Informace z Obecního úřadu Lichnov
*******************************************************************
Usnesení z 50. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 21.06.2021
3/50 Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Frenštát pod
Radhoštěm a obcí Lichnov (o výkonu přenesené působnosti na úseku zákona 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a pověřuje starostu jejím
podpisem.
4/50 Rada obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě mezi obcí Lichnov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,
Ostrava, a pověřuje starostu jejím podpisem.
5/50 Rada obce pověřuje starostu získáním více informací na sociálním odboru Města
Frenštát pod Radhoštěm k Žádosti o deklaraci vstupu služby do územní působnosti obce
Lichnov od Slezské diakonie, Poradny rané péče EUNIKA.
6/50 A Rada obce schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi firmou ELEKTROWIN a.s.,
Praha 4 a Obcí Lichnov a pověřuje starostu jejím podpisem.
6/50 B Rada obce pověřuje starostu prověřením podmínek zpětného odběru
elektrozařízení od společnosti REMA Systém, a.s., Praha 4.
7/50 Rada obce schvaluje zakoupení certifikované sestavy Dětské hřiště z cedrového
dřeva Woodland Gorilla z internetového obchodu www.hriste-piccolino.cz za cenu
80.390,- Kč s DPH a pověřuje starostu jeho objednáním.
8/50 Rada obce schvaluje podání žádosti o stavební povolení na Městském úřadě ve
Frenštátě pod Radhoštěm na rekonstrukci domečku vedle hasičárny a pověřuje starostu
jejím podáním.
9/50 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 22 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.5.2011
mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 31.7.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
9/50 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 31 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.7.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
10/50 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ,,Oprava MK Lichnov
2020“ mezí Obcí Lichnov a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby Morava, Brno a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Usnesení z 51. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 12.07.2021
3/51 Rada obce schvaluje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Opravy mostů M2 a M3 v Lichnově“ a pověřuje starostu zahájením výběrového řízení.

4/51 Rada obce schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Sdružením měst a obcí východní
Moravy, Zlín, a Obcí Lichnov a pověřuje starostu jejím podpisem.
5/51 Rada obce schvaluje finanční dar Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě
pod Radhoštěm, z.s. pro rok 2021 ve výši 1.000,- Kč.
7/51 Rada obce souhlasí s konáním Štafetového závodu cyklistických trojic, dvojic
a jednotlivců „Lichnov 24 hodin“ + vloženého Závodu dětí ve dnech 14.-15.8.2021 na
území a místních komunikacích Obce Lichnov a Obec Lichnov přebírá záštitu nad tímto
závodem.
8/51 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zveřejnění záměru
prodeje části p.č. 2051/5 v k.ú Lichnov u Nového Jičína.
9/51 A Rada obce schvaluje zakoupení 39 ks límcových okenních sítí proti hmyzu
z extrudovaného profilu v bílé barvě se šedou síťovinou dle předložené cenové nabídky
14/6/2021 firmou Radomír PAVLISKA, montáž okenních žaluzií a těsnění, Tichá, za
celkovou cenu 21.920,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
9/51 B Rada obce schvaluje zakoupení 14 ks školní lavice MULTIP - dvoumístná,
stavitelná, obj.č. 2870 a 28 ks školní židle MULTIP – stavitelná, obj.č. 1350 dle cenové
nabídky od firmy MULTIP Moravia s.r.o., Nový Jičín, za cenu 61.136,03 Kč bez DPH a
pověřuje starostu vystavením objednávky.
10/51 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 23 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.5.2011
mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 31.8.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
10/51 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 32 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.8.2021 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
12/51 Rada obce neschvaluje Žádost o deklaraci vstupu služby do územní působnosti
obce Lichnov od Slezské diakonie, Poradny rané péče EUNIKA.
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Knihovna – prázdninový provoz
Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek

19. 8. 2021

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.
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"Oprava komunikace ke hřbitovu"
Obec Lichnov realizovala opravu komunikace
ke hřbitovu
v obci
Lichnov,
za pomocí
Moravskoslezského kraje, který poskytl dotaci
na realizaci projektu.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín

Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady!
V srpnu se tento poznávací „zájezd“ uskuteční ještě ve dvou termínech:
v neděli 1. 8. a 15. 8.

.

Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřené 1. a 15. srpna 2021.
Otevřeno je pravidelně každou první a třetí neděli v měsíci od 14.00-16.00,
ostatní dny podle akcí obce Lichnov a na požádání (605 417 750).
Kromě stálých dvou expozic muzea můžete stále „cestovat“ okresem Nový Jičín a
poznávat obecní znaky všech obcí okresu.
Poznáváme obce okresu Nový Jičín
V červenci jste s námi v muzeu „procestovali“ 54 obcí našeho okresu od A do Ž.
Putování jsme zahájili v obci Albrechtice, projeli Bartošovicemi, zastavili se ve Frenštátě
p. R., pak navštívili Heřmanice n. Odrou, prohlédli si rybníky v Jistebníku, hradby v
Mořkově a strážní věž v Odrách. Cestou jsme zahlédli páva v Petřvaldu, kozla v Starém
Jičíně, ovci ve Veřovicích, a dokonce i medvěda.
Krátkou zastávku jme měli v Příboru a na nádraží ve Studénce. Náš výlet jsme zakončili
v obci Životice. Po celou dobu nám svítilo luboměřské sluníčko.
A náš průvodce Josef věděl zajímavost o každé obci.

Dětem začíná druhý prázdninový měsíc srpen. Ten získal své pojmenování zřejmě od
srpu, který se v raném zemědělství používal při sklizni obilí, při žních. Ty probíhaly
zpravidla v srpnu.
20. srpna 1856 z Brém do přístavu Galveston v Texasu vyplul dvojstěžník Anna Elize z 1.
(první) organizovanou skupinou emigrantů z Frenštátu a okolních vesnic. Loď byla
pouze 30 m dlouhá a 6 m široká. Plavba přes oceán trvala 71 dnů. Většina z nich se
usadila v Texasu, kde založili moravskou osadu Dubina.
V této první skupině vystěhovalců nikdo z Lichnova nebyl.
Hned první noc nás postihla bouře, naší lodí házely vlny jako kusem dřeva.
Do smrti nezapomenu na sténání a vrhnutí cestujících, zvláště žen…
Z pamětí Augustina Hajduška z Mnišího
Asi dvacátý den přišla bouře a vlny si s naší lodičkou pohrávaly jako se skořápkou.
Jedni se modlili, jiní naříkali - v podpalubí nebylo slyšet vlastního slova. Lehl jsem si a
hlavu zabořil do peřiny - ať se děje, co chce!
Z pamětí Franka Johna Spaceka z Bordovic
Krásné prázdniny dětem a klidnou dovolenou rodičům přeje
Alena Dobečková a MMspol.

Lichnov: Pošli to dál. Preventivní projekt se podařilo uskutečnit a bude i příští rok
Po návratu z distanční výuky jsme v základní škole úspěšně navázali na rozjetý projekt
Lichnov: Pošli to dál. „Jeho realizaci umožnila změna projektového rámce, která byla
nutná vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemií. Nebylo možné vykonat aktivity, u
nichž se propojovali žáci různých tříd, přesto bylo naším cílem maximálně vyčerpat
dotaci poskytnutou na školní rok 2020/2021 Moravskoslezským krajem a umožnit
dětem neformální setkání spojené s aktivitami posilujícími vztahy ve třídách, což jsme
po dlouhém odloučení žáků vnímali jako velmi podstatné,“ uvádí zástupkyně ředitelky
Mgr. Martina Bílková, která má organizaci projektu v roli metodika prevence rizikového
chování na starosti.
V mrzuté době, kdy jsme přes respirátory neviděli ve škole své úsměvy a mnozí se
potýkali s odloučeností od svých kamarádů nebo se necítili bezpečně, jsme se pokusili
rozzářit naši školu barvami, a dali si tak vědět, že držíme spolu. Projekt totiž odstartovaly
na konci května výtvarné kejkle pod vedením učitelky výtvarné výchovy Mgr. Petry
Stoklasové.
„V rámci projektu Lichnov: Pošli to dál, ve kterém nám jde o vytvoření bezpečného
prostředí ve škole, jsme se pokusili vyjádřit výtvarnou cestou své já, spojit se s ostatními
a vytvořit kruh bezpečí pro celou školu. A tak se ve výtvarné části projektu činili
prvňáčci, šesťáci i naše osmička,“ popisuje záměr výtvarnice.

