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

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 23. června 2022 v 17.00 hodin v kulturním zařízení obce
Lichnov. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov
a samostatných plakátech.
*********************************************************************
Usnesení z 66. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 20.04.2022
3/66 Rada obce schvaluje dodavatele projektové dokumentace projektu chodníkového
tělesa Šenk dodavatelem Projekční a inženýrská činnost Groman spol. s.r.o., Bezručova
879, 742 13 Studénka, IČO: 03692485 za cenu 750 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5/66 A Rada obce schvaluje vzorovou Smlouvu o využití obecního systému odpadového
hospodářství.
5/66 B Rada obce schvaluje ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od
právnických a fyzických podnikajících osob.
6/66 Rada obce bere na vědomí nové ceny za mobilní služby u operátora T-mobile.
7/66 Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na stavbu Lichnov, p.č. 314/6,
NNk mezi Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 a ČEZ Distribuce,
a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 a pověřuje starostu jejím podpisem.
8/66 Rada obce nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemků p.č.
1595/12 a 1640/5 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
10/66 Rada obce schvaluje Dodatek č. 41 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a Andreou Veselkovou na změnu doby nájmu do 31.5.2022 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
11/66 A Rada obce schvaluje vypracování cenového rozpočtu opravy místní
komunikace 11C.
11/66 B Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na opravu místních
komunikací.
13/66 Rada obce schvaluje ceny za pronájem KZ s platností od 1.5.2022.
**********************************************************************

Knihovna – prázdninový provoz
Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek
28. 7. 2022
14.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek
18. 8. 2022
14.00 – 18.00 hod.

Dne 26. června se uskuteční Lichnovská pouť,
na které budou pouťové atrakce a stánkový prodej.
Od 14.00 do 15.00 hod se uskuteční koncert dechové hudby Javořinka,
v areálu za pohostinstvím „Na Obecní“, na který jste srdečně zváni.
Slavnostní poutní mše svatá bude v kostele sv. Petra a Pavla
v neděli 26. 6. 2022 v 10:10 hodin.

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

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na společné setkání, které se uskuteční ve středu
8. června 2022 ve 15 hodin v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“.
Výbor se sejde ve 14:30 hodin.
Na vaši účast se těší výbor KD
******************************************************************
Jsme manželé z Ostravy a máme zájem o koupi domu v této lokalitě.
Prosím kontaktujte nás na tel. 773 950 956 nebo 773 699 509
Děkujeme Adámkovi
**********************************************************************

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín
Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřeno 5., 11., 19. a 26. června 2022.
V neděli 5. 6. kromě prohlídky muzea nabídneme nejen dětem u příležitosti
Mezinárodního dne dětí luštění záhad.
Otevřeno bude i v sobotu na Den obce od 9.00-11.00 a od 13.00-16.00.
Zveme vás na tematickou výstavu Pečeť poctivé obce Lichnov, kterou můžete získat
po zodpovězení několika otázek v připraveném kvízu.
19. 6. je otevřeno od 14.00-16.00. a v neděli 26. 6. v den lichnovské pouti tradičně
od 9.00-11.00 a pak od 13.00-16.00.

Lichnovská pouť
se koná na svátek patronů kostela sv. Petra a Pavla 29. června.
Na tento den musely být nachystány koláče „lopaťáky“, kolotoče a stánky, které
doplňovaly pouťovou atmosféru. Hlavní pouť byla odpoledne, to se prohlížely
boudy, které stály okolo kostela. Chlapci kupovali děvčatům srdce. …

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském
kraji
Pestrý podzim života
„Kuželky, nebojte se!“
Ve středu 27. dubna odpoledne si členové KlubuD dali sraz v místní kuželně, aby si
zasportovali. Nejdříve se připravil seznam sportovců, kteří se „Kuželek nebojí.“
Po velké diskuzi o pravidlech hry jsme rozhodli hrát tzv. „do plných.“ To se hraje tak,
že se na každý hod postaví všech devět kuželek. Následěně se 14 odvážných
postavilo na dráhy a začalo se hrát. Umělohmotné barevné koule v rukou seniorů
srážely první, fanku, fánu, sedláka, krále, bábu, levou a pravou fánu i poslední
kuželku v zadním rohu. Každý měl 3 pokusy a hrálo se na 5 kol. Ti, co se báli, radili a
povzbuzovali hráče.
Po hodinovém zápolení se spočítaly hody a vyhlásili se vítězové, nejlepší koulař a
nejlepší koulařka. Každý z nich obdržel pohár starosty obce. Vítězové se s objemem
pohárů férově rozdělili s ostatními hráči. Odpoledne proběhlo v příjemné sportovní
atmosféře a „Kuželek se už nebojíme!“
Víte, od kdy se kuželky hrají?
Kuželky se hrály už ve starověku.

