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

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 16. září 2021 v 17.00 hodin v kulturním zařízení obce Lichnov.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov
a samostatných plakátech.
*********************************************************************
Usnesení z 52. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 28.07.2021
2/52 Rada obce schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky „Oprava mostů M2 a M3 v
Lichnově“ firmu MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava, IČO: 25825071, dle
předložené nabídky za cenu 3 880 758,96 Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením a
podpisem smlouvy a jednáním o termínu zahájení prací.
Usnesení z 53. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 09.08.2021
3/53 Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru mezi
REMA Systém, a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, 140 00, IČO: 64510263 a
Obcí Lichnov a pověřuje starostu jejím podpisem.
4/53 Rada obce schvaluje Smlouvu o spolupráci se smlouvou o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha
4, IČO: 03592880 a Obcí Lichnov a pověřuje starostu jejím podpisem.
5/53 Rada obce schvaluje Smlouvu č. 1190900505 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 a Obcí Lichnov a
pověřuje starostu jejím podpisem.
6/53 Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby IV-12-8020644/SOBS/46/2021/Po Lichnov, Č.P.83, DTS, VNK,
NNK mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 a Obcí
Lichnov a pověřuje starostu jejím podpisem.
7/53 Rada obce souhlasí s monitoringem kanalizace od firmy S-KONTROL s.r.o., Slezská
75, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO: 27832473 a pověřuje starostu vystavením
objednávky.
8/53 Rada obce schvaluje vypracování Plánu rozvoje sportu.
9/53 Rada obce schvaluje program Gulášových slavností a ceny pro soutěžící – peněžní
ceny 6000 Kč a věcné ceny do 7000 Kč.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín
Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude tradičně otevřené 5. a 19. září
2021. Netradičně pak v sobotu 11. a v neděli 12. září od 9.00-11.00 a 13.00-15.00.
Ostatní dny podle akcí obce Lichnov a na objednávku (605 417 750).
Kromě stálých 2 expozic muzea si můžete nově prohlédnout výstavu hub, které
„nasbírala“ paní Eva.
Muzeum vystěhovalectví Lichnov společně s Mysliveckým spolkem LichnovBordovice připravilo Malou výtvarnou soutěž pro malé i velké na téma Co se děje
v lese. Vyhlášení soutěže je 5. 9., odevzdání výtvarných prací v neděli 19. 9. a v
pátek 24. 9. od 14:00-16:00. Výstava je pro všechny děti a dospělé, kteří rádi kreslí
nebo malují.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v neděli 3. října 2021 ve 14:00 v muzeu.
**********************************************************************

INFORMACE O UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU LICHNOV
Dne 14.9.2021 bude obecní úřad uzavřen z důvodu plánované odstávky elektřiny.
**********************************************************************

INFORMACE O UZAVŘENÍ POŠTY LICHNOV
Dne 14.9.2021 bude Pošta Lichnov uzavřena z důvodu plánované odstávky elektřiny.
Poštovní služby budou zajištěny poštou:
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 22

důchody, které se vyplácí 14.9. na poště, budou doručovány domů
Hodiny pro veřejnost ve Frenštátě pod Radhoštěm
Pondělí, středa:
10:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý, čtvrtek, pátek: 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Sobota:
08:00 – 11:00
Neděle:
zavřeno

Česko slaví svůj nejmladší státní svátek - Den české státnosti.
Víte, od kterého roku? Možnosti 1999, 2000, 2002.
Den české státnosti
je český státní svátek, který připadá na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem sv.
Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních
symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za
účasti Václavova bratra Boleslava.

Převzali jsme cenu za třetí místo v soutěži Vy rozhodujete, my pomáháme!
V úterý 24. srpna 2021 jsme v základní škole přivítali ředitelku HM Tesco Kopřivnice
Moniku Popp. „Paní ředitelka nám přinesla dárkový šek ve tvaru hlasovacího žetonu.
Cena za zasloužené třetí místo v hodnotě deset tisíc korun nás potěšila a máme z ní
obrovskou radost,“ s potěšením sdělila zástupkyně ředitelky školy Mgr. Martina Bílková.

