Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 88. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 01.10.2018
1/88 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/88 Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8022918 mezi Obcí
Lichnov a ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostku jejím podpisem.
3/88 Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo č. 354/2018/4500 se
společnost Slumeko s.r.o. na provádění zimní údržby v sezóně 2018/2019
lokalita MK spojnice Lichnov-Štramberk, MK u ZŠ Lichnov a pověřuje starostku
jejím podpisem.
4/88 Rada obce nesouhlasí s finančním příspěvkem Ceentru sociální pomoci
Třinec p.o.
5/88 Rada obce bere na vědomí žádost občanů o úpravu drobného vodního
toku a ukládá starostce svolat schůzku vlastníků dotčených nemovitost.
6/88 Rada obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva,
jejíž předmětem je nemovitá věc – kulturní památka Sloup se sochou Panny
Marie s dítětem č. UZSVM/ONJ/5451/2018 – ONJM/SBP - 20/2018 a
doporučuje ZO její schválení.
7/88 Rada obce souhlasí s navýšením nejvyššího počtu žáků školní družiny na
kapacitu 75 žáků.
8/88 Rada obce bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ o řešení problémových oblast provozu ZŠ a MŠ Lichnov. Rada obce pověřuje starostku zajištěním podkladů pro nákup nového příp. doplňkového konvektomatu, a dále
zajištěním přípravy pro zahájení oprav učebny školní družiny, oprav obkladů a
podlah ve školní kuchyni, nápravy nevyhovujícího osvětlení ve školních
učebnách, a řešením problematky nevyhovující prádelny v ZŠ a MŠ, a to pro
realizaci uvedeného nejpozději do konce letních prázdnin roku 2019.
Rada obce doporučuje zahrnout do rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky
pro realizaci parkovacích míst v areálu školy, opravu obkladů a podlah ve školní
kuchyni, opravu osvětlení (přesměrování světel) v učebnách.
9/88 Rada obce pověřuje starostku udělením pokynů JUDr. Rakovi k vypracování právního sdělení, které bude obsahovat délku promlčecích lhůt (včetně
zahájení běhu) vůči subjektům, kteří mohou být viníci škody spočívající ve finančním plnění správci daně, které vyplynulo z výsledků daňové kontroly za nesprávné platby zhotoviteli odkanalizace obce a dále aby JUDr. Raka pověřila k
zahájení aktvního vymáhání vzniklé škody.

10/88 Rada obce schválila plán jednání Rady obce Lichnov na období do
konání Ustavujícího ZO.

Usnesení z 89. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 22.10.2018
1/89 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/89 Rada obce bere na vědomí zamítnut prominut daně vydané Generálním
finančním ředitelstvím ze dne 18.10.2018. Rada obce pověřuje starostku, aby
byl JUDr. Rak pověřen okamžitě zahájit soudní vymáhání náhrady škody vzniklé v
souvislost s „Odkanalizováním Obce Lichnov“ vůči všem osobám a organizacím
(nikoli jen vůči zhotovitelům), jejichž jednání mohlo být v příčinné souvislost se
vznikem škody, která Obci Lichnov vznikla a to do 21.11.2018, kdy po tomto
datu dojde dle JUDr. Raka k promlčení nároku.
3/89 Rada obce schválila program na Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
svolaného na 31.10.2018.
*****************************************************************
Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Zasedání se konalo 31. října 2018, kterého se zúčastnilo 15 nově zvolených
zastupitelů. (Bartošová Jiřina Ing., Buriánek Jiří, Dobečková Alena Mgr., Fiala
Roman Ing., Keller Stanislav, Kocián Petr, Kubala Ondřej, Kučerová Blanka Ing.,
Mičulka Aleš Ing., Milata Tomáš, Peigerová Eva, Pustějovský Pavel, Pustějovský
Stanislav, Rak Jiří JUDr., Švrčková Zdeňka).
Zastupitelé zvolili Radu obce v tomto složení:
Starosta:
Místostarosta:
Členové rady:

Ing. Mičulka Aleš
Keller Stanislav
Ing. Fiala Roman
Mgr. Alena Dobečková
Milata Tomáš

Předseda finančního výboru: Švrčková Zdeňka
Předseda kontrolního výboru: Pustějovský Stanislav
*****************************************************************

Hnědé kontejnery

Poslední svoz biologicky rozložitelného odpadu se uskuteční
ve čtvrtek 29.11.2018, pokud to umožní klimatcké podmínky.

