Vážení spoluobčané,

v dnešním článku se ještě musím vrátt ke svozu popelnic. Popelnice se sváží
strojem, konkrétně popelářským vozem. Jedná se o stroj a jako každý jiný stroj
se může pokazit. Někdy jde porucha odstranit relatvně rychle, podle toho jak je
složitá a zda jsou dostupné náhradní díly. Jindy je porucha složitější a nejde ji
odstranit rychle a pro tyto případy máme zajištěny náhradní vozy u jiných
společnost. Pokud nejsou popelnice vyvezeny v daný den nechte je stále
přistaveny na obvyklých místech, do té doby než se vyvezou. V případě
pochybnost volejte na telefonní čísla: starosta 725 141 432, nebo
místostarosta 603 522 469, my dva o aktuálním stavu svozu víme nejvíce. Nemá
cenu volat v průběhu dopoledne (příklad: ,, vždycky k nám jezdili v 9 hodin a
teď je 10 a ještě nemáme vyvezenou popelnici“), protože se můžou vyměnit
řidiči a každý řidič si trasu plánuje jinak. Plné popelnice přistavujete na místa
obvyklá vždy večer před svozem. Nemá cenu volat, že popelnice není vyvezená
a pak zjistme, že nebyla přistavená, protože na to dotyčný zapomněl.
Majitelé poškozených popelnic ať si prosím vymění tyto popelnice, protože při
vývozu hlavně popela vypadají naší zaměstnanci jako černoši, jak se na ně ten
popel sype přes díry.
Také máme nyní lepší přehled jak se v Lichnově třídí odpad. Sklo se pozná podle
cinkání, bioodpad podle váhy popelnice. Sklo, papír, plast, plechovky se
zbytečně odvážejí na hromadu do Životc, kde za ně platme 1000,- Kč/t (v
blízké budoucnost to bude ještě více) místo toho, abychom za ně jako za
druhotné suroviny dostávali zaplaceno. U bioodpadu je to podobné. Spousta
domácnost má kompostéry a nebo je v dosahu hnědý kontejner. Pokud je
bioodpad v popelnici opět se plat 1000,- Kč/t pokud je v hnědém kontejneru
platme 500,- Kč/t. To vše pak souvisí s výši poplatku za popelnice od občanů.
Svozu odpadu zdar a třídění zvláště.

Mičulka Aleš, starosta

Tašky na třídění odpadu

Stále jsou k dispozici tašky na tříděný odpad. Kdo má zájem, ať si vyzvedne na
Obecním úřadě.

Dřevo

U kostela je dřevo, které je možno zakoupit na topení. Cena 650 Kč/m 3. Zájemci
ať se hlásí na Obecním úřadě.

Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 23. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 23.12.2019
3/23 Rada obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Lichnov na rok 2020 v celkové výši
21 992 500,- Kč.
4/23
Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo o provádění prací při
údržbě a opravě veřejného osvětlení a pověřuje starostu podpisem.
5/23
Rada obce schvaluje Zrušení výběrového řízení na parkoviště u školy.
6/23
Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na pořízení
autododávky a pověřuje starostu získáním cenových nabídek.
7/23
Rada obce schvaluje podání žádost o dotaci na opravu místní
komunikace 20C prostřednictvím frmy nnova nt. s.r.o. a pověřuje starostu jeho
zajištěním.
8/23A Rada obce schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.1.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
8/23B Rada obce schvaluje Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezí Obcí Lichnov a .K. na změnu doby nájmu do 31.12.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
9/23
Rada obce schvaluje zveřejnění možnost pronájmu bytu č. 2 v domě
č.p. 125 a pověřuje starostu jeho zveřejněním.
10/23 Rada obce schvaluje sjednocení veřejného osvětlení pod jedno
inventární číslo a pověřuje účetní obce jeho sjednocením.
11/23 Rada obce schvaluje zapojení se do projektu Zvýšení materiálového
využit odpadů v Moravskoslezském kraji a pověřuje starostu jeho zajištěním.
12/23 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019.

