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Zpravodaj
obce
Lichnov
Informace z 55. jednání RO

********************************************************
Rada obce
• nedoporučila Zastupitelstvu obce schválit zveřejnění záměru odprodeje
pozemku parc. č. 1833/9, trvalý travní porost, o výměře 184 m 2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína.
• souhlasí s uzavření zakázky „Realizace výběrového řízení a provedení
administrace – monitoringu“ k projektu „ Snížení prašnosti v obci
Lichnov“ mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ: 00298115 a
firmou MYLAND s.r.o., Na Lysině 25, 147 00 Praha 4
• schválila uzavření smlouvy na dobu určitou o nájmu a podnájmu
nebytových prostor uzavřenou mezi smluvními stranami: Obec Lichnov,
Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ: 00298115 jako vlastníkem, firmou BECKINTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Blatecká 3344, 276 01 Mělník, IČ:
62741433 jako pronajímatelem a Františkem Jurkem, Lichnov 340, 742
75 Lichnov, IČ: 73124613 jako nájemcem a pověřila starostu obce
Lichnov podpisem této smlouvy.
• schválila nákup kontejneru na základě motivačního programu pro obce
zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1,2 a 6,
provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

Zastupitelstvo obce Lichnov

*****************************************************
Ve čtvrtek 24. 10. 2013 se bude konat 17. zasedání Zastupitelstva obce
Lichnov. Program jednání bude zveřejněn na samostatných plakátech.

Ořezy stromů

********************************************************
Vážení spoluobčané,
jelikož je už v některých místech situace neúnosná a někteří majitelé vůbec
nereagují na naše výzvy ohledně ořezu stromů, nemůžeme vám zaručit
dopravní obslužnost a to především svoz odpadů.
A proto naposledy žádáme vlastníky pozemků, sousedících s místními
komunikacemi, aby dbali na údržbu stromů, rostoucích na jejich pozemcích
v blízkosti místních komunikací. Větve těchto stromů často zasahují do
místních komunikací a omezují provoz na nich, a je povinností vlastníků
tomu zabránit.
Stanislav Keller,
místostarosta

Vítání občánků

********************************************************
Vítání občánků jsou v rozporu se zákonem o registrech, který nabyl
účinnosti v červenci minulého roku. Tento zákon zpřísnil využívání údajů
evidence obyvatel, což v praxi znamená, že ohlašovna nemůže předávat
příslušné komisi informace o tom, kdo se narodil. V návaznosti na tento
zákon a se souvisejícími změnami ohlašovna stále doposud s těmito
informacemi
od 1. 1. 2013 nedisponuje.
A proto bychom chtěli opět požádat všechny rodiče, jejichž dítě se narodilo
v období od 1. 5. do 30. 9. 2013 a mají zájem se zúčastnit „Vítání občánků“,
nechť se závazně přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově do 8. 11. 2013
tel. 556 855 017, 556 840 420, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín Vítání občánků je sobota 23. 11. 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
********************************************************
Termín konání:
pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hod.
a sobota 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hod.
Sídlo volebního okrsku č. 1
Kulturní zařízení v Lichnově
Více informací na: www.volby.cz, www.mvcr.cz/informačníservis/volby
www.lichnov.cz

Sběr a svoz odpadů

********************************************************
Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 12. října 2013 od 10:00 hod.
Sběr se bude konat pouze v obci (v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze
svoz uskutečnit individuálně po tel. dohodě s panem Petrem Lukešem
tel. 737 133 393).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili pokud možno až
v sobotu 12. října v ranních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu
nepovolanými osobami.

Biologický odpad – NOVINKA
Velké kontejnery s označením budou přistaveny na níže uvedených místech
většinou po dobu 3 dnů. Do těchto kontejnerů můžete uložit jen biologický
odpad (pouze listí a trávu). Jestliže se tato akce setká s pozitivním ohlasem,
bude zopakována i na jaře.
25. 10. – 27. 10. 2013 - Okluk, Stará Jizba, Hajnův dvůr
29. 10. – 31. 10. 2013 – DIO, U kostela, Váha ZD
1. 11. – 3. 11. 2013 – u č. p. 63 p. Gilarová, Horní dráhy, Klimíček č.p. 274
4. 11. – 5. 11. 2013 – Bordovice rozcestí, U Přibylů

Nebezpečný odpad – sobota 19. října 2013 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
8,00 – 8,20 „Klimíček“ čp. 274
10,00 – 10,20
u „Pračky“ č.p.124 8,25 – 8,40 Daremní – J.Pavel
10,25 – 10,45
u kostela
8,45 – 9,05 přejezd k Vlčině
10,50 – 11,00
most Horní dráhy 9,10 – 9,30 Zadky – odb. k nádržím 11,15 – 11,30
u čp.63 p. Gilarová 9,35 – 9,55
Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se
vztahují pouze na směsný komunální odpad (popelnice, plasty, sklo); ostatní
odpad vzniklý podnikatelskou činností včetně nebezpečného odpadu jsou
povinni likvidovat vlastním nákladem.
Seznam elektrozařízení
• Velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí,
sporáky)
• Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače,
tiskárny)
• Spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, hudební nástroje aj.)
• Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky)
• Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje, sekačky aj.)
• Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
• Lékařské přístroje
• Elektrozařízení budou odebírána bezplatně a pouze v úplném stavu (nesmí chybět jednotlivé části).

