Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 16.03.2017
4/13 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 12.
zasedání Zastupitelstva obce.
5/13 Zastupitelstvo obce Lichnov schválilo nákup nového dopravního
automobilu pro vybavení jednotky SDH Lichnov v maximální výši 1 200 000,- Kč.
Dle Informace o účelových investičních dotacích obcím jsme vybráni k přidělení
dotace na DA pro rok 2017. Zastupitelstvo obce schválilo plné dofinancování
akce z vlastních zdrojů.
6/13 Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 25872826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Stanislava Kellera, nar. 3.6.1977, bytem 742 75 Lichnov 158.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech
práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek 26.5.2017,
a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo
náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou
valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně pan
Pavel Pustějovský nar. 26.7.1966, bytem 742 75 Lichnov 316.
8/13 A Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu č. 1 2017 mezi prodávající
Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 a kupující Vlastou
Kahánkovou, r.č. 525504/065 na prodej nově vzniklého pozemku parc. č.
2050/66,ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 v k.ú. Lichnov u
Nového Jičína.
8/13 B Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu č. 2 2017 mezi prodávající
Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 a kupující Janou
Špačkovou, r.č. 655202/0332, Janem Černochem, r.č.860728/5500, Radanem
Černochem, r.č. 850512/5475 na prodej nově vzniklého pozemku parc. č.
2050/67,ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k.ú. Lichnov u
Nového Jičína.
8/13 C Zastupitelstvo obce neschválilo Kupní smlouvu č. 3 2017 mezi
prodávající Janou Špačkovou, r.č. 655202/0332, Janem Černochem,
r.č.860728/5500, Radanem Černochem, r.č. 850512/5475 a kupující Obcí
Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 na prodej nově vzniklého
pozemku parc. č. 245/4,zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.

9/13 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2017
10/13 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru.
Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 27.03.2017
4/14 Zastupitelstvo obce schválilo změnu způsobu obsluhování České pošty
742 75 Lichnov na Poštu Partner 742 75 Lichnov, kdy smluvním zástupcem bude
Obec Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, a to za podmínky, že Zastupitelstvo
obce schválí text smlouvy s Českou poštou.
Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce jednáním o podobě smlouvy s Českou
poštou a jejím předložením Zastupitelstvu obce ke schválení.
Zastupitelstvo obce si tímto vyhrazuje právo schválení smlouvy.
Usnesení z 57. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 27.02.2017
1/57 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/57 Rada obce vzala na vědomí Plán odborné přípravy a výcviku JSDH Lichnov.
3/57 Rada obce schválila Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
organizacím dle usnesení ZO č. 15/12 ze dne 15.12. 2016.
4/57 Rada obce vzala na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise se závěrem, že veškerý majetek Obce Lichnov byl inventarizován a nebyly shledány inventarizační rozdíly.
5/57 Rada obce vzala na vědomí informace o průběhu realizace podkladů
přípravy Chodníkového tělesa k mateřské škole, včetně lávky přes vodní tok,
Lichnov a průběhu výběrového řízení a ustanovila hodnotící komisi ve složení p.
Zdeňka Švrčková, Mgr. Petra Faldynová, Ing. Blanka Kučerová, p. Pustějovský
Pavel, p. Kahánek Jan, p. Tichavský Milan, p. Fiala Roman, p.Šilar Emil.
6/57 Rada obce vzala na vědomí informace k cyklistickému závodu žen Gracia
Orlová 2017 a souhlasí s poskytnutím neomezené reklamní prezentace
pořadateli.
7/57 Rada obce vzala na vědomí připomínky zastupitelů vznesené na pracovní
schůzce k návrhu České pošty a.s. na zřízení pobočky Pošta Partner a pověřuje
starostku jednat se zástupcem České pošty a.s. k doplnění informací
požadovaných od zastupitelů obce pro jednání ZO.
8/57 Rada obce doporučuje ZO zmocnit k zastupování obce na valné hromadě
ASPOMPO, a.s., konané dne 26.5.2017 k výkonů práv akcionáře p. Stanislava
Kellera.
9/57 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o o zřízení věcného břemene
k zemní přípojce NN v k. ú. Lichnov u N.J., parc.č. 482/9, Dobečka, NNk a

