Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 11.6.2020
4/9 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost Rady obce od
7. zasedání Zastupitelstva obce.
5/9 A/ Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
§ 84 odst. 2 písm. b) Závěrečný účet obce za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce bez výhrad dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000Sb.
5/9 B/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019.
6/9 A Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 2194/30 vodní
plocha/tok přirozený v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 6 m2 za cenu 390
Kč/m2, který vznikl dle Geometrického plánu č. 2029-14/2020 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
6/9 B Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 206/5 ostatní plocha/
jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 11 m2 za cenu 50 Kč/m2,
který vznikl dle Geometrického plánu č. 2029-14/2020 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
6/9 C Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2208/40
ostatní plocha/ jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 11 m2.
6/9 D Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 2055/16 ostatní
plocha/ ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 78 m2 za
cenu
50 Kč/m2, který vznikl dle Geometrického plánu č. 2028-5/2020 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/9 E Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 2055/15 ostatní
plocha/ ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 19m2 za
cenu
50 Kč/m2, který vznikl dle Geometrického plánu č. 2028-5/2020 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/9 F Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 2055/14 ostatní
plocha/ ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 78 m2 za
cenu
50 Kč/m2, který vznikl dle Geometrického plánu č. 2028-5/2020 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/9 G Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2055/17
ostatní plocha/ jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 66 m2.
7/9 Zastupitelstvo obce schvaluje na základě §84 odst.2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020 o místním poplatku z
pobytu. Sazba poplatku 5,-Kč. Tato vyhláška nabývá platnost dnem jejího
schválení a účinnost dnem 1.1.2021.

8/9 A Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek na provoz Linky bezpečí.
8/9 B Zastupitelstvo obce neschvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020.
9/9 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací
č NJ/141/i/2020/Ja mezi Moravskoslezským krajem, ul. 28 října 117, 702 18
Ostrava, IČO: 70890692 a Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov,
IČO:
00298115 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
10/9 A Zastupitelstvo obce deklaruje zapojení do procesu tvorby a realizace 3.
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
10/9 B Zastupitelstvo obce deklaruje zájem na vytvoření Fondu sociálních služeb
za účelem tvorby a zajištění sítě sociálních služeb v ORP Města Frenštát pod
Radhoštěm.
11/9 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do územní působnost
MAS Lašsko, z.s. na programové období 2021-2027.
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Usnesení z 32. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 08.6.2020

3/32
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení bez výhrad
Závěrečný účet obce za rok 2019.
4/32A Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení nákup pozemku
p.č. 2194/30 vodní plocha/tok přirozený v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře
6 m2 za cenu 390,- Kč/m2, který vznikl dle Geometrického plánu
č.
2029-14/2020.
4/32B Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení nákup pozemku
p.č. 206/5 ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře
11 m2 za cenu 50,- Kč/m2, který vznikl dle Geometrického plánu
č.
2029-14/2020.
4/32C Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení záměr prodeje
pozemku p.č. 2208/40 ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o
výměře 11 m2.
4/32D Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení nákup pozemku
p.č. 2055/16 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o
výměře 78 m2 za cenu 50,- Kč/m2, který vznikl dle Geometrického plánu č. 20285/2020.
4/32E Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení nákup pozemku
p.č. 2055/15 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o
výměře 19 m2 za cenu 50 Kč/m2, který vznikl dle Geometrického plánu
č. 2028-5/2020.
4/32F Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení nákup pozemku
p.č. 2055/14 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o

výměře 78 m2 za cenu 50 Kč/m2, který vznikl dle Geometrického plánu
č. 2028-5/2020.
4/32G Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení záměr prodeje
pozemku p.č. 2055/17 ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
o výměře 66 m2.
5/32
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zařazení území
obce Lichnov do územní působnost MAS Lašsko, z.s. na programové období
2021-2027.
6/32 Rada obce schvaluje jako dodavatele Komplexní zpracování žádost o
dotaci pro projekt „Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic“ frmu
ProFaktum, s.r.o., Český Těšín, za celkovou cenu 75.000,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu vystavením objednávky.
7/32
Rada obce schvaluje jako dodavatele Zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro stavbu „Rekonstrukce kuchyně ZŠ
Lichnov“ pana Ing. Foldynu Davida, Těrlicko, za celkovou cenu 192.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.
8/32
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit sazbu poplatku ve
výši 15,- Kč uvedenou v Obecně závazné vyhlášce obce Lichnov č. 1/2020, o
místním poplatku z pobytu.
9/32
Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na opravu místních
komunikací – komunikace od kostela k váze, u obchodu COOP a Marakův dvůr a
pověřuje starostu jeho zahájením.
10/32 Rada obce schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 30.6.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
*****************************************************************

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

23. 7. 2020
13. 8. 2020

14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

Žádáme občany o vrácení knih, které jsou zapůjčeny déle než 2 měsíce do
konce října 2020, pokud tak neučiní budou jim knihy předloženy k úhradě.

