Informace z Obecního úřadu Lichnov
*******************************************************************
Usnesení z 46. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 24.03.2021
3/46 A Rada obce vylučuje účastníka z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky
„Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic“ firmu JAMI – stav, s. r. o., Mitrovická
618/411e, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČ 27855627 a pověřuje starostu podpisem
tohoto rozhodnutí.
3/46 B Rada obce schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky „Dokončení
chodníkového tělesa do Bordovic“ firmu STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.,
Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ 27810984, dle předložené nabídky za
cenu 4.990.456,69 Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy.
4/46 Rada obce schvaluje výměnu zbývajících starých oken na budově kulturního
domu a dveří do restaurace dle upřesněné cenové nabídky po zaměření firmou RI OKNA
a.s., Bzenec, za cenu 144 030,28 Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením
objednávky.
5/46 Rada obce bere na vědomí Inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise
o provedené inventuře za rok 2020.
6/46 Rada obce schvaluje Směrnici k testování zaměstnanců a pověřuje starostu jejím
podpisem.
7/46A Rada obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 863/1 a 863/2 v k.ú. Lichnov u
Nového Jičína Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Lichnov a pověřuje
starostu vypracováním nájemní smlouvy.
7/46 B Rada obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2142 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína panu J.K. a pověřuje starostu vypracováním nájemní smlouvy.
**********************************************************************
Usnesení ze 47. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 12.04.2021
3/47 A Rada obce schvaluje uzavření smlouvy pachtovní mezi Obcí Lichnov a Základní
organizací Českého zahrádkářského svazu Lichnov, IČO 62351362, se sídlem Lichnov
489, 742 75 Lichnov, na pronájem pozemku p.č. 863/1 a části pozemku 863/2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína za cenu 100,- Kč ročně a pověřuje starostu jejím podpisem.
3/47 B Rada obce schvaluje uzavření smlouvy pachtovní mezi Obcí Lichnov a J.K., na
pronájem části pozemku p.č. 2142 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína zdarma a pověřuje
starostu jejím podpisem.
4/47 Rada obce schvaluje jako dodavatele firmu STEMON Holding s.r.o., Ostrava na
„Stavební dozor a koordinátora BOZP akce – Dokončení chodníkového tělesa do

Bordovic“, za cenu 55 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy
na výkon inženýrské činnosti s uvedeným dodavatelem.
6/47 Rada obce schvaluje Cenovou nabídku – TV monitoring stávající kanalizace v úseku
délky 1687 m od firmy BMH spol. s r. o., Olomouc a pověřuje starostu vystavením
objednávky.
7/47 Rada obce nedoporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Žádost o podporu Linky
bezpečí, z.s.
*******************************************************************

Připomenutí
Dne 1. ledna 2021 vešla v platnost Obecně závazná vyhláška obce Lichnov o
místním poplatku z pobytu. ( www.lichnov.cz → Obecní úřad → Obecně
závazné vyhlášky)
Plátce je povinen podat správci poplatku (obecní úřad Lichnov)
ohlášení (registraci) ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti musí plátce ohlásit
správci poplatku (obecní úřad Lichnov) ve lhůtě 15 dnů.
Po skončení kalendářního čtvrtletí je plátce povinen poslat měsíční hlášení
do 15 dnů.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení (registraci), je plátce povinen
tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Vyzýváme všechny občany, kteří pronajímají nemovitost v katastrálním
území obce Lichnov, aby splnili výše uvedenou povinnost.

Vážení spoluobčané,
zúčastněte se, prosím povinného Sčítání 2021, které končí již
11. května.
Vaše účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na
plánování rozvoje naší obce. Nejjednodušší je sečíst se do 11. května
online na webové adrese www.scitani.cz.
Pokud je to možné, pomozte prosím se sčítáním i blízkým a sousedům,
kteří to sami nezvládnou, abychom se v Lichnově sečetli opravdu
všichni na 100 %.
**********************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce, pokud to situace dovolí, na první letošní setkání. Toto setkání
se uskuteční ve středu dne 12. května 2021 v 15 hodin v Klubovně nad pohostinstvím
„Na obecní „. Výbor se sejde ve 14:3O hodin.
Na vaši účast se těší výbor KD.
**********************************************************************