pověřuje starostku uzavřením smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035.
10/57 Rada obce schvaluje uzavření služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc. č. 676/41 v kat. ú. Lichnov u N.J., a to za účelem stavby „přivaděč Čeladná
- Červený Kámen - oprava vývaru kalníku č. 49“ a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ
45193665.
11/57 Rada obce nesouhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu
obce v roce 2017 na provedení stavebních prací v okolí budovy na hřišti.
12/57 Rada obce schvaluje a doporučuje ZO schválit kupní smlouvy na
pozemky :
a) par.č. 2050/66, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 109 m2
b) par.č. 2050/67, ostatní plocha /ostatní komunikace o výměře 206 m2
c) parc. č. 245/4, zahrada o výměře 61 m2 s podmínkou, že bude zrušeno
zástavní právo na převáděném pozemku.
13/57 Rada obce schválila program na 13. zasedání Zastupitelstva obce
svolaného na 16.03.2017.
14/57 Rada obce vzala na vědomí informace členů RO.
*****************************************************************

Biologický odpad – hnědé kontejnery
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRO) bude zahájen v pondělí

10. dubna 2017

následně každé pondělí a čtvrtek
V týdnu od 17.4.2017 do 21.4.2017 bude sběr a svoz BRO přerušen z důvodu
příprav a průběhu akcí „DEN ZEMĚ“ a 25. výročí založení ASOMPO, a.s.
*****************************************************************

Sběr železného šrotu

Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 22. dubna 2017 od 10:00 hod.
Sběr se bude konat pouze v obci (v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze
svoz uskutečnit individuálně po tel. dohodě s panem Petrem Lukešem
tel. 737 133 393).
Prosíme občany, aby šrot připravili před svá obydlí pokud možno až v sobotu
22. dubna v dopoledních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu
nepovolanými osobami.

Hasiči Lichnov oznamují,

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 24. dubna 2017
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Pátek 28. dubna 2017
U kostela
10,00 – 18,00
„Klimíček“ čp. 274
16,00 – 16,30
Daremní
16,30 – 17,00
přejezd k Vlčině
17,00 – 17,30

Středa 26. dubna 2017
Kúty
16,00 – 16,30

Zadky

16,30 – 17,00

Žádáme občany, aby neukládali do kontejnerů na velkoobjemový odpad
předměty, které mají charakter nebezpečného odpadu (např. pneumatiky) a
stavební odpad (včetně oken).
*****************************************************************

Nebezpečný odpad – sobota 29. dubna 2017 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
u „Pračky“ č.p.124
u kostela
most Horní dráhy
u čp.63 p. Gilarová

8,00 –
8,25 –
8,45 –
9,10 –
9,35 –

8,20
8,40
9,05
9,30
9,55

„Klimíček“ čp. 274
Daremní – J.Pavel
přejezd k Vlčině
Zadky – odb. k nádržím

10,00 – 10,20
10,25 – 10,45
10,50 – 11,00
11,15 – 11,30

Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se vztahují
pouze na směsný komunální odpad (popelnice, plasty, sklo); ostatní odpad
vzniklý podnikatelskou činností včetně nebezpečného odpadu jsou povinni
likvidovat vlastním nákladem.

Seznam elektrozařízení
1. Velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí,
sporáky)
2. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, tiskárny)
3. Spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, hudební nástroje)
4. Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky)
5. Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje, sekačky)
6. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
7. Lékařské přístroje
8. Elektrozařízení budou odebírána bezplatně a pouze v úplném stavu (nesmí
chybět jednotlivé části).

