Informace z Obecního úřadu Lichnov
*****************************************************************
5/14 A Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 2099/4 ostatní plocha/jiná
plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 106 m2 paní V.H. za cenu 50 Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/14 B Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 2208/7 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 6 m2 a p.č. 2208/66 ostatní plocha/ silnice o výměře 1
m2 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od J.J. a E.J., které vznikly dle Geometrického
plánu č.2044-7224/2020, za celkovou cenu 350,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
5/14 C Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 2208/6 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 41 m2 a p.č. 2208/65 ostatní plocha/ silnice o výměře
21 m2 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od J.J., které vznikly dle Geometrického plánu
č.2044-7224/2020, za celkovou cenu 3100,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/14 D Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 1481/2 ostatní plocha/ jiná
plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od D.J., který vznikl dle
Geometrického plánu č.2044-7224/2020, za cenu 150,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5/14 E Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 2208/73 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 43 m2 a p.č. 2208/62 ostatní plocha/ silnice o výměře 6
m2 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od F.R., které vznikly dle Geometrického plánu
č.2044-7224/2020, za celkovou cenu 2450,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/14 F Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 2208/15 ostatní plocha/
silnice o výměře 104 m2, p.č. 149/2 ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 9 m2 a p.č.
2291 ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 5 m2 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od
J.Z. a K.Z., které vznikly dle Geometrického plánu č.2044-7224/2020, za celkovou cenu
5900,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/14 G Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 151/2 ostatní plocha/ jiná
plocha o výměře 16 m2 a p.č. 151/3 ostatní plocha/ ostatní komunikace o výměře 3
m2 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od L.D., které vznikly dle Geometrického plánu
č.2044-7224/2020, za celkovou cenu 950,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/14 H Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 2208/19 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 48 m2, p.č. 2208/60 ostatní plocha/ silnice o výměře 25
m2 a p.č. 2208/77 ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 30 m2 vše v k.ú. Lichnov u
Nového Jičína od L.D. a M.D., které vznikly dle Geometrického plánu č.20447224/2020, za celkovou cenu 5150,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/14 I Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 1427/13 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od M.Š., který vznikl

dle Geometrického plánu č.2044-7224/2020, za cenu 650,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5/14 J Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 2208/18 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 16 m2, p.č. 2208/58 ostatní plocha/ silnice o výměře 80
m2 a p.č. 153/3 ostatní plocha/ ostatní komunikace o výměře 25 m2 vše v k.ú. Lichnov
u Nového Jičína od Z. Š, které vznikly dle Geometrického plánu č.2044-7224/2020, za
celkovou cenu 6050,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/14 K Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 154/9 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od R.P., který vznikl
dle Geometrického plánu č.2044-7224/2020, za cenu 1200,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5/14 L Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 2208/79 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od I.M., který vznikl
dle Geometrického plánu č.2044-7224/2020, za cenu 300,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5/14 M Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 2208/71 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od J.Š, který vznikl
dle Geometrického plánu č.2044-7224/2020, za cenu 2650,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5/14 N Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 180/3 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od M.K., který
vznikl dle Geometrického plánu č.2044-7224/2020, za cenu 550,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
5/14 O Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 2208/70 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 111 m2 a p.č. 2208/51 ostatní plocha/ silnice o výměře
29 m2 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od H.K., které vznikly dle Geometrického
plánu č.2044-7224/2020, za celkovou cenu 7000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
5/14 P Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 2208/82 ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 199 m2 a p.č. 2208/50 ostatní plocha/ silnice o výměře
51 m2 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od E.V., které vznikly dle Geometrického plánu
č.2044-7224/2020, za celkovou cenu 12500,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
5/14 R Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2058/25 ostatní
plocha/ jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, vzniklého
Geometrickým plánem č. 2044-7224/2020.
5/14 S Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.1839/21,
zahrada v k.ú. Lichnov u Nového Jičína. Náklady spojené s vypracováním
Geometrického plánu ponese kupující.

