Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 15. března 2018 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní“. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
OÚ Lichnov a samostatných plakátech.

**************************************************************
Usnesení ze 75. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 15.02.2018
1/75 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/75 Rada obce neschválila poskytnutí finančního příspěvku na akci „Setkání
cimbálových muzik Valašského království“.
3/75 Rada obce souhlasí s vypracováním „Projektové dokumentace na řešení
křižovatky Na Okluku v Lichnově“, v cenové nabídce 22 990,- Kč vč. DPH firmou
PROJECT WORK s.r.o., Panská 395, Studénka,742 13; IČ 29295548.
4/75 Rada obce doporučuje ZO zmocnit k z
astupování obce na valné hromadě ASOMPO, a.s., konané dne 25.5.2018 k výkonu práv akcionáře p. Stanislava Kellera.
5/75 Rada obce vzala na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise se závěrem, že veškerý majetek Obce Lichnov byl inventarizován a nebyly shledány inventarizační rozdíly.
6/75 Rada obce schvaluje realizaci opravy spodní poloviny schodiště na tribuně
v areálu fotbalového hřiště firmou JAPSTAV s.r.o., IČ 25824783, Lubina 449, 742
21 Kopřivnice v cenové nabídce 493 553,86 Kč vč. DPH, na základě nejnižší
cenové nabídky a pověřuje starostku uzavřením Smlouvy na realizaci.
7/75 Rada obce souhlasí se stanovením počtu zastupitelů ve smyslu § 67 a 68
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zařízeních) ve znění pozdějších předpisů
a to 11ti členného zastupitelstva obce Lichnov pro volební období 2018-2022 a
doporučuje ZO ke schválení.
8/75/ A Rada obce schvaluje datum zápisu do MŠ na 10.5.2018.
8/75/ B Rada obce bere na vědomí Protokol o kontrole Čj: ČŠIT-2056/17-T a Inspekční zprávu Čj: ČŠIT-2055/17-T.
8/75/ C Rada obce schvaluje s účinností od 20.2.2018 vyhlášení konkurzního
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Základní škola a
Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, IČ 75027241, Lichnov 360, 742
75, okr. Nový Jičín, v předloženém znění.

8/75/ D Rada obce odvolává ředitelku příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, IČ 75027241, Lichnov 360, 742
75, okr. Nový Jičín, Mgr. Alenu Dobečkovou, z vedoucího pracovního místa ke dni
31.7.2018.
Rada obce ukládá starostce:
a) zveřejnit vyhlášení konkursního řízení v předloženém znění
b) požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, dotčené subjekty o podání
návrhu na jmenování členů konkursní komise
*****************************************************************R
Rada Obce Lichnov, v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,

vyhlašuje konkurs
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
organizace:
Základní škola a Mateřská škola Lichnov okres Nový Jičín, příspěvková
organizace
742 75 Lichnov 360
Předpokládaný nástup do funkce : 1.8.2018
Požadavky
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
- znalost problematiky a řízení ve školství
- znalost školských předpisů
- odborné, řídící a organizační schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- plná svéprávnost / způsobilost k právním úkonům/
K písemné přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících dokumentů
- přihláška s osobními a kontaktními údaji /jméno, příjmení a titul , datum a
místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa,
číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis /
- doklady o odpovídající odborné kvalifikaci / diplom a vysvědčení o státní

závěrečné zkoušce, příp. doklady o dalším vzdělávání/, doklad o absolvování
studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti řízení
školství, příp. jeho doložení do 2 let od nástupu do funkce
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně
pracovního zařazení / např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů
apod./
- strukturovaný profesní životopis
- koncepci dalšího rozvoje školy na období 6 let / max. rozsah 6 stran
formátu A4 /
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce
ředitele/ředitelky školy / ne starší 2 měsíců /
- výpis z evidence Rejstříku trestů / ne starší 3 měsíců /
- čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s ust. §
3 odst. 1 písm. a/ zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, v platném znění
- souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními
náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, souhlas se zpracováním
osobních údajů a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
Způsob podání přihlášky
Přihlášku včetně příloh doručte na adresu:
Obecní úřad Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov poštou nebo osobním
doručením na podatelnu Obecního úřadu v uzavřené obálce s označením
„NEOTVÍRAT – KONKURS NA ŘEDITELE ZŠ“
Lhůta pro podání přihlášky
do 16. dubna 2018 / o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo
podatelny Obecního úřadu/
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkursního řízení i bez uvedení důvodu
kdykoliv zrušit nebo nikoho nevybrat.
V Lichnově 20. února 2018
Zdeňka Švrčková, starostka
**************************************************************

