Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 11. června 2020 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostnstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
OÚ Lichnov a samostatných plakátech.

**************************************************************
Usnesení z 30. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 27.04.2020
3/30 Rada obce schvaluje výměnu starých oken a dveří na budově kulturního
domu dle nejnižší cenové nabídky frmou PVC OKNA s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí
za cenu 313.321,83 Kč včetně DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
4/30 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení uzavření Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/141/i/2020/Ja mezi Moravskoslezským
krajem, Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Ostrava a Obcí Lichnov.
5/30A Rada obce ruší část usnesení rady obce č. 5/29 ze dne 6.4.2020 o
odpuštění nájmu po dobu trvání nouzového stavu nebo do doby, kdy znovu
začne provozovat činnost s počátkem odpuštění nájmu od 1.4.2020 tomuto
podnikateli: Milata Tomáš.
5/30B Rada obce schvaluje, na základě vyhlášeného nouzového stavu usnesením
vlády ze dne 12.3.2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb., snížení nájmu panu Milatovi
za provoz restaurace na částku 500,- Kč měsíčně z důvodu omezeného provozu
restaurace od měsíce dubna po dobu trvání tohoto stavu.
6/30
Rada obce schvaluje Dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.5.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
7/30 Rada obce schvaluje konání zápisu do Mateřské školy v termínu od 11. do
15. května 2020.
******************************************************************
Usnesení z 31. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 18.05.2020
3/31 Rada obce neschvaluje poskytnut příspěvku Středisku sociálních služeb
Kopřivnice.
4/31 Rada obce schvaluje znovuotevření MŠ Lichnov od 25.5.2020.5/31 Rada
obce schvaluje uzavření Dodatku č. 10 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 jeho podpisem.
6/31 Rada obce uděluje souhlas k uzavření smlouvy o výpůjčce v předloženém
znění, uzavřenou podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů mezi Městem Frenštát pod Radhoštěm, náměst Míru 1,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 00297852 a Základní školou a Mateřskou
školou Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 75027241 se sídlem
Lichnov 360, 742 75, za účelem výpůjčky didaktcké a diagnostcké pomůcky
Klokanovy kapsy od data pořízení do 31. 12. 2022.
7/31 Rada obce schvaluje bez výhrad Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ
Lichnov za rok 2019.
8/31 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku z pobytu.
9/31 Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva dne 11. června 2020
s navrženým programem.
10/31 Rada obce nedoporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení poskytnut
fnančního příspěvku Lince bezpečí, z.s.
11/31 Rada obce schvaluje rozšíření otevření sběrného místa v obci Lichnov o
každou sobotu v čase 9:00 – 11:00 se zahájením od června 2020.
******************************************************************

Sběrný dvůr – rozšíření provozu od 1. června 2020
Provozní doba sběrného dvoru v letním období
od 30. 3.2020 do 25.10.2020 je každé pondělí od 15:00 – 17:00 hodin
a nově každou sobotu od 9:00 - 11:00 hodin
***************************************************************
Žádáme občany, kteří jsou napojeni na místní „pračkový vodovod., aby viditelně
označili hlavní uzávěry vody a současně nahlásili napouštění bazénů na Obecní
úřad.
******************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce na setkání , které se uskuteční ve středu dne 10.června
2020 v 15:30 hodin v klubovně nad pohostnstvím „Na Obecní“.
Probereme novou situaci. Výbor se sejde v 15:00 hodin.
Na Vaší účast se těší výbor KD.

28. června - Lichnovská pouť
Na pouť v letošním roce nepřijedou kolotoče.
Od 15.00 do 16.00 hod se uskuteční koncert dechové hudby Javořinka,
v areálu za pohostnstvím „Na Obecní“, na který jste srdečně zváni.
Slavnostní poutní mše svatá bude v kostele sv. Petra a Pavla
v neděli 28. 06. 2017 v 10.00 hod.
*****************************************************************

Zrušení kulturních akcí
Z důvodu preventvních opatření v souvislost s šířením onemocnění novým
typem coronaviru COVID-19 bylo rozhodnuto o zrušení těchto kulturních akcí :