Navazovaly další aktivity v podobě adaptačních pobytů pro žáky, které se uskutečnily ve
spolupráci s kopřivnickým Skautským centrem Vanaivan. Jako první vyrazily za zážitky,
poznáním a utužováním vzájemných vztahů postupně obě první třídy, aby si přivolaly
kouzelným zaklínadlem Expecto patronum svého ochránce.
„Děti z I. A se moc těšily. Nevěděly, co
je ve Vanaivanu čeká, ale tušily, že tam
bude zábava. Počasí nám přálo, tak se
všechny hry odehrály venku. Děti
hledaly stopy vlků, které byly ukryty
v okolí skautského centra, vyzkoušely
si jít za vlčím voláním se zavázanýma
očima a taky se jim moc líbila hra, kdy
běhaly s tkaničkami za pasem a
vzájemně si je braly,“ líčí den strávený
ve skautském centru třídní učitelka
Bc. Barbara Vaculínová. Důraz u těchto
soutěží je kladen na posílení týmovosti
a spolupráce mezi dětmi, aby se
naučily toleranci a porozumění.
Také při jednodenním adaptačním kurzu I.
B se ozýval ze všech koutů Vanaivanu
smích a radost z plnění zajímavých úkolů.
„Zkoušku zručnosti, paměti, odvahy a
zvládání vlastních emocí si děti vyzkoušely
v nelehkých podmínkách, kdy měly
překonat Vlčí stezku. Součástí bylo i
nalezení důležité části znaku – tedy siluety
vlčí hlavy. A to se nakonec společnými
silami podařilo. Mám velkou radost,“
uvádí třídní učitelka Mgr. Markéta
Martinů.
Poté následovaly výjezdy žáků druhého stupně. Třídami zapojenými do projektu jsou
šesťáci a osmáci. „Program ve skautském centru byl vymyšlen v duchu Harryho Pottera.
Děti prověřovaly jak své mozkové závity nad různými kvízy a indiciemi, tak svou fyzickou
zdatnost,“ přibližuje dění třídní učitel šestky Mgr. Ondřej Švrček. Hledala se písmena
v trávě, napínala se lana, aby se vystřelilo na terč, vymýšlela se taktika pro pohyb
vteřinové ručičky nebo se sjížděla lanovka mezi stromy.

„Všechny aktivity směřovaly k tomu, aby si žáci uvědomili,
jak důležitá je týmová práce, že vždy se v týmu najde
někdo, kdo umí něco lépe než ostatní, že podle svých
schopností si musí rozdělit úkoly, domluvit se a hlavně
vědět, že se na ty ostatní můžu spolehnout, i když to třeba
nejsou mí nejlepší kamarádi,“ hodnotí program třídní
učitelka osmáků Mgr. Ivana Michaličková.
„Aby se nám podařilo
maximálně
využít
poskytnutou dotaci, byly
do programu nakonec
zapojeny i další třídy – konkrétně páťáci a
deváťáci,“ uvádí ke změně projektového rámce
zástupkyně ředitelky. Pátá třída se zúčastnila
preventivního programu Komunikace a vzájemné
vztahy ve třídě. „Žáci tentokrát nevyrazili do
Kopřivnice, den plný aktivit, které připravily
instruktorky z Vanaivanu, na ně čekal v areálu
lichnovské školy,“ doplňuje informace třídní učitelka
páťáků Mgr. Monika Hanzelková.
Program se uzavřel dvoudenním výjezdem deváťáků, kteří se zúčastnili Turnaje tří
kouzelníků. „Kouzelníci prověřovali své schopnosti při plnění úkolů: zdolávali
horolezeckou stěnu, cestovali pomoci magického přenášedla, hráli magický softball,
stříleli prakem a luštili poselství mágů zašifrované do magických šifer,“ líčí kouzelný
pobyt třídní učitelka devítky Mgr. Bohdana Hutyrová. Opět se zde prověřovala vzájemná
spolupráce – tu si ověřili při lezení a týmových hrách.
„Užili si naplno společné chvíle jako kolektiv
základní školy, protože na konci června se
jejich společné cesty rozešly a už budou jen
vzpomínat,“ doplňuje jejich třídní s tím, že
veškeré své poznatky a vědomosti zašifrovali
do poselství, které je určeno jejich
následovníkům.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů
chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace byla
80 tisíc korun.
„Za realizaci projektu bych chtěla velmi
poděkovat především své zástupkyni Mgr.
Martině Bílkové. Ona je hlavou projektu,
tvůrcem programu a organizátorkou aktivit.
Bez její iniciativy by projekt nevznikl,“ uvádí
k projektu
ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová a doplňuje: „Nezbytným článkem našeho týmu při
práci na projektu je rovněž vedoucí ekonomického a provozního úseku Mgr. Monika
Čempel, která připravuje rozpočty, kontroluje veškeré čerpání a celkově se stará o
ekonomické zajištění projektu.“
Další poděkování patří určitě instruktorkám Skautského centra Vanaivan Daně a Radce,
Spolku rodičů a přátel školy, který se na zajištění projektu finančně podílí, kuchařkám
naší školy, které připravují pro děti obědy na odvoz mimo školu, a Obci Lichnov, která se
stará o přepravu jídla do skautského centra.
„Myslím si, že nám to vzájemně skvěle funguje. Nesmírně mě těší, že se projekt podařilo
přizpůsobit ztíženým podmínkám a uskutečnit. A velmi potěšující zprávou pro naši školu
je, že zašifrované poselství deváťáků má být komu předáno – škola totiž znovu získala
dotaci i na školní rok 2021/2022. Těšit se mohou hlavně naši prvňáčci, šesťáci a osmáci,“
dodává závěrem ředitelka.
Bc. Hana Horáková
**********************************************************************

