Informace z Obecního úřadu Lichnov
*****************************************************************
Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov konaného dne 24. 3. 2022
4/20 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 18. zasedání
Zastupitelstva obce.
5/20 A Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 ve výši
32 286 387 Kč.
5/20 B Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního programu ,, Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ a uzavření smlouvy mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Lichnov, Lichnov 90,
742 75 Lichnov a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
5/20 C Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního programu ,, Drobné
vodohospodářské akce“ a uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava a Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
6/20 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichnov č. 1/2022
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
7/20 A Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2051/39 ostatní plocha/jiná
plocha o výměře 98 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína panu P. F. a paní M. F. za cenu
50 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7/20 B Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 41 zahrada o výměře 8 m2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína od M. a P. F. za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
7/20 C Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
2050/3 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
8/20 Zastupitelstvo obce schvaluje podání návrhu ,,Přeložky silnice II/483 v úseku
obcí Lichnov-Tichá“ do Bílé knihy Moravskoslezského kraje a nastavení společné
smlouvy obcí Lichnov, Tichá a města Frenštát pod Radhoštěm k vzájemné spolupráci
na realizaci.
9/20 A Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lichnov ve
výši 60 000 Kč žadateli Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.
9/20 B Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Lichnov mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov IČO: 00298115 a
Moravskoslezským Krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
10/18 Zastupitelstvo obce schvaluje 15 zastupitelů pro volební období 2022-2026.

Sběr železného šrotu
Usnesení z 64. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 07.03.2022
3/64 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku obce Lichnov č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
4/64 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 1202/2022/4402/NO o odvozu a
odstranění nebezpečných složek odpadů vytříděných z komunálního odpadu mezi
Obcí Lichnov a firmou SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ:
25376021 a pověřuje starostu jejím podpisem.
5/64 Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na výsadbu hřbitova,
elektronickou úřední desku a přístavbu vodojemu a pověřuje starostu získáním
nabídek.
6/64 Rada obce pověřuje starostu obce sepsáním a podáním žádosti o dotaci na
vypracování projektové dokumentace chodníku od Šenku k č.p. 251.
7/64 Rada obce neschvaluje zapojení Obce Lichnov do projektu na podporu
intenzifikace třídění z důvodu vysokých vstupních nákladů.
8/64 Rada obce schvaluje uzavření Mateřské školy v době letních prázdnin v termínu
od 11. července 2022 do 14. srpna 2022.
9/64 Rada obce schvaluje finanční dar Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě
pod Radhoštěm, z.s. pro rok 2022 ve výši 1.000,- Kč.
10/64 A Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení prodej pozemku p.č.
2051/39 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 98 m2 za cenu 50,- Kč za m2.
10/64 B Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení koupi pozemku p.č.
41 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře 8 m2 za cenu 50,- Kč za m2.
11/64 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1739/2
v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
12/64 Rada obce schvaluje termín konání Zastupitelstva obce dne 24.3.2022 od 17h
s navrženým programem.
********************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na společné setkání, které se uskuteční ve středu
13. dubna 2022 ve 15 hodin v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“.
Výbor se sejde ve 14:30 hodin.
Na vaši účast se těší výbor KD

Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 9. dubna 2022 od 10:00 hod.
NEBUDOU SE PŘIJÍMAT AUTODÍLY!!!
Sběr se bude konat pouze v obci
(v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze svoz uskutečnit individuálně po tel.
dohodě s panem Stanislavem Kellerem, tel. 603 522 469).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili pokud možno až
v sobotu 9. dubna v ranních hodinách
z důvodu zabránění převzetí šrotu nepovolanými osobami.
*****************************************************************

Velkoobjemový odpad – kontejnery
Svoz velkoobjemového odpadu se ruší, jelikož občané obce mají možnost využít
sběrný dvůr.
Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvoru v letním období od 28.3.2022 do 30.10.2022 je každé
pondělí od 15:00 – 17:00 hodin a
každou sobotu od 09:00 – 11:00 hodin.
*****************************************************************

Nebezpečný odpad – sobota 9. dubna 2022
Dolní dráhy
u „Pračky“ č.p.124
u kostela
most Horní dráhy
u čp.63 p. Gilarová

8:00 –
8:20 –
8:40 –
9:00 –
9:10 –

8:20
8:40
9:00
9:10
9:20

„Klimíček“ čp. 274
9:20 – 9:30
Daremní – J.Pavel
9:30 – 9:40
přejezd k Vlčině
9:40 – 9:50
Zadky – odb. k nádržím 9:50 – 10:00

Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se vztahují
pouze na směsný komunální odpad (popelnice, plasty, sklo); ostatní odpad vzniklý
podnikatelskou činností včetně nebezpečného odpadu jsou povinni likvidovat
vlastním nákladem.
********************************************************************

Tašky na tříděný odpad
Obec Lichnov se zapojila do projektu zaměřeného na podporu třídění odpadu v
domácnostech. Občané s trvalým bydlištěm v obci Lichnov si mohou zdarma
vyzvednout barevné separační tašky na papír, plasty a sklo v kanceláři podatelny
Obecního úřadu Lichnov v úředních hodinách.

Muzeum vystěhovalectví
Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín
Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov zahajuje novou sezonu v roce 2022.
Po dlouhých zimních měsících otevíráme muzeum 17. dubna
na Velikonoční neděli.
Protože v Lichnově žila Julie Špačková, lidová umělkyně, známá malířka kraslic,
už teď připravujeme muzeum „Na velikonoční kupačku!“
Kdo umí vajíčka jakkoli zdobit a pomlázku uplést, přineste je do muzea v neděli
10. dubna od 14.00-16.00. Tím nám pomůžete při velikonoční výzdobě muzea.

Přesné termíny otevření muzea jsou letos uváděny nejen v Lichnovském zpravodaji,
ale také v kalendáři obce Lichnov.
Sledovat můžete i Facebook muzea: Muzeum vystěhovalectví Lichnov
a vývěsku u autobusové zastávky OÚ Lichnov.
Užijte se klidné svátky jara!
Alena Dobečková a MMspol.

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

V sobotu 12. března jsme navštívili království pohádek v Ostravě.
Velcí i malí účastníci výletu si už před vstupem do Světa techniky prohlédli originální
kočár z pohádky Slíbená princezna. Pak
následovaly kostýmy z Krkonošských
pohádek, navštívili jsme domeček kocoura
Mikeše, pařezovou chaloupku a hrad Kulíkov
z pásma pohádek O zvířátkách pana Krbce.
Výstava je interaktivní, děti si zkusily různé
aktivity, mohly si vyzkoušet i práci v
dabingovém studiu, projít bludiště a posadit
se do Krtkova autíčka.

Obecní úřad Lichnov společně s Klubem důchodců pořádá zájezd
do Centra tradičních technologií v Příboře na přednášku
Velikonoce za starých časů
s lektorem Václavem Michaličkou

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Stojí tu zámeček z 16.
století v renesančním slohu, v jehož sklepení v
cihlových klenbách je zámecká restaurace. Kolem
se rozprostírá zámecký park.
V blízkosti Staré Vsi se rozkládají Jistebnické
rybníky, kolem kterých jsme se dostali do vesnice
Jistebník, kde jsme si prohlédli Galerijní ulici a
Galerijní rybník. Nechyběl ani chutný oběd.

Úterý 5. dubna 2022 11.45 hodin
Odjezd od OÚ Lichnov v 11.15, po skončení přednášky v 12.45 možnost obědu.
Na tento zájezd se hlaste na mob. 736 281 731.
********************************************************************
Velikonoční bohoslužby 2022 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
10. 4. Květná neděle - 10:10 - velikonoční zpovídání po Mši svaté do 13:30
14. 4. Zelený čtvrtek - 19:00 - během Mše svaté bude obřad umývání nohou
+ tichá adorace po mši svaté do 21:00
15. 4. Velikonoční zpovídání od 12:30 – 14:30 Velkopáteční obřady - 15:00 Křížová
cesta venku a po ní budou následovat obřady + adorace u Božího hrobu do 20:00
16. 4. Bílá sobota - adorace u Božího hrobu od 8:00 -12:00

Celý výlet byl zpestřen výměnou jednoho autobusu za druhý, neboť ten první
ve Staré Vsi „dojel“ na poruchu klínového řemenu.
Alena Dobečková

