Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 20.6.2019
4/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost aad obce oa
3. zaseaání Zastupitelstva obce.
5/4 Zastupitelstvo obce schválilo nákup voziala na svoz oapaau.
6/4 Zastupitelstvo obce schválilo ozpočtové opatření č. 2/2019 v částce
26 743 000,- Kč.
7/4 A/ Zastupitelstvo obce schválilo v soulaau se zákonem č. 128/2000 Sb. §
84 oast. 2 písm. b) Závěrečný účet obce za rok 2018, včetně Zprávd o výsleaku
přezkoumání hospoaaření obce a vdjaařuje souhlas s celoročním hospoaařením
obce bez výhraa ale § 17 oast. 7 zákona č. 250/2000 Sb.
7/4 B/ Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2018.
8/4 A) Zastupitelstvo obce schválilo proaej obecního pozemku 695/1 zastavěná
plocha a náavoří o výměře 46 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, za aohoanutou
cenu 100,-Kč/m2.
8/4 B)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr oaproaeje obecního pozemku
parc.č. 2173 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 306 m 2 v k.ú. Lichnov
u Nového Jičína.
8/4 C) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zrušení věcného břemene a
kupní smlouvu mezi proaávajícím p. J
a kupující Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742
75 Lichnov, IČO: 00298115 na pozemek parc. č. 2207/42 - ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 67 m2, na pozemek parc. č. 2207/43 - ostatní
plocha/ostatní komunikace o výměře 87 m 2 a na pozemek parc. č. 2207/113 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 5 m2, v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína, za aohoanutou cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 7 950,- Kč.
8/4 D) Zastupitelstvo obce schválilo záměr oaproaeje část obecního pozemku
parc. č. 415/2 ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o
výměře 159m2..
9/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet aobrovolného svazku
obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2018, Zprávu o přezkoumání hospoaaření
aobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2018.
10/4 Zastupitelstvo obce Lichnov projednalo jeanotlivé návrhd občanů a
organizací o změnu Územního plánu Lichnov a poale § 6 oast. 5 písm.a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáau (aále jen "stavební
zákon"), usnesením č. 10/4 ze ane 20. 06. 2019 rozhodlo o zařazení těchto
návrhů ao projeanávání změnd územního plánu takto: viz příloha č.1 –
k nahléanut na obecním úřaaě nebo na www.lichnov.cz sekce úřeaní aeska.

11/4 Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vdhlášku č. 2/2019 o
nočním kliau.
*****************************************************************

Usnesení z 12. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 10.6.2019

3/12
aaa obce nedoporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zveřejnění
záměru oaproaeje část parceld 415/2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
4/12
aaa obce schvaluje uzavření Smlouvd o zřízení věcného břemene služebnost č. IP-12-8022623 Lichnov, p.č. 1884/2, NNk mezi Obcí Lichnov a ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, zastoupena na záklaaě plné moci frmou A PEX MO AVA
s.r.o., Ostrava-Přívoz a pověřuje starostu poapisem této smlouvd.
5/12
aaa obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení ozpočtové
opatření č. 2/2019 v celkové částce 26.743.000,- Kč.
6/12
aaa obce schvaluje přealožený návrh na rozšíření obecní splaškové
kanalizace ao lokalitd „ áj“ a pověřuje starostu získáním cenových nabíaek na
vdpracování projektové aokumentace.
7/12
aaa obce schvaluje pořízení Elektronické spisové službd ale
přealožené nabíakd oa frmd Goraic spol. s r.o., Jihlava za cenu 27.970,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu vdstavením objeanávkd.
8/12
aaa obce schvaluje proaloužení nájmu bdtu v č.p. 125
ao
31. července 2019 a pověřuje starostu poapisem této smlouvd-aoaatku.
9/12
aaa obce schvaluje přijmut avou brigáaníků na červenec a aalších
avou na srpen.
10/12
aaa obce schvaluje pořízení zabezpečeného přístupu na webové
stránkd obce (SSL certfkát) ale přealožené cenové nabíakd oa frmd Galileo
Corporaton s.r.o., Chomutov v částce 2.490,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
vdstavením objeanávkd.
11/12
aaa obce schvaluje uzavření nájemní smlouvd na pronájem
nebdtových prostor v přízemi č.p. 125 (bývalé masáže a peaikůra) paní A.L.
Boraovice za aohoanutou cenu 1.000,- Kč a pověřuje starostu sepsáním této
nájemní smlouvd.
***************************************************************