Přísedící okresního soudu
Vážení občané,
v letošním roce končí funkční období přísedícím Okresního soudu v Novém Jičíně, který
se na vedení obce obrátil s žádostí o provedení nové volby přísedících zastupitelstvem
naší obce.
Kandidovat na funkci přísedícího mohou jak stávající přísedící, tak nově navržení
občané. Přitom musí jít o občana České republiky, který je způsobilý k právním úkonům,
bezúhonný a jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude soudcovskou
funkci řádně zastávat a v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let, souhlasí se svým
ustanovením přísedícího a s přidělením k Okresnímu soudu v Novém Jičíně (§ 60 odst.
l zák.č. 6/2002 Sb. ve znění novel).
Současně musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení § 60 odst. 4 cit. zákona a
ustanovení § 1 odst. 4, ustanovení § 2 odst. l a), b), d) až h) zák.č. 451/91 Sb. ve znění
novel.
Občané, kteří mají o tuto funkci zájem, nechť podají svou žádost na podatelnu
obecního úřadu Lichnov.
Starosta obce Aleš Mičulka

Fotbalový oddíl NFC Lichnov, z.s. a Obec Lichnov
pořádali ( v sobotu 26.6.2021 ) 4. ročník turnaje fotbalových přípravek

„ O POHÁR OBCE LICHNOV “

Turnaj proběhl za krásného letního počasí, které dalo zapomenout na předchozí období,
kdy jsme si mnoho radosti neužili. Malí fotbalisté přijeli natěšeni na zápasy a diváci měli
možnost po dlouhé době spatřit začínající talenty v akci. Hráli jsme systémem každý
s každým, dvoukolově. Při účasti čtyř týmů si každý tým zahrál šest zápasů. Zápasy byly
vyrovnané, dramatické až do posledního zápasu. V něm si naše mladé naděje zajistily
třetí místo. Turnaj poměrně suverénně vyhráli kluci z Bystrého, druhý skončil tým Tiché
a na čtvrtém místě se umístili malí fotbalisti z Frenštátu. Po turnaji
proběhlo vyhlášení výsledků panem starostou Ing. Alešem
Mičulkou, který předal ceny všem zúčastněným týmům a také
jednotlivcům:
Nejlepším střelec
Kaduch Jan ( Bystré )
Nejlepší brankář
Krpec Jan ( Tichá )
Nejlepší hráč
Vaněk Šimon ( Frenštát )
Všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto turnaje patří velký DÍK.
Před startem nového ročníku fotbalových soutěží bych chtěl
jménem fotbalového oddílu hráčům popřát úspěšnou, bez
problémů odehranou, a hlavně dokončenou sezónu 2021 / 2022.
Za fotbalový oddíl NFC Lichnov, z.s. René Stonawski

Orel Tenis Cup Lichnov 2021
13. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme Vás na finálové turnaje tenisového Orel Tenis Cup Lichnov.
Čtvrtfinálové zápasy mužů:
Pondělí až čtvrtek – 16. 8. 2021 až 19. 8. 2021 nejdříve od 16 hodin – dle dohody hráčů
Sobota 21. 8. 2021 od 10 hodin:
semifinálové zápasy dvouher mužů
finále dvouhry mužů nad 50 let
finále dvouhry mužů

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

Pátek 27. 8. 2021 od 16 hodin:
finále čtyřhry limited

Čištění:
Plastového obložení RD, zámkové dlažby, atd

Sobota 28. 8. 2021 od 10 hodin:
semifinálové zápasy čtyřhry, soutěž o nejlepší podání finále čtyřhry

Nabízíme dárkové poukazy

V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají druhý den, tj. v neděli od 10 hodin,
resp. v náhradním termínu určeném pořadateli.
Přijďte povzbudit hráče a odměnit je svou přítomností a potleskem. Občerstvení pro
všechny zajištěno. Aktuální výsledky můžete sledovat na www.orellichnov/otcl
**********************************************************************

Kontakt:
Tel. 606 058 430
Meil. maliri.maliri@email.cz
Fb. Malíř Malir taktéž fotky na profilu

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.

fotbalový oddíl NFC Lichnov, z.s.

Rozlosování OS starší přípravka - podzim 2021
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Rozlosováni OP žáci - podzim 2021
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fotbalový oddíl NFC Lichnov, z.s.

Rozlosováni OP muži - podzim 2021

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

Jubilanti
V měsíci srpnu se dožívají
významného jubilea:

Pustějovská Marie
Kahánková Vlasta
Tichavská Štěpánka
Rek Jan
Holubová Ludmila
David Milan
Veselková Marie
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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