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

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva
obce,
které se uskuteční dne 24. března 2022 v 17.00 hodin v kulturním zařízení obce
Lichnov. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov
a samostatných plakátech.
*****************************************************************

Usnesení z 63. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 16.02.2022
3/63
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.
2/12/2007 mezi Obcí Lichnov a firmou Jana Svobodová, chemická laboratoř, U
Tatry 1496, provozovna 9. května 1184, 742 58 Příbor, IČO: 46599614
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
6/63
Rada obce bere na vědomí delegaci pana Kellera jako zástupce obce pro
výkon všech práv akcionáře na valných hromadách společnosti ASOMPO, kterou
schválilo Zastupitelstvo obce usnesením 5/3 ze dne 21.3.2019 až do konce roku
2022.
7/63 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 30 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezi Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 31.3.2022 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
7/63 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 39 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezi Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.3.2022 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
8/63
Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti muzea za rok 2021.
*****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na společné setkání, které se uskuteční ve středu
23. března 2022 ve 14 hodin v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“. Na toto
setkání je pozvána zástupkyně „Domova Hortenzie“ z Frenštátu p/R.
Na vaši účast se těší výbor KD

Muzeum vystěhovalectví Lichnov
742 75 Lichnov 210
Ministerstvo kultury
120 21 PRAHA 2

Roční výkaz o muzeu a galerii za rok 2021

Opět po roce bylo nutné vyplnit příslušný formulář Kult
(MK) 14-01 o našem lichnovském muzeu vystěhovalectví.
Nejdříve název zpravodajské jednotky, pak klasifikace
muzea a jeho expozic.
Celkem jsme uspořádali 4 výstavy:
výstavu obecních znaků všech
obcí okresu Nový Jičín, výstavu hub, výtvarnou soutěž
„Co se děje v lese“ a výstavu betlémů.
K těmto výstavám jsme připravili i speciální doprovodné
programy.

V únoru si muzeum odpočinulo, ale už v březnu s přechodem na letní čas
27. března se pomalu chystá „Na velikonoční kupačku!“ (17. duben)
Protože v Lichnově žila Julie Špačková, lidová umělkyně, známá malířka kraslic,
už teď připravujeme velikonoční výstavu.
Kdo umí vajíčka jakkoli zdobit a pomlázku uplést, přineste je do muzea ve středu
13. dubna od 14.00-16.00 ukázat a pomoc nám při velikonoční výzdobě.
Více o této akci v dubnovém Zpravodaji.

Program na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji
Obecní úřad Lichnov společně s Klubem důchodců pořádá zájezd do Ostravy
pro seniory a děti

do Velkého světa techniky

na výstavu Večerníček

Muzejní noc odhalila návštěvníkům „Jak strýk Lichnovský dělali kanón“
a svátek chleba jsme si připomněli v našem muzeu s
odborným výkladem a ukázkou řemeslného pečení
chleba.
Pro žáky ZŠ byl připraven edukační program „Jak se
kdysi bydlelo?“ O prázdninách pro děti školní družiny
proběhl vzdělávací program „Vesmírné cestování“.

Pro seniory z Lichnova a Trojanovic jsme nachystali „Den seniorů“ s programem.
Muzeum bylo otevřeno celkem 44krát, pro Covid-19 zavřeno 8 dnů, muzeum
navštívilo celkem 643 osob, z toho16 cizinců z dalekého Texasu, Srí Lanky
a Francie.
Členkám MMspol. a všem dobrovolným pracovníkům děkuji, společně jsme
odpracovali 547 hodin.
Za finanční pomoc a propagaci muzea patří poděkování i Obecnímu úřadu Lichnov.
Roční výkaz o muzeu a galerii za rok 2021 do Programu statistického zjišťování
vyplnila a do Prahy odeslala Alena Dobečková.
Odesláno dne: 17. 2. 2022