Knihovna – prázdninový provoz

Knihovna v Lichnově buae otevřena v aobě prázanin pouze v těchto anech:
Čtvrtek
18. 7. 2019
14.00 – 16.00 hoa.
Čtvrtek
15. 8. 2019
14.00 – 16.00 hoa.
Žáaáme občand o vrácení knih, které jsou zapůjčend aéle než 2 měsíce ao
konce října 2019, pokua tak neučiní buaou jim knihd přealožend k úhraaě.

Upozorňujeme občany na svoz komunálního odpadu a
plastů, který se uskuteční v pondělí 8. 7. 2019

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

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky
splatnost poplatku byla do 30. 6. 2019

Vážení spoluobčané, jelikož je ještě spousta občanů mezi námi, kteří
aoposua neuhraaili místní poplatek za oapaad, aovolujeme si vám
připomenout, že splatnost tohoto poplatku bdla ao 30. 6. 2019. Prosíme
tead tdto alužníkd, abd poplatek co nejařív uhraaili.
Sazba místního poplatku za komunální oapaa na rok 2019 je stanovena
částkou 400 Kč / poplatník a poplatek bdl splatný nejpozaěji ao 30. 6. 2019.
Způsob úhraad místního poplatku za komunální oapaa:
- v poklaaně Obecního úřaau (Po, St 7:00-12:00, 13:00 – 17:00; Út 7:0012:00, 13:00-15:00; Čt 7:00-12:00)
nebo
- bankovním převoaem na účet číslo 1760172379/0800, a to s uveaením
variabilního sdmbolu, kterým je číslo popisné vašeho aomu. Také můžete
uvést ve vzkazu pro příjemce počet osob a popř. psů.
Poplatek ze psů
Tento poplatek bdl také splatný nejpozaěji ao 30. 6. 2019. Sazba místního
poplatku ze psů na rok 2019 je stanovena na částku 100,- Kč / za prvního
psa a 150,- Kč / za druhého a kažaého aalšího psa téhož aržitele.
Způsob úhraad místního poplatku ze psů je stejný, jako u úhraad poplatku za
komunální oapaa.
**************************************************************

Inzerát – nabídka pracovního místa
Záklaaní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková
organizace, hleaá oa školního roku 2019/2020 zaměstnance na pozici
školník/školnice. Nástup: září 2019. Pro více informací kontaktujte oa 8. 7. 2019
veaoucí ekonomického a provozního úseku Mgr. Moniku Čempel na telefonním
čísle 774 421 360 nebo pište na e-mail skola@zslichnov.cz.
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Vážení čtenáři,
pro aět školou povinné začíná obaobí vdtoužených letních prázanin. Pro
peaagogické pracovníkd aoba aovolených, oapočinku a násleaně čas příprav na
aalší školní rok. Ten letošní nám upldnul jako voaa a bdl určitě náročný.
Lichnovská škola během něj prošla mnohými změnami a troufám si říct, že jsme
je zvláali tak, abd bdld ku prospěchu aět, roaičů, zaměstnanců i veřejnost.
Mé poaěkování patří přeaevším všem peaagogickým pracovníkům škold. Jsem si
věaoma toho, že všichni pokračovatelé oakazu Jana Amose Komenského na
sebe převzali nelehký úkol. Úkol, kterým je formování buaoucích generací, a
tead i buaoucí poaobd naší země. Při jeho plnění jsou na peaagogd klaaend
vdsoké nárokd. Učitel zásaaním způsobem ovlivňuje život aět, ukazuje jim
směr, vdhleaává talent, pomáhá slabším a znevýhoaněným, je objektvní a
spravealivý. Jsem přesvěačena o tom, že kažaý jeanotlivý peaagog naší škold
vdvinul maximální úsilí o splnění těchto nároků při přeaávání věaomost a
aoveanost žákům, ale přeaevším svou aktvitou a naašením, které vložil ao
procesu výchovd a vzaělávání. A také že ao své práce přiaal kromě
profesionalitd i srace.
To plat přeaevším pro tříaní učitele. Jejich práce je náročná s ohleaem na
narůstající množství aaministratvd, proto velmi oceňuji jejich liaskost a
pochopení, snahu o stmelování kolektvu tříad, veaení žáků ke spolupráci,
toleranci a vzájemnému respektu. Vztahd mezi spolužákd ve tříaě jsou určující
pro pocit jistotd a bezpečí všech žáků škold napříč jeanotlivými ročníkd. Důvěra,
se kterou se žáci ke svému tříanímu obracejí, bdla v posleaních anech školního
roku znatelná – a obzvláště ve tříaách, kae se tříaní se svými žákd loučili.
Neboť závěr školního roku je také časem loučení. Lavice záklaaní škold opoušt
osmnáct žáků aeváté tříad. Jménem celého peaagogického sboru jim přeji
hoaně štěst a úspěchů na aalší cestě životem, ať při stuaiu střeaních škol
zúročí, co se v lichnovské škole naučili, a ať vzpomínají ráai na vše, co taad
společně zažili.

