Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 23. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 31.08.2015
Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích rad.
I. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit záměr odprodeje pozemků:
a)parc. č. 2088/15 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 255 m2
v k.ú.Lichnov u Nového Jičína
b)parc. č. 2088/16 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 229 m2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína
c)parc. č. 2088/14 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 228 m2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína
a to s ujednáním o zpětné koupi. Prodej by byl ve všech případech realizován za
tržní ceny stanovené znaleckým posudkem vypracovaným na základě žádosti obce
Lichnov ke dni 26.5.2015 soudním znalcem, a to za sumu 50,- Kč/m2.
II. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit záměr odprodeje pozemku parc. č.
2166/2 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína. Prodej bude realizován za tržní cenu zjištěnou znaleckým posudkem
vypracovaným na základě žádosti obce Lichnov ke dni 26.5.2015 soudním znalcem,
a to za sumu 50,- Kč/m2.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit odkoupení podílů parc. č. 2266 o
výměře 13 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína (pozemek pod autobusovou čekárnou
Na Okluku) od spoluvlastníků a to každý z podílů ve výši 1/8 za 800 Kč.
Rada obce vzala na vědomí informace SmVaK k možnosti zřízení přípojek
k nemovitým věcem dle žádostí občanů a pověřuje starostku odpovědí ve smyslu
písemného vyjádření SmVaK ze dne 31.8.2015.
Rada obce pověřuje přípravou podkladů na prodloužení hlavního řádu pračkového
vodovodu v oblasti Dolní dráhy místostarostu p. Pustějovského .
Rada obce schválila program na 5. zasedání Zastupitelstva obce svolaného na
17.9.2015.
1. Zahájení.
2. Volba návrhové komise.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Zpráva o činnosti Rady obce
5. Zpráva o činnosti Komise pro projednávání přestupků a ochrany veřejného pořádku
6. Převody pozemků
7. Rozpočtové opatření č. 2/2015
8. Schválení Smlouvy o kontokorentním úvěru.
9. Diskuse

10. Závěr
Rada obce schválila Plán jednání Rady obce Lichnov na IV. čtvrtletí roku 2015.
Usnesení z 24. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14.09.2015
Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích rad.
Rada obce doporučuje ZO schválit Smlouvu o kontokorentním úvěru na dobu 1 roku
od data jednání ZO
Rada obce doporučuje ZO schválit Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské
policie na další období do 31.12.2019
Rada obce doporučuje ZO schválit prominutí roční splátky v částce 40 000,- Kč
Jednotě Orel Lichnov
Rada obce rozhodla rozšířit veřejné osvětlení v lokalitě mezi zdravotním střediskem
a farou z důvodu větší bezpečnosti na místní komunikaci
Rada obce souhlasí s nákupem mix pult pro dechovou hudbu Javořinka, která se
podílí na každoročních tradičních kulturních akcích pořádaných obcí.
Rada obce doporučuje schválit ZO přijetí daru od Aleny a Zdeňka Tichavských,
bytem Lichnov č. 494, a to část parcely parc. č. 1584/21 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína , užívané jako komunikace, dle skutečného zaměření pořízeného na náklady
obdarovaného a zároveň pověřuje starostku obce sepsáním darovací smlouvy a
zajištěním geometrického zaměření.
Rada obce projednala organizační zajištění pochodu okolo Lichnova.
Usnesení z 25. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 21.09.2015
Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách obce.
Rada obce vzala na vědomí návrh Smlouvy o dílo č.1197/2015/4500 firmy
SLUMEKO, s.r.o o provádění zimní údržby v sezóně 2015/2016 a pověřila starostku
projednat doplnění smlouvy.
Rada obce rozhodla na základě vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti okresu
Nový Jičín a ve smyslu Smlouvy o spolupráci obcí, ponechat přeplatek za rok 2014
na účtu sdružených prostředků pro snížení částky na rok 2016 a pověřuje starostku
sdělit toto rozhodnutí městu Nový Jičín.
Rada obce souhlasí se zapojením příspěvkové organizace obce Základní škola a
Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín do projektu na tvorbu Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Frenštát pod Radhoštěm.
Rada obce vzala na vědomí informace o přípravách oslav dechové hudby Javořinka.
Rada obce vzala na vědomí informace Komise kultury a sportu.
Rada obce pověřuje starostku obce řešením veřejné zeleně v centru obce včetně
nákupu a výsadby 2 ks stromů k vánočnímu osvětlení.

