Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dubnové číslo obecního zpravodaje vychází v době, která nepřeje konání
společenských, sportovních a kulturních akcí a zakázány jsou i akce
soukromé. Firmy a úřady omezují svoje aktvity a z obchodů fungují jen ty
základní. I náš obecní úřad omezil činnost – ve vztahu k veřejnost, tak aby
možnost přenosu nákazy byla co nejmenší. Pokud máte nějaké platby vůči
obci Lichnov využijte prosím platbu převodem na účet. Platby v hotovost
přijímáme pouze od seniorů, kteří nemají účet. Obec byla nucena zrušit
dětský ples i divadlo. Další omezení nebo zrušení se bude týkat i akcí
pořádaných v dubnu a květnu. Zavřený je rovněž sběrný dvůr. V dubnu má
proběhnout každoroční sběr objemného odpadu, elektroodpadu a
nebezpečného odpadu. Ale vzhledem k tomu, že dojde k prodloužení
omezení nařízených vládou, ale i z důvodu předběžné opatrnost, je tento
svoz přeložen na měsíc květen. Svoz popelnic bude probíhat stále ve
stanovených termínech.
Blíží se Velikonoce. Období kdy končí zlá zima a nastupuje nový počátek jaro. Velikonoce oslavte jako svátky jara co nejlépe, ale snažte se dodržovat
nařízení vlády. Nemusíme mít toho nebo onoho politka rádi, ale vláda
opravdu dělá vše proto, aby epidemii nemoci COVID-19 zvládla a vrátla nás
opět do životů, které jsme byli zvyklí žít. Jak dlouho budou omezení trvat
záleží na každém z nás. Budeme-li dodržovat nařízení vlády, bude návrat k
normálu rychlejší. Tato doba nám ukazuje, že jsme stále součást přírody a i
nepatrný neviditelný vir dokáže porazit pána tvorstva. Tato těžká doba nám
ale ukazuje, že se stále umíme jako národ semknout a pomáhat si navzájem.
Děkuji Lichnovským občankám a občanům, že bez nároku na odměnu šijí
roušky pro ostatní. Děkuji těm, kteří nabídli pomoc jako dobrovolníci.
Musím poděkovat všem záchranářům, lékařskému personálu, policistům,
hasičům, pošťačkám, prodavačkám, zaměstnancům sociálních služeb a
všem ostatním, za jejich nelehkou práci. Pracují bez jakýchkoli námitek a
zajišťují fungování státu. Vážení spoluobčané přeji Vám pevné zdraví a v
rámci možnost příjemné prožit Velikonočních svátků.
Aleš Mičulka, starosta

Zasedání zastupitelstva obce
Na základě opatření vlády ze dne 16.2.2020, č. 85/2020Sb., o omezení volného
pohybu osob, bylo zrušeno konání obecního zastupitelstva, které se mělo konat
dne 19.03.2020 od 18:00hod. Nový termín bude vyhlášen dle vývoje situace.
*****************************************************************
Usnesení z 27. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 24. 02. 2020
3/27 Rada obce schvaluje zakoupení 28 setů lehátek s příslušenstvím pro ZŠ a
MŠ Lichnov dle předložené nabídky od frmy Promidi, s.r.o., Petřvald u Nového
Jičína za cenu 79.618,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu vystavením
objednávky.
4/27 Rada obce pověřuje místostarostu zajištěním nabídky na přebroušení
dřevěných podlah v hasičském domě včetně technického názoru odborníka na
navrhovanou rekonstrukci podlah.
5/27 Rada obce schvaluje vypracování a podání žádost o dotaci z Národního
programu SFŽP v rámci 9. výzvy na zakoupení stromů pro výsadbu, kterou
zpracuje paní Ing. Dobromila Kopřivová za cenu 5.000,- Kč a pověřuje starostu
vystavením objednávky.
6/27A Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení deklaraci zájmu
na vytvoření Fondu sociálních služeb za účelem tvorby a zajištění udržitelnost
sítě sociálních služeb v ORP města Frenštát pod Radhoštěm.
6/27B Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení deklaraci zapojení
se do procesu tvorby a realizace 3. SPRSS.
7/27 Rada obce schvaluje hostování na tradiční pout v Lichnově panu Zdenku
Flachsovi a Oldřichu Pfegrovi a pověřuje starostu sepsáním smlouvy o tomto
hostování.
9/27 Rada obce nesouhlasí s předloženými nabídkami na poskytnut úvěru na
fnancování výstavby chodníkového tělesa do Bordovic ve výši 9,5 mil. Kč a
pověřuje starostu oslovit banky znovu.
10/27 Rada obce schvaluje Program 8. zastupitelstva obce.
11/27 Rada obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště Obce Lichnov a pověřuje
starostu obce jeho vydáním.
12/27 Rada obce pověřuje starostu získáním nabídek na výměnu oken a dveří
v kulturním domě ze strany od Okluku a od moštárny.
14/27 Rada obce schvaluje podání žádost o čerpání dotace z hasičského fondu
nadace Agrofert a pověřuje starostu jejím podáním.
15/27 Rada obce schvaluje Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.3.2020 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

