Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Oznámení o konání voleb do Evropského
parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 24. května 2019 od 14:00
hod. do 22:00 hod. a dne 25. května 2019 od 8:00 hod do 14:00 hod.
Místem konání voleb je Kulturní zařízení v Lichnově, č.p. 40.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem
České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu
Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného
členského státu nebude mu hlasování umožněno.
Voliči, který není zapsán ve výpisu seznamu pro volby, okrsková volební komise
hlasování neumožní. To neplat, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo
pokud předloží potvrzení podle § 28 odst. 4 písm. e) nebo potvrzení o vyškrtnut
ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi , aby mohl hlasovat mimo volební
místnost.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
**************************************************************
Usnesení z 9. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 08.04.2019
3/9 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-8022182/003 mezi Obcí Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
zastoupena na základě plné moci frmou ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou,
zastoupena na základě plné moci frmou RJGEO, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
4/9 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-8014208/002 mezi Obcí Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,

zastoupena na základě plné moci frmou ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou,
zastoupena na základě plné moci frmou RJGEO, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
5/9 Rada obce schvaluje navýšení ceny skákacího hradu o 4.514,- Kč z důvodu
přecenění dle aktualizované cenové nabídky č. 2019_03_25.
6/9 Rada obce schvaluje poskytnut příspěvku Muzejní a vlastivědné společnosti
ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2019 ve výši 1.000,- Kč.
8/9 Rada obce pověřuje starostu zajištěním cenových nabídek na vypracování
projektové dokumentace k rozšíření stávajícího obecního vodojemu o další
akumulační komoru ke zvýšení kapacity.
11/9 Rada obce schvaluje Zásady zřizování školské rady při základní škole
zřizované Obcí Lichnov včetně jejich příloh a pověřuje starostu jejich vydáním.
12/9 Rada obce schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a pověřuje starostu a místostarostu jejím podpisem.
******************************************************************
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Za historií druhé světové války se deváťáci vydali do
Památníku holokaustu v Osvětmi
„V pátek 22. března 2019 se spojily dvě třídy, IX. třída ze Štramberka a IX. třída
z Lichnova, a jely navštvit Památník holokaustu Auschwitz-Birkenau zřízený
v bývalém koncentračním táboře u Osvětimi,“ uvádí na začátek učitelka dějepisu
a organizátorka exkurze Mgr. Ivana Michaličková a pokračuje: „Krátce po šesté
ráno pro nás „Lichnovjany“ přijel autobus z CK Zájezd. V autobuse už na nás
čekali žáci a učitelé ze Štramberka. V Příboře k nám nastoupila průvodkyně, která
nám cestu trvající dvě hodiny zkrátila vyprávěním o Polsku a holokaustu.“

Informace pošty Partner Lichnov
Otevírací doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00-10:00
8:00-10:00
8:00-10:00
8:00-10:00
8:00-10:00

14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-17:00
14:00-16:00
14:00-15:00

Telefoní kontakt:
556 840 424

Balíkové služby – NOVĚ
Standardní zásilka

- je v kartonovém nebo jiném pevném obalu
- má tvar krychle nebo kvádru
- nemění svůj tvar při běžné manipulaci
- může být použita i obálka (papírová, plastová, bublinková, bezpečnostní atp.)
pokud: - pevně a těsně obepíná přepravovaný obsah
- vložený předmět má obdobný nebo stejný rozměr jako obálka
- vložený předmět nedeformuje její pravidelný tvar

Nestandardní zásilka

-mění svůj tvar při manipulaci
- má nepravidelné nebo různorodé tvary
- je zabalena v černé fólii nebo černém kartonu
více info na www.ceskaposta.cz