17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 4:30 - po Mši svaté bude žehnání pokrmů
18. 4. Velikonoční pondělí - Mše svatá Bordovice -7:30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
OKRES NOVÝ JIČÍN,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sbírka na podporu dětem postiženým válkou na Ukrajině dopadla nad očekávání.
Děkujeme!
Děti dětem, tak se jmenovala akce, kterou organizoval žákovský parlament naší školy
na podporu dětí postižených válečným konfliktem na Ukrajině a která se uskutečnila
ve středu 9. března 2022. Od sedmé do osmé hodiny ranní mohli rodiče přispět
v prostorách školky při doprovázení svých ratolestí a od půl osmé do půl třetí se
kasičky pro dobrovolné příspěvky otevřely na hlavní chodbě v základní škole nejen pro
žáky, ale také pro pracovníky školy.
Výše příspěvku byla stanovena na symbolických dvacet korun. Za tuto minimální sumu
si dárci mohli o přestávce u
stolečku žákovského parlamentu
vzít stužku žluto-modré barvy,
minivlajku
nebo
ukrajinský
kamínek malovaný dětmi ve
školní družince.
Zvlášť dojemná chvíle nastala,
když učitel hudební výchovy MgA.
Jiří Najvar, DiS., začal zpívat
ukrajinskou hymnu. Chodba
ztichla a všichni své myšlenky
přenesli za hranice České
republiky, k dětem, které tento
den nemohou být ve škole se svými kamarády.
Dobrovolná akce na podporu dětí, které by nikdy neměly zažít žádný válečný konflikt,
a muset tak opustit svou rodnou zemi, dopadla nad očekávání. Společně jsme vybrali
částku 22 308 Kč! Velmi děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli.
„S žákovským parlamentem jsme se hned na začátku dohodli, že výtěžek poputuje
k dětem. Momentálně proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm zasedání krizového
štábu, kde jsme s řediteli dalších škol a představiteli města řešili přijímání
ukrajinských dětí do mateřských a základních škol. K nim by měla směřovat naše
podpora. Z toho důvodu jsme v kontaktu s naší kolegyní Annou Čechovou, která
zároveň pracuje pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm.

Chtěli bychom dětem zakoupit například pomůcky do
školy – dle momentální potřeby, jakmile dostaneme
podnět, co je pro děti nezbytné a čím bychom mohli
pomoci,“ uvádí ke sbírce ředitelka školy Mgr. Olga
Síbrtová.
Děti se prostřednictvím obdobných akcí učí soucítění
s jinými a vzájemné solidaritě. Ve válečném konfliktu,
který nemůžeme přímo ovlivnit, jsme se mohli svým
zapojením do pomoci těm, kteří jsou válkou přímo
zasaženi, společně lépe vyrovnat s novou a těžkou
situací.
Bc. Hana Horáková

Získali jsme dotaci ve výši 10 tisíc korun pro rozvoj arteterapie ve školce i družince.
I díky Vám!

Vážení čtenáři, děkuji všem zákazníkům
obchodního řetězce Tesco Kopřivnice,
kteří svým hlasem podpořili naši školu a
projekt, se kterým jsme soutěžili
v grantovém programu Tesco: Vy
rozhodujete, my pomáháme. Rovněž
děkuji vedoucí vychovatelce školní
družiny Lucii Vávrové, DiS., která byla
hnacím motorem zapojení naší školy do
tohoto programu. Díky projektu, který
vytvořila, a Vašim hlasům získala naše
škola dotaci ve výši 10 tisíc korun na
pomůcky pro arteterapii v mateřské škole
i školní družině.

Blíží se zápis do první třídy, do školy zveme budoucí prvňáčky i jejich rodiče

Oznámení změny termínu zápisu do mateřské školy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, naše škola otvírá dveře předškolákům, kteří jsou
připraveni a odhodláni opustit brány školky a vstoupit přes hory a přes doly
pohádkami do školy. Ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 14 do 18 hodin Vás zveme k zápisu
do první třídy, který se uskuteční v budově základní školy.
Přijďte příjemně naladěni, využijte možnosti prohlídky školy, dejte si u nás něco
dobrého na zub a užijte si spolu s námi tento významný okamžik v životě svého dítěte.
Pro budoucí prvňáčky máme připravený pohádkový program, aby na tento den
nezapomněli a těšili se, až v září zasednou do školních lavic.

Vážení rodiče a zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že po jednání krizového štábu
ředitelů škol ORP Frenštát pod Radhoštěm a v dohodě se zřizovatelem dochází
k posunutí termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání. Nově je termín zápisu stanoven
na pondělí 16. května 2022. Důvodem je změna legislativy s ohledem na přicházející
uprchlíky z Ukrajiny a vyhlášení nových termínů zápisu do škol pro ukrajinské děti v
období měsíců června a července. Z tohoto důvodu je přesunut i termín standardního
zápisu. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Olga Síbrtová
********************************************************************

Na všechny příchozí se těší tým zkušených pedagogů a vedení školy.