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky
splatnost poplatku byla do 30. 6. 2020

Základní a Mateřská škola Lichnov 7 / 2 0 2 0
Ohlédnut za uplynulým školním rokem pohledem učitelů

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. 2020. Prosíme tedy tyto dlužníky,
aby poplatek co nejdřív uhradili.
Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2020 je stanovena
částkou 400 Kč / poplatník a poplatek byl splatný nejpozději do 30. 6. 2020.
Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpad:
- v pokladně Obecního úřadu (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 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. 2020. Sazba místního
poplatku ze psů na rok 2020 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.

První pololetí probíhalo v klasickém školním režimu s řadou soutěží a akcí, jichž
se zúčastnili naši žáci. O všech jsme průběžně informovali na našich webových
stránkách, některé se ocitly i na stránkách Zpravodaje. Druhé pololetí jsme
začali Velkým školním karnevalem, zdařilou akcí školní družiny, kterou ale pro
dět nejen z prvního stupně připravovali všichni učitelé a ruku k dílu přiložili i
další pracovníci školy. Krátce nato přišla koronavirová krize a škola se pro dět
uzavřela.
Od března jsme zavedli nový způsob vzdělávání – distanční výuku. Žáci ze dne na
den ztratli kontakt se svými učiteli, přišli o možnost okamžité interakce,
nemohli pokládat učitelům doplňující otázky, žádat vysvětlení, jak je tomu při
běžné výuce. Pro celé rodiny nastala obrovská změna. V rámci daných možností
jsme nastavili systém tak, aby si žáci udrželi dobrou školní kondici a aby jejich
vzdělávání nestagnovalo. Rodičům jsme nabídli pomoc s technickým
zabezpečením, včetně zapůjčení techniky. Někteří rodiče této nabídky využili.
Všichni žáci a jejich rodiny ke vzdělávání přistoupili zodpovědně. Krok po kroku
učili žáci pod vedením svých učitelů nejen sebe, ale i své rodiče práci na počítači.
Všichni žáci se postupně naučili ovládat svá zařízení, používat kamery,
mikrofony, naučili se pracovat v aplikaci Google Učebna. Do vzdělávání na dálku
byli zapojeni také všichni vychovatelé a asistent pedagoga.

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

INZERCE

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

Tím, že zadávání domácí práce probíhalo formou týdenních plánů, dostali žáci
možnost rozvrhnout si práci podle uvážení, pracovat vlastním tempem a vše si
přizpůsobit individuálním podmínkám v jednotlivých rodinách. Současně
probíhaly i online hodiny, ve kterých jsme se soustředili na hlavní předměty.

