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LICHNOVSKÝ ZPRAVODAJ

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

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 17. září 2015 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní“. Program jednání bude zveřejněn na úřední
desce OÚ Lichnov a samostaných plakátech.
*************************************************************
Usnesení z 21. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 03.08.2015
1/21

Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích rad.

2/21 Rada obce vzala na vědomí problematiku překročení limitů
hlučnosti tepelných čerpadel v projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ“
bránících kolaudaci díla a pověřuje starostku obce svoláním setkání všech
subjektů zapojených do projektu.
3/21 Rada obce rozhodla nezveřejnit článek bývalého zaměstnance
obecního úřadu z důvodů jeho neúplnosti sdělovaných informací,
subjektivitě a jednostrannosti.
4/21 Rada obce vzala na vědomí informace o záznamových zařízení
k pořizování záznamu z jednání ZO.

Gratulujeme vítězům
IX. Lichnovských gulášových slavností
týmu Českého zahrádkářského svazu
a
děkujeme všem soutěžícím, návštěvníkům a účinkujícím
za skvělou atmosféru, výborné pohoštění, dobrou zábavu a
těšíme se na Vás na jubilejním 10. ročníku

opět za rok.

5/21 Rada obce vzala na vědomí informace o žádosti spolumajitelů
oprodej podílů pozemku pod autobusovou čekárnou „Na Okluku“. Rada
obce bude pokračovat v jednání o nákupu podílů pozemku a o kolaudaci
stavby autobusové čekárny.
6/21 Rada obce schválila plán kulturních akcí pořádaných Obcí Lichnov
na rok 2016. Jednotlivé spolky a organizace budou vyzvány k doplnění
svých kulturních akcí. Všechny kulturní akce budou zařazeny do kalendáře
na rok 2016.
7/21 Rada obce vzala na vědomí informace o činnosti komise pro rozvoj
a estetizaci obce.

Usnesení z 22. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 17.08.2015
1/22 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích rad.
2/22 RO vzala na vědomí zprávu p. Miroslava Drozda o jeho činnosti
správce sportoviště a přizvala p. Drozda do další RO konané
31.8.2015, aby s ním projednala podrobné podmínky další
spolupráce pro zajištění provozu restaurace „Na Hřišti“ a činnosti
správce sportoviště po avizovaném ukončení provozu restaurace
společnosti NORD PLD s.r.o.
3/22 Rada obce pověřila starostku přizvat p. Tomáše Milatu do další RO
s tím, aby předložil konkrétní představu modernizace a rekonstrukce
prostor v budově čp. 40 sloužících k provozování restaurace „Na
obecní“ jakož i interiéru, a to nejen co do obsahu, ale i co do
předpokládaných finančních nákladů.
4/22 a) Rada obce vzala na vědomí zprávu JUDr. Jiřího Raka o činnosti
komise pro projednání přestupků a ochrany veřejného pořádku OÚ
Lichnov za rok 2014 a Plán práce komise.
b) Rada obce pověřila starostku, aby zajistila od JUDr. Raka návrh
cenových podmínek, za kterých by byl ochoten poskytovat obci
právní služby tak, aby odměna nebyla účtována dle vyhlášky č.
177/1996 Sb., dle hodnoty věci, když v případě zastupování obce vůči
FÚ činí doposud účtovaná odměna za jeden úkon (např. sepis listiny)
částku 11.728,- Kč plus 300,- Kč režijní paušál.
5/22 Rada obce schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu chodníkového
tělesa a lávky na pozemku parc. č. 2191/1 v k. ú. Lichnov u Nového
Jičína , který je v majetku Povodí Odry státní podnik a pověřuje
starostku obce tuto smlouvu uzavřít.
6/22 a) Rada obce vzala na vědomí informace Ing. Srkaly (technického
dozoru stavby), že ve věci stavby „Energetické úspory ZŠ a MŠ“ je
nutné provést stavbu protihlukové stěny kolem dvou tepelných
čerpadel, která bude rušit jejich hlučnost tak, aby následně bylo
možné nechat provést měření hygieny, která vydá kladné stanovisko
pro kolaudaci stavby. RO současně vzala na vědomí sdělení
zhotovitele, že je připraven ve chvíli, kdy budou stanoveny technické
parametry stavby, tuto provést.