Velké kontejnery na biologický odpad

pro svoz list budou v obci přistaveny v průběhu měsíce listopadu na
stanovištch: Okluk, Stará Jizba, Hajnův dvůr, Autoservis, U kostela, Váha ZD,
Horní dráhy, u čp. 63 p. Gilarová, Klimíček čp. 264, Bordovice rozcest, U
Přibylů, Daremní
Důrazně žádáme občany, aby do kontejneru vhazovali pouze list a trávu !!!
Zákaz ukládání větví a ořezaných tújí a keřů !!!
*****************************************************************

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvoru v zimním období od 29.10.2018 do 31.3.2019 je
každé pondělí od 15:00 – 16:00 hodin
*****************************************************************

Tradiční koncert Javořinky k památce zesnulých
se uskuteční v neděli 4. listopadu 2018 ve 14 hodin
na místním hřbitově
Pobožnost za zemřelé se uskuteční od 15h na místním hřbitově.

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

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“sezóna 2018 – 2019
XVII. ročník

Výsledky v 2. kole – 19.10.2018:
ženy:
1. -2. místo – Gilarová Bibiána a Gilarová Ilona (226)
3. místo – Langerová Věra (214)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (392)
2. místo – Matúš Miroslav (374)
3. místo – Koudelák Jaroslav (363)
4. místo – Dadák Jan (311)
5. místo – Špaček Jakub (242)
V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.

Další termín: 3. kolo – 16.11.2018 – začátek v 17:00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Lichnov,
konané dne 5.10. a 6.10. 2018
Ceelkový počet osob zapsaných do výpisu
ze seznamu voličů a jeho dodatku
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
(celkem pro všechny volební strany)

1261
774
774
10599

Volební strana č. 1 – Občanská demokratcká strana ( 35,09%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stanislav Keller
Aleš Mičulka
Roman Fiala
Jiří Buriánek
Tomáš Milata
Petr Kocián

401 hlasů
384 hlasů
314 hlasů
311 hlasů
283 hlasů
189 hlasů

Volební strana č. 2 – Komunistcká strana Čech a Moravy (12,92%)
1.
2.

Jiří Rak
Stanislav Pustějovský

167 hlasů
151 hlasů

Volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Lichnova (16,12%)
1.
2.

Pavel Pustějovský
Jana Irsáková

173 hlasů
164 hlasů

Volební strana č. 4 – Křesťanská a demokratcká unie – Československá
strana lidová (20,73%)
1.
2.
3.

Jiřina Bartošová
Zdeňka Švrčková
Blanka Kučerová

247 hlasů
239 hlasů
177 hlasů

Volební strana č. 5 – LICeHNOVJANÉ (15,11%)
1.
2.

