Informace z Obecního úřadu Lichnov
*******************************************************************

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 17. června 2021 v 17.00 hodin v kulturním zařízení obce
Lichnov. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov
a samostatných plakátech.
*********************************************************************
Usnesení z 48. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 03.05.2021
3/48 Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 22.04.2011 mezi
Obcí Lichnov a NFC Lichnov, z.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.
5/48 Rada obce neschvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad panu D. T.,
bytem Lichnov 90.
6/48A Rada obce schvaluje Dodatek č. 20 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.5.2011
mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 31.5.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
6/48B Rada obce schvaluje Dodatek č. 29 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.5.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
7/48 Rada obce schvaluje opravu výtluků místních komunikací tryskovou metodou
firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s. za cenu 3 100,- Kč bez DPH za 1 tunu materiálu a
pověřuje starostu vystavením objednávky
10/48 Rada obce schvaluje modernizaci webových stránek obce dle předložené nabídky
firmou Galileo Corporation s.r.o., Chomutov, za cenu 21.900,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu vystavením objednávky.
12/48 Rada obce schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky ,,Oprava MK Lichnov
2020“ firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava,
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 48035599, za vysoutěženou cenu 756.368,54 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
**********************************************************************

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

Dne 27. června se uskuteční Lichnovská pouť,
na které budou pouťové atrakce a stánkový prodej.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín

Od 14.00 do 15.00 hod se uskuteční koncert dechové hudby Javořinka,
v areálu za pohostinstvím „Na Obecní“, na který jste srdečně zváni.
Slavnostní poutní mše svatá bude v kostele sv. Petra a Pavla
v neděli 27. 6. 2021 v 10.00 hod.
Akce bude probíhat za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.
************************************************************************

Klasické a halogenové žárovky nově patří do zpětného
odběru
Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o
výrobcích s ukončenou životností výjimku ze zpětného
odběru. Přímo žhavené klasické žárovky nebyly původně
do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla
zakázána, a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr a
recyklace nebude příliš potřeba. Nicméně se ukázalo, že se
pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesuvzdorné
žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po
skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech na použité světelné
zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně
k dostání. Od 1. ledna 2021 se vztahuje zpětný odběr
elektrozařízení také na klasické (tj. přímo žhavené) i
halogenové žárovky, a to včetně autožárovek.
Spotřebitelé by tak nyní měli nově odevzdávat i tyto
světelné zdroje pouze na místo zpětného odběru, které
je v naší obci Lichnov umístěno ve vstupním prostoru
obecního úřadu.

Vážení návštěvníci,
ve dnech 14. května až 12. června 2021 se každoročně organizují Muzejní noci.
Muzea tímto atraktivním způsobem prezentují nejen své sbírky, ale nabízejí nočním
návštěvníkům také zajímavý doprovodný program.
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřeno v sobotu 5. června
od 20.00-22.00. Těšíme se na mimořádné setkání s vámi a věříme, že si odnesete
i nečekané zážitky.
V neděli 27. června na den lichnovské pouti bude už tradičně otevřeno od 10.00-do
16.00. Lichnovská pouť se koná na svátek patronů kostela sv. Petra a Pavla.
Kromě stálé expozice si můžete
prohlédnout výstavu obecních znaků
všech obcí okresu Nový Jičín. Na tuto
zajímavou výstavu vás zve autor, pan
Josef Hanzelka.
Tato výstava bude k vidění i v době
státních svátků vždy od 14.00-16.00:
v pondělí 5. července - Cyril a Metoděj
a v úterý 6. července - Den upálení
mistra Jana Husa.
Alena Dobečková a MMspol.

