720 let Obce Lichnov
1293 - 2013

Oslavy 700 let obce
Vlastní oslavy 700 let obce byly zahájeny v pátek 27.srpna 1993 veřejným
slavnostním zasedáním za účasti hostů a pozvaných občanů, kteří se nejvíce
zasloužili o dobrou organizaci a propagaci oslav.
V sobotu 28. srpna začal program vyhlášením výsledků preclíkové soutěže.
Po úvodním slovu starosty obce Ing. Matúše vystoupily soubory Sedmikvítek
z Frenštátu, Polajka – folklórní soubor z Rožnova, naše dechová hudba
Javořinka a Valašský vojvoda z Kozlovic. Večer se pak v sále kulturního zařízení
konala zábava, kde k tanci hrály soubory Javořinka a Valašský vojvoda.
Nedělní program oslav byl ve znamení vystoupení zpěváka Pavla Nováka,
který pro děti uvedl písničkový pořad „Zvěřinec“ a v podvečer pro dospělé
pořad „Neřesti“. Mezitím se pro děti v areálu moštárny konaly různé soutěže.
Rovněž o občerstvení bylo dostatečně postaráno po oba dny.
(Kronika obce)
Koncem měsíce srpna 2013 proběhnou oslavy 720 let trvání obce Lichnov,
od události zaznamenané v obecní kronice nás dělí 20 let. Z pohledu historie
obce doba nepochybně krátká, z pohledu současných obyvatel dostatečně
dlouhá, aby ovlivnila dění v obci i život občanů.
Pojďme si při příležitosti chystané oslavy 720 let obce Lichnov stručně
připomenout dění v obci i některé události posledních dvaceti let.
Správa obce
- K 30. září 1993 rezignoval Ing. Miroslav Matúš na funkci starosty a tím i
člena obecního zastupitelstva.
Členství v zastupitelstvu se vzdala i
předsedkyně zdravotní a sociální komise p. Vlasta Rysová.
Za Ing. Matúše byla do zastupitelstva jmenována p. Harabišová Juliana (KDUČSL) a za Rysovou Vlastu p.Hamrozi Miroslav (Občanské fórum). Oba složili
slib nových členů zastupitelstva na jednání 5.listopadu 1993. Na tomto
jednání byl starostou obce zvolen p.Tichavský Svatopluk (Občanské fórum).
- Dne 17.prosince 1993 rezignoval na funkci zástupce starosty a člena
zastupitelstva p.Pustějovský Pavel. Na uvolněnou funkci byl zvolen člen rady
p.Kocián Karel (KDU-ČSL) a na uvolněné místo v radě byl zvolen p. Polívka
Luděk (KSČM).
- Do zastupitelstva místo p. Pavla Pustějovského byl jmenován náhradník za
Občanské fórum p. Ridzák František, který se však funkce vzdal a následně byl
jmenován další náhradník za OF p.Tichavský Lubomír.

* Komunální volby 1994
Konaly se 18. a 19.listopadu 1994 a jednotlivé volební strany získaly:
ODS a NK (nezávislí kandidáti) 3666 hlasů
(5 mandátů), KDU-ČSL 3078
hlasů (5 mandátů), KSČM a NK 2620 hlasů (4 mandáty), NK (Nezávislí
kandidáti) 447 hlasů (1 mandát).
Za ODS byli zvoleni : Tichavský Svatopluk, Pustějovský Pavel, Pasečný
Vladimír, Ing. Švarc Vladimír a Mgr. Nohel Milan
Za KDU-ČSL byli zvoleni: Holub Václav, Kocián Karel, Hanzelka Josef,
Pustějovský Jan a Tichavský Jan.
Za KSČM byli zvoleni : Polívka Luděk, Ing. Quarda Vítězslav,Veselková Josefa
a Kocián Ladislav.
Za Nezávislé kandidáty : Mičulka Petr
- Dne 28.11.1994 se vzdal mandátu zastupitele p. Pustějovský Jan (KDU-ČSL) a
místo něj byl jmenován náhradník p. Zemánek Pavel.
Na ustavujícím jednání 2.prosince 1994 zastupitelstvo zvolilo pětičlennou
obecní radu ve složení: starosta Tichavský Svatopluk, zástupce starosty Kocián
Karel, členové rady Mičulka Petr, Polívka Luděk a Pustějovský Pavel.
* Komunální volby 1998
Konaly se 13. a 14. listopadu 1998 a zúčastnilo se jich 701 voličů,
tj. 68,59 % .
Jednotlivé volební strany získaly: KDU-ČSL 3191 hlasů (5 mandátů), ODS 2867
hlasů (5 mandátů), KSČM 1981 hlasů (3 mandáty), Sdružení NK 1142 hlasů (2
mandáty).
Podle počtu hlasů a pořadí ve volebních stranách byli zvoleni za členy
obecního zastupitelstva:
Za ODS: Pustějovský Pavel, Tichavský Svatopluk, Pasečný Vladimír, Hanzelka
Josef a Mgr. Nohel Milan.
Za KDU-ČSL: Ing. Kučerová Blanka, Ing. Bartošová Jiřina, Ing. Matúš Miroslav,
Holub Jaroslav a Zemánek Pavel.
Za KSČM: Polívka Luděk, Laga Jiří a Ing. Quarda Vítězslav.
Za nezávislé kandidáty: Mičulka Petr a Buriánek Josef.
Na ustavujícím jednání zastupitelstva byli do pětičlenné obecní rady zvoleni:
Tichavský Svatopluk, starosta, Pustějovský Pavel, zástupce starosty, a členové
rady Ing. Kučerová Blanka, Mičulka Petr a Polívka Luděk.

