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

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Lichnovského zpravodaje jsem slíbil článek k odpadovému
hospodářství. S novým rokem došlo k navýšení poplatku za odpad pro občany.
Poplatek se zvedl o 50 Kč na 500 Kč za poplatníka. Z okolních obcí spolu
s Trojanovicemi patříme mezi obce s nejnižším poplatkem:
Obec
Poplatek Kč/poplatník
Trojanovice
500
Štramberk
540
Tichá
545
Ženklava
550
Bordovice
575
Veřovice
600
Kopřivnice
660
Frenštát pod Radhoštěm
815
K tomu, abychom si udrželi co nejnižší poplatek za odpad (a tím uchránili Vaše
peněženky) potřebujeme Vaši spolupráci. Stejně jako v jiných částech ekonomiky,
tak i u odpadů dochází ke zvyšování nákladů – vyšší ceny energií, pohonných
hmot, vyšší mzdové náklady, ceny služeb. Do ekonomiky odpadů, ale zasahuje i
legislativa, a to formou poplatků za ukládání odpadů na skládce. Od 1.1.2021 platí
zákon č. 541/2020 Sb., který ukládá, do kdy se můžou ukládat odpady (komunální)
na skládkách. Skládkování skončí v roce 2030 a aby se podpořilo třídění odpadů,
tak zákon také určuje zákonné sazby poplatku (Kč/t) za ukládání odpadu na
skládku, a to až do roku 2029:
Rok
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Výše
800
900
1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850
poplatku
Když přivezeme letos na skládku 1 t komunálního odpadu z popelnic tak
zaplatíme 695 Kč + 15 % DPH = 799 Kč (zůstává skládce) + zákonný poplatek (bere

stát) 900 Kč = 1699 Kč. Za jednu tunu odpadu zaplatíme 1699 Kč. Protože si stát
uvědomil, že to je velký zásah do obecních pokladen, které by se přenesly na
občany, tak vymyslel slevu pro obce. Jak už to bývá, tak i sleva není zadarmo a její
využívání je podmíněno opět lepším tříděním odpadů. Pokud bude obec dobře
třídit může si zákonný poplatek uplatňovat ve výši 500 Kč/t každý rok až do 2029.
Jak je to s podmínkou lepšího třídění? Na každý rok je stanoven limit množství
odpadu na jednoho obyvatele obce a pokud je tento limit dodržen tak se uplatňuje
sleva. Pokud je překročen tak se platí plná sazba poplatku.

Objemný odpad:

Tabulka množství odpadu na obyvatele:

BIO (hnědé kontejnery):

Rok
Množství
odpadu
na
obyvatele
v kg

2021
200

2022
190

2023
180

2024
170

2025
160

2026
150

2027
140

2028
130

2029
120

2012
18

2013
18

2014
25

2015
32

2016
32

2017
35

2018
44

2019
28

2020
29

2021
28

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
18

Dřevo (nábytek ze sběrného dvora):
Rok
Množství
(t)

Rok
Množství
(t)

Rok
Množství
(t)

Směsný komunální odpad (popelnice):

Množst
ví (t)

2011
20

2011

2012

2013

2011
72

2012
67

2013
62

2014
73

2015
60

2016
128

2017
115

2018
121

2019
71

2020
110

2021
129

2011
18

2012
22

2013
19

2014
24

2015
23

2016
23

2017
26

2018
29

2019
29

2020
31

2021
37

2011
23

2012
16

2013
26

2014
20

2015
26

2016
19

2017
20

2018
25

2019
21

2020
27

2021
28

2011
18

2012
25

2013
25

2014
22

2015
6

2016
6

2017
6

2018
9

2019
11

2020
12

2021
13

Plasty:

Letos je limit 190 Kg/obyvatele. Pro příklad, když dovezeme 1 t komunálního
odpadu z popelnic tak zaplatíme 695 Kč + 15 % DPH = 799 Kč + 500 Kč (snížený
zákonný poplatek) = 1299 Kč. Když budeme letos třídit a dodržíme tím limit 190
Kg/obyvatele tak zaplatíme za odpad 1299 Kč. V případě, že limit například
v červnu překročíme tak budeme platit od června 1699 Kč.
Jak je vidět z tabulky, tak se limit na jednoho obyvatele každý rok snižuje. Do limitu
se počítají odpady z popelnic a velkoobjemový odpad a limit se počítá na
obyvatele s trvalým pobytem v obci. Velký problém mají ty obce, ve kterých je
velké množství rekreačních objektů a chatařů. Vytváří se tam značné množství
odpadů, ale limit se počítá jen ze stálých obyvatel.
Jak jsme na tom s množstvím odpadu v Lichnově ukazují tabulky níže:

Rok

Rok
Množství
(t)

201
1
259

201
2
250

201
3
250

201
4
241

201
5
285

201
6
239

201
7
249

201
8
250

201
9
250

202
0
236

202
1
251

Sklo:
Rok
Množství
(t)

Papír:
Rok
Množství
(t)

Kov (plechovky a železo ze sběrného dvora):
Rok
Množství
(t)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
28

2020
5

2021
8

2011

2012

2013
5

2014
3

2015
3

2016
4

2017
5

2018
4

2019
5

2020
3

2021

Oděvy:
Rok
Množství
(t)

Z tabulek je patrné, že množství odpadů z popelnic je víceméně stále stejné,
objemný odpad je také ve stejném množství, protože pokud k němu přičteme
dřevo, tak jsme na množství 46 t. Dřevo v letech 2019 a 2020 se likvidovalo jinak.
BIO odpadů přibývá, ale není to na úkor komunálního odpadu, ale je to hlavně
tráva ze zahrad. U vytříděných odpadů je patrný nárust jednotlivých položek, což
jsou dobré zprávy.
V textu výše jsem psal, že je potřeba Vaší spolupráce v odpadovém hospodářství.
Jednou z pomocí je, aby ti lidé, kteří bydlí v naší obci a nejsou přihlášeni, se
přihlásili k trvalému pobytu. Tím, bude přihlášeno maximální množství občanů
k trvalému pobytu v Lichnově a čím větším počtem občanů budeme dělit celkové
množství komunálního odpadu, tím menší bude výsledná produkce odpadu na
jednoho obyvatele a snadněji splníme limit. Za druhé je to třídění. Stále
v popelnicích končí sklo, plasty, papír a kovy. Nejenže tyto suroviny zvyšují
hmotnost popelnice, ale také se zároveň připravujeme o suroviny, které můžeme
prodat a na odpadech vydělat. Velkou složku v popelnicích tvoří i bioodpad
z kuchyní. Ten je také dost těžký a primárně patří do kompostu nebo do hnědých
kontejnerů.
Závěr tohoto článku je takový, že to, co hodíme do popelnice může ovlivnit výši
poplatku za odpad pro Vás na příští rok. Nebojte se přihlašovat k trvalému pobytu
v Lichnově a nebojte se třídit.
Váš starosta Aleš Mičulka.
*****************************************************************
Usnesení z 61. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 30.12.2021
3/61 Rada obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Lichnov na rok 2022 v celkové výši
28.850.500,- Kč.
4/61 Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Centrum pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava,
IČO: 26593548 pro sociální službu – Občanská poradna Nový Jičín.
5/61 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě č. 27/2004/4402/TO
o odvozu a využití odděleně vytříděných složek odpadů mezi Obcí Lichnov a
firmou SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021 a
pověřuje starostu jeho podpisem.

6/61 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
28.1.2020 mezi Obcí Lichnov a M.K. na změnu doby nájmu do 31.12.2022 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
6/61 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 37 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezi Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.1.2022 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
6/61 C Rada obce schvaluje Dodatek č. 28 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezi Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 31.1.2022 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
7/61 Rada obce bere na vědomí zápis Komise REO č. 21.
8/61 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.8/2021 ve výši 42 882 281 Kč.
*****************************************************************
Usnesení z 62. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 24.01.2022
3/62
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
1120/2021/4500 mezi Obcí Lichnov a firmou SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31,
742 21 Kopřivnice, IČO: 25376021 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
4/62
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě č. 202002 o ukládaní
odpadů na skládce Životice ze dne 1.1.2020 mezi Obcí Lichnov a společností
ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína 194, 742 72, IČO: 25872826 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
6/62
Rada obce pověřuje starostu obce zasláním písemné odpovědi na žádost
pana Hazuky o zřízení veřejného osvětlení.
7/62
Rada obce souhlasí s konáním etapy cyklistického závodu žen GRACIA
ORLOVÁ 2022 na katastru obce Lichnov a Obec Lichnov zajistí také organizační a
finanční výpomoc.
8/62 Rada obce bere na vědomí zapojení ZŠ a MŠ Lichnov do projektu MAP III.
9/62A Rada obce schvaluje Dodatek č. 29 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezi Obcí Lichnov I.K. na změnu doby nájmu do 28.2.2022 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
9/62B Rada obce schvaluje Dodatek č. 38 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezi Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 28.2.2022 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
10/62 Rada obce nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.

