Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Vážení spoluobčané,

zdravím všechny v tomto nelehkém období. Právě skončily Vánoční svátky a
nastal nový rok. Prožili jsme kouzelnou atmosféru Vánoc v kruhu rodiny a přátel.
Pro některé nebyl rok 2020 takový, jaký si ho představovali na jeho začátku a
museli se rozloučit s někým blízkým nebo trávili čas na místech méně
příjemných. Přesto Vám všem přeji, aby rok 2021 byl lepší než minulý, plný
pevného zdraví a štěst.
Když zbilancuji rok minulý za obec Lichnov, tak musím konstatovat, že něco se
povedlo a jak to v životě chodí něco se i nepodařilo. Z všeobecně známých
důvodů ustal společenský život v obci. Nekonaly se nebo jen omezeně sportovní
události, život spolků se omezil jen na nejnutnější schůze, náboženský život
hledal, jak se popasovat s nastalou situací. Tradiční hospodské zaručené zprávy
nebyly, protože se neměly kde probírat. To však nezastavilo výstavbu v obci. K
Bordovicím se přiblížíte po novém chodníku, v okolí kostela se projedete po
opravené cestě. V kulturním domě se zrekonstruovaly toalety. Dětem se ve škole
opravil hlavní vstup, počítačové učebny a zrekonstruovaly dvě třídy. V parku u
kostela už můžeme pozorovat, jak rostou nové stromy. Za to všechno a ještě za
mnohem více děkuji stavbařům, zaměstnancům obce, občanům, zástupcům
spolků, školy a také zastupitelům. Bez Vás všech by se realizace uskutečnily
těžko a nebo vůbec.
Co nového v roce 2021?
Až do Bordovic po chodníku. Tolik generací šlapalo z bordovského rozcest do
Lichnova po cestě a přáli si, aby nepotkali auto, hlavně v zimě. Pro občany dobrá
zpráva, pro zaměstnance obce více práce s údržbou. Byly podány žádosti o
dotace na opravu dvou mostů, cesty od zastávky U Přibyly ke kolejím a cesty
kolem zdravotního střediska ke hřbitovu. Další dotační žádosti směřovaly na
rozšíření vodojemu „Pračkového vodovodu“, vybavení audio a video techniky do
kulturního domu a na zkvalitnění odpadového hospodářství. Co všechno se bude
realizovat záleží na přiznaných dotacích. Ale i bez nich se začnou opravovat
mosty a budou se asfaltovat komunikace. Dále budou opraveny dámské toalety
v místní hospodě, kde bude i přebalovací pult pro maminky s dětmi a sociální
zařízení pro invalidy. Obec i nadále bude podporovat příspěvkem novorozence,
prvňáčky a pamatuje i na jubilanty. Spolky dostanou příspěvky na svou činnost a
budeme doufat v brzké obnovení společenského, kulturního a sportovního
života.

Po mnoha letech obec přistoupila ke zvýšení poplatku za popelnice. Poplatek
pro rok 2021 bude 450 Kč za občana. Poslanci ke konci roku schválili nový zákon
o odpadech, který už od Nového roku zvyšuje poplatky za ukládání odpadu na
skládku. To je jeden z důvodů navýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu. Dalším důvodem jsou zvyšující se výdaje na svoz a likvidaci všech
druhů odpadů. Bližší informace k odpadům Vám podám v dalších číslech
našeho zpravodaje.
Vážení spoluobčané skončil rok 2020, nechme ho kronikářům a dějinám.
Přivítejme rok 2021 ve zdraví a s nadějí v lepší zítřky.
Váš starosta Aleš Mičulka
****************************************************************
Usnesení z 13. jednání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 17.12.2020
5/13 A Zastupitelstvo obce žádá p. Hrachovcovou o přepracování
geometrického plánu č.2048 - 95/2020 za účelem rozšíření navazující místní
komunikace a pověřuje starostu obce jednáním v této věci s p. Hrachovcovou.
5/13 B Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
2166/1, ostatní plocha , ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
5/13 C Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2114,
ostatní plocha , ostatní komunikace , pozemku p.č. 444/9, orná půda a
pozemku p.č. 884/11, orná půda vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
6/13 A Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení Fondu sociálních služeb (FSS) a
schvaluje Statut fondu sociálních služeb v předloženém znění.
6/13 B Zastupitelstvo obce schvaluje pro období let 2021 až 2024 příspěvek
obce do Fondu sociálních služeb ve výši 15.700,- Kč/rok; příspěvek bude
převeden na běžný účet FSS vždy nejpozději do 28.02. kalendářního roku.
6/13 C Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci
pro oblast sociálních služeb městem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744
01, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852 a obcí Lichnov, 742 75 Lichnov 90,
IČO 00298115, v předloženém znění.
7/13 A Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného Pračkového vodovodu ve
výši 24,41 Kč/m3 bez DPH pro rok 2021.
7/13 B Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného ve výši 34,04 Kč/m3 bez
DPH pro rok 2021.
8/13 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9/13 A Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnut dotace z rozpočtu obce
Lichnov ve formě dotací níže uvedeným spolkům a organizacím:

