Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 33. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 26. 06. 2020
3/33A Rada obce ruší usnesení Rady obce č. 3/32 ze dne 8.6.2020.
3/33B Rada obce schvaluje rozšíření výběrového řízení na opravu místních
komunikací – od kostela ke Koudelákům, Horní dráhy, komunikace od Koudeláků
k váze, u obchodu COOP a Marakův dvůr a pověřuje starostu jeho zahájením.
4/33A Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení záměr prodeje
části parcely č. 20pp/2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
4/33B Rada obce doporučuje pokračovat v jednání s Lesy ČR ve věci odkupu
pozemků.
4/33C Rada obce doporučuje starostovi zahájit jednání o odkoupení části
pozemků pod místní komunikací p.č. 18p3/2 a 2101/4 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína.
5/33A Rada obce schvaluje zapojení subjektu ZŠ a MŠ Lichnov do projektu
v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.
5/33B Rada obce schvaluje realizaci projektu, v případě schválení žádosti o dotaci
v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.
5/33C Rada obce schvaluje přijetí dotace, v případě schválení žádosti o dotaci
v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.
6/33A Rada obce schvaluje zakoupení 12 lavic a 24 židlí pro jednu třídu na vyšším
stupni dle předložené cenové nabídky od frmy MULTIP Moravia s.r.o., Nový Jičín
za cenu 48.178,51 Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
6/33B Rada obce schvaluje zakoupení 12 stolů a 12 židlí pro počítačovou učebnu
dle předložené cenové nabídky od frmy MULTIP Moravia s.r.o., Nový Jičín za
cenu 5p.000,83 Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
7/33 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení stávajícího věcného
břemene a zřízení nového věcného břemene č. 03A.43p-020177.Z mezi ČEPS, a.s.,
Praha 10 a Obcí Lichnov a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
8/33 Rada obce pověřuje starostu získáním cenových nabídek na náhradní
výsadbu za pokácené stromy.

p/33
Rada obce schvaluje Dodatek č. 20 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2p.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.7.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
10/33 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené
dne 1p.8.201p mezi Obcí Lichnov a MEDIUM projekt v.o.s., Pardubice a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
*****************************************************************

Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:

PŘIPOMÍNÁME - Místní poplatky

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.
*****************************************************************

splatnost poplatku byla do 30. 6. 2020

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.

Knihovna – prázdninový provoz

Změna na čtvrtek

6. 8. 2020

14:00 – 18:00 hodin

Orel Tenis Cup Lichnov 2020
12. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme Vás na fnálové turnaje tenisového Orel Tenis Cup Lichnov.
Čtvrtinálové zápasy mužů:
Pondělí až čtvrtek – 17.8.2020 až 20.8.2020 nejdříve od 16 hodin – dle dohody hráčů
Sobota 22.8.2020 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.
Pátek 28.8.2020 – od 17 hodin:
fnále čtyřhry limited
Sobota 29.8.2020 od 10 hodin:
semifnálové zápasy čtyřhry, soutěž o nejlepší podání, fnále čtyřhry.
V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají v náhradním termínu určeném
pořadateli.
Přijďte povzbudit hráče a odměnit je svou přítomností a potleskem.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
Aktuální výsledky můžete sledovat na www.orellichnov/otcl