Den obce, Běh PePa

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

PÁLENÍ METEL
Vážení občané,
na 20. června 2020 je plánovaná akce Pálení metel. S ohledem na poměrně
příznivý vývoj situace SDH Lichnov uvažuje, že akci uskuteční.
Nicméně je zřejmé, že akce bude probíhat jinak, než bylo doposud zvykem. Bude
potřeba dodržovat přísnější hygienická opatření. Tyto se týkají jak nás
pořadatelů, tak Vás účastníků. Tradiční hod metlou by mohl proběhnout pouze v
případě, že si přinesete metlu svou vlastní. Není v našich silách zajistt
dostatečnou dezinfekci "erárních metel". Z důvodu dodržení bezpečných
vzdálenost by na akci letos chyběly tradiční lavičky a stoly. Posezení by bylo
možné pouze volně v přírodě na vlastních dekách apod. Situace se mění každým
dnem, není možno předjímat vývoj situace, a proto není možné defnitvně
rozhodnout o konání akce. Prosím sledujte naše webové stránky, obecní webové
stránky, plakátovací plochy, kde naleznete aktuální informace o pořádání akce. A
v
neposlední
řadě
také
záleží
na
počasí.
******************************************************************

INZERCE

Vyčistm koberce, sedačky, interiéry automobilů.
Dezinfekce místnost, bytů, automobilů ozónovým generátorem.
(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče a eliminuje zápach)
Marek Jiří 739 640 626

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
6/2020
Jak vypadal návrat dět do školy i školky? Pojďme se na to společně podívat
Po více než dvou měsících od uzavření škol se v pondělí 25. května 2020 znovu
otevřely dveře naší základní i mateřské školy. Alespoň tedy pro některé dět a
žáky. Na všechny také čekalo hned několik překvapení. Tím prvním jsou nádherní
vyřezaní čápi. S myšlenkou, abychom si nechali něco z poražených lip vyřezat, za
námi přišel pan starosta Ing. Aleš Mičulka: „Lípy v parku u kostela byly součást
zeleně, co pamatuji. Už když jsem začal chodit do školy, tak jsem je míjel a občas
si v jejich stnu pohrál s kamarády nebo poseděl na lavičkách. Park od té doby
prošel změnami a v minulém roce se životní kruh většiny lip uzavřel. Jako
vzpomínka na stromy, které sledovaly generace lidí, nás napadla myšlenka
vytvořit řezbu, která by nějakým způsobem odkazovala na Lichnov a jeho
dominantu.“ Děkuji tmto panu starostovi i tvůrci uměleckého díla panu Pavlu
Špalkovi a věřím, že lípa ve své nové podobě bude dělat radost mnoha dalším
generacím.

Noví čápi ale nebyli to jediné, co na dět čekalo. V podstatě vše bylo trošku jiné
než obvykle. Na přípravách se podíleli všichni zaměstnanci. Škola je rozdělená na
několik barevných úseků a zároveň nově vyzdobená, aby se tady dětem líbilo. To
vše zajistli naši pedagogové. Dále byla vzorně uklizená a vydezinfkovaná.
V souvislost s tm musím zmínit příkladnou práci našich úžasných uklízeček Věry
Dobiášové, Heleny Ulrychové a Evy Večeřákové, které se během doby, kdy byla

škola prázdná, staraly nejenom o vnitřní, ale i o venkovní prostory, a následně
vše připravily na příchod dět. Dále pak bych chtěla poděkovat našemu zručnému
panu školníkovi Milanu Ungerovi, který hlídá školu doslova ve dne, v noci a stará
se, aby vše fungovalo a nedošlo k žádné havárii. Všichni pracují pod vedením
Mgr. Moniky Čempel, které také patří mé poděkování za koordinaci prací a
zajišťování všech požadavků ze strany provozních, ale i dalších pracovníků školy.
A je zcela na místě poděkovat také představitelům obce za zajištění všeho
potřebného: dezinfekce, dávkovačů dezinfekce, roušek, rukavic. Díky všem
zúčastněným bylo vše na první den školy v této mimořádné době perfektně
připraveno.
Do školních lavic v současnost zasedly dět prvního stupně. A i když jsou některé
z nich ještě docela malé, jejich nástup do školy byl úplně vzorný. Před školou
ukázkově dodržovaly dvoumetrové rozestupy podle šlépějí, které na chodník
namaloval pan školník. Také se bez nesnází správně seřadily u tří vchodů, kterými
vstupovaly do školy jednotlivé školní skupiny našich žáků. Ty máme totž
rozděleny podle barev: červení jsou t nejmladší, žáci první až třet třídy, zelení
jsou starší žáci ze čtvrté a páté třídy. Třet skupinu tvoří modří, kde jsou žáci ze
všech tříd prvního stupně. Tyto dět totž zůstávají ve škole nejdéle, až do
odpoledne.