SRPŠ – 10 000 Kč
Tojstoráci – 55 000 Kč
Římskokatolická farnost Lichnov – 40 000 Kč
NFC Lichnov – 90 000 Kč
Cyklistický klub Frenštát p.Rad. - 10 000 Kč
Orel jednota Lichnov – 50 000 Kč
Český svaz včelařů Lichnov - 3 000 Kč
Český zahradkářský svaz Lichnov – 35 000 Kč
Motoveterán klub Lichnov – 10 000 Kč
Andělé stromu života - 10 000 Kč
Záchranná stanice Bartošovice – 3 000 Kč
Domov Hortenzie – 20 000 Kč
Charita Frenštát p. Rad. - 20 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Lichnov – 35 000 Kč

9/13 B Zastupitelstvo obce schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnut
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších dodatků.
9/13 C Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávních
smluv na poskytnut dotace z rozpočtu obce Lichnov s jednotlivými spolky a
organizacemi dle bodu 9/13A a 9/13B.
9/13 D Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnut daru z rozpočtu obce Lichnov
Organizačnímu výboru Gracia ČEZ-EDĚ ve výši 20 000,- Kč.
9/13 E Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021 ve výši 31 738
700,- Kč.
9/13 F Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce schválit Rozpočtové opatření č.
6/2020 k 31.12.2020.
9/13 G Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce provedením rozpočtových
opatření pro rok 2021. Rozpočtová opatření budou maximálně do výše 50 000,Kč na kapitolu.
10/13 Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Lichnov
na roky 2022- 2024.
11/13 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení práce s p.
Pustějovským Stanislavem – obsluha sběrného místa.

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 žádosti 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 žádosti 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 žádosti 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
rychlosti 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.
*****************************************************************
Usnesení ze 40. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 30.11.2020
3/40 Rada obce schvaluje frmu DAS elektro s.r.o., Němčice u Holešova jako
dodavatele měřiče rychlosti včetně montáže dle předložené nabídky za
celkovou cenu 61.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
4/40 Rada obce schvaluje Dodatek č. 25 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.12.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
6/40 Rada obce schvaluje uzavření Mateřské školy v termínu od 23. prosince
2020 do 3. ledna 2021.

7/40 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8/40 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení cenu stočného za
m3 v roce 2021 ve výši 34,04 bez DPH.
9/40 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení cenu vodného za
m3 v roce 2021 ve výši 24,41 bez DPH.
10/40 Rada obce bere na vědomí Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Lichnov na rok 2021 a
odkládá jeho schválení v radě po rozhodnut zastupitelstva obce o výši příspěvku
z rozpočtu obce.
11/40 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení předložený návrh
rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 31.738.700,- Kč.
12/40 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení předložený
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lichnov na roky 2022 - 2024.
13/40 Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce dne 17. prosince
2020 od 17h s navrženým programem.
14/40 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – oprava místních
komunikací mezí Obcí Lichnov a STRABAG a.s. a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
*****************************************************************

Zimní údržba místních komunikací

Upozorňujeme všechny občany, aby neparkovali svá auta na okrajích místních
komunikací u svých rodinných domků, dochází tm ke zúžení komunikací, což
brání řádnému provedení odhrnut sněhu.
*****************************************************************

Sběrné místo
otevřeno vždy v pondělí
1.1.2021 – 29.3.2021
15-16 hod.
30.3.2021 – 25.10.2021
15-17 hod.
26.10.2021 – 31.12.2021
15-16 hod.
Mimo : 5.4. a 5.7.2021
každou sobotu
1.1.2021 – 31.12.2021
9-11 hod.
Mimo : 25.12.2021
Do sběrného místa je možné dovážet kovový odpad a elektrozařízení.
Sběrné místo nepřijímá: nebezpečný odpad, stavební odpad (včetně oken) ani
pneumatiky. Sběr papíru probíhá v prostorech ZŠ.

