Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 67. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 02.10.2017
1/67 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/67 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č.
NJ0314/r/2017/No mezi Obcí Lichnov a Správou silnic Moravskoslezského kraje
p.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3/67 Rada obce ruší Spisový a skartační řád obecního úřadu v Lichnově ze dne
1.7.2005 a schvaluje nový Spisový a skartační řád obecního úřadu Lichnov
s účinností od 2.10.2017.
4/67 Rada obce bere na vědomí Rozhodnutí na poskytnutí dotace na akci
„Oprava kaple na hřbitově v Lichnově“.
5/67 Rada obce souhlasí s realizací opravy chodníku u čp. 316 v rozsahu dle
rozpočtu „Oprava chodníku u č.p. 316“ dle cenové nabídky.
6/67 Rada obce souhlasí se záměrem odprodeje části pozemků par.č. 97/3 a
2093/17 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína a to dle přílohy žádosti o odkup části
pozemků ze dne 18.9.2017. Žadatel zajistí na své náklady geometrické
zaměření. Rada obce doporučuje ZO schválení záměru odprodeje části pozemků
par.č. 97/3 a 2093/17 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína a to dle přílohy žádosti o
odkup části pozemků ze dne 18.9.2017.
7/67 Rada obce doporučuje ZO zrušit usnesení ZO č. 9/18 ze dne 24.9.2009.
8/67 Rada obce bere na vědomí informace Kulturní komise.
9/67 Rada obce bere na vědomí informace Komise pro rozvoj a estetizaci obce.
10/67 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.

Když se v listopadu hvězdy třpytí,
mrazy se brzo uchytí.

Usnesení z 68. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 23.10.2017
1/68 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/68 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 179/2017/4500 mezi obcí
Lichnov a SLUMEKO, s.r.o. o provádění zimní údržby v sezóně 2017/2018 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3/68 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP12-8019057/03 mezi obcí Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s. k zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 2126.
4/68 Rada obce schvaluje nákup traktoru s příslušenstvím na zimní údržbu od
firmy Lipka HQ, s.r.o., Siberie 960, Frenštát p. Radhoštěm v cenové nabídce
773 887,- Kč bez DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o nákupu.

5/68 Rada obce bere na vědomí informace Kulturní komise.
6/68 Rada obce bere na vědomí informaci Komise pro rozvoj a estetizaci obce.
*****************************************************************

Ve l ké ko n te j n e r y n a b i o l o g i c k ý o d p a d
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,
Daremní
Důrazně žádáme občany, aby do kontejneru vhazovali pouze listí!!!
*****************************************************************

Hnědé kontejnery

Poslední svoz biologicky rozložitelného odpadu se uskuteční
v pondělí 27.11.2017
*****************************************************************

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvoru v zimním období od 1.11.2017 do 31.3.2018 je
každé pondělí od 15:00 – 16:00 hod.
*****************************************************************

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.
Děkujeme za pomoc. Vedení ZŠ Lichnov
****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na setkání do klubovny nad pohostinstvím „Na
Obecním“, kde projednáme další akce klubu. Toto setkání se uskuteční v úterý
dne 7. listopadu 2017 v 16:00 hod. Sraz výboru je v 15:30 hod.
Na Vaší účast se těší výbor KD

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
11 / 2 0 1 7
Rok 2017 – 195. výročí narození Johanna Gregora Mendela,
20. 7. 1822, Hynčice
Evropský den jazyků
- 195. výročí narození Johanna Gregora Mendela
Dne 29. 9. 2017 jsme se vydali do rodného domu Johanna Gregora Mendela.
Narodil se v menší obci nazvané Hynčice.
Dozvěděli jsme se o něm spoustu věcí, např., že byl přírodovědec, zakladatel
genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti.
Také byl nejlepším žákem svého ročníku, přesto zkoušky na univerzitu ve Vídni
nesložil. Později se na univerzitu dostal a navštěvoval přednášky ze zoologie,
botaniky, chemie, mikroskopické botaniky, paleontologie, matematiky a fyziky.
Prováděl pokusy na semenech hrachu (až 40 odrůd hrachu).
Od roku 1862 až do své nemoci prováděl Mendel každodenní meteorologická
pozorování pro Meteorologický ústav ve Vídni.
V seznamu třinácti Mendelových publikací se devět týká meteorologie.
Mendelovo jméno čestně nese i první česká vědecká stanice v Antarktidě
i střední škola v Novém Jičíně.
V roce 1883 po nachlazení onemocněl na zánět ledvin. Léčil se v Rožnově.
Nemoc se zhoršovala a 6. ledna 1884 zemřel.
Celé povídání o jeho životě se mi moc líbilo i výprava do jeho statku byla krásná.
Radek Bambuch VII. třída

