Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 55. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 20. 09. 2021
3/55 Rada obce schvaluje Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 024/2021 ze
dne 3.6.2021 mezi Obcí Lichnov a STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ: 27810984 na dokončení a předání řádně
provedeného a vyzkoušeného díla nejpozději do 31.10.2021 a pověřuje starostu
jeho podpisem.
4/55 Rada obce bere na vědomí aktuální podobu předpřipraveného Plánu
rozvoje sportu.
5/55 Rada obce nesouhlasí s poskytnutím finančního daru spolku NAŠE ODPADKY,
z. s., Uherčice.
6/55 Rada obce bere na vědomí nový ceník společnosti Asompo platný od
1.10.2021, kterým se upravují ceny za ukládání odpadu na skládce firmy Asompo.
7/55 Rada obce schvaluje Smlouvu na dodávku elektřiny ze zařízení fotovoltaické
elektrárny mezi dodavatelem ČEZ ESCO, a.s., Praha, Duhová 1444/2, 140 00, IČO:
03592880 a pověřuje starostu jejím podpisem.
9/55 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 25 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 31.10.2021 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
9/55 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 34 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.10.2021 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
*****************************************************************
Usnesení z 56. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 11. 10. 2021
3/56 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1120/2021/4500 mezi Obcí
Lichnov a firmou SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice na provádění zimní údržby v sezóně
2021/2022 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
4/56 Rada obce schvaluje zakoupení reklamní plochy na automobilu Dacia Logdy
pro Charitu Frenštát p.R v ceně 15.000,- Kč a pověřuje starostu odpovědi na tuto
žádost.
7/56 A Rada obce schvaluje firmu ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01
Český Těšín jako zpracovatele Přípravy žádosti o dotaci pro projekt do programu
obnovy a rozvoje venkova MMR 2021 dle předložené nabídky za celkovou cenu

35.000,- Kč bez DPH za Přepracování žádosti o dotaci na opravu místních
komunikací a pověřuje starostu vystavením objednávky a podáním žádosti.
7/56 B Rada obce schvaluje firmu ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01
Český Těšín jako zpracovatele Přípravy žádosti o dotaci pro projekt do programu
obnovy a rozvoje venkova MMR 2021 dle předložené nabídky za celkovou cenu
49.000,- Kč bez DPH za Žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičny a pověřuje
starostu vystavením objednávky a podáním žádosti.
8/56 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Lichnov a firmou VS projekt,
s.r.o., Na obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25385054 na vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a
rozpočtu pro stavbu „Oprava mostů M9, M10 a lávky L13 v Lichnově“ za cenu
400.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
9/56 A Rada obce schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí nízkého napětí mezi Obcí Lichnov a firmou ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2,
140 00 Praha, IČO: 03592880 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
9/56 B Rada obce schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu mezi
Obcí Lichnov a firmou ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČO:
03592880 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
10/56 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 26 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 30.11.2021 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
10/56 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 35 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 30.11.2021 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
11/56 Rada obce schvaluje rozpočet na stavbu: Výustní objekt v Lichnově (Okluk)
od společnosti JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice za cenu
58.982,50 Kč bez DPH a pověřuje starostu yystavením objednávky.
*****************************************************************

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvoru v zimním období
od 01.11.2021 do 27.3.2022 je
každé pondělí od 15:00 – 16:00 hodin
a každou sobotu od 9:00 – 11:00 hodin.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210

V Den české státnosti …
jsme v muzeu připravili program u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.
V staré kuchyni se mohli návštěvníci při malování mandal zklidnit a načerpat
dokonce i léčivé účinky. U dobré kávy je pak čekalo malé překvapení od žáků
školní družiny, které jim zpříjemní chvilky s knihou.
Dětem děkujeme za nápadité dárky.
Český rozhlas Ostrava
Neděle 17. října, 9:12
Dobré dopoledne
Pohodová nálada, zajímavosti, tipy z regionu a rozhovory
Muzeem vystěhovalectví v Lichnově na Frenštátsku to v neděli zavoní
chlebem. Oslaví tu Světový den chleba, který připadá na 16. října. Na
telefonní lince už teď máme vedoucí muzea.
Dobré sváteční dopoledne ...
Zdravím vás z Lichnova!
1. Opravdu se dnes u vás přímo v muzeu bude péct chléb?
Ano. Svátek chleba oslavíme v našem muzeu s paní Blankou, s jejím odborným
výkladem a ukázkou řemeslného pečení chleba.
2. A můžou si návštěvníci také zkusit práci s těstem nebo ochutnat upečený
chleba?
Paní Blanka v dobovém oblečení nám řekne zajímavosti o zpracování chleba,
o kvasu a o zvyklostech, jak se pekl chléb dříve. U povídání předvede práci s
těstem. A také dá možnost návštěvníkům zkusit stočit chléb do ošatky. Pak
chléb upeče v troubě a nachystá ochutnávku. Už se těším, jak nám to
odpoledne v muzeu pěkně zavoní.

