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Informace z Obecního úřadu Lichnov
Kompostéry na bioodpad
Vážení občané,
obec Lichnov obdržela kompostéry k likvidaci biologického
odpadu. Jak jsme dříve avizovali, měli jste možnost podat na
Obecní úřad návratku, kterou jste vyjádřili svůj zájem o
kompostér. Na základě těchto návratek budou připraveny
Smlouvy o vypůjčce, které bude potřeba podepsat při
převzetí kompostéru. Proto je nutné, aby si kompostér
vyzdvedla osoba, která byla uvedena na návratce.
Kompostéry si můžete vyzvednout kterékoliv pondělí v
měsíci říjnu od 15.00 – 17.00 hod. a to na sběrném místě
velkoobjemového odpadu (obecním skladě-bývalá stolárna)
v Lichnově.
Obci Lichnov bylo přiděleno více kompostéru, než jsme
předpokládali a tak dáváme možnost podat si návratku
(žádost o kompostér) i chatařům a majitelům nemovistí, kde
není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Návratky jsou k
dispozici na Obecním úřadě v Lichnově.
Ing. Aleš Mičulka, starosta obce

Zastupitelstvo obce
 schválilo jako zhotovitele stavby „Energetické úspory ZŠ a MŠ v
Lichnově“ firmu THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, 700 30
Ostrava–Zábřeh, IČ:42766991 za cenu 19 774 007,- Kč.
 schválilo Smlouvu o úvěru č. 11455/14/LCD s pohyblivou úrokou
sazbou 1M Pribor mezi Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČ:00298115 jako
klientem a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, IČ: 45244782 jako bankou.
 schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1760172379/14 mezi
Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČ:00298115 jako klientem a Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ:
45244782 jako bankou.
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.
 Zastupitelstvo obce
a) schválilo odpustit roční splátku Jednotě Orel Lichnov ve výši
40.000,- Kč.
b) schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014.
 schválilo koncept šedé barvy podkladového odstínu na celém
objektu ZŠ a MŠ Lichnov.
 pověřilo výběrem barevného řešení fasády ZŠ a MŠ Lichnov v
termínu do 30. 9. 2014 Komisi pro estetizaci a rozvoj obce společně
s Mgr. Alenou Dobečkovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Lichnov, které
předloží Radě obce a tento návrh bude pro Radu obce závazný.
….......................................................................................................................

Volby do Zastupitelstva obce
Volby do Zastupitelstva obce Lichnov se uskuteční
dne 10. října 2014 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 11. října 2014 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku – obec Lichnov je volební
místnost – Kulturní zařízení v Lichnově č.p. 40
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad
či okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu daného volebního okrsku. Tel. číslo volební
místosti v Lichnově je 603 297 095

Sběr a svoz odpadů
Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 11. října 2014 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 11. října v ranních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu
nepovolanými osobami.

Biologický odpad
Velké kontejnery s označením budou přistaveny na níže uvedených místech
většinou po dobu 3 dnů a postupně se budou vracet dle potřeby. Do těchto
kontejnerů můžete uložit jen biologický odpad (pouze listí a trávu).
17. 10. – 19. 10. 2014 - Okluk, Stará Jizba, Hajnův dvůr, DIO
20. 10. – 22. 10. 2014 – U kostela, Váha ZD, u č. p. 63 p. Gilarová, Horní
dráhy
23. 10. – 24. 10. 2014 – Klimíček č.p. 274, Bordovice rozcestí, U Přibylů

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 13. října 2014
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Pátek 17. října 2014
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 15. října 2014
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).

Nebezpečný odpad – sobota 18. října 2014 (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.
Sběr elektrozařízení
SDH Lichnov pořádá ve spolupráci s firmou Elektrowin sběr vysloužilých
elektrozařízení. Sběr proběhne v pátek dne 24.10. 2014 od 15.00 hod.
před hasičárnou. Elektrozařízení bude odebíráno bezplatně.
Po telefonické domluvě si přijedeme pro spotřebič až k Vám domů.
Tel.776825915
!!! Zařízení musí být kompletní !!!

Prodej dětského použitého oblečení
Dne 25.10.2014 se uskuteční na provozovně Pedikúry prodej použitého
dětského oblečení na kluky a holky za příznivé ceny. Prodej bude probíhat od
8:00 do 11:30 hodin. Těším se na Vás milé maminky :-)
….......................................................................................................................

Orel Tenis Cup Lichnov 2014 - 6. ročník

Finále čtyřhry součet nad 90 let:
Pavel Hazuka st., Tomáš Sedlář – Stanislav Jurek, Roman Lorenc
4:6, 6:2, 6:2
Vítězem se stala dvojice Pavel Hazuka st., Tomáš Sedlář
Finále dvouhry mužů nad 50 let:
Pavel Hazuka st. – Jaromír Gryžboň

6:3, 6:2

Kvalifikace o postup do čtvrtfinále dvouhry mužů:
Luděk Křístek – Stanislav Kučera 0:6, 6:1, 1:6
Přemysl Kahánek – Petr Osterezy 3:6, 4:6

Vítězství z roku 2013 obhájil Pavel Hazuka st.
….......................................................................................................................