* Komunální volby 2002
Konaly se 1.a 2. listopadu 2002. Zúčastnilo se jich 761 voličů, což
představovalo účast 71,79 %.
Jednotlivé volební strany získaly :
KDU-ČSL 3 756 hlasů (5 mandátů), KSČM 3 345 hlasů (5 mandátů) a ODS 3
190 hlasů (5 mandátů).
Zvolení členové zastupitelstva: MUDr. Josef Šimíček (442 hlasů), Ing. Blanka
Kučerová (390), Ing. Jiřina Bartošová (367), Ing. Miroslav Matúš (358), Luděk
Polívka (345), Pavel Pustějovský (330), Jiří Laga (309), Stanislav Pustějovský
(305), Pavel Špaček (302), Stanislav Keller (291), Jaroslav Holub (290), Jan
Kahánek (280), Vladimír Pasečný (262), MVDr. Václav Pustějovský (241) a
Svatopluk Tichavský (204).
Na ustavujícím jednání zastupitelstva obce dne 19. listopadu 2002 byla
zvolena pětičlenná Rada obce: starosta MUDr. Josef Šimíček, místostarosta
Pavel Pustějovský a členové rady Ing. Jiřina Bartošová, Luděk Polívka a
Svatopluk Tichavský.
* Komunální volby 2006
Konaly se ve dnech 20. a 21. října 2006 za účasti 67,14 % voličů. Do
zastupitelstva byli zvoleni:
Za Sdružení občanů Lichnova (6 mandátů): MUDr. Šimíček Josef, Švrčková
Zdeňka, Mgr. Dobečková Alena, Milata Tomáš, Ing. Fiala Roman a Dobiáš
Radek.
Za KDU ČSL (3 mandáty): Ing. Bartošová Jiřina, Ing. Kučerová Blanka a Špaček
Pavel.
Za KSČM (3 mandáty): Kahánek Jan, Kahánek Ludomír a Jurková Květoslava.
Za ODS (3 mandáty): Keller Stanislav, Ing. Mičulka Aleš a Pasečný Vladimír.
- Po volbách odstoupil Kahánek Ludomír, zvolený za KSČM , místo kterého byl
jmenován Pleskot Pavel.
Na ustavujícím zasedání 2. listopadu 2006 zvolili zastupitelé Radu obce ve
složení : starosta MUDr. Šimíček Josef, místostarosta Ing. Bartošová Jiřina a
členové rady Keller Stanislav, Milata Tomáš a Švrčková Zdeňka.
- 1.září 2008 odešla do důchodu dlouholetá pracovnice OÚ p.Eva Tichavská
a do funkce účetní byla schválena p.Zdeňka Švrčková.
* Komunální volby 2010
Voleb do zastupitelstva obce v roce 2010 se zúčastnilo 61,5 % voličů, což
byla nejnižší dosavadní účast.

Za KDU-ČSL a NK bylo zvoleno 7 zastupitelů: Mgr. Švrčková Eva, Ing. Kučerová
Blanka, Mgr. Dobečková Alena, Pokorný Michal, Peigerová Eva, Pustějovský
Pavel a DiS. Cochlar Aleš.
Za KSČM byli zvoleni 3 zastupitelé: Kahánek Jan, Raková Dana a Babincová
Marie.
Za ODS bylo zvoleno 5 zastupitelů: Ing. Mičulka Aleš, Lukeš Petr, Ing. Fiala
Roman, Keller Stanislav a Milata Tomáš.
Dne 11. listopadu 2010 byla na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolena
Rada obce: Kahánek Jan, starosta, Ing. Mičulka Aleš, místostarosta, a členové
rady Ing. Fiala Roman, Keller Stanislav a Milata Tomáš.
- Ke změně došlo i u správních zaměstnanců, kde místo paní Ludmily
Holubové v souvislosti s odchodem na důchod nastoupila Pavlína Mičulková.
- Na 6. zasedání Zastupitelstva obce 20.října 2011 rezignoval na funkci
starosty a zároveň se vzdal mandátu zastupitele obce p.Kahánek Jan.
- Na 7. zasedání 16.listopadu 2011 byl do funkce starosty zvolen Ing. Aleš
Mičulka.
Zároveň zastupitelstvo stanovilo počet místostarostů na 2.
Do funkce : 1. místostarosty byl zvolen Jiří Boháč
2. místostarosty byl zvolen Stanislav Keller
- Správcem ČOV od 1.listopadu 2011 byl jmenován Milan Žáček.
Lichnovské muzeum
Součástí oslav 700 let založení obce Lichnov v roce 1993 byla serie expozic
o historii obce. Jedna z nich byla věnována historii vystěhovalectví obyvatel
Lichnova do Ameriky v letech 1860 až 1914. Vzbudila velký zájem u místních i
přespolních (včetně několika amerických) návštěvníků a dala vzniknout
myšlence založit stálou expozici věnovanou vystěhovalectví na americký
kontinent.
Iniciátoři (MUDr.Josef Šimíček a manželé Anna a Luděk Polívkovi) našli
pochopení u vedení obce a exponáty byly v následujícím roce (1994) umístěny
v jedné místnosti budovy na „Špitále“. Vzrůstající zájem o tuto expozici, která
se zásluhou amerických návštěvníků a kontaktů s krajanskými spolky pomalu
dostávala do podvědomí potomků českých emigrantů především v Texasu,
vedl k rozšíření expozice do uvolněné další místnosti této budovy a zaměření
bádání na další obce v okolí.

