Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 20. prosince 2018 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
OÚ Lichnov a samostatných plakátech.

**************************************************************
Usnesení z 1. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 05.11.2018
1/1 Rada obce se seznámila s platným Jednacím řádem Rady obce Lichnov a
ukládá členu Rady obce Ing. Fialovi zpracovat případné návrhy na úpravu či
doplnění tohoto Jednacího řádu Rady obce Lichnov.
2/1 Rada obce zřizuje pro volební období 2018-2022 tyto komise Rady obce
Lichnov: 1. komisi fnanční
2. komisi služeb
3. SPOZ
4. komisi OVP a přestupkovou
5. komisi pro rozvoj a estetzaci obce
6. komisi kultury a sportu
3/1 Rada obce jmenuje předsedy těchto komisí Rady obce Lichnov pro volební
období 2018-2022:
předseda fnanční komise – Ing. iičulka Aleš
předseda komise služeb – Buriánek Jiří
předseda komise kultury a sportu – iilata Tomáš
předsedkyně SPOZ – igr. Dobečková Alena
předseda komise OVP a přestupkové – JUDr. Rak Jiří
předseda komise pro rozvoj a estetzaci obce – Ing. Holub Jaroslav
4/1 Rada obce ukládá předsedům komisí rady předložit RO ke schválení návrhy
na jmenování členů jednotlivých komisí.
5/1 Rada obce schvaluje pro volební období 2018-2022 jako oddávající:
- starostu obce Ing. iičulku Aleše
-předsedkyni SPOZ igr. Dobečkovou Alenu, členku Rady obce
6/1 Rada obce schvaluje změnu podpisového vzoru k účtům Obce Lichnov panu
Ing. Aleši iičulkovi, panu Stanislavu Kellerovi a paní Janě Kyprové. Dispoziční
právo účtu budou mít dvě osoby dle podpisového vzoru s razítkem Obce
Lichnov. Dle směrnice o účetnictví a oběhu účetních dokladů a dle Směrnice o
fnanční kontrole Rada obce schvaluje změnu podpisových vzorů k uvedeným
směrnicím a pověřuje starostu obce realizací těchto Podpisových vzorů.

7/1 Rada obce schvaluje pro volební období 2018-2022 zaměstnance obce
s příslušným řidičským oprávněním a členy RO pana Ing. Aleše iičulku,
Stanislava Kellera, Ing. Romana Fialu a Tomáše iilatu jako oprávněné k použit a
řízení služebního vozidla Obce Lichnov pro služební účely (za předpokladu
vykonávané funkce).
8/1 Rada obce zřizuje pro volební období 2018-2022 tento povodňový orgán –
povodňovou komisi Obce Lichnov v následujícím složení:
Předseda – Ing. Aleš iičulka, iístopředseda – Stanislav Keller, Členové – Jiří
Buriánek, Josef Buriánek, Roman Fiala, iilan Žáček, iarian Lukeš
9/1 Rada obce ukládá fnanční komisi připravit na příšt jednání RO tyto návrhy:
1. úpravy rozpočtu pro rok 2018
2. nového rozpočtu na rok 2019
3. výše poplatku za odpady, ceny vodného obecního vodovodu a ceny
stočného na rok 2019 (výpočet v souladu s platnými zákonnými předpisy a
v návaznost na skutečnost roku 2018)
10/1 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015817/VB/1 a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
11/1 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení určení nové
pověřené osoby za dokončení nového územního plánu paní Evu Peigerovou.
********************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na vánoční večírek, který se koná v úterý 4.prosince
2018 v 15 hodin v klubovně nad pohostnstvím „Na Obecní“. Kulturní vložku si
pro nás připravily dět z místní iateřské školy. Bude také ochutnávka vánočního
cukroví od členek klubu důchodců.
Na vaši účast se těší výbor KD
****************************************************************

Oznámení Honebního společenství Lichnov-Bordovice
Členům tohoto Honebního společenství budou vypláceny členské podíly za rok
2017-2018. Vyplácení podílů započne 3.12.2018 na OÚ Lichnov vždy v úřední
dny do 19.12.2018.
Starosta HS Raška Oldřich