6/14 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichnov č.
1/2021, o místním poplatku z pobytu.
7/14 A Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 75110971
za rok 2019.
7/14 B Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, IČO 75110971 za rok 2019.
7/14 C Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 2/2020 a 3/2020 z jednání dozorčí
rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko.
8/14 A Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 ve výši
37 124 103 Kč.
8/14 B Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ
Lichnov a schvaluje podání žádosti o podporu z programu 29821 – Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základny regionálního školství.
8/14 C Zastupitelstvo obce schvaluje zabezpečení financování investičního záměru
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Lichnov z vlastních zdrojů.
8/14 D Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu „Oprava místních komunikací
Lichnov v roce 2020“ s využitím neinvestiční dotace Moravskoslezského kraje a
pověřuje radu obce provedením rozpočtového opatření.
8/14 E Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ 00298115
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
********************************************************************
Usnesení z 44. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 22.02.2021
3/44 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 27/2004/4402/TO
o odvozu a využití odděleně vytříděných složek odpadů mezi Obcí Lichnov a firmou
SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice, s dobou plnění od 1.3.2021 a pověřuje starostu jeho
podpisem.
4/44 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 1050/2021/4402/NO o odvozu a
odstranění nebezpečných složek odpadů vytříděných z komunálního odpadu mezi
Obcí Lichnov a firmou SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice a pověřuje starostu jejím
podpisem.
5/44 Rada obce schvaluje výměnu zbývajících starých oken na budově kulturního
domu a dveří do restaurace dle nejnižší cenové nabídky firmou RI OKNA a.s., Bzenec,
za cenu 137.172,16 Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.

6/44 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo Na rekonstrukci MaR kotelny
Kulturního domu v Lichnově mezi Obcí Lichnov a firmou HAMROZI s.r.o., Třinec, za
cenu 217.827,84 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
7/44 A Rada obce schvaluje konání zápisu do Mateřské školy dne 11. května 2021 (v
případě distančního zápisu pak celý týden od 10. do 14. května 2021).
7/44 B Rada obce schvaluje konání zápisu do Základní školy dne 29. dubna 2021 (v
případě distančního zápisu pak celý týden od 26. do 30. dubna 2021).
7/44C Rada obce schvaluje uzavření Mateřské školy v době prázdnin v termínu od
12. července 2021 do 15. srpna 2021.
8/44 A Rada obce podmínečně schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky
„Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic“, na základě požadavků OP IROP bude
ZD upravena a Rada obce bude informována.
8/44 B Rada obce schvaluje složení výběrové komise veřejné zakázky „Dokončení
chodníkového tělesa do Bordovic“ ve složení Ing. Aleš Mičulka, Stanislav Keller,
Stanislav Pustějovský, Zdeňka Švrčková, Ing. Jaroslav Holub a náhradníky: Jiří Buriánek,
Mgr. Alena Dobečková, JUDr. Jiří Rak, Ing. Blanka Kučerová, Ing. Roman Fiala.
9/44 A Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 863/2
o výměře 2548 m2 a pozemku 863/1 o výměře 9128 m2, oba v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína.
9/44 B Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2142
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
10/44 Rada obce pověřuje starostu obce jednáním s firmou ČEZ ESCO, a.s., Praha 4,
ohledně možnosti instalace fotovoltaických panelů na střechy obecních budov.
12/44 Rada obce schvaluje Dodatek č. 27 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.3.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
13/44 Rada obce schvaluje Dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.5.2011
mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 31.3.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
14/44 Rada obce schvaluje opravu domečku vedle hasičárny a pověřuje starostu
získáním nabídek na opravu střechy.
15/44 A Rada obce schvaluje Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2021 o
příspěvek na Restaurování sloupu se sochou Panny Marie s dítětem v obci Lichnov –
Na Okluku a pověřuje starostu jejím podáním.

15/44 B Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce zařadit do rozpočtu obce roku
2021 náklady na restaurování sochy Panny Marie na Okluku.
15/44 C Rada obce schvaluje Smlouvu o vstupu na pozemek za účelem restaurování
sloupu se sochou Panny Marie a pověřuje starostu jejím podpisem.
16/44 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku obce Lichnov č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
17/44 A Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení nákup pozemků pod
chodníkem do Bordovic.
17/44 B Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zveřejnění záměru
odprodeje části pozemku parcelní číslo 1839/21 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Lichnov u
Nového Jičína.
********************************************************************