„Na místo jsme dorazili po osmé hodině. Krátce nato nás poslali k bezpečnostní
prohlídce, po jejímž absolvování jsme dostali sluchátka, abychom všichni slyšeli,
co nám bude paní průvodkyně vyprávět,“ líčí dále paní učitelka. „Konečně jsme
mohli vyrazit. Naše první zastávka byla u brány s nápisem „ARBEIT MACHT FREI“.
Zajímavost je, že ve slově ARBEIT je obrácené písmeno B: podle některých
tvrzení došlo pouze k omylu, podle jiných obrácené písmeno znamená odpor
proti nacismu. Dále jsme měli možnost navštvit některé domy, ve kterých jsme
spatřili oblečení, vlasy, boty, brýle, nádobí, kufry, kartáčky i hřebeny lidí, kteří
byli v koncentračním táboře uvězněni a ve většině případů zde i zemřeli.
Zajímavou, ale velice smutnou část byly plynové komory, pece a zeď
smrti.“Následně se účastníci exkurze přesunuli do Birkenau, druhé, novější a
mnohem rozsáhlejší části koncentračního tábora, v češtině známé pod názvem
Březinka, kde je čekala další část prohlídky. „Zde jsme viděli vagon, kterým byli
přiváženi lidé do koncentračního tábora, pozůstatky plynových komor, místo,
kde se prováděly pokusy zejména na ženách a dětech, hrůzostrašné hygienické
podmínky. Se smutkem jsme absolvovali zpáteční cestu, nikdo neměl důvod se
smát,“ uzavírá vyprávění vedoucí exkurze.
Mgr. Petra Stoklasová

Páťáci zažili Den polytechniky v Astře
„V pátek 15. března 2019 jsme se s naší třídou vydali do Frenštátu pod Radhoštěm
do Střediska volného času Astra. Přijeli jsme na akci se jménem Centrální mozek
lidstva,“ hlásí nadšeně páťáci Franta Špaček a Tomáš Macíček.
„Na začátku jsme se rozdělili do několika skupin. Každá skupina byla označena
barevnou páskou a dostala svého velitele. Ten nás vodil po jednotlivých
stanovištch,“ pokračuje Tomáš a hned ho doplňuje Eva Langerová: „Každé
stanoviště bylo označeno nějakou část mozku, například mezimozek, mozeček,
prodloužená mícha… Na stanovišti s názvem Mozeček bylo všechno ozářeno
ultrafalovým světlem. Díky tomu nám zářily čelenky.“

Zápis do mateřské
školy

To, že některé věci kolem nás obsahují fosfor, věděl jen málokdo,“ upřesňuje
třídní učitelka Mgr. Lenka Matulová. „Následně děti procházely ostatní stanoviště.
Na posledním stanovišti je čekalo překvapení v podobě „ohnivého pokusu“,“
usmívá se paní učitelka a Franta hned horlivě vysvětluje: „Paní laborantka se nás
zeptala: „Kdo si nechá zapálit ruku?“ A jeden z odvážlivců se přihlásil. Laborantka
nafoukala hořlavý plyn do kádinky s vodou, do které přidala jar na nádobí.
Vzniklou pěnu nanesla odvážlivci na ruku a… zapálila! Náhle vyšlehly půl metru
vysoké plameny, které za chvilku zhasly. Plyn rozpuštěný ve vodě shořel. Mysleli

Vážení rodiče,
srdečně Vás a Vaše děti zveme k zápisu do mateřské školy
v Lichnově. Podíváte se na to, jak vypadají naše třídy, poznáte
paní učitelky i prostředí školky a dozvíte se, co se Vaše děti
naučí.
jsme, že náš spolužák bude brečet, že má spálenou ruku, ale nic se mu nestalo!“
Za splněné úkoly děti na každém stanovišti obdržely certifkát. Za pět nasbíraných
certifkátů všichni převzali od vedoucího celé akce diplom a dobrovolný domácí
úkol a pak už následovala cesta zpět do školy.
„Vše se nám moc líbilo, naučili jsme se zase něco nového. Někteří byli z akce
natolik nadšeni, že ji navštvili odpoledne ještě jednou,“ uzavírá celé vyprávění
Franta.
Mgr. Petra Stoklasová

Těšíme se na Vás v úterý 14. května 2019:
v dopoledních hodinách od 10.00 do 11.30
v odpoledních hodinách od 14.00 do 16.00
Veškeré formuláře potřebné k zápisu Vám pomůžeme vypsat,
s sebou si prosím přineste jen vyjádření lékaře o zdravotním
stavu dítěte, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte.
Tým mateřské školy

