Informace z Obecního úřadu Lichnov
*******************************************************************
Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov konaného dne 23. 06. 2022
4/21 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávy o činnosti rady obce od 20. zasedání
Zastupitelstva obce.
5/21 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad.
6/21 A Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemku p.č. 2050/3 ostatní
plocha/ostatní komunikace díly ,,a,, a ,,c,, o výměře 274 m2, které vznikly geometrickým
plánem č. 2097-57/2022, v k.ú. Lichnov u Nového Jičína panu Ing. za cenu 50 Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/21 B Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2058/2
ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 109 m2, které vznikl geometrickým plánem
č. 2092-222/2022, v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
6/21 C Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2058/27
ostatní plocha/jiná plocha o výměře 15 m2 a p.č. 2058/26 ostatní plocha/ jiná plocha o
výměře 57 m2, které vznikly geometrickým plánem č. 2092-222/2022, v k.ú. Lichnov u
Nového Jičína.
6/21 D Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 1555/3 travní porost o
výměře 7 m2 a p.č. 2085/6 ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 23 m2 vše v k.ú. Lichnov
u Nového Jičína, které vznikly geometrickým plánem č. 2092-222/2022, od Simony za
cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/21 E Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
100/8 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
6/21 F Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
2142 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
6/21 G Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.
1054/28 orná půda a p.č. 1054/13 ostatní plocha/ostatní komunikace vše v k.ú. Lichnov
u Nového Jičína.
6/21 H Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
1595/12 travní porost v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
6/21 I Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
1640/5 travní porost v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
6/21 J Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu č. NJ/116/j/2022/Ja mezi
dárcem Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO:
70890692 a obdarovanou Obcí Lichnov se sídlem Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO:

00298115 jejímž předmětem jsou pozemky p.č. 2208/59, 2208/80, 2208/81, 2208/52,
2208/53, 2208/74, 2208/56, 2208/76, 2208/54, 2208/55, 2208/57, 2208/61, 2208/64,
2208/68, 2208/69, 2208/72, 2208/75, 2208/78 vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/21 K Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
NJ/117/i/2022/Ja mezi budoucím dárcem Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 a budoucí obdarovanou Obcí Lichnov se sídlem
Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7/21 Zastupitelstvo obce schvaluje Memorandum o podpoře projektu CÉRKA a
revitalizaci rozvojových území po hornické činnosti v oblasti mikroregionu Frenštátsko.
8/21 A Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí podpory Linky bezpečí, z.s.
8/21B Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2022 ve výši 32806387Kč.
8/21 C Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Projektová dokumentace chodníkového
tělesa Šenk“ uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 a Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ 00298115 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
9/21 A Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 7/18 B ze dne 16.12.2021.
9/21 B Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného ve výši 37,13 Kč/m3 bez DPH pro
rok 2022.
10/21 A. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 75110971
za rok 2021.
10/21 B Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, IČO 75110971 za rok 2021.
10/21 C Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis č. 1/2022 ze dne 19.05.2022 z
jednání dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 75110971.
*********************************************************************
Usnesení z 67. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 11.05.2022
3/67 Rada obce schvaluje dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu ,,Přístavba
akumulační komory VDJ Lichnov“ firmu JAPSTAV MORAVA s.r.o.za cenu 943 000,91 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

4/67A Rada obce schvaluje bez výhrad Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Lichnov,
příspěvkové organizace za rok 2021 a Účetní závěrku ZŠ a MŠ Lichnov za rok 2021.
4/67B Rada obce schvaluje termín zápisu dětí-cizinců k předškolnímu vzdělání na
6.6.2022.
4/67C Rada obce schvaluje nákup kopírovacího stroje Sharp MX-4070N za cenu 44 490
Kč bez DPH z investičního fondu ZŠ a MŠ Lichnov.
5/67 Rada obce souhlasí s postoupením smlouvy o spolupráci se smlouvou o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou dne 27.9.2021 se společností ČEZ ESCO,
a.s. se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 na společnost Green energy capital, a.s.,
se sídlem Duhová 531/3, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu podpisem souhlasu.
6/67 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1173/9 orná
půda v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
7/67 Rada obce schvaluje opravy komunikací tryskovou metodou za cenu 3350 Kč/t
včetně dopravy bez DPH. a pověřuje starostu vystavením objednávky.
8/67 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 2.

