Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 19. září 2019 v 18:00 hodin v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední
desce OÚ Lichnov a samostatných plakátech.
*************************************************************
Usnesení z 14. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 29.7.2019
4/14 Rada obce souhlasí s konáním Štafetového závodu dvojic, trojic a
jednotlivců „Lichnov 24 hodin“ + vloženého Závodu dět ve dnech 10.-11.8.2019
na území a místních komunikacích Obce Lichnov a jako spolupořadatel závodu
přebírá záštitu nad tmto závodem.
6/14 Rada obce schvaluje provedení průzkumného vrtu pro závlahu fotbalového
hřiště dle předložené nabídky pana Mgr. Kamila Kurky za cenu 60.200,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky
8/14 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zveřejnění záměru
o prodej pozemku parc. č. 2208/36 - ostatní plocha o výměře 487 m 2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína.
9/14 Rada obce schvaluje provedení výmalby 2 tříd, 1 kabinetu a 2 chodeb dle
předložené nabídky frmy MM stylstav s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm za cenu
42.373,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
10/14 Rada obce schvaluje frmu VS projekt, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, jako
dodavatele zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně
inženýrské činnosti a rozpočtu pro stavbu „Rekonstukce mostů M2 a M3“ dle
předložené smlouvy o dílo za cenu 230.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
11/14 Rada obce schvaluje frmu Projekční a inženýrská činnost Groman a spol.,
s.r.o., Studénka, jako dodavatele zpracování projektové dokumentace pro akci
„Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic“ dle předložené smlouvy o dílo za
cenu 200.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
12/14 Rada obce schvaluje frmu MEDDUMM projekt v.o.s., Pardubice, jako
dodavatele zpracování projektové dokumentace pro akci „Prodloužení
kanalizace do lokality Ráj“ dle předložené smlouvy o dílo za cenu 79.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
13/14 A Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava
komunikací v Lichnově“.
13/14 B Rada obce schvaluje složení výběrové komise veřejné zakázky „Oprava
komunikací v Lichnově“ ve složení Ung. Jaroslav Holub, Ung. Roman Fiala, Ung. Aleš

Mičulka, Zdeňka Švrčková, Stanislav Pustějovský a náhradníky: Milan Žáček,
Stanislav Keller, Mgr. Alena Dobečková, EDva Peigerová, Jiří Buriáne.
14/14 A Rada obce podmínečně schvaluje zadávací dokumentaci veřejné
zakázky „Chodníkové těleso Lichnov podél silnice UUU/4865 – horní konec“, na
základě požadavků OP UROP bude ZD upravena a Rada obce bude informována.
14/14 B Rada obce schvaluje složení výběrové komise veřejné zakázky
„Chodníkové těleso Lichnov podél silnice UUU/4865 – horní konec“ ve složení Ung.
Jaroslav Holub, Ung. Roman Fiala, Ung. Aleš Mičulka, Zdeňka Švrčková, Stanislav
Pustějovský a náhradníky: Milan Žáček, Stanislav Keller, Mgr. Alena Dobečková,
EDva Peigerová, Jiří Buriánek
15/14 Rada obce pověřuje starostu oslovením vhodných kandidátů na stavební
dozor a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Chodníkové těleso
Lichnov podél silnice UUU/4865 – horní konec“ a získáním cenových nabídek.
16/14 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezí Obcí Lichnov a Ung. Ugnácem Kašou na změnu doby nájmu do
31.12.2019 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
16/14 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a Andreou Veselkovou na změnu doby nájmu do
31.8.2019 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení z 15. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14.8.2019
3/15 Rada obce schvaluje program Gulášových slavnost a ceny pro soutěžící peněžní ceny do 6.000,- Kč a věcné ceny do 5.000,- Kč.

Usnesení z 16. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 19.8.2019
3/16 Rada obce bere na vědomí hodnocení Klubu důchodců za 1. pololet roku
2019.
4/16 Rada obce schvaluje frmu Stemon Holding s.r.o., Ostrava, jako
dodavatele zakázky „Stavební dozor a koordinátor BOZP veřejné zakázky –
Chodníkové těleso Lichnov podél silnice UUU/4865 – Horní konec“ dle přeložené
nabídky za cenu 87.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením
objednávky.
6/16 Rada obce schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a Andreou Veselkovou na změnu doby nájmu do
30.9.2019 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
7/16 Rada obce schvaluje pronájem půdního prostoru v budově muzea –
Špitálu panu Jiřímu Švecovi do 31.12.2020 za cenu 500,- Kč za rok a pověřuje
starostu sepsáním a podpisem nájemní smlouvy.