Na školní zahradě vyrostl Láskovník
Dva významné dny si připomněly děti z mateřské školy a školní družinky, a to
Mezinárodní den rodiny a svátek všech maminek.
„Mít rodinu je vzácný dar. Každý jsme rádi v blízkosti milovaných osob. Každoročně
v květnu slavíme tyto svátky. Letos jsme s dětmi z mateřské školy a školní družiny oslavili
tyto svátky výrobou srdíček a zavěšením na strom Láskovník,“ přiblížila vedoucí učitelka
mateřské školy Mgr., Bc. Renata
Dreslerová, DiS.
Každé z dětí si vyrobilo srdíčko dle
svého přání, dozdobilo jej nebo
mohlo přidat i vzkaz pro své blízké.
Paní učitelky a vychovatelky
srdíčka zalaminovaly, aby byla
srdíčka odolná proti větru a vodě
a neponičila se.

„Srdíčka visí na stromě čtrnáct dní
a neubývají, naopak se dětem nápad moc zalíbil a srdíčka stále přibývají. Bylo by krásné
z této činnosti udělat každoroční tradici. Láskovník se zavěšenými srdíčky vnesl do školní
zahrady radost. Děti chodí se svými blízkými na procházky přes školní zahradu, aby
mohly svým blízkým ukázat právě to své s láskou vyrobené srdíčko,“ dodala vedoucí
vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Už jste se na něj byli podívat i vy? Přineste srdíčko a pověste jej na strom, který
naleznete u hlavního vstupu školy. Těšíme se!

virtuální návštěva je výjimečná. Žáci mohli zhlédnout interiéry elektráren, které v běžné
výuce jen tak neuvidí.
„Během exkurze žáci měli
možnost si zasoutěžit.
Průvodci položili několik
otázek
k tématu
probranému
během
exkurze, na které žáci
odpovídali. Jako cenu
dostali papírové bloky a
plyšáky
Wattík,“ prozradila Mgr.
Bohdana Hutyrová, třídní
učitelka devátého ročníku
a koordinátorka EVVO.
Oceněni
byli
Anna
Obsadná, Bibiana Gilarová, Max Pustějovský, Patrik Keller, Lukáš Podolský a Jakub
Marek. Gratulujeme a děkujeme i ostatním žákům za aktivní účast během zajímavé
exkurze.

Kdo rozluštil šifru detektiva Arfiše?
Předškoláci a žáci prvních a druhých tříd se mohli zapojit do venkovní hry zvané Detektiv
Arfiš a tajemná schránka, která probíhala od 17. do 25. dubna 2021. Malí detektivové
pomohli detektivu Arfišovi s šifrou, která se ukrývala na nenáročné turistické trase ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Tajemnou schránku odemkli díky svým detektivním
schopnostem a zjistili, co se v ní skrývalo.
„Hry plné putování, napětí a zábavných logických
úkolů se zúčastnily i z děti z naší školky. Obtížnost
byla přizpůsobena jednotlivým kategoriím a
nejúspěšnější řešitelé pak získali super ceny. Od nás
vyhrál Šimon Matúš ze třídy Motýlků a odměnu mu
přivezl sám detektiv Arfiš. Za celou školku moc
Šimonkovi gratulujeme!“ blahopřeje vedoucí
učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová,
DiS.

Žáci dostali cenu za aktivní účast na exkurzi v elektrárně
Před časem se naši žáci zúčastnili v rámci distanční výuky Elektrizující hodiny fyziky,
kterou nabízí skupina ČEZ, náš největší výrobce elektřiny. Sedmý, osmý a devátý ročník
mohl nahlédnout, jak fungují elektrárny Dukovany, Hučák, Ledvice a Temelín. Tato

Šifrovací hru pro děti připravili organizátoři z MAP
ORP Frenštát pod Radhoštěm II.
Bc. Hana Horáková

SDH Lichnov
V pátek 7. května 2021 se uskutečnila mše svatá za živé a zemřelé hasiče z Lichnova a
Bordovic a za dobrodince sboru. Mše svatá se konala u příležitosti svátku patrona
hasičů svatého Floriána. Účast na mši byla omezená z důvodu platných
protiepidemických opatření. Mši sloužil místní farář Dobromil Zifčák, který u této
příležitosti zvolil i tematické kázání.