že v pátek 28.4.2017 od 15:00 hod. před hasičským domem se bude konat

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod.
Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače, mobily.
Zdarma lze převzít pouze komletní vysloužilé elektrozařízení.
Po telefonické dohodě si přijedeme pro spotřebiče až k vám domů!
Volejte prosím 776 825 915
*****************************************************************

Vítání občánků
Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě se narodilo
do 30. 4. 2017 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť se
závazně přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově
tel. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín Vítání občánků je sobota 13.5.2017.
*****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na předvelikonoční setkání do ZŠ Lichnov, kde si děti
pro nás připravily kratičký program.
Také nám paní ředitelka promítne krátké video o Wroclavi, kde byli na zájezdě.
Toto setkání se uskuteční
v úterý dne 11. dubna 2017 ve 14 hod.
Těšíme se na hojnou účast.
Zve výbor KD
****************************************************************

Pozvánka

Zveme všechny členy ČZS na výroční členskou schůzi konanou

dne 8.4.2017 v 18:00 hod. na Moštárně.
Výbor ZO ČZS

Výzva občanům-zabezpečení psa proti úniku
Mezi základní povinnosti chovatele patří povinnost zabezpečit zvíře proti
úniku, ale i přesto se někteří psi pohybují v ulicích bez dozoru. Proto není
zřejmé, zda pes utekl bez vědomí chovatele nebo jej chovatel vyhnal s úmyslem
se jej zbavit. Občas se může stát, že pes z kotce, či zahrady v nestřeženém
okamžiku uteče, ale pokud se z toho stává pravidlo (například kvůli
nedostatečnému oplocení, špatnému zabezpečení vstupní branky) je potřeba
věc neprodleně řešit.
Obracíme se na majitele a chovatele psů se žádosti o účinnější zabezpečení
čtyřnohých přátel a k provedení alespoň základních a nezbytných opatření
znemožňujících jejich volný pohyb bez jejich řádného dohledu.
*****************************************************************

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvoru v letním období od 1.4.2017 do 31.10.2017 je
každé pondělí od 15:00 – 17:00 hod.
*****************************************************************

GRAND PRIX – II.ročník - kuželkářské turnaje pro děti 8 – 15 let
Ve finálovém kole turnaje okresního svazu kuželkářského sportu Nový Jičín se
19. března 2017 v Novém Jičíně v kategorii 11-12 let účastnili a umístili: Jan
Dadák na 1. místě, Bibiána Gilarová na 3. místě a Jakub Špaček na 7. místě.
Jan Dadák se stal současně vítězem II. ročníku Grand prix v kategorii 11 – 12
let.
Jakub Špaček se umístil v téže kategorii na 6. místě a Bibiána Gilarová na 7.
místě.
Blahopřejeme a děkujeme za propagaci Orla Lichnov v kuželkách.
Miroslav Matúš, starosta Orla jednoty Lichnov

SDH LICHNOV

Mladí hasiči se po novém roce scházeli v tělocvičně ZŠ Lichnov, kde poctivě
trénovali rychlost a správnost při vázání uzlů a sestavení základny na čas.
V sobotu 11. února se družstvo MH zúčastnilo soutěže Uzlovaná ve Veřovicích.
Soutěžilo se v jednotlivcích a v družstvech kategorie mladší a starší. Družstvo
starších ve složení Viktorie Mikesková, Radek Bambuch, Marek Daněček a
Stanislav Keller se umístilo na 6. místě. V kategorii mladší získali Adéla
Pustějovská, Lukáš Bambuch, Patrik Keller a Václav Mikeska 7. místo.
V jednotlivcích soutěžilo celkem 47 mladých hasičů ve starších a 48 v
kategorii mladší. Velkou radost máme z úspěchu Viktorie Mikeskové, která
vybojovala ve starších 1. místo. Její celkový čas za rychlé sestavení základny a
správné uvázání uzlů byl 0:32. V mladších jednotlivcích byla z Lichnova nejlepší
Adéla Pustějovská, která obsadila 13. místo.
Další umístění Veřovice:
Starší: 13. Marek Daněček, 19. Stanislav Keller, 38. Radek Bambuch
Mladší: 37. Patrik Keller, 43. Václav Mikeska, 44. Lukáš Bambuch
První březnovou sobotu jsme odjeli do Fulneku na soutěž Fulnecký uzel 2017. V
obou kategoriích soutěžilo po 73 dětech. Ve starších se nejlépe umístila Viktorie
Mikesková (9. místo) a v mladších obsadila Adéla Pustějovská 18. místo.
Další umístění Fulnek:
Starší: 12. Stanislav Keller, 39. Marek Daněček, 53. Radek Bambuch
Mladší: 28. David Kuběna, 51. Lukáš Bambuch, 54. Patrik Keller, 66. Václav
Mikeska
Dětem gratuluji a vedoucím děkuji za jejich přípravu.
Patricie Pustějovská – jednatelka SDH Lichnov
*****************************************************************