Důležitým příspěvkem ke zvýšení zájmu o lichnovské muzeum bylo
sympozium s mezinárodní účastí „Vystěhovalectví do Ameriky 1850-1914“
konané 5.června 1999 v budově moštárny. Mezi účastníky byli mimo jiné prof.
PhDr. Josef Polišenský, PhDr. Hubert Valášek z Moravského zemského archivu
v Brně, zástupci Zemských archivů v Opavě a Olomouci, ředitel okresního
archivu v Novém Jičíně PhDr. Karel Chobot, genealogové z Moravy i z Čech a
delegace Czech Heritage Society of Texas vedená její prezidentkou Annou
Krpec.
Bylo postupně vydáno (jako soukromý tisk) několik publikací mapujících
podrobně vystěhovalectví z okolních obcí (vesměs v anglickém jazyce):
Naděje má jméno Texas (Bordovice, Lichnov), Poutníci za nadějí I. (Mniší,
Tichá, Vlčovice), Poutníci za nadějí II. (Frenštát p.R., Trojanovice) a West
znamená západ (Veřovice).
Vzhledem k pravidelným návštěvám lichnovské expozice žáky místní školy
byla tato postupně doplňována předměty a materiály, které měly
návštěvníkům přiblížit historii obce a život jejích obyvatel v minulosti.
Počet návštěvníků muzea, které je v posledních letech zařazeno do
seznamu muzeí ČR, se dá ročně počítat na několik set. Díky naprosté převaze
návštěvníků ze zámoří je známé především na americkém kontinentě, jak se
můžeme přesvědčit prostřednictvím internetu.
Slova uznání a díků mnoha návštěvníků-potomků moravských emigrantů
z amerického kontinentu, kteří díky informacím z lichnovského muzea
navázali kontakty se vzdálenými příbuznými ze „staré vlasti“, jsou jedinou (ale
potěšující a inspirující) odměnou dobrovolným pracovníkům muzea.
Organizační složku Muzeum vystěhovalectví Lichnov schválilo
zastupitelstvo obce 19.března 2009 s účinností od 1.dubna 2009. Vedoucím
muzea byl jmenován MUD.Josef Šimíček, jeho zástupcem Luděk Polívka.
V roce 2011 bylo přistoupeno ke změně uspořádání expozice, která byla
rozčleněna do dvou částí. První část je věnována historii obce a je určena
žákům zdejší školy, kteří každoročně pravidelně expozici navštěvují, i
nahodilým návštěvníkům z řad občanů nebo turistů, kteří obcí procházejí.
Obsahuje písemné a fotografické materiály z minulosti obce a předměty
denního užívání v domácnostech nebo v hospodářství v 19. a 20.století.
Druhá část expozice věnovaná vystěhovalectví do Ameriky byla pojata jako
studijní a obsahuje bohaté písemné materiály nashromážděné za dobu
existence muzea, které jsou návštěvníkům k dispozici. O tyto materiály mají
zájem především návštěvníci ze zámoří.

Finanční náklady spojené se změnou a rozšířením expozice ve výši 20 tisíc
Kč byly hrazeny z dobrovolného vstupného a sponzorských darů zahraničních
návštěvníků. Osobní účastí se na této akci podíleli Vlastislava Pavelcová,
Luděk Polívka, Miroslav Kostelník a manželé Josef a Věra Šimíčkovi.
Zdravotnictví
- K 1.lednu 2002 ukončil profesní činnost v obci MUD.Josef Šimíček
(nastoupil jako obvodní lékař v Lichnově v dubnu 1969). Jeho nástupcem se
stal MUDr.Jan Harabiš do roku 2007.
- V roce 2007 nastupuje na místo praktické lékařky pro dospělé v Lichnově
MUDr.Jana Irsáková.
- V témže roce je v Lichnově zrušena ordinace pro děti a mládež
(MUDr.Petra Šmajstrlová od roku 1994).
Farnost
- V roce 2000 nastoupil jako duchovní správce lichnovské farnosti
P.Mgr.Petr Kuník, rodák z Krnova, místo zemřelého P.Ladislava Filgase
(působil v Lichnově od roku 1977, zemřel 8.května 2001).
- V roce 2010 nastupuje P.Kuník do farnosti Odry a v Lichnově je ustanoven
správcem farnosti P.Mgr.Roman Macura.
Škola
Od školního roku 1992/93 pokračuje trvalý úbytek žáků na naší škole, což
má nepříznivý vliv na financování školy a výši odměn učitelského sboru. Tento
úbytek začal již v roce 1991, kdy byla v obci Mniší otevřena malotřídní škola.
Následně část žáků z Mniší a Vlčovic přecházela na školy v Kopřivnici a část
žáků z Bordovic začala dojíždět do škol ve Frenštátě p.R. Velký vliv na počty
žáků měl i demografický vývoj populace (klesající porodnost od konce
devadesátých let). Přes snahu vedení školy formou agitace mezi rodiči
v okolních obcích se zvyšovat počty žáků nedařilo.
Přehled vývoje počtů žáků na škole:

Ročník
1992 - 1993
1993 - 1994
1994 - 1995
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003