16/27 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnost č. IV-12-8015817/005 mezi Obcí Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, zastoupena na základě plné moci frmou ERMONTA s.r.o., Břest,
zastoupena na
základě plné moci frmou RJGEO, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
17/27 Rada obce pověřuje JUDr. Jiřího Raka vypracováním a podáním odvolání
prot usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 12.2.2020 (č. j. 24 C
328/2018-79).
*****************************************************************
Usnesení z 28. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 18. 03. 2020
3/28A Rada obce schvaluje uzavření Mateřské školy od 18.3.2020 do odvolání
z důvodu šíření koronaviru.
3/28B Rada obce schvaluje konání zápisu do Mateřské školy dne 14. května
2020.
3/28C Rada obce schvaluje uzavření Mateřské školy v době prázdnin v termínu
od 13. července 2020 do 16. srpna 2020.
5/28 Rada obce schvaluje poskytnut příspěvku Muzejní a vlastvědné
společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2020 ve výši 1.000,- Kč.
6/28 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnost mezi Obcí
Lichnov a CETIN a.s., Praha 9, zastoupena na základě plné moci společnost
Vegacom a.s., Praha 4 - Lhotka, zastoupena na základě plné moci společnost
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., Opava a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
7/28 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8017568 mezi Obcí
Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupena na základě plné moci frmou
ARPEX MORAVA s.r.o., Ostrava - Přívoz a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
9/28 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení smlouvu o úvěru
č. 0632760139 mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4 a Obcí Lichnov dle
předložené nabídky na poskytnut úvěru na fnancování akce „Chodníkové
těleso Lichnov podél silnice III/4865 – Horní Konec“ ve výši 9,5 mil. Kč.
10/28 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové
opatření č. 1/2020 v celkové výši 39.857.000,- Kč.
11/28 Rada obce schvaluje výměnu starých oken a dveří na budově kulturního
domu dle nejnižší cenové nabídky frmou PVC OKNA s.r.o., Frýdlant nad
Ostravicí za cenu 238.672,40 Kč včetně DPH a pověřuje starostu vystavením
objednávky.

Sběr železného šrotu

přeloženo na měsíc květen, termín bude upřesněn.

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

Velkoobjemový odpad – kontejnery
přeloženo na měsíc květen, termín bude upřesněn.

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

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
přeloženo na měsíc květen, termín bude upřesněn.

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

Vítání občánků
Chtěli bychom informovat všechny rodiče, kteří měli zájem se
zúčastnit vítaní občánků v květnu 2020, že tento termín bude z
důvodu současné situace přesunut na podzim letošního roku.

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

Členská schůze ČZS ZO Lichnov,
která se má konat 3.dubna 2020 je v současné situaci zrušena. Nový
termín bude zveřejněn.

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

Poděkování

Děkujeme místním dobrovolnicím za textlní roušky,
které ušily a poskytly občanům naší obce. Tímto nabízíme všem občanům
tyto roušky, které si mohou vyzvednout na obecním úřadě, případně
telefonicky požádat o dovoz domů.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov 4 / 2 0 2 0

