Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 55. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 09.01.2017
1/55 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/55 Rada obce vzala na vědomí nabídky na výměnu dveří a oken v budově na
hřišti a pověřuje starostku vyzvat nabízející firmy ke změně a kompletaci
nabídek.
3/55 Rada obce vzala na vědomí přípravu projektu „Chodníkové těleso
k mateřské škole, včetně lávky přes vodní tok“, Lichnov a pověřuje starostku a
Mgr. Faldynovou přípravou zadávací dokumentace.
4/55 Rada obce vzala na vědomí přípravu podkladů k vypracování projektu
„Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865 – horní konec“.
5/55 Rada obce vzala na vědomí informace o vstupu nových členů do svazku
obcí SOMPO 2016 a doporučuje zastupitelstvu obce neschválit vstup mezi členy
dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016.
6/55 Rada obce vzala na vědomí informace Kulturní komise.
7/55 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.
********************************************************************
*

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce na setkání do klubovny nad pohostinstvím „Na
Obecní“, kde se společně pobavíme a zahrajeme si společenské hry. Toto
setkání se uskuteční v úterý 7.února 2017 v 16 hod. Členové výboru v 15:30
hod. Budeme rádi, když se mezi nás přihlásí noví členové.
Na Vaší účast se těší výbor KD.
*****************************************************************

Vzduchovka 2017
STČS –AVZO a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 4. března v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“
44. 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 hod., soutěž dospělých v 18.00 hod.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2016 – 2017 XV. ročník
Výsledky v 5. kole – 20.1.2017:
ženy:
1. místo –
2. místo –
3. místo –
4. místo –
5. místo –

muži:

1. místo –
2. místo –
3. místo –
4. místo –

Gilarová Ilona (318)
Dadáková Pavlína (308)
Holubová Libuše (281)
Špačková Jana (275)
Špačková Petra (216)
Dadák Lukáš (478)
Koudelák Jaroslav (453)
Jurek Stanislav (449)
Vraník František (319)

Výsledky po 5. kole
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (1044)
2. místo – Gilarová Ilona (872)
3. místo – Holubová Libuše (842)
4. místo – Špačková Jana (784)
5. místo – Langerová Věra (738)
6. místo – Špačková Petra (730)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (1409)
2. místo – Koudelák Jaroslav (1322)
3. místo – Jurek Stanislav (1287)
4. místo – Vraník František (901)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 6. kolo – 17.2.2017 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Jak jsme byli ve Wrocławi
Náš den začal 17. 12. 2016 už v 6.15 v Lichnově, kdy jsme odjeli ze zastávky na
Okluku. Cesta trvala přibližně čtyři hodiny i s přestávkami. V půl jedenácté jsme
konečně dorazili do Wrocławi, česky Vratislavi. Na začátku nás slečna průvodkyně
provedla historickým centrem města. Viděli jsme plno kostelů, mostů, soch a
další památky. Zajímavostí Wrocławi je, že po celém městě je rozmístěno asi 300
trpaslíků. Malí bronzoví trpaslíci znázorňují snad všechny možné lidské vlastnosti
a činnosti. Říká se jim Krasnale, a ti počítají peníze, lezou po lampách, tlačí
obrovské koule nebo hlídají vchod do podzemí. Stačilo pouhých deset let, aby
obsadili celé centrum jednoho z největších polských měst.
Když jsme došli na hlavní náměstí, kde se trhy konaly, dostali jsme rozchod. My
jsme si zašli do české originální pivní restaurace. Pak jsme si prošli stánky,
nakoupili a ochutnali wrocławský punč (tedy jen dospělí). Wrocław je krásná a
byla krásná i za tmy. Celé náměstí krásně svítilo světýlky. Udělali jsme si poslední
fotky a vydali se zpátky k autobusu. Cestou tam jsme se ještě stavili v obří tržnici,
kde se prodávalo ovoce, sladkosti, květiny a další.
Když jsme došli k našemu novému moderně vybavenému autobusu, nasedli jsme
a jeli domů. Díky modernímu vybavení jsme se mohli dívat na filmy. Pak jsme si
dali ještě poslední přestávku a dojeli domů.
Výlet se nám líbil. Tereza Londová, Magdaléna Lukešová a Vít Špaček VIII. ročník
Dne 17. 12. 2016 jsme vyjeli z Okluku do polské Wrocławi. Jeli jsme úplně novým
autobusem značky Setra společnosti CK Valaška.
Od průvodkyně jsme se dozvěděli plno zajímavých věcí a hlavně, že Wrocław je
městem trpaslíků. A víte, kolik jich tam je? Asi 300 a mají i svou mapu.
Výlet byl velice zajímavý a určitě bych jel i vícekrát.
Filip Tichavský VI. ročník
V sobotu 17. 12. 2016 jsem se školou navštívila předvánoční Wrocław. Když jsme
přijeli do cíle, vystoupili jsme z autobusu a prohlédli si město. Po cestě jsme
hledali malé trpaslíky, kterých je ve městě více než 300. Došli jsme až tátovi
všech trpaslíků „Papa krasnai“.
Pavlína Londová IV. ročník
Sotva jsme dojeli na místo, hned se mi tam líbilo. Ve městě mají více než 300
trpaslíků. Já jsem jich našla 23. Jeden z nich si dával šálek čaje. Na hlavním
náměstí měli velký vánoční strom krásně ozdobený. Když jsme v 5 hodin
odpoledne večerní Wrocławi odcházeli k našemu autobusu, zjistili jsme, že se
někteří ztratili. Ale oni už seděli v autobuse, nám se ulevilo a mohli jsme jet
spokojeně domů.
Nela Mičulková, IV. ročník

