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Informace z Obecního úřadu Lichnov
Kompostéry na bioodpad
Vážení občané,
jelikož jste si ještě někteří nevyzvedli kompostér na
bioodpad, chtěli bychom vás požádat, aby jste tak učinili co
nejdřív. Kompostéry si můžete vyzvednout v pondělí v
od 15.00 – 17.00 hod. a to na sběrném místě
velkoobjemového odpadu (obecním skladě-bývalá stolárna)
v Lichnově.
Ing. Aleš Mičulka, starosta obce
Informace z 77. a 78. jednání Rady obce
Rada obce
- udělila výjimku z počtu žáků dle § 23 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, pro školní
rok 2014/2015 Základní škole a mateřské škole Lichnov,
příspěvkové organizaci.
- vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek
Římskokatolické farnosti Lichnov na druhou etapu oprav
varhan a postoupila tuto žádost k přípravě rozpočtu na rok
2015.

- vzala na vědomí informaci o stékání vody a nečistot na soukromý pozemek
p. č. 657 a uložila starostovi obce tuto záležitost projednat s Lesy ČR, s.p. a
nechat vyčistit nedaleko se nacházející propustek.
- Rada obce
a) neschválila prezentaci obce Lichnov v malované mapě Novojičínska,
kterou připravuje firma Malované mapy, s. r. o., se sídlem Sokolská 416,
Zlín, IČ: 24804584
b) schválila pořízení foto mapy obce Lichnova se zakreslením významných
míst v obci, a to firmou Malované mapy, s. r. o., se sídlem Sokolská 416,
Zlín, IČ: 24804584.
- schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje jejiž předmětem je dotace ve výši 1.000,- Kč, mezi
obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75, IČ: 00298115 jako příjemcem a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 7080692, jako
poskytovatelem.
- schválila návrh barevného řešení fasády ZŠ a MŠ v Lichnově, který
předložila Komise pro rozvoj a estetizaci obce.
- schválila pro výkon činnosti koordinátora BOZP stavby „Energetické úspory
objektu ZŠ a MŠ v Lichnově“ pana Ing. Vladimíra Bartuska, E. Trioletové
1028/1, 721 00 Ostrava–Svinov, za cenu dle předložené nabídky– 58.000 Kč.
- uzavření Smlouvy o dílo č. 1138/2014/4500 týkající se provádění náhradní
zimní údržby v sezóně 2014/2015 mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75,
IČ: 00298115 jako objednatelem a firmou SLUMEKO, s.r.o., se sídlem
Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021 jako zhotovitelem a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
- schválila Směrnici obce Lichnov k veřejným zakázkám malého rozsahu.
- schválila uzavření Smlouvy č. 269/2014/4402/NO o odvozu a odstranění
nebezpečných složek odpadů vytříděných z komunálního odpadu a to dne
18.10.2014 mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75, IČ: 00298115 jako
objednatelem a firmou SLUMEKO, s.r.o., se sídlem Štefánikova 58/31, 742
21 Kopřivnice, IČ: 25376021 jako dodavatelem a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
….......................................................................................................................

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na besedu s promítáním videa ze zahraničí, která
se bude konat v úterý 11. 11. 2014 v 16.00 hod. V klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní“. Besedu povede J. Pavel
Zve výbor KD