Alena Dobečková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
OKRES NOVÝ JIČÍN,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Lichnovský chytrolín 2022 zná svého vítěze. Putovní pohár míří na
„Tyršovku“, naši žáci získali bronz
Stalo se již tradicí, že vždy v říjnu se v naší škole sjedou žáci z okolních škol, aby změřili
své síly ve vědomostní soutěži s názvem Lichnovský chytrolín. Soutěže se účastní
tříčlenné týmy složené ze zástupců třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Letos se akce
z důvodu covidové pandemie uskutečnila až
v květnu.
Ve čtvrtek 5. května dorazili do lichnovské školy
soutěžící z celkem osmi škol, čímž se letošní
ročník stal rekordním. Poměřit své znalosti přijeli
žáci z Lubiny, Mniší, Štramberku, Tiché,
Trojanovic a frenštátských škol Záhuní a Tyršova.
A samozřejmě nechyběl tým domácích.
Organizátorka soutěže Mgr. Lenka Matulová
nám o soutěži prozradila několik podrobností:
„Otázky tvořily vhled hned do několika oblastí: příroda, vlastivěda, sport, pohádky a
nově písničky z pohádek. Nechyběla také velmi oblíbená disciplína „Hádej, co je to?“,
která byla zařazena na závěr soutěže a během níž se žáci snažili přijít na to, k čemu slouží
různé roztodivné předměty. Mezi nimi se například objevil kráječ na cibuli, chránič ucha
při barvení vlasů v kadeřnických salónech, chladič pod počítač, lešenářský klíč, škrabka
na cihly, starodávný ruční secí stroj nebo vyšívací kruh. Velké díky patří Spolku rodičů a
přátel školy, který věnoval do soutěže pěkné ceny.“
A jak si v soutěži žáci vedli? První dvě příčky
obsadily frenštátské školy. Vítězem soutěže a
držitelem putovního poháru se stala
„Tyršovka“, druhé místo získala Záhuní.
Pomyslný bronz vybojovali naši žáci z Lichnova.
V našem týmu soutěžili za třetí třídu Jakub
Pustějovský, za čtvrtou třídu Pavlína Kutáčová
a z pátého ročníku Tereza Kociánová.

Všem zúčastněným školám děkuji, že se zapojily do našeho tradičního vědomostního
klání. Jsem si vědoma toho, že dopravit se do Lichnova není vždy jednoduché, proto mě
velice těší tak hojná účast. Výhercům patří má gratulace a poděkování rovněž směřuji
k paní učitelce Lence Matulové a dalším organizátorům akce z řad pedagogů, žáků i
pracovnic naší kuchyně, kteří se starali nejenom o hladký průběh soutěže, ale také o
pohodu a chutné občerstvení pro soutěžící a jejich doprovod,“ vzkazuje ředitelka školy
Mgr. Olga Síbrtová.
Ve škole se uskutečnil první ročník kuchařské soutěže Lichnovská vařečka
V pátek 6. května se v prostorách základní školy v Lichnově uskutečnil první ročník
kuchařské soutěže Lichnovská vařečka. Celkem se ho zúčastnilo dvanáct žáků ze sedmé,
osmé a deváté třídy. Jejich úkolem bylo připravit jakýkoliv pokrm, který by odpovídal
tématu Brambory stokrát jinak.
„Žáci se na soutěž těšili a pečlivě připravovali. A protože má cvičná kuchyně omezené
prostory, soutěžící vařili postupně. Zatímco někteří se věnovali kulinářskému umění, jiní
se zhostili doplňkových disciplín: poznávali různé druhy
koření, bylinek, luštěnin a obilovin, snažili se oddělit
žloutek od bílku nebo loupali a krájeli cibuli na plátky,“
popisuje průběh soutěže její organizátorka Mgr. Monika
Čempel, která ve škole učí žáky gastronomickému umění.
Součástí soutěže byla i disciplína o nejlépe
prezentovaný a naservírovaný pokrm. O vítězi
rozhodovaly hlasy žáků a zaměstnanců školy. V
této disciplíně zvítězil Patrik Keller z deváté třídy,
který připravil smažený kuřecí řízek s vařeným
bramborem a čerstvou zeleninou. Druhou příčku
si zasloužily bramborové lokše od Josefa Mičulky
a jako třetí se umístil Jakub Buzek se svými
domácími bramborovými placky, které podával na
dřevěném prkénku s domácím kysaným zelím.
Kuba zmínil, že tento recept má od babičky.
Celkové pořadí soutěžích zhodnotila porota – tady
nerozhodovaly pouze oči, ale samozřejmě i to, jak
pokrm chutná. „Nebylo to vůbec snadné. Všechny připravené pokrmy chutnaly skvěle
a rovněž byly krásně naservírovány,“ uvádí Monika Čempel.
Vítězkou soutěže se stala Hana Blažková ze sedmé třídy se svými zapékanými brambory
s uzenou klobáskou, vajíčkem a pažitkou. Druhé místo získal její spolužák Josef Mičulka,
který připravil bramborové lokše s povidly a mákem. Třetí příčku vybojoval další sedmák
Filip Bordovský, který porotu zaujal svou bramborovou harmonikou se šunkou, sýrem a
sýrovou omáčkou.

