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Informace z 17. zasedání Zastupitelstva obce
********************************************************
Zastupitelstvo obce
• schválilo uzavření kupní smlouvy mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75
Lichnov, IČO:00298115 jako prodávající a xxx xxx jako kupující, jejímž
předmětem je prodej části pozemku parc. č. 2088/3, ostatní plocha v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína, za cenu 50,- Kč/m 2 o výměře cca 363 m2, dle
skutečného stavu zaměření v geometrickém plánu pořízeného na
náklady kupujícího. Náklady řízení uhradí kupující.
• schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Lichnov, Lichnov 90,
IČ:00298115 jako darující a Římskokatolickou farností Lichnov, Lichnov
85, 742 75, IČ: 47863030 jako obdarovanou, jejímž předmětem je
darování části pozemků parc. č. 2057/1, ostatní plocha o výměře cca
120 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, dle skutečného stavu zaměření
v geometrickém plánu pořízeného na náklady obdarovaného. Náklady
řízení uhradí obdarovaný.
• neschválilo zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 1833/9,
trvalý travní porost, o výměře 184 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
• neschválilo zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. st. 222 o
výměře 32 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
• schválilo zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2058/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m 2 a části pozemku
parc. č. 2058/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 18 m 2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína

•
•

schválilo uzavření Smlouvy o provozování mezi Kabelovým operátorem
CORSAT, s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 18, IČ:25847112,
jako provozovatelem a majitelem kabelové sítě Obec Lichnov, Lichnov
90, 742 75, IČ:00298115 a pověřila starostu obce podpisem smlouvy.
neschválilo odpustit roční splátku Jednotě Orel Lichnov ve výši 40.000,Kč.
schválilo Deklaraci o partnerství s obcí Bordovice ohledně společného
postupu s nákladáním s odpady (BRO).

Informace z 56. - 58. jednání Rady obce

********************************************************
Rada obce
• schválila zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti (skladu) od 1. 12.
2013 umístěném na pozemcích parc. č. KN st. 688, KN st. 689, KN st.
690 o celkové výměře 273 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína
• schválila zhotovení zakázky „Oprava místních komunikací“ firmou
SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352 v
celkové ceně 312 942,- Kč – dle předložené cenové nabídky.
• souhlasí s rozšířením pouličního osvětlení před domy č.p 39 a RD na
parc.č. KN st. 775, ale uskutečnění této investice přesunula na rok 2014.
• schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce
Lichnov, evidenční číslo jednotky JPO V, ve výši 2.100,-Kč k zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Lichnov
• na základě pověření Zastupitelstva obce ze dne 24. 07. 2013 vybrala
Československou obchodní banku, a.s. Se sídlem Radlická 333/150, 150
57 Praha, s úrokem 2,23% jako dodavatele refinancování úvěru u České
spořitelny a. s. na Odkanalizování obce Lichnov.
• schválila zhotovitele zakázky „Prodloužení chodníku k Zemanovému
mostu„ firmu Nevřiva Tomáš, Nádražní 226, Frenštát p. R., IČ: 47866667
v ceně 305 361,65 Kč bez DPH, dle předložené nabídky.
• schválila zhotovitele zakázky „Oprava místních komunikací-k domu č.p.
54“ firmu SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ:
25357352 v celkové ceně 312 942,- Kč – dle předložené nabídky.
• neschválila poskytnutí finančního příspěvku Novojičínskému sboru ZUŠ
Ondrášek se sídlem Derkova 1, 741 11 Nový Jičín.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