Zde dět měly možnost využívat různé aplikace, výuková videa, odkazy na hravé
učení, které mnohdy rádi zhlédli i dospěláci, jako třeba virtuální procházku
Lichnovem.
Vzhledem k věku dětí na prvním stupni při online vyučování asistovali ve většině
případů rodiče, prarodiče i starší sourozenci – zapojily se tedy celé rodiny.
Rodičům se naskytla nová příležitost vidět své dět při školní práci, a získali tak
možnost přímé konzultace s vyučujícími. Prostřednictvím online hodin byla
zajištěna i okamžitá přímá zpětná vazba. Pro žáky první a druhé třídy, jejichž
rodiče byli v dopoledních hodinách v zaměstnání, byly realizovány online hodiny
odpoledne.
Úkoly z výchov, o které jsme později společnou práci rozšířili, byly přijaty ze
strany dětí jako vítaná změna a možnost rozvíjet se i v jiných oblastech. V té době
vznikly například krásné herbáře, projekty na témata Rybník, pole a louka, Den
Země, Hygiena, Dopravní výchova, Den matek, také celá řada výtvarných prací,
jako například Mořský svět v krabici, Hasiči – dávají za nás ruku do ohně, Robot
v boji s koronavirem a mnoho dalších, z nichž bude většina zdobit v září chodby
naší školy.
Žáci měli možnost plnit i výzvy sportovního charakteru – například díky výstupu
za skrytým pokladem na Červený kámen či cvičení na celkové zpevnění těla.
Zadávané úkoly žáci ve většině případů plnili svědomitě a pečlivě, mnozí se
k materiálům z online hodin ještě dodatečně vraceli ve svém volném čase nad
rámec svých školních povinností. Hodnocení během distanční výuky jsme
nastavili tak, aby co nejvíce podpořilo individuální růst dětí.
Od 25. května se dětem otevřela možnost vzdělávání ve školní skupině. Celkem
třiadvacet dětí prvního stupně denně navštěvovalo školu a s pomocí asistentek
pedagoga a vychovatelů pilně pracovali na zadaných úkolech.
Za svoji práci a velkou snahu v distančním vzdělávání si zaslouží vzhledem ke
svému věku obdiv a samozřejmě pochvalu, kterou žáci obdrží současně
s vysvědčením. Rádi bychom na tomto místě poděkovali za skvělou spolupráci,
podporu a trpělivost všem rodičům, prarodičům a starším sourozencům
prvostupňových dětí. Také jim patří velká pochvala za mimořádné zapojení do
vzdělávání dětí a podporu školní práce.
Učitelky prvního stupně Mgr. Markéta Martnnů Mgr. Barbara Sochováů
Mgr. Lenka Matulováů Mgr. Monika Hanzelkováů Mgr. Monika Wilczková
Jen co se „jakžtakž“ stmelili, byli opět rozděleni. Šesťáci. Velmi složitá a
různorodá třída, ale zároveň také třída plná moc zajímavých, milých a přátelských
dětí.
První pololetí jsme se všichni snažili, co nám síly stačily, vzájemně se poznat a
naučit se spolupracovat. Někdy to šlo lépe, jindy hůře. A do toho přišla

karanténa a domácí učení. Myslím si, že pro mnohé šesťáky to byla příležitost
oddychnout si od všech třídních bojů a zkusit pracovat sám za sebe. Nestresovat
se, kolik mám na úkol času, jestli je někdo rychlejší než já nebo jestli se svou
odpovědí ztrapním. Každý mohl pracovat svým vlastním tempem a na výsledcích
to bylo znát.
Přeji vám (nám), abychom se i v dalším školním roce mohli více soustředit na
svou práci a méně řešit, co si myslí ostatní…
Třídní učitelka šesťákn Mgr. Hana Poláková
Sedmička – živá třída, která si do prvního pololetí ještě přinášela spoustu
problémů z šestky. O to větší překvapení se dostavilo na začátku druhého
pololetí, kdy se najednou vše začalo zklidňovat, k čemuž určitě přispěl i lyžařský
kurz, který pomohl stmelení kolektvu. To stmelení ale netrvalo příliš dlouho…
Nová situace přinesla nové výzvy. I přes to, že si v počátcích nebyli úplně jistí,
dělali chyby, nedodržovali termíny, vše se postupně vyladilo. Překvapili všechny
učitele, jak se s touto nelehkou situací vypořádali. Nejzajímavější momenty
nastávaly při online hodinách, protože bylo velice těžké zvyknout si na mlčení ze
strany sedmáků, když za normálních okolností je to ta nejupovídanější třída.
Myslím si, že kdyby si z distanční výuky odnesli samostatnost, schopnost řešit
problémy a nést zodpovědnost za své povinnost, úplně by to stačilo. Vím, že
spoustě z nás vyhovoval klid a možnost rozvrhnout si učení podle sebe, přesto
jsem přesvědčená, že nic nemůže nahradit osobní kontakt ve škole. Už aby to
bylo…
Třídní učitelka sedmákn Mgr. Ivana Michaličková
V osmé třídě jsou žáci s velmi dobrým prospěchem, v druhém pololetí prospěli
všichni s vyznamenáním. Jsou inteligentní, samostatní, schopni týmové práce,
aktvně se zapojují do projektů a soutěží. Nalezneme zde široké spektrum
osobností, umělecky, technicky, přírodovědně, humanitně i organizačně
nadaných. To, že mají potenciál reprezentovat školu v soutěžích na okresní i
krajské úrovni, předvedli například v soutěži Zlatý Ámos, O
pohár čeladenské ovečky, Safari v Avionu, v biologické
olympiádě a dalších.
V době distanční výuky prokázali mimo jiné i vynikající
technické dovednost.
Velice rychle se zadaptovali
v prostředí Google Učebny a řízené samostatné studium
zvládli na výbornou. Naučili se aplikovat získané vědomost
v praxi a vyrobit například model plic. 
Třídní učitelka osmákn Mgr. Bohdana Hutyrová

