Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 13. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 08. 07. 2019
3/13 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Frenštát
pod Radhoštěm a Obcí Lichnov.
4/13 Rada obce schvaluje výměnu elektrického vedení k veřejnému osvětlení dle
předložené nabídky frmou ZVL SERVICE s.r.o., Nový Jičín, za celkovou cenu
191.372,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
5/13 Rada obce souhlasí s konáním Okresní chovatelské přehlídky trofejí ulovené
zvěře za rok 2019 v naší obci a potvrzuje součinnost při této akci.
6/13 Rada obce schvaluje navýšením cen za vývoz tříděného odpadu dle
předloženého Dodatku č. 8 ke smlouvě č. 27/2004/4402/TO o odvozu a využit
odděleně vytříděných složek odpadů mezi Obcí Lichnov a frmou SLUMEKO, s.r.o.,
Kopřivnice, a pověřuje starostu podepsáním tohoto dodatku.
7/13 Rada obce nesouhlasí s uzavřením věcného břemene na pozemku 2191/4
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a pověřuje starostu podáním žádost o odkoupení
část parcely 2191/4 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od Povodí Odry do majetku
obce, na které se nachází lávka a přístup k ní.
10/13 Rada obce schvaluje frmu Výběrovka, s.r.o., Ostrava, jako dodavatele
výběrového řízení na výstavbu chodníku směrem do Bordovic, dle předložené
Příkazní smlouvy č. 307/2019 mezí Obcí Lichnov a frmou Výběrovka, s.r.o.,
Ostrava, za cenu 35.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
11/13 Rada obce schvaluje upgrade programu MISYS dle předložené nabídky
frmy GBB-geodezie, spol. s r.o., Brno, za cenu 6.460,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu vystavením objednávky.
12/13 Rada obce schvaluje frmu Výběrovka, s.r.o., Ostrava, jako dodavatele
výběrového řízení na opravu místních komunikací, dle předložené Příkazní
smlouvy č. 308/2019 mezí Obcí Lichnov a frmou Výběrovka, s.r.o., Ostrava, za
cenu 30.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
13/13 Rada obce schvaluje frmu ProFaktum, s.r.o., Ostrava, jako dodavatele
následného monitoringu výstavby chodníku směrem do Bordovic, dle předložené
nabídky za cenu 49.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
14/13 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016749 mezi Obcí

Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupena na základě plné moci frmou
ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
*****************************************************************

Knihovna – prázdninový provoz
Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek

15. 8. 2019

14:00 – 16:00 hodin

Žádáme občany o vrácení knih, které jsou zapůjčeny déle než 2 měsíce do
konce října 2019, pokud tak neučiní budou jim knihy předloženy k úhradě.
**************************************************************

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

Vážení spoluobčané, jelikož je ještě spousta občanů mezi námi, kteří doposud
neuhradili místní poplatek za odpady, dovolujeme si vám připomenout, že
splatnost tohoto poplatku byla do 30. 6. 2019. Prosíme tedy tyto dlužníky, aby
poplatek co nejdřív uhradili.
Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2019 je stanovena
částkou 400 Kč / poplatník a poplatek byl splatný nejpozději do 30. 6. 2019.
Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpad:
- v pokladně Obecního úřadu (Po, St 7:00-12:00, 13:00–17:00; Út 7:00-12:00,
13:00-15:00; Čt 7:00-12:00)
nebo
- bankovním převodem na účet číslo 1760172379/0800, a to s uvedením
variabilního symbolu, kterým je číslo popisné vašeho domu. Také můžete uvést
ve vzkazu pro příjemce počet osob a popř. psů.
Poplatek ze psů
Tento poplatek byl také splatný nejpozději do 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 každého dalšího psa téhož držitele.
Způsob úhrady místního poplatku ze psů je stejný, jako u úhrady poplatku za
komunální odpad.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov

8/2019

Vážení čtenáři,
léto je sice pořád v plném proudu, ovšem červencovou polovinu prázdnin už
máme neodvratně za sebou. Ve škole je o to víc znát, že začátek školního roku již
brzy zaklepe na dveře. Přípravy na něj vrcholí: opravuje se, maluje se, vynáší se
staré haraburdí, které nahradí nový nábytek a pomůcky pro dět a žáky;
rekonstruujeme prostory pro zaměstnance, neboť náš tým bude posílen o několik
nových pracovníků. To vše ve spolupráci se zřizovatelem, různými frmami a
s intenzivním zapojením našich správních zaměstnanců, kteří během
prázdninových dnů přikládají ruku k dílu, aby bylo na září vše připraveno – nové,
čisté a voňavé. Také nakupujeme učebnice, chystáme výuku, ale plánujeme také
aktvity, které dětem běžné vyučování zpestří. Pokračovat budeme
v loni započatém trendu. Na co bychom měli navázat?
V minulém školním roce na žáky čekala nabídka kroužků a zájmových útvarů.
Kromě již tradičního Ekotýmu a volejbalu to byl pro menší dět Taneční kroužek,
kroužek Šikovné ruce a Malý kuchtk, pro větší Konverzace v angličtně a Nebojme
se přijímaček z matematky a českého jazyka. Jako nepovinný předmět jsme nově
zařadili výuku anglického jazyka od první třídy, abychom navázali na angličtnu
v naší mateřské škole, a Konverzaci v anglickém jazyce pro deváťáky. Domnívám
se, že přihlášené dět měly díky těmto aktvitám možnost rozvíjet své znalost a
dovednost a také se zapojit do činnost, které je baví.

