Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 19. března 2020 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
OÚ Lichnov a samostatných plakátech.

**************************************************************
Usnesení z 25. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 27.01.2020
3/25 Rada obce schvaluje dodavatele zakázky ,, Pořízení autododávky v obci
Lichnov“ frmu AUTOSALON SVOBODA s.r.o s vozem Peugeot Boxer za cenu
436.000 ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky a podpisem
smlouvy.
*****************************************************************
Usnesení z 26. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 11.02.2020
3/26 Rada obce jmenuje vedoucí organizační složky Muzeum vystěhovalectví
Lichnov, okres Nový Jičín, paní Mgr. Alenu Dobečkovou, Lichnov 279 a pověřuje
starostu podpisem dodatku ke zřizovací listně.
6/26 Rada obce schvaluje zhotovení sochy čápů z kmene lípy dle předloženého
návrhu pana Pavla Špalka za cenu 26.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
vystavením objednávky.
9/26 Rada obce pověřuje starostu získáním nabídek na úvěr ve výši 9,5 mil. Kč
na fnancování výstavby chodníkového tělesa směrem k Bordovicím alespoň od
tří bank.
10/26 Rada obce schvaluje ceny inzerce v obecním zpravodaji a na webu ve výši
A5 – 500,- Kč, půl strany - 250,- Kč, Web - 50,- Kč/měsíc a 500,- Kč/rok a pro
místní spolky a sdružení zdarma s platností od 1.3.2020.
11/26 Rada obce schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 29.2.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
12/26 Rada obce schvaluje zakoupení ojetého osobního vozidla Škoda Fabia za
cenu 17.000,- Kč a pověřuje starostu sepsáním a podepsáním kupní smlouvy.
*****************************************************************
Informace
V obci byl rozšířen počet míst na sběr použitých olejů z domácností - „Klimíček
čp. 274“, Dolní dráhy a stávající za obecní hospodou. Sběrné nádoby jsou zelené, plastové, označeny nálepkou oleje tuky.
Použitý olej vkládejte pouze v plastových nádobách!!!

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
3/2020
Lyžařský výcvik sedmáků? Super zážitek!
Krušné chvilky si zažili žáci sedmé a několik žáků osmé třídy, kteří ještě týden
před odjezdem na lyžařský výcvik netušili, zda se ho zúčastní či nikoli. Situaci
zpočátku komplikovala chřipková epidemie a poté nepřející počasí, ale vše
nakonec dobře dopadlo a sedmadvacet natěšených lyžařů a jejich pedagogický
dohled v silné sestavě Mgr. Martina Bílková, Mgr. Markéta Martinů a Mgr.
Ondřej Švrček vyrazili vstříc lyžařskému dobrodružství.
Za větrného počasí 10. února 2020 dorazila skupina do Velkých Karlovic, aby
odstartovala týden plný lyžování a sněhových radovánek. Jen co přejeli Soláň,
bylo jasné, že o sníh se bát nemusí. Bylo ho totiž všude dost. O dobrodružství,
které lyžníkům připravilo počasí, více prozradila učitelka Martina Bílková:
„Počasí nám za týden strávených na lyžích ukázalo, jak dokáže být na horách
neuvěřitelně proměnlivé. Měli jsme jedinečnou možnost zažít hustý déšť,
sněhovou vánici, slunce a dokonce bouřku, kdy jsme všichni zahazovali hůlky,
lyže a utíkali se schovat. Neuvěřitelné!“
Až na proměnlivé počasí lyžaře už nic nepřekvapilo a vše klaplo na výbornou.
Všichni se naučili lyžovat, nikdo se nezranil, ani neonemocněl. A lyžaři? Ti se
dosyta vyřádili při závěrečném programu, kdy s radostí (ačkoli s malým
postesknutím) zaznělo: Klidně bych tam byl ještě týden! Bude se mi po lyžáku
stýskat! Byl to nejlepší týden mého života! Děkujeme našim učitelům za krásný
týden.
Bc. Hana Horáková