Celý rozhovor najdete na FB Muzeum vystěhovalectví Lichnov
a na Audioarchiv/Český rozhlas Ostrava

11. LISTOPAD
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Den, který je věnován památce válečných veteránů a připomíná konec první
světové války. Symbolem tohoto dne se stal květ vlčího máku, který odkazuje
k bojům u města Ypres (Belgie), kde byl poprvé použit bojový plyn. Na
zničených polích pak vyrašilo množství květů vlčích máků, jaké zde předtím
nikdo neviděl.

Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřeno až 28. listopadu 2021
v pravidelném čase od 14.00-16.00 na 1. (první) adventní neděli.

17. LISTOPAD
DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
a
MEZINÁRODNÍ DEN STUDENSTVA

V neděli 28. 11. 2021 začíná advent. První adventní neděle se nazývá železná.
Během adventu lidé dodržují spoustu tradic: děti dostávají adventní kalendář,
rozsvěcují se vánoční stromy, pořádají se vánoční trhy, chodí Mikuláš a začíná
se péct cukroví. V muzeu je pro vás připravena výstava betlémů, která bude
slavnostně zahájena v neděli v 14.00 hodin. Výstavu si budete moci
prohlédnout až do konce roku.
Alena Dobečková a MMspol.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
OKRES NOVÝ JIČÍN,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Jak
prověřil adaptační kurz naše
prvňáčky? Skvěle! Stále táhnou
za jeden provaz!
První říjnový týden zakončili žáci
první třídy se svou třídní učitelkou
Mgr. Monikou
Hanzelkovou,
zástupkyní ředitelky Mgr. Martinou
Bílkovou a vedoucí vychovatelkou
školní družiny Lucií Vávrovou, DiS.,
společným adaptačním kurzem
v rámci školního projektu Lichnov:
Pošli to dál.
Ve skautském centru
Vanaivan v Kopřivnici
na děti čekaly dvě
paní průvodkyně –
Radka Hývnarová a
Dana Žambochová,
které si pro děti
připravily
dobrodružný
program plný her,
zajímavých
úkolů,
výtvarného tvoření,
úsměvů a dobré
nálady.

„Ve venkovních prostorech se děti zapojily do sportovních i seznamovacích her,
vyzkoušely si svůj postřeh, pohotovost, rychlost, zručnost. Děti hledaly černé
stopy vlků v areálu skautského centra a zelené stopy děti nakonec přivedly až
k vlčímu pokladu,“ popisuje dobrodružnou výpravu třídní učitelka prvňáčků a
zároveň dodává: „Je moc krásné a příjemné vidět na tvářích dětí úsměvy a radost
z toho, že můžeme něco dělat společně a při tom se dobře pobavit a být šťastni,
že jsme spolu jako jedna třída. Vždyť naše heslo třídy je: „Táhneme za jeden
provaz“. Také my, dospělí, jsme se dobře pobavili s dětmi při plnění úkolů a rovněž
v našich tvářích byly vidět radost a úsměvy.“
Adaptační
program
dětem
zanechal
spoustu zážitků
a
dojmů
z
prvního
společného
třídního
výletu.
„Díky
adaptačnímu
kurzu
měly děti možnost
vzájemně se hlouběji
poznat a stmelit třídní
kolektiv.
Procesy
vzájemného sbližování
a poznávání obvykle
trvají dlouhé měsíce,
díky adaptačnímu kurzu jsou začátky sbližování snazší,“ vysvětluje význam
adaptačních kurzů zástupkyně školy, která je na lichnovské základní škole i ve
funkci metodika prevence. Už teď se těšíme na další kurz, který proběhne
v lednu.
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. Na smluvené místo se žáci dopravili
autobusem, který byl hrazen z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což mu
patří poděkování.

