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Z P R AVO DA J
OBCE
L I C H N OV
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z 37. a 38. RO, Rada obce
• Rada obce
◦ souhlasí s navýšením kapacity žáků ve školní družině z 25 žáků na 50 žáků,
tzn. 2 oddělení.
◦ souhlasí s zpoplatněním školní družiny ve ceně 100,- Kč / měsíčně za 1.
žáka
◦ souhlasí s cenou 200,- Kč/1 hod. za nájem tělocvičny v ZŠ a MŠ Lichnov.
• schválila zpracování a podání žádosti o dotaci v kombinovaném dotační
projektu Operačního programu Životní prostředí, PO 3.1.1. a 3.2.1. na akce
Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Lichnově firmou TEDEAS, s.r.o. Nám.
Svobody 527, 739 61 Třinec dle předložené cenové nabídky.
• schválila zpracování projektové dokumentace zdroje tepla – tepelná čerpadla
v objektu ZŠ a MŠ v Lichnov firmou HEGAs s.r.o., ul. Kaštanová č. 182, 739 61
Třinec dle předložené cenové nabídky.
• schválila nákup počítače do kanceláře ohlašovny Obecního úřadu v Lichnově.
• schválila nákup vertikálních látkových žaluzií do kanceláře starosty obce a
kanceláře matriky v 1 NP.
• schválila uzavření Smlouvy o poskytování odborných služeb (poradenství pro
vlastníka při stanovení ceny pro stočné v rámci zahájení provozování
v prostředí OPŽP) mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 IČO: 00298115 jako
objednatelem a firmou Mott MacDonald, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha
1 jako poskytovatelem.
• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů v celkové výši 1.500,- Kč
• doporučila firmě Asompo, a.s. uzavřít smlouvu o reklamě s fotbalovým
klubem NFC Lichnov.

OŘEZ STROMŮ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ
Žádáme vlastníky nebo uživatele pozemků sousedících s komunikacemi v obci
Lichnov o provedení ořezu stromů a keřů, které zasahují do komunikace. Tyto dřeviny
brání průjezdu automobilům dopravní obsluhy (popeláři, hasiči,...) a poškozují je. Při
odstraňování je nutné dodržovat zejména zásady bezpečné práci při ořezu pod
vedením el. napětí a také podjezdnou výšku, která by měla být minimálně 4 metry.
Pokud nedojde k ořezu dřevin, hrozí v těchto ulicích omezení dopravní obslužnosti.
S dopravní obsluhou a zejména se zimní údržbou komunikací souvisí i parkování
vozidel na místních komunikacích. Žádáme občany, aby vyúžívali především svá
parkovací místa na svých pozemcích a nebránili kvalitnímu průjezdu a údržbě
komunikací. Jestliže v zimním období nebude moci traktor s radlicí projet , nebude
komunikace rozhrnuta.
Mimo zimní období parkující automobily nejenže
znepříjemňují přístup ostatním spoluobčanům, ale i brání průjezdu automobilům
integrovaného záchranného systému (Sanitka, Hasiči,...)

ZKOUŠKA KANALIZACE
V průběhu měsíce listopadu bude provedena zkouška těsnosti nové kanalizace.
Přesný den bude vyhlášen místním rozhlasem a na webových stránkách obce
Lichnov. Zkouška bude probíhat za pomocí dýmovnic, zřejmě červené barvy. Kontrolu
budou provádět pracovníci OÚ v Lichnově a členové SDH Lichnov.
Děkujeme za pochopení!
Obecní úřad v Lichnově

LICHNOVŠTÍ LEZCI SLAVÍ PRVNÍ ÚSPĚCHY
V sobotu 20. října 2012 se lezci z oddílu Tojstoráci zúčastnili veřejného závodu
mládeže v lezení na rychlost v Orlové. Ve svých kategoriích obsadili Dominik Špaček
2. místo, Julie Nendzová 5. místo a Romana Vřesňáková 6. místo.
Sotva jsme v Lichnově vybudovali lezeckou stěnu, slavíme v soutěžním lezení drobné,
ale první úspěchy. I bez výrazného tréninku jsme se odvážili zúčastnit veřejného
závodu, navíc v pro nás zcela neznámé disciplíně – lezení na rychlost. Soutěž
probíhala tak, že lezci v kvalifikaci a následném vyřazovacím pavouku lezli vždy dvě
trasy na čas. Součet časů určoval pořadí (nejrychlejší = první).
Mezi chlapci (ročníky 1999-2000) se na 2. místě v konkurenci 4 chlapců umístil
Dominik Špaček s časem 29,38 sekund. Jen pro srovnání, přestože v kvalifikaci byly

časy vyrovnané (Dominik vyhrál o 0,62 vteřin), tak ve finále mu vítěz unikl o 5,45
vteřiny s časem 23,93.
V kategorii dívek (ročníky 2001-2002) se ze 7. účastnic umístila Julie Nendzová na 5
místě s časem 55,84 sekund, a Romana Vřesňáková na 6. místě s časem 1:06,05.
Oběma velmi gratulujeme především za odvahu si závody vyzkoušet.
Tento závod nás namotivoval k dalšímu tréninku, a přestože sezóna na naší venkovní
stěně pomalu končí, nebudeme přes zimu zahálet a budeme trénovat na vnitřních
stěnách v okolí. A kdoví, třeba další závody budou ještě úspěšnější.
Všem zúčastněným veřejné díky za reprezentaci našeho oddílu!
Pozn.: Podrobnější výsledky a fotografie najdete na našem webu
www.stena.tojstoraci.cz
Za tým „trenér“ Jirka Matúš.