Usnesení z 45. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 15.03.2021
3/45 Rada obce schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu
na stavební parcele č. 311 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína mezi Obcí Lichnov a firmou
Stamiel Logistic s.r.o., Lichnov, k 30.4.2021 a pověřuje starostu podáním výpovědi.
4/45 Rada obce bere na vědomí připomínky k Územnímu plánu.
7/45 Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 29821 – Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství „Rekonstrukce
kuchyně ZŠ Lichnov“ a pověřuje starostu jejím podáním.
9/45 Rada obce souhlasí s návrhem starosty o spolupráci s městem Frenštát pod
Radhoštěm na údržbě komunikací a osvětlení v lokalitě Šenk, Horečky a U Přibylů a
pověřuje jej pokračováním v tomto jednání.
10/45 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Rozpočtové opatření
č. 1/2021 ve výši 37.124.103,- Kč.
11/45 Rada obce schvaluje Dodatek č. 28 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a A. V. na změnu doby nájmu do 30.4.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
12/45 Rada obce schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.5.2011
mezí Obcí Lichnov a I. K. na změnu doby nájmu do 30.4.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.

Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 10. dubna 2021 od 10:00 hod.
NEBUDOU SE PŘIJÍMAT AUTODÍLY!!!
Sběr se bude konat pouze v obci
(v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze svoz uskutečnit individuálně po tel.
dohodě s panem Stanislavem Kellerem, tel. 603 522 469).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili, pokud možno až
v sobotu 10. dubna v ranních hodinách
z důvodu zabránění převzetí šrotu nepovolanými osobami.
*****************************************************************

Velkoobjemový odpad – kontejnery
Svoz velkoobjemového odpadu se ruší, jelikož občané obce mají
možnost využít sběrný dvůr.

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvoru v letním období od 29.3.2021 do 31.10.2021 je
každé pondělí od 15:00 – 17:00 hodin a
každou sobotu od 09:00 – 11:00 hodin.
*****************************************************************

Nebezpečný odpad – sobota 17. dubna 2021
Dolní dráhy
u „Pračky“ č.p.124
u kostela
most Horní dráhy
u čp.63 p. Gilarová

8:00 –
8:20 –
8:40 –
9:00 –
9:10 –

8:20
8:40
9:00
9:10
9:20

„Klimíček“ čp. 274
Daremní – J.Pavel
přejezd k Vlčině
Zadky – odb. k nádržím

9:20 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 9:50
9:50 – 10:00

Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se
vztahují pouze na směsný komunální odpad (popelnice, plasty, sklo); ostatní
odpad vzniklý podnikatelskou činností včetně nebezpečného odpadu jsou
povinni likvidovat vlastním nákladem.
*****************************************************************

Svoz bioodpadu se od 1. dubna 2021 uskuteční každou středu.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín
Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov zahajuje novou sezonu v roce 2021.
Po dlouhých podzimních i zimních měsících, a po vládním uzavření plánujeme opět
otevřít. Začít chceme 4. dubna, pak 18. dubna, 2. května, 16. května,
6. června, …
Otevřeno bude každou první a třetí neděli v měsíci od 14.00-16.00.
Také na lichnovskou pouť a ve dnech jako např. Den obce, setkání rodů,
o svátcích a podobně. V jiných dnech na základě domluvy.
Přesné termíny budou vždy uváděny v Lichnovském zpravodaji, také ve vývěsce u
autobusové zastávky Lichnov OÚ a na Facebooku muzea.
Nyní čekáme jen na brzké otevření a těšíme se na vaši návštěvu!

Vloni jsme v muzeu první návštěvníky přivítali až 7. 6. a pro nouzový stav 5. října 2020
zase zavřeli.

Velikonoce a jejich tradice
Na Zelený čtvrtek by se měla jíst zelená jídla, např. špenát, kopřivy nebo řeřicha, aby
byl člověk zdravý. Zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi se ozývali až do soboty
„klapači“, chlapci s dřevěnými klapači a řehtačkami.

Žákyně školy postupuje do krajského kola olympiády
Ve středu 17. února 2021 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola zeměpisné
olympiády.

Velký pátek je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován.
Podle starobylých pověr se v těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat
ani kopat na poli, nepralo se prádlo.
Na Bílou sobotu byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily se obřadní pokrmy,
pekly mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, děvčata zdobila vajíčka.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého liturgického
roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel
být takovým jídlem obdarován.
Velikonoční (Červené) pondělí je oblíbeným dnem mužů.
V tento den měly být dívky vyšlehány, aby byly celý rok zdravé. A měly mužům darovat
červené vejce.
V Lichnově se v pondělí chodilo na tzv. velikonoční „kupačku“.
Užijte si klidné velikonoční svátky!
Alena Dobečková a MMspol.