Ve dnech 1.3.2018 a 6.3.2018 bude z důvodu nemoci
uzavřena knihovna.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
3/2018
Na vsetínském zámku proběhlo druhé kolo
žákovské zeměpisné konference
8. únor 2018

Žákovská cestovatelská konference Valašský cestovatel
je určená pro žáky základních a středních škol, kteří se chtějí podělit o své
cestovatelské zkušenosti a zážitky s ostatními.
Konference byla zahájena v 10.00 hod. registrací prezentujících žáků uvítáním
ředitelem Muzea regionu Valašsko Ing. Tomášem Vitáskem a úvodní motivační
přednáškou.
Následovaly cestovatelské prezentace žáků z pěti základních a středních škol z
blízkého i vzdálenějšího okolí. První část byla zaměřena na Valašsko a naši rodnou
zem a postupně jsme se dostali až do vzdálených krajů. Se žáky ZŠ Růžďka jsme
prozkoumali obec Růžďka, seznámili jsme se s výletem do Kychové a na Kohútku.
Trojice žáků představila město Plzeň, další žáci nás zavedli na řecký ostrov
Lefkáda. Žákyně ze ZŠ Sychrov nám představila Pustevny historické i současné,
další prezentace nám přiblížila dovolenou na Vranově a vánoční trhy ve Vídně.
Julie Kašpárková ze ZŠ Lichnov představila polskou Wrocław jako Evropské
hlavní město kultury. Ze Střední školy cestovního ruchu z Rožnova přijely
studentky s přednáškou o německých zámcích Ludvíka Bavorského a se zážitky z
letní brigády v Řecku. Představili se i žáci ze ZŠ pro sluchově postižené ve
Valašském Meziříčí s prezentací dovolené u Lago di Garda v severní Itálii. Mladý
muž z Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí nám představil svou cestu
na indonéské Bali. Po každé prezentaci byl vždy prostor pro dotazy z publika.
Všechny příspěvky byly zábavné a poutavé a bylo vidět, že si s nimi dali žáci práci.
Není proto divu, že žáci svou účastí na konferenci nejen rozvíjeli své zeměpisné
znalosti, ale také zlepšovali své dovednosti v prezentování svých zážitků na
veřejném fóru. Součástí akce byla i cestovatelská přednáška zaměstnance muzea
a cestovatele Mgr. Jana Husáka, který ve svém příspěvku s názvem "Na cestách..."
účastníkům konference přiblížil rizikové situace, které sám na svých cestách zažil.
Zároveň k nim přidal spoustu cenných cestovatelských rad. Konference se nesla v
pohodovém a příjemném duchu. Věříme, že si žáci odnesli nejen nové znalosti a
dovednosti, ale i nadšení do dalšího cestování.
Takže příští rok na Valašském cestovateli na shledanou!
Mgr. Jan Husák

Pozvánka do Klubu důchodců.
Zveme všechny důchodce na předvelikonoční setkání do ZŠ Lichnov, kde si děti
pro nás připravily kratičký program.
Také nám paní ředitelka promítne krátké video ze zájezdu ZŠ.
Toto setkání se uskuteční v úterý dne 27.března 2018 ve 14 hod.
Těšíme se na hojnou účast.
Výbor KD
*****************************************************************

