Informace z Obecního úřadu Lichnov
*******************************************************************
Usnesení z 69. jednání Rady obce Lichnov konaného dne 20.06.2022
3/69 Rada obce schvaluje DODATEK č. 1 Ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 487/2013
mezi Obcí Lichnov, Lichnov č. p. 90, 742 75 Lichnov u Nového Jičína, IČO: 00298115
a RenoFarma Javorník, a.s., IČO: 00146897, se sídlem Lichnov 47, 742 75 Lichnov
a pověřuje starostu jeho podpisem.
4/69 Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. 26631/IV-12-8023789 Lichnov, p.č. 1788/93, 14 OM, 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.
5/69A Rada obce schvaluje Dodatek č. 43 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 29.1.2014
mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.7.2022 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
5/69B Rada obce schvaluje pořadí žadatelů o nájem obecního bytu č. 2 na dobu
nájmu do 31.7.2022 v následující podobě: 1. pan V., 2. pan N., 3. pan P., 4. pan A., 5.
pan M. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o nájmu bytu s jedním nájemcem dle
tohoto pořadí.
6/69 Rada obce schvaluje zakoupení 48 ks školní židle MULTIP a 24 ks školní lavice
MULTIP za cenu 122.142,15 Kč bez DPH do ZŠ Lichnov od firmy Baar Group s.r.o.,
Hradská 506, 747 64 Velká Polom, IČO: 06745342.
7/69 Rada obce schvaluje zakoupení lehátek Dural MIDI s příslušenstvím za cenu
100.520,- Kč bez DPH do MŠ Lichnov od firmy Promidi, s.r.o., Petřvald 441, 742 60, IČO:
29037557.
10/69 Rada obce schvaluje jako dodavatele zateplení střechy kulturního domu
v Lichnově pana Mariana Stražovce, Lichnov 408, 742 75, IČO: 06189725 za cenu
487.958,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
11/69 Rada obce schvaluje Hromadnou licenční smlouvu VPK_2022_10884 o užití
hudebních děl s textem i bez textu při promítání zvukově obrazových záznamů
a audiovizuálních děl v kinech mez Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75, IČ: 00298115
a společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs.
armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
12/69 Rada obce schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky ,,Oprava MK Lichnov
2022“ firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava,
Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 48035599, za vysoutěženou cenu
1.611.357,21 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výzva pro občany

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín

V současné době probíhá restaurování sochy Panny Marie s
dítětem, která stojí na Okluku. Jak je na fotce vidět, tak jí schází
ruka. Obec proto hledá co nejstarší fotku, na které je socha
kompletní, abychom věděli, co drží v ruce a zda měla i nějaké
zlacení. V případě, že nějakou fotku máte, doneste ji, prosím, na
obecní úřad k prohlédnutí. Děkujeme, že nám pomůžete vrátit
původní vzhled této kulturní památky.
Starosta obce

.

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

PŘIPOMÍNÁME – MÍSTNÍ POPLATKY
splatnost poplatku byla 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, 13:0015:00; 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.

Vážení návštěvníci,
Muzeum vystěhovalectví Lichnov bude otevřené 7. a 21. 8. 2022 od 14.00-16.00.
Po celý měsíc srpen na vás čeká pestrá výstava skla, která vás přesvědčí o českém sklářském
umění. V další místnosti uvidíte kapra obecného, štiku obecnou, sumce velkého, raka
bahenního, okouny říční, vodní řasy a další mořské živočichy.
V neděli 21. srpna bude pro děti zahájena letní škola čar a kouzel.
Pro prázdninové návštěvy v rodinách si můžete vstup do muzea telefonicky objednat.
605 417 750
Alena Dobečková a MMspol

