Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení ze 72. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 29.12.2017
1/72 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/72 Rada obce schvaluje Rozpočet na rok 2018 pro Základní školu a Mateřskou školu Lichnov okres Nový Jičín, příspěvková organizace
3/72 Rada obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
pro Základní školu a Mateřskou školu Lichnov okres Nový Jičín, příspěvková
organizace
4/72 Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 5/2017.
********************************************************************
*
Usnesení ze 73. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 08.01.2018
1/73 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/73 Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti komise OVP.
3/73 Rada obce neschválila finanční podporu pro PS OASA Nový Jičín, o.p.s.
4/73 Rada obce bere na vědomí informace z Kulturní komise.
*****************************************************************
Usnesení ze 74. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 29.01.2018
1/74 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/74 Rada obce schvaluje realizaci statického zajištění mostu M3 u čp. 128 firmou MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 25825071,
v ceně 572 566,78 Kč vč. DPH, na základě nejnižší cenové nabídky a pověřuje
starostku uzavřením Smlouvy na realizaci.
3/74 Rada obce nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet.
4/74 Rada obce bere na vědomí informace k cyklistickému závodu žen Gracia
Orlová 2018 a souhlasí s poskytnutím neomezené reklamní prezentace pořadateli.
5/74 Rada obce neschvaluje finanční dotaci Slezské diakonii pro rok 2018.
6/74 Rada obce bere na vědomí informace k ZŠ a MŠ.
7/74 Rada obce bere na vědomí informace z Kulturní komise.

Informace občanům
Žádáme občany, aby dle § 32, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích viditelně
označili své domy číslem popisným a toto udržovali v řádném stavu.
*****************************************************************

Ořez stromů – poškozování vozů
dopravní obslužnosti a zimní údržby
Žádáme vlastníky nebo uživatele pozemků sousedících s komunikacemi a
chodníky v obci Lichnov o provedení ořezu stromů a keřů, které zasahují do
komunikace a chodníků. Tyto dřeviny brání průjezdu automobilům dopravní
obsluhy a zimní údržby a poškozují je. Při odstraňování je nutné dodržovat
zejména zásady bezpečné práce při ořezu pod vedením el. napětí a také
podjezdnou výšku, která by měla být minimálně 4 metry.
V případě, že si majitelé dřevin ořezy neprovedou sami, ořezy provedou
pracovníci obecního úřadu.
*****************************************************************

Vzduchovka 2018
STČS –AVZO a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 3. března v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“
45. 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.
*****************************************************************

GRAND PRIX – II.ročník - kuželkářské turnaje pro děti 8 – 15 let

V dalším (3. kole) – turnaji okresního svazu kuželkářského sportu se 21. ledna
2018 v Bílovci v kategorii 11-12 let umístili: Bibiána Gilarová na 5. místě (celkově
zatím 2. místo) a v kategorii 13 – 15 let Jan Dadák na 9. místě (celkově zatím 8
místo) a Jakub Špaček na 11. místě (celkově 13. místo).

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
2/2018
Dne 7. 12. 2017 se v Ostravě konal odborný seminář s tématem „Podíl ZOO při
výuce environmentální výchovy na školách“. V 7.00 jsme se vydaly do Ostravy, a
zaparkovaly u ZOO.
V 9.00 začal program. Představila se paní Milada Švecová s prezentací:
„Naplňování rámcových vzdělávacích programů ve spolupráci se ZOO Ostrava“.
Přednáška byla zajímavá. Byla o jiném způsobu vzdělávání a hlavně o expedicích
a exkurzích v ZOO. Dále vystoupila studentka 2. roč. střední školy s tématem
,,Srovnávání zoologických zahrad“. Přednáška byla vcelku originální a dobře
zpracovaná. Dále vystoupila paní Monika Ryšková s prezentací:
„Environmentální vzdělávaní, výchova a osvěta v Moravskoslezském kraji“ ohlédnutí za rokem 2017. Mluvilo se o dotačních programech a také o
soutěžích, hlavně o soutěži EKOškola v Moravskoslezském kraji. Jako další
vystoupila paní Libuše Vlasáková s prezentací ,,Plasty v oceánu, neboli 21.
století - Doba plastová“. Prezentace byla o tom, jakým způsobem oceán
znečišťují lidé a lodě a také o vlivu plastů na mořské organismy. V roce 2050
bude v moři více plastů než ryb, a jak i my můžeme oceánům pomoci. To je
vážný důvod k zamyšlení. Dále následovala přednáška ,,Hodnocení žáků podle
portfolií“, že známkovat žáky podle portfolií je dětem více příjemné. Mluvilo se o
mnoho zajímavých věcích. Přednášky nás moc zaujaly, pobavily a docela i
rozebraly. Dávaly jsme celou dobu dobrý pozor.
Po této přednášce následovala v 10.30 přestávka do 11.00. O přestávce jsme
dostali jídlo a kávu nebo čaj.
Další přednáška paní Šárky Novotné nesla název ,,Novinky ZOO Ostrava pro
školy“, ale byla i tom, jak se máme ke zvířátkům chovat. Tahle přednáška byla
taky zajímavá. Pak následovalo téma Palmový olej, Výukové prezentace o
mokřadech, Koruna ze vstupu, projekt ,,The Kukang rescue program“, který se
zabývá ochranou outloňů. Hlavním heslem tohoto projektu je: ,,I am not your
toy“ (Nejsem tvoje hračka). Další zmínka byla o projektu ,,Třídění odpadu v Kuta
Male“ a projekt „Mořské želvy“. Další projekt zvyšuje vzdělanost negramotných
dětí v Indonésii. Píší se pro ně knihy, tvoří se logické, ale i obyčejné hry. Děti jsou
naprosto nadšené, když dostanou knížku na rozdíl od dětí dnešní doby. Všichni si
prosím uvědomte, že ne všichni žijí tak dobře jako my. Přednáška nám otevřela
oči. Byla velmi krásná a k zamyšlení. Další témata ,,Fascinující svět pavouků“ a
Silent forest - Umlčený les“.
Odpoledne jsme se vydaly trolejbusem k ZOO, kde následovala 2 h prohlídka.
Pak už jsme jely domů. Myslím, že za nás všechny mohu říct, že se nám seminář
velmi líbil.
Julie, Sára a Tereza - EKOtým sedmaček