Srdečně Vás zveme na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

4. února 10.00 – 16.00
Angličtina tvořivě a efektivně!
Pro ty, co chtějí mluvit!
Setkání pro ty, kteří se chtějí podívat, jak to u nás funguje.
Pojďme se sejít a konverzovat, hrát hry, pít kávu a nechat se
inspirovat.
Děti jsou vítány - máme je taky :-)
První únorové setkání zdarma.
Každou další sobotu 80 Kč.
Prosím, registrujte se na email:
bronislava.zatopkova@gmail.com.
Těšíme se na setkání s Vámi!
*****************************************************************

GRAND PRIX – II.ročník - kuželkářské turnaje pro děti 8 – 15 let

V dalším (3. kole) – turnaji okresního svazu kuželkářského sportu Nový Jičín se
22. ledna 2017 v Bílovci v kategorii 11-12 let umístili: Jan Dadák na 2. místě
(celkově průběžně vede), Jakub Špaček na 6. místě (celkově 6. místo) a Bibiána
Gilarová na 7. místě (celkově 7. místo).

Tříkrálová sbírka
Rok s rokem se sešel a tříkráloví koledníci se vydali do ulic, aby přinesli do našich
domovů radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Děkuji vám, kteří jste
otevřeli své domovy i svá srdce a darovali do pokladničky částku na pomoc
potřebným v nouzi. Obdarovali jste i koledníky teplým čajem, za který jsme byli
vděční a byli rádi, že můžeme potěšit koledou i kratším rozhovorem s vámi.
Děkuji vám koledníci, kteří jste se v mrazivých dnech vydali k našim domovům
popřát v Novém roce všeho dobrého.
Libuše Holubová – vedoucí skupinky
********************************************************************

Wow! This is English!
Už je to pár měsíců, co se děti z Lichnova a Bordovic scházejí, aby poznávaly cizí
jazyk přirozenou cestou. Podobně jako v bilingvním prostředí si osvojují řeč bez
úsilí a biflování. Ději jsou už zvyklé reagovat bezprostředně, zapojovat se, aniž
by si uvědomovaly, že na ně někdo celou hodinu mluví anglicky. Máme tu
veselo, stále se hýbeme, zpíváme a hrajeme jazykové hry při každém setkání.
Kdo by se chtěl přesvědčit nebo jen nakouknout, je vítán každý čtvrtek
v Bordovicích. Je nás tu opravdu plno, takže budeme mít více skupinek. Těšíme
se na Vás.
Každé dítě se může řeč naučit, obzvláště v předškolním věku, kdy jsou řečová
centra otevřená a touha po objevování světa umožňuje dítěti vstřebat, co se
nám dospělým už moc nedaří. Prožít je tou nejlepší cestou.
Mgr. et Bc.
Bronislava Zátopková
bronislava.zatopkova@gmail.com
www.facebook.com/englishbordovice/

Pracovní a personální agentura
Trenkwalder a.s. hledá pro svého zákazníka, vhodné uchazeče na
pozici:

ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÝCH
VOZÍKŮ
NÁPLŇ PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 zajištění pohybu materiálu ve všech oblastech výroby
 manipulace s hotovými výrobky ve skladu
 práce s různými typy vozíků (tahače, tříkolky, VZV elektrické,
apod.)
 třísměnný provoz
POŽADUJEME:
 vzdělání – min. základní
 dobrý zdravotní stav – manipulace s těžšími břemeny, práci
v noci
 osvědčení a praxe v obsluze VZV
 pečlivost, spolehlivost, dobrá pracovní morálka
 absolvování vstupní lék. prohlídky
NABÍZÍME:
 práci na hlavní pracovní poměr
 mzda 18 075,- Kč – hrubého/měsíčně
 příplatky nad rámec ZP, měsíční prémie
 stravování ve firemní jídelně- cena obědu 25,- Kč
 práce v čistém prostředí
 náborový příspěvek 5000,- Kč
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Kopřivnice-Vlčovice
NÁSTUP: ihned
KONTAKT:
Vladimír Pantělejev, Job Manager, Trenkwalder a.s.
tel:+420 725 828 605, email: v.pantelejev@trenkwalder.com