Sobota 12. 3. 2022, odjezd od OÚ Lichnov v 9.30 hod.
Tato akce je financována z Programu na podporu zdravého stárnutí,
(doprava a vstupné) a je určena pro všechny seniory 60+ v obci Lichnov.
Na tento zájezd se hlaste na mob. 605 417 750.
Výstava je interaktivní, děti si zkusí různé aktivity, navštíví domeček kocoura
Mikeše nebo pařezovou chaloupku. Na výstavě strávíme asi jednu hodinu. Ve
Světě techniky je kavárna a možnost se občerstvit. Pak si můžeme prohlédnout
areál Dolní oblasti Vítkovic. Na zpáteční cestě podle počasí navštívíme zajímavé
místo v našem okresu. Pokud bude zájem, stavíme se i na dobrý oběd.

Lyžařský výcvik plný skvělých zážitků a bezva sportovních výkonů
Co víc si přát od lyžařského výcviku než dokonalé počasí, dobrou náladu a perfektní
zážitky? O tom, jak se to podařilo
letos v únoru v naší škole, přinášíme
podrobnější zprávu.
Na lyžařský kurz spolu se sedmou
třídou vyrazili tři učitelé v roli
instruktorů: Mgr. Martina Bílková,
Mgr. Markéta Martinů a Mgr. Ondřej
Švrček. Lyžáku se zúčastnili všichni
žáci sedmého ročníku kromě jednoho
chlapce, který před výcvikem
onemocněl.

Ta nám popsala další, neméně důležitou stránku lyžařského výcviku: „Žáci se
během pobytu na horách dozvěděli, jak je důležité mít na paměti nejen svou
bezpečnost, ale také bezpečnost kamaráda. Jak se správně zachovat v různých
nečekaných situacích, které může přinést například nepříznivé počasí. Také jsme
si pověděli, co je to Bílý kodex. Jsem ráda, že si žáci po dlouhém čase různých
protiepidemických omezení konečně mohli užít společný týden.“
Učitelé
rovněž
stihli zaznamenat
reakce sedmáků
na uplynulý týden
ve
Velkých
Karlovicích. A tak
přinášíme
čtenářům jejich
odpovědi
na
otázky: „Jaký byl
lyžák? Co se vám
líbilo,
nebo
naopak nelíbilo?
Jaké bylo ubytování? A co jídlo?“

„Hned po jarních prázdninách jsme se sedmáky vyjeli na lyžařský výcvik, který se
již tradičně konal ve Velkých Karlovicích, v lyžařském areálu Kyčerka. Počasí bylo
perfektní a po celý týden vládla pohodová sportovně laděná atmosféra.
Nechybělo ani lyžování v maskách a stihli jsme uskutečnit také závody. Jedno
odpoledne si žáci připravili svůj program, který byl plný her a soutěží,“ prozradila
Markéta Martinů.
Když nadešla odpočinková středa, tak nikdo nelenošil na postelích, jak by se
očekávalo, ale sedmáci protáhli svá těla hrami ve sněhu a stavěli sněhové stavby.
A pozor! Ani ve čtvrtek se
nikdo
nenudil.
Žáci
prověřovali své všestranné
dovednosti nejen na lyžích,
ale
také
v bohatém čtvrtečním
programu plném zábavy,
který pro celou třídu
připravila
zástupkyně
ředitelky Martina Bílková.