8/16 Rada obce schvaluje zakoupení přívěsného vozíku na uskladnění a
převážení skákacího hradu v ceně do 15.000,- Kč bez DPH a pověřuje
místostarostu jeho zakoupením.
****************************************************************

Základní škola a Mateřská škola Lichnov

9/2019

Vážení čtenáři,
přesně před rokem, v zářijovém Lichnovském zpravodaji, jsem Vám všem
představila svou dlouhodobou koncepci rozvoje školy, vizi, kterou bych ráda
proměnila pro naše děti ve skutečnost. Když se dnes ohlédnu zpět, je zřejmé, že
některé úkoly se již podařilo splnit, jiné na svou realizaci zatm čekají.
Co se týká samotného výchovně-vzdělávacího procesu, podařilo se zajistit
kvalifkovaný pedagogický sbor, celý tým pedagogů prošel postupně dalším
vzděláváním zaměřeným jak na jednotlivé odborné oblasti, které učitelé vyučují,
tak na školení v oblasti moderních metod a forem výuky, prevence rizikových
jevů, spolupráci s asistenty pedagoga a mnoho dalšího. Za účelem předávání
zkušenost a poznatků z dalšího vzdělávání se kantoři vzájemně inspirují
návštěvami ve svých hodinách, je stanoveno metodické vedení, uvádějící učitelé
k těm začínajícím. Celé širší vedení školy se pravidelně schází na poradách, což
podporuje spolupráci jednotlivých složek školy.
Spolupráci všech pak řídí a koordinují vedoucí pracovníci jednotlivých úseků.
V těchto klíčových funkcích došlo pro nový školní rok ke změnám. Zástupkyní
ředitelky školy byla jmenována Mgr. Martina Bílková, funkci vedoucí učitelky
mateřské školy vykonává Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. Oběma kolegyním
přeji spoustu dobrých nápadů, nepostradatelný elán a chuť měnit věci ku
prospěchu našich dět.
Ve škole se rovněž podařilo pro tento školní rok rozšířit a zkvalitnit školní
poradenské pracoviště, jež slouží žákům, učitelům a rodičům jako poradenské
zařízení školy v oblasti vzdělávání, výchovy, kariérního poradenství či primární
prevence. Náš tým, dosud sestávající z výchovné poradkyně a metodika
prevence rizikových jevů, jsme posílili také o speciálního pedagoga Mgr. Moniku
Hanzelkovou.
Nedílnou součást nabídky školy jsou i volnočasové aktivity pro žáky a kroužky,
které pro děti připravují učitelé po běžné výuce.
Aktuální nabídka bude rodičům představena na
třídních schůzkách a prostřednictvím webu.
Pokračovat bude i činnost žákovského
parlamentu, rovněž navážeme na výuku
náboženství, které bude ve škole vyučovat nový
lichnovský pan farář Mgr. Dobromil Zifčak.
Těšíme se na spolupráci.

Kromě toho má škola možnost navázat spolupráci také s klavíristou, hudebním
skladatelem, dirigentem a sbormistrem MgA. Jiřím Najvarem, který je
lichnovským rodákem a opět se do obce vrátil. Díky tomu můžeme po školním
vyučování nabídnout našim žákům výuku hry na klavír. Rodiče žáků, kteří by
této nabídky chtěli využít, mne mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu do
5. září, více informací samozřejmě naleznete na našich internetových stránkách.
Těšíme se také na spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. Díky fnančním
prostředkům, které se vybraly jak formou příspěvků, tak díky výtěžku
z pořádaných akcí, do nichž se rodiče aktivně připojili, se uhradila dětem
spousta zajímavých aktivit. S celkovým hospodařením spolku bude veřejnost
seznámena na úvodních třídních schůzkách a prostřednictvím internetových
stránek školy.
V materiální oblasti jsme si v loňském roce předsevzali, že se budeme snažit o
zkvalitnění podmínek pro výuku (tedy směrem k žákům), ale i podmínek
pracovních (směrem k zaměstnancům). Myslím si, že obojí se podařilo, a to
především díky fnančním prostředkům zřizovatele a jeho ochotě vyjít vstříc
našim představám. A přestože se mnohé rekonstrukční práce prováděly za
běžného provozu, domnívám se, že výsledek stojí za některá „uskromnění“ a že
děti i kolegové ocení, co se pro ně vybudovalo.

Přes prázdniny se dokončila rekonstrukce školní družiny dle projektu Ung. arch.
Hany Šrajerové, provedla se kompletní výmalba školičky pro první a druhou
třídu, v mateřské škole výmalba chodeb a instalace nových žaluzií, odvezlo se
mnoho kontejnerů starého nábytku a harampádí, který nahrazujeme novým,
hezkým, a především odpovídajícím potřebám dět.

První oddělení školní družiny před a po kompletní rekonstrukci
V základní škole rovněž vznikla keramická dílna, kam bude přestěhována
keramická pec z nevyhovujících prostor mateřské školy. Pec bude sloužit
k vypalování keramických výrobků jak žáků školy, tak i dět z naší mateřinky; rádi
bychom také při výrobě keramiky otevřeli své dveře veřejnosti při společných
výtvarných akcích.