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov
ze dne 17.9.2015
4/5 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 4.
zasedání Zastupitelstva obce
5/5 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Komise pro
projednávaní přestupků a ochrany veřejného pořádku
6/5 Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje pozemků :
I. a) parc. č. 2088/15 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 255 m2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína
b) parc. č. 2088/16 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 229 m2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína
c) parc. č. 2088/14 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 228 m2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína
A to s ujednáním o zpětné koupi. Prodej by byl ve všech případech realizován za
tržní ceny stanovené znaleckým posudkem vypracovaným na základě žádosti obce
Lichnov ke dni 26.5.2015 soudním znalcem, a to za sumu 50,- Kč/m2, poplatníkem
daně z nabytí nemovité věci budou kupující.
II. parc.č. č. 2166/2 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína.
Prodej bude realizován za tržní cenu zjištěnou znaleckým posudkem vypracovaným
na základě žádosti obce Lichnov ke dni 26.5.2015 soudním znalcem, a to za sumu
50,- Kč/m2, poplatníkem daně z nabytí nemovité věci budou kupující.
III. Zastupitelstvo obce neschválilo odkoupení podílů (2x 1/8) parc. č. 2266 o
výměře 13 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od spoluvlastníků Ing.Radan Fiala,
Květinová 1045/35 Ostrava-Svinov , 721 00 a Eva Pražáková, Matěje
Kopeckého 486/9, Ostrava-Poruba, 708 00 a to každý z podílů ve výši 1/8 za 800,Kč. Jedná se o pozemek pod autobusovou čekárnou Na Okluku a pověřuje Radu
obce k dalšímu jednání.
IV. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru od Aleny Tichavské, bytem Řadová
333/14, 700 30 Ostrava-Výškovice a Zdeňka Tichavského, bytem Lichnov č. 494,
a to část parcely parc. č. 1584/21 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, užívané jako
komunikace, dle skutečného zaměření pořízeného na náklady obdarovaného a
zároveň pověřuje starostku obce sepsáním darovací smlouvy dle geometrického
plánu1584/30 vyhotoveném Ing. Miroslavem Veselkou o výměře 59m2.
7/5 A) Zastupitelstvo obce schválilo odpustit splátku Orelu Jednota Lichnov ve výši
40 000 ,- Kč
B) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č.2/2015
8 /5 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské
policie do 31.12.2019
9 / 5 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru č.
1760172379/15 u České spořitelny a.s.

Sběr a svoz odpadů

Základní škola a Mateřská škola Lichnov

Sběr železného šrotu

Básníme o dnech …prázdninových a školních

Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 10. října 2015 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).

Pozdě vstanu,
půldne v pyžamu,
pěkně se ulejvat,

Brzy vstát, neodpočívat,
posnídat, věci nachystat
a do školy upalovat …

večer si hrát
a pak jít pozdě spát
a zítra...to můžu opakovat!

Učením se zabývat
a pak domů odstartovat!

Je prázdninový den,
tak hurá ven!
Aktovce se vysmívám,
na sešity se ušklíbám.
Ovoce dozrálo,
slunce se usmálo.
Na louce létají motýli,
tak zastavme se na chvíli.
Hezky voní celá louka,
z dáli na mne srna kouká.

Už nám to zas začíná …
aktovka, sešity, svačina.
Musíme dělat úkoly,
ráno zase s chutí do školy!
Moje velká hlavička,
je v ní plno vědy
a dlouhatánské abecedy.

Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili pokud možno až v sobotu 10.
října v ranních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu nepovolanými
osobami.

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 12. října 2015
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00
Středa 14. října 2015
Kúty
16,00 – 16,30

Pátek 16. října 2015
U kostela
„Klimíček“ čp. 274
Daremní
přejezd k Vlčině
Zadky

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

Filip Tichavský, 5. tř.

Nela Sztuchlíková, 5. tř.

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 17. října 2015 (včetně
elektrozařízení)
Dolní dráhy
u „Pračky“ č.p.124
u kostela
most Horní dráhy
u čp.63 p. Gilarová

8,00 –
8,25 –
8,45 –
9,10 –
9,35 –

8,20
8,40
9,05
9,30
9,55

„Klimíček“ čp. 274
Daremní – J.Pavel
přejezd k Vlčině
Zadky – odb. k nádržím

10,00 – 10,20
10,25 – 10,45
10,50 – 11,00
11,15 – 11,30

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.