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

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na setkání, které se uskuteční ve středu dne 15. září 2021
v 15 hodin v Klubovně nad pohostinstvím „Na obecní „. Výbor se sejde ve 14:3O hodin.
Na vaši účast se těší výbor KD.
**********************************************************************

Ořez stromů – poškozování vozů dopravní obslužnosti
Žádáme vlastníky nebo uživatele pozemků sousedících s komunikacemi v obci Lichnov
o provedení ořezu stromů a keřů, které zasahují do komunikace. Tyto dřeviny brání
průjezdu automobilům dopravní obsluhy (popeláři, hasiči,...) a poškozují je. Při
odstraňování je nutné dodržovat zejména zásady bezpečné práce při ořezu pod
vedením el. napětí a také podjezdnou výšku, která by měla být minimálně 4 metry.
Pokud nedojde k ořezu dřevin, hrozí v těchto ulicích omezení dopravní obslužnosti.

Cílem projektu bylo zakoupit senzomotorické pomůcky, díky nimž se lépe daří začlenit
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu spolužáků a kamarádů a
zpříjemnit jim pobyt ve škole i školní družině. „Mohou je samozřejmě využít i ostatní
děti o přestávkách nebo v družince. A také my, pedagogové, jsme rádi, když se nám
dostanou do rukou kvalitní pomůcky,“ uvádí spoluautorka projektu, asistentka
pedagoga Jarmila Kociánová.
Naše škola se dostala z celkových šesti set žadatelů mezi tři finalisty, mezi nimiž rozhodly
hlasy nakupujících v obchodním řetězci Tesco. „Sice jsme se neprobojovali na první či
druhou příčku, ale i toto umístění považujeme za úspěch. Konkurenční projekty byly

rovněž zajímavé, navíc směřovaly ke kopřivnickým dětem, takže měly malinkou výhodu
mezi nakupujícími Kopřivničany,“ sděluje k projektu zástupkyně
ředitelky.
Program Vy rozhodujete, my pomáháme 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.
Děkujeme všem, kteří svým hlasem podpořili naši školu!

Nové kostky na cvičení či divadelní hrátky
Takový malý Ježíšek navštívil předčasně naši mateřskou školu v pondělí 23. srpna 2021
a přinesl jedno, zato obrovské překvapení. Velké mega barevné kostky! „Po kostkách
jsme pokukovali už dlouho a nyní se nám přání mít je tady splnilo. S kostkami se dá užít
spousta zábavy a najde se pro ně velké využití,“ specifikuje záměr koupě vedoucí
učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

S nápadem na jejich zakoupení přišla už dříve učitelka Bc. Marie Kvitová. „Jedná se o
pomůcku, která patří mezi ty dražší. Jejich nákup proto nemohl být zrealizován ihned.
Paní učitelka se za něj opakovaně přimlouvala, takže si nakonec pomůcka vysloužila
název „Maruščiny kostky“,“ popisuje s úsměvem ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Na velké cvičební sestavě však nemusí dítka pouze cvičit, ale mohou hrát divadlo a
vymýšlet různé námětové hry. „Máme zatím kostky ve třídě Sluníček, ale využít je
samozřejmě může i druhá třída. Budeme tvořit bunkry, lodě a hrát si třeba na
obchod,“ popisuje možná využití vedoucí učitelka. Sestavu z kostek hned ten den děti
otestovaly v herně a náramně si to užily. Byl to pro ně, ale i pro některé rodiče opravdu
zážitek.
Bc. Hana Horáková