11/62 Rada obce bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK na rekonstrukci MK 24c a 25c v Lichnově.
12/62 A Rada obce schvaluje konání zápisu do Mateřské školy dne 10. května 2022
(v případě distančního zápisu pak celý týden od 9. do 13. května 2022).
12/62 B Rada obce bere na vědomí konání zápisu do Základní školy dne 21. dubna
2022 (v případě distančního zápisu pak celý týden od 19. do 22. dubna 2022).
*****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na společné setkání, které se uskuteční ve středu
16.února 2022 ve 14 hodin v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“.
Na vaši účast se těší výbor KD

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

Vyčistím sedačky, čalounění
koberce, interiér automobilů.
Jiří MAREK
739 640 626
IČO: 08842311
*****************************************************************

MASÁŽE LICHNOV č.p.125
OBJEDNÁVKY NA TEL. 731 181 619
nebo bugylee@seznam.cz

k dispozici dárkové poukazy

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
Český rozhlas Ostrava

Sobota 8. ledna, 15:24

Další vysílání z našeho muzea proběhlo v sobotu odpoledne v 15:24.
Paní redaktorka publicistiky si s Josefem Hanzelkou popovídala o práci na jeho
betlémech, kdy a proč začal, který betlém postavil jako první, a který mu zabral
nejvíce času.
Nakonec zaznělo pozvání na nedělní
oficiální ukončení této výstavy.
Návštěvníků bylo hodně z blízka i z daleka.
Z Betléma do muzea přišli Tři králové,
Kašpar, Melichar a Baltazar, krásně
zazpívali, všem pak popřáli štěstí, zdraví a
zanechali nám své nesmazatelné stopy
posvěcenou křídou na dveřích muzea s
nadpisem K † M † B † .
Důkazem této vzácné návštěvy jsou jejich
podpisy v muzejní kronice.

Pestrý podzim života
První setkání Klubu důchodců Lichnov proběhlo ve středu 12. ledna 2022
v klubovně nad pohostinstvím „Na obecní“.
Přivítání nového roku proběhlo předáním
veselých novoročenek, které pro KlubD vyrobily
děti školní družiny. Děkujeme za ně malým
myškám.
Plánovaná beseda s vedením Domova Hortenzie z
Frenštátu p. R. se neuskutečnila ze známých
zdravotních opatření.
Program byl nahrazen společným setkáním
seniorů a horkými nápoji.
Všichni přítomní byli seznámeni s programem
KlubuD na nejbližší období.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
OKRES NOVÝ JIČÍN,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vy rozhodujete, my pomáháme: Desátý ročník projektu
Tesco startuje. Pojďte s námi zase do toho!
Už dvakrát se naše škola zapojila do projektu obchodního řetězce Tesco Vy
rozhodujete, my pomáháme. A pokaždé úspěšně. „Jednou jsme obsadili první a
jednou třetí místo, celkově jsme získali 40 tisíc korun. A to díky dobře napsaným
projektům, které porota vybrala do finále. Za to patří poděkování našim
pedagogům. No a pak bychom se neobešli bez pomoci zákazníků, kteří nakupují
v hypermarketu Tesco, kde probíhá závěrečné hlasování mezi třemi
nejúspěšnějšími projekty. Jim patří poděkování za to, že po nákupu vhodili žeton
jako hlas naší škole,“ uvádí k soutěži ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.
V současnosti běží desátý ročník soutěže a my jsme opět ve finále. Do programu
se letos přihlásilo celkem 553 projektů. Ten náš byl vybrán odbornou porotou
Nadace rozvoje občanské společnosti mezi tři finalisty zdejšího mikroregionu a
opět můžeme získat až 30 tisíc korun.
Tentokrát máme velkou vizi v podobě využití arteterapie ve škole i školce. „Rádi
bychom využili arteterapii při práci s dětmi formou dílen. Chtěli bychom navodit
psychickou pohodu dětí, zmírnit působení stresu a třeba i pomoci dětem, které se
mezi vrstevníky necítí tak, jak by si samy představovaly,“ vysvětluje význam
umělecké terapie autorka projektu, vedoucí
vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.
Hlavním cílem je tedy pořízení kvalitních
výtvarných potřeb (štětců, malířských palet ze
dřeva, sušáků na výkresy a rozličných druhů
barev), proškolení pedagogických pracovníků a
pořízení odborné literatury.
V předchozím ročníku se finance získané za
třetí místo využily k nákupu speciálních
pomůcek. Ty by měly dopomoci k tomu, aby se
děti naučily spolu vycházet, komunikovat,
spolupracovat a také respektovat, že každý
jsme jiný. Rádi bychom touto cestou dosáhli
toho, že se nám nenásilnou formou, tedy hrou,

