Informace z Obecního úřadu Lichnov
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v tomto čísle našeho zpravodaje bych vás chtěl informovat o novinkách v letošním roce.
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Lichnov o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství. Za tímto dlouhým názvem se skrývá
technická norma, která stanovuje jaké odpady na území obce vznikají, kde se
shromažďují, kde se nacházejí sběrné nádoby atd.. Tato vyhláška je velmi podobná té
předcházející, kterou nahrazuje. V té nové je však něco navíc, a to předcházení vzniku
odpadu. Ve snaze snížit objem odpadu, lze některé movité věci odložené do sběrného
dvoru opětovně využít. Jedná se o funkční nábytek, oděvy a textil, kuchyňské vybavení,
knihy, hračky a sportovní vybavení. Donesené věci musí být funkční, čisté a použitelné.
Tyto věci můžete donést do sběrného dvora, kde budou uloženy, a naopak si můžete
zde přijít prohlédnout již uložené věci a případně si něco, co se vám hodí, odnést. Dále
je také může obec nabídnout potřebným prostřednictvím Charity nebo Armády spásy.
Pro lepší přehled bych rád uváděl seznam použitelných odložených věcí na webu obce.
U Bordovic obec nechala namontovat měřiče rychlosti. Radary byly součástí projektu
dokončení chodníku do Bordovic. Jako prvek bezpečnosti nám navýšily body
v hodnocení projektu a pomohly získat dotaci na chodník. Také občané žijící u
bordovické křižovatky si radary žádali, aby pomohly zklidnit dopravu. Ke zklidnění
přispěje jistě i měření rychlosti městskými strážníky z Frenštátu. Ti budou občas měřit
rychlost v úseku právě u Bordovic a také ve vjezdu do obce od Štramberka. Všechna tato
pozitiva vyvracejí názory některých občanů, že radary jsou zbytečné a obec vyhodila
peníze.
S rostoucí cenou elektřiny nám jistě pomůže výměna lamp veřejného osvětlení za nové
LED svítidla. Zbývá ještě vyměnit pár lamp nebo žárovek na přechodech pro chodce,
hřbitově a parkových svítidlech v centru. Staré lampy měly spotřebu 70 až 250 W, u
nových je to do 30 W. Se hřbitovem je spojena ještě jedna investice, která by již v době
vydání tohoto čísla měla být zrealizována. Jedná se o novou výsadbu. Stávající zeleň na
hřbitově byla odstraněna, a to z toho důvodu, že tuje byly přestárlé a rozrůstaly se přes
hroby. Nová výsadba se bude skládat z tisů. Bude jednotná a bude symetrická. Rohy a
střed tvoří sloupové tisy a prostor zaplňují tisy kulovité.
Vážení spoluobčané, v nadcházejícím měsíci vám přeji krásné a slunné májové dny.
starosta obce Aleš Mičulka