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme důchodce, pokud to situace dovolí, na první setkání v Novém roce 2021.
Toto setkání se uskuteční ve středu dne 13. ledna 2021 v 15 hodin v Klubovně
nad pohostinstvím „ Na obecní „. Výbor se sejde ve 14:3O hodin.
Na Vaší účast se těší výbor KD.
****************************************************************

Plesová sezóna 2021 v Lichnově
(pokud protiepidemická opatření dovolí)

sobota 23. ledna 2021
pátek
29. ledna 2021
sobota 6. února 2021
sobota 13. února 2021
sobota 13. března 2021

Obecní ples
Orelský ples
Ples NFC
Hasičské končiny
Dětský maškarní ples

Více informací na samostatných plakátech.
*************************************************************

Ohlédnutí za uplynulýmm rokem: co nám vzal a co nám dalD
Vážení čtenáři,
uzávěrka tohoto čísla Zpravodaje mě zastihla na chatě někde uprostřed
Drahanské vrchoviny. Chata je hluboko v údolí, kde téměř není telefonní signál a
už vůbec není připojení k internetu. Po příjezdu bylo i uvnitř chladno skoro jako
venku. Naměřili jsme dva stupně Celsia, ale během odpoledne vytopili na
nějakých dvacet. Přes noc teplota jistě opět klesne, chatka je po více než měsíci,
co jsme tu nebyli, promrzlá, teď ale příjemně praská dřevo v kamínkách, voní tu
bylinkový čaj a mám potřebný klid na práci, protože rodina i s psíčkem odjela za
babičkou do nedaleké vesnice. Venku je tma. Chlad a jasná obloha dávají tušit
počátek mrazivé noci. Myslím si, že jsem široko daleko jediný příslušník lidského
rodu. Přímo skvostné podmínky pro krátké zamyšlení nad uplynulým rokem před
vstupem do toho nového...
Kdyby mi někdo vloni o Vánocích nastnil, co nás v roce dvou dvacítek potká,
určitě bych mu nevěřila. Asi bych si pomyslela, že blázní, protože bych si vůbec
nedokázala představit, že něco takového bude možné. Vyprávění z roviny sci-f?
Ne, děkuji, nejsem příznivcem zrovna tohoto žánru… Nevěřila bych, že se může
objevit nemoc, která dokáže v takovém rozsahu paralyzovat svět. Nevěřila bych,
že do našich životů může zasáhnout tolik omezení. Nevěřila bych, že se budeme
muset vzdát práv a aktivit, které jsme považovali za zcela samozřejmé. A vůbec
bych nevěřila, že bude možné uzavřít školy a zahájit úplně jinou etapu
vzdělávání, etapu vzdělávání na dálku.
Asi proto, že jsme se ocitli úplně v nové situaci, pro kterou neexistovala žádná
vodítka, považuji uplynulý rok za nesmírně obtžný. Rok často velmi těžkých
rozhodnut. Jak tuto etapu nastavíme? Jak budeme pokračovat? Jak se můžeme
dále zlepšovat? Co ještě můžeme udělat pro děti? A co pro jejich rodiče, na
jejichž bedrech spočívala velká část zodpovědnosti za vzdělávání potomků?
Podmínky se během roku měnily mnohokrát. A doba, po kterou bylo nutné vše
znovu a znovu promýšlet, se postupně prodlužovala. Euforie, daná očekáváním
konce o prázdninách, zhasla znovu na podzim. A dnes je jasné, že i v roce jedné
dvacítky a jedné jedenadvacítky nebude tomu všemu konec…
Nezapomenu na nadlouho poslední poradu v březnu, kdy jsme se všichni
pedagogové setkali ve škole. Diskutovali jsme, jak vzdělávání na dálku nastavíme