Motivační odměny a stipendia
Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole rozdávali nejen
vysvědčení, ale také odměny nejlepším žáků a žákům preferovaných oborů.
Z prostředků nadačního fondu školy bylo vyplaceno celkem 66 000 Kč a z
rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo žákům dvou
preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem
44 000 Kč. Další odměny obdrží žáci naší školy v měsíci červnu 2018. Celkem za
školní rok vyplatíme žákům na odměnách a krajských stipendiích celkem 280 000
Kč. Tato částka se bude v příštích letech zvyšovat. Naši žáci budou moci od
druhého ročníku studia navíc pobírat podniková stipendia.
Být žákem Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně se vyplatí.
Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916.
„Našim žákům zajistíme, co nikdo jiný ani nenabídne“.
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy
*****************************************************************
Velikonoční bohoslužby 2018 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
29. 3. Zelený čtvrtek 1700, během mše svaté bude obřad umývání nohou
30. 3. 1700 Velkopáteční obřady: Křížová cesta, po ní budou následovat obřady
31. 3. 2000 Vigilie – křest, po mši svaté bude žehnání pokrmů
1. 4. 900 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
2. 4. 800 Velikonoční pondělí
Přistoupit k předvelikonoční svátosti smíření bude možné 24. 3. od 14.00 do
15.30 hodin. Během soboty dopoledne bude kostel otevřen k modlitbě.
Více informací na www.lichnov.farnost.cz

Sjezd na čemkoli

Dne 17. 02. 2018 se po pěti letech uskutečnil Sjezd na čemkoli. Rozhodnutí o
uspořádání akce padlo jen několik málo dnů předem, na základě aktuálních
sněhových podmínek.
Právě nedostatek sněhu zhatil pořádání akce v minulých letech. Zatímco poprvé
se akce uskutečnila u myslivecké chaty, letos akce proběhla u Izidora. Pro
závodníky byla připravena atraktivní trať, která prověřila jejich jezdecké umění.
Pro diváky bylo připraveno posezení a občerstvení. Byla také možnost si
vlastnoručně opéct špekáček. Sjezdování se zúčastnilo zhruba 30 dětí. Ty pak
doplnilo i několik dospělých, kteří pro dopravu z kopce využili netradiční
prostředky. Na závěr proběhlo vyhlášení nejrychlejších sjezdařů. S prázdnou však
neodešel nikdo ze zúčastněných. Díky Obci Lichnov a Sboru dobrovolných hasičů v
Lichnově se tak každý mohl těšit z drobných dárků a sladkostí.
Z celé akce vzniklo i video, které je možno shlédnout na
https://www.youtube.com/watch?v=XnAEE-LcRCs. Jsme rádi, že se celá akce
vydařila, a pro děti se nám podařilo uspořádat zábavné odpoledne. Velký dík patří
všem, bez jejichž pomoci by akce nemohla proběhnout. Vážíme si toho, neboť
svůj volný čas věnovali druhým. Snad se zima vrátí do "starých kolejí" a bude
možné podobné akce uspořádat i v dalších letech.
(foto naleznete na www.lichnov.cz v sekci fotogalerie – sjezd na čemkoli)
SDH Lichnov
*****************************************************************

Zajímá vás život vašich předků?
Nebo chcete rodokmen darovat někomu blízkému?
Pokud ano, neváhejte mne kontaktovat.
Ráda vám sestavím váš rodokmen!

RODOKMENY
____________________________
Vlastislava Schindlerová
Frenštát p. R.
rodok@centrum.cz
605 875 230

Orel jednota Lichnov pořádá ve dnech 19.3. až 25.3.2018

TURNAJ V KUŽELKÁCH

registrovaných i neregistrovaných
o putovní pohár Orla jednoty Lichnov
XVII. ročník
soutěž jednotlivců, dvoučlenná družstva – muži, ženy
Disciplína: 100 HS 2x (25 + 25)
Více na www.orellichnov.cz
POZOR!
TURNAJ DĚTÍ se uskuteční až 14.4.2018 – více v příštím zpravodaji
*****************************************************************

Můžete, ale nemusíte ………..