Usnesení z 65. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 28.03.2022
3/65 Rada obce bere na vědomí Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2021 v obci Lichnov.
4/65 Rada obce nedoporučuje zastupitelstvu obce ke schválení Žádost o podporu Linky bezpečí,
z.s.
5/65 Rada obce schvaluje opravu obslužné komunikace na louce v lokalitě zastávky U Přibyly
firmou Nevřiva Tomáš, Nádražní 226, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 47866667 za cenu
219.539,21 Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
6/65 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Lichnov a firmou Rest ART M. Müllerová
s.r.o., Starý kopec 33/20, 747 94 Děhylov, IČO: 28 777 52 na restaurátorské práce na sloupu se
sochou Panny Marie s dítětem za celkovou cenu ve výši 253.300,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
jejím podpisem.
7/65A Rada obce schvaluje Smlouvu na hudební produkci skupiny Rock&Roll band Marcela
Woodmana na akci "Den obce“ v Lichnově mezi obcí Lichnov a agenturou Marcel Lesník,
Martinovská 3262/50, Ostrava - Martinov, 723 00, IČO: 13598538 za smluvní cenu ve výši
79.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
7/65B Rada obce schvaluje Smlouvu o vystoupení hudební skupiny „Pekař“ na akci "Den obce“ v
Lichnově mezi obcí Lichnov a agenturou RedHead Music s.r.o, Tusarova 791/31, 170 00, Praha 7,
IČO: 02489881 za smluvní cenu ve výši 50.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
8/65 Rada obce schvaluje obnovu zeleně na místním hřbitově dodavatelem Zahrada-Park-Krajina
s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:28594916 za cenu 130.950,20 Kč bez
DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
9/65 Rada obce schvaluje jako dodavatele elektronické úřední desky v obci Lichnov firmu
DigyDay Czech s.r.o., 1. máje 481/16, 709 00 Ostrava-Mariánské hory, IČO: 06078362 za cenu
153.300,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
10/65A Rada obce ruší usnesení č. 12/62A z 24.1.2022.
10/65B Rada obce schvaluje konání zápisu do Mateřské školy dne 16. května 2022.
11/65 Rada obce bere na vědomí zápis Komise REO č. 22.
12/65 Rada obce schvaluje Dodatek č. 40 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014 mezí Obcí
Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 30.4.2022 a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
13/65 Rada obce pověřuje starostu obce získáním nové nabídky od firmy T-Mobile na mobilní
služby u stávajících obecních SIM karet se zachováním stejného rozsahu služeb.
15/65 Rada obce schvaluje zrušení výběrového řízení na rozšíření obecního vodojemu z důvodu
malého počtu podaných nabídek (pouze jedna) a pověřuje starostu obce vypsáním nového
výběrového řízení na tuto akci.

Obec Lichnov
Lichnov 90, 742 75

POZVÁNKA
na veřejné projednání návrhu Územního plánu Lichnov,
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se uskuteční

v pondělí 9. května 2022 v 15:00 hodin
v sále kulturního zařízení Lichnov
Více informací naleznete na webových stránkách obce Lichnov
v sekci „obecní úřad -úřední deska-veřejné vyhlášky“.
**********************************************************************

Vítání občánků
Chtěli bychom požádat všechny rodiče, jejichž dítě je narozeno od 1. 7. 2021
do 30. 4. 2022, a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť se závazně
přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově.
Tel.č. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín "Vítání občánků" je v květnu.
Průběh "Vítání občánků" bude upřesněn na pozvánce.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín
Mezinárodní den muzeí 2022
V roce 1977 určila Mezinárodní rada muzeí (ICOM) 18. květen
jako Mezinárodní den muzeí. International Museum Day
Tématem pro rok 2022 je Síla muzeí! The Power Museums!

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
Pestrý podzim života
V úterý 5. dubna jsme navštívili Centrum tradičních technologií v Příboře.
Zúčastnili jsme se programu Velikonoce „za starých časů.“
Pan Václav Michalička vyprávěl, jak velikonoční období probíhalo v minulosti, jaké
tradiční činnosti byly spjaté s tímto časem.
Dozvěděli jsme se, že bílá vyfouklá vajíčka se používala pouze na Morenu, původní
vajíčka byla vždy plná a červená. Naši předkové neznali synteticky vyrobené barvy,
přesto věděli, jak z přírody barvy získat. Používali dřevo brazilské, z moruše, olše nebo
jabloně. Na vajíčkách se objevovaly květinové a geometrické vzory, postavy lidí i zvířat.
Novinkou pro nás bylo, že hospodáři kutáleli vejce kolem pole, aby si zajistili dobrou
úrodu, po hřbetech krav, aby dávaly dost mléka a také po člověku, aby byl zdráv.
A také vzpomněl nejznámější lidovou umělkyni, známou malířku kraslic, paní Julii
Špačkovou z Lichnova. Kresbu prováděla čistým včelím voskem, používala přírodní
barvy, a to černou, červenou a žlutou.
Celý pořad byl zaměřen na jarní období, a proto i my jsme odjeli pozorovat online pár
čápů na komíně restaurace U Čápa.
Velikonoční poděkování
patří dětem školní družiny,
které vyrobily pro KlubD
veselá velikonoční přání.