Usnesení z 24. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14.01.2020
3/24
Rada obce pověřuje Komisi REO vypracováním návrhu na opravu
podlahy v klubovně hasičského domu včetně vyčíslení nákladů.
5/24
Rada obce souhlasí s konáním etapy cyklistckého závodu žen Gracia se
startem a cílem v Lichnově a Obec Lichnov zajist také organizační výpomoc.
6/24
Rada obce rozhodla o přidělení bytu č. 2 v budově č.p. 125 od 1.2.2020
paní M.K. a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy.
7/24 Rada obce schvaluje výběrovou komisi na výběr dodavatele
autododávky ve složení ng. Aleš Mičulka, Tomáš Milata, Stanislav Keller,
Mgr. Alena Dobečková, ng. Roman Fiala a Marián Lukeš.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
2/2020

Škola vstoupila do druhého pololet. Co naše dět a žáky čeká?
Vážení čtenáři,
s příchodem nejkratšího měsíce v roce – letos sice o den delšího než běžně –
vstupují školáci, ale také učitelé a další pracovníci školy do pomyslné druhé
poloviny svého snažení. Dět obdržely od svých učitelů vysvědčení mapující
jejich školní výsledky, se kterým se už určitě doma pochlubily. Mnozí žáci byli ve
škole pochváleni za práci navíc, neboť jsme jim během prvního pololet nabídli
celou řadu příležitost, kdy se mohli zapojit do různorodých aktvit, a získat tak
další znalost a dovednost, společně se učili pomáhat druhým, změřili své síly
v soutěžích či jinak se podíleli na dění ve škole. Za zmínku stojí různé
vědomostní a sportovní soutěže, projektové vyučovací dny, práce v kroužcích,
žákovském parlamentu či ve školním sboru, příprava akcí pro rodiče a
veřejnost, čtení sedmáků dětem v naší mateřince a mnoho dalšího.

Zásadní aktvitou, která se prolíná vyučováním během celého školního roku, je
projekt Lichnov: Pošli to dál, na nějž škola získala neinvestční účelovou dotaci
ve výši 80 tsíc korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tato částka je určena
na podporu aktvit v oblast prevence rizikového chování u dět a mládeže. Do
aktvit založených na myšlence „patronství“ inspirované knižním bestsellerem
Harry Poter jsou zapojeni starší žáci coby patroni žáků mladších. Projekt se
týká první, šesté a osmé třídy.
V rámci tohoto projektu absolvovali v prvním pololet prvňáčci a šesťáci
adaptační kurzy ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici. Šesťáci odjeli na tři
dny, prvňáčci pouze na jeden den. Další aktvitou bylo třeba společné
předvánoční vyučování šesťáků s prvňáčky, na které si starší žáci pro své
nejmenší spolužáky přichystali deset stanovišť s různými úkoly a činnostmi.
Během jejich plnění se dět vzájemně poznávaly, učily se pomáhat si a sdílet
radost ze společné práce.

