Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 14. června 2018 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostnstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
OÚ Lichnov a samostatných plakátech.

**************************************************************
Usnesení z 80. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14.05.2018
1/80 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/80 Rada obce souhlasí s uzavřením MŠ v termínu 16.7. 2018 do 20.8.2018
v době letních prázdnin.
3/80 Rada obce schvaluje s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající
technické infrastruktury, mezi obcí Lichnov a společností ČEPS a.s.,
Elektrárenská 774/2, Praha 10 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4/80 Rada obce bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor a
pověřuje starostku vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor
v budově č.p. 125, bývalá pedikúra. Rada obce pověřuje starostku revizí
stávajících smluv na nebytové prostory s ohledem na výši nájemného.
5/80 Rada obce schvaluje realizaci opravy střechy na budově ZŠ Lichnov firmou
MG NOW s.r.o., Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava, IČ: 04451163, DIČ:
CZ04451163, v cenové nabídce 520 000,- Kč bez DPH na základě nejnižší
cenové nabídky a pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o dílo.
6/80 Rada obce bere na vědomí Zápis z 2. jednání konkurzní komise - o průběhu
konkurzního řízení na pracovní místo ředitel/ka ZŠ a MŠ Lichnov ze dne
14.5.2018. Rada obce rozhodla jmenovat na pracovní místo ředitele/ředitelky
organizace Základní škola a Mateřská škola Lichnov okres Nový Jičín,
příspěvková organizace 742 75 Lichnov 360, paní Mgr. Olgu Síbrtovou .
*****************************************************************
*
Žádáme občany, kteří jsou napojeni na místní „pračkový vodovod., aby viditelně
označili hlavní uzávěry vody a současně nahlásili napouštění bazénů na Obecní
úřad.
******************************************************************
Sběr starého papíru je celoročně zajištěn v Domečku u budovy Základní školy
Lichnov. Žádáme občany, aby starý papír volně neukládali u kontejnerů.

OZNÁMENÍ
Obce Lichnov

Základní škola a Mateřská škola Lichnov

o záměru nájmu

v katastrálním území:
předmět nájmu:

6/2018

Lichnov u Nového Jičína
nebytové prostory v budově čp. 125 občanská vybavenost,
jež je součást pozemku parc. č. st. 310 – zastavěná plocha
a nádvoří

vlastník:

Obec Lichnov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rada obce Lichnov dne 14.5.2018 svým usnesením č. 4/80
rozhodla
o záměru Obce Lichnov pronajmout nebytové prostory v rozsahu 44 m2 v budově
čp. 125 občanská vybavenost, jež je součást pozemku parc. č. st. 310 – zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Lichnov u Nového Jičína.
Předpokládaný termín zahájení nájmu je od 1.7.2018.
Oznámení je zveřejněno v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Záměr nájmu nebytových prostor musí být v obci vhodným způsobem zveřejněn
nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v orgánech obce, aby se k němu
mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
K tomuto záměru lze předkládat písemná vyjádření a nabídky na podatelnu
Obecního úřadu v Lichnově, Lichnov 90, 742 75 Lichnov.

V pondělí 30. 4. 2018 jsme u nás ve škole oslavili Den Země.
Celý den probíhala přednáška o plazích, které se zúčastnili žáci 3., 4., 5., 6., 7. a 8
třídy. Nebyla to jen obyčejná přednáška, protože jsme si mohli vybrané hady vzít
na ruku.
Po přednášce jsme se vydali s žákyní 7. třídy sbírat odpadky po obci. Ne každému
se to ale líbilo, ale byli i takoví žáci, kteří se tm dokonce bavili. Uprostřed vesnice
našli např. starou levou botu nebo konstrukci stanu.
Po náročném dni nás čekal ve školní jídelně vynikající oběd, který nám připravil
kuchař společnost Podravka a naše paní kuchařky. Ochutnali jsme maďarskou
rybí polévku, kuřecí závitek, čočku beluga s restovanou zeleninou.
Žáci 9. třídy navštvili ČOV v Lichnově.
Tento den nás také navštvily auditorky mezinárodního programu Ekoškola, aby
zhodnotly naši celoroční práci v oblast ekologie.
Z mého hlediska se mi letošní Den Země v naší škole velice líbil.
Žákyně VI. Třídy
Milá paní Dobečková a milý Ekotýme,
je mou milou povinnost vám oznámit, že na základě auditu a dodaných podkladů
rozhodla hodnotcí komise o udělení ttulu Ekoškola vaší ZŠ a MŠ Lichnov.
Tímto také získáváte oprávnění po dobu čtyř let používat logo, vlajku a název
Ekoškola. Slavnostní předávání ttulů Ekoškola proběhne 20. 6. 2018 v budově
Senátu ČR v Praze.
Přeji pohodové dny a ttul s dětmi a rodiči pořádně oslavte!
Marie Servítová