Základní škola a Mateřská škola Lichnov

8/2020

Škola otevřela dětem na prázdniny družinu

Tradičně bývala lichnovská základní škola přes léto uzavřena. Vzhledem
k letošní mimořádné situaci se však vedení školy a zřizovatel dohodli, že i přes
plánovanou rekonstrukci tříd otevřou na část prázdnin pro děti prvního stupně
školní družinu. „Doba po uzavření škol kvůli epidemii byla pro nás, pracovníky ve
školství, velmi náročná. Museli jsme zahájit úplně jinou formu vzdělávání,
neustále se učit a přizpůsobovat nečekaným podmínkám, na dálku komunikovat
nejen s dětmi, ale i vzájemně mezi sebou či s rodiči. A přestože se domnívám, že
jsme v Lichnově při vzdělávání na dálku obstáli, často nám chyběl bezprostřední
kontakt, na který jsme ze školy zvyklí,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.
„Uvědomovali jsme si, že situace je těžká nejenom pro nás, ale i pro rodiče, kteří
dětem, zejména těm mladším, byli při školní práci nápomocni. Do toho mnohdy
čelili komplikacím v zaměstnání, někdy jim byla nařízena dovolená na úkor té
letní či byli kráceni na výši svého příjmu. To byl důvod, proč jsme se rozhodli
ulehčit jim situaci a zajistit pro děti zábavné a smysluplné prázdninové aktivity ve
škole v rámci družiny,“ doplňuje ředitelka.

„Žáci se během své cesty naučili nejenom rozpoznávat vlajky různých států, ale
také orientovat se v mapách, zapamatovali si hlavní města a dozvěděli se spoustu
zajímavostí z různých koutů světa,“ popisuje program Lucie Vávrová a uvádí
příklady: „V Itálii nechali vybuchnout vlastní sopku, v Řecku se zúčastnili letních
olympijských her, v USA se vydali po stopách našich předků v Muzeu
vystěhovalectví a navštívili světové mistrovství v kuželkách, v Mexiku zdobili
cukrové lebky, v Egyptě si vyzkoušeli mumifkaci některých členů expedice,
v Austrálii se věnovali rybolovu, v Japonsku si přeložili své jméno do japonštiny a
na závěr nechybělo ani hledání tajemného pokladu nebo zdobení družinových
triček,“ jmenuje hlavní body programu červencové družiny Lucie Vávrová.

V červenci se dět vydaly na cestu kolem světa

Školní družina v Lichnově je otevřena ve dvou dvoutýdenních cyklech – na
začátku července a na konci srpna. Její provoz tak kopíruje provozní dobu
mateřské školy a školní jídelny. Svou organizací se blíží tematicky zaměřeným
příměstským táborům. Červenec patřil cestování. Díky pomyslné cestě kolem
světa měly děti možnost seznámit se s kulturou a tradicemi různých zemí. „První
den jsme s dětmi začali vyřízením cestovního pasu, se kterým jsme po celou
dobu pracovali. Nalepovali jsme do něj vlajky zemí, které jsme během našeho
putování navštívili. Děti si mohly deník odnést, a mají tak památku na společné
prázdninové chvíle “ popisuje aktivity vychovatelka Lucie Vávrová, DiS., která
přípravu programu koordinovala.

K programu školní družiny se připojila také školní jídelna. „Žáci si vyzkoušeli
rovněž chutě různých kuchyní. Paní kuchařky připravily účastníkům jídelníček tak,
aby odpovídal národním jídlům jednotlivých „navštívených“ zemí. Děti tak
ochutnaly polévku minestrone, marockou cizrnovou hariru či mexickou fazolovou
polévku. Jako hlavní jídlo se na jídelním lístku objevily lasagne, hamburger,
pečený losos, africké masové koule s dýňovými semínky, kuře po čínsku nebo
quibe de forno,“ uvádí Lucie Vávrová. „Největší radost měly děti z italské,
francouzské a americké kuchyně,“ uvádí vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová,
která pestrou jídelní nabídku pro děti připravila.

Mysleli jsme na hygienu a chodili jsme hodně ven

Děti ve škole trávily zhruba osm hodin od rána do odpoledne a věnovaly se
pestrým aktivitám, plnění úkolů, luštění šifer, různým soutěžím i cestě za
pokladem. Na přípravě programu se podíleli vychovatelé školní družiny ve
spolupráci s asistentkami pedagoga. Celý srpen vás a vaše děti zveme na
zajímavou výstavu výtvarné tvorby Lucie Hubeňákové, žákyně základní školy.