Počet žáků
278
258
245
221
249
249
200
187
169
155

Ročník
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013

Počet žáků
144
138
122
122
129
120
120
127
137
142

Z výše uvedených důvodů dochází od školního roku 2003 – 2004 na
1.stupni ke slučování dvou ročníků do jedné třídy.
Od 1.února 1991 byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Vladimíra
Kahánková, která byla potvrzena do funkce i v plánovaném pravidelném
konkurzu v roce 1996. Zástupkyní ředitele byla p. Pustějovská Marie.
V průběhu roku 2002 byly ze strany OÚ a ZŠ zahájeny přípravné legislativní
práce na přechod školy na právní subjektivitu od 1.ledna 2003.
K termínu 30.června 2002 odstoupila Mgr. Kahánková Vladimíra z funkce
ředitele školy. Následně odstoupila z funkce zástupkyně ředitele Pustějovská
Marie. Do funkce ředitele školy byla prozatímně jmenována Mgr. Dobečková
Alena, funkci zástupkyně začala vykonávat Mgr. Drozdová Ludmila. Obec
Lichnov vyhlásila na funkci ředitele školy konkurz a na základě jeho výsledku
byla v říjnu 2002 jmenována do funkceMgr. Dobečková Alena. V této funkci
pracuje dosud.
Po odchodu Mgr. Drozdové byla od roku 2006 do funkce zástupce ředitele
školy jmenována Mgr. Bílková Martina, kterou od školního roku 2012 – 2013
vystřídala Mgr. Michaličková Ivana.
Od 1.1.2003 přešla škola organizačně na právní subjektivitu. Byla spojena
základní škola, mateřská škola a školní jídelna v jeden právní subjekt.
V Mateřské škole byla ředitelkou od roku 1992 p. Pítrová Marie z Mořkova,
která skončila k 1.7.1997. Místo ní nastoupila do funkce ředitelky MŠ p.
Juříková Naděžda z Frenštátu, od sloučení v rámci subjektivity pracovala ve

funkci vedoucí učitelky. Po jejím odchodu v roce 2010 je vedoucí učitelkou MŠ
p. Jandová Jana.
Obyvatelstvo
Nárůst počtu obyvatel v posledních letech ovlivnila bezpochyby nová
výstavba rodinných domů v okrajových částech obce v souladu s novým
územním plánem.
Vývoj počtu obyvatel:
Datum
1. 1.1993
1. 1.1994
1. 1.1995
1. 1.1996
1. 1.1997
1. 1.1998
1. 1.1999
1. 1.2000
1. 1.2001
1. 1.2002

Celkem
1 312
1 315
1 312
1 306
1 307
1 312
1 313
1 318
1 322
1324

Datum
1. 1.2003
1. 1.2004
1. 1.2005
1. 1.2006
1. 1.2007
1. 1.2008
1. 1.2009
1. 1.2010
1. 1.2011
1. 1.2012
1. 1.2013

Celkem
1 323
1 332
1 350
1 347
1 358
1 381
1 396
1 434
1 482
1 476
1 489

Kabelová televize
 Záměr realizace kabelové televize s připoložením kabelu do výkopů
Telekomu v části obce.byl urychleně zpracován v roce 2000.
 Po výběrovém řízení byla realizace přidělena firmě Corsat Nový Jičín a
z rozpočtu obce byla mimořádným zasedáním zastupitelstva uvolněna
předběžná částka 4 miliony Kč.
 V roce 2001 bylo zahájeno připojování účastníků na kabelový rozvod,
v březnu 2002 zahájen zkušební vysílání Infokanálu, a ve 3. kvartálu 2003
se zájemci začali připojovat na internet v rámci kabelového rozvodu.
Kino
 K 1.lednu 1993 byla zrušena Okresní správa kin, správa místního kina byla
převedena do správy obce.

 Z důvodu neustále rostoucích nákladů na provoz kinokavárny a malou

návštěvnost bylo od 1.července.1995 omezeno promítání na 1 krát týdně.
Pro stále se zvyšující finanční ztráty z provozování kina byla činnost
ukončena k 30.dubnu 2003. Promítací přístroje zůstaly v majetku obce.
Extrémy počasí
Povodeň 1997
V tomto roce postihla obec povodeň v takovém rozsahu, jaký
nepamatovali ani nejstarší občané. Po několikadenních deštích přišly v noci
z pátku 5. na sobotu 6.července přílivové srážky a z kopců v okolí Lichnova se
valila voda do obce. Koryto potoka bylo plné a voda se rozlila po celém okolí.
Prostranství u kostela bylo pod vodou a plné nánosů bahna z polí. Na Dolních
drahách byla souvislá vodní plocha 15-20 cm vysoká od svahu na „Rysových“
loukách až po cestu od Okluku směrem na Frenštát.
Stejná situace se opakovala v noci ze soboty na neděli. Kolem poledne,
když voda opadla, bylo vidět, začalo sčítání napáchaných škod. Byly poškozeny
všechny mosty a lávky, podemlety místní komunikace, zničeny zahrady a ploty
kolem potoka. Občané postrádali úrodu ze záhonů, dřevo, stavební materiál a
dokonce majiteli č.p.169 voda odnesla přívěsný vozík za auto. Řada sklepů
byla zatopena, hasiči se svou technikou vodu nestačili odčerpávat. Pod
Oklukem bylo obnaženo plynové potrubí, a proto byli občané vyzváni, aby
vypnuli přívod plynu. V některých místech bylo strženo vedení nn a občané
byli bez elektřiny.
I když se v očích občanů zdála situace katastrofální, při porovnání se situací
a škodami na dolních tocích řek nebyla tak tragická. Převážně se jednalo o
odstranitelné materiálové škody. Oběti na životech nebyly, rovněž nebyl
hlášen úhyn žádného zvířete. Škody byly odhadovány na 40 mil. Kč.
Vedení obce následně vyslovilo poděkování členům místního hasičského
sboru, kteří se obětavě zapojili do záchranných prací a vykonávali i stálou
službu na kritických místech.
Videozáznamy a fotodokumentace jsou uloženy na obecním úřadu.
*
Další velká povodeň obec postihla v roce 2009.
Hlavním klimatickým jevem, který ovlivnil naši obec, byla tzv. blesková
povodeň, která se projevila 24. června na velké části severní Moravy. Po třech

