Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení ze 77. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 26.03.2018
1/77 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/77 Rada obce schválila Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28.října 1235/169,
Mariánské Hory 709 00 Ostrava , IČO 45193665 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
3/77 Rada obce souhlasí s Dodatkem ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou
poštu, s.p. - pošta Partner a doporučuje ZO jeho schválení.
4/77 Rada obce schválila složení konkursní komise pro konkursní řízení na
vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Lichnov
okres Nový Jičín, příspěvková organizace, Lichnov 360, 742 75 Lichnov.
5/77 Rada obce schválila finanční podporu v částce 5 000,- Kč na publikaci
Frenštátsko v lidových písních a tancích.
*****************************************************************
Usnesení z 78. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 09.04.2018
1/78 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/78 Rada obce neschvaluje příspěvek mobilnímu hospici Strom života.
3/78 Rada obce bere na vědomí informace z Kulturní komise.
*****************************************************************
Usnesení z 79. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 23.04.2018
1/79 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/79 Rada obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
NJ/414/i/2017/Ja a doporučuje ZO její schválení.
3/79 Rada obce schvaluje doplnění informací týkajících se dlouhodobých úvěrů
do Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2020 doporučuje ZO jeho
schválení.
4/79 Rada obce schvaluje realizaci opravy kaple na hřbitově firmou Stanislav
Štefek, DiS, Vrchlického 956, Příbor, IČ: 88533344, DIČ:CZ8808296035, v cenové
nabídce 227 722,- Kč vč. DPH na základě nejnižší cenové nabídky a pověřuje
starostku uzavřením Smlouvy o dílo.

5/79 Rada obce bere na vědomí informace o přípravě Lampionového průvodu.
6/79 Rada obce bere na vědomí informace z Kulturní komise.
7/79 Rada obce bere na vědomí informace z Komise pro rozvoj a estetizaci obce.
*****************************************************************
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Pozvánka
Ve čtvrtek dne 22. března 2018 jsme s paní ředitelkou jeli na Odbor životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
na křest knihy „Příběhy stromů z pera nejmladších autorů“ spojený s předáním
odměny jejím autorům.
Tato knížka vznikla na podnět paní ředitelky Aleny Dobečkové.
Z naší školy bylo pozváno 10 žáků. Po uvítací řeči se konal křest knihy, kterou
pokropila náměstkyně hejtmana MsK Jarmila Uvírová.
Pak autoři povídek nastoupili vždy po pěti a dostali úžasné ceny. Např. stolní hru,
blok a propisku, ale nejvíce nás potěšily poukázky v hodnotě 1 000 korun, které se
daly použít pouze v Nové Karolíně. Proto jsme zde strávili asi dvě hodiny, abychom
dobře vybrali.
Domů jsme jeli opět vlakem. Celý den jsme si moc užili.
Tereza Šulganová VII. třída
Dne 28. 3. 2018 jsme se vydali s třídou po stopách J. A. Komenského do Fulneku.
Jako první jsme si prohlédli kostel Nejsvětější Trojice. Je o hodně větší než náš
kostel v Lichnově. Dozvěděli jsme se zde několik zajímavých informací. Cestou na
zámek jsme se zastavili u zvonice Černé věže a vystoupali až ke zvonu. Od
zámeckého komplexu jsme došli do Žákovského háje, kde Jan Amos Komenský v
přírodě nad městem nejraději vyučoval.
Po návratu na náměstí jsme navštívili radnici a opět vyšli na radniční věž, odkud
byl nádherný výhled na celé město.
Poté byl rozchod po náměstí a kolem jedenácti jsme vyrazili na cestu zpátky. Ve
škole nás čekal slavnostní oběd u příležitosti Dne učitelů. Paní kuchařky připravily
výborný oběd podle návrhu žákyně naší třídy.
Anna Petrová VII. třídy
Proč Fulnek?
Rok 2017 byl věnovaný baroku a barokními památkami se může pochlubit i
severní Morava. Například celé město Fulnek je perlou barokní architektury.
Fulnek je spjat i s osobností J. A. Komenského, který zde působil jako rektor a
kazatel Jednoty bratrské. S barokními památkami se zde můžeme potkávat na
každém kroku, od sloupu Nejsvětější Trojice až po kašnu Jana Sarkandera a další.
Pro sportovní a mladší generaci je Fulnek znám díky tenistce Petře Kvitové.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2017 – 2018 XVI. ročník
Výsledky v 8. kole – 20.4.2018:
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (264)
2. místo – Langerová Věra (214)
3. místo – Langerová Jana(206)
4. místo – Špačková Petra (199)

muži:

1. místo – Koudelák Jaroslav (373)
2. místo – Matúš Miroslav (369)
3. místo – Dadák Jan (327)

Výsledky po 8. kole
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (1711)
2. místo – Langerová Věra (1365)
3. místo – Špačková Petra (1251)
4. místo – Langerová Jana (844)

muži:

1. místo – Matúš Miroslav (2250)
2. místo – Koudelák Jaroslav (2124)
3. místo – Dadák Jan (1953)
4. místo – Dadák Lukáš (1820)

Další termín: 9. kolo – 11.5.2018 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
*****************************************************************

Turnaj o putovní pohár Orla jednoty Lichnov - XVII. ročník
Dne 14.4.2018 uspořádal Orel jednota Lichnov turnaj v kuželkách pro
neregistrované děti - zúčastnilo se 5 dětí z Lichnova.
Výsledky:
žáci 10 – 15 let: 1. Jan Dadák, 2. Jakub Špaček
žákyně 10 – 15 let: 1. Zuzana Janečková, 2. Bibiána Gillarová, 3. Aneta
Dobiášová

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

Jubilant
V měsíci květnu se dožívají významného jubilea:
Tichavská Blažena
Šrubař Ladislav
Švrček Zdeněk
Pustka Petr
Kotková Libuše

Harabišová Juliana
Kučerová Blanka
Polášková Dana
Pavlová Dagmar
Grozmanová Karla

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