Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 24. září 2020 v 18:00 hodin v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní.. Program jednání bude zveřejněn na úřední
desce OÚ Lichnov a samostatných plakátech.
*************************************************************
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne
19.08.2020
4/10 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru
č. 0632760139 ze dne 10.4.2020 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
*************************************************************
Usnesení z 34. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 29. 07. 2020
3/34 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 v částce
39 873 090,- Kč.
4/34 Rada obce schvaluje jako dodavatele stromů pro výsadbu frmu Ovocná a
okrasná školka Příbor dle předložené nabídky v částce 121.508,20 Kč bez DPH a
pověřuje starostu vystavením objednávky.
5/34 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018473 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.
6/34 Rada obce nesouhlasí s konáním Štafetového závodu trojic, dvojic a
jednotlivců „Lichnov 24 hodin“ + vloženého Závodu dět ve dnech
8.-9. srpna 2020.
7/34 Rada obce pověřuje starostu podáním žádost o dotaci do výzvy PRV č. 4.
8/34 Rada obce schvaluje Dodatek č. 21 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.8.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
9/34 Rada obce ruší pořádání letošních Gulášových slavnost.
****************************************************************
Usnesení z 35. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 17.8.2020
3/35 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení uzavření Dodatku
č.1 ke smlouvě o úvěru č. 0632760139 ze dne 10.4.2020.
4/35 Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy na fnanční dar mezi

nadací Women for Women, o.p.s., Praha 4 a Základní a mateřskou školou
Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
5/34 Rada obce schvaluje zakoupení 2 ks mobilních toalet v ceně do 15 ts. Kč
bez DPH za jeden kus a pověřuje starostu vystavením objednávky.
6/34 Rada obce bere na vědomí zápisy komise KREO č. 16, 17 a 18.
*****************************************************************

Vítání občánků

Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě je narozeno
do 31. 08. 2020 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť se
závazně přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově.
Tel.č. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín "Vítání občánků" je v září.
Průběh "Vítání občánků" bude upřesněn na pozvánce.
*****************************************************************

Upozornění majitelům psů
Z důvodu stížností občanů na obtěžování a napadání osob volně
pobíhajícími psi v obci, upozorňujeme majitele psů na jejich
odpovědnost za svého psa.
**************************************************************

Sraz historických vojenských vozidel se letos nekoná
*****************************************************************

Orel jednota Lichnov

pořádá další ročník dlouhodobé soutěže

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA.
XIX. ročník (sezóna 2020 - 2021)
Určeno pro muže a ženy starší 15 let.
Zahajujeme v pátek 18. září 2020 v 17 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně od září 2020 do května 2021 vždy v pátek od 17 hodin.
Přihlášky od 16:45 hodin v den zahájení
Startovné: 500,- Kč (plat se při přihlášení)
Přijďte rozšířit řady kuželkářů, nezáleží na vítězství, ale na pohybu.
Přihlásit se můžete dne 18.9.2020 u Miroslava Matúše na kuželně.

Vážení občané,
pevně věřím, že se nikomu z Vás nezamlouvá nepořádek – viz foto, který vzniká
na sběrných místech v naší obci. Přesto jste to mnozí z Vás, kteří ho zde
vytvářejí. Proto bych chtěl požádat všechny občany, aby odpad ukládali pouze
do sběrných nádob a NE mimo ně. Pro upřesnění sdělím, jaký odpad kam patří.
Žluté kontejnery slouží k ukládání plastů a vyvážejí se jednou za 14 dní.
Žluté pytle slouží rovněž k ukládání plastů v domácnostech a sváží se jednou za
měsíc od domů -neukládejte pytle ke žlutým kontejnerům.
Modré kontejnery slouží k ukládání papírů a nápojových kartonů- neukládejte
papír a kartony k modrým kontejnerům. Svázaný papír lze rovněž dovézt ke
škole, která ho následně prodává jako druhotnou surovinu a výtěžek slouží
škole.
Zelené kontejnery slouží k ukládání skla a vyváží se jednou za měsíc –
neukládejte sklo mimo kontejnery.
Šedé kontejnery slouží k ukládání kovů a vyváží se dle potřeby – neukládejte kov
mimo kontejnery. (nepatří zde plechovky od barev, ředidel, pěn apod.)
Kontejnery na textl slouží k ukládání nepotřebných oděvů, bot a hraček a vyváží
se dle potřeby – neukládejte textl mimo kontejnery.
Vše co nevejde do barevných kontejnerů a další objemný odpad patří do
sběrného dvora, který je otevřen každé pondělí od 15-17hod. a každou sobotu
od 9-11hod. Mimo tuto vyhrazenou dobu je zákaz odkládání odpadu do
sběrného dvoru, prostor je monitorován.
Děkuji za to, že třídíte.
Děkuji za dodržování pořádku u sběrných míst.
místostarosta Stanislav Keller