Informace ze zavřené školy: jak se v Lichnově učí na dálku

Vážení čtenáři,
od středy 12. března je ve školách zakázána osobní přítomnost žáků a studentů.
Důvod uzavření škol všichni znáte. Já jsem se o tomto opatření dozvěděla
v hodině češtny, když jsme se učili se šesťáky o podstatných jménech. Třída
zajásala, až se málem kompletně propadli o patro níž. Podstatná jména se stala
zcela nepodstatnými. Vlna radost pak prošla postupně celou školou. Ale nebylo
tomu tak u všech dět. Některé za námi, pedagogy, během dne chodily, aby si
posteskly, že je jim to líto, že chodí do školy rády, že se jim bude po škole a
kamarádech stýskat. V té době už se v médiích denně hodně mluvilo o
nebezpečí koronaviru, pro úzkostnější dět proto mohlo být uzavření školy
signálem k dalším obavám. Snažili jsme se je pochopitelně uklidnit a věřím, že
stejně tak postupují i jejich rodiče doma.
Myslím si, že ve zbývajících hodinách dne už se moc neučilo. Všichni jsme byli
razantním řešením zaskočeni a také pro dět byla tato situace zcela nová, měly
k ní spoustu otázek. Máme teď prázdniny? Na jak dlouho? V dané chvíli nebylo
možné získat jakékoliv informace. Nebylo možné telefonovat, padal internet,
všechny sítě byly přetžené. A tak ještě pohotové paní učitelky z prvního stupně
zadaly dětem na doma nějakou látku. Dět z druhého stupně mohly odejít ze
školy s pocitem, že začínají prázdniny. Na jak dlouho, to se vůbec nevědělo.
Snad jen na čtrnáct dní…
Ještě ten den odpoledne proběhla porada všech pedagogů. Dohodli jsme se na
způsobech komunikace a zadali si úkoly s tm, že většina sboru pracovala další
den z domova. Jak nevídané ve školství, kde za jeden ze základních předpokladů
výuky je považován osobní kontakt se třídou, s žáky. Chtěli jsme také vyjít vstříc
mnoha maminkám, které máme mezi učitelkami a asistentkami, i ony se
potřebovaly doma nějak zařídit. Plánovali jsme, že se sejdeme hned ve čtvrtek,
abychom si řekli, co a jak. Ale to se nakonec nestalo.
Setkali jsme se všichni na poradě až v pondělí. Po tři dny vedení školy řešilo, jak
se situací naložit. Pedagogové základní školy zatm dostali úkoly na doma:
zkontrolovaly se třídní knihy a dokumentace žáků. Poprvé jsme ve změněných
podmínkách ocenili, že vše vedeme elektronicky. Možnost elektronicky
komunikovat jsme pak výrazně ocenili ještě mnohokrát. Proběhla také ještě
nějaká školení podle původních plánů. Mateřská škola fungovala dál. Jen jsme
požádali rodiče, kteří zůstávají doma, aby si ponechali doma vzhledem
k epidemiologické situaci i dět, které školku zatm běžně navštěvovaly.
V jídelně jsme chtěli vyjít vstříc rodičům, jejichž dět zůstaly doma
nezaopatřeny, aby si

mohli vyzvedávat obědy alespoň v režimu cizích strávníků. A také jsme využili po
dohodě s panem starostou čas bez přítomnost dět k dokončení rekonstrukčních
prací, které byly původně plánovány na velikonoční prázdniny.
Mezitm vedení školy zvažovalo, jakým způsobem se v Lichnově chopíme výuky
na dálku. Sbírali jsme informace z jiných škol, nabídky, které k nám postupně
přicházely, doporučení stanovená ministerstvem školství, zvažovali jsme
možnost našich dět a rodin celkově. A v pondělí jsme se všichni společně
dohodli na jednotném postupu. Vybrali jsme nástroj, který nese škole možnost
co nejefektvnějšího zasílání výukových materiálů – různých příloh, návodů,
audio i video nahrávek a jiného – a zároveň poskytuje učitelům zpětnou vazbu o
tom, jak žáci pracují a jestli si vědí se zadanými úkoly rady.
Pro výuku využíváme aplikaci Google Učebna, neboť na platormě Google jsou
zvyklí naši žáci pracovat a mají zde zřízeny své e-mailové adresy. Tedy žáci od
čtvrté třídy výše. Protože jsme se dohodli, že budeme pracovat jako škola
jednotně, aby se rodiče dět v různých třídách nemuseli potýkat z různými
systémy, vytvořili jsme adresy také pro žáky první až třet třídy, zaslali
přihlašovací údaje rodičům, připravili pro ně návod, jak Google Učebnu používat.
Požádali jsme rodiče o spolupráci. Naše pondělní porada byla zároveň také
školením, kde jsme se pod odborným vedením Bc. Jana Reka dověděli základní
informace pro práci v této aplikaci. Čas byl ale krátký, takže se také nyní, ve
svých domovech, při práci v režimu home ofce, učíme využívat všechny
možnost této platormy.
V pondělí večer a v úterý učitelé poprvé v Google Učebně pracovali, aby dět
dostaly ve středu svou první várku učení a úkolů. Protože jsme si vědomi toho,
že mnohde v rodinách je k dispozici jen jeden počítač (často pro více dět i
dalších členů domácnost), dělíme úkoly na ty, které dět plní online, a také na ty,
které zpracovávají v učebnicích a pracovních sešitech. Dětem byly zaslány
postupy a návody, jak mají pracovat. Učiteli informatky Mgr. Ondřeji Švrčkovi
poskytla škola služební telefon, aby byl k dispozici žákům, rodičům, ale i
učitelům. Informace poskytuje v pracovní dny od 8 do 14 hodin na čísle 774
427 360.
Během prvního týdne jsme si ověřili, zda všichni žáci pracují. Osloveni byli t,
kteří se nepřipojili, v současnost se ještě řeší individuální případy pomoci. Ladí
se systém, aby rodiče zvládali dětem pomáhat s učivem, což je na prvním stupni
nezbytné, a koordinaci práce, když mají doma více ratolest. Z tohoto důvodu
dostávají dět úkoly vždy na celý týden. Z naší strany se koordinuje množství
učiva. Od začátku myslíme na rodiče, jejich časové vytžení při této mimořádné
situaci. Snažíme se zadávat úkoly tak, aby byly splnitelné, a kromě základního
množství úkolů přinášíme i úkoly dobrovolné, práci navíc, aby měli rodiče dět