Dopravní výchova aneb hrajeme si, učíme se a tvoříme!
Žáci prvního stupně se v rámci výuky se svou učitelkou výtvarné výchovy Mgr.
Petrou Stoklasovou a učitelkou Mgr. Monikou Wilczkovou a ve spolupráci se školní
družinou zapojili do výtvarné soutěže Zebra se za Tebe nerozhlédne. Téma
výtvarné soutěže bylo Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?
Děti mohly použít libovolnou výtvarnou techniku. Vychovatelka Eliška Váňová z
družiny Tygříků měla navíc zajímavý nápad na vytvoření foto příběhu. Paní
vychovatelka Ing. Alice Červenková se s dětmi nejen zapojila do soutěže, ale
věnovala se tématu dopravní výchovy a bezpečnosti při přecházení přes silnici i
v rámci odpolední činnosti s družinkou Smajlíků,“ shrnuje techniky vypracování
výtvarných děl a další aktivity v rámci dopravní výchovy vedoucí vychovatelka
školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Do krajského kola jsme odeslali osmnáct výtvarných prací žáků II. A, II. B, IV. a V.
třídy. Na jejich autory čeká malá sladká odměna za školní kolo.
Zebra se za Tebe nerozhlédne je preventivní projekt, který je realizován Policejním
prezidiem České republiky a je zaměřený na chodce a další účastníky silničního
provozu. Cílem projektu je zejména preventivně působit na chodce a další
účastníky silničního provozu, osvojit si dodržování pravidel bezpečného
přecházení chodců přes vozovku a odbourávat mýty o absolutní přednosti chodců
na přechodech pro chodce.
Bc. Hana Horáková

Vývoj školy v dalších letech aneb Jak se řešil narůstající
počet žáků a jak to bylo s mateřskou školou
Druhý díl seriálu o historii lichnovské školy k 60. výročí od jejího otevření
Po otevření základní školy rychle stoupal počet dětí, proto byly k budově školy
přistaveny další dvě učebny. Dětí bylo tolik, že se muselo učit nouzově i
v Požárním domě. Nejvíce žáků ve své historii měla škola ve školním roce
1985/1986 – v patnácti třídách se učilo 356 dětí. K postupnému snižování žáků
začalo docházet až v roce 1991, kdy byla otevřena dvoutřídní škola v Mniší.

Školní jídelna byla budována v letech 1976–1978, a stala se tak další součástí
školského areálu.
Mateřská škola tak, jak ji známe dnes, byla otevřena v roce 1982. Dříve se učilo
v místnosti Orlovny. První učitelkou byla Josefa Tobiášová, později působila
dlouhá léta ve funkci ředitelky Vlasta Špačková. Mateřská škola v obci fungovala
od roku 1945, ale teprve 1. dubna 1981 byla zahájena výstavba nové budovy.
I díky pomoci občanů byla stavba dokončena v rekordním čase šestnácti měsíců.
Tím se – alespoň prozatím – uzavřel plánovaný školský areál.
Je ale otázka školství v obci definitivně vyřešena?
Autoři: žáci VI. A a VI. B

PETR GERYK - PRODEJ A CHOV RYB NABÍZÍ
VÁNOČNÍ RYBY NA OBJEDNÁVKU (KAPR, AMUR, TOLSTOLOBIK, SUMEC)
OBJEDNÁNÍ OD 1.ŘÍJNA DO 30.LISTOPADU
TELEFONICKY: 732 822 646 (18:00 – 20:00); SMS: 737 551 885, 732 822 646
EMAIL: petger@seznam.cz
OSOBNĚ: LICHNOV 156, 742 75 (V DOBĚ PRODEJE PSTRUHŮ)
DO OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE DRUH RYBY, ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DLE
NABÍDKY
ZPRACOVÁNÍ: 1-ZABITÍ
2-ZABITÍ A VYKUCHÁNÍ
3-ZABITÍ, VYKUCHÁNÍ A ODŠUPINOVÁNÍ;
4-ZABITÍ, VYKUCHÁNÍ A STAŽENÍ KŮŽE
DATUM, ČAS ODBĚRU A CENY BUDOU UPŘESNĚNY NA ZAČÁTKU PROSINCE
PRODEJ PSTRUHA DUHOVÉHO (CENA 155,- / KG)
MOŽNOST USMRCENÍ A VYKUCHÁNÍ
PRODEJ: LICHNOV 156, 742 75, PÁTEK 15:00 – 18:00, SOBOTA 9:00 – 12:00
PŘÍPADNĚ PO TELEFONNÍ DOMLUVĚ (732 822 646)
****************************************************************
*

Jubilanti
V měsíci listopadu se dožívají významného jubilea:
Bobková Marie
Drozdová Marie
Kašpárková Eva

Harabiš Josef
Pustějovský Milan
Buriánková Dna

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