Opustit obrazy
Vánoční období nás již opustilo a začíná čas jiné radosti, trochu více bujaré, plné
veselí - čas karnevalu a plesů. Toto období, tak jako předešlé, mělo a má svůj
původ v staleté tradici nejen našeho národa. Ona bujarost a veselí, hodování a
hýření jednoho dne skončilo a nastalo období odříkání. Tímto zlomovým dnem
byla Popeleční středa, kdy začaly dny půstu až do Velikonoc, což je dlouhých
čtyřicet dní. Nebyl to jen čas, kdy se omezovalo v jídle a pití, ale i v zábavě,
prostě se omezilo vše, aby člověk měl více prostoru a času na středobod svého
života – Boha.
Jsme v době, která pluje často jen na hladině života a zapomíná, že existuje i
život pod hladinou a on je tam přitom bohatší a pestřejší než nad ní. Bujaré
slavení, to by nám šlo, ale co pak? Jsme schopni ještě něco odložit, abychom se
měli na co těšit a objevovat chuť a krásu věcí, které nám již zevšedněly. Umění
odříci si něco, je tak samo důležité jako přijímat, jelikož ten kdo přijal život, a to
skutečně, tak se jej musí naučit i opustit, a k tomu nám slouží onen čas
opouštění – půst.
Jak jsem již napsal, období půstu není jen o odříkání jídla, i když v naší
přesycené společnosti je to ku prospěchu, ale mnohem důležitější je očistit se
od nánosů obrazů a představ, kterými zamořujeme svou mysl. Nacházíme se
v době, kdy obraz hraje velmi důležitou roli: klipy, televize, internet, reklama,…
Pro současného člověka je to velká výzva, aby vstoupil do prostoru ticha a očistil
svou mysl od zamoření obrazy – to je, myslím si, půst pro moderního člověka.
Často nás však skličuje strach: co s tím množstvím obrazů, který mě zaplaví, když
budu chtít vstoupit do ticha. Stará praxe osvědčená u duchovních otců je
nevšímat si obrazů a sugescí, které mě zaplavují, neboť ony přišly a stejně i
odejdou a nahradí je jiné, jak si to můžeme všimnout, když budeme sledovat své
vnitřní myšlenkové pochody. Půst je dobré vyvážení hýření a bujarosti a dává
harmonii našemu životu….
Farář
****************************************************************

Ubytovna na víceúčelovém hřišti
Orel jednota Lichnov nabízí možnost dlouhodobého ubytování v ubytovně na
víceúčelovém hřišti. Jedná se o prostory v patře budovy (chodba, kuchyně, spíž,
2 pokoje) se sociálním zařízením v přízemí (WC, sprcha). Měsíční nájemné
(včetně energií) činí 9.000.- Kč.
Zájemci hlaste se na telefonním čísle 739 880 862 – p. Matúšová

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2017 – 2018 XVI. ročník
Výsledky v 5. kole – 18.1.2018:
ženy:
1. místo –
2. místo –
3. místo –
4. místo –

muži:

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

Gilarová Bibiána (302)
Langerová Věra (210)
Špačková Petra (201)
Langerová Jana (155)

Dadák Lukáš (420)
Matúš Miroslav (368)
Koudelák Jaroslav (357)
Dadák Jan (323)

Výsledky po 5. kole
ženy:
1. místo –
2. místo –
3. místo –
4. místo –

muži:

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

Gilarová Bibiána (839)
Langerová Věra (679)
Špačková Petra (586)
Langerová Jana (463)

Matúš Miroslav (1146)
Dadák Lukáš (1111)
Koudelák Jaroslav (1064)
Dadák Jan (1031)

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

Další termín: 6. kolo – 16. 02. 2018 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