Pestrobarevné odpoledne ve škole
V pátek 25. září jsem se zúčastnil adaptačního kurzu pro žáky 1. třídy.
Čekalo nás několik stanovišť a na každém nějaké překvapení. Prvním z nich bylo
PÍSKOHRANÍ. Vybral jsem si obrázek lachtana a kouzlení s pískem se mi líbilo tak
moc, že další vzory pro zábavné hraní s pískem jsme si museli koupit domů. Myslím
si, že tohle tvoření zaujalo úplně všechny.
Pokračovali jsme na výlet s panem Ouškem a při našem cestování jsme si s novým
opičím kamarádem užili spoustu lerace.
Na rozloiučenou nám po večeři paní učitelka promítla pohádku Hurá do džungle.
Domů jsem přišel unavený, ale spokojený.
Adaptační kurz se zkrátka podařil.
Prvňáčci děkují všem organizátorům.
Jakub Pícha, 1. třída

Výsledky Silničního běhu
V neděli 6.9.2015 pořádali Orel jednota Lichnov a Tojstoráci již XIX.ročník silničního
běhu.
Zúčastnilo se celkově 26 závodníků.
Výsledky dle kategorií:

Předškoláci (do 5-ti let), trať 100m
1.
2.
3.

místo
místo
místo

Jiří Růžička
Sebastián Špaček
Stanislav Růžička

27 s
30 s
32 s

Předškolačky (do 5-ti let), trať 100m
1. místo
2. místo

Elen Švecová
Megan Petrová

53 s
1:08

Nejmladší žáci (6-8 let), trať 300m
1. místo
2. místo
3. místo

Václav Mikeska
Martin Koudelák
Sidney Rek

1:10
1:12
1:16

Nejmladší žákyně (6-8 let), trať 200m
1.
2.
3.

místo
místo
místo

Anna Boháčová
Denisa Klosíková
Karolína Schmidtová

50 s
51 s
1:03

Mladší záci (9-10 let), trať 500m
1. místo
2. místo
3. místo

Jakub Boháč
Jakub Špaček
Michael Schmidt

Mladší žákyně (9-10 let), trať 300m
1. místo

Ludmila Petrová

2:18
2:22
2:53
1:23

Žákyně (11-12 let), trať 800m
1. místo

Anna Petrová

4:02

ČINNOSTI LICHNOVSKÝCH HASIČŮ
Sobota 5. září patřila hasičské soutěži v Bordovicích. Zde probíhal
už několikátý ročník obtížné „terénní“ hasičské soutěže. Startuje se u
hasičárny a končí se v Hájku. Soutěžící tak musí s potřebným vybavením
absolvovat výběh do prudkého kopce. Průběh soutěže je zkomplikován
náročnější komunikací mezi jednotlivými hasiči. Strojník nevidí přímo na
hasiče na kopci, a tudíž se musí spoléhat na předávané signály od ostatních
členů družstva. Lichnovským hasičům se podařilo zvládnout ty překážky na
výbornou a obsadili prvním místo.
V neděli 06. 09. 2015 proběhla ve Frenštátě pod Radhoštěm
pohárová soutěž mladých hasičů. Soutěže se zúčastnila družstva z okrsku,
jmenovitě pak Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Veřovice, Bordovice,
Trojanovice a Lichnov. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – štafeta 4x60 m a
požární útok. Sčítala se dosažená umístění a družstvo s nejnižším součtem
se stalo vítězem. V kategorii starších, kde soutěžilo naše družstvo, došlo
k situaci, kdy první tři družstva měly součet 4. V tomto případě rozhodovalo
pořadí, kterého bylo dosaženo v požárním útoku. Jelikož naši hasiči požární
útok vyhráli, stali se tak celkovými vítězi. Bylo to jejich absolutně první
vítězství, a proto jejich radost neznala mezí. Na tomto místě se sluší
poděkovat mladým hasičům a jejich vedoucím za dlouhodobou odvedenou
práci a přát si, aby důvodů k radosti bylo stále víc a víc.
Dne 12. 09. 2015 se za krásného počasí uskutečnil již sedmý ročník
hasičské soutěže pod názvem „Lichnovská vlečka“. Akce proběhla na
fotbalovém hřišti v Lichnově za hojné podpory diváků.
Soutěžní družstvo 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. Zbylá část družstva pokračovala
směrem k terčům v nástřikovém provedení. Na trase se jim 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 do koleček 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 50 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 Veřovic, třetí
místo hasiči z Bordovic a čtvrté místo hasiči z Drnholce. Lichnov – 35+ vybojovali páté místo a na šesté místo nakonec patřilo hasičům z Ženklavy.