Sidney Rek: „Určitě nás to hodně jako třídní kolektiv stmelilo. Bylo dobré, že jsme
společně hráli hry. V lyžování jsme se všichni zlepšili. Například někteří, kteří
v životě nestáli na lyžích, teď lyžují stejně dobře, jako ti, co jezdí na hory
pravidelně. Kdybych mohl, byl bych tu i déle než do pátku. To by bylo dobré.“
Vítězslav Zeman: „Na lyžáku se mi líbilo. Po lyžování jsme si někdy jen tak povídali,
taky jsme fandili sportovcům na olympiádě. Někdy jsme šli na chvíli na pokoj
k holkám, kde jsme
hráli hry Uno nebo
Zázraky
přírody.
Lyžák
bych
prodloužil.
Připadalo mi, že to
strašně
rychle
uteklo. Ale jsem
docela i rád, že jedu
domů, protože se
budu moct pořádně
vyspat.“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
OKRES NOVÝ JIČÍN,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rene Venos, Jakub Pícha: „Ubytování bylo dobré. Nám vyhovovalo. Bylo normální.
Takový táborový pokoj. Jídlo bylo velmi dobré, vařili fakt dobře. V lyžování jsme
udělali všichni pokroky. To hlavně díky všem našim učitelům. Byli dobří. Jako třída
jsme se dali dost dohromady.“
Josef Mičulka: „Lyžák mě velmi bavil. Lyžovat s kamarády je lepší než sám. Dobrý
byl učitelský program, jsem rád,
že jsem ho zažil. Taky jsem rád,
že jsem skončil v závodech ve
svém družstvu první.“
A i když to podle odpovědí
vypadá, že ve třídě nejsou
žádná děvčata, tak tomu tak
není. Děvčata se jen zdráhala
odpovědět, ale sama přiznala,
že si lyžařský kurz užila stejně
dobře jako kluci.
Bc. Hana Horáková

Jednoho dne je probudilo klepání na okno. Ti dva vstali a šli k němu. Byl tam čáp,
který jim řekl, že jim už nezbývá moc času a že se ze všech stanou dřevěné sochy,
pokud se do sebe konečně nezamilují. Po chvíli dívku napadlo zeptat se čápa, zda
tu není i jiná možnost, jak školu zachránit, ale chlapec najednou řekl, že se
obětuje pro školu s ní nebo bez ní. Poprosil onoho čápa, jestli ho promění. A tak
se i stalo. V tom okamžiku se
dívce promítly všechny chvíle
s ním a uvědomila si, že k němu
přece jen něco cítí! Jenže už bylo
pozdě, a tak řekla čápovi, že se
chce proměnit také a ten jí
vyhověl.
Tímto jejich činem byla celá škola
zachráněna. A jako poděkování
za jejich záchranu škola jejich
čapí sochy vystavila ve svém
vestibulu, aby si navždy
připomínala dva statečné žáky,
kteří ji zachránili.

Zakletá škola
Další díl seriálu k příležitosti 60. výročí otevření školy, který pro čtenáře Zpravodaje
každý měsíc připravuje učitelka českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy Mgr.
Ivana Michaličková se svými žáky. Tentokrát čeká na čtenáře příběh o čápech, který
vymyslely a napsaly žákyně IX. třídy.
Tato škola na první pohled vypadala úplně obyčejně, ale nebylo tomu tak. Byla
zakletá. Žáci a učitelé se každou noc proměnili v čápy. Ptáte se proč?
Jednoho běžného dne se jeden žák rozhodl, že prozkoumá tajemnou komnatu
učitelů, aby našel lektvar lásky pro svou milou, která ho však nechtěla. Jenomže
v tom stresu a strachu vzal omylem lektvar prokletí. Druhý den ráno to dal oné
dívčině do pití a ta, když se napila, způsobila kletbu a teprve večer to všechno
začalo. Poznali jste to tak, že se vystřídalo rychle po sobě všechno roční období.
Říká se, že kletbu zlomí jen ti dva, kteří ji způsobili. A to tak, že se do sebe musí
zamilovat, a tím se kletba zlomí.
Hned jak se to ti dva dozvěděli, snažili se osvobodit školu od prokletí. Dali si polibek
a čekali, že se něco stane. Ale vůbec nic se nestalo! Přes všechny jejich snahy se
jim školu nepodařilo zachránit, ale alespoň se z nich stali nejlepší kamarádi.

