Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 12. prosince 2019 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
OÚ Lichnov a samostatných plakátech.

**************************************************************
Usnesení z 20. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 21.10.2019
3/20 Rada obce schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a pověřuje starostu a místostarostu jejím podpisem.
4/20 Rada obce schvaluje jako dodavatele uvítacích prvků obce Lichnov frmu
Kovok Kopřivnice, s.r.o. dle předložené nabídky č. 19432218/1 za cenu 60.600,Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
8/20 Rada obce nedoporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení poskytnut
fnančního příspěvku Obce Lichnov na zřízení bezbariérového přístupu do
ordinací praktckých lékařů ve Frenštátě pod Radhoštěm.
9/20 Rada obce schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 30.11.2019 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
********************************************************************
Usnesení z 21. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 21.11.2019

3/21 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo o provádění zimní údržby 2019/2020
a pověřuje starostu jejím podpisem.
4/21 Rada obce schvaluje Plán zimní údržby 2019/2020 pověřuje starostu jejím
podpisem.
5/21 Rada obce bere na vědomí Žádost o opravu cesty a pověřuje starostu
zasláním odpovědi.
6/21 Rada obce bere na vědomí Žádost školy.
7/21 Rada obce bere na vědomí majetkové vyrovnání s povodím Odry, pro
zastupitelstvo obce rada obce nezaujala žádné stanovisko.
8/21 Rada obce schvaluje Plán inventur na rok 2019.
9/21 Rada obce schvaluje Smlouvu č. 202002 o ukládaní odpadů na skládce
Životce a pověřuje starostu jejím podpisem.

10/21 Rada obce schvaluje výpověď z nájmu na objekt bez č.p. na parcelách st.
688 a st. 690 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína s dodržením výpovědní doby a
pověřuje starostu jejím zasláním.
*****************************************************************

Poděkování

Vedení obce děkuje MUDr. Josefu Šimíčkovi za dlouholetou práci, kterou
věnoval Muzeu vystěhovalectví a do dalších let mu přeje hodně zdraví a jen to
nejlepší. Současně přeje hodně úspěchů v pokračování provozu muzea
Mgr. Aleně Dobečkové.
*****************************************************************

Informace občanům

Od nového roku 2020 bude Obec Lichnov realizovat vývoz
komunálního odpadu vlastním svozovým vozidlem.
Termíny svozu budou uvedeny v obecním kalendáři.
*****************************************************************

Upozornění na konání honu

Myslivecký spolek Lichnov – Bordovice upozorňuje občany, že dne 14.12.2019
od 8:00 proběhne v lokalitě Červený kámen hon s použitm loveckých psů.
Vyzýváme občany ke zvýšené opatrnost při návštěvě lesa, popřípadě
doporučujeme v tomto termínu les nenavštěvovat.
*****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce na vánoční večírek, který se koná ve středu 4.prosince
2019 v 15 hodin v klubovně nad pohostnstvím „Na Obecní“. Kulturní vložku si
pro nás připravily dět z místní Mateřské školy. Bude také ochutnávka vánočního
cukroví od členek klubu důchodců.
Na vaši účast se těší výbor KD
****************************************************************

SmVaK Ostrava a.s. - oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2020
Voda pitná
41,10 Kč/ m3 (bez DPH) 47,27 Kč/m3 (vč. 15 % DPH)
Cena pitné vody pro odběratele od Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava a. s.

Prodej vánočních stromků v Lichnově
se uskuteční 7.12.2019 na akci Rozsvícení vánočního stromu
•
•
•
•

smrk ztepilý
smrk pichlavý (stříbrňák)
jedle bělokorá
jedle kavkazská

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

Hostinec " Na Obecní"

Vánoční provozní doba

23.12.2019
14.30-22.00 hod
24.12.2019
10.00-15.00 hod
25.12.2019
15.00-24.00 hod
26.12.2019
15.00-24.00 hod
27.12.2019
14.30-24.00 hod
28.12.2019
15.00-24.00 hod
29.12.2019
15.00-22.00 hod
30.12.2019
14.30-22.00 hod
31.12.2019
13.00-17.00 hod
1. 1. 2020
ZAVŘENO
*****************************************************************

Vánoční bohoslužby 2018 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
24. 12. Vigilie Božího Narození: 1600
25. 12. Slavnost Narození Páně: 800
26. 12. Svátek sv. Štěpána: 1000 Setkání u Jesliček 1600
29. 12. Neděle sv. Rodiny (obnova manželských slibů): 1000
31. 12. Silvestr 1800
1. 1. 2019 Slavnost Matky Boží P. M. 800
V sobotu 21. prosince od 14.00 do 16.00 hodin možnost zpovědi.
Více na: http://wwwwww.aarnostiichnov.cz

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
12 / 2 0 1 9
Lichnovská škola se zahalila do sametu