KAVÁRNA NA KUŽELNĚ:
Zveme všechny lidi dobré vůle, kteří mají zájem se setkat, pokecat si, vypít si kávu se
zákuskem (marlenka, plněné štramberské ucho), dát si pivo nebo i něco tvrdšího,
v měsíci listopadu na kuželnu u Orlovny, a to každou neděli v době od 9 do 10 hodin.
Orel jednota Lichnov

OTEVÍRACÍ DOBA – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
za slunečného počasí
pondělí - sobota
od 15 hodin
neděle: od 14 hodin
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem)
cena v listopadu:
50.- Kč/hodinu (v otevírací době)
70.- Kč/hodinu (mimo otevírací dobu)
příplatek za osvětlení kurtu 30.- Kč/hod
objednávky na tel. 739 880 862

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
XI. ročník (sezóna 2012-2013)
Výsledky po 2. kole – 19.10.2012:
muži:
ženy:
1. místo – Dadák Lukáš (858)
2. místo – Jurek Stanislav(841)
3. místo – Koudelák Jaroslav (840)
4. místo – Ing. Matúš Miroslav(822)
5. místo – Kotek Václav (592)

1. místo – Polívková Soňa (710)
2. místo – Mikundová Mirka (628)
3. místo – Gilarová Ilona (165)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 3. kolo – čtvrtek 15.11.2012 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.

KLUB DŮCHODCŮ
Zveme všechny členy Klubu důchodců na besedu s promítáním videa o Čině, které se
uskuteční dne 15.11.2012 v 17.30 hod. Besedu provede MUDr. Jana Irsáková v
klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“
Zve výbor KD

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ
Upozorňujeme všechny vlastníky půdy, kteří tuto půdu pronajímají naší společnosti,
ZD Javorník a.s., že ukončenou digitalizací map se nemění právní vztahy a digitalizace
má pouze evidenční charakter.
Na základě provedené digitalizace ale přechází na vlastníky pozemků povinnost
hradit daň z nemovitostí. Vlastníci pozemků po digitalizaci budou mít povinnost
podat do 31.1.2013 přiznání k dani z nemovitostí, kde uvedou i pozemky, které jsou
dlouhodobě pronajaty k hospodaření naší společnosti.
ZD Javorník a.s. chystá postupně nové nájemní smlouvy, kde bude výše daně
z pozemků hrazená vlastníky již zohledněna. Nové nájemní smlouvy budou s nájemci
uzavřeny nejpozději do 30.6.2013. V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obracejte
puda@zdjavornik.cz
na Ing. Bartošovou, tel. 737 245 840, e-mail
ZD Javorník a.s.

OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad v Lichnově na základě oznámení Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj oznamuje, že v budově OÚ, v zasedací místnosti
1. patře v období od 29.10. do 9.11.2012 (v době uř. hodin) bude vyložen k
veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na
digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Lichnov u N. J.
Ve dnech 29.10., 31.10., 5.11. a 7.11.2012 bude veřejnému nahlédnutí přítomen
zaměstnanec katstrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje
poskytovat zaměstnanec obce. V případě , že zaměstnanec obce nebude při
nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci
požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout
do obnoveného katastrálního operátu na katstrálním pracovišti.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
neděle 2.12.2012 od 15.00 hod.
sál Kulturního domu v Lichnově
Přijďte vytvořit úžasnou atmosféru a opět se setkat se svatým Mikulášem.
Čeká vás opět bohatý kulturní program.
Přihlásite-li své děti do 22.11. u Jany Matúšové (osobně nebo na telefonním čísle 739
880 862) a přispějete-li Mikuláši 50,- Kč/dítě, obdrží Vaše dítě od Mikuláše balíček.
Ve spolupráci pořádají
Farnost Lichnov, Tojstoráci a Orel jednota Lichnov

PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA
Listopad 2012
První a druhý čtvrtek v měsíci v době 1630 – 1830
v budově Orlovny.
Více informací ke všem akcím naleznete na webových stránkách
a na samostatných plakátech.
Čtvrtek 1. 11. SOVIČKA
Čtvrtek 8.11.
DOVEDNÉ RUCE

Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu pro děti i dospělé
(nebo dle náročnosti programu) - v ceně káva a čaj.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Na společná setkání se těší paní učitelka Dana Friedlová
………………………………………………………………………….
Více informací ke všem akcím naleznete na www.orellichnov.cz
nebo přímo na http://www.orellichnov.cz/rodinne-centrum/
a na samostatných plakátech.

DIVADLO V LICHNOVĚ
Vážení přátelé,
dne 3.11.2012 zavítá do Lichnova přední světový chůdoherec Lennoire Montaine
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha - nejhranějším představením v
Evropě. Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky můžete zhlédnout
dne 3.11.2012 v 19:00 hodin v Kulturním domě. Představení přináší pohodu a
spoustu smíchu, také však potěšující dárečky.
Těší se na Vás Divadlo Comenius Brno

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vážení občané, rozhodli jsme se letos trošku pozměnit a zároveň i zpestřit tradiční
rozsvícení vánočního stromu v Lichnově.
Tradiční rozsvícení vánočního stromu se tedy uskuteční v SOBOTU 8. prosince 2012,
za doprovodu Dechového souboru Javořinka a nebude také chybět občerstvení. Pro
děti bude připraven čaj, sladké překvapení a společné vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi, které si děti napíší nebo namalují u vánočního stromu.
Bližší informace uvedeme v příštím čísle zpravodaje nebo na samostatných
plakátech.

Zdeňka Kokešová
Lidmila Kubešová
Lubomír Pustějovský
Josef Janák

60
60
60
65

Anna Sztuchlíková
Marie Zemanová
Zdeněk Pustějovský
Jaromíra Zemanová
Jan Švrček

65
65
70
81
82

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