Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení ze 4. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 28.12.2018
3/4 Rada obce neschválila předložené cenové nabídky frmy ASA expert a.s.,
Ostrava, na zpracování projektové dokumentace k výběrovému řízení obnovy
místních komunikací z důvodu vysoké ceny a pověřuje starostu zpracováním
žádost a vypracováním technické dokumentace pro podání žádost o dotaci na
opravu místních komunikací.
4/4 Rada obce schvaluje výběr dodavatele dopravních značek frmu NVB LINE
s.r.o., Kvasice, dle cenové nabídky ve výši 29.393,- Kč včetně DPH a pověřuje
starostu vystavením objednávky.
5/4 Rada obce neschvaluje poskytnutí příspěvku Slezské diakonii, Poradny rané
péče EUNIKA se sídlem Karviná-Fryštát.
6/4 A Rada obce schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě č. 306/2005/4401/P o
odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a pověřuje starostu jeho
podpisem.
6/4 B Rada obce schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č. 305/2005/4401/P o
odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a pověřuje starostu jeho
podpisem.
7/4 Rada obce neschvaluje zakoupení výdejního terminálu do jídelny ZŠ a MŠ
v Lichnově z rozpočtu obce Lichnov.
8/4 Rada obce schvaluje Plán zimní údržby obce Lichnov na zimní období 2018
– 2019 a pověřuje starostu jeho podpisem.
9/4 Rada obce schvaluje předložený rozpočet ZŠ a MŠ Lichnov na rok 2019
v celkové výši 17.975.052,- Kč.
10/4 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.5/2018.
11/4 Rada obce schvaluje Plán inventur na rok 2018 a pověřuje starostu jeho
podpisem.
12/4 Rada obce schvaluje zakoupení lodního kontejneru na skladování
elektroodpadu v ceně 43.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jeho
objednáním.
13/4 A Rada obce pověřuje místostarostu projednáním snížení rychlost na 70
km/h v úseku od Frenštátu p. R. k autobusové zastávce u Přibylů a přes celou
Alkocestu, včetně posunutí retardéru a osazení dopravního značení před
Hasičský dům a u vjezdu k jídelně ZŠ s projektantem.
13/4 B Rada obce pověřuje starostu zajištěním cenových nabídek na obecní
osobní automobil.

13/4 C Rada obce pověřuje předsedu kulturní komise zajištěním cenových
nabídek na zakoupení skákacího hradu.
13/4 D Rada obce pověřuje starostu zajištěním cenových nabídek na kontejnery
na kovový odpad.
********************************************************************
Usnesení z 5. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14.01.2019
4/5 Rada obce schvaluje zakoupení nového osobního automobilu značky Citroën
Berlingo od prodejce těchto vozů frmy JV CAR, s.r.o., Nový Jičín, dle cenové
nabídky ve výši 374.900,02 Kč včetně DPH a pověřuje starostu vystavením
objednávky.
5/5 Rada obce schvaluje nákup 5 ks kontejnerů od frmy Refex Zlín, spol. s r.o.
v ceně do 9.000,- Kč bez DPH za kus a pověřuje starostu vystavením objednávky.
6/5 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnost č. IP-12-8021624 Lichnov, p.č. 722/29, Kocián, NNk mezi Obcí
Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupena na základě plné moci frmou
ARPEX MORAVA s.r.o., Ostrava-Přívoz a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
7/5 A Rada obce pověřuje starostu zajištěním cenových nabídek na výměnu
starých oken v kulturním domě (z čela od hl. cesty a od průjezdu k č.p. 125) a
starých dveří na fotbalovém hřišt (do sklípku vedle bočního vchodu).
7/5 B Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo - zpracování studie
proveditelnost v rámci přípravy projektu “Chodníkové těleso Lichnov podél
silnice III/4865 – Horní Konec“ předkládaného do výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), 53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ
DOPRAVA - SC 1.2, MAS Lašsko mezi Obcí Lichnov a ProFaktum, s.r.o., Český
Těšín, v ceně 75.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
*****************************************************************

Vzduchovka 2019
STČS –AVZO, Myslivecké sdružení Lichnov- Bordovice a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 2. března v klubovně nad pohostnstvím „Na Obecní“