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
12 / 2 0 1 8
Vážení čtenáři,

je to už bezmála měsíc, co jsme si v prostorách lichnovské školy připomněli
100. výročí od vzniku republiky. Akce, kterou jsem původně nazývala
„kočkopes“ pro spojení dvou – pro mě osobně – velmi nesourodých témat, se
velmi zdařila. Ve škole jsme přivítali naše žáky a jejich kamarády a sourozence,
kteří si zadováděli na halloweenské diskotéce v tělocvičně, a také jejich rodiče,
prarodiče a další veřejnost. Ti si své místo našli v retro kavárničce svým laděním
odkazující k prvorepublikové tradici.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem, kteří byli ochotni obětovat
svůj čas pro to, abychom se mohli společně setkat, pobavit se a příjemně strávit
jedno podzimní odpoledne. iůj velký dík patří především pedagogům a dalším
zaměstnancům školy, kteří se na přípravě akce podíleli. Poděkovat musím
samozřejmě také žákovskému parlamentu pod vedením igr. iartny Bílkové,
neboť ten zajistl celou halloweenskou část. Velmi děkuji Spolku rodičů a přátel
školy a jeho předsedkyni igr. Evě Pustějovské za zajištění bezvadného
fungování prvorepublikové kavárny a nápady, kterými tento prostor obohatli.
Děkuji také všem, kteří přispěli rukou k dílu a upekli bábovku či jinou dobrotu.
Výtěžek z halloweenské akce žákovského parlamentu činí 5 317 Kč, výtěžek
z kavárny 4 545 Kč. Tato částka bude směřovat opět k dětem prostřednictvím
SRPŠ a na akce, které chce podpořit žákovský parlament. Už nyní víme, že SRPŠ
fnančně podpoří lyžařský výcvik našich sedmáků a plánují se další akce. Děkuji
tedy také těm, kteří přijali naše pozvání a koupí občerstvení akci fnančně
podpořili.
Závěrem dovolte, abych Vám připomněla, že další příležitost, kdy se můžeme
opět setkat, už pomaličku klepe na dveře. Adventní čas zahájíme společně
Vánočním jarmarkem spojeným s vystoupením dět školky a žáků školy i školní
družiny. Do školy jste zváni v pátek 30. listopadu. A komu to nevyjde, s tm se
budeme těšit na setkání u příležitost rozsvěcení vánočního stromku v obci.
Krásný a klidný předvánoční čas.
Mgr. Olga Síbrtová
*****************************************************************

Pohár Lichnovský chytrolín si odvezli žáci z Lubiny

Jako každý rok i letos se v naší škole uskutečnila vědomostní soutěž Lichnovský
chytrolín. Soutěž proběhla ve středu 31. října a síly si v ní změřili žáci z okolních

škol v iniší, Lubině a Tiché a domácí tým z Lichnova. „Otázky z nejrůznějších
okruhů nejlépe zodpověděl tým ze základní školy v Lubině, který s nejvyšším
počtem bodů obhájil první místo a odvezl si s sebou do školy putovní pohár.
V soutěži také získali encyklopedii užitečnou pro další studium a několik dalších
drobných cen,“ popisuje učitelka igr. Kateřina iartnková, která soutěž ve
škole zorganizovala. Na druhém příčce se umístli žáci ze školy v Tiché a o třet
místo zabojovali naši žáci Jakub Pícha, Vojtěch Tichavský a Dominik Kubala.
„Chtěla bych všem za jejich snahu a bojovnost touto cestou poděkovat,“
vzkazuje všem zúčastněným Kateřina iartnková.
*****************************************************************

Jídelníček podle Masaryka a pečení bábovek. I tak se dá
připomenout vznik republiky

V týdnu po podzimních prázdninách vařila školní jídelna taková jídla, jaká dle
dostupných dokumentů oceňoval první prezident Tomáš Garrigue iasaryk.
„Tento noblesní, nesmírně vzdělaný pan prezident žil jakoby dvojí život, tedy
alespoň co se týká jídla. Jako prezident pořádal slavnostní večeře, které hostům
dopřávaly opravdové kulinářské zázraky – ovšem většinou české. Doma si pak
dal obyčejné knedlíky s mákem,“ popisuje vedoucí školní jídelny Alena
Kandráčová.
„Naše školní kuchyně se také zapojila do příprav bábovek, které jsme nabízeli
v retro kavárničce návštěvníkům v den oslav stého výročí vzniku republiky,“
uvádí k iasarykovým oblíbeným jídlům ředitelka školy igr. Olga Síbrtová.
„Bábovek se nám sešlo velké množství. Poděkování patří nejen našim
kuchařkám, ale také všem maminkám, babičkám, ale třeba i tatnkům,
dědečkům a dalším, kteří se do pečení bábovek zapojili. Bylo fajn, že jsme měli
co nabídnout hostům kavárny. Naši žáci také ocenili svačinky, když jim paní
učitelka Eva Pustějovská nakrájela zbylé bábovky v pátek po akci,“ uvádí
ředitelka, která tmto všem za jejich „bábovkovou“ aktvitu děkuje.