Stočné - fakturace

Velkoobjemový odpad - kontejnery

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

Pondělí 14. října 2013
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Pátek 18. října 2013
U kostela
„Klimíček“ čp. 274
Daremní
přejezd k Vlčině

10,00 – 18,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 – 17,30

Středa 16. října 2013
Kúty
16,00 – 16,30

Zadky

16,30 – 17,00

Žádáme občany, aby neukládali do kontejnerů na velkoobjemový odpad
předměty, které mají charakter nebezpečného odpadu (např. pneumatiky)
a stavební odpad (včetně oken).

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás požádat, abyste při úhradě faktury
bezhotovostním převodem uváděli přesnou částku, která Vám byla
fakturována. Prosím nezaokrouhlujte a částku uhraďte v přesné výši (vč.
haléřů), která je na faktuře uvedena. Děkujeme

Odkalování – „Pračkový vodovod“
********************************************************
Odběratelům vody obecního „Pračkového vodovodu“ v Lichnově bychom
chtěli pouze připomenout, že každé první pondělí v měsíci probíhá
odkalování.

Památník padlých vojáků

********************************************************
Žijeme v naší malé zemi v čase svobody a bez válečných konfliktů. Toto
období patří k nejdelším časovým úsekům v našich dějinách, kdy naší zemi
nepostihl žádný válečný konflikt, přestože ve světě kolem nás vojenské střety
jsou. V nich umírají desítky, stovky a tisíce nevinných a bezbranných lidí. Na
to bychom neměli zapomínat, ale měli bychom vyvíjet i snahy o zachování
stavu míru a pokoje v naší vlasti.
Před dvěma lety jsme se rozhodli se starostou Lichnova a Bordovic opravit
Památník padlých vojáků na lichnovském hřbitově. Důvody byly mnohé:
vrátit zpět na pomník jména padlých vojáků, poděkovat za pokojná léta, a
také zachránit kulturní dědictví obce, jelikož se sousoší rozpadalo. V rámci
oprav se na pomník vrátí deska s nápisy jmen padlých vojáků z 1. světové
války, ale bude rozšířená i o jména padlých vojáků z Lichnova ve 2. světové
válce.
Památník byl na hřbitově postaven z iniciativy mého předchůdce P. Karla
Veselého k uctění památky padlých vojáků. Dne 20. června 1937 byl
slavnostně vysvěcen. Památník zhotovil sochař Vladimír Brázdil z Místku,
který pomník dodal za velmi mírnou cenu 2.987 Kč. Pomník, tj. sousoší
představující Krista, jak zve umírajícího vojína k sobě, je zhotoven
z hořického pískovce, podstavec z umělého kamene.
Slavnostní požehnání Pomníku padlých vojáků se bude konat 28. října
letošního roku. V 15.00 hodin bude sloužená mše svatá vojenským
kaplanem P. Kamilem Víchou za padlé vojáky. Účast na slavnostním
posvěcení památníku přislíbili i příslušníci armádního sboru v Opavě. Další
program bude upřesněn.
Rekonstrukce Pomníku by nemohla proběhnout bez pomoci obce Lichnov a
Bordovice, dále bez finanční podpory Ministerstva obrany. Celkové náklady
na rekonstrukci pomníku byly 174 000 Kč, z toho obec přispěla 25 000 Kč.
Farář

Klub důchodců

********************************************************
Zveme všechny důchodce na besedu s promítáním videa z návštěvy Korey,
která se uskuteční v úterý 8. Října 2013 v 17. 00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní“. Těšíme se na hojnou účast.
Výbor KD

