Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 41. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 21.12.2020
3/41 Rada obce schvaluje jako dodavatele technického vybavení kulturního
domu v Lichnově frmu AudioMaster CZ a.s., Praha, dle předložené nabídky č.
000210098 za cenu 401.531,- Kč bez DPH a pověřuje starostu zasláním
rozhodnut osloveným frmám.
4/41 Rada obce schvaluje jako dodavatele promítacího plátna do kulturního
domu v Lichnově frmu AudioMaster CZ a.s., Praha, dle předložené nabídky č.
000210099 za cenu 38.108,- Kč bez DPH a pověřuje starostu zasláním
rozhodnut osloveným frmám.
5/41 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 pro období od 01. 01. 2021
do 30. 06. 2021.
6/41 Rada obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Lichnov na rok 2021 v celkové výši
24.451.500,- Kč.
7/41 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu část pozemku p.č.
1839/21 o výměře 40 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
8/41 Rada obce bere na vědomí žádost pana Špačka na zrušení elektrického
nadzemního vedení přes parcelu 1655/4 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
10/41 Rada obce bere na vědomí Hodnocení Klubu důchodců za rok 2020.
11/41 Rada obce schvaluje příkazní smlouvu na administraci projektu
„Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic“ mezi obcí Lichnov a frmou
ProFaktum, s.r.o., Český Těšín, za cenu 49.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
jejím podpisem.
12/41 Rada obce schvaluje pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany č.
2122875 s pojišťovnou D.A.S. ve výši 20.450,- Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.
13/41A Rada obce schvaluje Dodatek č. 26 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.1.2021 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
13/41B Rada obce schvaluje Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 28.2.2021 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
13/41C Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
28.1.2020 mezí Obcí Lichnov a M.K. na změnu doby nájmu do 31.12.2021 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

14/41 Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8027428/2, Lichnov, p.č.1781/7,
NNK mezi obcí Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupena frmou Eltrab
Group s.r.o., Praha 2 – Vinohrady a pověřuje starostu jejím podpisem.
15/41 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 nájemci baru v patře restaurace Tomáši
Milatovi.
16/41 Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu ze dne 22.4.2011
mezi Obcí Lichnov a NFC Lichnov, z.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.
17/41 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření 6/2020 v celkové výši
41.712.237,-Kč.
Usnesení z 42. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 11.01.2021
3/42 Rada obce neschvaluje Žádost o fnanční dar pro sociální službu –
Občanská poradna Nový Jičín.
4/42 Rada obce schvaluje dodání a montáž 4 ks venkovních žaluzií za
nabídkovou cenu 67 700 Kč bez DPH od frmy Radomír Pavliska, Školská čtvrť
354, Frenštát pod Radhoštěm.
5/42 Rada obce schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a pověřuje starostu a místostarostu jejím podpisem.
6/42 Rada obce souhlasí s umístěním AlzaBoxu za Obecním úřadem a pověřuje
starostu jednáním s frmou Alza.
9/42 Rada obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 301/2021 mezi obcí Lichnov a
Výběrovkou, s.r.o. na zajištění kompletní administrace výběrového řízení malého
rozsahu na stavební práce ,, Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic“ za
cenu 35 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10/42 Rada obce schvaluje pronájem část pozemku p.č. 1839/21 zahrada
o výměře 40 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína paní A.T., Lichnov 742 75 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
*****************************************************************

Zimní údržba místních komunikací
Upozorňujeme všechny občany, aby neparkovali svá auta na okrajích místních
komunikací u svých rodinných domků a rovněž neumisťovali popelnice na
chodníky. Dochází tm ke zúžení komunikací, což brání řádnému provedení
odhrnut sněhu.