Usnesení z 68. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 30.05.2022
3/68 Rada obce schvaluje podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova - Fiche
11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech MAS Lašsko.
4/68 Rada obce schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1173/9 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína o výměře 1795 m2 paní Marice Macíčkové, Veřovice 438, 742 73, IČO: 09937137
a pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.
5/68 Rada obce schvaluje Dodatek č. 42 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 30.6.2022 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
7/68A Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce zveřejnění záměru prodeje parcel č.
2058/2, 2058/27 a 2058/26, vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a doporučuje
Zastupitelstvu obce nákup parcel č. 1555/3, 2085/6, 129/5, 129/6 a 2058/18, vše v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína.
7/68B Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce zveřejnění záměru prodeje části
parcely č. 2142 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína a doporučuje Zastupitelstvu obce nákup
části parcely č. 722/36 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
11/68 Rada obce bere na vědomí program a termín konání Zastupitelstva obce dne
23.6.2022.

Poděkování za den obce
Vedení obce Lichnov děkuje všem, kteří se podíleli na akci „Den obce“. S přípravami
pomáhali obecní zaměstnanci, zastupitelé obce a dobrovolníci. Členové klubu
zahrádkářů, motoveteránů, důchodců a školní jídelny se postarali o dobré
občerstvení. Dopolední program zpestřila sportovní utkání. Nepostradatelnou
součástí a velikým obohacením akce byla vystoupení žáků základní a mateřské školy
Lichnov, které s dětmi nacvičili jejich učitelé. Velký dík za bohatou tombolu patří
sponzorům.
Všem ještě jednou děkujeme
*******************************************************************

PŘIPOMÍNÁME – MÍSTNÍ POPLATKY
splatnost poplatku je do 30. 6. 2022
Vážení spoluobčané, jelikož je ještě spousta občanů mezi námi, kteří doposud
neuhradili místní poplatek za odpady, dovolujeme si vám připomenout, že splatnost
tohoto poplatku byla do 30. 6. 2022. Prosíme tedy tyto dlužníky, aby poplatek co
nejdřív uhradili.
Sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2022 je stanovena
částkou 500 Kč / poplatník a poplatek byl splatný nejpozději do 30. 6. 2022.
Způsob úhrady místního poplatku za komunální odpad:
- v pokladně Obecního úřadu (Po, St 7:00-12:00, 13:00 – 17:00; Út 7:00-12:00,
13:00-15:00; Čt 7:00-12:00)
nebo
- bankovním převodem na účet číslo 1760172379/0800, pokud používáte
bezhotovostní úhradu poplatku za komunální odpad, žádáme Vás, abyste od
1.1.2022 používali nový způsob bezhotovostní úhrady. Převod platby musí
proběhnout za každého poplatníka samostatně s nutností použít variabilní symbol
poplatníka (přidělen obcí) a také specifický symbol.
Poplatek ze psů
Tento poplatek byl také splatný nejpozději do 30. 6. 2022. Sazba místního poplatku
ze psů na rok 2022 je stanovena na částku 100,- Kč / za prvního psa a 150,- Kč / za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Způsob úhrady místního poplatku ze psů je stejný, jako u úhrady poplatku za
komunální odpad.
**********************************************************************

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.

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín
Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřeno 3. a 17. července 2022 od 14.00-16.00.
Významnou událostí roku
2022 je Mezinárodní rok
skla, International Year of
Glass. Je to příležitost, jak
dostat
do
povědomí
současné české sklářské
umění. Letošní rok 2022 je i
Mezinárodním
rokem
rybolovu a akvakultury.
V našem muzeu jsme pro vás připravili výstavku běžného českého skla
a také i ukázku ryb, humrů, raků, krabů, krevet, mušlí a řas.
Alena Dobečková a MMspol.
Turistické noviny Novojičínsko
Texas, nebo moravský venkov?
Tři střevíce na výšku a délku, dva střevíce do hloubky. Takové byly předepsané míry
jediné truhly, do níž chudí obyvatelé Valašska směli uložit svůj majetek, když ve druhé
polovině 19. století odplouvali za lepším živobytím do Ameriky.
Přesně takové cestovní zavazadlo spatříte v Muzeu vystěhovalectví v Lichnově
nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm.
Jeho působiště není náhodné. Vždyť jenom z Frenštátska zamířilo převážně do
Texasu na osmdesát tisíc lidí! Dodnes tam můžete navštívit města s
„poangličtělými“ názvy Frenstat, Frydek či Praha a potkat se s nositeli příjmení
Dobecka, Hrncir, Spacek nebo Svrcek.
O životě a osudech dávných vystěhovalců vypráví expozice s příznačným názvem Naděje
má jméno Texas. První místnost připomíná prostředí valašské chalupy s dobově
vybavenou kuchyní, hlavní jizbou a chlévem. Ve vedlejší místnosti se dozvíte více o těch,
co odešli za oceán. Prohlédnete si jejich fotografie a doklady i dárky od současných
Texasanů s českými kořeny. Na léto tady chystají tematické výstavy věnované
zajímavostem o Lichnovu a jeho sousedech a letošnímu Mezinárodnímu roku skla.
JOSEF BENEŠ

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
Pestrý podzim života
Mezinárodní den dětí
Milé děti!
Sladká přání od nás letí,
abyste si užili Den dětí.
Ať je všechno jako sen!