doma čím zabavit. Tohoto úkolu se zhostla pro první stupeň také školní
družina, která dětem připravuje různé aktvity, zasílá tpy na tvoření, připravuje
soutěže.
Kromě toho jsme řešili, co s mateřskou školou. Denně jsme komunikovali
s panem starostou, jaký je ve školce vývoj počtu dět. Nakonec došlo
z rozhodnut Rady Obce Lichnov k jejímu uzavření. Paní učitelky a další
pracovníci školy dostali úkoly na doma, kde momentálně zpracovávají různé
tematcké celky pro dět a připravují pro ně materiály. Pro maminky s dětmi
nachystají také nápady na tvoření, třeba na blížící se Velikonoce, z materiálů,
které míváme běžně doma. Vše zprostředkujeme na internetových stránkách.
V souvislost s uzavřením mateřské školy je ukončen i výdej stravy ve školní
jídelně. Ve škole je zachován udržovací provoz. Staráme se o úklid po
rekonstrukci, ostatní činnost jsou utlumeny. Pro veřejnost jsou vypsány
mimořádné úřední hodiny: v pondělí od 14 do 16 hodin, ve středu od 8 do 10
hodin, které budou platt i nadále, pokud se nějak zásadně nezmění situace.
Přesto vyzýváme k maximálnímu využit komunikace na dálku a také k tomu,
abyste sledovali internetové stránky školy, kde bychom informovali o případné
změně. Telefonní a e-mailové kontakty naleznete na našem webu.
Co se týká sběru papíru, je možné jej vozit stále ke škole a umísťovat pod
stříšku, jak jste zvyklí. Pan školník Milan Unger denně do školy dochází a sběr
ukládá do ekodomečku. Informace o odevzdaném papíru za žáky školy zasílejte
třídním učitelům prostřednictvím e-mailu nebo programu DMSofware. Rádi
bychom také zvelebili opravený vestbul a knihovnu, rádi bychom nakoupili
vybavení, bohužel jsou naše možnost v této chvíli okolnostmi značně omezeny.
Také pracujeme se změněnými podmínkami na přípravě zápisu do první třídy.
Původně plánovaný termín ve čtvrtek 2. dubna je zrušen. Zápis bude přesunut
na konec dubna, o způsobu jeho realizace budeme informovat na internetových
stránkách. Stejně tak budeme informovat o květnovém zápisu dět
k předškolnímu vzdělávání.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem za trpělivost, ochotu si vycházet
vstříc a naslouchat. Věřte, že situace není snadná ani ideální pro žádnou ze
zúčastněných stran. Děkuji rodičům za podporu, kterou poskytují svým dětem
při vzdělávání doma. U těch menších za čas, který s nimi při učení stráví. U těch
větších pak především za zorganizování času a přístup k výpočetní technice,
který je v této chvíli nezbytný. Budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu;
pokud se Vám něco nedaří, potřebujeme to vědět. Děkuji také žákům, že své
školní povinnost plní. Těší mě pozitvní reakce těch, které nový způsob výuky
baví, a obdivuji jejich schopnost se adaptovat. Viděli jsme, že někteří žáci se
pustli do zadaných úkolů ještě dříve, než dostali návod, jak mají postupovat. Je
vidět, že se v internetovém světě pohybují jako ryby ve vodě.