Půst a reklama

Když tato slova postavíme k sobě, tak to vypadá trochu zvláštně, jako by proti
sobě stáli dva bojovníci, avšak i tato na první pohled nemající nic společného
slova mají naplnit naše očekávání lepší budoucnosti, leč každé jiným způsobem.

První se objevuje snad ve všech náboženstvích a patří k základním prvkům
duchovního života. Umět si něco odříci, opustit, zanechat, je projevem svobody
lidského ducha. Často slýchávám argument: „já to nepotřebuji, ale nemám
důvod se toho zříci, neboť mi to neškodí,…“ Místo toho, abychom si přiznali, že
jsme slabí a nezvládneme tu věc, návyk, opustit, tak hledáme nějaké důvody,
proč nám to nevadí. Půst nám pomáhá odkrýt, jak to s námi je ve vztahu
k různým věcem tohoto světa, ale taktéž nám pomáhá být solidární s těmi, kteří
toto nemají, zvláště když se jedná o půst od jídla. Zkuste si někdy jeden den nic
nejíst a pít jen vodu. Zaručuji vám, že druhý den, každé jídlo bude lahůdka, a
nejen to, ale vychutnáte si jej více, než kdy jindy předtím! A také budeme i více
rozumět těm, co mají nedostatek jídla, ale i jiných věcí, které my bereme
automaticky, protože je máme každý den.
„Teď si něco odříkám, abych byl svobodnější, solidárnější a laskavější.“
Druhé slovo se objevuje s příchodem kapitalismu a potřebou prodávat
nadvýrobu. Reklama má v lidech vytvářet potřebu nakupovat a utrácet peníze,
které si vydělají. Co vlastně reklama působí? Reklama má zneklidnit našeho
ducha, vytvořit v nás znepokojení, že něco nemám, něco mi chybí…Říká nám: s
touto věcí, kterou si koupíš, budeš atraktivnější, bez ní nejsi úplný člověk, až
ona tě zdokonalí, „zbožští“, zaplní ono prázdné místo v tvém životě. Hlas
reklamy k nám promlouvá v budoucím čase: teď si mě pořiď, pak se ti
kvalitativně změní tvůj život! Kdo by to nechtěl, ještě k tomu, když nemusím
měnit sám sebe, stačí si jen něco pořídit za pár peněz. Není to super! Jak
prosté! Koupíte si nějaký artefakt a jste jiný člověk, nebo si to myslíte na
podkladě reklamy, která vám to řekla skrze Jagra, Beckhama, Rosického,
modelku, herce,… Také pak mohu být tak krásný, úspěšný, známý, oblíbený
jako oni, když budu mít to, co mají oni. Na této iluzi stojí podvod reklamy, nikdy
to totiž nebudu mít, ale mohu si to myslet, jelikož tomu chci věřit. Každý
potřebuje něčemu věřit, aby se nepropadl do nicoty a nihilismu. Reklama má za
úkol nás vtáhnout do jakési formy představy, denního snění, v němž se vytratí
rozdíl mezi tím, čím teď skutečně jsem a čím bych „mohl být“. Chci mít, vlastnit
nějakou věc, abych byl jiným (avšak ne lepším, protože žádná věc nemůže mě
samotného udělat lepším, jen může zlepšit podmínky mého života) – takto se
pomalu se stáváme otroky chtíče, závislých na věcech a sobeckém
uspokojování.
V poselství Velikonoc - poselství o jedné svobodě - si připomínáme, že do
těchto našich lidských dějin v osobě Ježíše z Nazerata přichází Boží Syn, aby
člověku ukázal cestu ke svobodě, k naplnění svého lidského poslání – být
člověkem, být člověkem, který je stvořen k velkým věcem, být člověkem, abych
miloval a byl milován.
Přeji vám pokojný čas velikonočních svátků
farář Roman Macura