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

Základní škola Lichnov

********************************************************
Námořníci lodi Velký Pes
V pátek 27. 9. 2013 se v naší škole konal adaptační kurz pro děti a rodiče
z první třídy pod názvem „Námořníci lodi Velký Pes“. Všichni jsme se sešli
v naší třídě společně s naší paní učitelkou a povídali jsme si o lodích.
Najednou vstoupily do třídy námořnice lodi Velký Pes a rozdaly nám
kamínky, které jsme měli dobře hlídat. Přesunuli jsme s nimi do tělocvičny,
dostali palubní lístek a nasedli do „lodiček“. Společně jsme sledovali
vycvičené pejsky, kteří plnili určité úkoly. Pak jsme začali plnit úkoly my.
Zdolávali jsme překážkovou dráhu, lovili ryby na udici, vyplňovali pracovní
listy. Posilnili jsme se „námořnickou večeří“ a soutěžili v zapamatování si
zvířátek. Nakonec nás na rozloučenou čekaly legrační pohádky. Kurz se mi
moc líbil a chtěl bych si ho zopakovat.
David,
I.
třída
Na kurzu se mi líbily námořnice, kamínek, který se měl opatrovat, divadlo
Velký Pes, cviční pejsci, námořnická svačinka, soutěže a legrační pohádky.
Martínek, I. třída
Nejvíce se mi líbili pejsci, kteří cvičili podle pokynů, chytání ryb, zajímavé a
naučné byly úkoly pro nás děti. Chutnaly mi pomazánky na svačinku, líbily
se mi i pohádky - byly velice legrační.
Patrik,
I.
třída
Adaptační kurz
Ráno 27. 9. 2013 jsme šli do školy, ale tento den ve škole nebyl tak
obyčejný, konal se totiž adaptační kurz. Jeli jsme mikrobusem až téměř
k hranicím s Polskem na prohlídku vojenského opevnění. Mělo sice jen
jedno dělo, ale zato několik těžkých kulometů a pozorovací zvon. Po
prohlídce jsme nasedli do našeho mikrobusu a vyrazili na výstavu nazvanou
Svět techniky v U6 v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Byla velmi zajímavá.
Nejvíc se mi líbily simulátory letu letadel a trenažéry automobilů a motorek.
Pak jsme jeli do Nové Karolíny na nákupy. Po návratu do školy jsme si dali
oběd. Měli jsme ještě opékat špekáčky, ale byli jsme plní. V tělocvičně byly
pro nás připraveny psí aktivity a my sami jsme si navrhli psa, kterého
bychom chtěli do třídy. Poté jsme se dívali na film „Megamysl“ a hráli na PC.
Po filmu někteří odešli domů, ale my ostatní jsme si vymysleli další program
v tělocvičně. Hráli jsme fotbal. Domů jsme odcházeli v sedm hodin. Tento
den bych si klidně zopakoval, protože se mi velmi líbil.
František Jurek, VII. třída

Lichnovská vlečka 2013

********************************************************
Dne 26. 10. 2013 se za krásného počasí uskutečnil již pátý ročník hasičské
soutěže pod názvem „Lichnovská vlečka“. Akce proběhla na fotbalovém
hřišti v Lichnově. Oproti minulým letům doznala soutěž několika změn.
Základní myšlenka, kdy je veškeré soutěžní nářadí vyjma přenosné stříkačky
umístěno v přívěsném vozíku (vlečce), zůstala zachována. Na trase požárního
útoku přibylo několik překážek a změnil se i systém startu. Cílem změn bylo
co nejvíce nasimulovat reálný zásah.
Soutěžní družstvo tak nyní startovalo ze sedu na lavičkách, co by odkaz na
příjezd jednotek na místo zásahu ve vozidle. Po startu soutěžící směřovali
směrem k vozíku, kde měli uschován hadice, savice, proudnice a sací koš.
Od vlečky pak část družstva vyrazila k základně se stříkačkou, kde bylo
potřeba sestavit sací vedení na 3 savice B. Zbylá část družstva pokračovala
směrem k terčům. Ty byly letos v nástřikové na cca 10 l a proudaři zde museli
prokázat svou zručnost. Na trase se postavila do cesty překážka v podobě
tunelu, jehož vchod byl zatarasen 5 pytli s pískem. Tyto pytle, každý o váze
cca 25 kg bylo nutno přenést na vyznačené místo a teprve potom mohli
soutěžící pokračovat do tunelu. Po nastříkání potřebného množství vody do
terčů uvedl strojník stříkačku do klidu a vydal se k stolu se stopkami. Po cestě
k nim musel rovněž překonat tunel a navíc musel pomocí kladiva přesunout
cca 40 kg závaží po určené trase po kolejnici. Teprve pak mohl vypnout
stopky.
Celou trasu se podařilo v nejlepším čase zdolat místním hasičům z Lichnova,
kteří tak obsadili 1. místo. Druhé místo obsadili hasiči z Fryčovic, třetí místo
hasiči z Hájova a čtvrté místo hasiči z Bordovic.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném
průběhu soutěže. Dále potřeba vyjádřit uznání zúčastněným družstvům za
předvedené výkony. Přejme si, aby příští ročník byl stejně úspěšný a aby se
ho zúčastnilo více soutěžních družstev.
SDH Lichnov

