ZPRAVODAJ OBCE
LICHNOV
Srpen 2011
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Jak dál s kanalizací
Postup prací na veřejné části kanalizace i přes nepřízeň počasí – jak sami máte možnost
sledovat, je řekněme uspokojivý. Je hotovo cca 80% prací z celkového objemu stok, budova
ČOV (čistírny) je prakticky hotova a vystrojuje se technologie stejně jako 8 čerpacích stanic a
do kolaudace zbývají 2 měsíce. Nervozita občanů mírně narůstá zejména v souvislosti
s asfaltováním místním komunikace. Zhotovitel usilovně pracuje na veřejných přípojkách na
stoce L1, aby v příštích dnech mohlo být započato s asfaltováním silnice III/4865 od Okluku
do Bordovic.
Majitelé domů taktéž aktivně pracují. Registrujeme již cca 90 projektů o domovní přípojky
z nichž je prvních 6 již schváleno. (č.p. 290, 385, 431, 248, 432, 142).
Projednali jsme podrobně v Radě obce současný stav a navrhujeme Zastupitelstvu obce:
1) požádat zhotovitele, aby část pracovníků včetně mechanizace zůstala v obci i po
kolaudaci veřejné části a dle potřeby občanů na základě individuální smlouvy (kalkulace)
se závazným termínem plnění prováděli domovní přípojky. Součástí smlouvy by byl
protokol o odborném připojení k nemovitosti.2)
2) každý kdo bude mít schválený projekt domovní přípojky na veřejnou část s termínem
napojení dostane od obce revizní šachtu zdarma. Ti, kteří si již šachtu zakoupili dostanou
příspěvek ve výši 1500,- Kč. Tento návrh zatíží rozpočet obce částkou cca 600.000,- Kč.
Aby výše uvedené návrhy mohly být realizovány musí být schváleny Zastupitelstvem
obce, které za tímto účelem svolávám na 11.8.2011 v 18:00 hod.
Jan Kahánek, starosta
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Pozvánka
na 5. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, které se uskuteční
ve čtvrtek 11. srpna 2011 v 18.00 hod.
v klubovně nad pohostinstvím „Na obecní“
Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Zpráva o činnosti RO
5) Opatření ke kanalizaci – revizní šachty
6) Rozpočet – Mikroregion Frenštátsko
7) Převod pozemků
8) Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatření č. 3/2011
9) Diskuse
10) Usnesení
11) Závěr

UPOZORNĚNÍ – ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE III/4865
Z důvodu budování kanalizace bude ve dnech 19.8. – 21.8.2011 úplně uzavřena silnice
III/4865 (Horní konec – překop u „Zemanova mostu“)
Informace z 13. a 14. RO
• Rada obce
a) vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj a estetizaci obce s p. Jiřím
Buriánkem.
b) schválila zaměření parcel č. 2050/12 a navazující parcely č. 2154/1 v k.ú. Lichnov
c) neschválila další možnost záměny pozemků
• Rada obce vzala na vědomí informaci o uzavření komunikace v místní části Daremní
z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu.
• Rada obce schválila jako správce hřbitova pana Václava Kotka na období červenec – říjen
2011.
• Rada obce vybrala níže jmenované brigádníky: Ondřej Lipový, Tomáš Daněček, Pavel
Frýdl, Tomáš Kikta, Eliška Hoďáková, Tereza Mikundová, David Matúš, Michal
Pustějovský, Miroslav Tichavský, Romana Vaňková
• Rada obce souhlasí s výstavbou v lokalitě Z 22 v k.ú. Lichnov (u č.p. 70)
• Rada obce schválila v případě převodu zřizovatelských funkcí Domova Hortenzie
z Moravskoslezského kraje na město Frenštát p.R. se podílet na spolufinancování provozu
Domova Hortenzie s možností umísťování občanů obce Lichnov v tomto domově. (Výše
spolufinancování by byla odvozena od reálné výše spolufinancování městem Frenštát p.R. a
poměru klientů podle místa posledního bydliště)
• Rada obce schválila cenovou sazbu za pronájem obecních laviček:
50,- Kč/1 sada (2 ks laviček + 1 stůl). Od poplatku jsou osvobozeni pořadatelé obecních
akcí a lichnovské spolky a sdružení.
• Rada obce schválila zadání objednávky na geometrické zaměření parcel č. 2050/12 a
2154/1.
NABÍDKA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT. DOKUMENTACE
Nabízíme zpracování projektu kanalizační přípojky pro Váš rodinný dům. Po dohodě jsme
připraveni zajistit i vyjádření jednotlivých správců k existenci sítí a vyjádření dotčených
orgánů.
Kamil Mrva Architects, Kopřivnice
V případě zájmu se prosím obracejte na :
Ing. Jaroslav Holub
742 75 Lichnov 21 (Okluk)
Tel:
+ 420 776 554 929 (O2)
+ 420 777 126 754 (Vodafone)
E-mail: studio@mrva.net
AMBULANCE - MUDr. JANA IRSÁKOVÁ