Alena Dobečková
Eva Peigerová

219 hlasů
183 hlasů

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
11 / 2 0 1 8
Žáci se vydali do Hostětna. Stejně jako princ Charles
Žáci lichnovské školy ve středu 26. září 2018 zamířili na exkurzi do EKOcentra
v Hostětně. A proč se vydali zrovna tam? „Třeba aby se dozvěděli, zda stačí
k čištění vody kořeny rostlin, co se dá dělat s hromadou dřevní štěpky, jak využít
sluneční energii, jak funguje pasivní dům nebo zda se dá sušit ovoce stejně jako
před dvěma sty lety,“ uvádí důvody návštěvy EKOcentra zástupkyně ředitelky
Mgr. Alena Dobečková, která exkurzi pro žáky zorganizovala a zároveň je do
Hostětna doprovodila.
„Zajímavost pro nás byla i skutečnost, že vesničce, kterou dokonce navštvil
princ Ceharles, zachránila ekologie život,“ upřesňuje kantorka, která ve škole už
dlouhá léta vede ekotým. Společně s osmi žáky lichnovské školy a dalšími žáky
Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník se tedy vydali zjistt
odpovědi na všechny možné ekologické otázky.
Ceelý průběh exkurze popsala jedna z účastnic exkurze, žákyně VI. třídy Nela
Mičulková: „Sraz byl na zastávce Obecní úřad Lichnov, kde jsme nastoupili do
autobusu a zamířili do Frenštátu pod Radhoštěm. Tam za pár minut přijel
luxusní autobus, ve kterém bylo teplo a také ekologové ze školy v Hnojníku.
Pozdravili jsme se, sedli si a jeli asi dvě hodiny do ekologické vesnice Hostětn.
Bydlí zde 250 obyvatel. Nejdříve jsme šli do sadu, kde rostou jabloně, hrušně,
švestky a další ovocné stromy. Uprostřed stál altánek, zde jsme začali plnit první
úkoly. Jako starosta obce jsme měli vyřešit místo pro volný čas rodin s dětmi.
Poté jsme pokračovali ke kořenové čistčce odpadních vod. Trochu to tam
páchlo, ale dalo se to vydržet. Pokračovali jsme k budově, kolem které už venku
byly hromady dříví. Vešli jsme dovnitř, kde obrovská pec spalovala dřevní štěpku
pro vytápění celé vesnice. Potom jsme se šli podívat na sušárnu starou dvě stě
let, která je stále funkční, a pohráli si i s vodou v přírodním dřevěném
vodovodu. V moštárně nás nejvíce zaujal úžasný stroj na polepování sklenic
etketami. Poté jsme si prohlédli pasivní dům. Tady jsme si koupili i jejich
hostětnské BIOmošty. Líbila se nám i zdejší autobusová zastávka s funkčním
telefonem a místní knihovnou. Pak jsme odjeli do lázní Luhačovic. Počasí nám
přálo a my jsme viděli hodně zajímavých míst a věcí a já už se těším na další
exkurzi.“

Přírodovědný klokan: známe nejlepší řešitele soutěže
Ve středu 10. října 2018 proběhla v lichnovské škole soutěž Přírodovědný
klokan, kterou zaštťuje Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž si bere za cíl vzbudit zájem
žáků o technické a přírodovědné obory a motvovat je k jejich studiu.
„Tato soutěž má na naší škole již dlouholetou tradici a žáci osmé a deváté třídy
si díky ní opět mohli ověřit své přírodovědné znalost,“ komentuje účast školy
v soutěži učitelka Mgr. Bohdana Hutyrová. „Úlohy byly rozděleny dle obtžnost
do tří kategorií a žáci se při jejich řešení pěkně zapotli,“ říká s úsměvem
učitelka.
Nejúspěšnějším řešitelem ve škole byl Martn Cehovanec, stříbrný post získal Jan
Tichavský a bronz vybojoval Radek Špaček. Všichni tři žáci navštěvují IX. třídu.
Velmi dobrých výsledků dosáhli také osmáci Radek Bambuch a Alex Řezníček.
Společně obsadili čtvrtou a pátou příčku.
„Nejlepší řešitelé byli oceněni a patří jim velká gratulace. Nyní se Přírodovědný
klokan vrací k protnožcům, aby předal štafetu pro změnu Matematckému
klokanovi a prověřil naše žáky v matematce,“ dodává Bohdana Hutyrová.