Orel Tenis Cup Lichnov
9. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Orel jednota Lichnov vyhlašuje tenisovou soutěž pro amatérské tenisty.
Hraje se v období květen až září 2017 na tenisovém kurtě v Lichnově.
Pravidla budou vyvěšena na www.orellichnov.cz/otcl/
Přihlášky - do 20. dubna 2017 na email: www.orellichnov.cz/otcl
Hlaste se co nejdříve, počet účastníků omezen. Nutno při přihlášení uhradit
„nákladový poplatek“ – viz dodatek pravidel.
*****************************************************************

Turnaj o putovní pohár starosty Orla jednoty Lichnov XV. ročník

Dne 19.3.2017 uspořádal Orel jednota Lichnov turnaj v kuželkách pro děti zúčastnilo se 10 dětí z Lichnova a Frenštátu p.R.
Výsledky:
žáci 10 – 15 let: 1. Jan Dadák (Lichnov), 2. Jakub Špaček (Lichnov) 3. Marek Geryk
(Frenštát p.R.)
žákyně 10 – 15 let: 1. Bibiána Gillarová (Lichnov), 2. Karolína Cahlíková (Lichnov),
3. Kamila Geryková (Frenštát p.R.)
Ve dnech 6. až 16.3.2017 byl turnaj pro dospělé – registrované i neregistrované
– zúčastnilo se celkem 36 kuželkářů z Lichnova, Kopřivnice, Štramberka, Nového
Jičína, Hranic, Veřovic, Valašského Meziříčí a Sedlnic
Výsledky:
ženy – registrované: 1. Klára Tobolová (Sedlnice)
ženy registrované – dvojice: Klára Tobolová a Nikola Tobolová (obě Sedlnice)
ženy – neregistrované: 1. Dobromila Vinklarová (Hranice), 2. Pavlína Dadáková
(Lichnov)
ženy neregistrované – dvojice: 1. Pavlína Dadáková a Ilona Gilarová
muži – registrovaní: 1. Michal Pavič (Nový Jičín), 2. Pavel Milo (Valašské Meziříčí)
muži – neregistrovaní: 1. Lukáš Dadák (Lichnov), 2. Dalibor Vinklar (Hranice)
muži registrovaní – dvojice: 1. Michal Pavič (Nový Jičín) a Jiří Madecký (Veřovice)
muži neregistrovaní – dvojice: 1. Dalibor Vinklar a Miroslav Klvaňa (oba Hranice)
Absolutním vítězem se stal a nový rekord kuželny hodil Lukáš Dadák.
Kompletní výsledky najdete na http://www.orellichnov.cz/akce/turnajstarosty-orla/vysledky-2017/

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
V letošním 44. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
se zúčastnilo 96 startujících, což je nejvyšší počet v historii střeleb.
Přeborníkem obce za rok 2017 a držitelem putovního poháru starostky obce na
další rok se stal Aleš Drozd s 93 body.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci :
Starší žáci :
1. Jalůvková Veronika
76 b.
1. Lukešová Barbora
71 b.
2. Keller Patrik
62 b.
2. Keller Stanislav
65 b.
3. Langerová Eva
61 b.
3. Lukešová Magda
58 b.
Junioři :
Ženy :
1. Vaněk Ladislav
88 b.
1. Tekulová Adéla
84 b.
2. Dobečka Jakub
88 b.
2. Pustějovská Eva
80 b.
3. Václavek Jan
72 b.
3. Holubová Libuše
74 b.
Muži:
Senioři :
1. Vaněk Miroslav
91 b.
1. Drozd Aleš
93 b.
2. Kahánek Mojmír
90 b.
2. Holub Jaroslav
92 b.
3. Pavel Tomáš
89 b.
3. Rys Ferdinand
88 b.
V soutěži tříčlenných družstev zvítězilo družstvo Mysliveckého spolku s 264
body před družstvem Dobrovolných hasičů s 259 body a družstvem STČS s 257
body.
*****************************************************************

Otevření víceúčelového hřiště - dle počasí.