SDH Lichnov
OSLAVY SV. FLORIANA
Svatý Florian je znám jako patron hasičů. Svůj svátek slaví 4. května. Tradiční mše svatá
za živé a zemřelé hasiče proběhne v pátek 7. května v 17 hodin, v kostele sv. Petra a
Pavla v Lichnově. Tak jako vloni bude společná za hasiče z Lichnova a Bordovic. Tradiční
posezení na hasičárně není s ohledem na současnou epidemickou situaci a vládní
nařízení bohužel možné. Účast na mši bude možná dle aktuálních opatření. Děkujeme
za pochopení.
SDH Lichnov
**********************************************************************

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

koordinaci, a také paní asistentce Jarmile Kociánové a paní vychovatelce Ing. Alici
Červenkové za plnění úkolů spolu s dětmi. Do dalších ročníků se určitě zase rádi
zapojíme,“ dodala vedoucí vychovatelka.

Děti ve škole vědí, že čistota je půl zdraví
Školní družina se zapojila do dalšího ročníku Domestos pro školy. Tato každoroční akce
má za cíl připomenout, jak důležité je dbát na čistotu. Lovci bakterií a virů byli letos
obzvláště potřeba. Děti z družinky plnily úkoly hravou a zábavnou formou. Koncept
aktivit byl zaměřen na boj s bakteriemi a byl upraven tak, aby co nejvíce pomohl v době
pandemie. „Děti se učily, jak vyrobit a označit lahvičku s dezinfekcí a jak si správně mýt
ruce. K tomu jsme společně vyrobili přesýpací hodiny na stopování času. Mýt si totiž
ruce třicet vteřin, to je věda,“ vysvětluje vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.

Projekt Domestos tak hezky uzavřel Měsíc zdraví ve školní družině, ve kterém se děti
zabývaly zdravým životním stylem a prevencí proti nemocem.

Pozvali jsme si vědce do výuky
Naše škola oslovila vědce z Akademie věd České republiky, aby se zapojili do výuky na
druhém stupni. „Výzvu Pozvěte si vědce do výuky jsem našla na sociálních sítích. Svou
nabídku zde prezentovala asi dvacítka vědců z různých oborů, tato nabídka byla pro
velký zájem později rozšířena. Experti cílili na žáky základních a středních škol. Proto
jsem neváhala a výzvu představila kolegům, aby pro naše žáky vybrali vhodná témata,“
uvádí k projektu ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Dětem se tyto činnosti líbily a hned pochopily, proč je správná hygiena důležitější než
kdy jindy. Zapojilo se dvacet čtyři dětí ze školní družiny Myšáků. A právě díky nim získala
škola certifikát Hygienicky čistá škola. „Chtěla bych poděkovat paní Mgr. Monice
Čempel, která školní družinu do projektu přihlásila a zajištovala jeho

V distanční výuce tak v současné době probíhají virtuální návštěvy odborníků
z Akademie věd. „Zatím jsme přivítali seismoložku Janu Doubravovou, popularizátora
vesmíru Pavla Suchana, ionosférického fyzika Jaroslava Chuma, další odborníci budou
v naší výuce v nejbližších dnech,“ uvádí vedoucí učitel přírodovědně zaměřených
předmětů Ing. Petr Černošek.
„Žáci i kolegové si takové zpestření online výuky chválí. Ač se jedná o vědecké
pracovníky, velmi oceňují to, že své přednášky dokáží přizpůsobit věku žáků základní
školy a zaujmout je. Děti mají možnost klást otázky, během přednášky se také dostanou
na virtuální prohlídku laboratoří nebo mohou zhlédnout videa s pokusy. Jsem také ráda,
že se nám podařilo zarezervovat si včas termíny. V současnosti to už totiž není možné,
protože experti mají zaplněné diáře až do konce školního roku,“ doplňuje ředitelka s tím,
že každé zpestření výuky vítá, protože doba, kdy se především druhostupňové děti
nedostaly do školy, je dlouhá a u některých už jsou patrné známky ztráty motivace
k dalšímu studiu.
Bc. Hana Horáková

Zápis k předškolnímu vzdělávání
Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude probíhat
distanční formou v týdnu od 10. do 14. května 2021. Veškeré informace naleznete na
webových stránkách školy www.zslichnov.cz.
Mgr. Olga Síbrtová
**********************************************************************

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín
Pravidelně 18. května si připomínáme

Mezinárodní den muzeí 2021
Tématem letošního ročníku je
The Future of Museums: Recover
and Recreate.
Budoucnost muzeí: zotavení
a adaptace (po pandemii).

Mezinárodní den muzeí se připomíná už od roku 1977 a heslem je:
Muzeum jako významný prostředek kultury, vzájemného porozumění
a spolupráce mezi národy.