Pokud to PES dovolí, tak vás Tojstoráci zvou na akci

Zimní olympiáda v Lichnově sobota 20. 2. 2021
Podrobné informace očekávejte na samostatném plakátku a na webu
www.tojstoraci.cz
*****************************************************************

Léto 2021 s Tojstoráky
Dopřejte dětem zábavné léto plné zážitků, zkušenost, poznání i ponaučení.
S námi NIC NENÍ NEMOŽNÉ!
Na naši činnost včetně táborů přispívá obec Lichnov. Moc děkujeme.
Podrobnost a přihlášky na www.tojstoraci.cz
Pobytový stanový tábor „Snovárna, s.r.o.“ 3.7. – 17.7. 2021, Bílavsko
Cena: 4000 Kč
Příměstský výletní tábor „V hlavě“ 16.8. – 20.8. 2021, Lichnov
Cena: 1000 Kč (dotovaná)
Pobytový lezecký tábor „Život ve skalách“ 24.7. – 31.7. 2021, Kopřivnice
Cena: 4200 Kč
*****************************************************************

Poselství žákovského parlamentu: pracujeme na dálku, ale rádi
bychom zase chodili do školy

Náročné koronavirové období poznamenalo také činnost žákovského
parlamentu naší školy. „Ve škole jsme se sthli společně sejít jen jednou, rozdělili
jsme si funkce a začali přemýšlet o tom, co vše by se mohlo v tomto školním
roce podniknout. Další schůzka už proběhla v online světě, a tak to zůstalo
dosud,“ uvádí učitelka Mgr. Eva Pustějovská, která žákovský parlament ve škole
už druhým rokem vede.
Jak tedy vypadaly aktvity parlamentu v tomto školním roce? „Nastavili jsme
společně pravidla pro online hodiny, přemýšleli o různých možnostech našeho
působení a zda nějaké vůbec jsou, když jsme nemohli chodit do školy, natož
organizovat akce pro dět a veřejnost. Parlamenťáci jsou však vždy plni dobrých
nápadů, a tak se rozhodli pro školu a její přátele vytvořit vánoční přání,“
popisuje kantorka nápad, který zaujal nejenom všechny ve škole, ale i širokou
veřejnost. Vánoční animace totž svým pojetm upoutala pozornost snad všech,
kdo ji měli možnost zhlédnout.
Celou akci si vzal pod patronát Pavel Zeman, zástupce osmáků a jednatel
žákovského parlamentu. Projevil se nejen jako zdatný výtvarník a talentovaný
animátor, ale i skvělý scenárista, režisér a organizátor. V práci mu malbou pozadí
do animace pomohly i ostatní členky parlamentu: Dorota Kociánová a Ema
Holubová z páté třídy, Markéta Rečková (VII. A), Eva Janečková (VII. B) a její
sestra Zuzana Janečková z devítky. Velký dík si zaslouží Adéla Pustějovská
z deváté třídy, která k přání nazpívala pod vedením učitele hudební výchovy
MgA. Jiřího Najvara podklad.
„Skupinová práce napříč třídami v období, kdy se žáci nemohou s žáky jiných tříd
ani potkat, není lehká záležitost. Období rotační výuky holkám alespoň umožnilo
po etapách přinést do školy své obrazy, aby se mohly dostat k Pavlovi, který už
mezitm připravil obrovskou spoustu malinkatých část postaviček. Ty pak
prostřednictvím fotek a animačního programu rozpohyboval a oživil,“ popisuje
spolupráci dět Eva Pustějovská a dodává: „Když jsem viděla tu řadu asi dvacet
párů nožiček v různých pozicích, uvědomila jsem si, o jak náročný projekt jde.
Všechna tato práce by však nikdy nedošla k úspěšnému konci, pokud by na jejím
začátku nevznikl kvalitní námět. Pavel vymyslel milý příběh, který v této době

zrcadlí myšlenky a pocity asi většiny dět i dospělých: kdy už to všechno skončí a
budeme moci žít jako dřív?“
Práce žákovského parlamentu se
dostala na veřejnost přes ředitelku
školy. Té zaslali žáci přáníčko jako první.
„Otevřela jsem jej ve škole těsně před
poradou všech pedagogů, která
probíhala
v pozdně
odpoledních
hodinách. Když jsem animované dílko
poprvé zhlédla, doslova se mi zatajil
dech. Ve škole už snad nikdo nebyl, ale
video jsem mohla sdílet hned na online
poradě s kolegy. A následně se všemi přáteli školy, partnery a na internetových
stránkách školy,“ popisuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Zajímavé bylo, že
se ke mně v průběhu tvorby přání nedostala žádná zpráva, a tak pro mě bylo
opravdovým překvapením. Až teprve pak jsem se dozvěděla, jak vznikalo nebo
jak se tvůrci poprali s momentálním zákazem zpěvu. Mé poděkování patří
především Pavlu Zemanovi a Adéle Pustějovské, kteří měli na jeho přípravě
největší podíl. Dále pak panu učiteli Jiřímu Najvarovi za přípravu hudby a
samozřejmě paní učitelce Evě Pustějovské. Té především za to, že našla způsob,
jak s žákovským parlamentem pracovat i v době, kdy se dět nemohou ve škole
scházet,“ dodává ředitelka.
„Pavel a jeho tým vytvořil fantastcké dílo, za což mu náleží můj velký dík a
pochvala. Velmi si však vážím také toho, jak spolu dět dokázaly v náročných
podmínkách komunikovat a spolupracovat. Věřím, že se dětem jejich vánoční
přání vyplní, i když to asi bude ještě chvíli trvat,“ zmiňuje závěrem Eva
Pustějovská.
Krásné vánoční přání je stále ke zhlédnut na internetových stránkách školy.
Bc. Hana Horáková

