Informace z Obecního úřadu Lichnov
*******************************************************************
Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov konaného dne 17. 06. 2021
4/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 14. zasedání
Zastupitelstva obce.
5/15 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
6/15 A Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
1839/16 zahrada díl „e“ o výměře 11 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
6/15 B Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
2099/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
7/15 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 2020.
7/15 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 2020.
7/15 C Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis č. 1/2021 ze dne 10.02.2021 z jednání
dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, IČO 75110971.
7/15 D Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis č. 2/2021 ze dne 27.04.2021 z jednání
dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, IČO 75110971.
8/15 A Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí podpory Linky bezpečí, z.s.
8/15 B Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 ve výši
37 388 481 Kč.
8/15 C Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení výběrového řízení na zhotovitele opravy
mostů M2 a M3 a pověřuje Radu obce výběrem dodavatele.
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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.

Usnesení z 49. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 24.05.2021
3/49 A Rada obce schvaluje Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na
penzijní připojištění zaměstnance Obce Lichnov.
3/49 B Rada obce schvaluje příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
zaměstnancům Obce Lichnov dle Zásad pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na
penzijní připojištění zaměstnance ve výši 500,- Kč měsíčně s platností od 1.6.2021.
4/49 Rada obce schvaluje bez výhrad Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Lichnov,
příspěvková organizace za rok 2020 a Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lichnov za rok 2020.
5/49 Rada obce schvaluje aktualizaci MAP rozvoje vzdělávání ORP Frenštát p. R.
a pověřuje starostu jejím podpisem.
6/49 A Rada obce schvaluje zakoupení 3 kusů PC stolu BINGO a 3 kusů školní židle ALFA
Cross dle předložené nabídky od firmy MULTIP Moravia s.r.o., Nový Jičín za cenu
14.984,33 Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
6/49 B Rada obce schvaluje zakoupení 2 kusů šatních skříní JUDITA trojdílná nízká dle
předložené nabídky od firmy Baar Group s.r.o., Velká Polom za cenu 9.181,82 Kč bez
DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
7/49 Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Lichnov, IČ 00298115 za rok 2020.
8/49 Rada obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Ostrava-Záhřeb
a Obcí Lichnov a pověřuje starostu jejím podpisem.
9/49 Rada obce schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury
obcí mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Lichnov a pověřuje starostu jejím podpisem.
11/49 Rada obce bere na vědomí Posudek a návrh oprav – Lichnov, kanalizační stoky
L15, L15-3 a L15-4 zhotovený firmou BMH spol. s r.o., Olomouc ze dne 10.5.2021.
12/49 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 21 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.5.2011
mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 30.6.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
12/49 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 30 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 30.6.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
13/49 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zveřejnění záměru
odprodeje části pozemku p.č. 2099/2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
14/49 Rada obce schvaluje vyřezání dřevěného sloupu před obecní úřad dle
předloženého návrhu a nabídky od pana Špalka, bytem Lichnov 291 za cenu 21 000,- Kč
s DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
15/49 Rada obce schvaluje jako dodavatele projektové dokumentace k veřejné zakázce
„Doplnění chybějících částí chodníku do Bordovic na p.č. 2208/13, 2208/17, 2208/22,
2208/23 a 2208/24, k.ú. Lichnov u Nového Jičína“ společnost Projekční a inženýrská
činnost Groman a spol., s.r.o., Studénka dle předložené nabídky ve výši 120 000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
16/49 Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 v celkové výši
37 124 103,- Kč.
**********************************************************************

Knihovna – prázdninový provoz
Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek
Čtvrtek

29. 7. 2021
19. 8. 2021

14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

Žádáme občany o vrácení knih, které jsou zapůjčeny déle než 2 měsíce do konce
října 2021, pokud tak neučiní budou jim knihy předloženy k úhradě.

PŘIPOMÍNÁME – MÍSTNÍ POPLATKY
splatnost poplatku je do 30. 6. 2021
Vážení spoluobčané, jelikož je ještě spousta občanů mezi námi, kteří doposud
neuhradili místní poplatek za odpady, dovolujeme si vám připomenout, že splatnost
tohoto poplatku byla do 30. 6. 2021. Prosíme tedy tyto dlužníky, aby poplatek co
nejdřív uhradili.
Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2021 je stanovena
částkou 450 Kč / poplatník a poplatek byl splatný nejpozději do 30. 6. 2021.
Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpad:
- v pokladně Obecního úřadu (Po, St 7:00-12:00, 13:00 – 17:00; Út 7:00-12:00,
13:00-15:00; Čt 7:00-12:00)
nebo
- bankovním převodem na účet číslo 1760172379/0800, a to s uvedením
variabilního symbolu, kterým je číslo popisné vašeho domu. Také můžete uvést ve
vzkazu pro příjemce počet osob a popř. psů.
Poplatek ze psů
Tento poplatek byl také splatný nejpozději do 30. 6. 2021. Sazba místního poplatku
ze psů na rok 2021 je stanovena na částku 100,- Kč / za prvního psa a 150,- Kč / za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Způsob úhrady místního poplatku ze psů je stejný, jako u úhrady poplatku za
komunální odpad.
*******************************************************************

