Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 26. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 08.10.2015
1/26
2/26

3/26

4/26

5/26
6/26

Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
Rada obce vzala na vědomí a projednala Návrh smluvní odměny advokáta
při právním zastupování obce Lichnov, dle bližší specifikace v dalším textu
ve věci akce „hlína“.
Rada obce pověřuje starostku seznámit JUDr. Raka s návrhem a vyžádat
od JUDr. Raka právní rozbor dalšího možného postupu obce ve věci
„hlína“.
Rada obce souhlasí s vypracováním právního rozboru dalšího možného
postupu obce ve věci „hlína“.
Rada obce souhlasí, aby nezávislý právní rozbor dalšího možného postupu
obce ve věci „hlína“ vypracoval Mgr. Šimíček Ondřej z AK Mgr. Jiří
Mikunda a pověřuje starostku kontaktováním tohoto právníka a zjištěním
podmínek, za kterých je možné toto realizovat.
Rada obce bere na vědomí informace z jednání zástupců obcí Lichnov a
Bordovice se zástupci společností RI-STAV s.r.o. a VODOSTAV OSTRAVA spol. s.r.o. ve věci „hlína“, přičemž předmětem schůzky byla informace o průběhu rekultivace pozemku.
Rada obce vzala na vědomí informace pana Miroslava Drozda ohledně
potřeb rekonstrukce v objektu budovy na fotbalovém hřišti a jeho dalšího
působení v tomto objektu. Rada obce rozhodla o realizaci prohlídky
daného objektu.
Rada obce vzala na vědomí informace Komise kultury a sportu.
Rada obce souhlasí s doplněním jednání RO o jednání dne 12.10.2015.

Usnesení z 27. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 12.10.2015
1/27
2/27

3/27

Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
Rada obce vzala na vědomí informaci o termínu realizace oprav
vyznačených částí silnice III/4865, s tím, že tyto mají být ukončeny do
konce října 2015.
Rada obce vzala na vědomí Žádost o vyjádření k navržené objízdné trase
při rekonstrukci trati StudénkaVeřovice a souhlasí s realizací objížďky po
dobu 7 dnů pro osobní vozidla, se zákazem vjezdu pro nákladní vozidla a
pověřuje místostarostu přípravou a zasláním vyjádření k této žádosti.

4/27

Rada obce schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Morav
skoslezského kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Lichnov,
ve výši 1000. Kč k zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Lichnov a po
věřuje starostku podpisem této smlouvy.
5/27
Rada obce schválila Smlouvu o dílo o provádění zimní údržby 2015/2016
s panem Jiřím Lukešem, IČ 60333294, Lichnov 199, a to v totožném znění a
za totožných podmínek jako pro zimní sezónu 2014/2015 a pověřuje sta
rostku podpisem této smlouvy.
6/27 Rada obce schválila uzavření dodatku Dohody o vytvoření pracovních příleži
tostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinan
covaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na období od
1.11.2015 do 30.4.2016 a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
7/27
Rada obce schválila Zpracování hlavních mostních prohlídek, zpracování
mostních listů a přepočet zatíženosti firmou PROJECT WORK s.r.o., Panská
395, 742 13 Studénka, IČ: 29295548 v ceně dle cenové nabídky.
8/27 Rada obce souhlasí s nákupem kotle na přípravu jídla ve školní jídelně od fir
my AMC GASTRONOM CZ s.r.o., Mánesova 438, Frýdek Místek, IČO:
25900005, dle cenové nabídky.
9/27
Rada obce souhlasí s realizací zpevněné plochy na parcele č. 91/4 (pozemek
vedle hasičárny) a před stavbou na pozemku parc. č. 311 firmou SLUMEKO,
s.r.o., Štefánikova 58/31, Kopřivnice, IČO: 25376021 dle cenové nabídky.
10/27 Rada obce vzala na vědomí opravu pračkového vodovodu, kde dlouhodobě
docházelo ke ztrátám vody z poškozeného potrubí.
11/27 Rada obce vzala na vědomí informace o pokračování jednání o prodeji
pozemku pod autobusovou čekárnou „ Na Okluku“ a pověřuje
místostarostu zajištěním dostupné dokumentace k této stavbě.
12/27 Rada obce vzala na vědomí nabídku firmy MORAM CZ, s.r.o. na přívěsný vo
zík k opravám asfaltových povrchů s tím, že v této chvíli nemá zájem o za
koupení daného zařízení.
13/27 Rada obce vzala na vědomí informace Mgr. Šimíčka k vypracování právního
rozboru ve věci možných postupů obce při obraně proti uložení pokuty za
nedodržení postupů při provádění odkanalizace obce a pověřuje starostku
zapůjčením potřebných podkladů od JUDr. Raka.
14/27 Rada obce vzala na vědomí informace Komise kultury a sportu.
********************************************************************

Tradiční koncert Javořinky k památce zesnulých
se uskuteční v neděli 1.listopadu 2015 ve 14 hod.
na místním hřbitově

Velké kontejnery na biologický odpad
pro svoz listí budou v obci přistaveny v průběhu měsíce listopadu na
stanovištích: Okluk, Stará Jizba, Hajnův dvůr, Autoservis, U kostela, Váha ZD, Horní
dráhy, u čp. 63 p. Gilarová, Klimíček čp. 264, Bordovice rozcestí, U Přibylů
Důrazně žádáme občany, aby do kontejneru vhazovali pouze listí!!!
********************************************************************
*

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvoru v zimním období od 1.11.2015 do 31.3.2016
je každé pondělí od 15:00 – 16:00 hod.
(21.12. a 28.12.2015 sběrný dvůr uzavřen)
***************************************************************************************