Jak napustt bazén a vyhnout se sousedským sporům.
Existuje rychlé a pohodlné řešení!
170 domácnost v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou
vodárenské společnosti. Místo omezování sousedů zvolili rychlejší a efektivnější
cestu.
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem
řady nepříjemnost, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu
vody do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava.
Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku této služby –
kromě bezplatné zákaznické linky je také možné využít jednoduchý poptávkový
formulář na internetových stránkách www.smvak.cz.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si
nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použit vhodná a
nepředstavuje zdravotní riziko.
Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénů na počet obyvatel.
Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u
svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. Bazénů u
domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do krajiny stále
přibývá. To plat i pro moravskoslezský region, kde ve většině případů klesá počet
obyvatel větších sídel, naopak roste počet lidí, kteří směřují blíž k přírodě do
menších obcí, kde staví své domy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady
dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli
problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde
bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do
rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů
v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí
mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke
změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlost proudění vody v
potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může
dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles
tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být
omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava
Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel.
Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo
odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají
dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které by mohly
nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy –
předejdou tm případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke
spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto šedesát bazénů. Meziročně
počet lidí, kteří volí toto praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, naopak nejmenší zájem o
tuto službu projevili lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku
a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do více než 40 bazénů.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit
na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty
detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je
bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK
Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné
bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165
korun.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je
žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke
koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Aqualia
infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost
vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou
nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také
dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé
kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách
bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti
Aqualia infraestructuras inženýring Pavla Veselá.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání mobilních telefonů
…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě mezi 31letou chodkyní
a osobním motorovým vozidlem, které řídila stejně stará řidička. Chodkyně
měla vstoupit na přechod pro chodce v době, kdy již uvedené vozidlo projíždělo
přes přechod pro chodce. Následně měla narazit do boční část vozidla,
upadnout na komunikaci a způsobit si středně těžké zranění. V době přecházení
přes přechod měla v ruce držet mobilní telefon a střídavě se dívat směrem před
sebe a na mobilní telefon, se kterým manipulovala, čímž si nevšimla
přijíždějícího vozidla…
V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro větší a větší
počet lidí. Zároveň jsou častěji používány i v silničním provozu. Je potřeba si však
uvědomit, že jejich používání v dopravě může být nebezpečné. A to jak při řízení
motorových vozidel nebo třeba při jízdě na kole. Poslední ohroženou skupinou
jsou chodci.
Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního provozu a
jako takoví jsou povinni zachovávat povinnosti. Jejich dodržování přispívá
k minimalizaci kolizních situací. Je na místě připomenout, že při účast na provozu
na pozemních komunikacích je každý povinen se mimo jiné chovat ohleduplně a
ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní.
Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou
mladých lidí. Tato činnost zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk
využívá v silničním provozu. Koncentruje se na hudbu a nevěnuje pozornost
svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým se může vyhnout nebezpečí. Za
velmi nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka
v uších a oči na obrazovce mobilního telefonu.
Je potřeba si uvědomit, že tmto chováním lidé ohrožují jak sebe, tak i ostatní
účastníky silničního provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému
zranění či dokonce k úmrt.
Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad bezpečnost
silničního provozu je chování chodců a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtlet roku 2019
bylo zjištěno ze strany chodců a cyklistů více jak 1600 přestupků (o téměř 200 více
než za stejné období loňského roku). Nejčastějším přestupkem, a to v 750
případech (o téměř 150 více než za stejné období loňského roku) z uvedeného
počtu byla „chůze na červenou“. U cyklistů bylo nejčastějším přestupkem to, že
neměli řádně osvětlené jízdní kolo, a to ve 200 případech.
Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním
provozu obezřetní. Do vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a
navažte oční kontakt s řidičem. Slyšet je stejně důležité jako vidět či být viděn.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