Naše milá devítka to měla letos obzvláště těžké. Přišla o kouzelné období
posledního ročníku na základní škole, kdy přátelství, soudržnost a jakési
spiklenectví kvete na plné pecky, kdy se dře na zkoušky a plánuje se budoucnost,
ale také se jezdí na výlety, období, kdy deváťáci pod „nenápadným dohledem“
svých učitelů a rodičů přeplouvají na druhý břeh, břeh dospělost.
My učitelé jsme se snažili být žákům v tomto „blbém koronavirovém“ období
oporou i na dálku. Přesto ta největší míra zodpovědnost dopadla na bedra
samotných žáků. Musím říct, že všem dokázali, že tuto tíhu unesou a že vyspěli
v zodpovědné a jedinečné osobnost. Takže zbývá jen dodat: „Šťastnou plavbu!“
Třídní učitelka deváťákn Mgr. Petra Stoklasová

Slavíme úspěch ve výtvarné soutěži

Letošní uzavření škol ze dne na den díky koronaviru nás trochu zaskočilo. Ještě na
poslední chvíli se nám podařilo zaslat obrázky do výtvarné soutěže O pohár
čeladenské ovečky. Učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová si práce
svých žákyň velice chválí. „Ano, jsme moc rádi, že jsme se stačili zapojit do
soutěže. Tématem byly beskydské květny a tři žákyně naší školy je zvládly na
jedničku!“ Jejich kouzelné grafky se umístly ve II. kategorii na prvním místě,
které patří Tereze Kostelníkové, a druhém místě pro Barboru Vaňkovou. Ve III.
kategorii získala třetí místo Ludmila Petrová. Moc holkám blahopřejeme.

Škola rozjela projekt Květnatá louka. Dočkáme se květů už příšt rokk
Již jsme vás informovali o úspěšném umístění
v programu Měníme školu s IKEA 2020. Škola se
probojovala do první desítky, získala fnance, a na
zahradě školy tak může vzniknout květnatá louka.
Jaké předcházely přípravy pro základ založení
louky, prozradil učitel Ing. Petr Černošek,
koordinátor projektu: „Vzniku louky předcházelo
pokácení vzrostlého jalovce, položení geotextílie a
navezení nové svrchní zeminy. Za pomoc na těchto pracích chceme poděkovat
zaměstnancům obce a panu místostarostovi Stanislavu Kellerovi, který zajistl
zeminu. Také díky všem žákům a kolegům, kteří se v závěru školního roku podíleli
na roztřídění a rozhrnutí navezené hlíny.“
Práce je však na tomto kousku ještě dost. „Prostor je ještě potřeba srovnat a
poté zasít semena pětačtyřicet rostlinných druhů. Výsledek očekáváme hlavně
v příštím roce, kdy by měla louka vykvést a zpestřit prostředí pro opylovače a
taky žáky školy,“ dodává učitel. Místo pro květnatou louku umístla škola
strategicky tak, aby všichni, kteří kolem naší školy procházejí, se mohli pokochat

pohledem na krásné květy. Tak nám držte palce, aby byla školní zahrada zase o
něco veselejší.

