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Informace z Obecního úřadu Lichnov
Pokojné a klidné prožití
vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce
přejí
Zdeňka Švrčková, starostka Obce Lichnov
a zaměstnanci Obecního úřadu.
…...........................................................................................
Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov,
které se uskuteční ve čtvrtek 11. 12. 2014 v 18.00 hod. v
klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“. Program jednání
bude zveřejněn na úřední desce a samostatných plakátech.
….........................................................................................
Provozní doba Obecního úřadu v Lichnově
od 22.12.2014 do 2.1.2015
22.12.2014
7.00 – 15.00 hod.
23.12.2014 – 2.1.2015
zavřeno
….........................................................................................
V pondělí 29. prosince 2014 bude sběrné místo
velkoobjemového odpadu v Lichnově uzavřeno.

Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Zasedání se konalo 5. listopadu 2014, kterého se zúčastnilo 15 nově
zvolených zastupitelů. (Bartošová Jiřina Ing., Buriánek Jiří, Cochlar Aleš DiS.,
Faldynová Petra Mgr., Fiala Roman Ing., Irsáková Jana MUDr., Kahánek Jan,
Kahánková Vlasta, Keller Stanislav, Kučerová Blanka Ing., Mičulka Aleš Ing.,
Pustějovský Pavel, Švrčková Zdeňka, Tichavský Milan, Žižlavský Jan Mgr.).
Zastupitelé zvolili Radu obce v tomto složení:
Starosta:
Zdeňka Švrčková
Místostarosta:
Pavel Pustějovský
Členové rady:
Kučerová Blanka Ing.
Irsáková Jana MUDr.
Faldynová Petra Mgr.
….......................................................................................................................
Informace z Usnesení z 1. jednání Rady obce Lichnov ze dne
14.11.2014
Rada obce
- zřídila pro volební období 2014/2018 tyto komise rady:
 komisi finanční
 komisi služeb
 komisi kultury a sportu
 SPOZ
 komisi OVP a pro projednávání přestupků
 komise pro rozvoj a estetizaci obce
- jmenovala předsedy těchto komisí rady:
 komise finanční – předseda Ing. Blanka Kučerová
 komise OVP a přestupková – předseda JUDr. Jiří Rak
komise pro rozvoj a estetizaci obce - Pavel Pustějovský
- schválila pro volební období 2014/2018 jako oddávající:
 starostku obce p. Zdeňku Švrčkovou
 místostarostu p. Pavla Pustějovského
- schválila Smlouvu o dílo - provádění zimní údržby v období 2014/2015 s p.
Jiřím Lukešem, IČ 60333294, Lichnov 199, upravenou dle platných právních
předpisů a s konkretizací povinností zhotovitele a pověřila starostku obce
podpisem této smlouvy
- vzala na vědomí informace starostky paní Zdenky Švrčkové a
místostarosty pana Pavla Pustějovského o průběhu Kontrolního dne ze dne
11.11.2014 na stavbě školy (akce „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ
v Lichnově“).