dnech vydatných srážek kulminovaly průtoky Lichnovského potoka a
přilehlých potůčků mezi 19.40 a 20 hodinou a voda zaplavila dolní část obce
kolem Lichnovského potoka, území kolem Dolních drah a další dílčí části obce
z polí a drobných vodotečí.
Krizový štáb obce vyhlásil v 18.53 hodin stav ohrožení a poplach pro
jednotku SDH. V 19.42 byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity, který byl
změněn ve 21.35 vyhlášením 2. stupně PA. Ve 22.40 poklesla voda natolik, že
byl zrušen stav ohrožení.
V průběhu bleskové povodně byly zatopeny 3 obytné objekty, 6 sklepů, 5
hospodářských objektů a 1 provozní objekt. Dále byly poškozeny opěrné zdi
Lichnovského potoka a zaznamenán sesuv části komunikace 3/4865 na
několika místech v obci, poškozen „Hajnův“ most, 3 lávky a zaneseny 3 brody.
Byly zaplaveny 4 užívané studny.
Jednotka hasičů se podílela zejména druhý den 25.června na čerpání vody
v 8 objektech, odstraňování překážek z komunikací, mostů, lávek a z potoka.
Pro odstranění většího množství bahna a dalších naplavenin byla vyžádána
technika z místního zemědělského družstva.
*
Menší povodeň hrozila i v roce 2010.
Z noci na 15.května. do odpoledne 18.května napršelo 290 mm srážek,
zvýšenou hladinou byly opět poškozeny břehy Lichnovského potoka, potok
Krásný se krátkodobě vylil do Lůžka a na Dráhy.
Byl vyhlášen I. stupeň povodňové pohotovosti, situace se však
nezhoršovala a tak byla pohotovost odvolána.
*
Sněhová kalamita 2001
S příchodem vánočních svátků postihla celou severní Moravu a taky naši
obec sněhová kalamita. Silné sněžení, podporované silným větrem, vytvořilo
na území obce závěje, jaké starší občané nepamatují. Na Štědrý den se
v některých částech obce mohli lidé pohybovat jen pěšky. Druhý den,
25.prosince, byla přerušena doprava mezi Frenštátem a Bordovicemi na dva
dny díky závějím na Březinách. Mezi Vlčovicemi a Lubinou byla silnice
zprovozněna v jednom pruhu jen na několik hodin přes den, v noci byla
uzavřena.

Na železniční trati mezi Frenštátem a Veřovicemi byla v úseku pod
Horečkami
a v Daremním navátá třímetrová vrstva sněhu a vlak nejezdil 3 dny.
Na místních komunikacích Lichnov – Štramberk, Dolní a Horní dráhy a
v Daremním nebylo možné běžně používanými traktory s pluhy sněhové
bariéry odstranit. Pomocí silného traktoru ze zemědělského družstva byly tyto
kritické úseky zprovozněny postupně 27. a 28. prosince.
Sněhová kalamita se dvakrát projevila i v roce 2010 a to ve dnech 2. a 3.
února
a 19.a 20. prosince, kdy se komunikacích tvořily závěje a byla závátá železniční
trať Frenštát – Veřovice.
Výstavba a estetizace obce
Rok 1993
 Stavební činnost byla zaměřena na plynofikaci obce. Bylo zbudováno 6 km
plynovodu a zakoupena regulační stanice s předpokládanou kapacitou i
pro obec Bordovice.
 Bylo dobudováno výletiště mezi moštárnou a kulturním zařízením.
Otevřeno bylo pouťovým koncertem dechové hudby Javořinka.
Rok 1994
 Výstavba byla orientována na pokračování prací na plynovodu od horního
konce – levá strana po č.p.374. K termínu 1.března 1994 byl spuštěn
„plynovod Lichnov“ a zahájeny práce na přípojkách rodinných domků.
Cena zemního plynu při zprovoznění činila při spotřebě:
- 0 – 900 m3 3,15 Kč/m3 a paušál 5,- Kč/měs.
- 901 – 6000 m3 1,90 Kč/m3 a paušál 93,- Kč
Rok 1995
 Stavba plynovodu byla dokončena 5.září 1995, zkolaudována a uvedena do
provozu.
 Cena plynu se v tomto roce neměnila a zůstala na 1,90 Kč/m 3 s paušálem
93 Kč měsíčně.
 V průběhu roku nastala hasičském domě porucha kotle na pevná paliva a
proto byla urychleně realizována plynofikace kotelny.