podaří začlenit do kolektivu zejména děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
což byl od počátku přihlášení do soutěže náš hlavní cíl.
Nyní tyto pomůcky užívají děti ve školní družině Myšáků, kde se největší oblibě
těší hra Jenga XXL, kterou někteří z vás možná znají v menším domácím
provedení. „Ačkoliv je hra zaměřena zejména na trpělivost a soustředěnost, děti
našly i jiné využití a denně v naší družince rostou různě vysoké věže, farmy či
zoologické zahrady,“ sdělila nám Lucie Vávrová. Úspěch těchto her u dětí
zaregistrovala i asistentka pedagoga Jarmila Kociánová: „Často jsem svědkem
toho, kdy děti už během přestávek ve vyučování plánují, kdo si s touto hrou bude
hrát a co z ní ten den
vybudují.“ Dětská fantazie
je prostě nekonečná a
často dokáže překvapit.
I zbytek odměny byl
smysluplně využit. Za
zmínku stojí hra Colloreto
anebo duhové padáky,
které se budou hodit v
teplejším
počasí
na
venkovní aktivity a rovněž
nám učiní zábavnější
hodiny tělesné výchovy.
Odborná literatura zase potěšila pedagogické pracovníky.
Touto cestou žádáme všechny, kdo nakupují v hypermarketu Tesco, aby
nezapomněli naši školu podpořit. Hlasovat můžete až do neděle 13. února. A
pozor! Konkurence je opět velká.
Děkujeme všem za podporu naší školy!
Bc. Hana Horáková

Lichnovská škola před šedesáti lety a dnes a očekávaný návrat čápů
Další díl seriálu k příležitosti 60. výročí otevření školy, který pro čtenáře
Zpravodaje každý měsíc připravuje učitelka českého jazyka, dějepisu a občanské
výchovy Mgr. Ivana Michaličková se svými žáky.
V minulém čísle jsme se společně podívali do budoucnosti naší školy. Šesťáci
čtenářům Zpravodaje přiblížili, jak si představují lichnovskou školu za šedesát let.
V tomto čísle se žáci devátého ročníku zamysleli nad tím, jak mohla škola vypadat
v minulosti, tedy před šedesáti lety. Své srovnání se současnou školou převedli
do podoby obrázků:

Lichnovská škola je opět ve finále soutěže Vy rozhodujete,
my pomáháme. Pomozte jí vyhrát svými hlasy
v hypermarketu Tesco. Hlasuje se až do neděle 13. února.

No a pak tady máme čápy. Teď, uprostřed zimy, samozřejmě ještě ne. Ale na jaře
očekáváme jejich návrat. Návrat čápů, kteří se stali symbolem naší školy. Jak si
jejich přílet představují, nám opět přibližují budoucí absolventi – tentokrát
v podobě humorného komiksu:

Žáci IX. třídy

Informace o zápisu do základní školy
Termín zápisu k povinné školní docházce je stanoven na čtvrtek 21. dubna 2022.
V případě distanční podoby zápisu (bez možné osobní přítomnosti dětí a
zákonných zástupců) pak bude probíhat ve dnech 19. až 22. dubna 2022.
O organizaci zápisu Vás budeme informovat. Věříme však, že se budeme moci
setkat osobně a že se zápis stane opět slavnostním okamžikem prvního vstupu
dítěte do základní školy.
Mgr. Olga Síbrtová