b) Rada obce pověřuje starostku činit další kroky nezbytné pro
kolaudaci stavby „Energetické úspory ZŠ a MŠ“, zejména jednat se
zástupci zhotovitele a technického dozoru stavby.
7/22 Rada obce pověřuje starostku a místostarostu zajistit odvoz
nepovoleného návozu z pozemku Povodí Odry státní podnik parc. č.
2191/1 u parcel č. st. 690 a 308/4 a dále vyzvat majitele plechové
stavby stojící na pozemku parc. č. 2191/1 k okamžitému odstranění.
8/22 Rada obce pověřuje místostarostu zajistit jednání se Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, oprávněnou
hospodařit s majetkem Moravskoslezského kraje, a tedy osobou
oprávněnou s hospodařením s komunikací III/4865 vedoucí před
obec, na kterém by byl předestřen problém zhoršující se kvality
komunikace v důsledku zvýšeného provozu zejména nákladních
vozidel, která využívají danou trasu z důvodu objížďky vedené po
této komunikaci a bude požadováno sjednání nápravy
9/22 Rada obce vzala na vědomí informace o činnosti komise pro rozvoj
obce a estetizaci.
10/22 Rada obce projednala organizační záležitosti v souvislosti s akcemi
pořádanými v obci Lichnov ať již obecním úřadem či třetími
osobami.
11/22 Rada obce projednala žádost Římskokatolické farnosti Lichnov o
finanční příspěvek na opravu kulturní památky Křížové cesty od
Antona Bergra z r. 1831 ve výši 40.000,- Kč z celkových 308.000 Kč a
schválila poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 23.9.2015 bude z důvodu
pracovní porady uzavřena pro veřejnost

pošta Lichnov

Zásilky uložené z důvodu nezastižení adresáta, budou připraveny k
vyzvednutí na poště Frenštát p.R.
v době od 08:00 – 18:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------ZO ČZS v Lichnově zahajuje MOŠTOVÁNÍ OVOCE každý pátek
objednávky na tel. 724 180 527 p. Žáček Milan

Hledáme komunikativní lidi, kteří si chtějí řídit svůj čas a mít nadstandardní
příjem.
Využijte nabídky dne otevřených dveří v České pojišťovně 15.9.2015 v 9,00
hod.
Masarykovo nám. 40, Nový Jičín, II. poschodí, prostory České pojišťovny.
Těší se na Vás tým profesionálních obchodníků.

Předběžné rezervace na mob. č. 721 992 993

Místní akční skupina vyhlašuje výzvu o podporu v rámci Mikrograntů MAS
Lašsko
Máte projekt, na který byste rádi získali nějaký příspěvek? Pořádali jste
nebo se chystáte pořádat akci, která by byla v souladu s naší strategií a vy
byste si rádi vylepšili rozpočet?
Velice jednoduše můžete na svůj projekt získat až 2 000,-. Stačí vyplnit
jednoduchou žádost. Žádosti jsou přijímány od 1. 9. do 15. 11. 2015, o dotaci
je však možné žádat zpětně na projekty realizované již v červenci a srpnu
2015. O dotaci mohou žádat členové MAS Lašsko a obyvatelé, spolky,
podnikatelé, neziskové organizace, církve aj. členských obcí MAS Lašsko.
Finance mohou být použity na projekt, akci nebo záměr, která nějakým
způsobem přispívá k rozvoji obce nebo regionu, např. podpora tradic a
řemesel, místních producentů a produktů, místních podnikatelů, tradičních a
kulturních akcí, práce s dětmi a mládeží aj.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách
www.maslassko.cz
Kontaktovat nás můžete na mailové adrese: mikrogranty@centrum.cz