Lichnově bude probíhat Tříkrálová sbírka v sobotu 4. 1. a v neděli 5. 1. 2020.
Pokud někdo mám chuť pomoc jako koledník a vedoucí koledník (dět i dospělí)
ozvěte se prosím rodině Žižlavské do vánoc, kdy začínáme tuto akci připravovat.
(731 860 256) Děkujeme.�
*****************************************************************

Základní škola v Lichnově se připojila k oslavám třicátého výročí sametové
revoluce a uspořádala společné setkání pro dět, jejich rodiče i veřejnost, které
se uskutečnilo v pátek 8. listopadu 2019. „Během odpolední akce se mohli
přítomní občerstvit v retro bufetu, kde rodiče ze SRPŠ připravovali typické
normalizační pochoutky: chlebíčky, zákusky, jahodový koktej, žlutou sodovku,
pravého českého turka a jiné. Pro ty, kdo měli chuť na něco teplého, připravily
paní kuchařky vynikající gulášovku s rohlíkem. Na dět čekala pro změnu
v tělocvičně diskotéka, kde si rytmus osmdesátek vzal na starost DJ Stoupa. Dět
si zatancovaly na takové pecky, jako jsou Holky z naší školky nebo Poupata,“
uvádí k akci zástupkyně ředitelky Mgr. Martna Bílková.

Také učitelský sbor se nenechal zahanbit a představil dětem módu, kterou si
mnozí z nás, kantorů, pamatujeme z dob, kdy jsme byli sami školou povinní. Na
řadu přišel i pionýrský stejnokroj a céčka. A aby si účastníci oživili paměť,
zapojili se do vědomostního kvízu zaměřeného na období před sametem a po
něm. Myslím si, že si všichni tento den ve škole užili,“ hodnot akci Martna
Bílková.

To není ale zdaleka vše. Odpolední akci předcházel den projektové výuky.
„Nechtěli jsme, aby dět získaly pocit, že období před sametovou revolucí bylo
pouze obdobím plným legrace. Proto jsme pro ně už během týdne připravili
několik aktvit, které jim měly připomenout význam svobody a demokracie v naší
zemi. Vše pak vyvrcholilo v pátek projektovým vyučováním,“ popisuje
„sametový“ týden ve škole ředitelka Mgr. Olga Síbrtová.
Z toho důvodu se škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc flmu na
školách, který organizuje společnost Člověk v tsni. „V dokumentu Největší přání
1989 dět druhého stupně viděly, jak důležité byly krátce před sametovou
revolucí hodnoty jako pravda a láska a jak viděli mladí lidé stav tehdejší
společnost v socialistckém Československu,“ popisuje další aktvitu školy
učitelka dějepisu Mgr. Ivana Michaličková, která školu do projektu zapojila a
zároveň zajistla výstavu Sliby versus realita, ukázku propagandistckých příslibů
lepší budoucnost ve srovnání s realitou Československa od padesátých do
osmdesátých let.
Součást projektového vyučování bylo také setkání žáků osmé a deváté třídy
s pamětníkem listopadových událost roku 1989. „Do školy jsme pozvali Ing.
Karla Míčka, bývalého starostu Frenštátu pod Radhoštěm, který se po sametové
revoluci staral o co nejrychlejší odchod sovětských vojsk z frenštátských kasáren.
První část besedy patřila jeho vzpomínkám, ve druhé se žáci ptali na různé
podrobnost spojené s okupací sovětskou armádou,“ popisuje Martna Bílková,
která besedu pro žáky zajistla. Žáci při té příležitost také zhlédli dokumentární
flm Poslední vlak, který přibližuje odsun vojáků z Frenštátu a spoušť, kterou po
sobě zanechali.

Vyučování se tento den neslo také v duchu přípravy výzdoby školy na odpolední
akci: státní vlajky a vlaječky, symbol svobody jako dva vztyčené prsty, obrázky
Václava Havla, písmena OF, na to vše narazili návštěvníci po příchodu do školy.
Přípravy zpestřili i žáci první třídy, kteří za kytarového doprovodu své třídní
učitelky Mgr. Markéty Martnů zpívali o přestávkách spolužákům písničku
Náměšť Jaroslava Hutky.
Odpolední program zahájili starosta obce Ing. Aleš Mičulka spolu s ředitelkou
školy. Oba přitom poukázali na význam svobody. Následovalo premiérové
vystoupení školního pěveckého sboru, který vede MgA. Jiří Najvar. Sbor zazpíval
píseň Modlitba pro Martu, pak se zacinkalo klíči a odpolední společné setkání
bylo zahájeno.