Krásný školní rok a hodně úspěchů dětem i pedagogům
Vážení čtenáři,
letošní školní rok začal sice s mírnými komplikacemi z důvodu prodloužené
rekonstrukce a vyhlášeného ředitelského volna pro žáky od druhého ročníku výše,
naopak nás ale těší, že další dvě třídy žáků zasednou do lavic v kompletně
zrekonstruovaných třídách. Za to je potřeba poděkovat zřizovateli školy.
Naše škola se letos také opět rozrostla. Žáci šestého ročníku byli rozděleni do dvou tříd,
takže od letoška vyučujeme celkově ve třech ročnících třídy A a B. Méně početné třídy
jsou jednoznačně známkou zvýšení kvality a zlepšení podmínek jak pro vzdělávání žáků,
tak pro práci pedagogů. A to mě nesmírně těší!
Stejně tak mě těší, že jsme náš tým posílili o další učitele angličtiny a ruštiny. Díky tomu
dělíme všechny třídy na druhém stupni, ve kterých je více než dvacet žáků, na cizí jazyky;
výuka bude tedy probíhat ve skupinách o maximálním počtu čtrnácti žáků. Jsem ráda,
že se nám podařilo dosáhnout i tohoto cíle, protože dobrou znalost cizích jazyků,
zejména angličtiny, považuji za základ kvalitního vzdělání.
Vítám tedy v našem učitelském sboru na prvním stupni Mgr. Ester Kašlíkovou, která
bude učit ve třetí třídě, dále pak učitelku anglického a českého jazyka Mgr. Gabrielu
Mynářovou, učitelku zeměpisu a fyziky Ing. Helenu Sarrahy a angličtinářku a ruštinářku
Mgr. Lenku Míčkovou. Do výuky chemie se letos pustila Ing. Jarmila Halamíčková a další
změnou je obsazení pozice vychovatelky Eliškou Váňovou. Na pozice asistentek
pedagoga nastupují Pavlína Hofmanová a Jana Bartošová. Menší úvazek
administrativního a spisového pracovníka přijala Lucie Strakošová. Náboženství bude
v letošním školním roce učit Anna Čechová.
Celkově je nás už čtyřicet šest. Škola se za mého působení rozrostla o zhruba dvacítku
zaměstnanců. Proto děkuji zřizovateli také za rekonstrukci sborovny pro pedagogy a
přebudování ředitelny na dvě kanceláře, kam se – kromě mě – ještě usadí na svá
pracovní místa další dva kolegové. Poděkování patří rovněž Ing. Jaroslavu Holubovi,
který přispěl k rekonstrukci svými nápady, cennými radami a zpracováním technické
dokumentace.
Závěrem přeji všem – nejen novým – zaměstnancům, ať je práce naplňuje radostí.
Dětem ve školce a žákům ve škole přeji, ať letošní školní rok stráví co nejvíce se svými
kamarády ve školních lavicích. A totéž přeji také rodičům dětí.
Mgr. Olga Síbrtová

Vážení občané,
členové Mysliveckého spolku Lichnov - Bordovice si vás tímto dovolují pozvat na
Chovatelskou přehlídku trofejí, která se uskuteční v kulturním domě v Lichnově ve
dnech 11. -12. září. Akce je pořádána pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty,
Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně a jednotlivých obcí s rozšířenou
působností.
Náš myslivecký spolek se měl organizace této přehlídky původně zhostit již v minulém
roce, bohužel z důvodu pandemie byla akce zrušena.
Na přehlídce budou vystaveny trofeje jelení, srnčí, dančí, černé zvěře i medailové
trofeje zvěře škodící myslivosti ulovené v roce 2020 v honitbách okresu Nový
Jičín. Hlavním posláním této přehlídky je zhodnotit kvalitu zvěře v jednotlivých
honitbách a současně posoudit dodržování zásad průběrného odlovu jednotlivých
druhů spárkaté zvěře s cílem dosáhnout kvalitních trofejí.
S podporou Okresního mysliveckého spolku a sponzorů se nám podařilo obohatit
doprovodný program akce o střelbu na laserové brokové střelnici, na které si můžete
vyzkoušet jak “jednoduché” je zasáhnout asfaltový terč vymrštěný z vrhacího zařízení.
Střelby se mohou zúčastnit i děti, jediné omezení je výška nad 140 cm. Používají se
repliky sportovních zbraní, brokovnic. Přijďte si vyzkoušet sportovní disciplínu, ze které
nám naši reprezentanti dovezli z posledních olympijských her v Tokiu dva cenné kovy!
Střelnice bude provozována ve venkovních prostorách v centru obce. Soutěžící s
nejvyšším počtem zásahů bude odměněn zajímavou cenou!
Dalším zajímavým zpestřením programu bude ukázka pečení kváskového chleba v
podání místní rodačky Blanky Hlavičkové (v době vydání zpravodaje již Kašpárkové,
gratulujeme ).
Po oba dva dny konání přehlídky bude pro návštěvníky také otevřeno muzeum
vystěhovalectví, za což děkujeme paní Mgr. Aleně Dobečkové.
Podrobný program chovatelské přehlídky naleznete na plakátu, který je uveřejněn na
stránkách obecního zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, které se budou účastnit lidé z různých části
našeho okresu, rádi bychom požádali obyvatele Lichnova o schovívavost v souvislosti
s parkováním návštěvníků přehlídky. Máme v plánu využít veškerá parkovací místa v
centru obce a také parkovací plochu v areálu fotbalového hřiště NFC Lichnov.
Na závěr bychom rádi poděkovali vedení obcí Lichnov a Bordovice a také všem
sponzorům za podporu při organizaci přehlídky.
S pozdravem "Myslivosti zdar"
členové MS Lichnov-Bordovice

Gratulujeme vítězům XIV. Lichnovských gulášových slavností a
děkujeme všem soutěžícím, návštěvníkům, účinkujícím a
organizátorům za skvěle vyvedenou akci.

