Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 21. března 2019 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
OÚ Lichnov a samostatných plakátech.

**************************************************************
Usnesení ze 6. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14.02.2019
3/6 A Rada obce schvaluje výměnu starých oken na budově kulturního domu
dle nejnižší cenové nabídky frmou PVC OKNA s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm
v ceně do 130 ts. KK vKetně DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
3/6 B Rada obce pověřuje starostu zajištěním cenových nabídek na žaluzie do
oken kulturního domu a klubovny nad obecním hostncem.
4/6 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku K. 5 Smlouvy o zajištění provozu
sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu mezi Obcí Lichnov a
spoleKnost ASOMPO, a.s., Životce u Nového JiKína a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
5/6 Rada obce schvaluje nákup 2 ks nových horizontů na jeviště kulturního
domu (závěs modrý a Kerný) dle předložené cenové nabídky frmy Radovan
Preis, Šit divadelních opon-závěsů, Vyškov na Moravě v ceně do 55.000,- KK
vKetně DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
6/6 Rada obce pověřuje místostarostu projednáním doruKené žádost pana
Raka, Lichnov 450 na rozšíření veřejného osvětlení.
7/6 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení delegování pana
Stanislava Kellera, jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře na
valných hromadách spoleKnost ASOMPO, a.s., Životce u Nového JiKína,
konaných do konce roku 2022. Jeho náhradníkem doporučuje Zastupitelstvu
obce schválit pana Ing. Aleše MiKulku.
8/6 A Rada obce bere na vědomí zápis K. 1 a K. 2 komise REO.
8/6 B Rada obce schvaluje návrh řešení nové autobusové zastávky u Přibylů
předložený komisí REO a pověřuje starostu zajištěním cenových nabídek na její
realizaci.
8/6 C Rada obce schvaluje návrh revitalizace a přestavby toalet u šatny
v kulturním domě dle předloženého návrhu projektu komise REO.
8/6 D Rada obce pověřuje komisi REO rozpracovat návrh na zrušení stupňů v
sále kulturního domu.

8/6 E Rada obce schvaluje zakoupení vysokých rautových stolů v poKtu 2 ks do
prostoru baru kulturního domu dle předložené studie komise REO a pověřuje
komisi vytpováním takových stolů, které budou moci být přišroubovatelné na
pevno k podlaze.
9/6 Rada obce bere na vědomí hodnocení Klubu důchodců za rok 2018.
10/6 Rada obce schvaluje hostování na tradiKní pout v Lichnově panu Zdenku
Flachsovi a Oldřichu Pfegrovi a pověřuje starostu zasláním odpovědi na jejich
žádost.
12/6 Rada obce pověřuje místostarostu získáním cenových nabídek na
zakoupení skákací nafukovací atrakce pro dět.
13/6 Rada obce pověřuje starostu získáním cenových nabídek na nosiK předního
nářadí na traktor Lindner.
*****************************************************************

Informace občanům
Nově byly v naší obci rozmístěny odpady na kovy
Co patří do kontejnerů na kov: nápojové plechovky, kovové uzávěry,
konzervy, alobal, hliníková víKka od
mléKných produktů, hliníkové obaly
od potravin
Co nepatří do kontejnerů na kov: nápojové kartony, spreje se zbytky
obsahu, obaly z barev, laků se
zbytky obsahu, elektrozařízení,
zaolejované kovové díly, baterie
*****************************************************************