FOTO: Šesťáci – odvoz starého papíru do sběru

Zlepšili jsme informovanost o škole jak rodičů, tak i veřejnost. Pro žáky od čtvrté
třídy výše jsme zajistli elektronické žákovské knížky. Vystavili jsme nové
internetové stránky, které průběžně aktualizujeme. Pravidelně jsme informovali
o dění ve škole v Lichnovském zpravodaji, několikrát jsme se ocitli i v novinách.
Na konci školního roku jsme pak natočili reklamní spot jako poděkování
obchodnímu řetězci Tesco za výhru v projektu Vy rozhodujete, my pomáháme.
Kromě běžného vyučování a kroužků na dět čekala spousta akcí. Dět z prvního
stupně se zúčastnily plaveckého výcviku a prošly dopravní výchovou, zapojily se
do celé řady soutěží výtvarných, pěveckých, sportovních či recitačních. Aktvity
pro nejmenší žáky navíc podpořila školní družina jednak v rámci přípravy na
soutěže, jednak díky akcím, které uspořádala – ať už to byl maškarní karneval,
nebo Den matek.

jazykových, biologických, matematckých a jiných. Za poznáním jsme vyrazili na
zajímavé exkurze, třeba do rožnovského skanzenu, ostravského planetária, Světa
techniky, historických měst Olomouce a Prahy, spolu se štramberskou školou a
lichnovskými občany jsme navštvili také Památník holocaustu AuschwitzBirkenau.
Připomněli jsme si rovněž významná výročí a svátky; při těchto oslavách jsme do
školy pozvali veřejnost z Lichnova a okolí a spolupracovali jsme se Spolkem rodičů
a přátel školy. Stoleté jubileum republiky jsme v retro stylu spojili
s prvorepublikovou kavárnou, dětem jsme nachystali halloweenskou diskotéku a
podíleli jsme se také na vytvoření českého rekordu ve vyvěšování státní vlajky.
Advent jsme zahájili vánočním jarmarkem s andělskou kavárnou a čertovským
bufetem a vystoupením dět u vánočního stromku ve škole i v obci, na Velikonoce
jsme připravili soutěžní výstavu žákovských prací.

FOTO: Druhý stupeň – výšlap na Horečky

Žáci druhého stupně se hned dvakrát zapojili do projektového vyučování
zaměřeného na využit vody ve spolupráci s frmou SmVaK, spolu s příborským
muzeem jsme pro ně připravili vánoční projektové vyučování, ekotým vyjel na
ekologickou a zeměpisnou konferenci, spolu s Renarkonem Ostrava a
Pedagogicko-psychologickou poradnou Nový Jičín pro ně byly připraveny
preventvní programy.
Naši sedmáci zdolávali na lyžích svahy ve Velkých Karlovicích, deváťáci si
vyzkoušeli nanečisto přijímací zkoušky, starší žáci měli na návštěvě ve výuce po
dobu jednoho týdne tři cizince a podnikali s nimi různé výlety za poznáním.
Sbírali jsme starý papír, vyrazili do kina, na pochod na Horečky, zorganizovali
divadelní představení a mnoho dalšího.
Radost z úspěchů mohly naše dět zažít při různých soutěžích. Ve škole se
uskutečnilo hned několik sportovních turnajů, připojili jsme se do olympiád

FOTO: SRPŠ – retro kavárna při oslavách vzniku republiky

Ve škole také nově pracuje žákovský parlament, který se letos zaměřil na
spolupráci s Klubem důchodců. Pro lichnovské seniorky připravil celkem třikrát
výtvarné a keramické dílny. Spolek rodičů kromě akcí pořádaných školou
samostatně připravil úžasnou soutěž Škola Lichnov má talent.