 Po více než 10 letech vyjednávání byl dokončen projekt opravy opěrných

zdí potoka v obci. Protože celková délka oprav činila 335 metrů při značné
finanční náročnosti, byla realizace rozdělena do několika etap. Investorem
celé akce byl podnik Správa a údržba silnic Nový Jičín.
Rok 1996
 Plynofikace pokračovala vybudováním přípojky do lokality „Raj“ za 240 tis.
Kč. Pro občany v části obce u Šenku bylo poskytnuto 110 tis. Kč na
výstavbu plynovodu jako podíl obce na akci, kterou realizoval MěÚ
Frenštát p.R.
 Z objektů v majetku obce byly plynofikovány budovy č.125 (bývalý MNV),
hasičský dům a moštárna , vše v celkové hodnotě 202 tis. Kč.
 Byly realizovány první chodníky ve středu obce od č. 42 po č. 133
v hodnotě 65 tis. Kč.
Rok 1997
 V rámci dalšího rozšiřování plynofikace v obci byly zbudovány přípojky
vedoucí k rodinným domkům p. Jahody a p. Halušky na horním konci.
 Z veřejných budov byly realizovány přípojky na hřiště kopané a do základní
školy.
Rok 1998
 Na úseku výstavby obce pokračovaly práce na úpravě břehů potoka, oprav
lávek a mostů po povodních v loňském roce.
 Byl odsouhlasen záměr realizace bezdrátového obecního rozhlasu BOR,
který bude mít i funkci mediálního prostředku integrovaného záchranného
systému. Zkušební provoz BORu byl zahájen v měsíci srpnu za účelem
zjištění slyšitelnosti v jednotlivých částech obce.
Rok 1999
 Od března probíhala mezi občany sbírka na opravu kostela. Jednalo se o
vnitřní i venkovní omítky, které byly již dříve otlučeny z důvodu jejich
promočení při povodni. Do 24. května se vybralo cca 90 000 Kč. V měsíci
září byly omítky dokončeny nákladem 325 tis. Kč. Prostředky na úhradu
byly poskytnuty i z rozpočtu obce.
 V prvním pololetí vyvrcholily práce na rekonstrukci a zatravnění hřiště
kopané, které si vyžádaly náklady ve výši 4.5 mil. Kč. 30. července 1999 se
uskutečnilo slavnostní otevření se sportovním odpolednem.

Rok 2000
 Na úseku výstavby byla provedena výměna oken v mateřské škole. Na
základní škole byla provedena rekonstrukce vstupu do školy s výměnou
dveří. Bylo pokračováno s výstavbou chodníku uprostřed obce.
 Záměr výstavby převaděče televizního signálu se ukázal nereálný z důvodu
neuvolnění frekvence ze strany Státního telekomunikačního úřadu, které
byly zablokovány v souvislosti se vstupem ČR do NATO. Proto byl
urychleně zpracován záměr realizace kabelové televize s připoložením
kabelu do výkopů Telekomu v části obce. Po výběrovém řízení byla
realizace přidělena firmě Corsat Nový Jičín a z rozpočtu obce byla
mimořádným zasedáním zastupitelstva uvolněna předběžná částka 4
miliony Kč. Občané byli formou ankety vyzváni, aby se přihlásili
k budoucímu napojení na rozvod kabelové televize s možností výběru
skupin programů.
Rok 2001
 V měsíci dubnu byly dokončeny chodníky ve středu obce.
 Pro zvýšení efektivnosti vytápění byl v budovách základní a mateřské školy
a školní jídelny instalován regulační systém pro řízení vytápění s týdenním
režimem v hodnotě 320 tisíc Kč.
 Byla realizována plynofikace budovy obecního úřadu, čp. 90, kde byl
současně instalován řídící regulační systém.
 Obecní úřad uvolnil z rozpočtu 300 tis. Kč na finanční dokrytí výstavby
kuželny, kterou zabezpečovala organizace Orel jednota Lichnov.
Rok 2002
 Byla provedena rekonstrukce osvětlení hřbitova včetně osvětlení
přístupové komunikace. Na dolním konci obce byla realizována výstavba
komunikace kolem vodárny za Oklukem a dokončen brod na „Vídeňské“.
 Ze dvou třetin byla provedena oprava střechy kostela sv. Petra a Pavla.
Tato akce byla organizovaná administrátorem farnosti P. Petrem Kuníkem
a finančně podporovaná příspěvky věřících občanů a dalších dárců.
Rok 2003
 Byla zahájena oprava budovy obecního úřadu č.p. 90 a to výměnou části
krovu a střešní krytiny.
 Byla zpracována projektová studie na víceúčelové hřiště pro mládež a
potřeby školy v areálu základní školy. Realizace se neuskutečnila z důvodu

negativního stanoviska vedení školy a nutnosti přeložky některých
inženýrských sítí.
 Pro rekonstrukci podlahy v tělocvičně základní školy byla do rozpočtu školy
schválena a převedena částka 350 tis. Kč.
 Obecní úřad vyhlásil návrh změny územního plánu (ÚP) a vyzval občany
k podání požadavků na zařazení do ÚP.
Rok 2004
 V rámci údržby majetku obce byla provedena výměna vstupních dveří
budovy obecního úřadu a celá budova dostala novou fasádu.
 Byla zpracována studie estetizace středu obce za účelem stanovení
směrné orientace pro realizaci estetizace středu obce a dalších akcí v této
lokalitě.
 Myslivecké sdružení dokončilo přestavbu chaty vyhořelé v roce 2000,
v červnu byla provedena kolaudace.
 Pro zahájení výstavby víceúčelového hřiště pro mládež na farní zahradě byl
uvolněn z rozpočtu obce pro investora akce – Orel jednota Lichnov –
příspěvek 800 tisíc Kč. Prostředky byly určeny pro přeložku koryta potůčku
a přeložku stávajících sítí. Další výstavba hřiště nepokračovala, protože
odbor výstavby MěÚ Frenštát nevydal územní rozhodnutí z důvodu jiného
určení pozemku v platném územním plánu. Pozemek byl zařazen do
požadavků změny ÚP.
Rok 2005
 Zateplení auly základní školy ze strany školního dvora formou úpravy
prosklené stěny realizovala firma Kašpárek. Na tuto akci poskytl krajský
úřad Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 50% uznaných nákladů, tj.
částku 192 tis. Kč.
 Opravu propadlé části komunikace Lichnov – Štramberk u odbočky
k nádržím, vzniklé postupným odplavováním
podloží komunikace,
provedla firma Japstav Morava s.r.o.
 Pro zajištění prací na přípravě budoucího víceúčelového hřiště byla
uvolněna z rozpočtu obce částka 750 tisíc Kč, která byla určena na
provedení přeložky potůčku formou otevřeného příkopu, odvodnění
plochy a přeložky vodovodního řadu.
 V říjnu byla firmou NOSTA s.r.o. provedena oprava mostu u základní školy
nákladem 620 tis. Kč.