Také bych chtěla poděkovat paní Marii Pustějovské, která
udělala velikonoční úklid u kontejnerů naproti svému
domu. Doufám, že tento pořádek vydrží dlouho.

Jak dlouho trvají Velikonoce?
Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní (tzv. velikonoční doba),
která vrcholí svátkem seslání Ducha svatého – letnicemi – 5. června.
Proto naši velikonoční výstavu můžete navštívit i během měsíce května.
V květnu je muzeum otevřeno v neděli 1. 5. od 14.00-16.00
a v sobotu 14. 5. od 20.00-22.00 na Muzejní noc.

Alena Dobečková
**********************************************************************

Vážení příznivci lichnovského kina,
oznamujeme vám, že promítání filmů bude v letním období přerušeno a opět bude
zahájeno na podzim.
V měsíci červenci se můžete těšit na promítání letního kina v areálu obecního úřadu.
.

Časopis SeniorTip
ročník XXIII., číslo 1,
11. 3. 2022
Senioři v Lichnově mají pestrý program po celý rok
Klub důchodců v Lichnově (u Frenštátu pod Radhoštěm) funguje už déle než dvacet let.
V současnosti má 77 členů ve věku 63 až 85 let, o které se stará sedm důvěrníků. Všichni
se pravidelně jednou měsíčně scházejí v obecní klubovně, kde tráví společné odpoledne
s připraveným programem.
Alena Dobečková, členka klubu říká: „Náš obecní úřad seniory finančně podporuje a z
rozpočtu obce hradí především autobusovou dopravu na zájezdy a divadlo. Letos podal
žádost o podporu do krajského Programu na podporu zdravého stárnutí, jehož cílem je
zajistit seniorům celoroční zajímavý program pod názvem Pestrý podzim života v
Lichnově. Jsou zde zahrnuty kulturní, společenské a sportovní akce, poznávací zájezdy,
besedy s lektorem CETRAT Příbor, vzdělávací seminář s lektorem Dolní oblasti Vítkovice
v Ostravě i návštěvy divadla nebo kina.“

Jak u vás slavíte Velikonoce?
„Co se týká Velikonoc, v Lichnově od nepaměti vládl zvyk, že v pondělí se chodilo na
velikonoční „kupačku“. V tento den měla být dívka vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.
A měla darovat červené vejce. V Lichnově je dodnes známá Julie Špačková (1881-1953),
lidová umělkyně, malířka kraslic. Kresba se prováděla čistým včelím voskem, používaly
se převážně přírodní barvy, a to černá, červená a žlutá. Vosk se nanášel plechovou
trubičkou na vejce a ta se pak barvila v lázni. O kraslice byl velký zájem v okolí a před
Velikonocemi bylo takto vyzdobeno i 20 kop vajíček. Hádanka pro čtenáře SeniorTipu:
víte, kolik je kopa?“
Paní Alena Dobečková je mimo jiné vedoucí Muzea vystěhovalectví Lichnov, které se od
Velikonoc opět otevírá veřejnosti, a které nabízí stálou expozici o vystěhovalectví našich
krajanů do Ameriky. O tomto muzeu jsme už v našem časopise psali.
Jiří Muladi, redaktor časopisu SeniorTip

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
OKRES NOVÝ JIČÍN,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Lichnov: Pošli to dál! Aneb pokud
chceš být patronem, nesmíš nikdy
z kola ven
Na přelomu měsíců března a dubna
se osmáci, šesťáci a prvňáčci mohli
těšit hned z několika stmelovacích
kurzů pod příznačným názvem
Lichnov: Pošli to dál! Ty pro naši
školu uskutečnily v kopřivnickém
Skautském centru Vanaivan zkušené
instruktorky Radka a Borůvka. A my
vám přinášíme zaručené zprávy o
tom, jak naši žáci obstáli v mnohdy ne úplně snadných situacích.
VIII. A a VIII B
„Podstatou stmelovacích kurzů je
vzájemně si pomáhat a komunikovat
s ostatními,“ otevírá téma učitelka VIII. B
Mgr. Petra Stoklasová a dodává, že i žáci
sami byli na pochybách, zda budou dobře
fungovat jako kolektiv. Avšak po
počátečních rozpacích se osmáci vzbudili
a vrhli se do plnění úkolů, na kterých se
snažili pracovat společně a doplňovat se.
Podobně na tom byli i žáci z VIII. A.
Překvapilo je, že dovedli spolupracovat
jak se svými spolužáky, tak i s druhou
osmičkou, se kterou se díky společným aktivitám sblížili.
„Kromě utužování vztahů získaly pozornost i úkoly, které měli žáci plnit. Nejvíce
zabodovalo hledání klíčů podle indicií. Když byly nalezeny, mohli se soutěžící dostat do
budovy Vanaivanu. Osmáci se svých patronských rolí zhostili opravdu dobře,“ chválí žáky
třídní učitelka VIII. A Mgr. Hana Poláková.