Vítání občánků
Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě je narozeno
do 30. 06. 2021 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť se závazně
přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově.
Tel.č. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín "Vítání občánků" je v červenci.
Průběh "Vítání občánků" bude upřesněn na pozvánce.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín
Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřeno 4., 5., 6. a 18. července 2021.
Otevřeno je každou první a třetí neděli v měsíci od 14:00 do 16:00 hodin.
Ostatní dny podle akcí obce Lichnov a na požádání.
Otevřeno bude tradičně v neděli 4. července a pak i o státních svátcích
v pondělí 5. a v úterý 6. července od 14:00 do 16:00 hodin.
Pondělí 5. července - Cyril a Metoděj
Velkomoravská říše byla rostoucí říší uprostřed Evropy. Její kníže Rastislav pozval
byzantské učence Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, aby sem přinesli
křesťanskou víru. Kromě víry prý přinesli na Moravu novou plodinu, kterou zdejší lidé
neznali.
Víte, která plodina to byla?
Dozvíte se v muzeu!
Úterý 6. července - Den upálení mistra Jana Husa
Narozen v Husinci roku 1369.
Úmrtí v Kostnici v Německu roku 1415.
Kromě stálých dvou expozic si můžete prohlédnout výstavu obecních znaků všech obcí
okresu Nový Jičín pana Josefa Hanzelky.
A nejen pro děti, které už mají letní prázdniny, jsme připravili zajímavé soutěže.
Alena Dobečková a MMspol.

Hurá! Jsme ve finále! Bojujeme o první místo a potřebujeme Vaši podporu
S radostí a zároveň i s trochou hrdosti si dovolujeme
oznámit, že jsme se opět, po dvou letech, dostali do finále
grantového programu obchodního řetězce Tesco s názvem
„Vy rozhodujete, my pomáháme“. „Jedná se o program,
který poskytuje finanční podporu na realizaci malých
veřejně prospěšných projektů po celé České republice.
Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života a podporovat
udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí
prodejen Tesco,“ sděluje vedoucí školní družiny Lucie
Vávrová, DiS., která s přípravou projektu pomáhala.
Zefektivnění výuky využitím senzomotorických pomůcek v ZŠ a MŠ Lichnov – takový je
název projektu, na kterém se podílely hned tři pedagogičtí pracovníci – Mgr. Monika
Hanzelková, Jarmila Kociánová a Bc. Hana Horáková. Hlavní gró prozradila Mgr. Monika
Hanzelková, která na naší škole působí jako speciální pedagog. „Rádi bychom se přiblížili
myšlence Jana Amose Komenského – škola hrou. Pomocí speciálních pomůcek, jako
jsou například balanční desky, duhový padák, společná stavba věže, obří Člověče, nezlob
se, velká magnetická stavebnice a další, chceme zefektivnit vzdělávání žáků v naší
základní škole, a pomoci jim tak ke snadnějšímu všestrannému rozvoji.“
Náš projekt zaujal a byl vybrán mezi více než šesti stovkami projektů zaslaných do
grantového programu! Díky tomu jsme se dostali do finální trojky a nyní se rozhodne
prostřednictvím hlasování, jak velkou finanční podporu naše škola získá.
„Snažíme se začlenit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu spolužáků
a kamarádů a zpříjemnit jim pobyt ve škole i školní družině. Pomůcky mohou ale využít
i ostatní děti o přestávkách nebo v družince. A také my, pedagogové, jsme rádi, když se
nám dostanou do rukou kvalitní pomůcky,“ uvádí asistentka pedagoga Jarmila
Kociánová a vyzývá tak občany obce k hlasování.
Jak nám můžete pomoci? Od pondělí 14. června do neděle 11. července 2021 získáte
za nákup v obchodním řetězci Tesco Kopřivnice žeton, kterým můžete podpořit naši
školu, když jej vhodíte do hlasovacího stojanu za pokladnami. Předem Vám děkujeme
za pomoc a za každý žeton, který nám darujete!

Oslava Dne dětí ve školce: hry, soutěže a spousta legrace
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června a slavilo se i v naší školce. Všechny
děti se na tento den velmi těšily. Paní učitelky nachystaly různé soutěže ve třídách i
venku.

„Děti si vyzkoušely foukání do míčků, přenášení pet víček pomocí kolíčku, malovaly
domeček, pomocí podložek se přesouvaly na druhou stranu, soutěžily v rolování šňůrky,
na jejíž konci jelo auto, také se zúčastnily soutěže v kuželkách a venku na děti čekala
překážková dráha,“ popsala aktivity vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata
Dreslerová, DiS. Ve třídě Motýlků proběhla i malá diskotéka!
Na závěr celého dopoledne předaly paní učitelky dětem dárky, jejichž nákup
zafinancoval Spolek rodičů a přátel školy – tímto jim moc děkujeme. V balíčcích našly
děti bublifuky, svíticí náramky, kluci auto a holky čelenku a všichni nějaké sladkosti.