Vzhledem k stále nejisté situaci je plánování všech muzejních akcí složité.
Musíme počítat se střídáním fyzických i virtuálních variant. Proto muzeum můžete
„navštívit“ na: Facebook Muzeum vystěhovalectví Lichnov.
V měsíci květnu bychom chtěli otevřít v neděli 2. 5. od 14.00-16.00
a připomenout Den matek.
Tento den se slavil už v 16. století jako tzv. Mateřská neděle,
kdy sloužící dostávali volno, aby mohli navštívit své matky.
V Československu Den matek prosazovala Alice Masaryková, dcera našeho prvního
československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Poprvé se Den matek slavil za první republiky v roce 1923.
V České republice se tento svátek začal slavit až po roce 1989.
Letos si Den matek připomeneme 9. května v České republice, na Slovensku,
v zemích Evropské unie, také v USA (od roku 1907) a Kanadě.
Podle materiálu v muzeu se v Lichnově Den matek konal v roce 1935.
V měsíci květnu bychom chtěli otevřít i v sobotu 15. května od 20.00-22.00.
Muzea každoročně připravují Muzejní noc. I my chceme po setmění návštěvníkům
muzeum otevřít.
Na vaši návštěvu se těší Alena Dobečková a MMspol.
*******************************************************************

Ostravsko-opavská diecéze
Valašské kořeny amerického
biskupa
V americkém Texasu budou mít biskupa s
kořeny v ostravsko-opavské diecézi. Jak P. Gary
Janak prozradil v rozhovoru pro KT (10/2021),
jeho předkové pocházeli z Tiché u Frenštátu
pod Radhoštěm.
Že nebyla migrace z tohoto kraje pod Beskydy
do Ameriky vůbec neobvyklá, ukazuje Muzeum vystěhovalectví, které se nachází ve
vesnici sousedící Tiché – v Lichnově. „Galveston je právě tady,“ ukazuje správkyně
muzea Alena Dobečková na nástěnnou mapu amerického Texasu. Zapichuje prst do
přístavu na okraji Houstonu, kde se v 60. letech 19. století vylodili i předkové budoucího
pomocného biskupa v San Antoniu P. Garyho Janaka. Muzeum sídlí v budově bývalé
školy, jedna místnost patří předmětům z historie Podbeskydí, druhá se věnuje českým
komunitám v Americe. Když krajané hledají své moravské kořeny, rádi si prohlížejí
vybavení starodávné světnice a můžou zalistovat v rodokmenech. V knihovně tu leží
desítky šanonů s přepisy starých matrik, rodokmeny a jinými záznamy o vystěhovalcích.
Všechny materiály dal dohromady místní lékař Josef Šimíček, který expozici s názvem
„Naděje má jméno Texas“ v 90. letech založil. S Alenou Dobečkovou listujeme v tlusté
knize návštěvníků a jméno „Janák“ tu nacházíme hned osmkrát. Že toto příjmení nebylo
na Frenštátsku vůbec neobvyklé, dokazuje i pohled do soupisu vystěhovalců. U obce
Tichá výčet rodin Janákových zaplní víc než jednu stranu. Když potomci emigrantů do
Lichnova přijedou, často s sebou vozí suvenýry. „To vše jsou dary, které přivezli,“ ukazuje
má průvodkyně na stěny, kde visí vlajka Texasu, kšiltovky, či dokonce vánoční ozdoby ve
tvaru jižanského státu. V květináči na stole roste lupina, květina státu Texas. Kromě
střípků amerického folkloru ovšem lichnovské muzeum vypráví dramatické příběhy:
„Hned první noc nás postihla bouře, naší lodí házely vlny jako kusem dřeva…“ předčítá
Alena Dobečková ze zápisků muže, který do Ameriky odjel ze sousední vesničky Mniší.
„V kronikách jsou záznamy, jak přijeli do Ameriky a neměli vůbec nic. Neměli ani kde
spát,“ líčí současná správkyně muzea drsné začátky českých komunit. V jedné z nich žili
předci budoucího biskupa.
ONDŘEJ ELBEL, katolický týdeník 13.-19. dubna 2021
Expozice „Naděje má jméno Texas“ je přístupná po předchozí domluvě
se správkyní Alenou Dobečkovou
(tel.: 605 417 750, e-mail: alena.dobeckova@gmail.com)