Závěrem zhodnotila práci soutěžících jejich učitelka Monika Čempel: „Byli jste všichni
úžasní, děkuji vám za vaše nádherné výkony, přípravu a samostatnou práci. Bylo na vás
vidět nadšení pro kuchařské umění. Už teď se těším na další ročník soutěže.“ A my se
budeme těšit taky! Mňam!
Bc. Hana Horáková
Gratulace k úspěchu našich žáků v soutěžích
Ráda bych na tomto místě poděkovala dvěma našim žákům k mimořádným úspěchům
v soutěžích. První z nich je žákyně pátého ročníku Tereza Kociánová, která se
probojovala mezi 13 728 účastníky v kategorii žáků třetích až pátých ročníků do
celostátního finále Logické olympiády v Praze. Toho se zúčastnilo osmdesát čtyři
nejlepších žáků, mezi nimi se Terezka umístila na padesátém místě. Druhé poděkování
patří Tomáši Macíčkovi z osmého ročníku. Ten postoupil ze třetího místa v okresním kole
Biologické olympiády do krajského kola, kde se umístil na čtvrté příčce. V obou
případech se jedná o velký úspěch, Terezce i Tomovi patří má gratulace. Více si o
soutěžích můžete přečíst na webových stránkách školy.
Poděkování Spolku rodičů a přátel školy za organizaci akce Čím budu, až vyrostu
Spolek rodičů a přátel školy při naší mateřské a základní
škole ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lichnov
uspořádal v sobotu 14. května na hřišti v Bordovicích akci
pro děti nazvanou „Čím budu, až vyrostu“. Na děti čekala
stanoviště, u kterých si mohly vyzkoušet různé profese:
lékaře, hasiče, malíře, letušku, učitelku a další. Do
připravených her se zapojilo 147 dětí, akci celkově navštívily
zhruba tři stovky lidí.
Mé poděkování patří všem jednotlivým členům SRPŠ, kteří
se podíleli na organizaci, dále pak Obci Bordovice a místním
fotbalistům za možnost uspořádat odpoledne pro děti na
zdejším hřišti a využít bufet. Poděkování patří také všem
účastníkům, kteří přispěli dobrovolným vstupným či nákupem občerstvení do kasičky
SRPŠ. Celkový výtěžek se vyšplhal na 15 930 Kč, tato částka poputuje na podporu dětí a
žáků naší školy. Mám velkou radost ze zdařilého počinu a děkuji za něj!
Mgr. Olga Síbrtová
Škola si připomíná šedesátku
Blížíme se k závěru našeho letošního seriálu k příležitosti 60. výročí otevření školy, který
každý měsíc připravuje učitelka českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy Mgr. Ivana
Michaličková. Tentokrát se zapojili naši osmáci, kteří pro čtenáře Zpravodaje vytvořili
kvíz o lichnovské škole. Ať se Vám otázky vyplnit podaří více, nebo méně, budeme rádi,
když naši školu poznáte: k její historii pro Vás proto připravujeme vystoupení na Den
obce nazvané S úsměvem a se zpěvem… 60 let dlouhá jízda lichnovské školy. Jste
srdečně zváni, těšíme se na Vás!

Dne 25.6.2022 se koná na Orelském hřišti od 12 hodin turnaj čtyřher.
3. ročník
Bližší podrobnosti a přihlášky na hřišti v baru u p. Kubaly.

Kulturní komise při radě obce Lichnov
pořádá

PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU
V pátek 24.6.2022 od 20h v areálu Moštárny,
za nepříznivého počasí v kulturním zařízení.
K poslechu a tanci hraje frenštátská rocková
legenda ARRIÖN.
Občerstvení zajištěno.
*************************************************************************

Jubilanti
V měsíci červnu se dožívají
významného jubilea:

Jalůvková Marie
Hrachovcová Anna
Suda Pavel
Pospíšková Marcela
Švrček Václav
Kupčák Milan
Šrámková Libuše
Fialová Radana
Rysová Zdeňka
Bačová Zdeňka
Večeřáková Eva
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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