„Z naší školy se zapojilo celkem osm žáků z celého druhého stupně. Soutěž probíhala
distančním způsobem, tedy online přes informační systém Masarykovy univerzity IS
MUNI,“ popisuje průběh soutěžního klání učitel zeměpisu Ing. Petr Černošek a dodává:
„Žáci ukázali, jak umí pracovat s atlasem a prokázali své nabyté geografické znalosti.
Všichni dosáhli moc pěkných výsledků a jsme moc rádi, že mezi nimi byla také žákyně,
která postoupila do krajského kola.“
„Nejúspěšnější řešitelkou olympiády byla šesťačka Hanka Blažková. V krajském kole
zeměpisné olympiády se umístila na skvělém dvanáctém místě se ztrátou pouhých
12,5 bodu od prvního místa,“ uvádí její učitel zeměpisu. Nebudeme-li počítat
gymnazisty, je Hanka ve své kategorii v pořadí sedmá ze všech žáků základních škol
našeho kraje, a to už je úžasný výsledek!
„Hance moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů nejen ve vědomostních
soutěžích! Všem žákům, kteří se do zeměpisné olympiády zapojili, patří rovněž
poděkování za pěknou reprezentaci školy,“ děkuje všem řešitelům zástupkyně
ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole rovněž učí zeměpis.
I v distanční výuce se lze vypravit na exkurzi. A dokonce do elektrárny!
Určitě také díky distanční formě studia zažívají nyní různé projekty na vzdělávací bázi
velký boom. Mezi takové patří i projekt Elektrizující hodina fyziky, kterou nabízí
Skupina ČEZ, náš největší výrobce elektřiny. V průběhu března umožnila žákům
základních a středních škol absolvovat netradiční online hodinu fyziky se zajímavými
tématy, a především prohlídku míst, kam by se žáci v běžné hodině fyziky těžko dostali.
„Vybrali jsme pro devátý, osmý a sedmý ročník prohlídku elektráren Dukovany, Hučák,
Ledvice a Temelín. Jsou to zajímavá místa a nevyužít této nabídky by byla velká škoda,“

sděluje učitel fyziky Ing. Petr Černošek. Žáci se dozvěděli o základních principech
výroby elektrické energie nebo směli přes aplikace nahlédnout, jak vypadají interiéry
dané elektrárny.
„Myslím si, že se prohlídka žákům líbila. Měli možnost se podívat na místa, která by
byla jinak pro nás nedostupná. A nabyté poznatky jsme hned použili v hodině, když
měli žáci napsat výhody a nevýhody jaderných elektráren a argumentovat pro stavbu,
či naopak proti stavbě této elektrárny v blízkosti svého domova,“ popsal využití online
prohlídky v hodinách fyzikář.

Žáci měli také možnost si v závěru exkurze zasoutěžit. Tři žáci, kteří dokázali nejrychleji
odpovědět na otázku k tématu probranému během exkurze, obdrží od společnosti
ČEZ drobné ceny.
Škola bude podobných projektů v distanční výuce nadále využívat, abychom
vzdělávání žákům zpestřili a obohatili je.
Bc. Hana Horáková
Malá poznámka o cenné roli rodiče v distančním vzdělávání. Jak může pomoci škola?
Vážení čtenáři,
v době distanční výuky si velmi uvědomujeme, jak může (a někdy dokonce musí) rodič
či rodina pomoci svým dětem při vzdělávání. Je zřejmé, že pomoc rodiny je nezbytná
u našich nejmenších – v současnosti distančně vzděláváme také děti z naší mateřské
školy, a tam bychom se při komunikaci s nimi bez pomoci jejich blízkých rozhodně
neobešli. Také prvostupňové děti ještě určitě vyžadují pomoc při přípravě do školy.
Tady už se nám situace odlišuje – jiná je v první a jiná určitě v páté třídě, také velmi
záleží na individuálních schopnostech dítěte. Rozhodně ale doporučujeme vést děti