Projekt Lichnov: Pošli to dál bude pokračovat i v příštím školním roce
Už počtvrté se podařilo naší základní škole získat neinvestiční účelovou dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových
projevů chování u dětí a mládeže. Třikrát získala škola dotaci v maximální výši 80 tisíc
korun. Pro příští školní rok bylo možné zažádat až o 100 tisíc korun. Tuto maximální
částku také škola v dotačním programu získala. Poděkování patří především autorce
projektu Mgr. Martině Bílkové, která má – coby metodik prevence – na starosti
programovou část celoročního projektu, a Mgr. Monice Čempel, která připravuje
rozpočet.
„Projekt Lichnov: Pošli to dál zahrnuje aktivity pro žáky
prvního, šestého a osmého ročníku. Dělí se na aktivity pro
jednotlivé třídní kolektivy a dále stmelovací aktivity v rámci
školy. Jednou z hlavních myšlenek projektu je patronství –
patronství starších žáků těm mladším. Takže osmáci se stávají
patrony šesťáků a šesťáci zase prvňáčků,“ popisuje projektový
rámec Martina Bílková.
„Dotaci na projekt jsme získali již třikrát, ale teprve v letošním
roce se nám podařilo projekt zrealizovat celý, bez
nejrůznějších organizačních změn kvůli protiepidemickým
opatřením,“ uvádí dále Martina Bílková. A tak si letos poprvé
užily všechny třídy společně závěrečné projektové dny nazvané Turnaj tří kouzelníků,
kterými projekt vrcholí.
Vícedenní aktivity zvládli i naši nejmenší
žáci, kteří si možná nejvíce užili příjezd
delegace z Bradavic. „Projekt je totiž
inspirován také knihou Harry Potter.
Samotné kouzlo Expecto Patronum, tedy
Vyčaruj si patrona, pochází z knihy
J. K. Rowlingové. A podobně jako děti
v Bradavicích, jsou také žáci naší školy
rozlosováni do čtyř kolejí, ve kterých pak
spolupracují napříč ročníky. A to by
nebylo, aby se na to nepřijeli podívat
představitelé z Bradavic,“ usmívá se Martina Bílková a doplňuje:

„Kromě Minervy McGonagallové dorazili
také Albus Brumbál, Draco Malfoy, Severus
Snape, Rubeus Hagrid. Za ministerstvo čar
a kouzel dorazila i růžová Dolores
Umbridgeová. Celou delegaci doplnili také
mozkomor a nejstrašnější kouzelník všech
dob a pán zla Lord Voldemort. Ten měl však
– naštěstí – lepší den, a tak se ho žáci
nemuseli bát. Ba naopak! Na mnohé
Voldemort působil jako magnet a některé
žákyně jej dokonce vyzvaly k tanci!“
V závěru projektu se rovněž připravuje
poselství v podobě šifry. Odtud pramení
název projektu – Lichnov: Pošli to dál. Toto
poselství se žákům podařilo sestavit a nyní
čeká na své rozluštění žáky, kteří budou ve
školním roce 2022/2023 zapojení do
projektu – tedy naše prvňáčky, obě šesté
třídy a osmou třídu.
Projektové aktivity budou zahájeny hned
v září v podobě adaptačních pobytů
jednotlivých tříd. V průběhu školního roku
na děti čekají další stmelovací výjezdy, které vyvrcholí závěrečnými projektovými dny. U
adaptačních a výjezdních pobytů spolupracujeme se skautským centrem Vanaivan
v Kopřivnici. Naše poděkování patří zejména instruktorkám Daně a Radce, které nám
připravují program „na míru“. A že při aktivitách dětem vyhládne, tak i to není problém.
Naše paní kuchařky připraví dětem obědy do várnic a díky spolupráci se zřizovatelem
jsou jim dopraveny až do Vanaivanu.
Kromě toho jsou součástí programu práce
třídních učitelů se třídou, ale i odborné
besedy z oblasti prevence rizikového
chování. Zde bychom měli poděkovat
Pedagogicko-psychologické poradně Nový
Jičín, se kterou spolupracujeme. Besedy pro
nás zdarma zajišťuje okresní metodik
prevence PhDr. Pavel Letý. V závěru
projektu na děti čekají Kratochvilné
výtvarné kejkle pod vedením učitelky
výtvarné výchovy Mgr. Petry Stoklasové.