„Domnívám se, že se nám akce velmi zdařila, že si dět odnesou nejen radost
z fajn odpoledne, které prožili na diskotéce, ale že se jim také uloží do pamět
příběhy lidí, které poznamenalo období totality. Pro nás ostatní bylo společné
setkání především časem, kdy jsme mohli zavzpomínat, jak jsme tuto dobu sami
prožívali, a srovnat si tyto zážitky s možnostmi, které mají dnešní dět. A
přestože můžeme najít spoustu výhrad k současnému dění, jednu podstatnou
možnost nám nikdo nebere: možnost svobodně se rozhodovat a vyjadřovat,

třeba i kritcky, neboť cílem vzdělávání ve škole je zprostředkovávat dětem
hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda,
demokracie, důležitost odpovědnost, aktvního občanství, ale také kritckého a
samostatného myšlení,“ dodává ředitelka školy.
Mgr. Petra Stokiasová

Poděkování sportovcům za reprezentaci školy
Jménem vedení lichnovské školy bych touto cestou ráda poděkovala našim
žákům za skvělou reprezentaci školy. Filip Tichavský, Vojtěch Tichavský, Dominik
Sedlář a Stanislav Keller obsadili skvělé druhé místo v krajském fnále stolního
tenisu v Opavě. Od postupu do republikového fnále je dělily pouze dva míčky.
Děkujeme a gratulujeme.
Mgr. Oiga Síbrtová

OSLAVY 125 SDH LICHNOV
Na základě výňatků z knih, protokolů ze schůzí a vyprávění nejstarších členů SDH
Lichnov lze doložit, že dobrovolný hasičský sbor v Lichnově vznikl počátkem
května roku 1894.
Zakladatelé sboru byli:

Frantšek Dobečka

Frantšek Pustějovský

Jan Stborek

Jan Špaček

Josef Tichavský

Karel Popek
24. května 1894 byla svolána ustavující valná hromada, na které byly přečteny
stanovy dobrovolného hasičského sboru. Na této první valné hromadě se dalo
zapsat 55 občanů za členy činné a 13 občanů za členy přispívající.
Dne 22. listopadu 2019 se v hasičském domě v Lichnově uskutečnila výroční
valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Tato akce byla zároveň spojena
s oslavami 125 let od založení místního hasičského sboru. Při této příležitost
byla pořízena pamětní cedule odkazující na vznik sboru. Pamětní deska bude
umístěna na budově hasičského domu.

Hlavním bodem výroční valné hromady byla volba starosty, místostarosty a
členů výboru SDH Lichnov. Novým starostou byl zvolen pan Ing. Jaroslav Holub.
Mimo jiné byli oceněni dlouholet členové a hasiči, kteří se aktvně podílejí na
chodu sboru.
Po dvacet letech ukončil své působení ve sboru na pozici starosty pan Josef
Buriánek. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za jeho dlouholetou obětavou
práci pro sbor. Na tomto místě se sluší poděkovat také jeho rodině, která ho
v této službě podporovala. Přejeme mu hodně zdraví do dalších let, aby se mohl
naplno věnovat své rodině a vynahradit jim tak čas, který věnoval hasičům. Pan
Josef Buriánek nadále zůstává členem výboru sboru.
Novému vedení přejeme hodně sil, trpělivost a odhodlaní, aby se ct navázali
na 125letou tradici hasičů v Lichnově.
Nové složení výboru SDH Lichnov:
Starosta – Ing. Jaroslav Holub, místostarosta – Radek Dobiáš a Stanislav Keller,
velitel – Jiří Buriánek, zástupce velitele – Jan Mičulka, jednatel – Patricie
Pustějovská, hospodář – Eva Holubová, strojník – Stanislav Keller, vedoucí
Mladých hasičů – Eva Holubová, členové – Josef Buriánek, Tomáš Stražovec,
Eduard Trompish, Štefan Stražovec, revizor – Jiří Tichavský ml.
Patricie Pustějovská-jednateika SDH Lichnov
****************************************************************

Pohřební služba Božena Böhmová
Hřbitovní 1354, Kopřivnice
Telefon: 556 812 944, 602 774 311
www.psbohm.com

Poskytujeme komplexní zajištění pohřbů
- nepřetržité převozy zesnulých z místa úmrtí
- převozy zemřelých na a ze zdravotní/soudní pitvy
- vyřízení matriky, úmrtního listu, paragraf do zaměstnání
- vyřízení pohřbu u Vás doma
- kněze, řečníka
- veškeré obřady (např. v kostele, obřadní síni, krematoriu, modlitebně …)
- multimediální projekce v obřadní síni v Kopřivnici
- široký výběr rakví a příslušenství
- tisk parte na počkání, vyvěšení (obálky, známky)
- květiny a dopravu na místo pohřbu zdarma
- hudba dechová, reprodukovaná hudba, zpěv v obřadní síni
- vykopání hrobu včetně dekorace, otevření a uzavření hrobky
- nosiče rakve a věnců
- přesyp urny, vsyp zpopelněných ostatků na vsypové loučce

Provozní doba kanceláře
Pondělí – pátek 8:00 – 15:00
Telefon: 556 812 944, 724 517 789
(po telefonické domluvě lze sjednat pohřeb i mimo tuto pracovní dobu)

Pohotovostní služba 24 hodin denně

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

Jubilanti

V měsíci prosinci se dožívají významného jubilea:
Drozd Josef
Čížová Božena
Kahánková Libuše
Gold Josef

Špačková Ludmila
Špaček Svatopluk
Špačková Dana
Pustějovská Naděžda

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho
životního optimismu do dalších let.
**************************************************************
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