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
11 / 2 0 1 5

Ve středu 7. 10. jsme jeli do kina ve Frenštátě p. R. na projekt Planeta Země 3000
Východní Afrika  kolébka lidstva. Byl to zajímavý program. Dozvěděli jsme se, že v
Africe je nejen horko, ale také je to tam velmi pěkné. Viděli jsme, jak se zde žije,
pracuje a obchoduje. I pan cestovatel si vyzkoušel sklizeň vypěstovaného čajovníku.
Za 4 hodiny nasbíral 4 kg čajových lístků a vydělal si 2 koruny a 30 haléřů.
Potom se podíval do lávového jezera. Dobrodruh Adam stál 3 metry nad nejvíc
aktivní sopkou v Africe. Po cestě se jim porouchalo auto asi v 50°C. A oni na chvílí
uvízlí v poušti. Potom se podívali i na známá africká zvířata a do chudinské čtvrti. V
té se potuluje mnoho zlodějů. Pak navštívili jeden válečný kmen, kde ženám v 10
letech vyrazí 3 přední spodní zuby, rozřízne se jim ret a do něj se vloží porcelánový
talířek. Čím větší talířek, tím je žena krásnější. Když její manžel umře, musí si talířek
vyndat a ret uříznout, aby se už žádnému muži nelíbila. Muži musí vypít 1 litr kraví
krve, aby měli sílu na lov. A když se jim někdo nelíbí, tak ho prostě zastřelí. Jednou
tam dokonce zastřelili i průvodce turistické výpravy.
Ale děti tam mají pěkné úsměvy!
Kolektiv žáků VI. a VII. Třídy
********************************************************************

Vážení spoluobčané!

Odvoz starého papíru v tomto školním roce zajišťujeme celoročně.
Sběr můžete přivážet ke škole každodenně od pondělí do pátku
a skládat do DOMEČKU na školním dvoře.
Můžeme zajistit i odvoz sběru těm, kteří nemají možnost sběr sami přivézt.
Stačí zavolat na 556 855 031.
V měsíci listopadu plánujeme odvoz na pondělí 16. 11. 2015 v 8.00.
Děkujeme za pomoc. Vedení ZŠ Lichnov

Vážení spoluobčané.
Kouzlo Vánoc, ať chceme či ne, v nás vyvolává pocit, kdy se cítíme
slavnostně, srdečně, rozjímáme, jsme otevřenější a toto období rádi trávíme v kruhu
rodiny a přátel. Koledy, betlém, světlo svíček, ale i vůně svařáku se skořicí a
rozsvícený stromeček již k tomu tradičně patří.
A proto Vás srdečně zveme dne 12.12.2015 na

I. Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního
stromu
Připraven je bohatý program  výstava betlémů, tradiční jarmark, občerstvení, které
Vám nabídnou nejenom obecní spolky a sdružení, tradičně vystoupí děti, zahraje
Javořinka, vystoupí hostující komorní sbor.
Od poloviny listopadu najdou děti ve školce, škole, obchodech či na obecním úřadě
dopisy pro Ježíška, které můžou krásně vymalovat a napsat své přání. Společně jej
pak pošleme Ježíškovi.

Zveme nejenom všechny stánkaře, kteří mají zájem se zde zúčastnit a nabízet své
produkty a zboží, ale i kohokoliv z Vás, kteří jste tvořiví. Máme zájem, aby jarmark
nabízel tradiční výrobky – potraviny, oblečení domácí výroby, rukodělné výrobky i
průmyslové zboží s tématikou vánoc.
Každý prodejce  stánkař si zabezpečuje vlastní stánek a dostane možnost si
postavit stánek zcela zdarma, pouze musí být nahlášen u pořadatele. Oprávnění
k prodeji musí mít v době prodeje u sebe.
Pokud má zájem kterýkoliv z občanů o prodej zboží, které sám vyrobil, upekl či
vytvořil, může jej zde také nabídnout k prodeji. Pokud nechcete zboží prodávat
osobně, máme zabezpečené dobrovolníky, kteří budou zdarma zboží prodávat.
V tomto případě svůj zájem o prodej co nejdříve nahlaste paní Žižlavské, telefon
731 860 256 , se kterou domluvíte další podrobnosti. Zboží donesete před
jarmarkem společně se seznamem a označené cenami – podle domluvy s paní
Žižlavskou. Ve dnech následujících po jarmarku bude neprodané zboží vráceno a
proběhne vyúčtování.

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

Mikulášská nadílka
sobota 5. 12. 2015 od 15:00 hodin
sál Kulturního domu v Lichnově
Přihlásíteli své děti do 30. 11. 2015 u Jany Matúšové
(osobně nebo na telefonním čísle 739 880 862)
a přispějeteli Mikuláši 100,Kč/ dítě, obdrží Vaše dítě od Mikuláše balíček.
Ve spolupráci pořádají Tojstoráci, Orel jednota Lichnov a Farnost Lichnov.

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce v úterý dne 10. listopadu 2015 v 16 hod. do klubovny nad
Pohostinstvím Lichnov. Zahrajeme si různé hry a prodiskutujeme
program na rok 2016.
Na Vaší účast se těší výbor KD.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2015 – 2016
XIV. ročník
Výsledky v 2. kole – 23.10.2015:
ženy:
1. místo – Gilarová Ilona (306)
2. místo – Dadáková Pavlína (295)
3. místo – Špačková Jana (254)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (468)
2. místo – Matúš Miroslav (429)
3.  4. místo – Koudelák Jaroslav (417)
3.  4. místo – Jurek Stanislav (417)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 3. kolo – 20.11.2015 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.