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

Milí sportovci, kamarádi Elišky Němcové,
rádi bychom vás pozvali na nedělní dobročinné odpoledne, 26.11.2017, do
tělocvičny ZŠ Lichnov, kde se od 14:00 hodin uskuteční akce: Lichnov cvičí pro
Elišku.
Jedná se o sportovní odpoledne, kde si můžete za poplatek 120 Kč zacvičit s
trenérkami Ivanou a Martinou TABATU nebo s boxerem Radimem TAE-BO. Z
kapacitních důvodů je nutné rezervovat si místo na e-mailu
Eliska.cviceni@seznam.cz a nebo provést rezervaci osobně, a to každé pondělí a
středu v tělocvičně ZŠ Lichnov, kde od 17:30 hodin probíhá klasické cvičení. S
sebou si určitě nezapomeňte vzít ručník, sálovou obuv, karimatku a pití.
Pro návštěvníky, kteří cvičit nechtějí máme připraveno občerstvení a ochutnávku
zdravých pamlsků. Dále je možné zvážit se na speciální váze TANITA (za poplatek
50 Kč), která měří tělesné proporce a k zakoupení bude také speciální
Mimikuchařka.
Eliška si pro vás připravila prezentaci fotek, které mapují její vývoj zdravotního
stavu a bude mít připravenu krabici na vámi přinesená víčka.
Výtěžek z akce bude věnován Elišce Němcové z Lichnova na rehabilitační pobyt v
lázních Klimkovice.
Věříme, že se v hojném počtu sejdeme a společně si zacvičíme a popovídáme.
Pořadatelé akce

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“sezóna 2017 – 2018
XVI. Ročník
Výsledky v 2. kole – 20.10.2017:

ženy:

1. místo – Gilarová Ilona (273)
2. místo – Langerová Věra (196)
3. místo – Špačková Petra (179)
4. místo – Langerová Jana (148)

muži:

1. místo – Matúš Miroslav (389)
2. místo – Koudelák Jaroslav (354)

V každém kole se hraje systémem 4 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.

Další termín: 3. kolo – 17.11.2017 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.

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

Hřbitovní svíce
K podzimním melancholickým dnům neodmyslitelně patří i vzpomínky na naše
zemřelé. Nechodíme v tomto čase navštěvovat jen přátele, se kterými se běžně
stýkáme a komunikujeme, ale i ty, který již opustili tento pozemský život. Na
tyto návštěvy nechodíme s nějakými sladkostmi či lahví oblažujícího moku, ale
často v rukou držíme věnec, kytici či svíci, někteří přinášejí i krátké modlitby.
Přicházíme za těmi, kteří již odpočívají zakrytí tíhou země a naše přítomnost na
jejich místě odpočinku nám má pomoci překlenout, alespoň na chvíli, ono
bolestné odloučení.
Když jsem přemýšlel nad touto starobylou tradicí, tak jsem si uvědomil několik
rozměrů toho, co se odehrává při těchto našich cestách za odevšími přáteli a
blízkými. Samozřejmě se to asi netýká všech na vědomé rovině, ale někde ve
skrytu našeho nitra to tam můžeme nalézt. První co si uvědomuji jako součást
naší přítomnosti na hřbitovech je projev vděčnosti a sounáležitosti s předky.
Jsme nositeli stopy, kterou do nás vtiskly předešle generace, ať se budeme snažit
sebevíce, tak ji nesmažeme, ale můžeme tuto stopu ztvárňovat a předat dalším
generacím z co nejmenší zátěží. Přesto si s pokorou musíme přiznat, ať snaha
bude sebevětší, tak zůstaneme nějakým způsobem všichni postiženi životem
předků v dobrém i ve zlém. Mluví se o tom v několika rovinách: biologické –
genetické předpoklady od našich předků, a pak psychologické – transgenerační
přenos. Já, když chodím na místní hřbitov, tak tam nemám pokrevní příbuzné,
ale odpočívají tam moji předchůdci kněží. Nemám s nimi po stránce biologické
nic společného, ale navazují na jejich duchovní prostředí, které ve farnosti
vytvořili. Uvědomuji si, že jsem součástí této živé tradice místní církve, do které
vkládám svou osobnostní stopu. Jaká bude tato stopa, to se ukáže až v dalších
generacích…
Nejenom vděčnost, ale také touha po scelení, znovu shledání, blízkost alespoň
ve vzpomínkách, a některé také křesťanská naděje na věčnost, nás táhnou na tyto
místa odpočinku. Je to ta nejzákladnější a nejhlubší potřeba člověka prožívat
vztah, který nekončí. Už malé dítě potřebuje pro život nejen pokrm, ale blízkost
milované bytosti (většinou matky, i když v současném společenském klimatu to
může být i jinak). Již v počátcích svého života jsme se utvářeli i interakci
s milovanou osobou. V očích milované matky jsme rostli a nabývali síly, až jsme
se stali těmi, kdo dávají ve svých očích prostor pro růst novým bytostem.
Ať chceme či nechceme, hřbitov nás nutí přemýšlet také o naší smrtelnosti, o
tom, že i náš lidský život jednou skončí. Učíme se smrt přijímat jako mezník.
Nad smrtí nezvítězíme, ani ji neobčůráme (jak si to někteří stále myslí), jen se na
ni můžeme dobře připravit. Jak? Že žiji život, za který se na konci své pozemské
pouti nebudu muset před sebou a před Ním stydět.
Odpočívejte v pokoji naší drazí zemřelí.
Farář

