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

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 18. března 2021 v 17.00 hodin v kulturním zařízení obce
Lichnov. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov
a samostatných plakátech.
********************************************************************

Usnesení z 43. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 01.02.2021
3/43
Rada obce pověřuje starostu získáním cenových nabídek na řízení a regulaci
topného systému dle zpracované projektové dokumentace v Kulturním zařízení
Lichnov.
5/43 Rada obce schvaluje opravu veřejného osvětlení 60 ks svítidel dle předložené
nabídky firmou ZVL SERVICE s.r.o., Nový Jičín, za celkovou cenu 604.267,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu vystavením objednávky.
********************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce, pokud to situace dovolí na první letošní setkání. Toto
setkání se uskuteční ve středu dne 10. března 2021 v 15 hodin v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní“. Výbor se sejde ve 14:30 hodin.
Na Vaší účast se těší výbor KD.
********************************************************************

Změna času ze zimního na letní
noc ze soboty na neděli 28. března 2021

Vážení občané,
v letošním roce končí funkční období přísedícím Okresního soudu v Novém Jičíně,
který se na vedení obce obrátil s žádostí o provedení nové volby přísedících
zastupitelstvem naší obce.
Kandidovat na funkci přísedícího mohou jak stávající přísedící, tak nově navržení
občané. Přitom musí jít o občana České republiky, který je způsobilý k právním
úkonům, bezúhonný a jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude
soudcovskou funkci řádně zastávat a v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30
let, souhlasí se svým ustanovením přísedícího a s přidělením k Okresnímu soudu
v Novém Jičíně (§ 60 odst. l zák.č. 6/2002 Sb. ve znění novel).
Současně musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení § 60 odst. 4 cit. zákona
a ustanovení § 1 odst. 4, ustanovení § 2 odst. l a), b), d) až h) zák.č. 451/91 Sb. ve
znění novel.
Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové zastupitelstva a volí je obecní
zastupitelstvo z řad občanů, kteří v jeho obvodu mají trvalé bydliště nebo
pracoviště.
K navrženým kandidátům si obecní zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy
soudu.
U nově navržených kandidátů, kteří doposud tuto funkci nevykonávali je nutno
přiložit:
- údaje o navrhované osobě (jméno, příjmení, data narození, bydliště, pracoviště)
- souhlas s ustanovením přísedícím
- osvědčení o lustraci (§ 2 odst. 1 písm. a/, b/ zák.č. 451/91 Sb. ve znění novel),
- výpis z rejstříku trestů,
- „čestné prohlášení“ dle § 2 odst. 1, písm. d) až h) cit. Zákona
Občané, kteří mají o tuto funkci zájem, nechť podají svou žádost na podatelnu
obecního úřadu Lichnov do 5. března 2021 do 12:00 hodin.
Starosta obce Aleš Mičulka

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
okres Nový Jičín

I když je naše lichnovské muzeum vystěhovalectví malé, a Praha daleko, přesto
o nás Ministerstvo kultury ví. Jako každoročně musíme vyplnit Roční výkaz
o muzeu a galerii za rok 2020.
A co je zajímá?
Kromě názvu zpravodajské jednotky, klasifikace muzea a jeho expozic, také celoroční
výkony muzea, což je počet uspořádaných výstav, počet návštěvníků tuzemských i
cizinců, počet doprovodných programů k výstavám, počet skupin dětí a mládeže, žáků
a studentů, pedagogů, etnických menšin, seniorů
a návštěvníků se zdravotním postižením. Celkem IX. kapitol k vyplnění. …
Pro děti a mládež jsme připravili program k MDD a Světovému dni rodičů
„Jak žily děti?“, a jak se slavila „Lichnovská pouť“.
Žáci a studenti se seznámili s „Čím se děti bavily a baví dnes?“, a absolvovali
prázdninovou „Cestu za nadějí“ a „Za Indiány“.
Přivítali jsme Klub seniorů z Trojanovic, připravili setkání rodu,
pozvali seniory „Znovu do lavic“ a 1. 10. jsme uskutečnili Den seniorů
pro lichnovský klub.
Pro veřejnost bylo muzeum otevřeno celkem 31krát, počet návštěvníků 303,
z toho cizinců 3, dětí 104, mládeže 5, pedagogů 9, dospělých 89 a seniorů 96.
Z důvodu nouzového stavu bylo muzeum uzavřeno 5 měsíců, tj. plánovaných 12 dnů.
Zaměstnanci muzea: společně se 6 mými kamarádkami jsme odpracovaly celkem 360
hodin. Za jejich dobrovolnou pomoc a ochotu jim velmi děkuji.
Malá ukázka z Ročního výkazu, který do Programu statistického zjišťování vyplnila a
do Prahy odeslala Alena Dobečková.
Odesláno dne 15. 2. 2021