Základní škola v Lichnově
Listopad 2014
Před 100 lety vypukla první světová válka (1914 – 2014)
První světová válka byla nejstrašnějším válečným konfliktem, který lidstvo do
té doby zažilo. A některé její hrůzy dokonce nepřekonala ani druhá světová
válka. První světová válka byla děsivá už tím, že nikdo nečekal, jak dlouho
bude trvat, jaké utrpení přinese, a kolik milionů lidských životů bude stát.
Říkalo se jí „blesková válka“ – všichni si mysleli, že bude krátká a rychlá. Ale
opak byl pravdou – trvala dlouhé 4 roky.
Během první světové války proti sobě stály státy Trojspolku a Dohody. Konec
první světové války přinesl vznik nových států (např. Československé
republiky), ale i nové politické systémy, hlavně však změnil myšlení lidí.
Důsledkem velkých bojů zahynulo přes 10 milionů lidí, dalších 20 milionů
bylo zraněno. Hospodářství evropských států bylo v katastrofálním stavu a
některým trvalo velmi dlouho, než se z toho vzpamatovaly. Válka však
přinesla i technický pokrok – ponorky, letadla, otravné plyny, tanky, zbraně.
Nám dala samostatnou Československou republiku a prvního prezidenta,
Tomáše Garriguea Masaryka.
Od té doby uplynulo už 100 let.
Adéla Kaniová, IX. Třída
Muzeum v krabičce – Cesta jednoho sedla
Mám doma sedlo a teď vám napíšu, jak jsem k němu vlastně přišla. Můj
brácha začal chodit na brigádu a jednou mi řekl, že prostě musím jít s ním.
Tak jsem šla. Vyklízel jeden dům po pánovi, který asi před deseti lety umřel.
Ze staré a zaprášené půdy toho domu vyšel ven s letitým vojenským sedlem a
s pěkně zrezivělou uzdečkou. Doma jsem ho hned začala leštit a zkoumat.
Bylo opravdu vojenské, nejspíš z první světové války! Kůň, kterému sedlo
patřilo, byl velký ryzák nebo hnědák. Barvu jsem poznala podle chlupů, které
byly na spodní části sedla. A velký proto, že uzda, která měla značně ztvrdlou
kůži, byla tak obrovská. Ať už se jedná o velikost udidla, podhrdelníku nebo
podbradníku, je jasné, že musel mít vážně velkou hlavu. Na sedle je i pár
písmen… co určují? Oddíl? Stát? Rotu? Linii? Taky je tam napsána velikost
sedla – 10 – další důkaz toho, že kůň byl opravdu velký. Ale co ta ostatní
čísla? Co značí? Podbřišník sice nejspíš nebyl původní, soudě podle stavu –
zápinky nebyly rezavé. Ale to mohlo být i tím, že zápinky byly pod sedlem
v suchu. Jedna zápinka je však přetržena… co se stalo? Jak se to sedlo dostalo
do toho domu? Jak ten kůň zemřel? Pravnuk toho pána, kterému dům teď
patří, nic neví o tom, že by měli někdy koně.

Umřel ten kůň a oni si vzali jen to sedlo? Nebo jak to vlastně bylo? Je to pro
mě velkou neznámou… V garáži možná leží sedlo, co zažilo světovou válku,
možná bylo na umírajícím koni. Škoda, že věci neumí mluvit. Kdo ví, jaké
tajemství by nám řeklo…
A já jsem jeho majitelka…
Adéla Pustějovská, IX. Třída
Film Rivalové
Ve středu 1. 10. 2014 jsme se jako vždy učili, naštěstí ale jen dvě hodiny.
Když skončila 2. vyučovací hodina, šli jsme si do šatny dát věci a celý 2.
stupeň vyrazil do kulturáku. Tam se ještě 1. stupeň díval na film „Tady
hlídám já“, a tak jsme čekali. Když odešli, nahrnuli jsme se dovnitř a
vyčkávali, než začne film. Pan promítač nás před začátkem filmu upozornil,
že to bude co chvíli vypadávat kvůli zastaralé elektronice. Pak se setmělo,
roztáhla se opona a tradá! Film začal. Byl anglicky s českými titulky natočený
podle skutečných událostí a jmenoval se Rivalové. Udělali jsme si pohodlí a
sledovali dění na filmovém plátně. Několikrát se promítání zaseklo, po pár
minutách však film zase běžel. Nebýt té zastaralé techniky, film bychom víc
prožili. Ale i tak se mi líbil. O víkendu se na film Rivalové hodlám podívat
znovu s rodiči a sestrou. Filmy podle skutečnosti jsou zajímavé a baví mě.
Žaneta Jiříčková, IX. Třída
….......................................................................................................................

Otevření kuželny v listopadu
Vážení spoluobčané,
podzim končí a s ním i možnost využívání víceúčelového hřiště ke
sportování a posezení s občerstvením. Děkujeme Vám, že jste nám
zachovali přízeň, děti vedli k pohybu a nám umožnili
i něco utržit.
Bude-li v zimě déle mrznout, určitě otevřeme pro Vás kluziště.
Ale již nyní jsme se rozhodli dát Vám možnost se dále setkávat
v nezakouřeném prostředí, občerstvit se a zahrát si nejen kuželky, stolní
fotbálek, šipky, ale i další společenské hry (pexeso, člověče nezlob se a
další).
Otevíráme proto od 4. listopadu 2014 kuželnu pro veřejnost.
Ceny sportovních aktivit budou mírné (kuželky – 15 .- Kč/15 minut, stolní
fotbálek – 10.- Kč/15 minut), zapůjčení společenských her zdarma.
Otevírací doba: každé úterý, středa a čtvrtek - 16 až 20 hodin.
Na kuželky si prosím vezměte sportovní obuv na přezutí.
V případě Vašeho zájmu bude otevřeno i další měsíce přes zimní období.
Orel jednota Lichnov