V rámci kontrolního dne bylo zjištěno:
- nutno ověřit výskyt tepelných mostů u nadstřešení zadního vchodu,
- vyřešit kratší okapový svod na hlavní budově školy ze strany dvora, než je
délka obvodové zdi po zateplení, čímž hrozí stékání dešťové vody po stěně
objektu, zhotovitel oznámil, že hodlá přerušit provádění stavby do jarního
období 2015, technický dozor upozornil na špatný stav střechy.
- projednala návrh barvy marmolitu, který má být použit na venkovní sokl
budovy školy s přihlédnutím ke stanovisku a názoru odborného projektanta.
Vybrala vzorek CapaStone A omítka, steingrau s tím, že zhotovitel předloží
před definitivním schválením vzorek ve větším formátu
- vzala na vědomí zprávu MUDr. Jany Irsákové o stavu dokumentace k BOZP
a PO v Obci Lichnov, kterou měla zajistit firma Extéria, s.r.o. Uvedená
dokumentace nesplňuje požadavky právních předpisů, jednotlivé směrnice
nebyly podepsány schvalujícím starostou a nebyla nalezena dokumentace, ze
které by vyplývalo, že s danými směrnicemi byli zaměstnanci obce
seznámeni. RO ukládá starostce paní Zdeňce Švrčkové do příští RO dohledat
další dokumentaci k BOZP a PO
- vzala na vědomí informaci o průběhu schůzky s JUDr. Jiřím Rakem. Tento
informoval o průběhu stávajících případů, ve kterých obec zastupuje. Bylo
zjištěno, že 3.11.2014 bylo Obci Lichnov doručeno stanovisko SFŽP obsahující
informaci, že Obec Lichnov nedodržela dotační podmínky při realizaci akce
Odkanalizování obce a navrhla povinnost Obce vrátit dotaci ve výši
1.347.130,- Kč z prostředků FS a ve výši 237.729,- Kč z prostředků SFŽP.
S ohledem na uvedené byl JUDr. Rak vyzván k přípravě Výzvy na zhotovitele
kanalizace s reklamací vad provádění díla a upozorněním na to, že jejich
jednáním při špatném uskladnění odpadu vzniká obci škoda. K dotazu na
JUDr. Raka, proč nebyla v minulosti reklamace učiněna, sdělil, že situaci takto
nevyhodnotil, když mu nebyly dány veškeré podklady a nedostal pokyn od
vedení obce k provedení reklamace
Vzhledem k rozsahu Usnesení z 1. jednání Rady obce Lichnov, konaného
dne 14.11.2014, není možné otisknout celé znění dokumentu. Kompletní
Usnesení naleznete na webových stránkách obce. Pro občany bez přístupu
na internet je možnost do Usnesení nahlédnout na Obecním úřadě.

Ořez stromů – poškozování vozů
dopravní obslužnosti
Opakovaně žádáme vlastníky nebo uživatele pozemků sousedících s
komunikacemi v obci Lichnov o provedení ořezu stromů a keřů, které
zasahují do komunikace. Tyto dřeviny brání průjezdu automobilům dopravní
obsluhy (popeláři, hasiči, …) a poškozují je. Při odstraňování je nutné
dodržovat zejména zásady bezpečné práce při ořezu pod vedením el. napětí
a také podjezdnou výšku, která by měla být minimálně 4 metry.
V případě, že si majitelé dřevin ořezy neprovedou sami, ořezy provedou
v nejbližších dnech pracovníci obecního úřadu. Tato výzva je zveřejněna na
žádost řidičů, kteří vyvážejí komunální odpad. Pokud nedojde k ořezu
dřevin, hrozí v těchto ulicích omezení dopravní obslužnosti.
….......................................................................................................................

Vyplácení členských podílů honebního
společenstva Lichnov – Bordovice
Vlastníci pozemků zařazených do honebního společenstva si mohou nechat
vyplatit členské podíly za rok 2013 – 2014 na Obecním úřadě v Lichnově od
1. 12. 2014 do 19. 12. 2014 v době úředních hodin Obecního úřadu.
….......................................................................................................................

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na vánoční večírek, který se koná v úterý
9. prosince 2014 v 15.00 hod. v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“.
Kulturní vložku si připravily děti z místní mateřské školy. Bude také
ochutnávka vánočního cukroví. Těšíme se na hojnou účast.
Zve výbor KD
….......................................................................................................................

SmVaK Ostrava a.s. - oznámení o změně ceny
vodného od 1. 1. 2015
Voda pitná

34,40 Kč/ m3 (bez DPH)

39,56 Kč/m3 (vč. 15 % DPH)

Cena pitné vody pro odběratele od Severomoravských vodovodů a
kanalizací Ostrava a. s.