Kabinet pro učitele před rekonstrukcí a po rekonstrukci
V první fázi rekonstrukce se sklepní prostory školy – v minulosti sklad uhlí –
proměnily v technickou místnost, která slouží jako dílna školníka, zázemí pro
paní uklízečky, prádelna a prostor pro žehlení prádla. Díky tomu jsme uvolnili
místo pro nové kabinety učitelů, které byly nutnost, neboť v naší škole bude od
letošního roku působit celkem pět asistentů pedagoga a dosavadní sborovna
kapacitně zcela nestačila.

Práce odvedené přes prázdniny bylo hodně. Proto bych na tomto místě chtěla
poděkovat vedoucí ekonomického a provozního úseku Mgr. Monice Čempel,
která celou náročnou činnost koordinovala a mnohdy při stěhování a vyklízení
přiložila ruku k dílu, a dále pak paní uklízečce Věře Dobiášové a paní školnici
Heleně Kašpárkové.
Do budoucna je toho ještě mnoho, co se dá zlepšit: modernizace tříd mateřské
školy, rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou, oprava podlahy v tělocvičně,
vybudování školních dílen, zajištění parkoviště pro zaměstnance a mnoho
dalšího viditelného, ale i na první pohled neviditelného – například kompletní
elektroinstalace. Naše možnosti jsou omezené – nejenom fnancemi, ale i časem.

Přesto jsem přesvědčena, že za loňský školní rok se udělal kus práce, a věřím, že
tomu tak bude – ruku v ruce se zřizovatelem – i nadále.

Gratulujeme vítězům XUU. Lichnovských gulášových slavnost a
děkujeme všem soutěžícím, návštěvníkům, účinkujícím a
organizátorům za skvěle vyvedenou akci.

Druhé oddělení školní družiny – před vystěhováním a nově připraveno pro dět

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

Mezitm budeme pracovat na dalších bodech ke splnění cílů mé koncepce.
Budeme budovat dobrou image školy, prezentovat se úspěchy našich žáků a
kvalitní prací mých kolegů. Mvědomuji si, že k dobré sebeprezentaci nám stále
chybí jeden z hlavních nástrojů propagace, a to je logo školy. U jeho uvedení je
jedním z cílů naší práce.
Přeji tedy všem, kteří ve škole pracují, ať už jako pedagogové, nebo v jiných
profesích, aby se jim plnění dílčích pracovních cílů dařilo, aby je práce těšila,
obohacovala a dávala jim smysl. Těšíme se na zajímavé nápady a podněty
našich nových kolegů a věříme, že mezi námi najdou dobrý a podporující
kolektiv. Nám všem přeji rovněž spokojené rodiče a především žáky, kteří chodí
do školy rádi. Hezký školní rok všem!
Mgr. Olga Síbrtová

Nově otevřena provozovna služeb na adrese Lichnov č.p.125
od 2. září 2019

Orel jednota Lichnov

Orel jednota Lichnov

pořádá další ročník dlouhodobé soutěže

v neděli 8. září 2019
XXIII. ročník silničního běhu dět a mládeže

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA.
XVIII. ročník (sezóna 2019 - 2020)
Určeno pro muže a ženy starší 15 let a hráče dětské Grand prix.
Zahajujeme v pátek 20. září 2019 v 17 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně.
Přihlášky od 16:45 hodin v den zahájení.
Startovné – 500,- Kč (plat se při přihlášení).
Přijďte rozšířit řady kuželkářů, nezáleží na vítězství ale na pohybu.
*************************************************************

Turnaj v kuličkách V. ročník o Pohár Orla jednoty Lichnov
neděle 22. září 2019
Přihlášky:

14:00 -14:40 hod.

Zahájení v 15 hodin
Kategorie:

jednotlivci do 15 let – žáci, žákyně
jednotlivci nad 15 let – muži, ženy

Startovné: 30,- Kč/osoba nad 15 let
10,- Kč děti
Hrát se bude na asfaltové ploše víceúčelového orelského hřiště v případě
nedeštivého počasí.
Zvou pořadatelé

pořádá

Časový pořad: 15:00-15:40 hod. presence na hřišti
15:45 hod. zahájení
16:00 hod. start první kategorie
Vyhlášení výsledků – po doběhu poslední kategorie.
Každý účastník obdrží diplom, nejlepší ceny.
V případě trvalého deště se nekoná.
Zvou pořadatelé
*************************************************************

Obec Lichnov si Vás tmto dovoluje pozvat na
Pochod okolo Lichnova

uskuteční se v sobotu 14. září 2019
se startem a cílem na MOŠTÁRNĚ,
kde bude zajištěn guláš a občerstvení.
Začátek a registrace účastníků bude mezi
8:00 – 9:00 hodinou.
***************************************************************

Jubilanti
V měsíci září se dožívají významného jubilea:
Petr Bohumír
Debefová Alenka
Pleskotová Marie
Pustějovský Václav
Pavelcová Vlastislava
Hruška Jan

Daněčková Marta
Slanina Jaroslav
Hutyra Stanislav
Klabazňová Pavla
Adámková Marcela
Červenka Libor

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