Předškoláci z Lichnova i Bordovic navštívili školu. Těší se po prázdninách do
školních lavic
To vám přeje KlubD s Muzeem

Mezigenerační vztahy se utvářejí spoluprací KlubuD s žáky ZŠ. Během roku žáci
vyrábějí seniorům drobné dárky k Velikonocům, ke Dni seniorů nebo vánoční přání,
společná je i mikulášská nadílka s dětmi z MŠ. Proto členky Klubu tentokrát napekly
dětem MŠ a žákům ŠD sladké překvapení u příležitosti jejich svátku.
Ale nejdříve je čekal zajímavý zábavný program v našem lichnovském muzeu.
Děti MŠ řešily hádanky, např.:

Ve středu 15. června 2022 se uskutečnilo setkání budoucích prvňáčků v naší základní
škole. Školu navštívily děti z mateřské školy z Lichnova a také děti z mateřské školy z
Bordovic, které do Lichnova přijely autobusem. „Děti, které po prázdninách nepůjdou
do školy, zůstaly na školní zahradě, kde měly o zábavu postaráno. Kreslily křídami a také
jezdily na odrážedlech,“ upřesňuje program vedoucí učitelka mateřské školy Mgr.
Renata Dreslerová, DiS.

Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?

Pomoc a nápovědu hledaly v obálce plné zvířátek.
Žáci ŠD to už měli těžší, museli zapojit svou
představivost a logické myšlení, ale nakonec
všechno úspěšně vyřešili.
Na závěr se všichni vydali do pravěku za dinosauří
partou.

Děkuji členkám KlubuD paní Evě Kašpárkové a
Anně Rychlíkové za přípravu sladkých sluníček a
motýlků, plněných rohlíčků, členkám MMspol.
paní Anastazii Koudelákové a Vlastislavě
Pavelcové za žloutkové čárky a povidlová
psaníčka.
Alena Dobečková

Zatím v základní škole budoucí školáky přivítaly paní učitelky Mgr. Markéta Martinů a
Mgr. Kateřina Martinková. „Děti se posadily do lavic, přivítaly se a představily. Pro
uvolnění atmosféry si zahrály hru Škatulata, která se jim moc líbila a zkusily zazpívat
písničky, které znají ze školky,“ popisuje činnosti ve školních lavicích Renata Dreslerová.
Ani potom nenastala nuda: děti četly podle obrázků a hádaly, jaké obrázky paní učitelka
vyměnila. A s kytarovým doprovodem si společně zazpívaly písničku Čáp jede v kočáře,
na kterou navazovala obrázková hra a grafomotorická cvičení: nejdříve děti nakreslily
hnízdo, potom vajíčka a nakonec čápa. „Na závěr setkání děti navštívily první třídu.
Všem se setkání moc líbilo a my přejeme budoucím prvňáčkům hodně zdaru do
očekáváného prvního školního roku,“ uvádí jejich budoucí třídní učitelka Kateřina
Martinková.

Řešení záhad a fyzikální zákony v praxi – takové byly exkurze šestých a osmých tříd
Žáci naší školy v rámci projektu OKAP (Odborné,
kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském
kraji) absolvovali hned několik výjezdových akcí do oblasti
Dolních Vítkovic v Ostravě. Zúčastnili se dvou
vzdělávacích programů.
Žáci osmých tříd přicházeli na kloub Záhadě jaderné
elektrárny. „Vyzkoušeli si měření radiace pomocí
dozimetru, speciální oblek, ověřovali propustnost
materiálů vůči radiaci a jak se proti radiaci chránit.
Seznámili se s principem fungování jaderné elektrárny,
výhodami jaderné energie i s jejími negativy,“ popisuje
vědeckou činnost žáků jejich učitelka Mgr. Bohdana
Hutyrová, která je ve škole zároveň koordinátorkou EVVO.
Mladší spolužáci ze šestých tříd si přišli ověřit, jak by
obstáli při řešení jiné záhady. Náplní dalšího z programů bylo totiž šifrování a ověření
matematických dovedností. „Zážitkem pro všechny bylo si započítat ve dvojkové
soustavě a řešit jednoduché šifry. Jako suvenýr si každý odnesl šifrovací kotouč, který si
sám vyrobil, a know-how, jak dokonale zabezpečit informace pomocí šifer,“ popsala
další ze zábavných programů Bohdana Hutyrová.
Na závěr následovala prohlídka populárně naučného centra Velkého světa techniky. Žáci
si mohli vyzkoušet stovky zábavných a poučných atrakcí. Ve Světě přírody se podívali na
svět očima zvířat, rozpoznávali stopy zvěře, aktivně si na simulátoru vyzkoušeli princip
fotosyntézy, a díky tomu zažili fyzikální a přírodní zákony v praxi. Jako suvenýr si poslali
pozdrav s portrétem od umělé inteligence a vyrobili si svoji vlastní lžičku, aby si pokaždé,
když si s ní zamíchají čaj, vzpomněli na expozici v Dolních Vítkovicích.
Oba studijní výjezdy, včetně dopravy, prohlídky expozic a programů, byly hrazeny z
projektu OKAP.
Bc. Hana Horáková
Budeme v televizi! Naši žáci reprezentovali školu v soutěžním pořadu Šikulové
V pátek 24. června 2022 se uskutečnilo natáčení pořadu Šikulové – Velká výzva v
radvanickém studiu České televize Ostrava. A právě do tohoto studia se vydalo pět
našich žáků vybraných napříč prvním stupněm – za každý ročník byl do týmu nominován
třídními učitelkami jeden zástupce.
Celodenní výlet pestrou směsicí dopravních prostředků tak čekal na Sáru Lukešovou, Elu
Novotnou, Jana Holuba, Václava Tichavského a Jakuba Janečka. Po obědě v centru
Ostravy se děti vozem s logem České televize přesunuly do Radvanic, kde na ně čekala
maskérna, oranžová trička a zástěry a pak samotné natáčení ve studiu. Soupeřem jim
byla škola z obce Hať u česko-polských hranic.