a dohodli jsme se na využit Google Učebny. Nápad, se kterým přišel náš
správce sítě Bc. Jan Rek, se později ukázal jako nedocenitelný. Nastavili jsme
jednotný způsob komunikace pro výuku, což nám přes všechny počáteční obtže
v konečném důsledku velmi zjednodušilo práci. Jsem velmi ráda, že se nám
tento způsob osvědčil, že jsme u něj mohli setrvat, že jsme nemuseli v průběhu
nic zásadně měnit a že nám, později obohacený o možnost online setkávání,
slouží dosud.
Na začátky online vysílání také nezapomenu. Jak jsem byla před první poradou
vedení školy uspořádanou přes Google Meet nervózní! Nenapadlo by mě
tenkrát, že se online setkávání stane téměř rutinou nejen pro mnoho dalších
porad, ale i vyučovacích hodin uskutečněných s našimi žáky. Rovněž nikdy
nezapomenu na jarní dny, kdy jsem dojížděla do Lichnova po téměř prázdných
silnicích a trávila čas sama v celé škole. Nezapomenu na obavy o zdraví svých
kolegyň a kolegů, kteří později během pandemie pracovali s dětmi, ať už
v rouškách, nebo bez, ale vždy rádi za možnost bezprostředního kontaktu ve
škole. Nezapomenu na obrovský optimismus na začátku školního roku, kdy
jsme všichni doufali, že se vše vrát do starých kolejí. A nezapomenu na všechny
další dny, kdy jsme znovu museli nastavovat omezující provoz, pravidla,
opatření…
Letos na podzim byla pro mě těžká také práce na výroční zprávě za školní rok
2019/2020. Tíživě jsem si uvědomovala, co všechno jsme do začátku pandemie
zvládli vykonat. Tíživě proto, že radost z úspěchů kalila nemožnost mnohé
zopakovat či vylepšit, že představy o tom, jak by měla škola a děti v ní žít,
nejsme schopni proměnit v realitu, že budeme stále řešit, co můžeme a
nesmíme, či jak vůbec alespoň trochu můžeme, aby vzdělávání za něco stálo…
Konfrontace vize, se kterou jsem do Lichnova nastupovala a z jejíhož
postupného naplňování jsem měla nesmírnou radost, s okolnostmi, které její
realizaci doslova nepřály.
Nechci být ale zbytečně sentimentální, i když dnešní povánoční večer tomu
trošku nahrává. Jsem totiž přesvědčena, že nám nepříznivá doba uplynulého
roku také mnoho dala. Všichni jsme se naučili pracovat s informačními
technologiemi. Jak jsem zmiňovala na jedné z posledních porad – za uplynulý
rok jsem se naučila více než za posledních deset let. Myslím si, že to plat nejen
pro pedagogy, ale také pro děti. Rovněž vybavení ve škole v oblasti IT doznalo
mnoha změn k lepšímu. Děti možná nezvládly tolik učiva jako v předchozích
letech. Zato rozvíjely kompetence, které jsou pro jejich budoucí život rozhodně
důležité, možná i důležitější. Naučily se samostatně pracovat. Rozvrhovat a
plánovat si čas. Samostatně hledat způsoby, jak vyřešit zadané úkoly. Mnohdy
dokázaly přijít na originální způsob řešení. Učily se komunikovat a
spolupracovat. Učily se být zodpovědné za svou práci a své vzdělávání.