informační centrum, v níž se spojuje knihovna s učebnou informačních a
komunikačních technologií. Vznikla v jedné z menších tříd, protože větší
prostory jsme věnovali kmenovým třídám kvůli rozdělení první a sedmé třídy.
Dvě z nich se nám podařilo kompletně zrekonstruovat. V jedné z nich je umístěn
nový klavír a odpoledne v ní bude probíhat výuka hry na tento nástroj MgA.
Jiřího Najvara pod hlavičkou První soukromé základní umělecké školy MIS
MUSIC Kopřivnice, jejíž jsme se stali od nového školního roku pobočkou. Nově
zrekonstruovaný je také vestbul školy, abychom našim dětem zpříjemnili první
kroky ve škole, a jeden z kabinetů.
Nutnost postupně rekonstruovat kabinety vyvstala hned po mém nástupu do
Lichnova – a věřte, že nyní bychom se do malé sborovny už rozhodně nevešli.
Pro letošní rok nás opět přibylo.
Nově u nás učí dvě paní učitelky na prvním stupni – Bc. Barbara Vaculínová a
Mgr. Lenka Roiková. Napříč prvním a druhým stupněm učí hudební výchovu
MgA. Jiří Najvar, který zároveň povede ve škole dva pěvecké sbory. Do šesté
třídy nastupuje nová asistentka pedagoga Ing. Jarmila Halamíčková. A oddělení
Tygříků naší školní družiny vede Mgr. Barbora Žabenská, která je zároveň na
částečný úvazek asistentkou pedagoga v mateřské škole. Práci školní družiny
jako celku řídí Lucie Vávrová, DiS., která je nově pověřená funkcí vedoucí
vychovatelky. Do mateřské školy nastoupila paní učitelka Bc. Marie Kvitová.
Všichni se na novou práci s dětmi těšili – a to nejenom noví kolegové, ale i t
stávající. Naším největším přáním pro letošní školní rok je, abychom mohli
„normálně učit“.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat zřizovateli obce za provedenou
rekonstrukci, zejména panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi, který během
prázdnin téměř denně dojížděl do školy a na práci dohlížel, a zaměstnancům
obce, kteří velkou část prací realizovali. Dále bych chtěla poděkovat
živnostníkům a frmám, kteří nám termínově vycházeli vstříc. Mé díky patří také
Ing. Jaroslavu Holubovi, který je mi často konzultantem, rádcem a
nevyčerpatelnou studnicí nápadů, jak dětem zkvalitnit a zpříjemnit pobyt ve
škole.
V neposlední řadě patří mé poděkování našim provozním zaměstnancům, na
které byly kladeny stran úklidu během rekonstrukce vysoké nároky, a vedoucí
ekonomického a provozního úseku Mgr. Monice Čempel za koordinaci prací a
nákup všeho potřebného. Děkuji také všem vedoucím a dalším pracovníkům za
přípravu nového školního roku. Jak jsme jej zahájili a jaký bude, se budete
dozvídat nejenom z tohoto Zpravodaje, ale především na našich internetových
stránkách.

Já nám všem přeji především hodně zdraví a ať nám nový školní rok přináší
radost a uspokojení z práce, dobré partnerské vztahy a spoustu pozitvních
zážitků prožitých společně.
Mgr. Olga Síbrtová
Indiánské léto ve školní družině
Druhou polovinu srpna se vydali žáci školní družiny na dobrodružnou cestu za
Amuletem Slunce. Etapovou hru pro žáky mladšího školního věku připravila ve
spolupráci s kolegy asistentka pedagoga Jarmila Kociánová. Celodružinová hra
byla inspirována životem indiánů.
„První den jsme malé indiány přivítali společně s asistentkami pedagoga
v indiánských kostýmech. Myslím, že žáci byli překvapeni, protože takové uvítání
nečekali,“ prozradila vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.,
jaký byl začátek druhé prázdninové družiny.

Následovalo vytvoření tří indiánských kmenů, nakreslení vlastní vlajky a
vymýšlení bojového pokřiku, který nejlépe vysthoval jejich skupinu. „Od této
chvíle jednotlivé kmeny plnily každý den různorodé šifry a zapisovaly je do tajné
mapy, která je postupně zavedla k indiánskému pokladu, za který bych chtěla
poděkovat panu Tomáši Szuscikovi, manažeru provozovny Tesco v Kopřivnici,“
dodala vedoucí vychovatelka.
Díky slunečnému počasí mohla školní družina trávit většinu času na školní
zahradě a v blízkém okolí školy. Žákům nechyběl prostor ani pro další
volnočasové sportovní aktvity. Kluci si rádi zahráli fotbal, holky skákaly „gumu“
nebo přes švihadlo.