Lichnovská „Kuželkářská liga“
sezóna 2014 – 2015 - XIII. ročník
Výsledky v 3. kole – 21.11.2014:
ženy:
 1. místo – Dadáková Pavlína (275)
 2. místo – Gilarová Ilona (273)
 3. místo – Špačková Jana (264)
 4. místo - Špačková Petra (229)
muži:
1. místo – Jurek Stanislav (454)
2. místo – Matúš Miroslav (447)
3. místo – Dadák Lukáš (443)
4. místo – Vraník František (259)
Výsledky po 3. kole:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (651)
2. místo – Gilarová Ilona (531)
3. místo – Špačková Jana (503)
4. místo – Špačková Petra (457)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (874)
2. místo – Matúš Miroslav (872)
3. místo – Jurek Stanislav (863)
4. místo – Koudelák Jaroslav (851)
5. místo – Vraník František (509)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených) = 15x do
plných + 15x dorážková.
Další termín: 4. kolo – 19.12.2014 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Vánoční bohoslužby 2014 ve farním kostele sv.
Petra a Pavla v Lichnově
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.
5. 1.

Vigilie Božího Narození: 2200
Slavnost Narození Páně: 1000
Svátek sv. Štěpána: 800 Setkání dětí u Jesliček 1630
Poděkování za uplynulý rok: 1800
Slavnost Panny Marie, Matky Boží: 800
Slavnost Zjevení Páně: 1700

V sobotu 20. prosince od 14.00 do 16.00 hodin možnost zpovědi.
Více na: http://www.lichnov.farnost.cz/
….......................................................................................................................

Sen dítěte
Kdo z nás, přestože jsme dospělí, nesní o krásnějším světě, kde
nebudou mocenské zájmy, války, prolhaní politici, ale budou kolem nás
usměvaví sousedé, příjemné prodavačky, atd. Dokonce se v dějinách lidstva
našli i takoví, kteří se pokoušeli sny o ideální společnosti uvést do reality
všedního života. Mělo to jen malou, ale podstatnou chybu! Ve svém plánu
ideální společnosti zapomněli na člověka a jeho špatné sklony. Mysleli si, že
když změní podmínky pro život, tak se změní i člověk. To byla osudová
chyba komunistických idealistů. Společnost lze změnit jen tehdy, když se
chtějí změnit členové této pospolitosti.
Přesto neopouštějme někdy dětinské, naivní, ale přesto reálné sny o
lepším světě. Pokud ubude v tomto světě, těch, kteří sní, mají ideály, svět se
stane ještě horším a smutnějším než je teď. Tím, nechci říci, že byl
v minulých letech, staletích lepší, jelikož v to nevěřím. Každá lidská
pospolitost měla svá pozitiva, ale i negativa, rozvoj lidské společnosti
znamená neopakovat chyby předků, ale následovat dobré lidské vzory. Což
vyžaduje vždy osobní nasazení každého z nás.
Sny a dětský svět, to je téma vánoc. Lidé se i více snaží, aby tyto
dětské a naivní sny byly skutečností. Jsme na sebe laskavější, více se
navštěvujeme, přejeme si krásné věci, obdarováváme se, a také jsme
spokojenější, pokud přehnaně neblbneme s úklidem a pečením. O Vánocích
si křesťané a lidé dobré vůle připomínají a oslavují narození Dítěte Ježíš,

které přineslo lidstvu velké poselství, že dětské sny o krásném světě jsou
reálné a splnitelné, avšak ne ve vnějším světě, ale v nitru člověka, tam lze
obnovit ztracený ráj, tam se restauruje zničený svět, a pak může člověk
zakoušet svět bez válek, konfliktů a násilí. Ježíš Kristus nám lidem přinesl
zvěst o Božím království, které je připravené pro ty, kdo neztrácejí v tomto
světě víru v lepší svět. Krásný svět existuje.
Pokojné a požehnané Vánoce.
Přeje farář.
….......................................................................................................................