k co největší samostatnosti a v případě jejich potíží s probíraným učivem kontaktovat
školu – třídního učitele nebo vyučujícího daného předmětu.
Máme totiž nástroje, jak můžeme žákům pomoci, jen potřebujeme vědět, že naši
pomoc potřebují. To někdy pro nás nebývá snadné zjistit. Příklad? Dítě vypracuje úkol
s chybami, neví si s ním téměř rady, ale maminka mu ho opraví, doplní a my ve škole
dostaneme práci, ze které můžeme usuzovat, že dítě učivo perfektně zvládá a nemá
žádný problém. Proto potřebujeme vědět, jak si dítě v probírané látce reálně stojí. A
pokud něco nejde, poskytujeme žákům doučování a konzultace, individuálně nebo
v menších skupinkách. Na pomoci rodičů není rozhodně nic špatného, pokud se jedná
o dovysvětlení učiva, jen není možné odvádět práci za děti. A také nemusí rodič za
všech okolností dohánět to, co dítě „ve škole“ nezvládlo, má zde možnost obrátit se
na školu a požádat ji o pomoc.
Rodič také funguje jako ten, kdo dává dítěti doma v této časově neukotvené době řád,
dohlíží na to, kdy si plní úkoly, zda si je plní a zda je v pořádku odevzdává. I tady lze
dítěti poskytovat důvěru, nicméně kontrola určitě neuškodí – stačí někdy formou
projeveného zájmu o to, co se ve škole vlastně dělá, jaké úkoly zrovna plní, co ho
bavilo, co ho nebavilo, s čím se více trápilo. Konkrétními otázkami, které je vhodné
klást dětem, jež Vám už samy o škole nepovídají (většinou někdy od druhého stupně?)
nebo nejsou zarytými nadšenci pro výuku, zjistíte mnohem více, než prostou otázkou:
Co bylo ve škole? (Nic…😊)
V době distanční výuky pomoc ze strany rodičů potřebujeme především také v oblasti
komunikace. A i když není možná osobní přítomnost žáků, a tedy ani rodičů ve škole,
hledáme cesty, jak komunikaci udržet a neztratit s rodiči kontakt. Jednou z nich jsou
online akce pořádané pro rodiče. Zvykli jsme si pořádat schůzky rodičů s třídními
učiteli, na prvním stupni pravidelné, konané jednou týdně k projednání všech
potřebných záležitostí ke vzdělávání. Na druhém stupni čtvrtletní, někdy hromadné a
někdy konzultační, zaměřené na prospěch a chování.
Tyto schůzky jsme obohatili o tematická setkání. Na podzim jsme zrealizovali v rámci
kariérního poradenství setkání rodičů a žáků devátého ročníku, kterého se zúčastnila
i Mgr. Jana Géryková, DiS., pracovnice informačního poradenského střediska Úřadu
práce. Toto setkání zaměřené na volbu povolání a výběr střední školy připravila
výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Monika Wilczková.
Po zahájení distančního vzdělávání v mateřské škole jsme se nyní v březnu virtuálně
sešli s rodiči našich předškoláků, abychom je seznámili s formou distančního
vzdělávání ve školce a s povinnostmi z něho vyplývajícími.
V předposledním březnovém týdnu se ve škole uskutečnily třídní schůzky tematicky
zaměřené na kyberbezpečnost a základní pravidla během online hodin v distančním
vyučování. Prezentaci s povídáním pro rodiče připravil učitel informatiky Mgr. Ondřej
Švrček.

Ve stejném týdnu následovala také online přednáška pro rodiče a veřejnost nazvaná
Budoucí prvňáček, které se zúčastnila zhruba čtyřicítka hostů – z řad rodičů
předškoláků, ale i odborné veřejnosti zastoupené pedagogy mateřských škol v okolí,
odkud k nám do základní školy proudí děti. Přednášku na téma školní zralosti a
připravenosti nachystala vedoucí učitelka metodického sdružení prvního stupně a
zkušená učitelka prvního ročníku Mgr. Markéta Martinů a jako host se k ní připojila
klinická logopedka Mgr. Petra Sztuchlíková.
Na tomto místě bych chtěla paní Petře Sztuchlíkové velmi poděkovat za to, že naše
pozvání přijala a přednášku významně obohatila o své odborné znalosti a profesní
zkušenosti. Jsem velmi vděčná za naši spolupráci a vážím si jí.
Dále bych ráda poděkovala všem pedagogům, kteří se na přípravě těchto akcí nad
rámec běžné výuky podílí, především Mgr. Monice Wilczkové, Mgr. Markétě Martinů
a Mgr. Ondřeji Švrčkovi. Jsem ráda, že škola dokáže i v těchto časech fungovat alespoň
částečně jako „otevřená“ instituce.
Závěrem bych ráda poděkovala těm, u kterých jsem začínala: rodičům našich dětí a
žáků. Děkuji Vám za spolupráci a za komunikaci a přeji Vám stále pevné nervy, dostatek
energie a velkou dávku optimismu. Snad Vám k tomu pomohou i přibývající jarní dny…
Mgr. Olga Síbrtová
********************************************************************

