Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 17. prosince 2020 v 17.00 hod. v kulturním zařízení
obce Lichnov. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov
a samostatných plakátech.
**************************************************************
Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 26.11.2020
5/12 A Zastupitelstvo obce ruší usnesení 6/11 A a 6/11 B z 11. zasedání
Zastupitelstva obce Lichnov konaného 24.9.2020.
5/12 B Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 2208/40 ostatní
plocha/jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 11 m 2 panu R.P. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/12 C Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 2055/17 ostatní
plocha/jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 66 m 2 panu T.P. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/12 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnost Komise pro
projednávání přestupků.
7/12 A Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru.
7/12 B Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor kontrolou hospodaření za
rok 2020 příspěvkové organizace obce Základní školy a Mateřské školy Lichnov
v termínu do 30.06.2021.
8/12 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.
9/12 A Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5 ve výši 43 093
598 Kč.
9/12 B Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce provádět rozpočtová opatření
ve vztahu k přijímaní nebo vracení dotací příspěvkové organizace obce Základní
školy a mateřská škola Lichnov
*****************************************************************
Usnesení z 39. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 09.11.2020
3/39
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 v částce
42.176.960,- Kč.
4/39A Rada obce schvaluje podání žádost o dotaci z programu MMR Podpora
obnovy a rozvoje regionů 2021 pro obce do 3000 obyvatel - podprogram
DT117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací.
4/39B Rada obce schvaluje podání žádost o dotaci z programu MMR Podpora
obnovy a rozvoje regionů 2021 pro obce do 3000 obyvatel - podprogram
DT117d8210C - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.

4/39C Rada obce schvaluje frmu ProFaktum, s.r.o., Český Těšín jako
zpracovatele Přípravy žádost o dotaci pro projekty do Programu obnovy a
rozvoje venkova MMR 2021 dle předložené nabídky za celkovou cenu 90.000,Kč bez DPH za dvě žádost a pověřuje starostu vystavením objednávky.
5/39 Rada obce schvaluje Plán inventur na rok 2020.
6/39 Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce dne 26. listopadu
2020 s navrženým programem.
7/39 Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na umístění měřiče
rychlost na Alkocestu.
8/39A Rada obce schvaluje, na základě vyhlášeného nouzového stavu
Usnesením vlády ze dne 21.10.2020 č. 1079, odpuštění nájmu po dobu trvání
nouzového stavu nebo do doby, kdy znovu začne provozovat činnost s počátkem
odpuštění nájmu od 22.10.2020 těmto podnikatelům: Luknárová Adéla,
Malíková Kateřina, spolku: Motoveterán klub, z.s., a hudebním kapelám
zkoušejícím ve zkušebně kulturního domu.
8/39B Rada obce schvaluje, na základě vyhlášeného nouzového stavu
Usnesením vlády ze dne 21.10.2020 č. 1079, snížení nájmu panu Milatovi za
provoz restaurace na částku 500,- Kč měsíčně z důvodu omezeného provozu
restaurace od 22.10.2020 po dobu trvání tohoto stavu.
*****************************************************************

Vánoční provozní doba
Pošta " Partner" Lichnov

21.12.2019 8:00-10:00 hod
14.00-16.00 hod
22.12.2019 8:00-10:00 hod
14.00-16.00 hod
23.12.2019 8:00-10:00 hod
14.00-16.00 hod
24.12.2019
ZAVŘENO
25.12.2019
ZAVŘENO
26.12.2019
ZAVŘENO
27.12.2019
ZAVŘENO
28.12.2019 8:00-10:00 hod
14.00-16.00 hod
29.12.2019
ZAVŘENO
30.12.2019 8:00-10:00 hod
14.00-16.00 hod
31.12.2019
ZAVŘENO
1. 1. 2020
ZAVŘENO
Po stanovených hodinách je možné podávat zapsané zásilky na poště:
Frenštát p/R, nám. Míru 22, 744 01 Frenštt p/R

Prodej vánočních stromků v Lichnově
se uskuteční v neděli 6.12.2020 před kostelem od 9:00 do 12:00
•
•

smrk ztepilý
smrk pichlavý (stříbrňák)
jedle bělokorá
jedle kavkazská
**************************************************************

Vánoční provozní doba

Hostnec " Na Obecní"