Škola se proměnila v pohádkové království a říši divů

V pátek 21. února 2020 otevřela lichnovská škola své brány všem pohádkovým
bytostem, které měly chuť se pobavit na Velkém školním karnevale. Akci
zaštťovala družina, která vymyslela pestrý program pro všechny věkové
kategorie. „Chtěli jsme, aby se pobavil opravdu každý. Pro malé dět ze školky
byl připraven program v tělocvičně a zasoutěžit si mohly v družině u Myšáků.
Velcí se mohli zúčastnit také programu v tělocvičně a zasoutěžit si zase
v prostorách páté třídy v pevnost Boyard,“ prozradila organizátorka karnevalu,
vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. Jaké úkoly skrývala právě
pevnost Boyard, prozradil další z vychovatelů Mgr. Ondřej Švrček. „Soutěžící si
mohli vyzkoušet bludiště z drátků, netradiční piškvorky či potápění skleničky
pomocí mincí. Ale největší úspěch bylo zatloukání hřebíků do špalku ve
dvojicích. Důležitá byla rychlost, ale i zručnost soutěžících.“
Program v tělocvičně moderoval sehraný učitelský pár Mgr. Monika Hanzelková
a Ing. Petr Černošek, tentokrát coby známá dvojice Pat a Mat, kteří svými
typickými gesty bavili obecenstvo a šířili dobrou náladu. Již tradičně k poslechu,
a především k rozvernému tanci hrál DJ Stoupa, který rozvlnil snad všechny
čarodějnice, vodníky, kovboje, indiány, upíry i ovečky. Bytost tančily s balónky,
na novinách či ve dvojicích.
Mezi tím přišel čas ocenit i nejlepší karnevalové masky. Pohádková porota
shledala, že vybrat pouze jednu masku, by byla velká škoda. Proto ocenění bylo
hromadné, o hlavní ceny se rozdělilo více zúčastněných, a pochutnali si tak na
výborných dortech, které pro soutěž se žáky připravila učitelka Mgr. Monika
Čempel. Ale ani ostatní nemuseli být smutní. „Pro ty, kteří ocenění nebyli, jsme
přichystali ceny útěchy. Byly to malé drobnost, které snad potěšily. A všichni t,
kteří si přišli k paní vychovatelce Ing. Alici Červenkové vyzvednout výhru
z tomboly, si mohli udělat pěknou památku ve fotokoutku,“ dodala Lucie
Vávrová.
Pro návštěvníky bylo v hlavní chodbě připraveno příjemné občerstvení, o které
se postaraly paní kuchařky ze školy, a servis zajistli rodiče ze SRPŠ. V nabídce
byly výborné vdolky, chuťovky v podobě jednohubek či slaný závin. Děkujeme
všem, kteří Velký školní karneval navštívili, a budeme se těšit zase za rok!
Bc. Hana Horáková

HASIČSKÉ KONČINY

OCENĚNÍ

Dne 22. února 2020 se uskutečnily tradiční hasičské končiny, které uzavřely
letošní plesovou sezónu. Téměř zcela naplněnému sálu hrála celý večer skupina
Take Five z Frenštátu pod Radhoštěm, která vítala příchozí návštěvníky plesu
skvělým hudebním vystoupením na cimbál už v přísálí kulturního domu. V
průběhu večera hosté zhlédli úžasné představení mladých hasičů, které nacvičili
se svými vedoucími. Před půlnocí se pak mohli těšit, zda se na ně usměje štěstí
při losování tomboly. V průběhu večera bylo pro plesající připraveno občerstvení
v podobě preclíků, škvarků a výborné večeře.
Novinkou a v podstatě třešničkou na dortu byl fotokoutek, odkud si hosté
odnášeli vzpomínku na ples v podobě fotografe.

V lednu letošního roku obdrželi dva naši členové čestné uznání Krajského
sdružení hasičů Moravy a Slezska. Jsou to pan Josef Veselka a pan Josef
Buriánek. Oběma jmenovaným blahopřejeme k tomuto významnému ocenění.
SDH Lichnov

Děkujeme sponzorům za poskytnuté ceny do tomboly, mladým hasičům za
odvahu vystoupit na plese a všem hasičům za přípravu a samotnou organizaci
plesu.
Dle ohlasů se ples vydařil, a proto se už teď těšíme na viděnou zase v příštím
roce.

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA.

členskou schůzi ČZS ZO Lichnov,

sezóna 2019 – 2020 XVIII. ročník

která se bude konat

Výsledky v 6. kole – 14.2.2020:

v pátek 3.dubna 2020
od 18:00

ženy:

v budově moštárny.
Výbor ČZS ZO Lichnov
*****************************************************************

1. místo – Langerová Věra (223)

muži:

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

Dadák Lukáš (434)
Dadák Jan (392)
Koudelák Jaroslav (357)
Matúš Miroslav (356)
Špaček Jakub (343)
Bárta Lumír (321)

Výsledky po 6. kole
ženy:

1. místo – Langerová Věra (898)

muži:

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

Dadák Lukáš (1631)
Matúš Miroslav (1566)
Dadák Jan(1551)
Koudelák Jaroslav(1410)
Špaček Jakub (1317)
Bárta Lumír (959)

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

Další termín: 7. kolo – 20. 03. 2020 – začátek v 17.00 hodin

Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Rozlosování jarní části fotbalového oddílu
NFC Lichnov, z.s.
soutěžní ročník 2019/2020
Datum a čas
22.03.2020 15:00
29.03.2020 15:30
05.04.2020 10:00
05.04.2020 15:30
10.04.2020 17:00
11.04.2020 10:00
11.04.2020 16:00
17.04.2020 17:00
19.04.2020 10:00
19.04.2020 16:00
24.04.2020 17:00
24.04.2020 17:00
25.04.2020 16:30
01.05.2020 17:00
03.05.2020 10:00
03.05.2020 16:30
07.05.2020 17:00
09.05.2020 16:30
10.05.2020 10:00
13.05.2020 17:00
13.05.2020 17:00
15.05.2020 17:00
17.05.2020 10:00
17.05.2020 17:00
23.05.2020 10:00
23.05.2020 17:00
24.05.2020 10:00
29.05.2020 17:00
31.05.2020 10:00
31.05.2020 17:00
05.06.2020 17:00
06.06.2020 14:30
07.06.2020 10:15
13.06.2020 17:00

Kolo
15
16
17
17
1
16
18
2
15
19
3
14
20
4
13
21
5
22
12
10
18
6
19
23
7
24
20
8
21
25
9
22
26
14

Domácí
Lichnov
KATEŘINICE
Lichnov
Lichnov
Lichnov
KUNČICE p.O.
PŘÍBOR
Lichnov
Lichnov
Lichnov
FULNEK
VLČOVICE - MNIŠÍ
KUNÍN
Lichnov
Lichnov
Lichnov
JISTEBNÍK
ODRY
Lichnov
Lichnov
TROJANOVICE BYSTRÉ
VOLNO
Lichnov
Lichnov
ŽILINA
STACHOVICE
ODRY
Lichnov
Lichnov
Lichnov
TICHÁ
VEŘOVICE
ŽILINA A
TROJANOVICE I

Hosté
RYBÍ
Lichnov
MOŘKOV
BORDOVICE
VOLNO
Lichnov
Lichnov
ŽILINA
VOLNO
VELKÉ ALBRECHTICE
Lichnov
Lichnov
Lichnov
TICHÁ
PŘÍBOR
STUDÉNKA
Lichnov
Lichnov
JESENÍK n.O.
JISTEBNÍK
Lichnov
Lichnov
NOVÝ JIČÍN B
SUCHDOL n.O.
Lichnov
Lichnov
Lichnov
FULNEK
FULNEK
PUSTĚJOV A
Lichnov
Lichnov
Lichnov
Lichnov

Soutěž
OP muži
OP muži
OP žáci
OP muži
OS starší
OP žáci
OP muži
OS starší
OP žáci
OP muži
OS starší
OP žáci
OP muži
OS starší
OP žáci
OP muži
OS starší
OP muži
OP žáci
OS starší
OP žáci
OS starší
OP žáci
OP muži
OS starší
OP muži
OP žáci
OS starší
OP žáci
OP muži
OS starší
OP žáci
OP muži
OP muži

NFC LICHNOV, z.s - fotbalový oddíl
742 75 LICHNOV 286, okres Nový Jičín
nfclichnov@seznam.cz

přípravka

přípravka

přípravka

POZVÁNKA

na valnou hromadu fotbalového oddílu NFC Lichnov, z.s. , která se uskuteční

v pondělí 9. března 2020 v 18:00 hodin

přípravka

v klubovně NFC Lichnov „ Na hřišt“

přípravka

Program :
přípravka
přípravka

přípravka

přípravka

přípravka

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedajícího VH
3. Schválení programu
4. Volba mandátové a návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva výkonného výboru o činnost a hospodaření fotbalového
oddílu
za rok 2019
6. Plán hlavních úkolů pro rok 2020
7. Zpráva mandátové komise
8. Odsouhlasení členských příspěvků
9. Diskuse
10. Schválení usnesení VH
11. Závěr

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

Jubilanti

V měsíci březnu se dožívají významného jubilea:
Šrubařová Jaroslava
Pustějovský Jiří
Boháčová Květoslava
Příhodová Marta

Kahánek Jaromír
Dobiáš Vilém
Rak Jiří
Hipíková Jarmila

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