Dlouhé podzimní večery a příprava na Vánoce?
Řešením byla akce pro rodiče ve školce
Také v mateřské škole se připravujeme na blížící se Vánoce. V úterý 13.
listopadu si paní učitelky spolu s dětmi užily odpoledne plné podzimního i
vánočního tvoření, do kterého se zapojili i rodiče. „Rodiče si mohli vyrobit
svícny, přání i dekorace na vánoční stůl. Dět vyráběly ozdoby na stromečky a
přání pro rodiče,“ říká o akci vedoucí učitelka mateřské školy Bc. iarkéta
Dejová. „Velice nás pobavilo, když se dět přišly pochlubit se svými ozdobami a
třpytky neměly jen na ozdobách, ale i po vláskách a obličejích,“ říká pedagožka
s tm, že paní učitelky s úsměvem konstatovaly, že takové nazdobené dět nikdy
neviděly.
„iůžeme říct, že dět i rodiče mají moc šikovné ruce, a dokonce že jsme letos
na tvoření přivítali také tatnky. Zpestřením tvořivých dílen bylo malování na
sklo a tvoření z dřívek. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Samuelu Fojtů za
bohatou nabídku činnost a všem rodičům, kteří přišli strávit pár chvilek při
písničkách, zábavě i posezení,“ dodává iarkéta Dejová.
*****************************************************************

Připomněli jsme si Světový den EKOškol
7. listopad je Světovým dnem EKOškol. V naší škole jsme tuto příležitost využili
k propagaci mezinárodního programu EKOškola a také naší činnost, a proto
jsme zorganizovali osvětovou akci společně se školní kuchyní.
„Dopoledne proběhl Vitamínový den pro všechny žáky s doprovodným
programem projektu Ovoce do škol. Odpoledne se uskutečnila vzdělávací i
ochutnávací akce pro rodiče se Zbyňkem Diatkou, kuchařem společnost
Podravka. Rodiče se seznámili se školním spotřebním košem a pestrým jídelním
lístkem ve školních jídelnách,“ popisuje akci zástupkyně ředitelky igr. Alena
Dobečková.
Ve středu 21. listopadu se dvě žákyně VII. ročníku, obě členky EKOtýmu,
zúčastnily akce EkoEnergie 18 – Chytrý region (Smart Region), kterou
uspořádala Střední škola teleinformatky v Ostravě spolu s Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a ioravskoslezským krajem. „Do
této krajské soutěže jsme se přihlásily s tématem Užitečné odpady a jejich
následné využit,“ říká Bibiána Gilarová a její spolužačka Lucie Hubeňáková
upřesňuje: „Připravily jsme si prezentaci, jak konkrétně naše škola odpady, jako
je papír, plasty, sklo a látky, využívá.“

Vánoční bohoslužby 2018 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
24. 12. Vigilie Božího Narození: 2000
25. 12. Slavnost Narození Páně: 1000
26. 12. Svátek sv. Štěpána: 800 Setkání u Jesliček 1630
31. 12. Silvestr 1800
1. 1. 2019 Slavnost iatky Boží P. i. 1000
V sobotu 22. prosince od 14.00 do 15.30 hodin možnost zpovědi.
Více na: htp:::www.farnostlichnov.cz