Čápi, které z místní lípy vyřezal
pan Pavel Špalek, a autorky
textu
Nela Mičulková, Lucie Vítková a
Sára Valíčková (zleva), IX. třída

Informace o termínu zápisu do mateřské školy
Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 je
v dohodě se zřizovatelem stanoven na úterý 10. května 2022. V případě distanční
podoby zápisu (bez možné osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců) pak
bude probíhat ve dnech 9. až 13. května 2022. O organizaci zápisu Vás budeme
informovat, předpokládáme však prezenční podobu zápisu za přítomnosti
zákonných zástupců dětí.
Mgr. Olga Síbrtová

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Lichnově za rok 2021
SDH Lichnov má k 31.12.2021 celkem 92 členů, z toho 15 přispívajících; Mladí
hasiči 29.
Výbor má v současné době 11 členů a pravidelně se schází, aby zabezpečil
fungování jednotky sboru dobrovolných hasičů a aby zajistil organizaci všech
naplánovaných sportovních, společenských a kulturních akcí. Výbor se sešel
celkem 7x, z toho 1x proběhla schůze online.
První čtvrtletí v roce 2021 bylo poznamenáno pokračující pandemii koronaviru
COVID – 19. Na základě vládních opatření byly zakázány veškeré společenské,
kulturní, sportovní a volnočasové akce a aktivity. První akcí, na které jsme se
v omezeném množství potkali, byla 7. května oslava patrona hasičů svatého
Floriana, která proběhla formou společné mše s SDH Bordovice v lichnovském
kostele a byla vysílána prostřednictvím internetového přenosu na farních
webových stránkách. Od 27. května byla skoro po půlroční pauze znovu obnovena
činnost kroužku Mladých hasičů. Vedoucí se rozhodli pokračovat v trénincích i o
letních prázdninách a vynahradit tak dětem dobu, kdy se nebylo možné setkávat.
19. června se podařilo uspořádat oblíbenou akci „Pálení metel“. Nádherné počasí
přilákalo na Závrší velké množství návštěvníků. Již po několikáté jsme se zúčastnili
lichnovské akce Gulášové slavnosti a v konkurenci 8 soutěžních gulášů obsadili
naši kuchaři Honza a Eda krásné 3. místo. Na konci prázdnin byla uspořádána
4denní víkendovka pro Mladé hasiče na chatě v Ostravici. Tento pobyt pro děti byl
hrazen z dotace Národní sportovní agentury Můj klub 2021. 11. září se členové
našeho sboru podíleli na organizaci akce „Pochod kolem Lichnova“, kde připravili
pro účastníky pochodu jednu z disciplín, a to chůzi na chůdách přes překážkovou
dráhu. V tento den 11 našich Mladých hasičů soutěžilo v Kopřivnici o titul
nejtvrdšího hasiče v soutěži TFA Junior 2021. Tvrdé tréninky o prázdninách a na
víkendovce se vyplatily a my obsadili medailové pozice ve všech kategoriích. 18.
září zajížděli mladí hasiči na soutěž do Frenštátu pod Radhoštěm. V disciplínách
požární útok a štafeta 4x60 metrů se družstvo mladších umístilo v okrsku na 4.
místě a ve starších na místě 3. Družstvo dospělých doplněné o dorostence se na
státní svátek 28. září zúčastnilo hasičské soutěže Bordovský Hájek a získalo krásné
4. místo. První říjnový víkend nás čekal Závod požárnické všestrannosti
v Bordovicích. V podzimní části celoroční soutěže Plamen bojovaly