Inzerce
Prodám RD, 2 bytové jednotky 3+1 a 4+1. Užitná plocha 103m2, pozemek kolem
domu 196m2. Dům se nachází v obci Lichnov na rozhraní obce Bordovice. Dům
je napojen na všechny inženýrské sítě, vytápění-plynový kotel-ústřední topení.
Cena dohodou. Zájemci volejte 736 720 118.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
3/2019
Jak využívat zdroje a nakládat s odpadní vodou se žáci
dozvěděli v programu Planeta Oxidan
Pod názvem Planeta Oxidan přichází do nejvyšších tříd základních škol a do
víceletých gymnázií vzdělávací program, který se formou dobrodružné hry
zaměřuje na efektvnější využit zdrojů, vzájemnou kooperaci, a především na
péKi o odpadní vodu a na odpovědné nakládání s ní. Naši osmáci a deváťáci se
s touto novou verzí staršího a úspěšného projektu Strom života setkali poslední
lednový den.
Pod vedením Hanky Peigerové a jejích pomocníků si zahráli hru plnou
soupeření, plnění úkolů i konstruktvního myšlení nutného k záchraně planety
Oxidan. „Tuto hru jsme hráli prot deváťákům. Obě skupiny objevily novou
planetu Oxidan. Na ní jsme vytvořili novou civilizaci. Vymýšleli jsme nové
podniky, spoleKnost a továrny,, říká Tereza Šulganová z osmé třídy.
„Všichni jsme ze zaKátku mysleli ekologicky, tvořili jsme ekologické projekty, ale
později jsme na ekologii jaksi pozapomněli,, hodnot práci skupiny Radek
Bambuch. „SpoleKnost jsme získávali pomocí kreditů. SpoleKnost, do kterých
jsme investovali, měly zisk. A ten nám zajišťoval další kredity. Čím více
spoleKnost bylo, tm bylo ale také více odpadu, který jsme museli likvidovat,,
popisuje průběh hry Radek. „Například jsme zaplatli 5000 kreditů a odpad jsme
mohli odnést do deváté třídy. V průběhu hry se nám také zneKistlo ovzduší. To
nám simuloval přístroj, který vypouštěl plyn.,
„Na konci hry jsme se měli rozhodnout, zda vyhlásíme druhé skupině
ekonomický boj, nebo vyřešíme vše domluvou, nebo vyhlásíme válku. Bohužel
jsme si obě skupiny vybraly válku, což asi nebylo dobré rozhodnut,, krout
hlavou Radek a Tereza dodává: „Vybrali jsme si všichni válku, takže jsme se
navzájem zahubili., A spoleKně hru hodnot: „Byla super, ale asi jsme se moc
nevyznamenali, když pod naším vedením planeta Oxidan zahynula. Měli
bychom se z této hry pouKit, a když do toho „půjdeme naostro,, udělat lepší
rozhodnut.,
Program Planeta Oxidan vytvořili expert na inovatvní formy vzdělávání ze
spolku EduLudu a SmVaK Ostrava. Hra využívá metodu Edularp, tedy hraní rolí
naživo, což je pro žáky zajímavější než memorování suchých dat. Tato metoda
navíc klade důraz na aktvitu každého žáka.
Mgr. Petra Stoklasová

Mezinárodní návštěva v naší škole: díky projektu EDISON
k nám zavítali tři cizinci