Poděkování za zapůjčení myslivecké chaty

V týdnu od 15. do 19. června měli žáci druhého stupně možnost strávit čas se
svými spolužáky a třídními učiteli na myslivecké chatě, kterou nám bezplatně
zapůjčil pan Tomáš Milata, za což mu tímto děkujeme. „Na chatě mohli učitelé
s žáky strávit pěkné dopoledne. Opékali špekáčky, zahráli si různé hry. Co bylo
ale důležitější – měli možnost se osobně vidět a strávit spolu čas v tomto
příjemném prostředí,“ popisuje zástupkyně ředitelky Mgr. Martna Bílková dění
ve škole poté, co Ministerstvo školství umožnilo částečný návrat žáků do škol.
Na mysliveckou chatu vyrazily postupně jednotlivé třídy druhého stupně a tato
aktvita byla pro ně vítaným zpestřením po dlouhé době, kdy se nemohli ve
škole potkávat.
Bc. Hana Horáková

Rozloučení se školním rokem

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem žákům za to,
jak se zdárně „poprali“ s distančním vzděláváním, rodičům a dalším blízkým
našich dětí za pomoc, kterou jim poskytovali, kolegům, kteří v této době –
možná více než kdy jindy – prokázali neuvěřitelnou míru spolupráce. Děkuji také
všem, kdo nám byli nápomocni a přispívali svými podněty a nápady k tomu, aby
se nám ve ztížených podmínkách dařilo pracovat co nejlépe.
Ráda bych také touto formou poděkovala kolegům, kteří náš tým pro příští
školní rok opouštějí. Za práci v mateřské škole děkuji paní Haně Růžové, která
zde rok pracovala jako učitelka, paní Miluši Kiktové, která se jako chůva starala o
nejmenší dět, a paní Haně Krasňanové za práci školní asistentky. Řady učitelů
základní školy opouští Mgr. Barbara Sochová, té patří dík za svědomitou práci
učitelky prvního stupně. Přeji všem kolegyním úspěšný začátek nové pracovní
etapy, ať se jim daří nejenom v profesním, ale i osobním životě.
Řady našich spolupracovníků se pro příští školní rok rozrostou – už jenom proto,
že je v plánu otevření dvou prvních tříd a dvou sedmých tříd. Věřím, že se nižší
počet žáků v těchto třídách odrazí především na kvalitě vzdělávání, ale také
podpoří dobré a bezpečné prostředí mezi dětmi. Za to, že se nám tato změna
daří realizovat, děkuji panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi. Bez podpory
zřizovatele bychom se nyní, kdy potřebujeme vybudovat pro nové třídy zázemí,
neobešli.
Přeji všem dětem krásné a pohodové prázdniny. Věřím, že mnohým je zpestří i
pobyt v naší prázdninové školní družině. Dospělým přeji příjemně strávenou
dovolenou a budu se těšit na setkávání v příštím školním roce.
Mgr. Olga Síbrtová

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
okres Nový Jičín
742 75 Lichnov 210
Vážení návštěvníci,

Pondělí 6. července – Den upálení mistra Jana Husa (1415)
V roce 2015 se kolektv pět lichnovských pedagogů zúčastnil zájezdu
do Kostnice a položil kytci k pomníku Jana Husa u příležitost 600 let
jeho upálení v Kostnici v Německu na břehu řeky Rýna.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřeno 5. a 19. července
2020. Otevřeno je každou první neděli v měsíci od 14.00-16.00.
Ostatní dny podle akcí obce Lichnov a na požádání.

Kromě prohlídky muzea připomeneme dva státní svátky:
Neděle 5. července – Cyril a Metoděj
Velkomoravská říše byla rostoucí říší uprostřed Evropy. Její kníže
Rastslav pozval byzantské učence Konstantna a Metoděje na Velkou
Moravu, aby sem přinesli křesťanskou víru. Kromě víry prý přinesli na
Moravu novou plodinu, kterou zdejší lidé neznali.
Víte, která plodina to bylak
Dozvíte se v muzeu!

Pranostka
 Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.
V neděli 19. července
se dozvíte, „Čím se dět kdysi bavilyk“, a dět si mohou zkusit zajímavé
činnost.
Konkrétní termíny otevření muzea jsou uváděny vždy v Lichnovském
zpravodaji a také ve vývěsce na autobusové zastávce Lichnov OÚ.
Alena Dobečková a Mmspol.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2019 – 2020 XVIII. ročník
Výsledky v 8. kole – 12.6.2020:
ženy:
1. místo – Langerová Věra (204)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (417)
2. místo – Matúš Miroslav (388)
3. místo – Špaček Jakub (370)
4. místo – Koudelák Jaroslav (330)
5. místo – Bárta Lumír (329)
6. místo – Dadák Jan (304)

Celkové výsledky:
ženy:

1. místo – Langerová Věra (1348)

muži:

1. místo –
2. místo –
3. místo –
4. místo –
5. místo –
6. místo –

Dadák Lukáš (2453)
Matúš Miroslav (2310)
Dadák Jan (2234)
Koudelák Jaroslav (2133)
Špaček Jakub (2030)
Bárta Lumír (1917)

V každém kole se hrálo systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených) = 25x do plných + 25x
dorážková.