dvě starší a dvě mladší hlídky a jedno smíšené družstvo v kategorii dorost. V
celkovém součtu bodů se mladší umístili na třetím, starší na sedmém. a dorost
na druhém místě. Pevně věříme, že tato umístění v jarní části udrží a třeba i
vylepší. Na podzim byla plánovaná ještě účast na soutěži v uzlované ve Veřovicích,
která ale byla nakonec z důvodu nařízených karantén velkého množství dětí
zrušena.
Jednotka SDH měla celkem 6 zásahů (z toho se jednalo 3x o požár, 2x o likvidaci
obtížného hmyzu a 1x o technickou pomoc).
V roce 2021 čerpal SDH Lichnov hned několik dotací: např. z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezského kraje, Okresního sdružení hasičů
Nový Jičín a Obce Lichnov. Finanční prostředky byly využity na náklady spojené
s uspořádáním víkendového soustředění na Ostravici, nákup překážkové bariéry,
tabletu, projekčního plátna, pracovních stejnokrojů, bund a reflexních nákrčníků
či nářadí. Dotace nám v obtížné době, bez možnosti pořádání akcí, umožnily
téměř běžný chod sboru a kroužku mladých hasičů. Zde se patří poděkovat obci
Lichnov, Moravskoslezskému kraji za finanční podporu. Velice si ji vážíme, a ještě
jednou děkujeme.
Závěrem bychom rádi poděkovali za vykonanou práci všem členům sboru, kteří
se aktivně podíleli na zajišťování jednotlivých akcí v průběhu celého roku a
mladým hasičům za příkladnou reprezentaci sboru na soutěžích.
*****************************************************************

Změna času ze zimního na letní čas
bude v noci ze soboty na neděli 27. března 2022

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Letošní Tříkrálovou sbírku jsme v Lichnově opět uskutečnili ve velkém. Výchozí
základnu jsme si vytvořili v nových
upravených prostorách fary. Již několik let
obchází Lichnovem devět skupinek s cílem
zazpívat koledu, potěšit úsměvem a
popřát občanům Boží požehnání a vše
dobré do nového roku. Cesta koledníků
není vždy lehká, zima, mráz, někdy sníh,
naopak zase některé léta déšť a bláto.
Koledníci si užijí mnoho zábavy, ale někdy
prožijí
i
smutné okamžiky, když jsou odmítnuti nebo
ignorováni. Vše nepříjemné přejde, radost dětí
nebo starých lidí, kteří netrpělivě očekávají koledu
je povznášející. Mnohdy překvapí připravený vzkaz
na klice dveří s balíčkem sladkostí pro koledníky a
v obálce obnos do pokladničky s prosbou o
Tříkrálové požehnáni napsané křídou nade dveře.
Po absolvování přiděleného úseku se skupinky
navrací do základního tábora, kde je čeká horký
čaj, teplá zelňačka, uzené párečky a drobný
dáreček od Charity na poděkování. Malí koledníci
se s radostí dělí o vykoledované sladkosti a těší se
na další rok.

Letos se v Lichnově vybralo 82 500Kč.
Děkuji jménem Charity Frenštát všem,
kteří jste podpořili letošní sbírku,
koledníkům, vedoucím a ostatním, kteří
připravili zázemí. Našemu novému panu
faráři Řehořovi, který se aktivně začlenil
mezi koledníky a poznal část vesnice.
Věřím, že vybrané prostředky pomohou
frenštátské charitě uskutečnit plánované
záměry.
Marcela Žižlavská

Vzduchovka 2022
Myslivecký spolek Lichnov - Bordovice a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 12. března 2022 v klubovně
nad pohostinstvím „Na Obecní“

48. ročník
přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
o putovní pohár starosty obce.
Začátek ve 13:00 hodin.
Startovné: žáci 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Soutěž žáků bude ukončena v 16:00 h., soutěž dospělých v 18:00 h.
*****************************************************************

!!! Tojstoráci slaví 15. výročí !!!
TojOslavy 15
sobota 2. dubna 2022, Kulturní dům Lichnov
Podrobnosti dáme na vědomí v průběhu března. Sledujte nás!
www.tojstoraci.cz
*******************************************************************

Jubilanti
V měsíci březnu se dožívají významného jubilea:

Šrubařová Jaroslava
Dobečka Alois
Tichavská Zdenka
Mikundová Anna
Mikunda Jiří
Kahánková Vladimíra
Michna Miroslav
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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