46. ročník

přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
o putovní pohár starosty obce.
Začátek ve 13:00 hodin.
Startovné : žáci 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Soutěž žáků bude ukončena v 16:00 hod., soutěž dospělých v 18:00 hod.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
2/2019
Vážení čtenáři,

před měsícem jsme překročili práh nového roku. Pro mnohé je to čas spojený
s bilancováním. Pro nás, učitele, přichází tento čas – alespoň v profesní oblast –
nyní. Skončilo první pololetí, ve kterém jsme zhodnotli žáky, přitom zároveň
přemýšlíme, jak nastavit svou práci, abychom dětem pomohli k jejich zlepšení,
získání motvace do dalšího vzdělávání a celkově jak jim napomoci při cestě
k úspěchu.
Stejně tak i já nyní hodnotím, co se nám ve škole během prvního pololetí
podařilo a na čem bychom měli do budoucna ještě zapracovat. Zorganizovali
jsme několik akcí pro rodiče a veřejnost. Máme za sebou spoustu kulturních,
vzdělávacích, sportovních a jiných akcí pro naše dět a žáky. Připravili jsme pro
ně různé exkurze a soutěže. Za to vše patří mé poděkování pedagogům, kteří se
do práce pustli s ohromným elánem. Jen díky jejich iniciatvě, nápadům a
nadšení pro práci s dětmi jsme uspořádali tolik pestrých aktvit.
I v druhém pololetí školního roku budeme pokračovat v nastoleném trendu.
Kromě akcí, kterými doplňujeme běžnou výuku, budeme pracovat na tom, aby
všichni žáci našli ve škole to, co potřebují: zajímavé volnočasové aktvity, pomoc
při zvládaní učiva formou individuálních konzultací, pocit bezpečí založený na
důvěře a respektu mezi žáky a pedagogy a přátelské vztahy mezi sebou
navzájem.
Velmi důležité je také vybudování odpovídajícího zázemí pro vzdělávání žáků.
Ve spolupráci se zřizovatelem – a především díky fnančním prostředkům
poskytnutých obcí – se začalo s rekonstrukcí dosud nevyužívaných prostor,
které budou sloužit pro zaměstnance školy. Velkým úkolem nejbližších týdnů
bude modernizace školní družiny, aby se zde vytvořilo podnětné prostředí pro
dětské aktvity. Jsem velmi ráda za iniciatvu a podporu ze strany zřizovatele,
který vyšel vstříc našim potřebám. Věřím, že společnými silami dosáhneme také
v této oblast znatelného zlepšení, které pocítí naši žáci i zaměstnanci.
Má vize rozvoje lichnovské školy, se kterou jsem předstupovala před žáky,
rodiče, kolegy a zřizovatele, se tedy postupně rozšiřuje o další konkrétní kroky,
jež je nutné učinit. Mezi ně patří například zabezpečení mateřské školy, na
kterém nyní pracujeme. Do školky se už brzy dostane pouze člověk, který bude