Nesmíme opomenout ani náš Spolek
rodičů a přátel školy, jenž přispívá dětem
na dopravu do Vanaivanu. Díky získané
dotaci, příspěvku SRPŠ a bezvadné
spolupráci všech zapojených přináší
program pro rodiče dětí minimální
náklady, a tak se jej mohou zúčastnit celé
třídní kolektivy, což je v rámci
preventivních aktivit velmi podstatné.
Projekt Lichnov: Pošli to dál je jednou
z aktivit, na které se v příštím roce moc
těšíme. Doufáme, že projekt proběhne bez omezení a že získanou dotaci využijeme
k tomu, co je jednou z priorit naší školy – budovat dobré vztahy mezi dětmi a bezpečné
prostředí pro všechny.

Poděkování za spolupráci
Pro žáky pátých až devátých tříd jsme v závěru školního roku připravili už podruhé
přednášky v oblasti sexuální výchovy a gynekologické osvěty. Chtěla bych na tomto
místě poděkovat MUDr. Martinu Němcovi, MBA, který naši školu s možností této
spolupráce v loňském školním roce oslovil. Martin Němec působí jako primář
gynekologicko-porodního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku a zároveň vede
ambulanci Gynekologie Kopřivnice. Přednášky určené zvlášť dívkám a zvlášť chlapcům
pro nás zrealizovala jeho kolegyně MUDr. Žaneta Šenková. Přednášky byly pro žáky
zdarma. Velmi oběma tímto děkuji za spolupráci.
Mgr. Olga Síbrtová
**********************************************************************

Knihovna – prázdninový provoz
Knihovna v Lichnově bude otevřena v době prázdnin pouze v těchto dnech:
Čtvrtek
18. 8. 2022
14:00 – 18:00 hod.
**********************************************************************

Obecní "pračkový" vodovod
V případě poruchy obecního "pračkového" vodovodu volejte správce pana Mariána
Lukeše tel. číslo 604 236 798.

Orel Tenis Cup Lichnov 2022
14. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme Vás na finálové turnaje tenisového Orel Tenis Cup Lichnov.
Čtvrtfinálové zápasy mužů:
Pondělí až čtvrtek – 15. 8. 2022 až 18. 8. 2022 nejdříve od 16 hodin – dle dohody hráčů
Sobota 20. 8. 2022 od 10 hodin:
semifinálové zápasy dvouher mužů
finále dvouhry mužů nad 50 let
finále dvouhry mužů
Pátek 26. 8. 2022 od 16 hodin:
finále čtyřhry limited
Sobota 27. 8. 2022 od 10 hodin:
semifinálové zápasy čtyřhry
soutěž o nejlepší podání finále čtyřhry
V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají druhý den, tj. v neděli od 10 hodin, resp.
v náhradním termínu určeném pořadateli.
Přijďte povzbudit hráče a odměnit je svou přítomností a potleskem.
Občerstvení pro všechny zajištěno.
Aktuální výsledky můžete sledovat na www.orellichnov/otcl
**********************************************************************

"Oprava komunikace Weberstrase"

Obec Lichnov realizovala
Weberstrase v obci
Lichnov, za pomoci
Moravskoslezského
kraje, který poskytl
dotaci na realizaci
projektu.

opravu

komunikace

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

Jubilanti
V měsíci srpnu se dožívají
významného jubilea:

Pustějovská Marie
Tichavská Štěpánka
Holubová Ludmila
Kahánková Vlasta
Janáková Eva
Troskovičová Božena

Rek Vít
Polášek Jiří
Furchová Hana
Holub Jiří
Dobečka Lubomír
Špaček Petr

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