Každý žák měl připraveno své místečko na odložení věcí a své místečko
v samostatné lavici. Vše se zachováním předepsaných dvoumetrových rozestupů
– také proto, aby si dět mohly sundat během vyučování roušky. Jednotlivé
skupinky přivítali jejich pedagogové – vždy dvě asistentky či vychovatelé v jedné
skupině. Ti s dětmi budou také po celou dobu do konce školního roku pracovat.
Dět také první den ve škole obdržely dárky, které jim věnoval obchodní řetězec
Tesco, se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje. Mimo jiné mají například
zaměstnanci vyzdobeno své zázemí kopřivnické provozovny obrázky našich žáků.
Na oplátku dostaly naše dět uvítací balíčky, které jsou zároveň dárkem
k blížícímu se Mezinárodnímu dni dět. Mé poděkování patří panu řediteli HM
Tesco Kopřivnice Tomáši Szuscikovi.

A jak budou vypadat ve škole vzdělávací aktvityy Žáci budou pod vedením svých
pedagogů plnit úkoly, které jim zadají jejich učitelé do Google Učebny. Také
budou společně sledovat online hodiny přímo na interaktvních tabulích nebo
tabletech. Když budou unaveni, mohou se protáhnout, ideálně venku. Školní
pozemek je dost velký, aby se na něm jednotlivé skupiny nepotkávaly. Anebo
mohou vyrazit někam za obec, mimo civilizaci.

Školní jídelna opět zajišťuje dětem (ale i zaměstnancům a cizím strávníkům)
stravování. Žáci si mohou objednat jak svačinky, tak obědy. Důležité je zachovat
rozestupy a chodit na obědy po skupinách. I na to jsme pamatovali. Každé dítě má
teď v jídelně svou židli (červenou, modrou nebo zelenou) a místo, kde se
naobědvá. Paní kuchařky dětem mimořádně zajišťují servis až ke stolu, takže si
mohou připadat jako v restauraci.
V pondělí chodí do školy také deváťáci, aby se připravovali na přijímací zkoušky.
Blok přípravy na zkoušky z českého jazyka vede jejich třídní učitelka Mgr. Petra
Stoklasová, matematckou přípravu zajišťuje Mgr. Eva Pustějovská. Žáci, kteří se
nemohou výuky zúčastnit, sledují dění ve škole díky online přenosu přímo ze třídy.

Díky tomu, že se žáků do školy přihlásila zhruba čtvrtna, může být zachováno
vzdělávání na dálku prostřednictvím Google Učebny ve stejném rozsahu, jak
tomu bylo dosud. Dět, které jsou doma, plní úkoly, mají online hodiny, píší si se
svými učiteli a pilně pracují. Vzhledem k tomu, že tato mimořádná situace trvá už
dlouhou dobu, našli jsme způsoby, jak nejenom opakovat látku, ale také jak
postupovat v učivu dál. Pokud mají někteří žáci se zvládáním úkolů potže, je pro
ně připravena také možnost online doučování.
A jak proběhl příchod dět po dvouměsíční pauze v mateřské školey Do školky
dorazilo více dět, zhruba polovina z přihlášených. A také na ně čekaly změny.
Rodiče dět si vždy po příchodu do školky vydezinfkují ruce, dětem je změřena
teplota a dále jsou rodiče vyzváni, aby odvedli dět do třídy a příliš se v budově
nezdržovali. Je třeba se ve školce postupně vystřídat. Paní učitelky dět přivítaly a
zahájily další pravidelné setkávání povídáním a hrami. Bylo vidět, že všechny dět
se do školky na své paní učitelky i kamarády moc těšily.
Starší předškoláci dostali také překvapení. Během jejich nepřítomnost zakoupila
obec pro celou třídu novou sadu lehátek s matracemi, prostěradla, polštáře a
přikrývky, aby se dětem po obědě dobře odpočívalo. Vybrána byla ta nejlepší
lehátka, která v současnost trh nabízí, aby byl zajištěn kvalitní odpočinek
odpovídající rovněž všem hygienickým standardům. Dět na nich spokojeně
usínaly během čtení pohádky, jak jsou zvyklé.