Zpráva o činnost Sboru dobrovolných hasičů v Lichnově za rok 2018
Dne 4. ledna 2019 se v hasičském domě uskutečnila výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů v Lichnově.
SDH Lichnov má k 31. 12. 2018 celkem 69 členů, z toho 48 dospělých a 21 dětí.
V minulém roce uspořádali dobrovolní hasiči v Lichnově celou řadu akcí.
10. února 2018 to byl tradiční Hasičský končinový ples pro širokou veřejnost,
týden na to pak díky dobrým sněhovým podmínkám mohl proběhnout na poli u
sochy sv. Izidora Sjezd na čemkoliv. O jarních prázdninách 22. února jsme pro
Mladé hasiče připravili výlet do Ostravy, kde si vyzkoušeli zimní sporty a zažili
atmosféru Olympijského parku.
Oslavy patrona hasičů svatého Floriána proběhly 4. května. Po mši svaté v
místním kostele následovalo slavnostní předání, požehnání a představení
hasičského automobilu široké veřejnost. V hasičském domě byl pak připraven
raut a posezení pro všechny hosty této slavnostní akce.
Tradiční červnová akce „Pálení metel“ na Závrší byla z důvodu nepřízně počasí
zrušena a na základě proseb občanů se uskutečnila za nádherného letního
večera až 4. srpna.
Náš sbor se také zúčastnil soutěže ve vaření guláše v rámci tzv. „Gulášových
slavností“, kde se umístl na 1. místě.
Počátkem prosince jsme se účastnili akce rozsvěcování vánočního stromu
v Lichnově.
Mladí hasiči během roku absolvovali celou řadu soutěží. Účastnila se jak
družstva, tak jednotlivci v kategorii dorostů. Soutěžilo se nejen v požárním
sportu, ale také například ve vázání uzlů.
V roce 2018 měla Jednotka SDH celkem 12 zásahů (z to se jednalo 4x o požár, 6x
o technickou pomoc (likvidace nebezpečného hmyzu,…), 1x o dopravní nehodu a
v jednom případě o ostatní pomoc).
Během celého roku vykonával sbor dobrovolných hasičů Lichnov i další aktvity:
např. sběr elektroodpadu, zajištění disciplíny na Pochodu kolem Lichnova,
asistence u novoročního ohňostroje nebo u vatry při příležitost lampionového
průvodu. Zúčastnili jsme se také oslav u příležitost 100. výročí od ukončení první
světové války. Pravidelně navštěvujeme členy, kteří dosáhli významného
životního jubilea.
Jak je vidět činnost hasičů nespadá jen do oblast zásahů, ale hlavně do oblast
kulturní a do oblast práce s mládeží. V mnohých obcích jsou dobrovolní hasiči
jedinými nositeli kultury. Je potřeba si uvědomit, že všechny činnost vykonávají
hasiči dobrovolně ve svém volném času, mnohdy na úkor své vlastní rodiny. Za
to si zaslouží všichni rodinní příslušníci dobrovolných hasičů velký dík.

pokud by se někdo z Vás chtěl stát dobrovolným hasičem a respektovat
hasičské tradice, s důvěrou se na nás obraťte. Mladí hasiči ve věku od 6 do 18
let se trénují každý čtvrtek od 16:45 do 18:45 hodin v tělocvičně nebo
hasičárně. Dobrovolným hasičem se můžete stát i v dospělém věku a splnit si
tak možná dětský sen.
Závěrem bychom chtěli poděkovat hasičům za jejich aktvní práci ve sboru,
členům výjezdové jednotky, ať se ze zásahů vrátí vždy ve zdraví a s pocitem, že
naplnili hasičské heslo „Bohu ke ct, bližnímu ku pomoci“.
SDH Lichnov
********************************************************************

GRAND PRIX – IV.ročník - kuželkářské turnaje pro dět 8–15 let
V dalším (3. kole) – turnaji okresního svazu kuželkářského sportu se 20. ledna
2019 v Odrách se v kategorii 13 – 15 let umístl Jan Dadák na 7. místě (celkově

zatím 8. místo) a Jakub Špaček na 9. místě (celkově zatím 7. místo).
*****************************************************************

Otevřené mistrovství Valašska – Radegast –Open 2018/19
Kuželkáři Orla Lichnov se zúčastnili turnaje v kuželkách ve Valašském Meziříčí.
Za účast 48 neregistrovaných mužů z České a Slovenské republiky se Lukáš
Dadák umístl na vynikajícím 7. místě, na 35.místě byl Miroslav Matúš, na
40.místě Jan Dadák a na 43.místě Jakub Špaček. Lukáš Dadák se umístl nejlépe
ze všech dosavadních ročníků, Jan Dadák a Jakub Špaček jeli získávat
zkušenost.
Miroslav Matúš
*****************************************************************

Pozvánka
Fotbalový oddíl Vás zve na

valnou hromadu NFC Lichnov, z.s.,
která se koná v pondělí 25.2.2019 od 18 hod.v klubovně NFC Lichnov.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2018 – 2019 XVII. ročník
Výsledky v 5. kole – 25. 1. 2019:
ženy:
1. místo – Gilarová Bibiána (291)
2. místo – Langerová Věra (241)

muži:

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

Dadák Lukáš (390)
Koudelák Jaroslav (385)
Dadák Jan (305)
Špaček Jakub (298)

V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.
Další termín: 6. kolo – 15. 02. 2019 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
*****************************************************************