HASIČI LICHNOV
GRATULACE JUBILANTUM SDH LICHNOV
Zástupci výboru Sboru dobrovolných hasičů Lichnov mají ve své náplni činnosti
také milou povinnost, a to gratulace svým členům k životním jubileím. U těchto
významných příležitostí navštěvují s gratulací jubilanty v jejich domácnostech a
společně debatují a vzpomínají na dobu, kdy byli ještě aktivními členy sboru.
Nepříznivá epidemiologická situace momentálně neumožňuje toto setkávání, a
proto bychom rádi alespoň touto cestou všem dosavadním a také budoucím
jubilantům v roce 2021 poděkovali za členství v SDH Lichnov a popřáli jim
především pevné zdraví, hodně sil a optimismu do dalších let.
Výbor SDH Lichnov

DOTACE AGROFERT
S přispěním Hasičského fondu Nadace Agrofert se podařilo Jednotce sboru
dobrovolných hasičů Lichnov (okres Nový Jičín) rozšířit svou výbavu o nové technické
prostředky, a to batoh s vybavením na lesní požáry, které se hasičům obtížně likvidují.
Tato skutečnost je způsobena především tím, že k nim často dochází v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně využít požární techniku a kde jsou ztížené možnosti
zásobování hasební vodou.
Batoh se speciální výbavou je účinným
pomocníkem při likvidaci lesních požárů. Díky
svému kompaktnímu provedení šetří síly hasičů při
dopravě vybavení. Jednotlivé prvky svým
technickým provedením přispívají k úspoře hasiva,
při zachování vysoké hasební schopnosti. Batoh
obsahuje 4x hadice PH – zásahová D25 20 m se
spojkou, 1x rozdělovač DCD, 2x proudnice D25
kombinovaná, průměr 10 mm, Al spojka, 2x
proudnice kombinovaná TURBOMATIC 235 D25, 1x
přechod C52/D25, 1x vazák na hadice.
Celkové náklady projektu byly 25 166 Kč. Nadace
Agrofert poskytla dar ve výši 20 000 Kč, zbylou část
uhradil zřizovatel jednotky obec Lichnov.
Děkujeme Nadaci Agrofert za poskytnutou
podporu.
********************************************************************

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
Současná epidemiologická situace a s ní spojená vládní nařízení nám bohužel přerušila
pravidelnou činnost kroužku mladých hasičů. Proto jsme uvítali možnost zúčastnit se
literárně výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí na téma Dopravní nehody na
železničních přejezdech – náročný úkol pro hasiče. Pořadatelem soutěže je Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
I když jsou děti už z on-line výuky a domácího učení unavené, základního kola se
zúčastnilo 8 mladých hasičů. Všechny namalované obrázky byly tak pěkné, že jsme
nedokázali vybrat ten nejlepší. Proto se naše odborná porota rozhodla, že vyhrávají
všichni a všichni také postupují do okresního kola.
Věříme, že obrázky našich mladých hasičů se umístí na předních pozicích i v dalších
kolech soutěže.
Děkuje mladým hasičům za účast a zároveň se mohou těšit na sladkou odměnu.
Vedoucí MH Lichnov

Jarní práce – bezpečně!
Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce
s hašením požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané si chtějí usnadnit práci s
odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů,
chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí do jejího plošného vypalování, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak
pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří se
dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi
může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být
udělena sankce do výše 500.000 Kč.

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

COOP Jednota Lichnov

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní
vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích
na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné
mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo
nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném
případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Dostatečným
uhašením se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné prolití vodou. Nejlepší je
přesvědčit se přiložením ruky na takto prolité ohniště, zda není ještě horké. Pálení se
nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani
v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.

Otevírací doba od 1. března 2021
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

6:30 – 17:00 hodin
6:30 – 17:00 hodin
6:30 – 17:00 hodin
6:30 – 17:00 hodin
6:30 – 17:00 hodin
7:00 – 10:00 hodin
ZAVŘENO

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek
na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí.
O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí v předstihu
informovat Integrované bezpečnostní centrum elektronickým formulářem, který je
umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných

informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou
takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu,
za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily
vzniku požáru.
Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze
doporučit
i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou
hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.
Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby
nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ke
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje
odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají potřebný dohled, pokutou až do výše
25 000 Kč.