Těsně před vysvědčením projekt pokračoval
společnými výjezdy tříd do skautského centra
Vanaivan na akci nazvanou Jak to vidí moudrý
klobouk. Škola se totž během ledna stala
pobočkou bradavické Školy čar a kouzel, navštvil
nás samotný Albus Brumbál a moudrý klobouk rozdělil prvňáky, šesťáky a
osmáky do čtyř kolejí nazvaných Ohňospár, Blechošlap, Čechovír a Havrobuš.
Dět společně zařazené v kouzelnických kolejích plnily řadu úkolů, učily se
vzájemnému respektu a toleranci a také si odnesly spoustu zážitků. Další aktvity
na ně ještě čekají. Kromě pravidelných preventvních přednášek, které ve škole
zajišťuje v průběhu celého školního roku společnost Renarkon, vše vyvrcholí
společným projektem Kratochvilné výtvarné kejkle. Nakonec dět získané
poselství předají dál svým mladším spolužákům.
Kromě toho nás ve druhém pololet čeká spousta dalšího. Sedmáci vyrazí na
týdenní lyžařský kurz do Velkých Karlovic, druháci a třeťáci se zdokonalí v plavání
na plaveckém výcviku ve Frenštátě pod Radhoštěm, po první zahraniční exkurzi
do adventní Vídně vyjedou v březnu deváťáci spolu s deváťáky z Palkovic na
exkurzi do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau, projektovým vyučováním
si připomeneme 350 let od úmrt Jana Amose Komenského, žáci poměří síly
nejen ve sportu, ale zasoutěží si také v recitaci či zpěvu, v dubnu se budeme
věnovat dopravní výchově a tak dále. O všem, co se ve škole děje, budeme
veřejnost informovat prostřednictvím našeho webu či na stránkách Zpravodaje.
Samozřejmě ale nezapomínáme na primární úkol školy, kterým je vzdělávání a
výchova žáků. Abychom zlepšili podmínky pro vzdělávací proces, budeme
pokračovat v modernizaci jednotlivých učeben. V brzké době začneme po
dohodě s představiteli obce s rekonstrukcí školní knihovny, která bude zároveň
sloužit jako odborná učebna pro dělené hodiny, kterých máme díky novému
fnancování školství a narůstajícímu počtu žáků více než v minulých letech.

Zároveň si přejeme, aby naše škola byla nejen centrem vzdělanost pro naše
žáky, ale také aby se stala důležitým komunitním centrem v obci. Abychom
přilákali do školy rodiče a veřejnost, připravili jsme pro ně několik akcí. Pro
rodiče deváťáků, kteří se v současné době rozhodují o své budoucí profesní
kariéře, máme nachystány speciální třídní schůzky za přítomnost výchovné
poradkyně Mgr. Moniky Wilczkové. Uskuteční se ve středu 5. února. Na tento
den připravujeme také ve spolupráci s klinickou logopedkou s dlouholetou praxí
Mgr. Petrou Sztuchlíkovou přednášku pro rodiče menších dět – zejména
z mateřské školy a prvního stupně – nazvanou Vady řeči a školní úspěšnost. Na
tuto přednášku naváže další, určená zejména rodičům předškoláků, nazvaná
Školní zralost a připravenost. Tématem provede přítomné zkušená učitelka
první třídy Mgr. Markéta Martnů. Přednáška se uskuteční v bordovické i naší
školce, v Lichnově to bude ve středu 26. února.
A protože ve škole vidíme rádi celé rodiny, rozšířili jsme letos také tradiční
karneval školní družiny. Bude se konat odpoledne a bude určen pro dět celé
školy. Čeká na ně spousta zábavy a překvapení, přijďte tedy spolu s nimi v pátek
21. února. Jste srdečně zváni!
V druhém pololet nás tedy čeká hodně práce a můžeme říci, že i nejkratší
měsíc roku bude, co se týká různých aktvit, pestrý. Věřím, že se nám bude dařit
a vše bude ve prospěch těch, kvůli kterým tyto aktvity organizujeme především
– našich dět a žáků.
Mgr. Olga Síbrtová
****************************************************************

Vzduchovka 2020
STČS –AVZO, Myslivecký spolek Lichnov- Bordovice a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 29. února v klubovně nad pohostnstvím „Na Obecní“

47. ročník
přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
o putovní pohár starosty obce.
Začátek ve 13:00 hodin.
Startovné : žáci 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Soutěž žáků bude ukončena v 16:00 hod., soutěž dospělých v 18:00 hod.