Pro nás, učitele, je vše úplně nové. Přesto oceňuji, jak rychle se všichni dokázali
na změněné podmínky adaptovat, i když vím, že to často chtělo notnou dávku
sebevzdělávání a odvahy. Chtěla bych poděkovat Bc. Janu Rekovi za přípravu
učení na dálku, četné konzultace, které jsme spolu vedli, a výukovou lekci pro
celý pedagogický sbor. Chtěla bych poděkovat své zástupkyni Mgr. Martně
Bílkové, že je mi v této době oporou, konzultantem, velkým uchem i
usměrňovatelem. Chtěla bych poděkovat paní učitelce Mgr. Markétě Martnů za
zpětnou vazbu poskytovanou za všechny učitele prvního stupně. Obrovský dík
patří panu učiteli Mgr. Ondřeji Švrčkovi za nastavení účtů pro dět, pomoc při
jejich přihlašování, za konzultace poskytované pedagogům, žákům i rodičům, za
jeho ochotu a vstřícnost. Rovněž bych chtěla poděkovat všem, kteří přicházejí
s novými nápady, co ještě vylepšit, kde získat oporu a inspiraci, rovněž našim
asistentkám i vychovatelkám školní družiny. Děkuji všem pedagogickým
pracovníkům, kteří se ze dne na den ocitli před novou a nelehkou výzvou, jak se
jí chopili. Když jsme Učebny Google spustli, byla jsem nesmírně pyšná na
lichnovský pedagogický sbor, jak se všichni jednotlivě ze svých domovů úkolu
zhostli.
V minulost jsem často od lidí pracujících v soukromém sektoru slýchávala kritku
na pracovníky školství. Směřovaly na neochotu pedagogů učit se novým věcem,
na to, že nedrží krok s dobou. Velmi intenzivně dnes cítm, že je to často dané
tm, jak si školství vede fnančně v oblast materiálního zabezpečení, jaké máme
technické vybavení. Myslím na zastaralou techniku, kterou učitelé mají, myslím
na ty z pedagogů, kteří nemají ani pracovní notebook či tablet, a přesto doma
usilovně pracují na svých vlastních přístrojích. S úžasem sleduji, jak jsou pilní, jak
zadávají úkoly, jak s dětmi trpělivě komunikují. S úžasem sleduji, že mnohé tato
práce baví, že jsou kreatvní a nebojí se. S nadšením jsem sledovala první
výukové video paní učitelky Mgr. Evy Pustějovské, které pro žáky sama natočila,
protože vím, jak nesnadné to je – natáčet sebe sama. Proto znovu opakuji – jsem
na pedagogy naší školy pyšná, mám z jejich práce obrovskou a opravdovou
radost.
Situace je jiná, nová, nevíme přesně, jak dlouho potrvá. Podle současných
předpokladů snad do poloviny května, což je dlouhá doba. Snažme se proto z ní
vytěžit co nejvíce, co nejvíce se naučit. Jak už jsem psala na našem webu. Učitelé
se teď intenzivně učí v oblast informačních technologií. Tady se často učí od
svých žáků, což není vůbec špatně. Žáci se učí pracovat samostatně, vyhledávat
informace a vlastní způsoby řešení, plánovat si úkoly, nést za jejich splnění
zodpovědnost. Rodičům přibylo starost, ale zároveň získali jedinečnou
příležitost trávit se svými dětmi více času a rovněž je učit – nemám na mysli
pouze vštěpování nových znalost a dovednost, ale spíš je naučit vnímat, jak je
důležité si vzájemně pomáhat, být k sobě laskaví a ohleduplní, umět se