Doufáme, že v příštím roce tento svátek
našeho patrona oslavíme s plnou
parádou, tak jak jsme byli zvyklí v
minulých letech.
” Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci”.
SDH Lichnov

**********************************************************************
V měsíci červnu se fotbalové týmy NFC Lichnov zúčastní, po
předčasném ukončení sezóny výkonným výborem FAČR, tzv.
nemistrovské soutěže, pořádané OFS Nový Jičín.
V sobotu 5.6. se na našem hřišti uskuteční kvalifikační
turnaj starší přípravky na Ligu mistrů přípravek. Turnaj
začne v 9 hodin a soupeřit budou Lichnov, Příbor,
Kopřivnice, Bystré a Kunčice p. O. Vítěz postoupí přímo do
finále v Jakubčovicích, týmy na 2. - 4. místě budou bojovat
o postup na dalším turnaji 12.6., místo bude upřesněno.
V sobotu 26.6.2021 od 9:00 uspořádáme 4.ročník turnaje O POHÁR OBCE LICHNOV
pro hráče starší přípravky.
Žáci v rámci nemistrovské soutěže odehrají tři zápasy:
6.6.2021 od 10:00 Lichnov - Studénka
13.6.2021 od 10:00 Lichnov - Fulnek
19.6.2021 od 10:00 Veřovice - Lichnov
Muži rovněž poměří síly se třemi soupeři:
5.6.2021 od 17:00 Trojanovice I - Lichnov
13.6.2021 od 17:00 Lichnov - Trojanovice Bystré
20.6.2021 od 17:00 Ženklava – Lichnov

Vyhněte se sousedským sporům.
Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně!
Více než 260 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou
společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným
problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům.
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem
řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu
vody do bazénu cisternou SmVaK Ostrava. Tato varianta je výrazně rychlejší a
nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o službu byl v uplynulých letech
vysoký – předloni šlo o více než 300 navezených bazénů, loni o více než 260. Češi
tím potvrzují pozici velmoci v počtu zahradních bazénů na počet obyvatel.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si
nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a
nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby-kromě
bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na
internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava
rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi pokračující
epidemií nového typu koronaviru. Služba bude samozřejmě poskytnuta při přísném
dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko
minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě
rukavic, ochrany dýchacích cest a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob
platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel.
Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých
bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti (letošní rok je v tomto
ohledu výjimkou). Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se
zástavbou stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region.
Svůj dopad na zvyšující se zájem o zahradní bazény má samozřejmě již druhé jaro a léto,
které budeme trávit v době pandemie nového typu koronaviru a rizika onemocnění
COVID-19. Omezení týkající se cestování vede k tomu, že lidé tráví více volného času
u svých domů nebo na svých chalupách. Zájem o rekreační nemovitosti zároveň trhá i
přes nejisté vyhlídky tuzemské ekonomiky rekordy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady
dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli
problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde
bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou
profesionálů?

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě
napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc
napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám
hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za
následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého
okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví
u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů
společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je
vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky.
Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do
bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou
mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným
sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili
více než dvě stě šedesát bazénů,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit téměř
100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s téměř
40 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku si nechali navézt vodu
do 50 bazénů, na Karvinsku do 80.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na
zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní
informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je
v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které
službu poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou
(průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů
1195 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí
si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná.
Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti VodoTech (www.vodotech.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody
doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou
nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází
k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za
následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i
nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá.
Mgr. Marek Síbrt, SmVaK Ostrava a.s.,tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz www.smvak.cz

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

Kulturní komise při radě obce Lichnov
pořádá

PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU
V pátek 25.6.2021 od 20 h v areálu Moštárny,
za nepříznivého počasí v kulturním zařízení.
K poslechu a tanci hraje skupina KopRock,
občerstvení zajištěno.
Akce bude probíhat za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.
Bližší informace budou uvedeny na plakátech.
*************************************************************************

Jubilanti
V měsíci červnu se dožívají
významného jubilea:

Jalůvková Marie
Zeman Pavel
Drozdová Věra
Heřmánková Jarmila
Švec Miroslav

Blažek Jiří
Číž Alojz
Kašpárková Marie
Tichavský Jan
Mičulka Pavel

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