 Za účelem snížení rychlosti automobilů při vjezdu do obce na komunikaci

Lichnov - Štramberk byl instalován silniční retardér včetně dopravního
značení.
 Byla zpracována projektová dokumentace pro stavbu nového vodovodu na
Horních drahách z důvodu další nepoužitelnosti stávajícího vodovodu
(havarijní stav) a koncem roku zahájeny práce na stavbě vodovodního
řadu.
Rok 2006
 V 1. pololetí byla zahájena oprava opěrných zdí před budovou obecního
úřadu včetně rekonstrukce lávky. Investorem akce byla Správa a údržba
silnic, zhotovitelem firma Makos Ostrava.
 Hlavní akcí výstavby v roce 2006 byla rekonstrukce mostu ve středu obce
na místní komunikaci Lichnov-Štramberk. Ve výběrovém řízení na realizaci
byla vybrána firma Nosta Nový Jičín, s.r.o. V měsíci červnu byla akce
zahájena zařízením staveniště, likvidací 1 lípy a 4 jasanů, uzavřením starého
mostu a zahájením jeho demolice. Nový most byl dokončen v říjnu.
V průběhu výstavby byla řešena i 10 m proluka mezi mostem a nově
vybudovanou opěrnou zdí, dodatečné zpevnění dna a úprava koryta
potoka. Souběžně s těmito pracemi byla řešena rekonstrukce autobusové
zastávky, chodníku a nového osvětlení mostu i autobusové zastávky „Na
Obecní“. Akce si vyžádala náklady ve výši 9 mil. Kč.
 Pro výstavbu víceúčelového hřiště byla provedena přeložka potoka od
hřbitova mezi budovami zdravotního střediska a fary.
 Další akcí byla generální oprava mužských WC v budově pohostinství Na
obecní s nákladem 130 tis. Kč.
 U vjezdu do areálu Mateřské školy byla v letních měsících provedena
pracovníky Obecního úřadu úprava plochy pro parkování osobních
automobilů.
 Byly zrealizovány vodovodní přípojky z nového vodovodního řadu na
Horních drahách. Z rozpočtu obce byly hrazeny náklady přípojky od řadu po
pozemek vlastníka.
 Na místních komunikacích ve středu obce ke škole, k hřišti a podél kostela
bylo instalováno nové dopravní značení, omezující rychlost motorových
vozidel na 30km/hod.
 V měsíci únoru byl dodán „Koncept územního plánu“ obce, který byl
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě. Dne 14. března se

uskutečnilo veřejné projednání konceptu územního plánu za přítomnosti
zpracovatelů.
 Byla podána řada připomínek a občané dostali možnost podat další
připomínky do 30 dnů od veřejného projednání.
 Na jednání zastupitelstva 30. března byly schváleny připomínky, které
budou za Obec předloženy zpracovateli.
 Na jednání zastupitelstva 16. srpna byly shrnuty a projednány všechny
vznesené připomínky a zastupitelé i občané byli seznámeni, jak s nimi bylo
naloženo z hlediska zapracování nebo zamítnutí. Poté bylo schváleno
souborné stanovisko s pokyny pro dokončení Územního plánu obce Lichnov
včetně postupu pořízení územního plánu.
Rok 2007
 Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v budově obecního
úřadu čp. 90. Dále bylo vybudováno parkoviště za budovou obecního
úřadu včetně propojovacích chodníků a bezbariérového přístupu do
budovy z nového parkoviště (to vše nákladem 1,2 mil Kč). Na výstavbu
těchto akcí byla využita dotace finančních prostředků MS kraje ve výši 300
tis. Kč v rámci „Programu obnovy a rozvoje venkova 2007“.
 V dolní části obce byly provedeny opravy místních komunikací v hodnotě
300 tisíc Kč.
 Ve středu obce byla v okolí nového mostu rozšířena „Zóna 30 km“ pro
zajištění větší bezpečnosti občanů, zejména dětí.
Rok 2008
 Na úseku výstavby byl zbudován přechod pro chodce a nástupní ostrůvek
pro autobusovou zastávku u pohostínství „Na obecní“.
 Byly provedeny dokončovací práce na víceúčelovém hřišti, které
organizačně a investorsky zajišťoval Orel jednota Lichnov.
 Obecní zastupitelstvo pro financování těchto prací poskytlo z rozpočtu
obce dotaci ve výši 300 tisíc Kč a půjčku 400 tisíc Kč. Slavnostně bylo hřiště
otevřeno 13. prosince.
 V červnu byla na základě petice občanů provedena uzávěra komunikace
„Dolní dráhy“ směrem od Frenštátu. Pro možnost otáčení nákladních
vozidel dopravní obsluhy byl v zatáčce u „Lůžka“ zbudován záliv.
 V budově šaten na hřišti kopané byla provedena výměna oken za plastová.
 V objektu školní jídelny byla provedena oprava kanalizace a odvodnění
sklepní části, včetně opravy izolací.