V Lichnově 28.5.2018

Zdeňka Švrčková, starostka

Mezinárodní program Ekoškola
TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.
Haštalská 17, 110 00 Praha 1

PŘEDÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO VOZIDLA

******************************************************************
Další úspěchy naší školy:
Ve výtvarné soutěži Western a koně očima dět - téma Život v přírodě, do které
se zapojila školní družina, žákyně 4. třídy postoupila do semifnále
20 žáků z 295 účastníků.
Slavnostní fnále této soutěže se uskuteční dne 16. 6. 2018 od 14 hodin
ve westernovém areálu Malá skála, Kletné - Suchdol nad Odrou v rámci
DĚTSKÉHO WESTERNOVÉHO DNE.
V oblastní pěvecké soutěži Frenštátský zpěváček se žákyně 3. třídy umístla
na 2. místě v I. kategorii a žákyně 6. třídy na 3. místě v III. kategorii.
Ve sportovní soutěži Lubinská střela 12 žáků 3.-5. třídy obsadilo 2. místo.

Dne 4. května 2018 se v Lichnově uskutečnila slavnostní událost. Jednotce sboru
dobrovolných hasičů byl poprvé v její 124 leté historii předán zcela nový hasičský
dopravní automobil DA-L1Z Citroen Jumper. Vozidlo bylo pořízeno již ke konci
roku 2017, ale slavnostní předání se uskutečnilo až při příležitost svátku patrona
hasičů sv. Floriana. Slavnostnímu předání předcházela mše svatá za živé a
zemřelé hasiče z Lichnova. Po mši svaté již přišel na řadu dlouho očekávaný
slavnostní okamžik.
Úvodem velitel jednotky pan Jiří Buriánek přivítal starostku obce Lichnov paní
Zdeňku Švrčkovou, zástupce dodavatele JV CAR, s.r.o. a zástupce frmy A.P. S.
Zástupci frem Hagemann a ASOMPO se bohužel z časových důvodů nemohli
zúčastnit.
Následoval projev paní starostky, která v něm mimo jiné popřála, aby vozidlo
muselo co nejméně vyjíždět k zásahové činnost, protože každá takováto činnost
je spojena s lidským neštěstm. Starostka uvedla, že v roce 2017 vypsalo
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky a Moravskoslezský kraj dotaci na pořízení nových dopravních
automobilů pro JPO 5., díky které mohlo být nové vozidlo pořízeno.
Dále následovalo poděkování všem, kteří se podíleli na pořízení tohoto
automobilu. Jako výraz díků obdrželi pamětní plakety.
Poté již převzal veliteli jednotky z rukou paní starostky klíče od nového vozidla.
Vrcholem akce bylo slavnostní požehnání nového vozidla místním farářem a
zároveň členem SDH Lichnov p. Romanem Macurou. Celý akt byl zakončen
slavnostním přípitkem a prohlídkou nového hasičského automobilu.
Nejen pro členy, ale i pro veřejnost bylo v hasičském domě připraveno bohaté
občerstvení formou rautů. Posezení probíhalo v přátelské atmosféře a skončilo
až v pozdních nočních hodinách. Starší hasiči při této příležitost zavzpomínali na
minulou techniku a na doby své aktvní činnost. Mladí hasiči naopak svým
kamarádům pyšně ukazovali „jejich nové auto“.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů tak nyní ofciálně disponuje moderním
dopravním automobilem, který bude sloužit nejen k zásahové činnost, ale také
pro práci s mladými hasiči a rovněž pro potřeby obce Lichnov.
Přestože nové vozidlo má sloužit lidem, tak byla účast širší veřejnost na
slavnostním předání oprot očekávání nižší. Přitom se jednalo o zajímavou
příležitost seznámit se s technikou a prací místních hasičů. Rovněž to byl důvod k
příjemnému sousedskému posezení. Žijeme v době, kdy pořízení nového vozidla
se již stalo rutnní záležitost.
Přesto děkujeme všem zúčastněným, partnerům, obci Lichnov a členům jednotky
přejeme vždy bezpečný návrat domů ze zásahů.
SDH Lichnov