PODZIM 2015 / 2016
Okresní přebor
Datum

Čas

ne 16.8. 17:00
so 22.8. 17:00
ne 30.8. 17:00
so 5.9. 16:30
ne 13.9. 16:00
ne 20.9. 16:00
so 26.9. 16:00
ne 4.10. 15:30
so 10.10. 15:00
ne 18.10. 15:00
so 24.10. 14:00
stř 28.10.14:00
ne 1.11. 14:00

Okresní přebor
so 22.8. 14:30
so 29.8. 17:00
so 5.9. 14:15
so 12.9. 13:45
so 19.9. 16:00
ne 27.9. 13:30
so 3.10. 15:30
so 10.10. 12:15
so 17.10. 15:00
so 24.10.
so 31.10. 14:00

muži

NFC Lichnov

Domácí

Hosté

Lichnov
Pustějov
Lichnov
Kunín
Rybí
Lichnov
Příbor
Lichnov
Trojanovice I
Lichnov
Skotnice
Studénka
Lichnov

dorostenci
Troj.-Bystré
Veřovice
Kunín
Odry
Veřovice
Libhošť
Veřovice
Vlčovice-Mniší
Veřovice
volno
Veřovice

Poznámka

- Fulnek
- Lichnov
- Štramberk
- Lichnov
- Lichnov
- Suchdol
- Lichnov
- Velké Albrechtice
- Lichnov
- Bartošovice
- Lichnov
- Lichnov
- Vražné

-pod hlavičkou AFC VEŘOVICE
- Veřovice
- Starý Jičín
- Veřovice
- Veřovice
- Suchdol n.O.
- Veřovice
- Jeseník n.O.
- Veřovice
- Jistebník
- Bartošovice

PODZIM 2015 / 2016
Okresní soutěž sk."A"
Datum

Čas

ne 30.8. 10:00
ne 6.9. 10:00
ne 13.9. 10:00
ne 20.9. 10:00
so 26.9. 14:00
ne 4.10. 10:00
ne 11.10. 12:30
ne 18.10. 10:00
ne 25.10. 10:00
stř 28.10. 14:00
ne 1.11. 10:00

starší žáci
Domácí

pořádájí

v neděli 6.září 2015
XIX. Ročník
silničního běhu dětí a mládeže

NFC Lichnov

Hosté

Lichnov
Mořkov
Odry
Lichnov
Příbor
Lichnov
Bartošovice
Lichnov Kateřinice
Fulnek
Lichnov

Orel jednota Lichnov a Tojstoráci

Poznámka

- Troj.-Bystré
- Lichnov
- Lichnov
- Suchdol n.O.
- Lichnov
- Hostašovice
- Lichnov
Pustějov
- Lichnov
- Lichnov
- Studénka

(včetně příchozích dospělých)
Časový pořad: 15:00-15:30 hod. presentace na hřišti
15:45 hod. zahájení
16:00 hod. start první kategorie

Vyhlášení výsledků – po doběhu poslední kategorie.
Každý účastník obdrží diplom, nejlepší ceny.
V případě trvalého deště se nekoná.
Zvou pořadatelé
**************************************************************

Turnaj v kuličkách II. Ročník o Pohár Orla jednoty Lichnov
OS NC Line sk. "A"

starší přípravka

neděle 13. září 2015
Přihlášky:

stř 2.9.

16:30
čt 3.9. 16:00
pá 11.9. 16:30
ne 20.9. 10:00
pá 25.9. 16:30
ne 4.10. 10:00
pá 9.10. 16:30
pá 16.10. 16:00
pá 23.10. 16:30

Lichnov
Frenštát
Lichnov
Lubina
Lichnov
Trojanovice I
Lichnov
Troj.Bystré
Lichnov

- Kateřinice
- Lichnov
- Hodslavice
- Lichnov
- Štramberk
- Lichnov
- Tichá
- Lichnov
- Veřovice