Naše škola opět ožila, alespoň v mezích možnost, které jsou nám dány. Věřím, že
jsme nic z požadavků na nás kladených nezanedbali, že vše bude probíhat hladce
a že pro dět bude návrat do školy radost. A nezbývá nám než těšit se, až se vše
vrát do běžných kolejí a přivítáme v obou našich školách všech 250 dět.
Mgr. Olga Síbrtová
******************************************************************
Nabídka pracovních míst
Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
hledá pro školní rok 2020/2021 zaměstnance na pozice:

učitel/ka pro 1. stupeň základní školy

vychovatel/ka školní družiny

učitel/ka mateřské školy
Své žádost se životopisem zasílejte na e-mailovou adresu:
*****************************************************************

Rouška píše dějiny

Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko
srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší
zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, kolegy,
všechny kolem a v důsledku i nás samotné. Do našich pamět se vrylo notoricky
známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Kousek látky,
který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v nás je.
Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštch generací.
Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie
České republiky a zanechat tak historickou stopu. Do projektu se může zapojit
každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se vzkazem
policistům či konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou
sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou
rouškou pro hrdiny.
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke
Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České
pošty je až do odvolání možné zasílat roušky zdarma, pokud jsou umístěné
v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.
plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

Léto a prázdninový čas

Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dět. I když jsou letos školáci
mimo školní lavice již od jara, své školní povinnost si však musí plnit. A proto se
již většina z nich těší na letní prázdniny, které si plánují užít společně s rodiči
anebo také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme
zapomínat na to, že i o prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen
našich dět, ale i nás dospělých. Měli bychom myslet na to, že dět budou mít
spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat
zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo
různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů
a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrt.
Mějme na pamět, že často i malé dítě předškolního věku, moc dobře ví, na co
jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle zapomene na
rizika, které se špatným zacházením souvisí. Měli bychom také dět upozornit, že
plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a
s nápadem uvařit si palačinku, ať raději počkají na rodiče.
K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si
„opéci si špekáček“ do přírody. Proto bychom měli všichni na pamět zásady pro
rozdělávání ohně nejen na vyhrazených tábořištch:
oheň rozdělávat vždy za přítomnost dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkost lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že
je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkost
ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistt se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán..
Snad každého z nás, již někdy zasthla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě
může být za bouřky obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně zachovaty Za
bouřky je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro
úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, úpat vysokých skalních

stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zasthne bouřka na rozlehlé pláni, je
nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných větrů
doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či větve. Dět se
rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkost
okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají
lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu,
závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších
případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnost
nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče
své dět důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištch.
Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopnost
je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Nebezpečí hrozí dětem i při
procházce po ulici nebo hře na hřišt, které sousedí se silnicí. Během několika
sekund, může dítě vběhnout za míčem přímo pod koly jedoucího auta. Seznamte
dět s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit
ochranou cyklistckou přilbu na hlavu, která je u dět do 18 let povinná.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše dět o prázdninách, kdy mají
nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu dět na
výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že
letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událost.
Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územní
odbor Nový Jičín
*****************************************************************

Poslední volná místa !!!

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

Jubilant

V měsíci červnu se dožívají významného jubilea:
Drozdová Helena
Jalůvková Marie
Boháč Petr
Pustková Lidmila

Hutyra Jaromír
Pustějovská Jiřina
Holubová Miloslava
Špaček Petr

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