Ambulance bude z důvodu dovolené uzavřena dne 03.08.2011 a 18.-26.08.2011. Zástup:
MUDr. Filip Václav, dne 24.08.2011 v čase 15-17 hod. v ambulanci v Lichnově, ostatní dny
ve své ambulanci ve Veřovicích
Po, Stř, Čt, Pá: 07:30 – 11:30 hod.
Úterý : 14:00 – 17:00 hod.
OREL TENIS CUP
3. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme Vás na finálové turnaje tenisového Orel Tenis Cupu Lichnov.
Do finálového turnaje postoupí 8 nejlepších hráčů (muži), 2 nejlepší ženy, ve čtyřhře 8
dvojic.
Finálový turnaj dvouher se uskuteční v sobotu 3. září 2011 od 9 hodin, v případě
nepříznivého počasí druhý den, tj. v neděli 4.9.2011 resp. v náhradním termínu určeném
pořadateli.
Finálový turnaj čtyřher se uskuteční v sobotu 10. září 2011 od 9 hodin, v případě
nepříznivého počasí další den neděli 11.9.2011 resp. v náhradním termínu určeném pořadateli.
Finálový turnaj bude odehrán vyřazovacím způsobem (čtvrtfinále, semifinále, finále).
3. září od 14 hodin se na víceúčelovém hřišti současně uskuteční soutěže pro děti
v tenisových dovednostech.
Celodenní občerstvení zajištěno.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV
Škola slaví „padesátku“
Žáci a zaměstnanci ZŠ Lichnov
Vás zvou na přátelské setkání
u příležitosti 50. výročí otevření školy
v sobotu 3. září 2011 v 13.00 hod.
Škola slaví „padesátku“

Nejlepší zážitek druháků uplynulého šk. roku

Velký Čínský den
Byla jedna vesnička
Na den 26.10.2010 nezapomeneme. Hned ráno nás ve škole čekalo
a v ní malá školička.
překvapení!
Nejmladší už nebyla,
Do třídy nás přišel pozdravit Číňan! Spolu s ním jsme se odebrali k
dětem se však líbila.
interaktivní tabuli, kde se promítal krátký film o Číně. A kdo chtěl,
Rády do ní chodily
mohl ochutnat pravý čínský čaj. O trochu později v tělocvičně jsme se
a učit se snažily:
dívali na pěvecké, literární i sportovní vystoupení našich starších
čtení, psaní, počítání,
spolužáků. V poledne jsme šli na oběd. I tam nás čekalo překvapení zpívání a malování,
kuře po čínsku a navíc jsme místo příboru dostali čínské hůlky.
taky tělo tužily, anglicky se učily.
Celý den se nám moc líbil.
žáci
Občas ji však zlobily, učitele mořily,
2. třídy
po chodbách se honily,
Poznámka:
v jídelně hodně mluvily.
Velký Čínský den u příležitosti Světové výstav
Všichni školičku ale mají rádi,
„Expo 2010 Shanghai China“ 1.5.-31.10.2010 připravili žáci VII. ročníku
chtějí s ní být kamarádi.
předmětu MKV (Multikulturní
žáci III. a V. třídy
výchova)

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - OREL
Otevírací doba
Pondělí ……….. . .. 15 – 21 hod
Úterý ... 10 – 12 …. 15 – 21 hod
Středa ..…………. 15 – 21 hod
Čtvrtek .. 10 – 12 .. 15 – 21 hod
Pátek ……….……. 15 – 21 hod
Sobota …10 – 12 .. 15 – 21 hod
Neděle … 9 – 12 … 14 – 21 hod
Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862
GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI
Komise kultury a sportu při Radě obce Lichnov
Vás zve na soutěžní
V. Lichnovské gulášové slavnosti
v sobotu 13.srpna 2011 od 11:00 hod. do areálu u Moštárny
Program
• od 11 hodin kuchařské klání „O nejlepší guláš“ z řad místních odborníků
• od 15 hodin podávání gulášů
• vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší guláš“
• soutěž „O největšího jedlíka“
• od 20 hodin taneční zábava se skupinou „KIWI“
• skákací hrad a skluzavka
• SEGWAY (dvoukolový dopravní prostředek pro jednoho pasažéra, poháněný
elektromotorem)
• AQUAZORBING (Smyslem aquazorbingu je snaha o chůzi po vodě)
Zájemci o soutěž z řad místních občanů se mohou přihlásit na obecním úřadě nebo na
tel. 604 192 345
Vstupné zdarma
Za nepříznivého počasí se akce nekoná !

JUBILANTI
V měsíci červenci se dožívají významného jubilea :
Rek Jan
60 let
Boháč Václav
70 let
Heřmánek Josef
70 let
Špaček Jan
70 let
Burýšek František 80 let
Chalupová Ludmila 82 let
Pustějovská Marie 83 let
Špaček Alois
83 let
Kubala František 86 let
Reková Marie
86 let
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.

LICHNOVSKÉ SLAVNOSTI – LICHNOV okr. Bruntál
Obec Lichnov ve spolupráci
s TJ Sokol Lichnov a
SDH Lichnov pořádá

Orientační program:
09:00 sportovní utkání mezi Lichnovy
14:30 zahájení, zásah hasičů Dubnice
15:00 kankán, barmanská show s prodejem nápojů, kouzelnická show,
fakírská show, travesty show, taneční skupina Stonožka z
Bruntálu
17:00 cimbálová muzika Opavští hudci
18:00 soutěže a hry
19:00 Rockový večer: ZZ TOP revival, DEEP PURPLE revival,
ČiŽiNa, Dost Dobrá Kapela
po setmění ohňová show – Akáda, meče a blesky
Připraveny pro vás jsou kolotoče, koníci, skákací hrad, soutěže a
samozřejmě spousta občerstvení a zábavy.