Akce pro rodiče dět připravovala také mateřská škola. K základní škole se naše
nejmenší dět připojily během vánočních akcí, do kulturního domu na vystoupení
byly jejich rodiny pozvány na mikulášskou nadílku a Den rodiny. V zimě
předškoláci chodili plavat, bruslit a lyžovat, v létě jsme uspořádali den
s lichnovskými hasiči a rozloučení s předškoláky. Spolupracujeme také
s Mateřskou školou Bordovice; tamní dět jsme pozvali do naší školky na
divadelní představení. Pro ně a pro dět ze základní školy v Mniší jsme rovněž
zajistli ukázkový den ve škole.
Do různých akcí se připojili také zaměstnanci školní jídelny. Uspořádali jsme
vaření s šéfkuchařem, připravili bábovku u příležitost oslav vzniku
Československa, zajistli občerstvení na spoustu jiných akcí. Kromě toho vaříme
obědy pro cizí strávníky a nově nabízíme i výběr obědů ze dvou jídel.

FOTO: Páťáci – nácvik na vánoční besídku

Domnívám se, že loňský školní rok byl pestrý, a věřím, že dět a žáci navštěvující
naši mateřskou a základní školu se mohou těšit na ten příšt. Teď je ale ještě
čeká druhá polovina prázdnin. Jménem celého pracovního týmu naší školy jim
přeji, aby byla plná neopakovatelných zážitků strávených s těmi, které mají rádi.
Totéž přeji i všem čtenářům Lichnovského zpravodaje.
Mgr. Olga Síbrtová

„Bezpečně do školy“
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a dět opět
usednou do školních lavic. Obzvlášť pro prvňáčky či dět, které začnou do školy
chodit samy bez doprovodu dospělé osoby, bude září významným obdobím. Na
začátku nového školního roku bývají dět plné zážitků, které o prázdninách zažily
a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby i přes
to nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se
případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli rodiče, kteří by neměli začátek
školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do školy
z pohledu bezpečnost postupně připravovat. Pravidla bezpečnost je samozřejmě
potřeba připomenout i starším žákům, kteří by je už měli znát, ale především je
potřeba je naučit malé školáky.
Důležité je, aby se dět uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pokud
jste i vy rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do školy,
ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat například z důvodu
návštěvy zájmových kroužků. Při této příležitost dětem ukažte bezpečná místa
pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní zásady bezpečného přecházení.
Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do vozovky před tm, než se pořádně
rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že je přejit bezpečné. V případě
přijíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem navázat oční kontakt a až se ubezpečí,
že jej řidič skutečně poušt, rychle přejít na druhou stranu. Naučte malé školáky
dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují, a přesvědčte se, že znají
úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných signálů. Kamkoliv
s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například přecházení na
červenou, mohou to považovat za správné, což pro ně může být velice
nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě bylo při pohybu v silničním provozu dobře
vidět i za snížené viditelnost. V dnešní době je k sehnání nespočet refexních
předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných podmínek až na 200
metrů. Pořiďte svému dítět například refexní pásek či přívěšek, který můžete
zavěsit třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z
refexního předmětu radost. Dětem dále připomeňte, že nemají komunikovat
s cizími lidmi, brát si od nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi někam chodit
či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými úmysly mohou použít
k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou situaci dět
připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a nesmí
uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení do
nového školního roku.
nprap. Mgr. Darina Knižátková, vrchní inspektor

Orel Tenis Cup Lichnov 2019

11. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme Vás na fnálové turnaje tenisového Orel Tenis Cup Lichnov.

Čtvrtinálové zápasy mužů:

Pondělí až čtvrtek – 19.8.2019 až 22.8.2019 nejdříve od 16 hodin – dle dohody
hráčů

Sobota 24.8.2019 od 10 hodin:

semifnálové zápasy dvouher mužů
fnále dvouhry mužů nad 50 let
fnále dvouhry mužů
V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají druhý den, tj. v neděli od 10
hodin, resp. v náhradním termínu určeném pořadateli.

Sobota 31.8.2019 od 10 hodin:

semifnálové zápasy čtyřhry, soutěž o nejlepší podání, fnále čtyřhry.
V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají v náhradním termínu určeném
pořadateli.

Neděle 1.9.2019 – od 10 hodin:

semifnále čtyřhry limited, fnále čtyřhry limited
Přijďte povzbudit hráče a odměnit je svou přítomnost a potleskem.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
Aktuální výsledky a zápasy můžete sledovat na www.orellichnov/otcl
*****************************************************************

ZO ČZS v Lichnově zahajuje MOŠTOVÁNÍ A SUŠENÍ OVOCE
v srpnu 2019 dle poptávky
objednávky moštování na tel. 724 180 527 p. Žáček Milan
objednávky sušení na tel. 737 314 719 p. Klímková Svatava

Moštování 4,- Kč/l

Sušení 15,-Kč/kg

TANEČNÍ VEČERY V LICHNOVĚ

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

Jubilant

V měsíci srpnu se dožívají významného jubilea:
Pustějovská Marie
Matúšová Marie
Tichavská Štěpánka
Tichavský Pavel
Zátopek Pavel
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optmismu do dalších let.
*****************************************************************
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