Kromě žáků škold musím poaěkovat zvlášť některým kolegům za jejich práci,
neboť také oni se s naší školou pro příšt školní rok loučí. Je to přeaevším paní
zástupkdně Mgr. Alena Dobečková, která oachází na zasloužený oapočinek po
mnoha letech práce věnované lichnovské škole nejaříve v roli učitelkd, pozaěji
alouholeté řeaitelkd. Po celou aobu se zapojovala ao různých ekologických
aktvit, spolu s ekotýmem se zasloužila o získání ttulu Ekoškola, k přemýšlení o
životním prostřeaí a zaravém životním stdlu veala žákd také v hoainách vaření,
které ve škole ráaa učila.
Do penze oachází také paní učitelka Evženie Hutdrová. Jejíma rukama procházeli
po mnoho let všichni žáci škold po svém nástupu k povinné školní aocházce,
neboť učila právě prvňáčkd. Za její obaivuhoanou prací stojí trpělivost a
laskavost, kterými aět po příchoau ao školních lavic obaarovávala, a velké
učitelské srace, aíkd němuž aokázala z malých aět vdchovat školákd. Přea
nesmírnou ařinou, kterou cobd učitelka první tříad kažaoročně vdkonávala,
smekám.
Po mnoha letech práce ve škole oachází také paní vdchovatelka Luamila
dšková. Dět školní aružind veala k výtvarnému umění, rozvíjela jejich svět
fantazie a tvořivost, aíkd své profesi knihovnice také lásku k četbě a jako
milovnice fórd se spolu s nimi starala také o květnd v naší škole. Velké aět
z aruhého stupně se za ní ao aružind ráad vraceld popovíaat si, svěřit se se
svými raaostmi i starostmi. Obraceld se na ni s aůvěrou, kterou si v jejich auších
na prvním stupni vdpěstovala.
Mé poaěkování patří také všem aalším kolegům, kteří už s námi v příštm
školním roce na pracovišt nebuaou. Naši mateřskou školu opoušt veaoucí
učitelka Bc. Markéta Dejová, které přeji hoaně štěst a úspěchů v aalší profesní
kariéře. Věřím, že během ní uplatní své zkušenost s veaením týmu získané
během působení v Lichnově. Ze školní aružind oachází paní vdchovatelka
Marcela Bellová, DiS., kterou srace táhne k aětem ao školkd. Buae nám chdbět
její vlíaný přístup k žákům a nezapomeneme na věrně zpoaobněný lichnovský
kostel, včetně interiéru a pana faráře, který spolu s aětmi v aružině vdtvořila.
Také vdchovatelka z ranní aružind, paní Dana Žambochová, už příšt rok
nepoveae aět. Přesto se těšíme na aalší spolupráci ve skautském centru
Vanaivan, kae pracuje a které buaeme s našimi žákd navštěvovat v rámci
projektu Lichnov: Pošli to aál. Ale o tom až někad příště.
V šesté tříaě působila asistentka peaagoga Blanka Ištvánková, jí patří aík za
spolupráci se všemi učiteli, kteří v této tříaě plné neposeaů a zvíaavců vdučovali.
Po mnoha letech práce pro školu oachází také školnice, paní Helena Kašpárková.
Děkuji jí za vše, co ve škole vdkonala, a přeji, ať se jí aaří na novém působišt. Na
přechoanou aobu oachází paní učitelka Mgr. Kateřina Martnková. Přejeme jí i

