. Ing. Matúš Miroslav (2589)
4. Dadák Lukáš (2459)

Jurek Stanislav (459)
Dadák Lukáš (426)
Švrček Zdeněk ( 353)
Běčák Alois (352)
Kludský Jan (303)

5. Mikunda Petr ml. (2432)
6. Běčák Alois (2223)
7. Švrček Zdeněk (2074)
8. Kludský Jan (1962)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 9. kolo - 6.5.2011 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).
Otevírací doba – Víceúčelové hřiště v Lichnově
Pondělí …. . . 15 – 20 hod
Úterý ……... 15 – 20 hod
Středa ..….. . 15 – 20 hod
Čtvrtek …. .. 15 – 20 hod
Pátek ………. 15 – 20 hod
Sobota .……. 10 – 12 hod a 15 – 20 hod
Neděle ……… 9 – 12 hod a 14 – 20 hod
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

ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO LICHNOV
V měsíci květnu MUDr. Jana Irsáková neordinuje ve dnech:
2. 5. 2011, 17. 5. – 20. 5. 2011- z důvodu školení.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Povinné očkování psů proti vzteklině bude provedeno ve středu 11. května 2011 na těchto svodech :
transformátor Dolní dráhy
15:00 – 15:15 hod.
hasičský dům
15:15 – 15:45 hod.

Kúty
15:50 – 16:00 hod.
zastávka „kovář Veselka“
16:05 – 16:20 hod.
zastávka Březiny
16:30 – 16:40 hod.
zastávka u Přibyly
16:45 – 16:55 hod.
Psa musí předvést dospělá osoba, pes musí být opatřen náhubkem. Poplatek bude činit
90,- Kč za l psa. Chovatelé, kteří se v uvedeném termínu k očkování nedostaví, musí tak povinně učinit v některém
veterinárním zařízení.

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITELNÝ ODPAD
SVOZ BIOLOGICKÉHO ROZLOŽITLENÉHO ODPADU SE USKUTEČNÍ JEDNOU TÝDNĚ A TO VŽDY
VE STŘEDU.

KAMENICTVÍ – PETR JANEK
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!
OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,
tel.:777 223 171, e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FLORBALE JUNIORŮ 2011
Odchovanec lichnovského Orla
David Matúš
(nyní 1. SC WOOW Vítkovice – mistr ČR 2011)
v reprezentaci juniorů ČR (hráči do 19 let)
se zúčastní mistrovství světa
ve dnech 3. – 7. května 2011 v Německu
Zápasy české reprezentace:
3.5.2011 – 10,45 – Estonsko
4.5.2011 – 16,15 – Švédsko
5.5.2011 – 13,30 – Lotyšsko
Další zápasy o umístění a titul se hrají 6. a 7.5.2011
Sledujte na www.cfbu.cz

Když se dívám z okna aneb jak se žije v Lichnově
Když se dívám z okna, vidím podél hlavní cesty různé druhy materiálů, které bezesporu zkrášlují naši obec.
Myslím tím igelitové sáčky, plastové láhve, plechovky, krabičky od cigaret apod., které tímto přispívají k její
větší estetizaci (pro některé jedince, myšleno ironicky).
Mám jistě na výběr. Zase si zanadávat, nedívat se z okna, zatáhnout žaluzie a nebo, dnes už zcela obvyklá věc,
´dělat, že nic nevidím´. Ano, to je přesně ono. „Nová doba“ nás naučila nosit klapky na očích a nedělat nic, co
nemusíme, nebo z čeho nebudeme mít prospěch!
Po chvilce přemýšlení se ozve mé vnitřní Já a v tu chvíli mám jasno. Půjdu to uklidit.
A navíc, ten pocit „vnitřní nasranosti“, by ve mně pořád zůstával a to nechci.
Oblékám se, beru si plechový kýbl, kožené rukavice a jdu ven. Za 15 minut mám hotovo a také plný kýbl.

„Tak, vypadá to tady konečně hezky.“ A ještě něco, mám teď takový zvláštní pocit u srdce. Ano, ze Sebe mám
ten dobrý pocit. A to je asi pro mě to nejdůležitější.
Ještě se na to znovu půjdu podívat z okna. Hm . . . . tak zase nic. Teď před oknem pro změnu vidím, slyším a
hlavně čuchám spálenou naftu ze stojící jezeďácké tatrovky. „Děcka, rychle zavírejte okna!“ . . . . na to můj
plechový kýbl a kožené rukavice asi stačit nebudou.
Ale o tom zas třeba příště . . .
Aleš Cochlar, Lichnov 100

POZVÁNKA – OSLAVA SVATÉHO FLORIÁNA
Sbor dobrovolných hasičů Lichnov si vás dovoluje pozvat na
OSLAVU SVATÉHO FLORIÁNA
patrona hasičů
v pátek 6. května 2011 v 18 hodin
mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
vysvěcení nového slavnostního praporu SDH Lichnov
Starosta SDH Lichnov
Buriánek Josef

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LICHNOV-BORDOVICE
OZNÁMENÍ
Myslivecké sdružení Lichnov – Bordovice oznamuje, že ukončuje pronajímání myslivecké chaty v Lichnově pro
veřejnost. Chata bude nadále k dispozici zájmovým spolkům z obcí Lichnov, Bordovice a Vlčovice, stejně tak
jako školám, školkám, atd. Případní zájemci se mohou obrátit na správce chaty p. Boháče Mojmíra tel.
775 319 365.
„ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ“
Okresní myslivecký spolek Nový Jičín pořádá dne 21.5.2011 dětskou mysliveckou soutěž „Zlatá srnčí trofej“ a
Mladý ochránce přírody na myslivecké chatě v Lichnově. Začátek v 8:00 hod.
KÁCENÍ MÁJE
Myslivecké sdružení Lichnov – Bordovice
pořádá v sobotu dne 28.5.2011
KÁCENÍ MÁJE
na myslivecké chatě v Lichnově spojené s dětským odpolednem.
Začátek v 15:00 hod.
Hudba – METEOR
Vstupné – 50,- Kč
Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěna.
Srdečně zvou myslivci

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Zveme vás na
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
v sobotu 7. května 2011
Sraz účastníků ve 20:00 hod. na „Zemanovém mostě“
Pochod s hudebním doprovodem dechového souboru Javořinka zakončený na fotbalovém
hřišti.
VATRA – OHŇOSTROJ – OBČERSTVENÍ
V případě nepříznivého počasí se průvod nekoná!
JUBILANTI
V měsíci květnu se dožívají významného jubilea :
Hanzelková Eliška
60 let
Černochová Marie
65 let
Dluhošová Marie
65 let
Příhoda Petr
65 let
Špaček Miroslav
70 let
Rys Jaromír
70 let
Bačová Marie
75 let
Tichavská Blažena
80 let
Křenková Milada
Horečková Drahomíra

82 let
83 let

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