Jak Tojstoráci přinesli džungli dětem domů
Zavřené školy, sportovní kluby a zájmové kroužky byly pro mnohé noční můrou,
která se díky nepříznivé situaci stala realitou. My, jakožto nadšený tým vedoucích oddílu
Tojstoráci jsme se nenechali zastavit a po několika poradách jsme přišli na svět s on-line
hrou, která by mohla dětem alespoň malinko nahradit kroužek a zpříjemnit jim tak
nekonečný pobyt doma.
Dvakrát týdně dostávaly prostřednictvím internetových stránek či sociálních sítí
zadání úkolu, za jehož splnění byly obdarovány počtem kroků po hracím plánku. Tyto
výzvy byly zaměřeny jak na pohyb, tak na rozvoj kreativity a schopností. Spousta z nich
si poprvé vyzkoušela například sekat dřevo nebo zacvičit si jógu.
Celá hra se nesla v atmosféře brazilského deštného pralesa, kde se již od září
snažíme v rámci oddílového příběhu nalézt Bájný Rondónopolis a jeho tajemství. Kačí,
Punťa, Marek, Matěj a Kája (jakožto hlavní dobrodruzi) se již nemůžeme dočkat, až
budeme moct provádět expedice a zažívat dobrodružství s malými dobrodruhy zase
každý pátek.
Za Tojstoráky Karolina Cahlíková

Cyklistická sezóna začíná

Tisková zpráva

23. dubna 2021

Mrazivé dny jsou snad za námi. Sníh ze silnic je pryč a ranní teploty jsou také stále
příjemnější. Není divu, že cyklisté jsou na cestách stále častějším jevem.
Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před první jarní vyjížďkou po dlouhé zimě by každý
cyklista měl navštívit nejprve specializovaný servis, kde kolo řádně zkontrolují a
uvedou do stavu, ve kterém může bezpečně vyjet na cestu. Někteří cyklisté si své kolo
servisují sami, a tak je třeba po zimě připomenout povinnou výbavu jízdního kola:
přední odrazka bílé barvy
zadní odrazka červené barvy
dvě na sobě nezávislé brzdy
oranžové odrazky ve výpletu kol
oranžové odrazky na obou stranách pedálů
Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo doplňujeme také o:
světlomet s bílým světlem
zadní svítilnu červené barvy

Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil
ČEZ nové studio i program

A to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za
mlhy nebo deště. Při snížené viditelnosti je vhodné použít také reflexní prvky.
Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za jízdy ochrannou přilbu.
Tuto povinnost ukládá cyklistům do 18 let zákon. Přesto, i pokud jste starší, používejte
při jízdě ochrannou přilbu, může Vám zachránit život.
A závěrem pár připomenutí:
cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
cyklista nesmí vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo
ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu
na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za sebou
jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou tak platí stejná pravidla jako pro jízdu
na jízdním kole
je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce
s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je
cyklista povinen jich užít
cyklista jedoucí na jízdním kole je také považován za řidiče a platí pro něj stejná
pravidla jako pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří alkohol za volant,
nepatří ani za řídítka jízdního kola

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý
je list větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického
menu,
který
začali
ve
virtuálním
televizním
studiu
ČEZ
servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na
telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických
provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny
bez zábavy.

Cyklistická sezóna tedy může začít……nezapomínejte však, že i cyklista je účastníkem
silničního provozu, a proto je třeba být obezřetný a dodržovat dopravní předpisy.

V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do
nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě
vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ
mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV studia.
Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín
nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy,
praktické ukázky
a soutěže o
ceny. Prohlídky „Virtuálně
v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i
dospělých zájemců.

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na
webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude
probíhat až do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8
termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost.
Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Vladislav Sobol

Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce.
Malby:
bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, školy, školky, hospody,
restaurace, firmy, JZD, nebytové prostory, atd,
Nátěry:
střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, radiátory, lodní
kontejnery, atd.
Taktéž dekorační stěrky
Čištění:
Plastového obložení RD, zámkové dlažby, atd
Nabízíme dárkové poukazy
Kontakt:
Tel. 606 058 430
Meil. maliri.maliri@email.cz
Fb. Malíř Malir taktéž fotky na profilu

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

Jubilanti
V měsíci květnu se dožívají
významného jubilea:

Šrubař Ladislav
Tichavská Drahomíra
Rys Jaromír
Příhoda Petr
Černochová Marie

Dluhošová Marie
Hanzelková Eliška
Grozman Svatopluk
Čajánková Anna
Trompischová Dobromila

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