 Byla schválena studie bytové zástavby v lokalitě „Horečky – Dolní bahna“

s tím, že obec nebude poskytovat finanční prostředky na vybudování
infrastruktury.
 Byla podána žádost o dotaci v rámci 3.výzvy „Operačního programu
životního prostředí“ na odkanalizování obce.
Rok 2009
 Byl zpracován požadavek na dotaci a půjčku ze Státního fondu životního
prostředí na připravovanou kanalizaci obce. Rovněž byly vypracovány
podmínky pro výběrové řízení na dodavatele výstavby kanalizace obce.
 Na úseku výstavby byla dokončena oprava kanalizace v suterénu školní
jídelny.
 Pracovníci obecního úřadu a brigádníci provedli odstranění zbytků
hrobových míst na hřbitově a úpravu prostranství za hřbitovem.
 Firma Novos Štramberk provedla výměnu oken za plastová v 1. patře
budovy čp. 125, přízemí moštárny a v hostinci Na obecní.
 Po několikaletých odkladech byla dodavatelsky provedena rekonstrukce
„Zemanova“ mostu (ve vlastnictví Správy silnic), která probíhala od září do
prosince 2009. Pro omezený provoz osobních automobilů a autobusů byl
postaven provizorní most, který pak byl odstraněn 9. prosince se
zahájením provozu po novém mostě.
 Další aktivity byly zaměřeny na odstranění následků červnové povodně.
Vlastními silami obce byla v září opravena lávka u Bačů na dolním konci.
 Ve stejné lokalitě byla v srpnu provedena Správou silnic oprava opěrné zdi
dobetonováním uvolněných kamenů. V říjnu však předchozí opravy byly
zbourány a zahájeny nové práce plánované v termínu od 6. října 2009 do
6. ledna 2010.Vozovka byla zúžena do jednoho jízdního pruhu a doprava
byla řízena semafory. Při zemních pracích se sesunula větší část podloží
pod cestou a dodavatel avizoval možnost prodloužení termínu prací.
Koncem listopadu ukončily činnost míchárny betonových směsí, dodavatel
stavbu zakonzervoval s předpokladem dokončení koncem 1. čtvrtletí 2010.
Řízená doprava semafory tak zůstala po celou zimu.
 V měsíci srpnu byla zahájena oprava opěrných zdí a vozovky v horní části
obce u čp. 161. Tato oprava probíhala do konce října s úpravou silničního
provozu do jednoho jízdního pruhu, včetně řízení semafory.
 V listopadu bylo dokončeno restaurování poškozeného kříže před
kostelem, organizované p. Petrem Kuníkem s nákladem 70 500 Kč. Obec
na opravu přispěla z rozpočtu částkou 10 tisíc Kč.

Rok 2010
 Hlavní činnost byla v roce 2010 zaměřena na přípravu dokumentace a
ostatních činností pro zahájení výstavby kanalizace obce.
 Dne 12. března bylo zahájeno výběrové řízení na zakázku „Odkanalizování
obce Lichnov“, které bylo završeno v srpnu uzavřením smlouvy o dílo
s dodavatelem – sdružení RI-Stav s.r.o. Litovel, Hakov s.r.o Hranice a VHS
a.s. Olomouc. Další činnost byla směrována na zajištění finančních
prostředků pro akci. Musel být přepracován rozpočet na akci kanalizace
v souvislosti se zavedením DPH pro obec od roku 2011.
 V říjnu pak zástupci dodavatelské firmy seznámili občany
s harmonogramem prací v příštím roce a podmínkami připojení na
veřejnou kanalizaci.
 V měsíci květnu byly dokončeny rozpracované opravy opěrných zdí u
čekárny Dolní dráhy. V květnu byla rovněž dokončena rekonstrukce
„Zemanova mostu“ včetně zálivů pro autobusové zastávky.
 Během 1. pololetí byla pracovníky obce dokončena úprava místností v 1.
patře budovyč. 125 pro umístění místní knihovny z důvodu uvolnění
prostor v budově MŠ. Následně byly provedeny úpravy v prostorách
mateřské školy, včetně rekonstrukce sociálního zařízení v souvislosti
s rozšířením kapacity ze stávajících 40 míst na 50 v návaznosti na zvýšený
zájem o umístění dětí.
 V září byla Správou silnic provedena oprava havarijního stavu zdi potoka u
č. 142.
Rok 2011
 Byla dokončena výstavba kanalizace a ČOV a zkolaudována 31.října 2011.
 Od 1. listopadu byl zahájen zkušební provoz a občané se mohli začít
připojovat na veřejnou část kanalizace
 Na nově vybudovanou kanalizaci byly připojeny obecní objekty (fotbalové
hřiště, Moštárna, Hostinec Na Obecní, Obecní úřad)
 V ZŠ Lichnov byly rekonstruovány toalety na hlavní chodbě
Rok 2012
 Bylo pokračováno v napojování domovních přípojek na veřejnou kanalizaci
 Byly zhotoveny další kanalizační přípojky k obecním objektům (DIO,
hasičárna, dům č.p. 125, ZŠ a MŠ Lichnov, Muzeum)
 Byla zprovozněna autobusová zastávka „Zemanův most“ místo
nevyhovující zastávky „kovář Veselka“.

 V rámci zlepšení dopravní situace a bezpečnosti byly upraveny plochy u

Mateřské školy a Jednoty asfaltovým povrchem a opravena cesta k
obecnímu skladu.
 Obec Lichnov finančně přispěla na rekonstrukci kostela Sv. Petra a Pavla
 Na víceúčelovém hřišti byla postavena lezecká stěna i s příspěvkem Obce
Lichnov
 V ZŠ Lichnov byly rekonstruovány toalety u 1. třídy a sprchy u tělocvičny.
S pooužitím materiálů z Kroniky obce zpracovali
Luděk Polívka, kronikář
MUDr. Josef Šimíček

Obecní úřad nabízí publikace a brožury:
700 let obce Lichnova

50,-Kč

Kouzlo starého domova

25,- Kč

Lichnov očima a perem Františka Pustějovského

30,- Kč