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Lichnov,
konané dne 10. 10. a 11. 10. 2014
Celkový 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)

1248
724
723
9622

Volební strana č. 1 – Komunistická strana Čech a Moravy
Jan Kahánek
158 hlasů
Vlasta Kahánková
145 hlasů

Fotbalový turnaj ke 220. výročí posvěcení kostela
V říjnu si náš kostel připomněl 220 let od posvěcení. U této
příležitosti se konal na konci prázdnin, přesněji 31. 8., turnaj ve fotbale na
Orelském hřišti. Sešlo se celkem 5 mužstev. Původně mělo být mužstev 6,
ale bohužel jeden z týmu nedorazil. Proto se změnil i systém turnaje a hrálo
se systémem každý s každým. Hrály se vyrovnané utkání a nakonec zvítězil
tým s názvem KLID. Tento tým si z turnaje odnesl pohár a samozřejmě i
něco na doplnění energie. Fotografie z turnaje naleznete na stránkách
farnosti: www.lichnov.farnost.cz.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.

Volební strana č. 2 – Občanská demokratická strana
Aleš Mičulka
443 hlasů
Stanislav Keller
379 hlasů
Jiří Buriánek
288 hlasů
Roman Fiala
283 hlasů
Milan Tichavský
187 hlasů
Volební strana č. 3 – Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová
1. Jiřina Bartošová
302 hlasů
2. Alena Dobečková
285 hlasů
3. Zdeňka Švrčková
247 hlasů
4. Blanka Kučerová
235 hlasů
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů Lichnova
1. Eva Švrčková
321 hlasů
2. Jana Irsáková
191 hlasů
3. Petra Faldynová
176 hlasů
4. Pavel Pustějovský
164 hlasů
Vol. str. č. 1 – KSČM
Vol. str. č. 2 – ODS
Vol. str. č. 3 – KDÚ-ČSL
Vol. str. č. 4 – SNK Lichnov

15,26 %
34,29 %
28,20 %
23,24 %

Varhanní koncert u příležitosti svěcení
nového oltáře
Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Lichnově
Kdy: 23. listopadu 2014 v 16.00 hodin
Kdo: mladý talentovaný varhaník Marek Kozák
Program:
J. S. Bach
- Toccata a fuga d moll BWV 565
- Chorální předehra Nun Komm,
der Heiden Heiland BWV 659
- Preludium a fuga G dur BWV 541
F. Mendelssohn – Bartholdy
- Téma s variacemi D dur

S. Gigout
- Scherzo E dur
T. Dubois
- Toccata G dur

Improvizace na duchovní píseň
Více na samostatných plakátech

Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově oslavil 120 let
Na základě výňatků z knih, protokolů ze schůzí a vyprávění nejstarších členů
naší organizace lze doložit, že dobrovolný hasičský sbor v Lichnově vznikl
počátkem května roku 1894. Dne 24. května 1894 byla svolána ustavující

valná hromada, na které se dalo zapsat 55 občanů za členy činné a 13
občanů za členy přispívající. Po několika letech velikého zájmu došlo
v mladém hasičském sboru k určité stagnaci a v roce 1910 se dokonce zdálo,
že se rozpadne. V roce 1914 vypukla 1. světová válka, byla vyhlášena
mobilizace a 19 členů muselo opustit sbor. Z 19 členů, kteří museli
narukovat, se vrátilo pouze 12, 7 jich padlo. Značně oslabený hasičský sbor
svolal na 2. července 1918 první poválečnou valnou hromadu za účasti 16
zbylých členů. Na této první schůzi se dalo zapsat do sboru dalších 16
občanů. Po vyhlášení mobilizace v roce 1939 přišly další těžké chvíle. Po
skončení 2. světové války Začala nová epocha sboru dobrovolných hasičů
v Lichnově. Dne 29. září 1948 stavba nové zbrojnice zahájena. Stavba byla
dokončena v roce 1950 s nákladem 800 tisíc korun. V roce 2012 se podařilo
omladit náš sbor. Dala se dohromady skupina dětí, která se zajímá o
hasičskou práci. Kolektiv se pravidelně schází a zúčastňuje se hasičských
soutěží. Dne 04. 10. 2014 vyvrcholila celoroční činnost slavnostní schůzi.
Slavnostní schůze proběhla nejen za účasti členů SDH Lichnov, ale také za
účasti zástupců okolních hasičských sborů, zástupců místních sdružení,
zástupců obce Lichnov a OSH Nový Jičín. Na schůzi byly mimo jiné předány
ocenění zasloužilým členům SDH Lichnov. Odpoledne pokračovaly oslavy
programem určeným široké veřejnosti. Na prostranství před hasičským
domem bylo možno shlédnout jak historickou, tak soudobou hasičskou