Dar a dárečky
Již jsme si zvykli dávat si o vánocích dárky, ale tato tradice není dlouhá,
začala v 19. stolet, kdy se dávaly drobné dárky dětem, aby se jim připomnělo,
co se to vlastně o Vánocích odehrálo. Teď jsme o stolet dále. Dět si již zvykly
psát Ježíškovi, co by chtěly, rodiče zběsile běhají po obchodech, aby naplnily
sny a očekávání dět a příbuzných. Pomalu se však vytrácí poklidná atmosféra
Vánoc a nahrazuje ji komerční shon a běsnění. Neuvědomujeme si, že nikdy
plně neuspokojíme sny a očekávání druhých, i když tyto snahy jsou krásné a
vyjadřují, alespoň částečně, náš zájem o druhého člověka. V čem vidím velký
problém, že jsme se dostali do situace, kdy se snažíme nahradit osobní kontakt
a naší angažovanost vůči druhému člověku nějakou věcí – dárkem, a přitom
největší dar pro druhého člověka jsme my sami.
To je také poselství Vánoc, kdy Bůh, když se rodí do tohoto světa, jako
malé bezbranné dítě, tak nám připomíná, jak je člověk důležitý v Božích očích.
On se tak stává tm největším Darem pro tento svět, protože nám lidem
připomíná něco velmi důležitého a zásadního pro náš život. Nemluvě o tom, že
nám tmto gestem říká, že se Jeho, který oplývá vším majestátem, a důstojnost
nemusíme bát, jelikož je ochoten se nejen snížit na úroveň člověka, ale i
bezbranného dítěte, které je dáno všanc druhým lidem. Ano, toto malé dítě z
Betléma nám přináší poselství o Bohu a jeho lásce k nám lidem tmto poetckým
a bláznivým způsobem, který si v naší kultuře připomínáme již přes 2000 let.
Tak vám ze srdce přeji, aby nejen tyto Vánoce, ale i ty další byly
připomínkou toho, kým člověk skutečně je, kam směřuje a že se jako lidé
můžeme mít opravdově rádi, i když máme kolem sebe mnoho pitomců, kteří
nám náš život znepříjemňují.
Farář Roman Macura

Motoveterán klub Lichnov a Kelly production

pořádá

RAK CO KOUŠE

PŘEDSILVESTROVSKÝ KONCERT
28.12.2018 OD 20:00
KULTURNÍ DŮM LICHNOV

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

Hostinec " Na Obecní"
23.12.2017
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
31.12.2017
1. 1. 2018

Vánoční provozní doba
15.00-24.00 hod
10.00-15.00 hod
15.00-24.00 hod
15.00-24.00 hod
14.30-22.00 hod
14.30-24.00 hod
14.30-24.00 hod
14.30-22.00 hod
13.00-17.00 hod
15.00-22.00 hod

GRAND PRIX – IV. ročník - kuželkářského turnaje pro děti
8 – 15 let
Začal další ročník turnajů dět, kterého se zúčastňují mladí členové - kuželkáři
Orla Lichnov. Všichni - Bibiána Gilarová, Jan Dadák a Jakub Špaček jsou již v
kategorii 13-15 let.
V 1. kole turnaje okresního svazu kuželkářského sportu Nový Jičín 11. listopadu
2018 v Sedlnicích se Jakub Špaček umístl na 3. místě, Jan Dadák na 7. místě a
Bibiána Gilarová na 8. místě z 11 účastníků.
Příští kolo se uskuteční 9. prosince 2018 od 9 hodin na kuželně u nás
v Lichnově. Přijďte povzbudit naše mladé kuželkáře. Kompletní výsledky najdete
na internetových stránkách Orla Lichnov – www.orellichnov.cz.
*****************************************************************

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA. sezóna 2018 – 2019
XVII. ročník
Výsledky ve 3. kole – 16.11.2018:
ženy:
1. místo – Gilarová Bibiána (303)
2. místo – Gilarová Ilona (238)
3. místo – Langerová Jana (230)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (402)
2. místo – Koudelák Jaroslav (349)
3. místo – Dadák Jan (335)
4. místo – iatúš iiroslav (278)
5. místo – Špaček Jakub (268)
V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.
Další termín: 4. kolo – 14.12.2018 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
*****************************************************************

SmVaK Ostrava a.s. - oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2019
Voda pitná
39,18 Kč/ m3 (bez DPH) 45,06 Kč/m3 (vč. 15 % DPH)
Cena pitné vody pro odběratele od Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava a. s.

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

Jubilanti

V měsíci prosinci se dožívají významného jubilea:
Drozd Josef
Čížová Božena

Kahánková Libuše
Kostelníková Liana

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