I v distančních časech oceňujeme pomoc ostatním, ochotu udělat
něco navíc a spolupráci

Ve škole se uzavíralo první pololet tohoto ne úplně standardního školního
roku. Roku, kdy se většina dět většinu času učila doma, nikoliv ve škole. Přesto
bych na tomto místě ráda vyzdvihla zásluhy některých z nich, které potvrzují, že
ani obtžná doba není překážkou tomu, aby mohl člověk prokázat dobrý skutek
nebo vykonat něco navíc, co potěší ostatní.
Za mimořádný projev lidskost byla udělena pochvala ředitelky školy čtyřem
dětem z devátého ročníku. Jedná se o Adélu Špačkovou, Alexandra Böhma,
Beátu Macečkovou a Bělu Machynkovou. Všichni čtyři byli všímaví k nešťastné

událost, která se přihodila žákyni naší první třídy. Ta cestou ze školy spadla do
potoka, ve kterém se kompletně namočila. Měla mokré oblečení i školní brašnu.
V chladném počasí deváťáci naši prvňačku vytáhli, osušili, odvezli autobusem do
Bordovic, dovedli domů a předali rodičům. Ve škole bychom se o jejich počinu
nedověděli nebýt maminky malé žačky, která o situaci informovala třídní
učitelku své dcery.
Pochvalu ředitelky školy v prvním
pololet obdržela za mimořádný projev
školní inciatvy žákyně devátého
ročníku Lucie Hubeňáková. Lucie na
začátku školního roku uspořádala
v prostorách školy ve spolupráci
s učitelkou výtvarné výchovy Mgr.
Petrou Stoklasovou výstavu svých
vlastních prací. Tenkrát o ní její učitelka
mluvila jako o vycházející hvězdě. „Přes
svou skromnost se Lucka nebojí pustt
do větších výtvarných projektů, jakou je
třeba výzdoba školky, zkoušet širokou
škálu výtvarných technik a účastnit se
různých
výtvarných
soutěží
a
prezentací, ve kterých se jí daří umístt
na předních příčkách. A to je teprve na
počátku své umělecké dráhy. Je třeba
říct, že nesmírný talent se jí podařilo
skloubit s pílí, pracovitost, trpělivost, pečlivost a otevřenost novým věcem,“
popisovala Petra Stoklasová Lucčiny vlastnost, které určitě stály za úspěchem
při cestě za splněním profesního snu. Lucka velmi úspěšně zvládla přijímací
zkoušky a byla přijata na vytouženou uměleckou školu.
Dalším pochváleným žákem je osmák Pavel Zeman. Pochvala ředitelky školy mu
byla udělena rovněž za mimořádný projev školní iniciatvy. Jako člen žákovského
parlamentu ve spolupráci s dalšími jeho členy a za podpory učitelů vytvořil
animaci vánočního přání, o kterém pojednává článek výše.
Také třídní učitelé našli mezi svými svěřenci spoustu žáků, kteří si zasloužili jejich
pochvalu: za aktvní přístup při distančním vzdělávání, za vzorné plnění školních
povinnost, za účast v různých olympiádách a soutěžích, za zapojení do akcí
školní družiny, za sběr kaštanů pro myslivce a další. Všem oceněným žákům
blahopřeji.
Mgr. Olga Síbrtová