Elektrospotřebiče v domácnosti

Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a provázejí nás
prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Ať je to doma, na pracovišti nebo v místech, kde
trávíme volný čas.
Jsou nejen našimi pomocníky, ale také současně jednou z nejčastějších příčin požárů.
V domácnostech se hlavními zdroji požáru stávají televizory, ledničky, žehličky, varné

-

-

konvice, fritézy, elektrické ruční nářadí apod. Ne každý elektrický spotřebič je, i přes
ujištění prodávajícího, dostatečně bezpečný a spolehlivý, a tak se často stává, že si
domů nevědomky pořídíme zdroj požáru. Velké nebezpečí rovněž skrývá vadné
elektrické vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek. Nejčastější příčinou požáru je buď
technická porucha na elektrickém spotřebiči, nebo lidská nepozornost a nedbalost.
Abychom se, pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli bychom již při
nákupu spotřebičů věnovat pozornost některým zásadním informacím:
nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE, případně je dobré si
ověřit, zda je na výrobku i značka některé akreditované zkušebny;
přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu výrobku
musí být označeno jmenovité napětí a příkon a údaje o výrobci a údaje o modelu nebo
typu;
nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty v češtině, záruční
list a pokladní doklad
Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do češtiny je
nesprávný a neúplný s množstvím gramatických chyb, mělo by nás to před
zakoupením takovéhoto výrobku varovat. Rovněž musíme uvážit, zda příkon
spotřebiče je vhodný s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má být zapojen.
Pokud elektrický spotřebič nesplňuje tyto základní požadavky, je lépe si jej
nepořizovat, i když nás prodávající a cena přesvědčují o opaku. Velké bezpečnostní
riziko s sebou nese i nákup použitých spotřebičů, ke kterým není žádný návod
k použití, neznáme jeho stáří a technický stav.
Pozornost bychom rovněž měli věnovat umístění a zapojení elektrického spotřebiče.
Vzhledem k tomu, že nejen elektrické spotřebiče určené pro vytápění, ale i ostatní
spotřebiče se při provozu zahřívají, je důležité zabezpečit dostatečně chlazený prostor
v okolí spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí, následnému vzplanutí a rozšíření
požáru.
Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení elektrických
zásuvek.
Měli bychom mít přehled, na jaký průtok proudu jsou uzpůsobeny zásuvkové obvody
a jakými jističi jsou osazeny, abychom mohli elektrický spotřebič připojit bez
nebezpečí, že síť přetížíme.
Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné zásuvkové lišty a to
především, když upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ vodiče. Většina
prodlužovacích šňůr a rozdvojek je schopna přenést maximálně 2300 W. Rozhodně by
se prodlužovací šňůra neměla prodlužovat další šňůrou, resp. rozdvojkou, protože
právě spoje jsou nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se neměly zasunovat rozdvojky
do rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací lištu. Často se stává, že prodlužovací
šňůry jsou ukrývány různě pod koberci, za skříněmi apod., kde jsou podmínky pro
vznik požáru z přehřátí nejpříznivější. Navíc přecházením a přejížděním kabelu, který

je ukryt pod kobercem může časem dojít k jeho poškození. Prodlužovací šňůry by měly
být vedeny přehledně a v žádném případě se nesmí přitloukat hřebíky nebo sponami
s ostrými hranami. Elektrické spotřebiče je nutné zapojovat jen do řádně uzemněných
tříkolíkových zásuvek (zásuvky se dvěma otvory a jedním kolíkem), které jsou
nainstalovány osobou s příslušnou kvalifikací.
Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří přímotopy, teplomety,
akumulační kamna apod., u kterých hrozí nebezpečí požáru při jejich zakrytí hořlavým
materiálem (např. sušení prádla).
„Zakrývat“ bychom samozřejmě neměli žádný elektrický spotřebič vzhledem
k možnému přehřátí a následnému vzniku požáru. Větrací mřížky na např. u televizoru,
mrazničky apod. slouží k odvodu tepla a brání přehřátí spotřebiče. Všechna takováto
bezpečnostní upozornění musí samozřejmě obsahovat dokumentace od výrobce
spotřebiče.
Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické spotřebiče bez dozoru. Především
pokud se jedná o pečící troubu, varnou desku nebo jiný spotřebič, kde právě
připravujeme jídlo. Stejně tak se jedná o fritézy, toustovače, domácí pekárny apod.,
kde může dojít nejen ke spálení pokrmů, ale i k následnému požáru. Některé
spotřebiče jsou již dnes vybaveny pojistným časováním, které po určité době přístroj
automaticky odpojí, ale i přesto bychom neměli nechat přístroje bez dohledu.
Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během provozování opotřebovává, předepisují
technické předpisy a technické normy jejich pravidelné kontroly. Současná legislativa
nenařizuje provádět pravidelné prohlídky a revize spotřebičů používaných
v domácnosti.
Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek zodpovídá sám, a
proto není od věci, a můžeme to jen doporučit, nechat si používané elektrické
spotřebiče občas překontrolovat odborníkem.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
********************************************************************