„Ráda bych ještě poděkovala Daně a Radce, že to s námi nevzdaly a ukázaly nám, že jako
kolektiv fungujeme – a ještě jsme se dokázali u plnění úkolů bavit. O to lépe jsme pak
byli připraveni na druhou část kurzu, kdy jsme spolupracovali s šesťáky a druhou
osmičkou,“ uzavírá povídání o společně strávených dnech Mgr. Petra Stoklasová.
I. třída a VI. třída
Prvňáčci se na kurz ve Vanaivanu
moc těšili, protože tam nejeli
poprvé. Nové však pro ně bylo to,
s kým tam jeli – a to se šesťáky, svými patrony! Šesťáci se o
prvňáčky moc pěkně starali a
prvňáčci se zase nebáli s většími
žáky spolupracovat. Překvapením
bylo i počasí – krásně totiž sněžilo
a zbyl čas i na koulovačku.
„Aktivity měly u prvňáčků úspěch,
ale ještě větším zážitkem bylo, že je mohli plnit s těmi staršími. Vznikla tam dokonce
nová přátelství, které ani aprílové počasí nezkazilo,“ uvedla třídní učitelka prvňáčků Mgr.
Monika Hanzelková. Na závěr obě třídy našly schovaný poklad, a tím se celý den plný
her a zábavy uzavřel, neboť byla splněna další mise stmelovacího kurzu.
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 ve výši
80 tisíc korun.
„Poděkování patří také Spolku
rodičů a přátel školy, který
finančně podporuje výjezdy žáků
do Vanaivanu příspěvkem na
dopravu,
a
také
našemu
zřizovateli, který se stará o závoz
obědů z naší školy do skautského
centra. Díky této sehrané
spolupráci
lze
realizovat
stmelovací aktivity, které mají vliv
na bezpečné prostředí a celkově
dobrou atmosféru nejen mezi žáky tříd, ale i napříč ročníky,“ uvádí závěrem ředitelka
školy Mgr. Olga Síbrtová.
Bc. Hana Horáková

Škola si připomíná šedesátku
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 básničku našich deváťáků.

Báseň k výročí školy
Škola šedesát let slaví,
stále se v ní učí,
učení nás někdy baví,
ale někdy mučí.
Na obědy chodíme,
velmi nám to chutná,
s učiteli se vidíme,
nic nám není putna.
Volejbal bychom rádi hráli,
a nikdy se nenudili,
více volna bychom brali,
s kamarády si legraci užili.
Ani uklízet nám nevadí,
když odpadky sbíráme,
gumáky, rukavice se nasadí
a my do akce se dáme.
Už jsme tady devět let,
ke konci roku se blížíme,
se třídou vyrazíme na výlet
a k prázdninám vzhlížíme.
Kolektiv autorů IX. třídy
Blíží se zápis k předškolnímu vzdělávání
Vážení rodiče, v pondělí 16. května 2022 se uskuteční zápis k předškolnímu vzdělávání.
Podrobné informace k zápisu, včetně způsobu, jak si tento den rezervovat čas pro zápis,
najdete na internetových stránkách školy.
Mgr. Olga Síbrtová

Sbor dobrovolných hasičů Lichnov
si vás dovoluje pozvat na
slavnostní mši svatou u příležitosti

svátku sv. Floriana
patrona hasičů, kominíků a zedníků.