Čtvrtfinále dvouhry mužů:
Zdeněk Liška – Jan Matúš
6:3, 7:6
Stanislav Kučera – Tomáš Kyselý 6:2, 4:6, 4:6
Radim Běčák – Pavel Hazuka ml. 6:7, 7:6, 6:0
Petr Osterezy – Jaroslav Kučera 4:1 skreč.

Sezóna 2014 – 2015
XIII. ročník
Výsledky v 1. kole – 19.9.2014:

Semifinále dvouhry mužů:
Zdeněk Liška – Petr Osterezy
Radim Běčák – Tomáš Kyselý

6:7, 6:1, 6:1
6:1, 1:6, 4:6

Finále dvouhry mužů:
Zdeněk Liška – Tomáš Kyselý

6:1, 7:6

Vítězství obhájil z roku 2013 Zdeněk Liška
Finále žen:
Monika Kutáčová – Libuše Holubová 6:3, 6:2
Vítězkou pro rok 2014 se stala Monika Kutáčová
Semifinále čtyřhry:
Zdeněk Liška, Petr Osterezy – Aleš Cochlar, Lukáš Filip
6:2, 6:2
Tomáš Kyselý, Martin Lacina – Stanislav Kučera, Miroslav Matúš
7:5, 6:0
Finále čtyřhry:
Zdeněk Liška, Petr Osterezy - Tomáš Kyselý, Martin Lacina
6:1, 6:2
Vítězství obhájili Zdeněk Liška s Petrem Osterezym

Lichnovská „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“

ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (346)
2. místo – Gilarová Ilona (258)
3. místo – Špačková Jana (239)
4. místo – Špačková Petra (228)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (431)
2. místo – Koudelák Jaroslav (419)
3. místo – Matúš Miroslav (391)
4. místo – Jurek Stanislav (273)
5. místo – Vraník František (238)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 2. kolo – 17.10.2014 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále je možnost přihlásit se.

Topení a komíny
Nastává podzim a s ním přichází i nová topná sezóna. Každý majitel komína
by měl dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných
špatnou údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením
pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest.
Kdy a v jakých lhůtách se revize, kontroly a čištění spalinových cest musí
provádět a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve
spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví, který je zároveň:
 revizním technikem komínů
 specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových
systémů, nebo
 revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění
hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína,
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho
vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární
bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a
vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění
spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče
paliv
Činnost

Čištění spalinové cesty
do 50
kW
včetně

nad 50
kW

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečisťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu

Pevné
Celoroč
Kapalné
Sezonní
ní
provoz
provoz
3x

2x

Plynn
é

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

nejméně podle
návodu výrobce
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Čištění spotřebiče paliv

2x

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez
paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v
komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to
možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové
klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i
starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že
nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu
spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič
určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání
se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové
cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných
spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání
hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na
půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění
hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu
komínového tělesa.
….......................................................................................................................

Turnaj v kuličkách - I. ročník
V neděli 21. září 2014 se na asfaltové ploše orelského hřiště uskutečnil turnaj
v kuličkách o putovní pohár Orla jednoty Lichnov.
Zúčastnilo se 10 dětí a 12 dospělých. Kategorii děti do 15 let vyhrál Sidney
Rek před Adélkou Pišťkovou. Mezi muži vyhrál Jaroslav Koudelák, mezi
ženami Libuše Holubová. Absolutním vítězem a držitelem putovního poháru
se stal Jaroslav Koudelák.

Základní škola Lichnov
Škola

Mám rád školu

Do školy, do školy,
my, děti, spěcháme
s aktovkou na zádech,
vesele si výskáme.

Ráno vstávám do školy,
už se těším na úkoly.
Úkoly mám vlastně rád,
rád se učím, je to tak!

Ve škole, ve škole,
Po hodině se najíme,
do lavice sedáme.
pak se zase učíme.
Potom se učíme,
Já se učím strašně rád,
už se moc těšíme.
škola je můj kamarád!
Sára Tomešková
Anna Petrová, Stanislav Keller
….......................................................................................................................