Dotace MSK
Sbor dobrovolných hasičů Lichnov má v naší obci dlouholetou tradici. Byl založen
v roce 1894. Sbor dobrovolných hasičů se angažuje jak na poli sportovním, tak na
poli společensko – kulturním. Sbor se stará také o rozvoj mládeže, hasičských tradic, dokumentuje hasičskou činnost v obci nebo pořádá, či se spolupodílí na konání různých akcí.
V roce 2021 obdržel Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově (okres Nový Jičín) dotaci z Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 ve
výši 45 000 Kč. O poskytnutí dotace rozhodlo na svém zasedání zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 17. 6. 2021 svým usnesením 4/275. Dotace byla použita na vybavení, které je využíváno při pořádání kulturních a sportovních akcích
a na vybavení sportovního družstva.
V roce 2021 připravil Moravskoslezský kraj dotační titul zaměřený právě na podporu činnosti sborů dobrovolných hasičů v našem kraji. Pořádání každé akce, či
vedení kroužku mladých hasičů samozřejmě něco stojí a je třeba mít k dispozici i
odpovídající materiálové zabezpečení. Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje jsme si mohli pořídit vybavení, které bude sloužit jak členům sboru,
tak široké veřejnosti na akcích pořádaných sborem.
Díky dotace MSK kraje jsme v roce 2021 pořídili:
•
Bariéru
Přeskok přes bariéru je jedna z disciplín požárního sportu. Vlastní bariéra umožní
trénink pro žáky, tak dorosty či dospělé hasiče. Možné je ji rozložit na tři standardizované výšky dle věku sportovců.
•
Tablet
Tablet byl zakoupen pro potřeby družstva mladých hasičů. Bude používán k výuce
mladých hasičů, shlížení výukových videí, rozboru chyb apod. Dále jej bude možno
využít k pořizování fotek a videí na soutěžích apod.
•
Projekční plátno
Projekční plátno bude instalováno v hasičském domě. Bude sloužit jak pro potřeby mladých hasičů, tak i celého sboru. U mladých hasičů zejména při teoretické
výuce či k rozborům záznamů ze soutěží. U sboru pak na společenských akcích
sboru.

•

Bundy

Členům výboru a vedoucím mládeže byly pořízeny softshelové bundy se znakem
SDH a domovenkou. Díky nepromokavé úpravě se využijí v chladnějším a deštivém počasí na soutěžích, na kulturních a sportovních akcích. Poslouží také k reprezentaci a propagaci sboru.
Část vybavení lze využít i pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů (kondiční příprava, odborné školení,…).
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji za dotaci.
V této komplikované době byla zrušena celá řada akcí, která znamenala pro sbor
možnost výdělku. Dotace nám zajistila finanční prostředky, které nám umožnily
vytvoření podmínek pro kvalitní fungování kroužku mladých hasičů.
Jsme velice rádi, že Moravskoslezský kraj si uvědomuje důležitost dobrovolných
hasičů a jejich vliv na život v obci.

Prosím sledujte naše webové stránky www.hasicilichnov.cz a facebookové
stránky mladých hasičů, kde budeme informovat o případném zrušení plesu. A
to z důvodu platných vládních opatření.
Děkujeme za pochopení

Evidence obyvatel a matričních událostí v Lichnově
Stručná statistika evidence obyvatel a matričních událostí
obce Lichnov za rok 2021
Narozeno: 14 občánků ( dívky – 10, chlapci – 4)
Přihlášeno: 34 občanů ( ženy – 19, muži – 15)
Zemřelo: 23 občanů (ženy – 11, muži – 12)
Odhlášeno: 42 občanů ( ženy – 18, muži - 24)
Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2021: 1561 občanů
ženy - 747, muži - 814, děti do 15 let - 270, děti do 18 let – 319,
starší 60 let – 386
Průměrný věk
ženy – 42,86, muži – 39,67, děti do 15 let – 7,6, děti do 18 let – 8,88,
starší 60 let – 70,23
V obci Lichnov se uskutečnily 3 obřady uzavření manželství.
V obec Lichnov se uskutečnilo 2 krát vítání občánků.
Poslední přidělené číslo popisné.: 571
*******************************************************************

Jubilanti
V měsíci únoru se dožívají významného jubilea:

Vaňková Olga
Drozd Jan
Švrčková Anna
Kašpárek Jaromír
Pavel Jaromír

Špalková Anna
Babincová Marie
Stražovcová Jozefa
Matúšová Jana
Petrová Alena

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