Čím zpestřit výuku angličtiny? My to víme! A jde to i na dálku
Překonat strach a začít mluvit – to si dali za cíl lichnovští žáci, když v rámci online výuky
angličtiny konverzují s rodilou mluvčí. Spolupráce s cizinkou, kterou zaštituje projekt
MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II, zahýbala i online výukou jazyků v naší škole.
„Rodilá mluvčí na základních školách, tak se přesně jmenuje aktivita, se kterou nás
oslovil frenštátský MAP a je naplánována na celý rok 2021,“ potvrzuje účast cizinky na
výuce učitelka anglického jazyka Mgr. Hana Poláková, která se projektu účastní
v pracovní skupině pro cizí jazyky.
Původně měla Geraldine docházet nejen do lichnovské, ale i ostatních škol v okolí a
osobně navštěvovat všechny třídy, které se už učí anglický jazyk, ale situace dovoluje
pouze návštěvy v online hodinách. „V naší škole navštívila Geraldine prozatím třídy VI.,
VII. B, VIII. a IX. Většinou se bavíme o různých tématech, ale postupně přecházíme i
k vysvětlování gramatických jevů. Geraldine je velmi milá, sympatická a usměvavá a je
jí dobře rozumět, což je dost důležité,“ popisuje
spolupráci Hana Poláková. Samotná Geraldine
nám o sobě také něco prozradila: „Moje celé
jméno je Geraldine Rhodah Akinyi Fuskova.
Narodila jsem se 4. září 1986 v Keni. Vyrostla jsem
v Nairobi. Moji rodiče pocházejí z města Kisumu.
Jsem nejmladší ze tří dětí.“ Přiznává, že zkušenosti
ve školství získala až v České republice: „V Keni
jsem vystudovala televizní reportérství a hotelový
management, takže mám zkušenosti se službami
zákazníkům. Také jsem pracovala v Montessori
škole v Rožnově pod Radhoštěm jako asistent
učitele.“ Geraldine dodává, že se na všechny děti a
hodiny moc těší.
Angličtinářka Hana Poláková sice popisuje, že se
děti zpočátku styděly, ale postupně se osmělily a
ostych se změnil v nadšení, že si mohou
naposlouchat jinou angličtinu a mohou se zkusit

na něco zeptat, z čehož pak mají dobrý pocit. I my bychom rádi poděkovali Geraldine
za účast a žákům za překonání počátečního ostychu, který je častou součástí
distanční výuky.
„Oceňuji tuto aktivitu v rámci MAP. Patříme k regionům, kde se děti s cizinci úplně
často nesetkávají. Při každé takové příležitosti mají ale důvod si uvědomit, jak je pro
ně vzdělávání v cizím jazyce důležité. Věřím, že setkání a možnost konverzovat anglicky
s Geraldine, byť pouze na online hodinách, pro ně bude vynikající motivací k dalšímu
studiu,“ říká závěrem ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.
Bc. Hana Horáková, překlad: Mgr. Hana Poláková

Smajlíci a Myšáci vyzdobili onkologické oddělení v olomoucké nemocnici
Březen je Tulipánový měsíc a v naší školní družině byl únor Měsícem zdraví. Jak se tyto
dvě záležitosti propojily? Všechna tři oddělení si během února povídala o zdraví a
plnila různorodé úkoly, které vychovatelky vymyslely. Bavili se nejen o zdraví, ale i tom,
když někdo nemá dostatek štěstí, zdraví se mu vyhne a potká jej nemoc.
„Družinka Smajlíků se společně s družinkou Myšáků zapojila do krásné charitativní
akce spolku Amélie, který poskytuje psychosociální pomoc onkologicky nemocným
pacientům a jejich blízkým. Mimo jiné se také snaží zpříjemňovat těmto pacientům
pobyt v nemocnici a průběh jejich léčby,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny
Lucie Vávrová, DiS.