uskromnit. Věřím, že je to také dobrá příležitost k ocenění práce učitelů jako
takové, uvědomění si, jakou měrou se podílejí na výchovně-vzdělávacím
procesu dět. Zároveň je to velká výzva pro české školství obecně, které by –
z mého pohledu – mělo být v oblastech nového zkoumání a vývoje napřed, ale
mnohdy bohužel dost silně pokulhává. Kromě toho zde vidím příležitost
usilovněji přemýšlet o smyslu vzdělávání, a to při zadávání každého
jednotlivého úkolu pro dět.
Dnes ráno jsem si přečetla e-mail paní učitelky Mgr. Markéty Martnů rozeslaný
všem pedagogům, ve kterém se s námi chtěla podělit o radost. Zvěstuje nám,
že se na lichnovskou školu vrátli čápi. Píše: „Nikdo je na hranicích nezastavil. I
bez roušek jsou tu!“ Zprávu jí poslaly jako jeden ze školních úkolů dět, které
mají komín školy přímo před svými okny. Poslaly i fotografi. Čápů jsem si
v pondělí všimla. Jen jsem nějak tuto radost nesdílela s ostatními. Jsem ale moc
ráda, že to někdo udělal. Myslím si, že svízelná doba nyní vybízí k tomu,
abychom se naučili znovu radovat z malých věcí, všímat si drobnost, které jsme
předtm třeba neviděli přes spousty starost a povinnost. A čápy vnímám jako
předzvěst toho, že se vše vrát do svých kolejí. Dět se zase budou učit ve škole,
kde budou také trávit čas se svými kamarády. Vše bude stejné jako dříve, vše se
vrát do svých přirozených cyklů. Jen my budeme zase moudřejší o jednu
zkušenost. A tm nemám na mysli zdaleka jen učení na dálku.
Přeji Vám, ať v této nelehké době putují do Vašich domovů jen dobré zprávy!

Mgr. Olga Síbrtová

Soutěž mladých hasičů v Tiché
V sobotu 7. března se Mladí hasiči zúčastnili soutěže v Tiché. Jarní prázdniny, a
hlavně vysoká nemocnost mezi dětmi zapříčinily, že jsme museli družstvo
starších doplnit o mladší žáky a tm pádem jsme dva starší propůjčili do
dorostenecké kategorie, tak aby si zasoutěžily všechny dět v kategorii družstev.
Pro některé z nich se jednalo o úplně první start v dresu SDH Lichnov. Na místo
konání jsme dorazili s předsthem, a tak jsme si mohli v klidu prohlédnout
připravenou soutěžní dráhu. Ta se skládala ze stanoviště, kde se zapojovala
základna a následně se vázaly na malé hrazdě uzly. Po zahajovacím nástupu se
nejdříve na start připravily družstva mladších žáků, pak starší, a nakonec
družstva dorostenecká. Po ukončení soutěže v družstvech nastoupili soutěžit ve
všech věkových kategoriích i jednotlivci. Mladší i starší kategorie byly nabitě
obsazeny a umístění našich Mladých hasičů pro nás bylo velmi potěšující,
protože to byla pro některé z nich premiéra na soutěži.
Konečné výsledky:
Družstva: mladší žáci 7. místo, starší žáci 7. místo, dorostenci 2. místo
Jednotlivci mladší žáci: Regina Juráková 12. místo, Ema Holubová 17. místo, Jan
Babinec 26. místo, Jan Holub 29. místo, Václav Tichavský 31. místo a Karel Číž 32.
místo
Jednotlivci starší žáci: Patrik Keller 8. místo, Adéla Pustějovská 9. místo,
Stanislav Keller 21. místo a Lukáš Bambuch 30. místo
Jednotlivci dorost: Viktorie Mikesková 2. místo, Radek Bambuch 6. místo
Další soutěže měly proběhnout ve Fulneku a Veřovicích, ale byly bohužel z
důvodu šířící se koronavirusové nákazy, zrušeny.
Gratulujeme a děkujeme za účast a prezentaci SDH Lichnov.

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
V letošním 47. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky
neregistrovaných, se zúčastnilo rekordních 102 startujících. Přeborníkem obce
za rok 2020 a držitelem putovního poháru starosty obce na další rok zůstává
Zdeněk Dobečka s 93 body.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci:
1. Holubová Ema
2. Haluška Hynek
3. Lukeš Filip

47 b.
47 b.
40 b.

Junioři:
1. Bambuch Radek
2. Vaněk Ladislav ml.
3. Gilar Oldřich

79 b.
78 b.
71 b.

Muži:
1. Dobečka Jakub
2. Fišera Jiří
3. Klosík Radim

86 b.
83 b.
80 b

Senioři:
1. Dobečka Zdeněk
2. Holub Jaroslav
3. Jalůvka Petr

93 b.
90 b.
87 b.