V týdnu před pololetním vysvědKením jsme měli ve škole velkou zahraniKní
návštěvu. A ne ledajakou! Navštvili nás tři student, ale každý z nich pocházel
z jiného koutu světa. „O takových zemích se většina z nás pouze uKí v hodinách
zeměpisu a najednou jsou tady tři mladí student a s nimi kousíKek jejich země,,
říká Lucka Hubeňáková. „Z Indie k nám zavítal Dhaval Mali, Indonésii nám
představil Bryan Bennaldy a Gruzii přivezl Giviko Bibileshvili,, představuje
sedmaKka tři hosty, kteří strávili necelý týden v naší škole.
Student školu navštvili díky projektu EDISON, který umožňuje mladým lidem
v rámci svého studia poznávat jiné země, ale na oplátku musí svým hosttelům
popsat tu svou, přiblíží její tradice, zvyklost a kulturu. „Pro nás bylo výhodou, že
jsme se nejenom seznámili se zeměmi, ale procviKili jsme si i angliKtnu, jelikož
naši hosté nemluvili Kesky,, dodává Lucka.
Vše zaKalo pondělkem, kdy byli student žákům představeni. „Když z nás opadla
poKáteKní nervozita a ostýchavost, docela dobře jsme se domluvili, i když jsme si
někdy museli pomoct rukama a nohama,, směje se Lucka se Zuzkou JaneKkovou
a AniKkou Obsadnou.
Pro hosty byl připraven na každý den jejich pobytu program a urKitě se nenudili.
V úterý měli připravené prezentace o svých zemích. Byly zajímavé a žáci se
hodně vyptávali. ,,Dokonce jsme si mohli ohmatat indonéskou bankovku i
gruzínskou minci,, říká Sabina Kopelcová. Nemilé bylo jen to, že Dhaval z Indie
onemocněl a o jeho přednášku žáci přišli.
„Nejlepší a taky nejnároKnější den byla středa – den výletů. Naše třída s paní
uKitelkou Bílkovou jela s Indonésanem Bryanem na Pustevny. A výlet se opravdu
vydařil. Bylo krásné poKasí a my mohli našemu hostu ukázat stezku v oblacích a
poté i úchvatné ledové sochy. Náš host si připadal jako v pohádce, protože bílý
sníh a sluníKko vyKarovaly opravdu kouzelnou atmosféru,, shodně přikyvují
sedmaKky AniKka Obsadná a Beata Buzková a dodávají: „Užili jsme si i jízdu
lanovkou a Bryanovi se výlet moc líbil.,
Šestá, osmá a devátá třída jeli s dalšími dvěma cizinci Dhavalem a Givikem do
kopřivnického muzea, kde obdivovali historické automobily. „Dhavalovi se
nejvíce líbila historická motorka, Giviko si pobaveně vyzkoušel, jaké to je sedět
za volantem historického automobilu,, prozradila Sabina s Nelou
Zahradníkovou.
ČtvrteKní program probíhal KásteKně ve škole – v tělocviKně a ve školní
kuchyňce. Giviko vařil s páťáky zelňaKku a švestkové knedlíky, někteří navštvili
lichnovské muzeum a kuželnu. Čtvrtek byl také dnem louKení, protože naši hosté
odjížděli. „Bylo nám trochu smutno, protože jsme se za těch pár dní se studenty

sblížili. Tak snad na nás nezapomenou,, povzdechla si Lucka, „a snad o naší
zemi budou vyprávět svým blízkým doma.,
Mgr. Petra Stoklasová
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili do organizace
projektu EDISON, především své zástupkyni Mgr. Aleně DobeKkové, která
s nápadem pozvat studenty do školy přišla, angliKtnářce Mgr. Haně Polákové
(hlavně za nedělní krkolomnou a nepohodlnou cestu, kdy jsme vezly autem
nabaleným až po střechu studenty z Frenštátu do Lichnova – a mnoho místa
nám na sezení nezbylo), panu faráři Mgr. Romanu Macurovi za zajištění
ubytování na faře, vstřícnost, pohostnnost a také odvahu (neboť se nebál
jazykových bariér a s pomocí slovníku, rukou, nohou a dobré vůle nezůstal
ztracen v překladu), paní Anně Kubalové za připravenou veKeři na rozlouKenou
a příjemně strávený Kas, panu starostovi za to, že pozvání na veKeři přijal a
studenty jménem obce obdaroval upomínkovými předměty, kolegovi Janu
Rekovi, že se studentům věnoval i ve svém volném Kase, dalším kolegům, kteří
se iniciatvně zapojili a pro studenty a naše žáky připravili nabitý program,
nebáli se zimy, vyrazili ven, aby student poznali Lichnov i regionální
zajímavost, a také vedli naše dět k tomu, aby se neostýchaly a samy živě
konverzovaly v cizím jazyce, děkuji též kuchařkám ve školní jídelně, které se
postaraly o bříška studentů a o to, aby se seznámili s naší gastronomií, našim
žákům za jejich bezprostřednost, otevřenost a přátelské chování, Spolku rodiKů
a přátel školy za fnanKní podporu žáků během aktvit organizovaných v tomto
týdnu, a také dalším obyvatelům Lichnova a okolí, kteří studenty navštvili, aby
spoleKně debatovali, jedli Ki sportovali a vůbec jim ukázali, jak se v naší zemi
žije. Děkuji, že jsme mohli spoleKně strávit inspiratvní týden.
Mgr. Olga Síbrtová