Zdá se vám, že jste loni všechno stihli?
Že jste měli všechno pod kontrolou?
Že jste stačili všechno sledovat?
Že jste byli na mejdanu, kde se rozdávaly dárky skoro za sto tisíc?
Pokud si na všechny otázky můžete odpovědět ano, ani nemusíte číst dále. Pokud
je ale vaše odpověď záporná, zkuste si následující řádky pročíst.
Slévárna GIFF a.s. (to je ta jedna ze dvou ve Frýdlantu nad Ostravicí), která bude
letos slavit už 400 let od založení, totiž pořádá už druhý ročník desetiměsíční
soutěže, do níž se můžete registrovat kdykoliv během roku a přesto vyhrát první
cenu. A ceny budou ne ledajaké. Už loni byl první cenou iPhone 7, a k němu bylo
dalších skoro sto cen.
Jedinou podmínkou pro výhru v soutěži je splnit podmínky. Tj. navštívit 30
cílových míst v Beskedych a okolí a koupit si soutěžní tričko. Poznáte spoustu
nových, bezvadných lidiček a určitě se budete bavit. Můžete chodit kdykoliv, před
šichtou, po šichtě, v noci, o víkendech, můžete běhat, můžete jít procházkovým
tempem, můžete absolvovat několik kol, můžete chodit se psem, s dětmi,
s manželkou, kamarády, milenkou…prostě můžete, co chcete. Ale nemusíte. U
Telky je taky dobře. Pak ale s čerstvým vzduchem, úžasnými výhledy, místy, o
kterých jste ani neslyšeli a koneckonců ani s cenami, počítat nemůžete.
Takže stačí se zaregistrovat na stránkách soutěže http://prosteveforme.giff.cz a
je to. Do soutěže už se zapojila skoro půltisícovka sportovců, od mimin až po
borce a borkyně, kteří už do práce chodit nemusí. Každý rok přicházíme
s novinkami. Letos to bude losování, které ještě nikdy nikde neproběhlo, a
budete mít trička, která vám budou během roku sama dávat informace, které
jinde nenajdete.Všechny informace najdete na našich stránkách, a když si
nebudete vědět s něčím rady, napište. Odpovídáme obratem. Tak to zkuste.
Budete PROSTĚ VE FORMĚ
Za organizační tým Tom Farný a Tom Vrubl

Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru

V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na
životech, zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický
(většina vybavení domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např.
čalouněný nábytek, bytový textil apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena
kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na
záchranu je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná
se o jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru
cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je spolehlivým
ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i nenáročné na
provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou
pořizovací cenou.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2017 – 2018 XVI. ročník
Výsledky v 6. kole – 16.2.2018:
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (312)
2. místo – Langerová Věra (233)
3. místo – Langerová Jana (175)

muži:

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

Dadák Lukáš (386)
Matúš Miroslav (361)
Koudelák Jaroslav (351)
Dadák Jan (304)

Výsledky po 6. kole
ženy:

Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální variantou
je však rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou prašné prostory,
velmi vlhké prostory (koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve
vrcholech půdních prostorů střech. Správná instalace hlásiče je pod stropem
uprostřed hlídané místnosti. Maximální hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je
60 m2 a vzdálenost mezi podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou
údržbu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve které je
poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce
a signalizace a to jak rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je
lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.

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

muži:

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

Gilarová Bibiána (1151)
Langerová Věra (912)
Langerová Jana (638)
Špačková Petra (586)

Matúš Miroslav (1507)
Dadák Lukáš (1497)
Koudelák Jaroslav (1415)
Dadák Jan (1335)