Starší žáci:
1. Kuběna David
2. Jalůvková Veronika
3. Pustějovská Adéla

78 b.
64 b.
63 b.

Juniorky:
1. Lukešová Magdaléna 75 b.
2. Lukešová Barbora
40 b.
3. Mičulková Nela
10 b.
Ženy:
1. Supíková Markéta
2. Pustějovská Eva
3. Tekulová Adéla

83 b.
83 b.
82 b.

V soutěži tříčlenných družstev zvítězilo družstvo Mysliveckého spolku s 267
body před družstvem Dobrovolných hasičů s 262 body a družstvem lyžařů,
kteří získali 237 bodů. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další
ročník.

Vážení návštěvníci,
V lichnovském muzeu jsou dvě výstavy: vystěhovalectví a historie obce.
Expozice věnována vystěhovalectví obyvatel Lichnova do Ameriky v letech
1860 až 1914 je pojata jako studijní. Obsahuje velké množství písemného
materiálu, který je návštěvníkům k dispozici, a to díky pečlivé práci MUDr.
Josefa Šimíčka a manželů Hany a Luďka Polívkových
Výstava historie obce vypovídá o životě našich prababiček a pradědečků,
a je opět výsledkem mnohahodinové obětavé práce kolektvu MUDr. Josefa
Šimíčka, pana Luďka Polívky, Miroslava Kostelníka, paní Vlastslavy Pavelcové
a Věry Šimíčkové. Za jejich sbírku starodávných artefaktů mnohokrát děkuji.
Lichnovské muzeum vstupuje do nového roku 2020. Navazujeme na pečlivou
a obětavou práci všech výše uvedených osobnost. Budeme se snažit v
lichnovském muzeum vytvořit kulturní centrum, kde by se návštěvníci, a
především dět, seznámili s historickými prameny své obce. Získané znalost
pak mohou společně se svými rodiči kreatvně využít.
Muzeum vystěhovalectví Lichnov se po dlouhých zimních měsících mělo
opět otevřít. Plánovali jsme začít 5. dubna, pak 12. dubna, 3. května, 17.
května,7. Června, …
Otevřeno bude každou první neděli v měsíci od 14:00-16:00. Také o svátcích a
ve dnech jako např. Den Obce, lichnovská pouť, setkání rodů a podobně. V
jiných dnech na základě domluvy.
Termíny budou uváděny v Lichnovském zpravodaji a také ve vývěsce na
autobusové zastávce Lichnov OÚ.
5. dubna na Květnou neděli jsme kromě prohlídky výstavy vystěhovalectví a
historie obce chtěli dětem a jejich rodičům připomenout „Jak se slavily
Velikonoce v Lichnově.“
V Lichnově se na Velikonoce vařila krupice nebo „švalky“, ovocná omáčka
„varmuža“ z jablek, omáčka zeleninová - cibulová, česneková i zelňačková.
Omáčky se jedly i k snídani.
V Lichnově se na Velikonoce pekly plecovníky (v bochníku chleba zapečená
plec nebo uzené maso).

V Lichnově se v pondělí chodilo na Velikonoční „kupačku“. V tento den
měla být dívka vyšlehána, aby byla celý rok zdravá. A měla darovat červené
vejce.
V Lichnově je známá Julie Špačková (24. 9. 1881 – 17. 10. 1953 v Lichnově),
lidová umělkyně, malířka kraslic. Naučila se malování od své matky Roziny
Veselkové, roz. Dobiášové. 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, před Velikonocemi bylo takto vyzdobeno i 20 kop
vajíček.
Hádanka pro dět a jejich rodiče)
Kolik je 1 kopa kusů?
Když bylo vyzdobeno 20 kop vajíček, kolik kusů bylo namalováno?
Výsledek můžeš odevzdat při tvé první návštěvě muzea.
Můžeš namalovat nebo i jinak vyzdobit vajíčko. Čeká tě zajímavé překvapení.
Klidné Velikonoce a hodně zdraví nám všem přeje
Alena Dobečková a Mmspol.
**************************************************************

INZERCE
Vyčistm koberce, sedačky, interiéry automobilů.
Dezinfekce místnost, bytů, automobilů ozónovým
generátorem.
(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče a eliminuje zápach)
Marek Jiří

739 640 626