techniku. V nedávnou zrekonstruovaném hasičském domě pak měli
možnost návštěvníci se seznámit s historií hasičského sboru v Lichnově. Bylo
možno shlédnout řadu fotografií, historického a současného vybavení jak
soutěžních družstev a zásahové jednotky (přilby, obleky, hadice,….). Rovněž
zde byly presentovány úspěchy mladých hasičů, mužů a žen.
V průběhu odpoledne mohli být diváci účastni ukázky vyproštění zraněné
osoby při dopravní nehodě. Tuto velice atraktivní podívanou předvedli
hasiči z Frenštátu pod Radhoštěm. Večer pak proběhla v kulturní domě
taneční zábava se skupinou Koprock. Náš sbor dobrovolných hasičů
v Lichnově má za sebou 120 let obětavé práce stovek dobrovolníků z řad
obyčejných lidí. Právě jim patří veliké poděkování. Zvláštní díky pak patří
zejména těm, kteří se starali a starají o výchovu mladé generace. Rovněž se
sluší poděkovat těm, kteří na sebe převzali břemeno zodpovědnosti při
vedení sboru a zajištění jeho fungování. Přejme si, aby i další generace
rozvíjela myšlenku dobrovolného hasičství v duchu hesla „Bohu ke cti,
bližnímu ku pomoci“.
www.hasicilichnov.webnode.cz
….......................................................................................................................

Rodinné centrum Orlovna – program na listopad
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.
3. 11. - Pracovní činnost
10. 11. - Pracovní činnosti
17. 11. - Statní svátek - nekoná se
24. 11. - Aranžování
ČTVRTEK v době od 930 – 1130 hod.
setkávání maminek s menšími dětmi (zveme i babičky a maminky bez dětí)
- 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.
Na společná setkání se těší Marcela, Jana, Lucka, Katka a na příjemné
cvičení Hanka a Eva
Marcela Žižlavská 731 860 256

Lichnovská „ Kuželkářská liga“
sezóna 2014 – 2015 - XIII. ročník
Výsledky v 2. kole – 24.10.2014:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (305)
2. místo – Špačková Jana (224)
3. místo – Špačková Petra (219)
4. místo - Gilarová Ilona (205)
muži:
1. místo – Koudelák Jaroslav (432)
2. místo – Matúš Miroslav (425)
3. místo – Dadák Lukáš (417)
4. místo – Jurek Stanislav (409)
5. místo – Vraník František (250)
Výsledky po 2. kole:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína – (651)
2. - 3. místo – Gilarová Ilona a Špačková Jana (463)
4. místo – Špačková Petra (447)
muži:
1. místo – Koudelák Jaroslav (851)
2. místo – Dadák Lukáš (848)
3. místo – Miroslav Matúš (816)
4. místo – Jurek Stanislav (682)
5. místo – Vraník František (488)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených) = 15x do
plných + 15x dorážková.
Další termín: 3. kolo – 21.11.2014 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.

Mikulášská nadílka s překvapením
sobota 6. 12. 2014 od 15:00 hod.
sál Kulturního domu v Lichnov
Přihlásíte-li své děti do 30. 11. 2014 u Jany Matúšové
(osobně nebo na telefonním čísle 739 880 862)
a přispějete-li Mikuláši 60,-Kč/ dítě, obdrží Vaše dítě od Mikuláše balíček.
Ve spolupráci pořádají
Tojstoráci, Orel jednota Lichnov a Farnost Lichnov.
.......................................................................................................................

Hubertský večer
v sobotu 8. listopadu 2014 od 19.00 hod.
v sále Kulturního zařízení v Lichnově
hudba: Pazuři
předprodej místenek: pohostinství „Na Obecní“
Srdečně Vás zve Myslivecké sdružení Lichnov – Bordovice
.......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci listopadu se dožívají významného jubilea:
Krupová Jana
Kovářová Dana
Tichavský Leoš
Jurek František

Pavel Bohumil
Bobková Marie
Zemanová Jaromíra
Švrček Jan

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