23.12.2019
14.30-22.00 hod
24.12.2019
10.00-15.00 hod
25.12.2019
15.00-24.00 hod
26.12.2019
15.00-24.00 hod
27.12.2019
14.30-22.00 hod
28.12.2019
14.30-22.00 hod
29.12.2019
14.30-22.00 hod
30.12.2019
14.30-22.00 hod
31.12.2019
13.00-17.00 hod
1. 1. 2020
ZAVŘENO
*****************************************************************

Vánoční bohoslužby 2020 ve farním kostele sv. Petra a Pavla
v Lichnově
24. 12. Vigilie Božího Narození: 2000
25. 12. Slavnost Narození Páně: 1000
26. 12. Svátek sv. Štěpána: 800
27. 12. Neděle sv. Rodiny (obnova manželských slibů): 800
31. 12. Silvestr 1800
1. 1. 2020 Slavnost Matky Boží P. M. 1000
V pátek 18. prosince od 14.00 do 17.00 hodin možnost zpovědi.
Více na: http://wwwwww.aannostiichnov.cz
*****************************************************************

SmVaK Ostrava a.s. - oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2021
Voda pitná
43,52 Kč/ m3 (bez DPH)
47,87 Kč/m3 (vč. 10 % DPH)
Cena pitné vody pro odběratele od Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava a. s.

Informace pro občany
Svozové dny odpadů v roce 2021 zůstávají stejné jako v loňském roce –
konkrétní termíny vývozu jednotlivých druhů odpadů naleznete v
kalendáři obce, který obdrží všichni do svých domácnost.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín

Sběr papíru
V případě, že jsou kontejnery na svoz papíru zaplněny, neukládejte tento volně ke kontejnerům. Papír je možno ukládat jako doposud k Základní škole Lichnov.
Sběrná místa jsou nově označena cedulemi (viz níže) a žádáme občany o
dodržování pokynů uvedených na těchto cedulích.
Vážení návštěvníci,

Muzeum vystěhovalectví Lichnov pro vás připravovalo výstavu betlémů z dílny
pana Josefa Hanzelky už na 1. adventní neděli (29.11.).
Muzeum mělo být otevřené i v sobotu 5. prosince u příležitost rozsvícení
vánočního stromu v Lichnově, pak 3. a 4. adventní neděli v obvyklém čase.
Pro nouzový stav a systém PES se výstavy konat nemohou!
Přesto výstavu betlémů virtuálně otevřeme na Facebooku muzea.
Na první adventní neděli jsme na stůl připravili adventní věnec a zapálili na něm
první svíci.
Druhou adventní neděli si připomeneme sv. Mikuláše, který je dodnes
symbolem štědrost. Mikuláš v doprovodu čerta a anděla dává hodným dětem
drobné dárky.
Třetí adventní neděle se nazývá stříbrná. Svátek má sv. Lucie, která je patronkou
švadlen. V ten den se nesmělo šít ani příst, aby se nezašmodrchaly nitě.
20. 12. 2020 je čtvrtá adventní neděle, které se říká zlatá, a to je už jen krátký
čas do Štědrého dne, kdy začínají Vánoce.
Na Štědrý den se zdobí největší symbol současných Vánoc stromeček.
Pod stromečkem balík zdraví, vzácný poklad, jak se praví.
Lásku, štěst, ádné hádky, spokojenost, hezké svátky.
Radost, úspěch, pevný krok a pak šťastný nový rok…
vám všem přeje Aiena Dobečková a Mmspoi.

Dět z družinky a ze školky se zapojily do akce #jsem laskavec Nadace
Karla Janečka

Letos poprvé jsme se s dětmi z mateřské školy a žáky školní družiny zapojili do
oslav Světového dne laskavost v rámci čtvrtého
ročníku happeningu #jsem laskavec Nadace Karla
Janečka. Světový den laskavost připadá na 13.
listopadu. V tento den si celý svět připomíná, že
v laskavost je síla, která všechny lidi spojuje. Do
oslavy Světového dne laskavost se přihlásilo téměř
350 týmů škol a školek z celé republiky. Dět konaly
nejrůznější dobré skutky.
My jsme se rozhodli udělat radost seniorům, kteří se
cít právě v této době osamělí více než jindy. SSenioři
jsou pandemií koronaviru nejvíce ohroženou
skupinou, a právě izolace od rodiny a přátel jim
způsobuje nyní největší úzkost a osamělost. Chtěli
jsme jim dopřát pocit, že o ně má někdo starost a
zájem,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny
Lucie Vávrová, DiS., s tm, že na nápad zapojit se do
happeningu #jsem laskavec ji navedla asistentka pedagoga Jarmila Kociánová.
SNápad udělat dobrý skutek se zalíbil i ve školce a se zapojením jsme neváhali
ani chvilku. Laskavé činy bychom měli dělat každý den. Každý laskavý čin se
počítá.“ řekla k projektu vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata
Dreslerová, DiS. Dět z naší školy a školky nakreslily pro radost seniorům téměř
stovku obrázků.
Do našeho projektu se přidal i tým HM Tesco Kopřivnice. Dět zaměstnanců se
rovněž zapojily do kreslení obrázků. HM Kopřivnice navíc pro seniory připravil
k obrázkům i nějakou mlsku ke kávě. SKdyž mě Lucie Vávrová oslovila, abychom
se s týmem zapojili do oslav Světového dne laskavost, okamžitě jsem souhlasil.
Takové projekty rádi podpoříme,“ sdělil manažer provozovny Tomáš Szuscik.