Dýňová polévka
Asi nejsem jediný, kdo v dětství neměl rád dýňový kompot. Když se objevil ve
školní jídelně, tak jsem tušil problém a nepříjemnost. Teď to je již lepší a
dokonce jsem našel zalíbení i v dýňové polévce a pyré.
Avšak dýně v našich končinách dostává i jiné místo než v kulinářství, a to
v našich domech, zahradách a veřejných prostorách. Objevil se u nás nový
trend z anglosaských zemí slavit Helloween. Proč se tm chci zaobírat? Vždyť je
to pro dět zábava a baví je to. Na to se nedá argumentovat, jelikož je to
pravda. Nesmíme však zapomínat, že naším posláním je dět vychovávat, ne jim
jen zprostředkovat zábavu, která nevede k hodnotám potřebným k životu ve
společnost. Jsou tady nějaká „ale“.
Svátek, tak jak se slaví v těchto zemích, není primárně o strašidlech a strašení,
ale o koledování a slaví se v konkrétní den, to je 31.10. Tedy den před slavnost
Všech svatých, tento zvyk je tedy vázán na jistý den a praxi, která se v našem
prostředí opomíjí praktkovat a ze svátku vznikl jakýsi paskvil. Díky tomu
dáváme dětem příležitost, aby se učili nahánět strach, místo toho, abychom je
učili strach překonávat a zpracovávat. Ceož vidím jako špatné a nevhodné, jelikož
dět vychováváme k tomu, aby skrze nahánění strachu získávaly moc a falešnou
autoritu, pak to má dopad na celou naši společnost. Dět se pak stávají
mocichtvé a ví, že když někomu naženou strach, tak nad ním budou mít moc.
Ono to funguje, to všichni chápeme, ale také víme, že je to špatně, a že by to
takto nemělo být. Proto jsem udiven, že tuto praxi podporujeme i ve školách?!
Další „ale“: bojíme se, že zde přijdou z východu muslimové a vnut nám svoji
kulturu, kterou nechceme, protože jsme hrdi na tu svou. Alespoň si myslím, že
to je ten důvod… Na druhou stranu přijímáme zvyky, které jsou naši kultuře cizí
a vůbec nám to nevadí.
Poslední „ale“ je ono odcizení, které v tomto svátku vidím, jelikož pomalu
nahrazuje onu tradici návštěvy hřbitovů a vzpomínky na předky. Vždyť jen
zakotvení v nějaké historii nám dává pevnou půdu pod nohama, pokud
nenaučíme dět vnímat, že patří do nějaké rodiny se svou historií, že patří do
země se svými dějinami, tak tady budeme mít partčku mladých mocichtvých
jedinců, kterým půjde jen o prosazení svých sobeckých zájmů. Nebude je
zajímat ani rodina, ani vlast… Zní to trochu pesimistcky, ale je to jen můj
pohled na nový zvyk, který dle mého moc nepřináší, ale více bere, proto se o
dýni dnes zmiňuji.
Ano slavme, ale ne jen část…
farář Roman Macura

MOTOVETERÁN KLUB LICHNOV

Popis návrhu:
Za hlavní motv nového loga Motoveterán klubu Lichnov byla zvolena silueta
motocyklu typu sidecar. Tento typ motocyklu je typickým poznávacím
znamením pro místní veterán klub. Do pozice postranního vozíku je situován
znak obce Lichnov. Tímto spojením dochází k jednoznačné identfikaci
motoveterán klubu.
Pozadí znaku tvoří rovnoramenný trojúhelník. Trojúhelník je orientován
vrcholem dolů. V místě horní strany trojúhelníku je umístěn název spolku
Motoveterán klub Lichnov. Ve spodním vrcholu je umístěno písmeno W, na
počest zakladatele klubu pana Jaromíra Webra. Výše se pak nachází letopočet
2009, kdy byl oficiálně založen tento motocyklový klub. Jeho historie je však
mnohem delší, sahá až do 2. poloviny 20. stolet.
Navržený prvek na pozadí má několik významů (trojúhelník, písmeno V).
 Značka dej přednost v jízdě – dej přednost v jízdě motoveterán klubu
Lichnov
 V – uspořádání válců motocyklových motorů do V
 Ve znaku obce jsou tmto způsobem znázorněny kopce v okolí obce zde má spíše asociovat údolí, ve kterém se obec nachází
 Trojúhelník se nachází ve znaku motocyklů BMW, URAL

Jubilant
V měsíci listopadu se dožívají významného jubilea:
Švrček Jan
Drozdová Marie
Zemanová Jaromíra
Špačková Jindřiška
Bobková Marie
Konečný Pavel
Rys Ferdinand
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho
životního optmismu do dalších let.
**************************************************************
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