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA.
sezóna 2018 – 2019 XVII. ročník
Výsledky v 6. kole – 15.2.2019:
ženy:
1. místo – Gilarová Bibiána (286)
2. místo – Langerová Věra (247)

muži:

1. místo –
2. místo –
3. místo –
4. místo –

Dadák Lukáš (407)
Matúš Miroslav (406)
Koudelák Jaroslav (373)
ŠpaKek Jakub (286)

Výsledky po 6. kole
ženy:
*****************************************************************

1. místo – Gilarová Bibiána (1151)
2. místo – Langerová Věra (958)
3. místo – Gilarová Ilona (870)

muži:

1. místo –
2. místo –
3. místo –
4. místo –
5. místo –

Dadák Lukáš (1605)
Koudelák Jaroslav (1470)
Matúš Miroslav (1390)
Dadák Jan (1267)
ŠpaKek Jakub (1091)

V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.

Další termín: 7. kolo – 22. 03. 2019 – začátek v 17.00 hodin

Přijďte povzbudit hráKe, vstup pro diváky zdarma.
**************************************************************

GRAND PRIX – IV. ročník - kuželkářské turnaje dět

Ve 4. kole turnaje okresního svazu kuželkářského sportu Nový JiKín 10. února
2019 se na kuželně v Novém JiKíně umístl Jakub ŠpaKek na 6. místě, Jan Dadák
na 8. místě a Bibiána Gilarová na 10. místě. V koneKném pořadí roKníku pak
obsadili všichni stejná místa.
Kompletní výsledky najdete na internetových stránkách Orla Lichnov –
www.orellichnov.cz.

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

NFC Lichnov‚ z.s.
Dne 25.2.2019 proběhla Valná hromada fotbalového oddílu NFC Lichnov, z.s.
USNESENÍ
valné hromady fotbalového oddílu NFC Lichnov, z.s. konané dne 25.února 2019
I. Valná hromada konstatovala:
1. přítomnost Klenů na jednání v poKtu 24 s tm, že valná hromada je
usnášeníschopná
II. Valná hromada schválila:
1. zprávu o Kinnost fotbalového oddílu za rok 2018
2. plán hlavních úkolů na rok 2019
III. Valná hromada zvolila:
za Kleny:
a) mandátové komise – MiKulka Pavel , Drozd Miroslav, ŠpaKek Radim
b) návrhové komise – Drozd Jiří, Ing.Holub Jiří, Goch Roman,
c) ověřovatele zápisu - JUDr. Rak Jiří, Drozd Petr, Slanina Jaroslav
IV. Valná hromada bere na vědomí:
1. zprávu o Kinnost a plán úkolů na rok 2019
2. schválení výše Klenských příspěvků a startovného
pro mládež 800 KK/rok, dospělí 900 KK/rok
3. podněty vzešlé z diskuze ke zvýšení informovanost o Kinnost NFC
v obecním zpravodaji a sociálních sítch
V. Valná hromada ukládá:
a) zajistt zaslání zápisu a usnesení valné hromady obci Lichnov
V Lichnově dne 25.února 2019

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

Jubilanti

V měsíci březnu se dožívají významného jubilea:

Veselková Josefa
ŠpaKek Vladimír
Martnák Leo
Šmidová Zdeňka
Pavel Milan
Pospíšek Jaroslav
Veselá Emília
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
********************************************************************
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