INZERCE
Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům k rekonstrukci.
Platba v hotovosti.
Nabídky na tel.: 603 111 528.

Sledujte kvalitu vody ve studni! Vyhnete se zdravotním
komplikacím
Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou nadílku. Po jarním tání je
potřeba zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Její kvalita je citlivá na
klimatické podmínky
Ostrava 18. 3. 2021 – Moravskoslezský kraj byl v průběhu letošní zimy opakovaně
zasypán slušnou dávkou sněhu. Ten může kromě komplikací v dopravě přicházejících
bezprostředně v momentu, kdy se snese na zem, po roztání způsobit problémy taky
těm, kteří místo vodovodu pro veřejnou potřebu využívají jako pitnou vodu tu ze
své studny.
Tání stejně jako například prudké deště a následné povodně vede k přítoku zvýšeného
množství vody do lokálních vodních zdrojů. Proto je s koncem zimy a po tání
sněhových zásob nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich. Prioritou pro
odpovídající péči o kvalitu vody ve studni je předcházení zdravotním komplikacím z
nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Při posuzování kvality vody ve
studni a její ne/vhodnosti pro konzumaci není odpovědné spoléhat pouze na vlastní
smysly. Ty nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost
nevhodných látek ve vodě zachytit. Vyplatí se spolehnout se na odborné laboratorní
rozbory.
stejně jako po prudkých deštích, po povodních, nebo při suchu zkontrolovat
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů.
Otočíme kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté většině
případů ve velmi dobré kvalitě. A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně.
Tento komfort, který chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa vůbec
samozřejmý není. Česká republika stále žije přes opakované upozorňování na
zhoršující se situaci během suchých period (například v letech 2015 – 2019) ve valné
většině svých oblastí ve vodním blahobytu.
Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních
studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách
o víkendech a na dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu,
aby pravidelně sledovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu
s ohledem na lidské zdraví. V současné pandemické situaci, kdy má řada lidí oslabenou
imunitu to platí o to víc.
Společnost Vodotech doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět
nejen pravidelné čištění a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost
kontrole kvality využívaných zdrojů.
Argument uživatelů, že není potřeba vodu ze zdroje testovat, protože dlouhodobé
užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající

chuťové vlastnosti, neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy
v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je bakterie
Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí. Při vypití vody kontaminované tímto
mikroorganismem, mohou nastat zdravotní komplikace. A tato rizika jsou vyšší
především v obdobích, kdy do studny přitéká více vody z okolí. Tedy právě v obdobích
blížícího se jara, nebo vydatných přívalových srážek.
Při prvním rozboru zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné
dosáhnout uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při dalších analýzách je dostačující
zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a
zkontrolovat si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž
se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt
železa, manganu a dusičnanů.
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod.
Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech
čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky
odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u
Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje
vedoucí laboratoří Pavla Veselá.
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Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové
činnosti
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů –
je možné využít kvalitní filtry
Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz
Kontakt:
Pavla Veselá,Vodotech, spol. s r.o.,Centrální akreditovaná laboratoř,Slavníkovců
571/21,709 00 Ostrava - Mariánské Hory,Telefon: 595 694 335, 702 154 771
pavla.vesela@vodotech.cz

Jubilanti
V měsíci dubnu se dožívají
významného jubilea:

Tichavská Marie
Tichavský Miroslav
Lacina Miroslav
Kokeš Zdeněk
Ridzáková Oľga
Švrček Zdeněk
Slaninová Anežka
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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