Pedagogové naopak byli nuceni přemýšlet o každém žákovi zvlášť, jeho
schopnostech zadávanou práci zvládnout. Hledat způsoby, jak pomoci těm, kteří
nemají doma optimální podmínky pro vzdělávání, komunikovat nejen s dětmi,
ale i s jejich rodiči. Přemýšlet o samotném obsahu vzdělávání ve svém
předmětu, o tom, co je důležité, jít po podstatě. Přemýšlet o způsobu, jak
nejlépe daný obsah učiva v nových podmínkách předat. Jaké použít metody a
nástroje, aby byly efektivní. Přemýšlet o tom, jak být pro žáky při učení
průvodcem, a nikoliv pouze předavatelem informací. Přemýšlet o hodnocení,
jeho významu a smyslu.
Domnívám se, že se vyrojila spousta otázek k tomu, jak jsme dosud děti
vzdělávali, objevila se spousta slabých míst a prostoru pro zlepšení. Celá
koronavirová situace nám otevřela oči, ukázala nový pohled na vzdělávání. Nyní
bude velmi záležet na tom, zda dokážeme této příležitosti využít, odnést si
zkušenosti, které by nám mohly pomoci zlepšit se, dělat školu do budoucna
smysluplnější.
I v této chvíli je pro nás velmi důležitá komunikace a zpětná vazba, kterou nám
poskytují nejenom žáci, ale i rodiče. Troufám si říci, že se jedná o jeden
z klíčových okamžiků ve vývoji školství. Netýká se jenom nás, žáků a učitelů
lichnovské školy. Mnohé z toho, o čem se spoustu let pouze diskutovalo, je
v současné době realizováno. To, o čem se mluvilo, že by bylo dobré, se nyní
naostro zkouší. Na dlouhé diskuse už není čas. Jsme postaveni před hotovou věc
a musíme s ní nějak naložit. Pro příklad vzpomenu revizi rámcových vzdělávacích
programů (a jednotlivých školních vzdělávacích programů) či formativní
hodnocení. I zatvrzelí odpůrci reforem a změn si v důsledku současné situace
uvědomují, že učit děti stejně jako před lety nebude možné. Protože tyto děti
dospějí do úplně jiného světa, než je ten náš nebo svět našich rodičů.
Do nového roku nám všem tedy přeji pevné zdraví, mnoho optimismu a
otevřenou mysl. A ač vím, že to určitě nebude snadný rok, vstupuji do něj
s odvahou a přesvědčením, že se opět něčemu naučíme. Těším se na děti a
kolegy, ať už ve škole, nebo ve virtuálním prostoru. Budeme dělat vše pro to,
abychom v této zkoušce i nadále obstáli, abychom v ní neviděli jen problém, ale
abychom vždy našli co nejlepší řešení.
Mgr. Olga Síbrtová
Upozornění na sběr papíru a kartonovýmch obalů ve škole
ZŠ a MŠ Lichnov stále sbírá starý papír a kartonové obaly. Vše je možné naskládat
pod stříšku u zadních vchodů do školy (směrem od parkoviště). Papír poté
přemisťujeme do ekodomečku, odkud bývá pravidelně odvážen. Za odvezený papír
škola získává fnanční prostředky (cca 10 tisíc korun ročně), které pak využívá pro
žáky školy. Děkujeme za spolupráci!

Hasiči Lichnov
Průběh roku 2020 byl poznamenám epidemií COVID 19. Lichnovšt hasiči
naštěst nemuseli zasahovat či vykonávat činnost, která by s tmto
onemocněním souvisela. Přesto se Jednotka sboru dobrovolných hasičů
nenudila. Na svých výjezdech se musela utkat s ohněm, vodou i silným větrem.
Dalo by se říct, že v roce 2020 si prošla téměř všechny oblasti své působnosti. I
přes všechny komplikace (epidemiologická opatření, práce, péče o rodinu,)
jednotka své úkoly plnila na výbornou. Rovněž nebyla ani opomenuta stránka
odborné technické přípravy a péče o techniku. V souvislosti s epidemií se začaly
objevovat příběhy dobrovolníků, kteří začali pomáhat ve svém okolí. Jsem hrdý
na to, že takové dobrovolníky máme v obci více jak 126 let. A jsou to dobrovolní
hasiči. Možná jsou pro mnohé z Vás neviditelní a zbyteční, vždyť vyjedou
párkrát za rok. A navíc máme přece profesionální hasiče. Ale věřte mi, že jsou
chvíle, kdy jste neskutečně rádi, že tady jsou. To, že mají pár výjezdů ročně, je i
vaše zásluha. Patří vám dík, že se chováte zodpovědně.
Poděkování patří také těm, kteří pomáhají na různých akcích. Obětují své volno,
abyste se vy mohli bavit. Letošní zrušené akce nás velmi mrzí, na druhé straně
přinesly potřebný odpočinek těm, kteří se jich aktivně účastní.
Obrovský dík patří hlavně vedoucím mladých hasičů a také samotným hasičům.
I pro ně je to těžké. Sotva započnou práci, hned se přeruší. Mladí hasiči se těší
na své kamarády a najednou s nimi nemohou být. Přesto všechno odvedli kus
poctivé práce, zažili spoustu zážitků. Přál bych si, aby u hasičiny vydrželi a aby
z nich vyrostli lidé, na které můžeme být právem hrdí a spolehnout se na ně.
Budeme rádi, když i vaše dítě bude navštěvovat náš kroužek mladých hasičů.
Patří se také poděkovat Obci Lichnov. Její podpora hasičů v Lichnově je
skutečně štědrá. I díky jejímu přispění jsme schopni zajistit bezproblémový
chod sboru a jednotky. Velice si podpory Obce vážíme, protože víme, že obecní
rozpočet není bezedný a je celá řada důležitých obecních investic.
Závěrem bych chtěl všem občanům popřát hodně zdraví, štěst a rodinné
pohody. Hasičům, aby se vždy vrátili v pořádku ze svých zásahů, hodně elánu
při práci pro sbor a pevné nervy při práci s mladými hasiči. A naším nejmladším
hasičům, aby se co nejčastěji a s radost setkávali se svými kamarády v kroužku.
Jaroslav Holub – starosta SDH