Rodinné centrum Orlovna
PROGRAM NA PROSINEC 2014 PONDĚLÍ
v době od 1630 – 1830 hod.
pro všechny zájemce (děti, mládež, maminky, tatínky, babičky atd.)
- aranžování, vyrábění, tvoření, malování anebo jen povídání u kávy a čaje.
1. 12. - Pracovní činnosti
8. 12. - Pracovní činnosti
15. 12. - Aranžování
22. 12. - Vánoční prázdniny - nekoná se
29. 12. - Vánoční prázdniny - nekoná se
ČTVRTEK v době od 930 – 1130 hod.
setkávání maminek s menšími dětmi (zveme i babičky a maminky bez dětí)
25. 12. 2014 a 1.1.2015 - NEKONÁ SE
povídáme si, jezdíme na výlety a chodíme na hřiště
zpíváme a hrajeme si s dětmi
PONDĚLÍ a STŘEDY v době od 1900 – 2000 hod.
se koná v tělocvičně na orlovně pravidelné cvičení KALANETIKY
Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu (nebo cena dle náročnosti
programu např. aranžování 50,-Kč) pro dospělé i děti (do 3 let zdarma).
Káva a čaj zdarma.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Přejeme vám požehnaný a v klidu prožitý vánoční čas.
Na společná setkání se těší Marcela, Jana, Lucka, Katka
a na příjemné cvičení Hanka a Eva

Vzdělávací kurzy zdarma
v rámci projektu

OBČANSKÁ ŠKOLA
aneb odborné školení pro obyvatele malých obcí
Vážení spoluobčané,
ještě jednou si vám dovolujeme připomenout a nabídnout bezplatné
vzdělávací kurzy, na které máme stále volná místa. Tyto kurzy probíhají v ZŠ
Lichnov, během kurzu je pro vás mimo jiné zajištěno i výborné občerstvení,
které je samozřejmě také zdarma. Bližší informace naleznete na letáčcích,
které jsou sooučástí tohoto zpravodaje.
Kurzy s volnými místy:
Právo a spotřebitelská gramotnost
Právo spotřebitele, Prodejní manipulace
Finanční gramotnost
Hospodaření domácnosti, Správa a zhodnocení rodinných financí,
Zodpovědné zadlužení, Předlužení domácnosti
Základy podnikání
Zásady a principy úspěšného podnikání, Strategie marketingu pro
podnikatele, Ekonomika podnikatele, Podnikatelský plán, Právní základy pro
podnikání a podpora podnikání v ČR a EU
….......................................................................................................................

Otevření kuželny v prosinci
V nezakouřeném prostředí máte možnost se občerstvit, zapomenout na
starosti běžného dne, zahrát si kuželky, stolní fotbálek, šipky, ale i další
společenské hry (pexeso, člověče nezlob se a další). Pro děti k zapůjčení
hračky zdarma.
Otevírací doba:
Úterý- 16 až 20 hodin.
Středa – 16 až 20 hodin
Čtvrtek – 1 6- 20 hodin
Na kuželky si prosím vezměte sportovní obuv na přezutí.
Nově prodej faitradeových výrobků. Pokud nevíte o co jde, přijďte to k nám
zjistit.
Orel jednota Lichnov