Na závěr soutěže předvedli své umění také mladí lichnovští hasiči. Diváci
měli možnost shlédnout v jejich podání požární útok. Ten předvedlo jak
družstvo starších, tak družstvo mladších, které dosáhlo lepšího času.
Je potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu
soutěž a vyjádřit uznání zúčastněným družstvům za předvedené výkony.
Touto cestou bychom Vás také rádi pozvali na branný závod mladých
hasičů, který se poprvé uskuteční v Lichnově. Závod se koná dne 10. 10.
2015 od 8:00hodin. Start a cíl bude na fotbalovém hřišti, trasa závodu povede
v okolí Červeného kamene. Soutěže se zúčastní družstva z celého okresu
Nový Jičín. Přijďte vytvořit mladým hasičům výbornou diváckou kulisu a
podpořit naše hasiče, aby dosáhli na domácí půdě co nejlepších výsledků.
SDH Lichnov

TENIS CUP LICHNOV 7. ročník

VIII. ročník

Kelečského turnaje v kuželkách v Kelči – 25.8. až 6.9.2015
Kuželkáři Orla Lichnov se zúčastnili turnaje dalšího turnaje, tentokráte v Kelči.
Za Lichnov soutěžili: Lukáš Dadák, Jaroslav Koudelák, Stanislav Jurek a Miroslav
Matúš.
V soutěži čtyřčlenných družstev neregistrovaných se umístili na 2. místě.
Mezi neregistrovanými jednotlivci se Lukáš Dadák umístil na 3. místě.

Čtvrtfinále dvouhry mužů:

Pavel Hazuka ml. – Jaromír Darivčák
Stanislav Kučera – Radim Běčák
Viktor Kravčenko – Luděk Křístek
Zdeněk Liška – Petr Osterezy

6:2, 7:5
6:1, 2:6, 1:6
2:6, 5:7
6:4, 5:7, 7:5

Semifinále dvouhry mužů:
Pavel Hazuka ml. – Radim Běčák
Zdeněk Liška – Luděk Křístek

Finále dvouhry mužů:

Turnaj v kuličkách o putovní pohár Orla jednoty Lichnov
13.9. 2015 – II. ročník
Kluci do 15 let:

Výsledky:

1. Martin Koudelák - dále se zúčastnili: Jakub Boháč, Václav Mikeska, Sidney
Rek,Michal Vítkovský

Dívky do 15 let:

1. Viktorie Mikesková - dále se zúčastnily: Anička Boháčová, Adéla Pustějovská,
Veronika Koudeláková a Bibiana Gilarová

Dospělí – muži:
1. Marek Gilar - dále se zúčastnili: Michal Zeman, Jiří Boháč, Jaroslav Koudelák st.,
Jaroslav Koudelák ml., Ignác Kaša

Dospělí – ženy:

1. Libuše Holubová - dále se zúčastnily: Michaela Zemanová, Renáta Boháčová, Ilona
Gilarová, Tereza Mikesková

Absolutním vítězem pro rok 2015 se stala Libuše Holubová.

Zdeněk Liška – Pavel Hazuka ml.

6:1, 4:6, 6:4
6:0, 2:6, 6:0

4:6, 6:4, 2:6

Vítězem dvouhry mužů se stal Pavel Hazuka ml.
Finále dvouhry mužů nad 50 let:
Pavel Hazuka st. – Jaromír Gryžboň

6:4, 3:6, 3:6

Vítězem se stal Jaromír Gryžboň

Finále žen:

Monika Kutáčová – Petra Faldynová 6:4, 7:5

Vítězkou pro rok 2015 se stala Monika Kutáčová (obhájila titul z roku 2014)

Semifinále čtyřhry

Zdeněk Liška, Petr Osterezy – Radek Bezloja, Jan Tabach
4:6, 6:3, 1:6
Petr Kutáč ml., Petr Kutáč st. – Pavel Hazuka st., Ivo Holub 5:7, 7:5, 6:2

Finále čtyřhry:
Petr Kutáč ml., Petr Kutáč st. – Radek Bezloja, Jan Tabach

0:6, 3:6

Vítězem se stala dvojice Radek Bezloja, Jan Tabach

Finále čtyřhry součet nad 90 let:
Pavel Hazuka st., Ivo Holub – Stanislav Kučera, Miroslav Matúš 7:6, 4:6, 7:5

Vítězem se stala dvojice Pavel Hazuka st., Ivo Holub

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce do ZŠ Lichnov, kde nám paní ředitelka promítne video o
návštěvě Švýcarska.
Toto setkání se uskuteční v úterý dne 13.října 2015 v 16 hod. Těšíme se na Vás.
Výbor KD
_____________________________________________________

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2015 – 2016
XIV. ročník
Výsledky v 1. kole – 18.9.2015:
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (301)
2. místo – Špačková Petra (268)
3. místo – Gilarová Ilona (262)
4. místo – Špačková Jana (251)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (456)
2. místo – Matúš Miroslav (428)
3. místo – Koudelák Jaroslav (405)
4. místo – Jurek Stanislav (401)
5. místo – Vraník František (249)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 2. kolo – 23.10.2015 – začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