V sobotu 27.6.2020 proběhl 3. ročník turnaje starší přípravky

"O pohár obce Lichnov"

„Samozřejmě jsme nezapomněli na zvýšená hygienická opatření, a nejen proto
jsme chodili často s dětmi ven. Počasí nám v červencovém cyklu přálo, takže
jsme hodně pobývali na školní zahradě či podnikali výlety v Lichnově a okolí.
Zašli jsme si ale také zahrát kuželky nebo jsme navštívili místní muzeum, kde pro
nás poutavý program exkurze připravila Mgr. Alena Dobečková, za což jí
prostřednictvím Zpravodaje děkujeme,“ popisuje aktivity ve školní družině Lucie
Vávrová. „Dětem se v družině líbilo. Dokonce se nám některé děti, které měly
navštěvovat družinu pouze v červenci, dodatečně přihlásily i na srpnový turnus,“
hodnotí úspěšnost programu vychovatelka.

Školní družinu v obou cyklech využije necelá třicítka žáků prvního stupně.
V srpnu na děti čeká celodružinová indiánská hra Cesta za Amuletem Slunce a už
nyní se mohou přihlášení žáci těšit na pestrý program. „Snad nám uskutečnění
programu neznemožní nová opatření či nedobře se vyvíjející epidemiologická
situace v regionu,“ věří v realizaci plánovaných aktivit ředitelka školy.
Bc. Hana Horáková

Turnaj byl posunut o týden z důvodu špatného počasí. Na druhý pokus se vše i
s počasím podařilo.
Po dramatických zápasech si nakonec vítězství odvezlo družstvo SK Tichá, druhé
skončilo žluté družstvo z Lichnova, na třetím místě skončilo oranžové družstvo z
Lichnova a čtvrtí byli kluci z TJ Trojanovice Bystré. Nejlepším střelcem byl Matyáš
Macháček ze žlutého družstva z Lichnova a nejlepším brankářem byl vyhlášen
Adam Bretšnajdr z SK Tichá.
Krátké video můžete zhlédnout na: htps://youtu.be/oIHvPkv60WU
Děkujeme za podporu zastupitelům obce Lichnov, především panu starostovi,
který nás přišel osobně povzbudit, dále všem sponzorům i divákům, kteří vytvořili
krásnou atmosféru.

V pondělí 13.7. začala příprava družstva mužů. Pravidelně trénují v pondělí,
středu a čtvrtek.
Přípravné zápasy odehrají v pátek 31.7. od 17 hodin v Kozlovicích a v sobotu
8.8. od 17 hodin ve Skotnici.
První mistrovský zápas odehrají s Rybím v neděli 16.8. od 17 hodin. Na domácí
půdě začnou z ostra, utkájí se v derby proti sousedním Bordovicím, a to v neděli
23.8. od 17:00 hodin.
Přijďte nás povzbudit. Fotbalový oddíl NFC Lichnov

Očkování psů
Povinné očkování psů proti vzteklině bude provedeno
ve čtvrtek 13. srpna 2020 na těchto svodech:
„Transformátor – Dolní dráhy“
Hasičský dům
Kúty - Zadky
zastávka „Zemanův most“
zastávka „Březiny“
zastávka „U Přibyly“

18:00 – 18:15 hod.
18:15 – 18:45 hod.
18:50 – 1p:00 hod.
1p:05 – 1p:20 hod.
1p:30 – 1p:40 hod.
1p:45 – 1p:55 hod.

Psa musí předvést dospělá osoba, pes musí být opatřen náhubkem.
Chovatelé, kteří se v uvedeném termínu k očkování nedostaví, musí
tak povinně učinit v některém veterinárním zařízení.
*********************************************************

Jubilant

V měsíci srpnu se dožívají významného jubilea:
Pustějovská Marie
Horečka Lubomír
Tichavská Štěpánka
Goldová Drahomíra
Holubová Ludmila
Špaček Jan
Kahánková Vlasta
Mrázová Jiřina
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optmismu do
dalších let.
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