Tojstoráci

********************************************************
Tojstoráci pořádají 7. ročník kroužku:
Pravidelné schůzky se konají vždy v pátek od 16:20 do 18:20 v klubovně
Tojstoráků na Orlovně Lichnov. Schůzky jsou pro všechny od 7 do 15 let.
Tojstoráci hledají nové dobrovolníky
• Máte zájem pomoct či sami realizovat akce, programy, kroužky a ostatní
v obci Lichnov?
• Hledáme novou krev do týmu dobrovolníků, který tvoří nabídku volnočasových aktivit.
• Jedná se o výpomoc při plánování a realizaci akcí, pořádání kroužků, letních táborů aj.
• Dále sháníme pracovníky na provoz umělé lezecké stěny.
• Nabízíme záštitu, zkušenosti a sedmiletou tradici neziskové organizace
Tojstoráci.
• Pro více informací pište na info@tojstoraci.cz!
Tojstoráci vás zvou na akce:
Drakyáda
• Pravděpodobný termín: neděle 20. 10. 2013 (dle počasí – sledujte web!)
• Místo a čas konání: od 15:20 na Závrší u Lipek (společný odchod v 15:00
od Orlovny)
• Více informací na www.tojstoraci.cz
Halloween
• V pátek 1.11.2013 od 16:00 do 20:00
• Připravujeme strašidelný hrad a pokus o největší svítící strašidlo!
• Sledujte více informací na www.tojstoraci.cz
Ze života Tojstoráků
Tojstoráci mají za sebou šestý rok své existence. Školní rok 2012/2013 byl
v mnoha ohledech průměrný. Přinesl však několik důležitých okamžiků.
Pojďme se na ně podívat.

Co se povedlo:
• Úspěšně se daří provozovat lezeckou stěnu. Celkový čas otevírací doby
sice není převratný, ale vzhledem k tomu, že provoz zajišťují dobrovolníci ve
svém volném čase, tak děláme, co můžeme. Tímto bych chtěl všem
dobrovolníkům poděkovat.
• Díky šetrnému hospodaření v tomto školním roce se také povedlo zaplatit
zbývající dluh, který Tojstorákům vznikl při realizaci projektu výstavby lezecké stěny.
• Daří se také udržovat stálé akce Tojstoráků a zajišťovat provoz celoročního kroužku a letního táboru pro děti od 7 do 15 let. Úspěch zažil také šestý
ročník akce TojOslavy a následná odměna pro děti – účast na Víkendovce
snů, kterou si samy vysnily a naplánovaly.
Co se nepovedlo:
• Nedařilo se nám vytvářet větší množství nových akcí a rozvíjet tak naši
činnost. Je to způsobeno především šetrným hospodařením s penězi a malým zájmem dobrovolníků při realizaci akcí. „Staré síly“ již nemají tolik času a
„nové síly“ chybí.
• Na letním táboře jsme měli pouze 16 dětí. Z různých důvodů chybí větší
zájem ze strany rodičů a dětí o účast na letním táboře.
Co nás čeká:
• Sedmý ročník Tojstoráků (2013/2014) bude v mnoha ohledech zlomový a
ukáže, co bude s Tojstoráky dále. Aktuálně vynakládáme veškeré síly na to,
abychom zajistili financování provozu Tojstoráků. S tím souvisí i pokus o vytvoření pracovní pozice „Pedagog volného času“. Náplní práce by mělo být
realizace akcí a aktivit Tojstoráků a rozvoj činnosti organizace. Zásadní bude,
zdali se najde možnost financování tohoto pracovníka. Pokud se tak nestane,
budou veškeré aktivity zajišťovat nadále dobrovolníci a pravděpodobně bude
pokračovat stagnace činnosti. Obracím se tedy na veřejnost s prosbou o jakoukoliv podporu (informace, finance, dobrovolnická pomoc, materiální pomoc aj), ať nás kontaktují na info@tojstoraci.cz.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se účastní našich akcí a
programů, protože bez toho by naše práce neměla smysl. Poděkovat chci
také všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na činnosti Tojstoráků. Stejné
díky patří také těm, kteří nás podporují morálně, materiálně a finančně.
Více informací o naší činnosti a aktivitách včetně přehledu bohaté historie
najdete na webu www.tojstoraci.cz.
Za Tojstoráky Jiří Matúš.

Výsledky Silničního běhu

********************************************************
V neděli 8.9.2013 pořádali Orel jednota Lichnov a Tojstoráci již XVII.ročník
silničního běhu. Zúčastnilo se celkově 26 závodníků.
Výsledky dle kategorií:
Předškoláci (do 5-ti let), trať 100m
1. místo Zeman Vítězslav 39 s
2. místo Zeman Radim 1:09
Předškolačky (do 5-ti let), trať 100m
1. místo Boháčová Anna 28 s
2. místo Langerová Eva 32 s
3. místo Koudeláková Veronika 1:08
Nejmladší žáci (6-8 let), trať 200m
1. místo Boháč Jakub 44 s
2. místo Koudelák Martin 45 s
3. místo Sztuchlík Tomáš 52 s
Nejmladší žákyně (6-8 let), trať 200m
1. místo Pustějovská Adéla 46 s
2. místo Sztuchlíková Nela 50 s
3. místo Petrová Ludmila 51 s
Mladší žákyně (9-10 let), trať 300m
1. místo Mikesková Viktorie 1:09
2. místo Bestová Gabriela 1:11
3. místo Petrová Anna 1:14
Žáci (11-12 let), trať 1000m
1. místo Langer Adam 4:52
Žákyně (11-12 let), trať 800m
1. místo Langerová Jana 3:47
2. místo Žižlavská Adéla 5:18
Příchozí (16 a více), trať na hřbitov a zpět
1.-5. místo Boháčová Renáta, Zemanová Květa, Švrčková Eva, Holubová
Libuše, Mikesková Tereza