Turnaj v kuličkách
o putovní pohár Orla jednoty Lichnov
20.5. 2018 – IV. ročník
Výsledky:
Kluci do 15 let: 1. Martin Koudelák
2. Stanislav Keller
3. Sidney Rek
4. - 5. Václav Mikeska a Max Pustějovský
Dívky do 15 let:: 1. Bibiána Gilarová
2. Veronika Koudeláková
3. Valérie Pustějovská
Muži:

1. Jaroslav Koudelák ml.
2. Marek Gilar
3. Pavel Pustějovský
4. Miroslav Matúš
5. Jaroslav Koudelák st.

Ženy:

1. Jana Mersi

Absolutním vítězem pro rok 2018 se stal Jaroslav Koudelák ml.
******************************************************************

Ústřední turnaj Orla v kuželkách družstev – Ratškovice
Dne 19.5.2018 se kuželkáři Orla Lichnov ve složení Bibiána Gilarová, Jakub
Špaček, Miroslav Matúš a Jaroslav Koudelák zúčastnili turnaje v kuželkách
v Ratškovicích. Za účast 8 družstev z celé republiky jsme sice skončili těsně
poslední, ale svým nízkým věkovým průměrem jsme na celé čáře vyhráli. Bibi a
Kuba jeli především získávat zkušenost, což oba dva svými nejlepšími výkony
potvrdili. Věřme, že jim zápal pro hru kuželek vydrží.
Miroslav Matúš

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA.
sezóna 2017 – 2018 XVI. ročník
Výsledky v 9. kole – 12. 5. 2018:
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (252)
2. místo – Langerová Věra (223)
3. místo – Langerová Jana(184)

muži:

1. místo – Dadák Jan (347)
2. místo – Matúš Miroslav (333)
3. místo – Koudelák Jaroslav (331)

Výsledky po 8. kole
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (1964)
2. místo – Langerová Věra (1588)
3. místo – Špačková Petra (1251)
4. místo – Langerová Jana (1028)

muži:

1. místo – Matúš Miroslav (2604)
2. místo – Koudelák Jaroslav (2455)
3. místo – Dadák Jan (2300)
4. místo – Dadák Lukáš (1820)

Celkovými vítězi XVI. ročníku se stali
Bibiána Gilarová a Miroslav Matúš.
*****************************************************************

Májový turnaj 2018 – Nový Jičín

V květnu se zúčastnili hráči Orla Lichnov turnaje tříčlenných družstev v Novém
Jičíně. Družstvo Lichnov II ve složení Ilona Gilarová, Jaroslav Koudelák a Miroslav
Matúš se umístlo na 3. místě a družstvo Lichnov I ve složení Bibiána Gilarová, Jan
Dadák a Jakub Špaček skončilo na 7. místě.

Horečky ranč

Srdečně vás zveme na slavnostní otevření !!!
Dne 2.6. a 3.6 .2018 od 10:00 do 18:00 hod

NABÍZÍME LETNÍ TÁBORY A UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH
www.horecky-ranc.cz
Občerstvení zajištěno , pro dět skákací hrad , tee pee
Kde nás najdete ???
Lichnov 500, Ranč je od adresy cca 350m
Tel. 603 834 947 Luděk Böhm

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

Jubilant

V měsíci červnu se dožívají významného jubilea:
Špačková Eliška
Jalůvková Marie
Drozdová Helena
Růžička Pavel
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optmismu do dalších let.
********************************************************************
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