Klub důchodců
********************************************************
Zveme všechny důchodce na přátelské posezení, které se uskuteční v úterý
12. listopadu 2013 v 15. 00 hod. v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“.
Probereme naši práci a plány na příští rok.
Výbor KD

Víceúčelové hřiště - Otevírací doba

********************************************************
Otevřeno pouze za slunečného počasí.
Pondělí – sobota
od 15.00 hodin
neděle od 14.00 hodin
(zavíráme při setmění)
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem),
cena v listopadu 50.- Kč/hodina
Objednávky na tel. 739 880 862

Lichnovská „Kuželkářská liga“
********************************************************
sezóna 2013 – 2014
XII. ročník
Výsledky po 2. kole – 25. 10. 2013:
ženy:
• místo – Polívková Soňa (721)
• místo – Gilarová Ilona – (544)
• místo – Dadáková Pavlína (302)
• místo – Špačková Jana (249)
• místo – Jalůvková Jana (153)
muži:
1. místo – Ing. Matúš Miroslav (875)
2. místo – Dadák Lukáš (869)
3. místo – Jurek Stanislav (808)
4. místo – Koudelák Jaroslav (795)
5. místo – Vraník František (466)
Další termín: 3. kolo – 22. 11. 2013 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.

Rodinné centrum Orlovna

Mikulášská nadílka

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

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

Po menší pauze, se znovu obnovila činnost RC (od listopadu do dubna).
Pravidelné setkáváni se budou konat v pondělí odpoledne a čtvrtky
dopoledne. Tímto vás srdečně všechny zveme a těšíme se na vás všechny.
PROGRAM NA LISTOPAD 2013

sobota 7. 12. 2013 od 15:00 hod.
sál Kulturního domu v Lichnově

PONDĚLKY v době od 1630 – 1830 hod. pro všechny zájemce
(děti, mládež, maminky, tatínky, babičky atd.)
4. 11. a 18. 11. 2013 - pracovní činnosti (vyrábění, tvoření atd.)
11. 11. a 25. 11. 2013 - volná zábava
(kuželky, pin-pong, šipky, kalčo a nebo si jen pokecat s kamarády.)
00

00

ČTVRTKY v době od 9 – 11 hod. - setkávání maminek s menšími dětmi
(volná zábava)
Pondělí v době od 1900 – 2000 hod. se koná v tělocvičně na orlovně
pravidelné cvičení KALANETIKY
Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu pro dospělé i děti (do 3 let
zdarma), nebo cena dle náročnosti programu. Káva a čaj zdarma.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Na společná setkání se těší Marcela, Katka, Šárka a na příjemné cvičení
Hanka

Program: divadelní pohádka “Princezna ze mlejna“
Přihlásíte-li své děti do 24. 11. 2013 u Jany Matúšové
(osobně nebo na telefonním čísle 739 880 862)
a přispějete-li Mikuláši 60,-Kč/ dítě, obdrží Vaše dítě od Mikuláše balíček.
Ve spolupráci pořádají
Orel jednota Lichnov, Farnost Lichnov a Tojstoráci

Kadeřnictví Hanka

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

Jubilanti
******************************************************
V měsíci listopadu se dožívají významného jubilea:
Rys Ferdinand
Konečný Pavel

60
65
Švrček Jan

Špačková Jindřiška
Zemanová Jaromíra
83

70
82

Jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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