Obrázky i dobroty pro seniory byly
předány ředitelce Charity Frenštát
pod Radhoštěm Lence Tabachové.
Služby Charity Frenštát pod
Radhoštěm
využívá
osmdesát
seniorů a nyní navíc zařizují nákupy
a pochůzky ještě dvacet dalším
seniorům mimo její stálé služby. SI
zdánlivá maličkost udělá seniorům
velkou radost,“ poděkovala za
seniory ředitelka Charity.
SChtěla bych poděkovat z celého
srdce všem, kteří se do projektu
zapojili – dětem z mateřské školky,
žákům naší školy a jejich rodičům,
celému kolektvu mateřské školy a
školní družiny a v neposlední řadě i
HM Tesco Kopřivnice. Je fajn, že se
lidé v této obtžné době dokáží spojit, i přes spoustu starost nemyslí jen na
sebe a snaží se potěšit druhé. Je fajn, že k tomu ve škole učíme naše dět,“
shrnula poděkování ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.
Bc. Hana Honáková

Dvojitý úspěch našeho žáka v Logické olympiádě

Různé soutěže a aktvity pro žáky zastavila koronavirová krize. Jinak tomu ale
bylo u Logické olympiády 2020. SJedná se o soutěž pořádanou Mensou České
republiky, která je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreatvní přístup. Nerozhodují zde naučené znalost, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotové rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetm unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní
soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického
uvažování,“ popisuje učitelka Monika Wilczková, která zapojení žáků do této
soutěže zprostředkovala.
A jak si s logickými úlohami poradili naši žáci? SNejúspěšnější byl žák čtvrté
třídy Stanislav Růžička. V kategorii pro třet až pátý ročník základních škol
obsadil úžasné 28. – 29. místo z celkového počtu 1413 řešitelů v kraji, a
postoupil tak do krajského kola Logické olympiády,“ dodává učitelka s tm, že
krajské kolo proběhlo 6. listopadu 2020. V něm se Stáňa umístl na úžasném
31. až 32. místě, což je v případě této soutěže skvělý úspěch. SStáňovi patří naše

gratulace a přání mnoha dalších úspěchů nejen při vědomostních olympiádách,“
vzkazuje závěrem kantorka.