S nápadem zapojit se do akce Tulipánový měsíc přišla do družiny vychovatelka Mgr.
Barbora Žabenská. „Motto této akce zní Přivolejme s jarem i naději. Jejím znakem je
tulipán v jakékoliv podobě. Letošní ročník, který spolek Amélie pořádá, je už
devátý,“ popisuje Barbora Žabenská.

Cílem bylo vytvořit něco, co přinese nemocným vzkaz, že na
ně lidé venku myslí a že se svou nemocí a trápením nejsou
sami. „Naše děti zaslaly více než třicítku svých výtvorů na
výzdobu onkologického oddělení ve Fakultní nemocnici
Olomouc. Všechny se moc snažily a vytvořily krásná díla.
Někteří kreslili pastelkami, jiní využili pastely, skládali origami
tulipány či vytvořili zápichy do květináčů,“ líčí Barbora
Žabenská.
„Ráda bych za všechny paní vychovatelky děti velmi
pochválila, protože nám udělaly obrovskou radost. Těší mě, že
mohu ve škole vést žáky k solidaritě a empatii, aby jim nebyly
lhostejné těžké lidské osudy. Vzniklo mnoho krásných výrobků
a já věřím, že přinesou radost všem lidem v nemocnici,“ říká
závěrem Barbora Žabenská.
Bc. Hana Horáková
************************************************************************

RENOFARMA LUČINA, S.R.O.
NABÍZÍ K PRODEJI

PŠENICI
JEČMEN
OVES
SENO

550,- Kč/q
550,- Kč/q
450,- Kč/q
500,- Kč/q

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE P. LÁZNOVOU
TEL. Č. 775 883 939

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Jarní prázdniny klepou na dveře...
Prvním únorovým dnem odstartují v částech České republiky jarní prázdniny. Část dětí
plynule naváže na pololetní prázdniny, někteří si na ně ještě chvíli počkají. Tak či tak,
děti čeká odpočinek od online výuky, ty menší od výuky prezenční. A hlavně prázdniny
znamenají méně povinností a více času na odpočinek, hry, výlety s rodinou a zábavu s
kamarády.
Přesto nezapomínejte na pár základních pravidel:
neotevírejte dveře cizím lidem, nesdělujte informaci o tom, že jste sami doma nebo v
kolik hodin se rodiče vrátí domů
pokud opouštíte byt nebo dům, měly byste za sebou řádně uzavřít okna a dveře
při odchodu zanechte rodičům vzkaz kam a s kým jdete ven
klíče od bytu nenoste viditelně
dbejte pravidel při přecházení přes přechod pro chodce (vždy se rozhlédnout vlevo,
vpravo a ještě jednou vlevo)
buďte vidět! Stále se stmívá poměrně brzy, a proto buďte vybaveni reflexní páskou,
kterou si v případě potřeby umístíte na oblečení
k hrám využívejte místa na to určená - cesta není hřiště, k hrám slouží místa k tomu
určená
i když bude mrznout, nebruslete na neznámých zamrzlých vodních tocích a rybnících,
led může být velmi slabý
k sáňkování jsou vhodnější místa než kopce, které končí uprostřed silnice, auto by
nemuselo stihnout zabrzdit včas
A pro ty, pro které je odpočinkem surfování po internetu:
nezapomínejte na to, že vše co jednou zveřejníte na internetu, již nelze vrátit
neposkytujte informace osobního charakteru cizí osobě, kterou neznáte
nesdělujte nikomu svá hesla
pozor na zveřejňování svých fotografií
nechoďte na žádnou schůzku sjednanou přes internet s neznámou osobou!
Užijte si jarních prázdnin tak, abyste na ně mohli jen v dobrém vzpomínat.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj,
oddělení prevence
nprap. Karla Špaltová

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

Jubilanti
V měsíci březnu se dožívají
významného jubilea:

Šrubařová Jaroslava
Pustějovský Jan
Tichavský Jiří
Němec Jan

Zeman Ladislav
Tyleček Ladislav
Drozd Jiří
Drozd Petr

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