Bohemian TojStory aneb TojOslavy 12
TojOslavy jsou pro všechny Tojstoráky velkou událost, na kterou se
každoročně připravujeme několik týdnů dopředu.
Na letošním tématu, Bohemian TojStory, jsme se shodli všichni kolektivně
poté, co jsme viděli původní flm Bohemian Rhapsody. Chtěli jsme však do
příběhu Freddieho Mercuryho zasadit něco vlastního a vytvořit alternativní
příběh. V letošních TojOslavách jsme chtěli poukázat na to, že i ze dna se dá
dostat na vrchol, a že i když se člověk někdy v životě ztrácí, správní přátelé mu
dokážou opět najít cestu.
A právě proto jsme Freddieho umístili na invalidní vozík poté, co měl
v opilosti autonehodu, nechali mu rozpadnout kapelu, no a pak se nedivme, že
nám z toho upadnul do deprese. To, že se chce znovu dostat na hudební vrchol i
přes fakt, že je na vozíčku, si uvědomil až mezi lidmi, kteří mu v těžkých chvílích
pomohli a podporovali ho. Celý příběh jsme ukončili Freddieho come-backovým
koncertem s písní Bohemian TojStory s naším vlastním textem.
Naše divadlo bylo odvyprávěno pomocí tance, zpěvu, stnohry, scénkami
a sérií dalších vystoupení. Chtěli bychom tedy poděkovat všem, kteří se na nás
přišli podívat a poděkovat za váš potlesk, který vyústil v standing ovation! Protože
jak by řekl Karel Got, tohle jsme tedy vážně nečekali. Ještě jednou díky a snad
příšt rok znovu.
Magda, T-Tým.
Projekt TojOslavy byl na počátku nevinný pokus zviditelnit naši organizaci. Hlavní
smysl TojOslav jsem si ale uvědomil až při realizaci každých z nich. Dětem totiž
snaha předvést kulturní vystoupení pro veřejnost přináší mnohem více než
samotné organizaci. A možná i každoroční snaha o vytvoření TojOslav přispěla
k tomu, že některé děti jsou s námi v oddíle už devátým rokem, a že nechala
vzniknout unikátní partě (dnes už ne dět, ale dospívajících) zvané T-Tým.
S vytvořením T-Týmu se z velmi amatérského vystupování stalo v průběhu
dvanácti let, troufám si říct, poloprofesionální divadelní vystoupení. Smysl se však
nezměnil. Osobnostní rozvoj, týmová spolupráce, rozvoj kreativity, komunikace,
překonávání sama sebe, vedení lidí, preciznost, cílevědomost, … A pak zamyšlení
se nad různými hodnotami, a nad tm, co je a není v životě důležité, jak by se daly
některé situace řešit atd. To vše při TojOslavách probíhá. A nejen to.
Tojstoráky však nevytváří jen TojOslavy. Je to celoroční cílená činnost začínající
pravidelnými schůzkami, pokračující přes jednotlivé akce, víkendovky a konče
letními tábory. Ale o tom zase jindy.
Jirka, T-Tým.

LICHNOVSKÁ „KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2018 – 2019 XVII. ročník

Výsledky v 8. kole – 12.4.2019:
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (297)
2. místo – Langerová Věra (233)
3. místo – Gilarová Ilona (216)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (426)
2. místo – Matúš Miroslav (392)
3. místo – Dadák Jan (355)
4. místo – Koudelák Jaroslav (327)
5. místo – Špaček Jakub (300)

Výsledky po 8. kole
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (1713)
2. místo – Langerová Věra (1453)
3. místo – Gilarová Ilona (1298)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (2471)
2. místo – Matúš Miroslav (2207)
3. místo – Dadák Jan (2195)
4. místo – Koudelák Jaroslav (1959)
5. místo – Špaček Jakub (1718)

Další termín: 9. kolo – 10.5.2019 – začátek v 17:00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
*****************************************************************

Turnaj o putovní pohár Orla jednoty Lichnov - XVIII. ročník
Dne 13.4.2019 uspořádal Orel jednota Lichnov turnaj v kuželkách pro
neregistrované děti - zúčastnil se jeden, jediný žák z Lichnova.
Výsledky:
žáci 10 – 15 let: 1. Jakub Špaček

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

Jubilant
V měsíci květnu se dožívají významného jubilea:
Tichavská Blažena
Šrubař Ladislav
Kahánková Ladislava
Rangl Jan
Chytilová Věra

Krupička Pavel
Kuhnová Helena
Zbožínek Jaroslav
Stuchlý Zdeněk
Zbožínková Anna
Petrová Alice

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