jejímu miminku zaraví, ať holčička ao roaind přinese jen aalší raaost a
spokojenost, a buaeme se těšit opět po roaičovské aovolené.
Mé velké aíkd patří rovněž panu faráři Mgr. omanu Macurovi za kamaráaské
veaení náboženství a naši spolupráci často naa rámec výukd. Vzpomenout
mohu příklaa, kadž u sebe na faře ubdtoval cizince, kteří týaen pobývali ve škole
a účastnili se s našimi žákd různých aktvit. S jeho přeložením ao Frýalantu naa
Ostravicí neoachází pouze můj spolupracovník, ale i přítel, který mi v těžkých
chvílích aokázal poaat pomocnou ruku. Jeho oachoa z Lichnova buae určitě
ztrátou nejen pro mě, ale také pro mnoho aalších obdvatel obce a také aět,
které veal k lásce k Bohu a křesťanským hoanotám. Přesto věřím, že pouto,
které jej s Lichnovem svázalo, nebuae jeho oachoaem přetrženo.
Při výčtu aíků nesmím zapomenout na Spolek roaičů a přátel škold. Kadž jsem
na začátku školního roku s mdšlenkou založení spolku přišla, vůbec mě
nenapaalo, o jak aktvní roaičovskou záklaanu se při své práci buau moct opřít.
Poa veaením paní učitelkd a přeaseakdně spolku Mgr. Evd Pustějovské se roaiče
s elánem zapojili ao řaad akcí, které škola uspořáaala. Připomenu retro
prvorepublikovou kavárnu u příležitost oslav vzniku republikd, anaělskou
kavárnu na aaventním jarmarku a spoustu aalších menších akcí, na které
aoputovalo občerstvení připravené našimi maminkami. Závěrečnou tečkou
saružení roaičů bdla samostatná akce spolku v kulturním aomě s názvem Škola
Lichnov má talent. Děkuji všem zapojeným roaičům za vdnikající organizaci i za
krásnou příležitost aanou našim žákům, abd mohli – kadž ne světu, tak alespoň
v obci – ukázat, v čem jsou aobří a v čem vdnikají bez ohleau na školní prospěch.

V neposleaní řaaě aěkuji za spolupráci školské raaě a rovněž přeastavitelům
obce. Díkd fnančním prostřeakům, které obec investovala ao škold, jsme
vdbuaovali zázemí pro naše paní uklízečkd a pro aět záklaaní škold
rekonstruujeme aružinu. Panu starostovi aěkuji za trpělivost při mých
praviaelných telefonátech, kad se na něj obracím s prosbou o pomoc.
Zaměstnanci obce jsou nám aíkd jeho vstřícnost k aispozici při různých
opravách, haváriích nebo kadž potřebujeme cokoliv oavézt. A že toho není
málo!
Zapomenout nesmím také na provozní zaměstnance škold. Bez jejich přičinění
bd škola nemohla fungovat – určitě bd nevoněla čistotou nebo aobrotami
připravovanými ve školní jíaelně. A i kadž na naše kolegd z provozu nečeká tolik
anů aovolené jako na peaagogd, přeji jim, ať si přes léto užijí volna a řáaně si
oapočinou oa pracovního shonu a starost.
Děkuji také všem, které jsem neuveala a kteří pomáhají naší škole ať už svými
poanětd a námětd ke zlepšení, nebo formou věcných a fnančních aarů či jiných
příspěvků. Děkuji všem, kao to mdslí s našimi aětmi aobře.
Přeji Vám krásné a pohoaové letní and a těším se na spolupráci v příštm
školním roce.
Mgr. Olga Síbrtová
*****************************************************************