Rodinné centrum Orlovna
PROGRAM NA ŘÍJEN 2014
PONDĚLÍ v době od 1630 – 1830 hod.
pro všechny zájemce (děti, mládež, maminky, tatínky, babičky atd.)
- aranžování, vyrábění, tvoření, malování anebo jen povídání u kávy a čaje.
6. 10. - Pracovní činnost
13. 10. - Pracovní činnosti
20. 10. - Aranžování
27. 10. - Podzimní prázdniny - nekoná se
ČTVRTEK v době od 930 – 1130 hod.
setkávání maminek s menšími dětmi (zveme i babičky a maminky bez dětí)
- povídáme si, jezdíme na výlety a chodíme na hřiště
- zpíváme a hrajeme si s dětmi
PONDĚLÍ a STŘEDY v době od 1900 – 2000 hod.
se koná v tělocvičně na orlovně pravidelné cvičení KALANETIKY
Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu (nebo cena dle náročnosti
programu např. aranžování 50,-Kč) pro dospělé i děti (do 3 let zdarma).
Káva a čaj zdarma.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Na společná setkání se těší Marcela, Jana, Lucka, Katka
a na příjemné cvičení Hanka a Eva

Výsledky Silničního běhu.
C elkově se zúčastnilo 42 závodníků.
Výsledky dle kategorií:
Předškoláci (do 5-ti let), trať 100m
1. místo Cahlík Jakub
2. místo Sedlář Kryštof
3. místo Růžička Jiří
Předškolačky (do 5-ti let), trať 100m
1. místo Švecová Elen
Nejmladší žáci (6-8 let), trať 300m
1. místo Keller Patrik
2. místo Sedlář Dominik
3. místo Tomešek Jakub
Nejmladší žákyně (6-8 let), trať 200m
1. místo Červenková Andrea
2. místo Pustějovská Adéla
3. místo Janečková Zuzana
Mladší žáci (9-10 let), trať 500m
1. místo Boháč Jakub
2. místo Keller Stanislav
Mladší žákyně (9-10 let), trať 300m
1. místo
Tomešková Sára
2. místo Sztuchlíková Nela
3. místo Píštková Adéla
Žákyně (11-12 let), trať 800m
1. místo Červenková Kateřina
1. místo Mikesková Viktorie
2. místo Malíková Natálie

Bazárek na orlovně
Podzimního a zimního dětského oblečení, obuvi a potřeb.
Akce se koná se v říjnu 2014 v Lichnově.

23 s
30 s
31 s
1:02
1:11
1:12
1:13
40 s
42 s
43 s
2:41
3:06
1:14
1:24
1:29
3:19
3:24
3:43

Příchozí (16 a více), trať na hřbitov a zpět
1.-3. místo Pavlík Vít
1:05
1.-3. místo
Pavlíková Lucie
1:05
1.-3. místo
Janeček David
1:05

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí

16.10.
17.10.
18.10.
20.10.

16:00 – 18:00
15:00 – 18:00
8:30 – 11:30
16:00 – 18:00

PŘÍJEM
PRODEJ
15:00 – 16:00
VYÚČTOVÁNÍ

PRODEJ

Přijímáme:
řádně označené zboží cenovkou a značkou
(např. MŽ č. 1 za 30 Kč + vlastní seznam)
dětské oblečení a obuv do velikosti 150, potřeby pro děti (chůvičky,
autosedačky, hračky, pohádky, knížky)
dětské vybavení (sáňky, lyže, brusle atd.)
JSME NUCENI OMEZIT POČET ZBOŽÍ OD JEDNOHO PRODÁVAJÍCÍHO NA 50
KS (NENOSTE NÁM, PROSÍM, PYTLE SE STARÝM A NEPRODEJNÝM ZBOŽÍM)
Z prodaného zboží zaplatí prodávající 10% z ceny jako manipulační poplatek
neprodané zboží bude vráceno při vyúčtování
Kontakt na RC: MARCELA: 731 860 256
….......................................................................................................................
Rodinné centrum Orlovna v Lichnově
pořádá pravidelné cvičení

KALANETIKA
Nejde o hektické a fyzicky náročné cvičení. Základem jsou pomalé,
nenáročné, opakované posilovací a protahovací cviky, které zvládne každá
z Vás. Jde jen o to, jak poctivá k sobě budete, jak se naučíte soustředit sama
na sebe, nekritizovat se a přirozenou cestou zvedat to své zdravé
sebevědomí.
Věřte, že kalanetika je pro každou z Vás. A výsledky opravdu jsou.
Nic ale neslibuji, vy samy se musíte přesvědčit.
Přijít mezi nás můžete:
Pondělí od 1900 – 2000 hod
Středa od 1900 – 2000 hod

Těší se na Vás Hanka a Eva

Vítání občánků
Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě se narodilo či narodí
od 30. 04. 2014 do 31. 10. 2014 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání
občánků“, nechť se závazně přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově
do 10.11.2014.
tel. 556 855 017, 556 840 420, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín Vítání občánků je sobota 22. 11. 2014.

.......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
David Vladimír
Spíšek Bohumil
Růžičková Marie
Bartlová Marie
Boháčová Ludmila
Kociánová Václava
Tichavská Eva
Kubalová Vlastislava
Stanislav Jiří
Špačková Štěpánka
Pustějovský Petr
Špačková Anežka
Holíková Jana
Tichavský Oldřich
Genzerová Drahomíra
Gilarová Marie
Polívková Drahomíra
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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