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

Turnaj v kuličkách - VI. ročník o Pohár Orla jednoty Lichnov
neděle 12. září 2021
Přihlášky: 15:00 -15:30 hod. Zahájení v 15:30 hodin
Kategorie: jednotlivci do 15 let – žáci jednotlivci do 15 let – žákyně
jednotlivci nad 15 let – muži jednotlivci nad 15 let – ženy
Startovné: 30,- Kč/osoba nad 15 let
Hrát se bude na asfaltové ploše víceúčelového orelského hřiště v případě nedeštivého
počasí.
**********************************************************************

Staň se námi!

Buď Tojstorák!

Tojstoráci jsou pro někoho volnočasový oddíl, pro někoho kroužek, pro někoho
organizace pořádající akce pro děti, pro někoho rodina a pro někoho životní styl. Ať už
je to, jak chce, vždycky je to o zábavě, o pohybu, o výchově a vzdělání, o pohodě, o
napětí, o fantazii…
Někdy běháme po lese, jindy na louce. Někdy sedíme v klubovně a někdy tam
řádíme. Občas spíme pod širákem, opékáme špekáčky, hrajeme na kytaru. Netrápí nás,
že nemáme telefon, televizi, elektřinu… Často ani nevíme, kolik je hodin. Ale když jsme
spolu, je nám dobře. Je to náš jiný svět. Může to být v kroužku, na výletě, na víkendovce,
při akcích nebo na táboře. Prostě jako Tojstoráci žijeme pestrobarevný život plný
překvapení, ale zároveň jistoty. Víme, že nás kamarádi podpoří, pomůžou nám. Jsme
zvyklí spolupracovat. A to vše nás každého rozvíjí. Svou osobnost vytváříme i v tomto
světě. A jsme světu otevřeni.
Text převzat z našeho webu. A proč by taky ne, když tam je tolik zajímavých věcí.
!!! Kroužek vypukne v pátek 17.9. !!!
!!! Sleduj náš web a náš facebook. !!!
!!! Můžeš být u toho, můžeš být TO! !!!
WWW.TOJSTORACI.CZ
**********************************************************************

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
XIX. ročník (sezóna 2021 - 2022)
Určeno pro muže a ženy starší 15 let.
Zahajujeme v pátek 17. září 2021 v 18 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně od září 2021 do května 2022.
Vždy v pátek od 18:00 hodin.

ZO ČZS v Lichnově zahajuje MOŠTOVÁNÍ A SUŠENÍ OVOCE
od poloviny září 2021 dle poptávky

Přihlášky zašlete emailem do 15.9.2021 na: matusm@tkrlichnov.cz
Startovné – 500,- Kč (zaplatíte 17.9.2021v hotovosti na kuželně)
Přijďte rozšířit řady kuželkářů, nezáleží na vítězství, ale na pohybu.

objednávky moštování na tel. 724 180 527 p. Žáček Milan
objednávky sušení na tel. 737 314 719 p. Klímková Svatava