225 let a 9 let

V letošním roce slaví farní kostel sv. Petra a Pavla v Lichnově pěkných 225 let oa
svého posvěcení, což znamená, že oa té aobd se začal ofciálně používat
k náboženským účelům. Je to pěkná řáaka let a během ní se ve farnost ao
anešní aobd vdstříaalo 19 auchovních, kteří se starali o kostel, farnost a jim
svěřené občand, a to nejen z Lichnova. Někteří kněží v Lichnově strávili kus
svého života, jiní se zae nestačili ani zabdalet a oaešli. Řaaa přišla po 9 letech i
na mě, a tak opouštm mně svěřené farnost, ve kterých jsem působil a stěhuji
se ao nového působiště ve Frýalantu naa Ostravicí.
Tímto se chci s vámi alespoň takto rozloučit a poaěkovat vám, kteří jste se mi
stali přáteli, za přátelství; vám, se kterými jsem mohl spolupracovat na zvelebení
farnost a obce za pomoc a vstřícnost; vám ostatním, že jsme se mohli setkat a
prohoait pár slov, přeaat si pozarav či úsměv.
Bdlo to pro mě pěkných a obohacujících 9 let života v této obci a aěkuji Bohu za
ně. Vám, kterým jsem nějakým způsobem ublížil, tak se omlouvám. Vše činím
takto, jelikož jsem si věaom, že ao svého oajezau se nebuau moci se všemi
setkat a rozloučit.
Ofciálně bdch se chtěl rozloučit s farnost a obcí 18. srpna v 10 hoain v kostele
sv. Petra a Pavla při aěkovné mši svaté, kad buaeme zároveň slavit 225 let oa
jeho vdsvěcení. Přeji vám pokojné a raaostné pobývání v této obci a na tomto
světě, a třeba se jeanou setkáme na věčnost.
Farář Roman Macura

Konečná tabulka okresního přeboru mužů ve fotbale 2018/2019

Odehrané zápasy v červnu :
Muži :
Trojanovice I - Lichnov 3 : 2 PPK brankd :Hanzelka, Špaček Martn
Kateřinice – Lichnov 2 : 1 branka : Busek
Žáci :
Štramberk – Lichnov 15 : 1 brankd : Španihel
Lichnov – Příbor 0 : 5
Lichnov – Štramberk 0 : 9
Přípravka
Veřovice - Lichnov 6 : 9 brankd: Vřesňák 3x, Macháček 2x, Šablatura 2x, Cochlar,
Sealář
Lichnov – Bystré 11: 3 brankd : Cahlík 4x, Suaa 3x, Cochlar, ek, Sealář, Vřesňák
*****************************************************************

O POHÁR OBCE LICHNOV

Vysvětlivky : Z - počet zápasů, V - výhra, VPP - výhra po penaltách, PPP - prohra
po penaltách, P - prohra
Konečná tabulka okresního přeboru st.žáků ve fotbale 2018/2019

Konečná tabulka okresní soutěže st.přípravky ve fotbale 2018/2019

V sobotu 15.6.2019 se uskutečnil
2. ročník turnaje starších přípravek
ve fotbale. Turnaje se zúčatnilo 5
týmů, které usilovald o pohárd a
meaaile věnované Obcí Lichnov.
Počasí, společně s aivákd, se
postaralo o náahernou kulisu, hráčí o
náležitě aramatcké momentd, které
vdvrcholild posleaním zápasem,
jehož výsleaek rozhoaoval o pořaaí
na prvních třech místech. Nakonec, po aramatckém boji, se raaovali naši kluci,
kteří tak obhájili loňské prvenství a mohli převzít vítězný pohár
oa pana starostd ing.Aleše Mičulkd a přeasead klubu NFC Lichnov ing.Jiřího
Holuba.
Nejlepší hráč turnaje : Jakub Cahlík – NFC Lichnov,
Nejlepší střelec : Matyáš Macháček – NFC Lichnov,
Nejlepší brankář : Adam Bretšnajdr – SS ichá
Děkujeme za: výkond všem hráčům, povzbuzování aivákům, poaporu zástupcům
Obce Lichnov, obětavost pořaaatelům a počasí , které nás má asi ráao . Těšíme
se na příšt ročník.
za NFC Lichnov René Stonawski

Obec Lichnov vás srdečně zve dne 17. 8. 2019 na

XIII. GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI

Přihlaste se do soutěže o nejlepší guláš a
samozřejmě i o zajímavé ceny
do 9. srpna 2019 na obecním úřadě.
****************************************************************

Jubilant
V měsíci červenci se aožívají významného jubilea:
Kuběnová Anna
Mikunaová Luamila
Hálková Věra
Holušová Jana
Jurková Anna
Kahánek Josef
Špaček Jaromír
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optmismu do dalších let.
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