Z KALENDÁŘE Knihovny Lichnov

AKTUÁLNĚ Z PRAHY
připomínáme

Božena Němcová - spisovatelka
4. únor 1820 – 21. leden 1862
(200 let)

100. výročí
hlavního města Československé republiky
Prahy
dle
zákona ze dne 29. února 1920



česká spisovatelka



zakladatelka novodobé české prózy



měla 12 sourozenců - dospělost se dožilo pouze 6
Božena Němcová se narodila ve Vídni jako dcera panského kočího a české
služky. Dětství prožila převážně v Ratbořicích u České Skalice. Její otec v letních
měsících pracoval na ratbořickém zámku vévodkyně Zaháňské (na zimu s ní
odjížděl do Vídně). Velký vliv na malou Barunku (dívčí jméno Boženy Němcové
znělo Barbora Panklová) měla její babička Magdalena Novotná, která u
Panklových pobývala pět let.
Už jako sedmnáctletou ji rodiče provdali za úředníka fnanční stráže Josefa
Němce, manželství však nebylo šťastné. Němec, o řadu let starší, byl výbušný,
drsný muž a neměl pochopení pro sny a přání své krásné ženy. Navíc byl kvůli
svým politckým názorům překládán z místa na místo a rodina, která se brzy
rozrostla o čtyři dět, trpěla nouzí. Přes všechny potíže se Němcová s pomocí
přátel vzdělávala, zejména četbou, a své naděje upínala čím dál více především
k vlastním literárním pokusům.
Hmotná situace rodiny a vztahy mezi manžely se však dále zhoršovaly. K
problémům přibyla spisovatelčina nemoc a dovršením neštěstí byla smrt
milovaného syna Hynka. Němcová, tehdy pod stálým dohledem tajné policie,
byla často nucena doprošovat se pomoci u přátel, mnozí se ale od ní odvrátli. V
této době vzniká její nejvýznamnější a nejrozsáhlejší dílo - Babička. Ani její
vydání neznamenalo obrat v autorčiných osudech; zemřela, zcela vyčerpaná,
roku 1862.

Do knihovny vás zve

Zpráva o činnost Sboru dobrovolných hasičů v Lichnově za rok 2019
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Lichnově má aktuálně 14 členů. Jednotka
je zařazena do kategorie JPO V. Jedná se tedy o jednotku, která je určena
především k poskytování pomoci při likvidaci požárů a jiných mimořádných
událost na území svého zřizovatele, tj. zasahuje v katastrálním území „vlastní
obce“. Dle typu mimořádné událost může být jednotka vyslána i mimo
katastrální území své obce.
Jednotka disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25–Š 706 RTHP
a dopravním automobilem DA – L1Z Citroen Jumper a dalším technickým
vybavením.
V roce 2019 měla Jednotka SDH celkem 12 zásahů (z toho se jednalo 3x o požár,
7x o technickou pomoc a 2x o ostatní pomoc). Jednotka absolvovala jedno
taktcké cvičení.
Jednotka se v roce 2019 účastnila také zásahů mimo katastr obce. V obou
případech se jednalo o lesní požár. Poprvé to bylo koncem dubna. Jednalo se o
požár lesa na katastru obce Trojanovice v lokalitě Malý Javorník. Jednotka byla
povolána jako posilová v pozdější fázi zásahu. Členové se podíleli na dohašování
požáru. Cisternový automobil zajištoval dopravu vody v obtžném lesním
terénu.
Podruhé tomu bylo v polovině prosince, kdy se jednotka zúčastnila zásahu na
katastru obce Bordovice, v lokalitě pod Javorníkem.
v tomto případě se
jednotka aktvně podílela na hašení, pomocí cisterny pak zajišťovala kyvadlovou
dopravu vody.
Počátkem července se jednotka zúčastnila taktckého cvičení v obci Veřovice.
Námětem cvičení byl opět požár lesa.
Výše uvedené lesní požáry kladly vysoké nároky jak na fyzickou připravenost
hasičů, tak na řidičské schopnost strojníků. Své schopnost si řidiči zdokonalili
na Kurzu bezpečné jízdy ve školícím centru Libros v Ostravě. Pořádná prověrka
to byla i pro naši techniku.
V rámci odborné přípravy absolvovali tři členové jednotky řidičský kurs skupiny
C. Je to první krok proto, aby byla zajištěna akceschopnost naší jednotky.
Mimořádné událost se obvykle dějí za
nepříznivých
klimatckých
podmínek,
v kteroukoliv denní dobu a bývají psychicky a
fyzicky náročné. Členové jednotky opoušt
své rodiny, teplo svých domovů a nasazují
své zdraví při pomoci druhým.
Za to jim patří jedno velké DĚKUJI!
Foto: Požár lesa Malý Javorník