Šikulové z naší školy se nezalekli zadání
– měli společnými silami vytvořit loutku
o
velikosti
minimálně
šedesát
centimetrů. Děti se dokázaly rychle
dohodnout a skvěle spolupracovaly.
Jak se oranžovému týmu v soutěži
dařilo, zjistíme všichni na podzim, kdy
bude „náš“ díl Šikulů odvysílán. O
termínu budeme určitě informovat.
Poděkovat musíme ještě SRPŠ za úhradu
nákladů spojených s výjezdem dětí na soutěž.
Škola si připomíná šedesátku
Je tady poslední díl našeho letošního seriálu k příležitosti 60. výročí otevření školy, který
pro čtenáře Zpravodaje každý měsíc připravovala učitelka českého jazyka, dějepisu a
občanské výchovy Mgr. Ivana Michaličková. Ráda bych jí za její celoroční příspěvky touto
cestou poděkovala.
Vyvrcholením šedesátkových oslav bylo vystoupení dětí naší mateřské školy a žáků
základní školy na Dni obce v sobotu 11. června 2022, které neslo název S úsměvem a se
zpěvem… 60 let dlouhá jízda lichnovské školy. V jeho závěru vystoupili všichni naši žáci
a pedagogové na pódium a premiérově zazpívali novou hymnu školy. Hudbu k ní složil
náš kolega MgA. Jiří Najvar, na textu se podíleli samotní žáci. Domnívám se, že náš seriál
bychom mohli ukončit právě jejím refrénem:
V Lichnově ve škole jsme jeden tým,
přátelství nás spojuje,
možná to, vážení, bude i tím,
spolu se lépe pracuje.

Ve školních lavicích strávený čas,
devět let dlouhá jízda,
v nesnázích držíme každého z nás,
čápi to sledují z hnízda.
Foto: Libuše Holubová

Jménem všech pedagogů a
dalších zaměstnanců školy
přeji všem krásné, slunečné,
klidné a pohodové dny
letních prázdnin a budeme se
těšit na pokračování naší
jízdy opět v září.
Mgr. Olga Síbrtová

POJÍZDNÁ RYCHLOČISTÍRNA
PEŘÍ NA POČKÁNÍ
FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
Je možno dovézt i odvézt ZDARMA
INFORMACE na TEL.: 736 646 045
Z naší sypkoviny a vašeho peří
ŠIJEME DEKY a POLŠTÁŘE
Město: Lichnov
Stanoviště: u kostela
od 5.7. 2022 do 8.7.2022
od 9:00 do 12:00
od 13:00 do 16:00
dle dohody i déle
MOUDŘÍ VĚŘÍ PEŘÍ….!!!
SVÁTEK – OTEVŘENO

Obec Lichnov vás srdečně zve dne 21. 8. 2022 na

XV. GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI

Přihlaste se do soutěže o nejlepší guláš a
samozřejmě i o zajímavé ceny
do 5. srpna 2022 na obecním úřadě.
*************************************************************************

Jubilanti
V měsíci červenci se dožívají
významného jubilea:

Kuběnová Anna
Švrčková Ludmila
Hálková Věra
Hoffmannová Jiřina
Bartoň Miroslav
Kaša Ignác
Troskovič Jaroslav
Špačková Květoslava
Tsuman Liudmila
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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