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

Další termín: 7. kolo – 16. 03. 2018 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Nový zásahový automobil
Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově byl založen roku 1894. Všední dny lidského
života jsou protkány dny smutečními, ale i dny svátečními. Stejně je tomu tak i
v životě sboru dobrovolných hasičů. Jeden z významných okamžiků jsme prožili
koncem roku 2017. Do našeho sboru přibyl nový člen. Stal se jím nový zásahový
automobil. Podle dostupných historických záznamů lze konstatovat, že se jedná o
vůbec první zcela nový automobil. V minulosti v našem sboru sloužila celá řada
automobilů. Jednalo se o vozy Tatra, Steryer, či současný automobil Škoda 706
RTHP. Vždy se jednalo o starší vozidla, která díky záslužné péči našich členů
sloužila jednotce sboru dobrovolných hasičů věrně spoustu let.
Nyní se tato řada rozšířila o nový dopravní automobil Citroen Jumper ve
specifikace DA-L1Z. Označení DA-L1Z znamená, že se jedná o dopravní automobil
v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ a slouží
k transportu evakuovaných osob.
Základem vozidla je dodávka Citroen Jumper v konfiguraci L4H2. Dodavatelem
vozidla se na základě výběrového řízení stala společnost JV CAR s.r.o. Citroen
Kunín. Do dodávky je provedena hasičská vestavba. Zhotovitelem této vestavby
je společnost HAGEMANN A.S. Opava.
Vozidlo je osazeno naftovým motorem o objemu 1997 cm 3 a výkonu 120 kW.
Automobil je zařazen do kategorie s celkovou hmotností do 3,5 t. Celkové rozměry
vozidla jsou délka/šířka/výška 6363/2050/2830 mm. Důležitou podmínkou bylo
omezení výšky vozidla s ohledem na rozměry stávajících garážových vrat. To se
podařilo s rezervou několika málo centimetrů. Vozidlo je vyvedeno v barvě RAL
3024 (luminiscenční červená). Toto barevné provedení je totožné s tím, které je
užíváno u profesionálních jednotek hasičů v MS kraji.
Vozidlo má celkem 9 míst. Kabina osádky je konfiguraci 3 plus 6. Přístup k šesti
samostatným sedadlům je bočními posuvnými dveřmi. Sedadla pro cestující jsou
ve dvou řadách po třech. Jsou polohovatelná a posuvná v podélném směru.
Sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy. Pod každým ze sedadel se nachází
schránka pro osobní věci. V kabině posádky se dále nachází dobíjecí úchyty pro
přenosné radiostanice a svítilny. V prostoru velitele vozu je umístěna digitální
radiostanice, ovládání výstražného zvukového a světelného zařízení a zásuvka
s USB porty.
Nákladový prostor je přístupný zadními dvoukřídlými dveřmi a od prostoru
posádky je oddělen prachotěsnou přepážkou. Nákladový prostor je vybaven
regálovým systémem pro uložení zavazadel. Součástí systému je i výsuvná plošina
pro snazší manipulaci s těžšími zavazadly. V nákladovém prostoru jsou mimo jiné
umístěny hasicí přístroje, lékárnička či svítilny s magnetickými úchyty. Veškeré
vnitřní prostory a také vnější prostory jsou osvětleny pomocí LED svítidel. Vozidlo

je vybaveno také nezávislým topením, klimatizací, parkovací kamerou a tažným
zařízením. Na střeše se nachází zahrádka.
Pořizovací hodnota činila téměř 1,2 mil Kč s DPH. Dotace z Ministerstva vnitra
činila 450 000 Kč, dotace z Moravskoslezského kraje 225 000 Kč. Zbylou částku
hradila Obec Lichnov ze svého rozpočtu.
Finančně také přispěl Sbor
dobrovolných hasičů Lichnov, společnost ASOMPO a.s. a společnost A.P.S. s.r.o.,
Mořkov.
Vozidlo bude používáno nejen pro zásahy, ale také pro dopravu mladých hasičů
na soutěže a spolkovou činnost.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří mají zásluhu na pořízení nového vozidla
pro náš sbor. Patří mezi ně Moravskoslezský kraj, Ministerstvo vnitra, Obec
Lichnov, společnost ASOMPO a.s firma A.P.S. s.r.o., Mořkov, a členové SDH
Lichnov, jmenovitě pak Jiří Buriánek a Stanislav Keller. Nesmíme zapomenout ani
na dodavatele společnost JV CAR s.r.o. a společnost HAGEMANN A.S. Opava.
Počátkem měsíce května plánujeme u příležitosti oslav sv. Floriana – patrona
hasičů, slavnostní představení vozidla veřejnosti spojené s jeho požehnáním.
Přejme si, aby nám vozidlo sloužilo dlouho a dobře, a aby naplňovalo společně
s hasiči své poslání.
SDH Lichnov

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

Jubilanti
V měsíci březnu se dožívají významného jubilea:

Veselková Josefa
Majerková Jarmila
Mikulenková Alena
Pavlová Jarmila

Hubeňák Milan
Hutyrová Evženie
Švarcová Vladimíra
Pustějovská Jana

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