Dotace MSK
V roce 2020 obdržel Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově (okres Nový Jičín)
dotaci z Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce
2020 ve výši 44 900 Kč. O poskytnut dotace rozhodlo na svém zasedání
zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 4.6.2020 svým usnesením 16/1898.
Dotace byla použita na vybavení, které je využíváno při pořádání kulturních a
sportovních akcích a na vybavení sportovního družstva.
Sbor dobrovolných hasičů Lichnov má v naší obci dlouholetou tradici. Byl založen
v roce 1894. Sbor dobrovolných hasičů se angažuje jak na poli sportovním, tak
na poli společensko – kulturním. Sbor se stará také o rozvoj mládeže, hasičských
tradic, dokumentuje hasičskou činnost v obci nebo pořádá, či se spolupodílí na
konání různých akcí.
V roce 2020 připravil Moravskoslezský kraj dotační titul zaměřený právě na
podporu činnosti sborů dobrovolných hasičů v našem kraji. Pořádání každé akce,
či vedení kroužku mladých hasičů samozřejmě něco stojí a je třeba mít k
dispozici i odpovídající materiálové zabezpečení. Díky podpoře ze strany
Moravskoslezského kraje jsme si mohli pořídit vybavení, které bude sloužit jak
členům sboru, tak široké veřejnosti na akcích pořádaných sborem.

Za necelých 65 000 Kč, z čehož 44 900 Kč tvořila dotace, jsme pořídili:
• skládací nůžkový stan 3x3 m, včetně bočnic a speciálního výdejního okénka
(kulturní akce, zázemí pro mladé hasiče na soutěžích…)
• dětské přilby pro požární sport,
• ozvučovací technika (reproduktor, mixážní pult, bezdrátový vokální set,
mikrofon, kabeláž),
• gastronomické vybavení (hrnce, várnice, párkovač).
Většinu vybavení lze využít i pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v případě mimořádných událost.
Při výběru zboží byl kladen také důraz na co nejširší použitelnost. Ozvučovací
technika je tak kompatibilní s ozvučovací technikou obce či SRPŠ. Obdobně je
tomu i u dalšího vybavení.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji za dotaci. Díky
ní můžeme lépe pečovat o mladé hasiče. Také nám pomohla zlepšit zázemí na
akcích, které pořádáme pro Vás, naše spoluobčany.
Jsme velice rádi, že Moravskoslezský kraj si uvědomuje důležitost dobrovolných
hasičů a jejich vliv na život v obci.
*****************************************************************

Horkým popel do popelnice nepatří
V poslední době dochází k problému s vyvážením odpadových nádob u
rodinných domů, kde se topí tuhými palivy. Někteří občané sypou ještě teplý
popel do popelnic v domnění, že bude ještě ten den vyvezen. Komunální odpad
obsahuje často vysoce hořlavé látky, které by často měly najít své místo
v tříděném odpadu. Celou situaci také komplikuje skutečnost, že nádoby na
odpad jsou z plastických hmot. Následně pak dojde ke vzplanut popelnice či
kontejneru. Hořící nádoba na odpad pak může být příčinou mnohem většího
požáru (dokonce i rodinného domu). Je třeba si také uvědomit, že popel
zůstává horký dlouhou dobu (až několik dnů). Ke vzplanut odpadu pak může
dojít například uvnitř popelářského auta.
Výše zmíněné případy se v minulých dnech udály v naší obci. Jen díky včasnému
zásahu hasičů nebo pracovníků obce nedošlo k větším škodám.
Popel nejprve opatrně přendejte do žáruvzdorné kovové nádoby a počkejte, až
zcela vychladne. Dbejte také na to, aby kovová nádoba stála na ohnivzdorném
podkladě (jakým jsou např. dlaždice či kámen), v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých materiálů. Teprve skutečně vychlazený popel můžete opatrně
přesypat do popelnice.
Hasiči Lichnov a Obec Lichnov