Výroční osmisměrka pro čtenáře
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, přináší osmisměrku. Najdou čtenáři všechna
slova, která do ní žáci ukryli?

Víceúčelové hřiště opět otevřeno
Od dubna je opět orelské hřiště otevřeno od 8 hodin pro veřejnost – do tmy.
Prosíme návštěvníky:
- Aby se chovali ohleduplně k zařízení hřiště a neničili jej
- Udržovali a po sobě zanechávali pořádek (odpadkové koše jsou na hřišti
rozmístěny)
- Pomůcky (kola, odrážedla atd.) si odváželi domů (nenechávali na hřišti), po
zkušenosti z loňského roku, kdy „…náctiletí“ tyto pomůcky ničili, resp. jimi
ničili zařízení hřiště
********************************************************************

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

Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům k rekonstrukci.
Platba v hotovosti.
Nabídky na tel.: 603 111 528

Myslivecký spolek Lichnov – Bordovice
informuje o změně nájemce myslivecké chaty v Lichnově.
V případě zájmu o pronájem této myslivecké chaty kontaktujte
pana Libora Lukeše, mob: 731 883 862.
********************************************************************

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
V letošním 48. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných se
zúčastnilo 87 startujících.
Přeborníkem obce za rok 2022 a držitelem putovního poháru starosty obce na další
rok se stal Zdeněk Dobečka s 91 body.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci:
1. Kuchta Adam
2. Kellerová Alexandra
3. Pustějovský Jakub

70 b.
61 b.
43 b.

Starší žáci :
1. Pospíšil Jan
2. Kutáčová Daniela
3. Langerová Eva

72 b.
67 b.
61 b.

Junioři:
1. Pustějovský Maxim
2. Gilar Oldřich
3. Keller Patrik

79 b.
63 b.
50 b.

Juniorky:
1. Pustějovská Adéla
2. Mičulková Nela
3. Lišková Silvie

74 b.
66 b.
62 b.

Ženy:
1. Pavlasová Petra
2. Supiková Markéta
3. Tekulová Adéla

84 b.
82 b.
73 b.

Muži:
1. Vaněk Ladislav ml.
2. Dobečka Jakub
3. Mikunda Petr

89 b.
89 b.
86 b.

Senioři:
1. Dobečka Zdeněk
2. Vaněk Ladislav
3. Frýdl Jaroslav

91 b.
86 b.
86 b.

Družstva:
1. Myslivci
2. Lyžaři
3. Hasiči

265 b.
247 b.
204 b.

O B E C T R O J A N O V I C E, okres Nový Jičín PSČ 744 01
Trojanovice č. p. 210, 744 01 Trojanovice
vyhlašuje dle § 6 zákona č. 31/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
referent / referentka obecního úřadu.
Místo výkonu práce: Obecní úřad Trojanovice, Trojanovice č. p. 210, 744 01

-

-

Druh práce:
zajišťování a příprava podkladů – vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, vyjádření
k územnímu plánu, povolení k sjezdu, zvláštní užívání, zakládání dokumentací
rodinných domů a chat
zajišťování podkladů a vyjádření pro stavební povolení a územní rozhodnutí obecních
stavebních projektů
účast na kontrolních dnech stavebních projektů obce Trojanovice
podávání žádostí o kolaudační rozhodnutí, koordinovaná stanoviska, vyjádření
správců sítí
evidence čísel popisných a evidenčních, přidělování čísel popisných
evidence veřejných zakázek
zajišťování a příprava podkladů ke kupním, směnným, darovacím smlouvám, věcným
břemenům
příjem a vyřízení žádostí o finanční příspěvky dle směrnic (studna, ČOV, materiál za
vodovodní a kanalizační přípojky)
pasport komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení a mostů
správa revizí technologických vybavení majetku obce Trojanovice
správa žádostí o dotace
evidence žádostí o opravy obecních komunikací
zpracování podkladů pro zastupitelstvo a účast na zastupitelstvech obce Trojanovice
další činnosti dle pokynů starosty
Bližší informace a přihlášku najdete na webových stránkách Obce Lichnov.

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

Jubilanti
V měsíci dubnu se dožívají
významného jubilea:

Hořelková Vlasta
Koudeláková Anastazie
Zátopková Anna
Tichavská Alena
Reková Jaroslava
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
************************************************************************

www.lichnov.cz sekce Úřední deska
Mgr. Jiří Novotný, v. r.

starosta obce Trojanovice
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