Tojstorácké táborové léto 2021
Ani letošek se táborům nevyhnul. Tojstoráci se i letos dali do pořádání tří letních
táborů. Letos však v jiném pořadí než obvykle.
Hned 3.7.2021 jsme se vydali na náš klasický čtrnáctidenní stanový tábor, letos pod
názvem “Snovárna s. r. o.” Na dva týdny jsme se stali firmou starající se o lidské sny. Naši
klienti byli spokojeni a vše šlo dobře, dokud jsme neuvízli ve snu jednoho z našich
klientů. Dostat se zpět nebylo jednoduché a stálo nás to spoustu síly, ale nakonec jsme
i to společně zvládli. Během toho jsme hráli spoustu skvělých her, zpacifikovali několik
nočních přepadníků a vyrobili si své vlastní lapače snů a stali se svatebčany na kovbojské
svatbě. Byly to opravdu snové dva týdny léta.
Hned týden po “Snovárně s. r. o.” nám v týdnu 24.-31.7.2021 začalo další
dobrodružství v podobě lezeckého tábora, který si vysloužil název “Život ve skalách”.
Tentokrát jsme objevovali tajemné pohoří Kavkaz a my se proměnili ve fotografy, kteří
mají za úkol nafotit ty nejhezčí fotografie kavkazské fauny a flóry. Abychom se k těm
nejhezčím snímkům dostali, museli jsme zdolat vrcholky skal, prozkoumat lanové obydlí
místních pastevců, pochytat pár teroristů i zdolat nejvyšší horu pohoří, Elbrus. Vše stálo
za to a my získali ty nejlepší fotografie do naší závěrečné prezentace pro rodiče
dobrodruhů, která se konala poslední den expedice.
Nezapomněli jsme ani na naše nejmladší účastníky, a proto se v termínu 16.20.2021 konal příměstský tábor “V hlavě”. Z dětí se stali doktoři, kteří měli za úkol se
zbavit hlasů, které slýchával 13-ti letý Alex. Každý den jsme proto prozkoumali jiný
ostrov v jeho hlavě a snažili se tento problém rozluštit. V pondělí jsme začali na ostrově
radosti, který nás zavedl do skanzenu v Rožnově p. R., úterý jsme projeli ostrov nechuti
na koloběžkách kolem Olešné, ve středu nás čekal ostrov strachu, proti kterému jsme
bojovali v různých hrách v Lichnově, vztek na ostrově vzteku jsme vybili v Žirafě v
Ostravě a během pátku jsme si zavzpomínali v centru pohybu Rikitan v Příboře, neboť
jsme byli na ostrově nostalgie. Naši doktoři Alexův problém rozluštili a také mu jako
správní odborníci i odborně poradili, co s tím.
Tyto prázdniny bylo opravdu nabité a my věříme, že všichni účastníci, vedoucí i
další dobrovolníci budou na Tojstorácké táborové léto 2021 vzpomínat jako na to, které
si maximálně užili i přes veškerá omezení.
Tak do dalšího léta A-HOJ! a kdo by to nemohl vydržet, tak v září začíná další ročník
kroužku Tojstoráci, tak se přidej ;).
PS: Všechny fotky ze všech táborů máme na Tojstoráckém facebooku nebo
Zoneramě. Odkazy najdete na www.tojstoraci.cz.
Za Tojstoráky sepsala Magda Lukešová

Nezahálíme ani o prázdninách
Vzhledem k omezeným možnostem scházet se během školního roku, se vedoucí
mladých hasičů rozhodli nepřerušit tréninky ani o prázdninách. Z důvodu dovolených a
táborů byla účast dětí nižší, o to víc se mohli tréninku věnovat intenzivněji. Mohli jsme
procvičovat činnosti, na které není během roku čas. A protože byly prázdniny, našel se
čas i na zábavu.
A tak zatímco ti nejmenší usilovně trénovali, z těch větších se stali zahradníci.
Obec Lichnov nás požádala o pomoc při letních vedrech při zalévání nově vysazených
stromů v centru obce. Pro dospívající hasiče to byla ideální příprava na činnost v
jednotce dobrovolných hasičů. Osvojí si základní dovednosti, seznámí se s technikou.
Doufáme, že epidemická situace bude natolik příznivá, že neomezí naši činnost kroužku
mladých hasičů v nadcházejícím školním roce.
Pokud máte zájem přihlásit Vaši ratolest, je nutné, aby zahájilo školní docházku. Ani
starší děti se nemusí ostýchat a mohou přijít mezi nás.
Dětem přejeme do nového školního roku, ať se do školy těší a prožijí ho s dobrou
náladou.
Vedoucí Mladých hasičů

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

Jubilanti
V měsíci září se dožívají
významného jubilea:

Pleskotová Marie
Pustějovský Václav
Pavelcová Vlastislava
Babincová Marie
Jurek Stanislav
Kotek Václav

Štěpánová Miluše
Fiala Jan
Babincová Marie
Kantor Zdeněk
Pustějovský Petr
Stražovec Marian

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
*************************************************************************
Vydává Obecní úřad v Lichnově.-periodický tisk územního samosprávního celku-MK ČR E 20989
Vychází měsíčně v počtu 650 ks. Uzávěrka 25. den v měsíci. Datum vydání - do 5. dne v měsíci.
Zodpovědný redaktor: Monika Kutáčová, email: obecniurad@tkrlichnov.cz, webové stránky:
www.lichnov.cz Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.