Zbytky hodování do kanalizace nepatří! Buďme odpovědní

Tříkrálová sbírka 2021 u nás
Možná letos nebude znít ulicemi zpěv tříkrálových koledníků, ale štěstí, zdraví,
dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí tři králové přinést do
českých domovů navzdory okolnostem, které souvisí s šířením koronaviru. Na
prvním místě pak stojí zdraví koledníků i dárců, králové se tak pilně připravují na
koledu v rouškách i koledu virtuální.
To, jak bude Tříkrálová sbírka 2021 na počátku příštího roku vypadat, bude
ovlivněno epidemiologickou situací a případným omezením, které by se sbírky
týkaly. Přesto chceme do Vašich domovů přinést požehání a přání štěstí, zdraví a
pokoje. A to buď v tradiční podobě, nebo při online koledě v době 1.1. až
24.1.2021 (koledování bude oproti minulým ročníkům, kdy se koledovalo
prvních 14 dní v lednu, o týden prodlouženo).
V současné době proto pracujeme se třemi variantami koledování. Ta
nejoptimističtější počítá s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou
koledou v období od 1. do 24. ledna 2021. Realističtěji se však v současné chvíli
jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení. V přípravách
je také koledování online, kdy dárci budou moci přispět bankovním převodem
(bezhotovostně) na účet sbírky pod variabilním symbolem dané Charity.
A jak bude vypadat online koleda? Jednotlivé Charity bude možné podpořit
příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky č.: 66008822/0800 u České
spořitelny s variabilním symbolem dané Charity. Variabilní symbol Charity
Frenštát p.R. je 77708003. V případě, že budete požadovat potvrzení o daru,
kontaktujte nás na info@frenstat.charita.cz ohledně více informací.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2021 budou podpořeny tyto naše záměry:

Podpora a rozvoj paliativní péče

Revitalizace vozového parku terénních služeb
Děkujeme Vám všem, kteří se podílíte na realizaci této sbírky, a děkujeme
také Vám všem, kteří nás svým příspěvkem do pokladniček nebo na
bankovní účet podpoříte.
Charita Frenštát pod Radhoštěm

Kanalizace není odpadkový koš. Do čistren odpadních vod společnosti SmVaK
Ostrava přitéká dlouhodobě velké množství látek a předmětů, které tam
nepatří. Způsobují problémy na strojích a zařízeních, zvyšují náklady a zatěžují
životní prostředí. Advent, dny vánočního hodování a novoroční oslavy jsou
jedním z nejrizikovějších období v roce.
Ostrava, 21. 12. 2020 – Konec roku je pravidelně obdobím, kdy do čistren
odpadních vod v celé zemi přitéká zvýšené množství látek a předmětů, které do
kanalizační sítě v žádném případě nepatří. SmVaK Ostrava vyzývají při
vánočních, silvestrovských a novoročních oslavách k odpovědnému chování. To
zamezí tomu, aby bylo poškozováno potrubí a další zařízení v kanalizační síti,
zatěžováno životní prostředí a vznikaly technické problémy při odvádění a
čištění odpadních vod.
V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k
evropským premiantům, lidé by se měli zamyslet také nad tm, že odpad
v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem. To,
co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Házet
do odpadu jakékoliv jiné látky a předměty povolené není.
„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní velká část
lidí běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků to plat o to víc a důsledky
jsou o to horší. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na
sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je může
zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají
čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a
vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů,
kde je města a obce přijímají. Řada měst a obcí v regionu je navíc velmi
odpovědná a pomáhá problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje
a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány,“ říká ředitel kanalizací SmVaK
Ostrava Jan Tlolka.
Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe
v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří
hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie,
které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli plést s odpadkovým
košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve
stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně
množit. Na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových
deratizacích pak musíme jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ vysvětluje
Tlolka.