Vážení čtenáři,

současná situace přináší pracovníkům ve školství mnoho výzev. Jednou z nich je
procvičování schopnost přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám. A
tak ve škole plánujeme a své plány následně rušíme, načítáme různá doporučení
a snažíme se je co nejlépe uvést do praxe. Ta praxe je někdy překvapivě krátká,
přichází nová doporučení, která načítáme a opět uvádíme do praxe. Některá
zadání se dokonce zdají být neřešitelná. A my přesto řešíme a hledáme –
alespoň co nejlepší řešení.
No a mezitm učíme. I to se snažíme dělat co nejlépe, i když se nám daří někdy
více, jindy méně. Protože kromě toho, že Sučíme,“ taky Sse učíme“. Nové
aplikace či různé metody a možnost online vyučování. A také si vzájemně
pomáháme. Navštěvujeme se ve svých online hodinách a čerpáme od sebe
vzájemně inspiraci. Ti počítačově zdatnější pomáhají těm, kterým to tak nejde.
Pomáháme si, když paní vychovatelky Szaskakují“ v mateřské škole, kde chybí
paní učitelky. Nebo když si paní učitelky ze školky vzájemně vycházejí vstříc a
střídají se v práci a doma u svých malých dět, kterým také zavřeli školy. (A vůbec
ta školka: Všichni chodí do práce, kde se nenosí roušky, denně se vystavují riziku,
že onemocní nebo že přenesou nákazu domů mezi své blízké, ale nikdy jsem je
neslyšela stěžovat si. Myslím si, že si zaslouží naše uznání.)
A pomáháme si různě i jinak. Zrovna nyní, v době uzávěrky Zpravodaje,
připravujeme fungování minimálně pět oddělení školní družiny, pro která však
máme pouze tři paní vychovatelky, z toho dvě na dohromady jeden celý úvazek.
Že to nemá řešení? Nemá. Takže si opět budeme nějak pomáhat. A to nás čeká
dořešit oříšek téměř nerozlousknutelný: postupné střídání tříd ve školní jídelně.
Takže dáváme hlavy dohromady, vymýšlíme možnost, hledáme opět co nejlepší
řešení.
A ač se na jednu stranu moc těšíme, že se škola – sice ne úplně – zaplní dětmi,
na stranu druhou máme obavy. Já osobně se třeba obávám o zdraví svých
kolegyň a kolegů, protože se cítm být zodpovědná také za ně. Nikde však
neslyším žádné nářky. Určitě také proto, že se v mnoha domácnostech řeší
spousta těžkost, které nám krize přinesla, a tak se na ten strach o sebe sama už
tolik nemyslí. Proto děláme, co můžeme a co umíme, abychom byli co nejvíce
nápomocni. Třeba aktuálně dětem, pro které distanční vzdělávání není tou
nejlepší volbou, které nemají doma potřebnou podporu, nejsou k důležitost

školní práce vedeny. Proč? Protože se opět obáváme. Tentokrát rozevírajících se
nůžek mezi dětmi.
Realita je totž bohužel někdy taková, že žáci s obecně výbornými výsledky se
snaží, učí se, fungují, a naopak t, kteří ani ve škole nedosahují výborných
výsledků, doma pouze opisují nebo nedělají nic. Jejich rodiče o tom někdy ani
nevědí, jindy své dět kryjí. A my telefonujeme a vysvětlujeme, protože si
uvědomujeme, že rozdíly ve znalostech a dovednostech mezi dětmi se kvůli
tomu prohlubují. To je také jeden z důvodů, proč netrpělivě očekáváme jejich
návrat do školních lavic. V letošním školním roce, kdy zatm nemohou ve škole
fungovat kroužky, se zaměřujme právě na doučování a konzultace pro tyto dět,
abychom předešli jejich případnému školnímu neúspěchu.
Závěrem mi dovolte, abych na tomto místě poděkovala všem pedagogům i
dalším zaměstnancům školy. Za to, že jsou ochotni si vycházet vstříc a pomáhat
si navzájem. Za to, že trpělivě s námi procházejí všemi změnami, neprotestují,
když se neustále Sseshora“ mění způsob jejich práce, poradí a vzájemně se
inspirují. Děkuji také za jejich odhodlání čelit novým výzvám, vzdělávat se,
nevzdávat to. Jsou pro mě neuvěřitelným zdrojem energie a optmismu.
Vám, vážení čtenáři, přeji, abyste se v současné nelehké době také setkávali
s ochotou vzájemně si pomáhat a s odhodláním překonávat překážky, které
jsou před nás kladeny, jako se tomu dostává mně u mých spolupracovníků. Se
steskem po všem hezkém, co doba nastávajícího adventu v minulost přinášela,
především po radost ze společného setkávání třeba ve škole či v obci při všech
tradičních předvánočních akcích, Vám alespoň touto formou přeji jménem
všech svých kolegů poklidný a ve zdraví prožitý adventní čas.
Mgn. Oiga Síbntová
****************************************************************

Rozsvícení vánočního stromu
Vážení občané, současná situace nám letos
nedovolila se sejít u tradičního rozsvícení
vánočního stromu a užít si vánoční atmosféru
spojenou se zabíjačkou, chut svařeného
vína a mikulášskou nadílkou pro dět.
Vánoční strom přesto před budovou
obecního úřadu pro vás svít a zdobí naší obec.
Tímto bychom chtěli poděkovat rodině
Veselkové, která strom obci darovala.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám spokojené prožití
vánočních svátků, spoustu radostných okamžiků, pevné zdraví a
mnoho štěstí do nového roku 2021.
Fotbalový klub NFC Lichnov

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

Jubilant

V měsíci prosinci se dožívají významného jubilea:
Čížová Božena
Kahánková Libuše
Tobiáš Vladimír
Tichavská Milena

Kožuch Jindřich
Klopcová Anna
Pobuda Bohumír
Končitk Jan

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