Dět se během her naučily řadu zajímavost ze života indiánů a seznámily se
s indiánskou kulturou. Vyzkoušely si různé indiánské tradice – výrobu totemu,
lapačů snů, náramků z korálků, závěsů na okno z přírodních materiálů nebo
zhotovení indiánských čelenek. Všechny kmeny výborně obstály v indiánském
víceboji a dalších sportovních disciplínách, které pro ně připravil pan vychovatel
Mgr. Ondřej Švrček.

Turnaj v kuličkách
VI. ročník
o Pohár Orla jednot

iccnnv

neděle 6. září 2020
Přihláškt:
14,30 -14,50 hod.
Zahájení v 15 hodin
Kategnrie:
jednolivci do 15 let – žááci, žákknnk
Malí indiáni také vycestovali, a to rovnou do Texasu! Návštěva místního muzea
vystěhovalectví byla poučná pro všechny návštěvníky. „Provázela nás paní
Mgr. Alena Dobečková, která dětem připravila zajímavý program. Nejprve jsme
malovali totemy, poznávali jsme byliny, vymýšleli si indiánská jména a na konec
dět dostaly indiánský kvíz,“ popsala návštěvu muzea Jarmila Kociánová.
Prázdninové dobrodružství malých indiánů ocenila i ředitelka školy
Mgr.
Olga Síbrtová, která do družiny přicházela vždy s dobrou náladou. „Jsem ráda,
že po dlouhé době, kdy škola úplně či téměř zela prázdnotou, ožila družina o
letních prázdninách už podruhé. Indiánské téma přilákalo dět starší i mladší, ale
naši vychovatelé a asistentky si s věkovým rozdílem poradili a připravili pěkný
program pro každého z dět. Všem za to patří velké díky. Také bych chtěla
poděkovat paní Mgr. Aleně Dobečkové za druhé pozvání do lichnovského
muzea vystěhovalectví,“ dodala ředitelka.
Na památku si v závěru letního indiánského dobrodružství žáci ozdobili tričko
indiánskými motvy. Nechybělo ani indiánské tetování, které se ovšem z kůže
vytratlo ještě před začátkem nového školního roku.
Bc. Hana Horáková

jednolivci nad 15 let – mluži, žent
Startnvné:
30.- Kč/osoba nad 15 let
10.- Kč děti

Hrát se bude na asfaltnvé ploše

víceúčelnvého nrelského cřištk v případk
nedeštivého počasí.

Hasiči Lichnov
V minulém roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově 125 let. Při této
příležitost vznikla pamětní deska, která byla v minulých dnech nainstalována na
hasičském domě.
Z kroniky:
24.května 1894 byla svolána ustavující valná hromada, na které byly přečteny
stanovy dobrovolného hasičského sboru. Na této první valné hromadě se dalo
zapsat 55 občanů za členy činné a 13 občanů za členy přispívající. Bylo
odsouhlaseno vybírat od každého člena 1 zlatý jako členský příspěvek,
zakoupení čtyřkolové ruční stříkačky v ceně 890 zlatých, potřebné výzbroje a
výstroje pro 40 mužů v celkové hodnotě 410 zlatých. Tyto částky byly získány
částečně z obecní pokladny, částečně z darů zámožných občanů, ale také díky
sbírce mezi členy sboru i prostými občany v obci.

Zakladatelé sboru byli:
František Dobečka, František Pustějovský, aan Stiborek,
aan Špaček, aosef Tichavský,Karel Popek.
Starosta: aosef Tichavský
Náčelník: aan Stiborek
Místonáčelník: Karel Popek
aednatel: aosef Bařina
Zbrojmistr: aosef Pustějovský
1. četař: aosef Holub
2. četař: aosef Drozd
3. četař: aosef Tichavský

Po dobu existence sboru se toho událo hodně. Prošla jím celá řada lidí, kteří v
něm zanechali ať už větší či menší stopu. Sbor prožíval své radost a také
starost. Řada událost již došla zapomnění. Avšak je dobré si připomenout, že
se jednoho dne našlo pár lidí, kteří se rozhodli obětovat na pomoc svým
občanům. A že my, současní hasiči máme tuto myšlenku nést dále, a máme ji
předat dalším generacím.

Česko slaví svůj nejmladší státní svátek
Den české státnosti

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

aubilanti
V měsíci září se dožívají významného jubilea:
Petr Bohumír
Babincová Marie
Debefová Alenka
Čajánek Josef
Pleskotová Marie
Kašpárek Jiří
Pustějovský Václav
Ermis Václav
Pavelcová Vlastslava
Drozd Pavel
Pustějovská Alena
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
*****************************************************************
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