Kvůli epidemii koronaviru se hrálo jen 8 kol, počítáno do celkových výsledků je
6 nejlepších kol každého hráče.
*****************************************************************

Rodinné centrum – opět otevřeno

každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 hodin na víceúčelovém orelském hřišt v Lichnově
(v případě deštvého počasí na Orlovně). Zveme maminky s malými dětmi. Vstup
35 Kč na maminku a dítě/dět. Na orlovnu doporučujeme si vzít přezůvky pro
dítě.
Zřizovatel: Orel jednota Lichnov
Kontakt: 739 880 862

Turnaj o pohár Orla jednoty Lichnov – XIX. ročník - kuželky
Ve dnech 15. až 20.6.2020 byl turnaj pro dět i dospělé – registrované i
neregistrované – zúčastnilo se celkem 25 kuželkářů z Lichnova, Kopřivnice,
Štramberka, Nového Jičína a Oder.
Výsledky:
dívky – registrované:
1. Lucie Dvorská, 2. Veronika Ovšáková, 3. Darina Němcová (všichni Odry)
kluci - registrovaní:
1. Jan Kučák, 2. Matěj Dvorský, 3. Daniel Ševčík (všichni Odry)
ženy – neregistrované:
1. Jana Dvorská, 2. Denisa Němcová (obě Odry), 3. Monika Machů (Kopřivnice)
muži – registrovaní:
1. Lukáš Dadák (Lichnov), 2. Michal Pavič (Odry), 3. Karel Šnajdárek (Odry)
muži – neregistrovaní:
1. Jan Dadák, 2. Miroslav Matúš (oba Lichnov), 3. Vladimír Machů (Kopřivnice)
muži registrovaní – dvojice: 1. Lukáš Dadák – Miroslav Matúš (Lichnov)
muži neregistrovaní – dvojice: 1. Jan Dadák – Miroslav Matúš (Lichnov)
ženy neregistrované – dvojice: 1. Jana Dvorská a Denisa Němcová (Odry)
Absolutním vítězem se stal Lukáš Dadák z Lichnova.
Kompletní výsledky najdete na: htp://www.orellichnov.cz/
turnaj kuželky2020 – výsledky 2020
*****************************************************************
GRAND PRIX – V. ročník - úspěch našich mladých kuželkářů
V 6. kole turnaje okresního svazu kuželkářského sportu Nový Jičín 7. června
2020 na kuželně ve Valašském Meziříčí vyhrál v kategorii 13 až 15 let Jan Dadák
a Jakub Špaček se umístl na 3. místě.
Celkově za sezónu 2019 až 2020 se umístli: Jan Dadák na 3. místě a Jakub
Špaček na 4. místě ze 14 hráčů ze Sedlnic, Nového Jičína, Lichnova a Oder.
Jan Dadák obdržel taky cenu za nejlepší dorážku v celém turnaji.
V šest turnajích obsadil mj. Jan Dadák 2x 1. místo, 2x 3. místo a Jakub Špaček 1x
2. místo a 2x 3. místo. Tato sezóna byla pro oba hráče tou poslední v Grand prix
vzhledem k dosaženému věku. Oběma hráčům patří poděkování za reprezentaci
nejen Orla Lichnov ale i za propagaci Obce Lichnov.
Kompletní výsledky najdete na internetových stránkách Orla Lichnov –
www.orellichnov.cz.

Obec Lichnov vás srdečně zve dne 15. 8. 2020 na

XIV. GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI

Přihlaste se do soutěže o nejlepší guláš a
samozřejmě i o zajímavé ceny
do 3. srpna 2020 na obecním úřadě.
****************************************************************

Jubilant
V měsíci červenci se dožívají významného jubilea:
Kuběnová Anna
Čechová Anna
Hálková Věra
Smolík Jaroslav
Jurková Anna
Kostelník Frantšek
Veselka Lubomír
Pal‘o Milan
Špačková Vlasta
Pasečný Vladimír
Tobiášová Marie
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optmismu do dalších let.
*****************************************************************
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