Rovnou dvě záchrany v jednom dni!
Když děti z mateřské školy vyšly v úterý 15. června 2021 ven, nestačily se divit. Venku
před školkou leželo zraněné ptačí mládě drozda. Malý ptáček se snažil vzlétnout, ale
vypadalo to, že má zlomené nožky, a tak se mu to nedařilo. Paní učitelku Marušku
napadlo zavolat do záchranné stanice v Bartošovicích, zda by nám neporadili, co dělat.

„Řekli nám, že jej máme dát do stínu a
vyčkat, než si pro něj dojede pán ze
záchranné stanice. Ptáčka jsme tedy uložili
do krabice s otvory, kterou jsme vyložili
trávou. Děti celou záchrannou akci bedlivě
sledovaly, bylo to pro ně zpestření. A pak
také horlivě hledaly žížaly, aby ptáčka
mohly nakrmit. V tu chvíli jsme ještě
nevěděli, že se ve škole stalo něco
podobného,“ napínavě popisuje situaci
učitelka z mateřské školy Bc. Marie Kvitová.
V úterý dopoledne byli na školní zahradě také šesťáci, kteří se
venku učili "češtinku". Při návratu do školy našli před hlavním
vchodem ptáčka, který vypadl z hnízda. Odhadovali, že se jedná o
malého drozda. „Děti hned zjistily, že ptáček je malinký,
mlaďoučký, a ještě neumí létat. Proto ho přenesly do trávy ve
stínu. A protože tento den zachránily drozda také děti ve školce,
vložily i toto mláďátko do krabičky a předaly jej do mateřské školy,
kde oba ptáčci počkali, než přijedou z Bartošovic," uvádí ředitelka
školy Mgr. Olga Síbrtová, která v šesté třídě učí český jazyk.
Bartošovičtí záchranáři tak odvezli z naší školy hned dva ptáčky.
Bc. Hana Horáková
**********************************************************************

Krásné, pohodové a prosluněné prázdniny
přeje všem pedagogický sbor základní školy!

Poděkování otci Dobromilovi
Nedávno jsme se dozvěděli, že nám odchází z farnosti náš kněz Dobromil Zifčak.
Pro mnoho z nás to byla veliká rána, se kterou se budeme dlouho smiřovat.
Je velice zbožný, dobrosrdečný a snaživý. Tímto bychom mu chtěli za jeho ochotu a
vše, co pro nás udělal, velice poděkovat.
S přáním božího požehnání lidé z farnosti Vlčovice a Mniší.
*******************************************************************

Inzerce
Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům k rekonstrukci. Platba v
hotovosti.
Nabídky na tel.: 603 111 528.
*******************************************************************
Hledám k pronajmutí zemědělský pozemek o rozměru 1 - 2 ha. Zaplatím za
pronájem na 5 let dopředu. Tel.: 776 145 200.
*******************************************************************

Nejefektivnější využití sluneční energie.
Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích rozpočtů, největší
položkou jsou náklady na vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám
daří snižovat díky zateplování domů, výměně oken apod. Druhou největší položkou je
ohřev vody, který tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu možných
úspor stranou, přitom existuje ověřené, vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.
Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní ohřívat vodu od jara do
podzimu prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii. Jedná se o
patentované řešení vyvinuté firmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, která
ho dodává do desítek zemí po celém světě.
Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše přivést k bojleru dva tenké
kabely. To vyžaduje minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za
jeden den. Princip fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie
přemění na elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba toho, který už
doma máte. Výhodou také je, že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s
distributorem.
Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde po odečtení dotace
na cca 60 000,- Kč, což se Vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 6
let. Jde o nejrychleji návratnou investici do fotovoltaického systému na trhu, s
bezúdržbovým provozem a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete čerpat
dotaci 35 000,- Kč z programu Nová zelená úsporám. Více informací najdete na
www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 606 796 406.

Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce.
Malby:
bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, penziony, školy, školky, hospody,
restaurace, firmy, JZD, nebytové prostory, atd,

Obec Lichnov vás srdečně zve dne 21. 8. 2021 na

XIV. GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI

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

Přihlaste se do soutěže o nejlepší guláš a
samozřejmě i o zajímavé ceny
do 6. srpna 2021 na obecním úřadě.
*************************************************************************

Jubilanti
V měsíci červenci se dožívají
významného jubilea:

Kuběnová Anna
Stanislavová Ludmila
Hálková Věra
Buzková Anna
Bartoň Miroslav
Tichavská Eva
Boháč Ladislav
Veselka Lubomír
Honeš Jaroslav
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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