Základní škola Lichnov
Seminář dobré praxe programu Ekoškola v Ostravě 31. 10. 2014
Ráda bych vám něco napsala o této akci v Ostravě, na které byl František
Jurek, Václav Palát, paní ředitelka a já, Kateřina Pustějovská.
Na semináři nás čekalo seznámení s dalšími EKOškolami. Všichni se museli
představit kresbou a vlastní prezentací. My jsme si nakreslili čtyřlístek,
protože jsme byli čtyři a je to rostlina, která prý přináší štěstí. A my ho
budeme potřebovat na obhajobu titulu EKOškola v příštím roce 2015. Na
semináři jsme se naučili, jak vést správně EKOtým, jak aktivizovat všechny
členy, jak rozproudit nápady, jak nejlépe zpracovat a využít výsledky analýzy.
Pak nastalo sdílení zkušeností. Během celého ekologického semináře bylo
zajištěno občerstvení v dostatečném množství. A v poledne jsme šli na dobrý
oběd (celerová polévka, moravský vrabec, bramborový knedlík se zelím z
červeného zelí a nápoj). A nakonec to nejlepší, prohlídka školy Provaznická.
EKOden se vydařil, i počasí bylo hezké, pouze bylo chladno, ale i tak jsme si
odnesli pozitivní zážitky. Těšíme se na další podobný výlet.
Kateřina Pustějovská VII., tř., administrátorka
180. VÝROČÍ PRVNÍHO UVEDENÍ ČESKÉ HYMNY
(1834 – 2014)
Kde domov můj,
Kde domov můj,
kde domov můj.
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
V kraji znáš-li Bohu milém,
bory šumí po skalinách,
duše útlé v těle čilém,
v sadě skví se jara květ,
mysl jasnou, vznik a zdar,
zemský ráj to na pohled!
a tu sílu vzdoru zmar?
A to je ta krásná země,
To je Čechů slavné plémě,
země česká, domov můj,
mezi Čechy domov můj,
země česká, domov můj!
mezi Čechy domov můj!
Dne 21. prosince 1834 byla v Praze poprvé uvedena divadelní hra Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka, kde poprvé zazněla píseň Kde domov můj.
Autorem divadelní hry byl Josef Kajetán Tyl, hudbu složil František Škroup.
Prvním interpretem se stal Karel Strakatý. Píseň velmi rychle zlidověla a
získala postavení národní písně. Hymnou se stala po vzniku Československa
v roce 1918. Až do rozpadu Československa tvořila hymnu první sloka písně
Kde domov můj následovaná první slokou písně slovenské – Nad Tatrou sa

blýska (nynější slovenské hymny). Od 1. ledna 1993 je hymnou České
republiky pouze první sloka písně Kde domov můj. Patří mezi státní symboly
a lze ji tedy užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Je uváděna při
státních svátcích a jiných významných příležitostech. Česká národní hymna
v letošním roce oslaví 180. výročí svého prvního uvedení.
dívky IX. Třídy
…......................................................................................................................

Vánoční otevírací doba
Hostinec „Na Obecní“
22. 12. 2014
23. 12. 2014
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
27. 12. 2014
28. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015.
2. 1. 2015
Bar no7 24.12. 20-03.00

14.30 - 22.00 hod.
14.30 - 22.00 hod.
10.00 – 15.00 hod.
15.00 – 24.00 hod.
15.00 – 24.00 hod.
15.00 – 24.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
14.30 – 22.00 hod.
14.30 – 22.00 hod.
11.00 – 17.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
14.30 – 24.00 hod.

Restaurace „Na Hřišti“
22. 12. 2014
23. 12. 2014
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
27. 12. 2014
28. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015
2. 1. 2015

15.00 – 22.00 hod.
Zavřeno
10.00 – 14.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
Zavřeno
Zavřeno
15.00 – 22.00 hod.

Rozsvícení vánočního stromu
Obecní úřad v Lichnově Vás zve
v sobotu 13. 12. 2014 v 17 00 hod k budově OÚ na

Rozsvícení vánočního stromu

….......................................................................................................................

Přijďte si zpříjemnit čas adventu
s dechovou hudbou Javořinka
a zazpívat vánoční koledy.
Zahřát se můžete tradiční vařonkou.
Pro děti bude připraven teplý čaj zdarma.

Memoriál Jaroslava Kvity

.......................................................................................................................

Hostinec „ Na obecní '' pořádá
v pátek 26.12.2014
VII. Ročník tradičního vánočního turnaje
neregistrovaných ve stolním tenise
Memoriál Jaroslava Kvity
turnaje se mohou zúčastnit neregistrovaní hráči od 15 let výše
a vítězové školního kvalifikačního turnaje
prezentace od 9:00 hod
zahájení 10:00 hod
hrací systém bude určen dle počtu zúčastněných
startovné 60,-Kč

Jubilanti
V měsíci prosinci se dožívají významného jubilea:
Špačková Dana
Pustějovská Naděžda
Špaček Svatopluk
Gold Josef
Kahánek Prokop

Špačková Ludmila
Čížová Božena
Jalůvková Anna
Drozd Josef

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