Mše svatá bude v pátek 6. května 2022 v 18.00
v kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově.
**********************************************************************

Sv. Florian
Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách
běžný a hojně užívaný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které
měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a
nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství" je však třeba
chápat v symbolickém slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.
Svatý Florián má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo.
Všechny ostatní výklady jeho „hasičství" jsou výsledkem pozdějších legend.
Působil jako plukovník římského vojska v Cetii. Florián se odmítnul vzdát své
křesťanské víry. Byl tedy odsouzen k smrti.
Svatý Florián zemřel dne 4. května roku 304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z
mostu do řeky Enže s mlýnským kolem připevněným na krku.

Turnaj v kuličkách -VII. ročník o Pohár Orla jednoty Lichnov - neděle 22. května 2022
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, do 15 let zdarma
Hrát se bude na asfaltové ploše víceúčelového orelského hřiště v případě nedeštivého
počasí.
**********************************************************************
Víceúčelové hřiště otevřeno
Od dubna je opět orelské hřiště otevřeno pro veřejnost – od 8 hodin do tmy.
V minulém čísle zpravodaje jsme apelovali na návštěvníky hřiště mj. aby - se chovali
ohleduplně k zařízení hřiště a neničili jej, aby udržovali a po sobě zanechávali pořádek.
A zkušenosti z dubna letošního roku?
Vyškrábaný nápis na stole (nově natřený) – viz foto.
Nepořádek na celém hřišti, ale hlavně okolo stolů – otisky nohou na lavicích, láhve od
nápojů (kofoly, drinky apod.) odhozené na zemi, vhozené do košů nesešlápnuté, mezi
jiným odpadem (třídění žádné – ačkoliv je na hřišti popelnice na plastové obaly),
rozházené obaly od brambůrků, vršky od drinků, plastových láhví, žvýkačky, lízátka
(zbytky), dřívka od nanuků – vše na zemi nejen okolo stolů, ale i po celém hřišti –
zkrátka, kde mládež chce (kde brambůrky dojí, dolíže nanuk resp. lízátko, dopije nápoj),
tam to odhodím.
Toto je vizitka některé naší školou povinné mládeže.
Šetřením zjištěno – nikdo nic neudělal, neodhodil (to druzí, to samo).
Za provozovatele hřiště – Orla jednoty Lichnov – Matúš Miroslav

Nabídka práce:
Účetní - ekonom
Společnost ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína hledá do svého kolektivu
kolegu/kolegyni na pozici účetní – ekonom.
Náplň práce:
• Kompletní účtování v soustavě podvojného účetnictví včetně všech činností
s tím souvisejících (banka, pokladna, majetek, inventury, měsíční závěrky,
DPH, kontrolní hlášení, statistika, atd.)
• Zpracování mezd přibližně 20 zaměstnanců včetně personalistiky
• Roční závěrka a příprava podkladů pro audit a daňového poradce
Požadujeme:
• SŠ/VŠ, vzdělání ekonomického směru výhodou
• Praxi na obdobné pozici alespoň 2 roky
• Znalost podvojného účetnictví, orientace v daňové problematice a zpracování
mezd
• Samostatnost, pečlivost a odpovědnost
• Uživatelskou znalost práce na PC
• Bezúhonnost – čistý trestní rejstřík
Nabízíme:
• Práce na plný úvazek na dobu neurčitou
• Zajímavé finanční ohodnocení
• 25 dní dovolené
• Profesní kurzy
• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní připojištění
Datum nástupu: dle dohody
Více informací na tel. 556 759 385 nebo sekretariat@asompo.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kiššová – ředitelka společnosti

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

Jubilanti
V měsíci květnu se dožívají
významného jubilea:

Šrubař Ladislav
Tichavská Drahomíra
Rys Jaromír
Mikunda Ladislav
Krawczyński Oldřich
Šmid Ladislav
Štěpán Vladimír

Zátopek Ladislav
Kahánková Vlasta
Veselka Lubomír
Kašpárek Zdeněk
Tobiášová Miroslava
Švrčková Zdeňka
Mičulková Miroslava

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