INFO kabelové televize v Lichnově

1. V kabelové televizi v Lichnově se primárně televizní programy vysílané ve
vysokém rozlišení HD šíří ve formátu DVB-C. V tomto formátu nedojde k
žádné změně vysílání.
Ke změně dojde pouze u programů vysílaných v SD kvalitě - v tuto chvíli se
jedná o programy České televize vysílané s piktogramem, programy Novy a
Primy – tyto programy budou vypnuty.
2. Využijte službu kabelové televize FixProTV - sledujte televizní vysílání na
svém mobilu, tabletu či počítači – vyzkoušejte 1 měsíc zdarma.

Připojte svou chytrou televizi, mobil či tablet k internetu a využívejte možnost,
které Vám tato služba kabelové televize nabízí, jako je třeba:
- možnost pozastavit program, na který se právě díváte
- pustt si znova od začátku pořad, který jste nesthli či již běží (tmeshif, tj.
časový posun) a to až 7 dní zpětně
- nahrát Váš oblíbený seriál, zprávy, flm či dokument a později se na něj
podívat.
- součást FixProTV je přehledný televizní program s možnost vyhledávání
pořadů podle názvů nebo automatckého nahrávání seriálů.

Vyzkoušejte nabízenou službu na 1 měsíc zdarma zkusit.fxprotv.cz

Podrobnější informace k této službě kabelové televize v Lichnově najdete na:
htp://www.corsat.cz/menu/tv-do-mobilu-pc-ci-smartv/
Pokud máte internetový tarif SUPER100 nebo SUPER150 – objednejte si tuto
službu zcela zdarma na corsat@corsat.cz nebo na tel. 556 710 590

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2019 – 2020 XVIII. ročník
Výsledky v 5. kole – 17. 1. 2020:
ženy:
1. místo – Langerová Věra (215)

muži:

Přípravu na jarní část sezóny již začala všechna družstva fotbalového oddílu NFC
Lichnov.
starší přípravka trénuje v pondělí od 16:30 do 18:00 v tělocvičně ZŠ
žáci se připravují každou středu od 16:30 do 18:00 v tělocvičně ZŠ
muži trénují 3x týdně střídavě na hřišt NC Lichnov a na ÚT v Mniším
Přípravné zápasy mužů:
neděle 1.3.2020 od 12:00 NFC Lichnov : Bartošovice ÚT Nový Jičín
sobota 7.3.2020 od 18:00 NFC Lichnov : FC Kopřivnice ÚT Nový Jičín
sobota 14.3.2020 od 16:00 NFC Lichnov : Skotnice ÚT Bílovec
Zimní liga starší přípravky:
1.kolo v Odrách 17.11.2019
NFC Lichnov - Bludovice 4:1 a 2:1
NFC Lichnov - Štramberk 0:1 a 2:2
2. kolo v Pustějově 01.12.2019
NFC Lichnov - Ženklava 4:0 a 3:2
NFC Lichnov - Štramberk 2:3 a 0:2
3. kolo v Odrách 18.1.2020
NFC Lichnov - Sedlnice 4:0 a 1:2
NFC Lichnov - Studénka 1:1 a 0:1
4. kolo v Pustějově 22.02.2020 od 10:55
NFC Lichnov - Fulnek
NFC Lichnov - Libhošť
NFC Lichnov – Jeseník

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

Matúš Miroslav (404)
Koudelák Jaroslav (350)
Dadák Jan (345)
Bárta Lumír (338)
Špaček Jakub (333)

V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.
Další termín: 6. kolo – 14. 02. 2020 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