Finálové turnaje Orel Tenis Cupu Lichnov 2013

********************************************************
5. ročník
Finále – dvouhra žen:
Kutáčová Martina – Kutáčová Monika 6:4, 6:2
Vítězem dvouhry žen se stala Martina Kutáčová.
Dvouhra mužů:
Čtvrtfinále mužů:
Matúš David – Běčák Radim 6:3, 7:5
Liška Zdeněk – Sedlář Tomáš 6:1, 6:0
Kučera Jaroslav - Hazuka Pavel st. 6:0, 6:1
Kyselý Tomáš – Matúš Jan
6:0, 4:6, 6:2
Semifinále:
Liška Zdeněk – Matúš David 6:3, 6:0
Kyselý Tomáš – Kučera Jaroslav 2:6, 6:2, 6:0
Finále mužů:
Liška Zdeněk – Kyselý Tomáš 6:4, 6:3
Vítězem dvouhry mužů se stal Zdeněk Liška.
Finále - čtyřhra součet nad 90 let:
Hazuka Pavel st., Holub Ivo – Jurek Stanislav, Lorenc Roman 6:2, 6:4
Vítězem se stala dvojice: Hazuka Pavel st., Holub Ivo.
Čtyřhra:
Čtvrtfinále:
Cochlar Aleš, Filip Lukáš – Osterezy Petr, Liška Zdeněk
4:6, 7:5, 4:6
Semifinále:
Finále:
Kutáč Petr ml, Uličník Jaroslav – Hazuka Pavel st., Holub Ivo 6:2, 4:6, 6:3
Vítězem se stala dvojice: Kutáč Petr ml. a Uličník Jaroslav
Finále - dvouhra nad 50 let:
Hazuka Pavel st. – Miroslav Matúš
6:3, 6:2
Vítězem dvouhry mužů nad 50 let se stal Hazuka Pavel st.

Víceúčelové hřiště - Otevírací doba

********************************************************
Otevřeno pouze za slunečného a teplého počasí.
Pondělí - Sobota .. . .. 15 – 18 hod
Neděle … 10 – 12 .… 14 – 18 hod
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem),
Objednávky na tel. 739 880 862
1 hodina na tenisovém kurtu = 50.- Kč

Lichnovská „Kuželkářská liga“

********************************************************
sezóna 2013 – 2014
XII. ročník
Výsledky v 1. kole – 20.9.2013:
ženy:
4. místo – Polívková Soňa (359)
5. místo – Gilarová Ilona – (277)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (429)
2. místo – Ing. Matúš Miroslav (424)
3. místo – Jurek Stanislav (407)
4. místo – Koudelák Jaroslav (401)
5. místo – Vraník František (237)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 2. kolo - 25.10.2013 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma. Stále možnost se
přihlásit.

Památka zesnulých

********************************************************
V neděli 3. listopadu 2013 ve 14.00 hod. na místním hřbitově,
se uskuteční tradiční koncert
dechové hudby Javořinka k památce zesnulých.

SDH LICHNOV

********************************************************
SI VÁS DOVOLUJE JEŠTĚ JEDNOU POZVAT
NA V. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE

„L I C H N O V S K Á
V L E Č K A“

Jubilanti

******************************************************
V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
KONANOU DNE 26.

10. 2013

START SOUTĚŽE V 13:30 HODIN
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI NFC LICHNOV
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA ZAJÍMAVÉ SPORTOVNÍ VÝKONY
DRUŽSTVA A OCENIT JEJICH VÝKONY!!!

Kadeřnictví Hanka

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

Jalůvka Pavel
60
Bartlová Marie
Klímek Josef
60
Kociánová Václava
Dobečka Pavel
60
Kubalová Vlastislava
Hanzelka Josef
65
Špačková Štěpánka
Holub Jaroslav
65
Špačková Anežka
Špaček Jan
70
Tichavský Oldřich
Kahánková Božena
70
Gilarová Marie
Babincová Zdeňka
75
Genzerová Drahomíra
Polívková Drahomíra 88

81
81
82
82
83
83
85
86

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