14,00 -14,30 hod.
Zahájení v 15 hodin
Kategorie: tříčlenná družstva (nad 15 let)
jednotlivci do 15 let – žáci, žákyně
jednotlivci nad 15 let – muži, ženy
Startovné: 30.- Kč/osoba nad 15 let
10.- Kč děti
Hrát se bude na asfaltové ploše víceúčelového orelského hřiště v případě
nedeštivého počasí.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
9/2015

K 70. výročí ukončení druhé světové války vydaly společně Okresní výbor
Českého svazu bojovníků za svobodu v Novém Jičíně a Jednota
Československé obce legionářské v Novém Jičíně

Ve Zpravodaji č. 6 jsme uvedli, že se o letních prázdninách vydáme po
skutečných stopách Jana Husa …Šestý den naší poznávací cesty po Švýcarsku
jsme přejeli do německého města Konstanz, dějiště kostnického koncilu a
upálení mistra Jana Husa. Na břehu Bodamského jezera (třetí největší v
Evropě: 1. Balaton, 2. Ženevské jezero), kde v roce 1415 proběhl největší
středověký koncil, dodnes zůstala místa, ulice a budovy, které tuto událost
připomínají. Např. Husův dům, kde Jan bydlel a kde je dnes jeho muzeum,
Kostnická katedrála, kde koncil probíhal, i historická radnice.
Na místě, kde byl mistr Jan Hus před branami Kostnice upálen, dnes stojí
velký bludný kámen, kolem kterého jsou vysazeny květiny. Tady jsme položili
karafiáty s českou trikolorou jako malou vzpomínku na tuto 600letou
událost, kterou si každoročně připomínáme svátkem 6. července.

"Almanach příslušníků československého zahraničního
vojska 1939 – 1945 z území Novojičínska"

Kolektiv pedagogů ZŠ Lichnov

Pokud někdo z občanů má o tuto publikaci zájem, může ji získat v
kanceláři OV ČSBS, ulice Sokolovská 9, Nový Jičín vždy první a třetí pondělí v
měsíci od 8:30 do 10:00h, případně se na vyzvednutí dohodnout s
jednatelem OV ČSBS na tel. 556 813 722, 728 334 392.
K zapůjčení také v místním muzeu
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Husův kámen
Kostnická katedrála
Husův kámen

Je zde uvedeno 539 medailonků zahraničních vojáků bojujících za
2.světové války na východní i západní frontě (včetně vojáků padlých).
U některých z nich jsou uvedeny i fotografie.
Najdete zde i vojáky z naší obce.

Kroužky Tojstoráků pro školní rok 2015/2016
* pro velký zájem budou letos otevřeny dva kroužky Tojstoráků – pro starší
(2. stupeň) a mladší (1. stupeň).
* pravidelné schůzky budou vždy v pátek, mladší od 14:30 do 16:00 a starší
od 16:20 do 18:20.
* první schůzka proběhne v pátek 18. 9.
* podrobné informace získáte na webu www.tojstoraci.cz a na
samostatných plakátech

Husův dům

Dále bude otevřen také celoroční lezecký kroužek. Pravidelné schůzky
budou vždy ve středu. Bližší informace získáte opět na webu a
samostatných plakátech.

Orel jednota Lichnov pořádá dlouhodobou soutěž

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
XIV. ročník (sezóna 2015 - 2016)
Určeno pro muže a ženy starší 15 let.
Zahajujeme v pátek 18. září 2015 v 18 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně
(další termíny upřesníme při 1. kole tak, aby vyhovovaly účastníkům)
Přihlášky od 17,45 hodin v den zahájení
Startovné – 400.- Kč (platí se při přihlášení)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka do klubu důchodců
Zveme všechny důchodce do klubovny nad pohostinstvím "Na obecní",kde
se společně pobavíme a sdělíme si dojmy z prázdnin.

Těšíme se na Vás v úterý dne 8.září 2015 v 16 hod.
Výbor KD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------XIX. Ročník

Sraz vojenských historických motocyklů

se uskuteční o víkednu 4.-6.9.2015 na Myslivecké chatě
v sobotu 5.9.2015 možnost shlédnutí motocyklů
občerstvení zajištěno