Sledujte na www.lichnov.cz případně na facebooku Orla Lichnov.
UPOZORNĚNÍ:
od letošního roku je zakázán vstup do celého areálu víceúčelového hřiště
s jakýmikoliv zvířaty, tj. psy, králíčky apod. Žádáme Vás, abyste nechali své
čtyřnohé miláčky doma a neuvazovali je pak v blízkosti vstupu na víceúčelové
hřiště. Děkujeme. Orel Lichnov
*****************************************************************

MUDr. Jana Irsáková oznamuje,

že z důvodu rekonstrukce podlah a rozvodů v ambulanci v Lichnově bude
v termínu 17. května – 7. června 2017
probíhat dovolená.
Zástup bude zabezpečen MUDr. Filipem Václavem, ambulance Veřovice.
Prosím, zkontrolujte stav zásob svých léků a dostavte se k jejich předepsání
včas.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2016 – 2017 XV. ročník
Výsledky v 7. kole – 17.3.2017:
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (340)
2. místo – Holubová Libuše (277)
3. místo – Langerová Věra (261)
4. místo – Gilarová Ilona (258)
5. místo – Špačková Petra (253)
6. místo – Špačková Jana (202)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (475)
2. místo – Koudelák Jaroslav (411)
3. místo – Vraník František (324)

Výsledky po 7. kole
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (1752)
2. místo – Gilarová Ilona (1428)
3. místo – Holubová Libuše (1362)
4. místo – Špačková Jana (1293)
5. místo – Langerová Věra (1257)
4. místo – Špačková Petra (1091)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (2330)
2. místo – Koudelák Jaroslav (2261)
3. místo – Jurek Stanislav (2090)
4. místo – Vraník František (1488)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 8. kolo – 21.4.2017 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma

ROZLOSOVÁNÍ
OKRESNÍ PŘEBOR
soutěžního ročníku 2016 / 2017 - JARO
NFC LICHNOV - STARŠÍ ŽÁCI

ROZLOSOVÁNÍ
OKRESNÍ PŘEBOR
soutěžního ročníku 2016 / 2017 - JARO
NFC LICHNOV - MUŽI

OKRESNÍ PŘEBOR - starší ŽÁCI - JARO
KOLO

DATUM

DEN

HODINA

12.

9.4.

NE

10:00

PRIMUS PŘÍBOR

DOMA

13.

16.4.

NE

10:00

FOTBAL STUDÉNKA

DOMA

14.

22.4.

SO

11:45

FK PUSTĚJOV

VEN

15.

29.4.

SO

10:00

TJ TROJANOVICE-BYSTRÉ

VEN

16.

7.5.

NE

10:00

TJ MOŘKOV

KDE

17.

13.5.

SO

10:00

FOTBAL FULNEK

18.

21.5.

NE

10:00

TJ ODRY

DOMA

19.

27.5.

SO

13:00

PRIMUS PŘÍBOR

DOMA

20.

3.6.

SO

10:00

FOTBAL STUDÉNKA

21.

11.6.

NE

10:00

FK PUSTĚJOV

OKRESNÍ PŘEBOR - MUŽI - JARO 2016 / 2017
KOLO

DATUM DEN

HODINA

SOUPEŘ

SOUPEŘ

KDE

DOMA
VEN

17.

1.4.

SO

12:30

FK SKOTNICE

VEN

18.

9.4.

NE

15:30

SOKOL VRAŽNÉ

DOMA

19.

16.4.

NE

16:00

SOKOL RYBÍ

DOMA

20.

22.4.

SO

16:00

FOTBAL STUDÉNKA

VEN

21.

30.4.

NE

16:30

SOKOL BORDOVICE

DOMA

22.

6.5.

SO

16:30

SK VEL.ALBRECHTICE

VEN

23.

14.5.

NE

16:30

FK PUSTĚJOV

DOMA

24.

20.5.

SO

17:00

KOTOUČ ŠTRAMBERK

VEN

25.

28.5.

NE

17:00

LOKOMOTIVA SUCHDOL

DOMA

26.

4.6.

NE

17:00

FK TÍSEK

VEN

15.

10.6.

SO

14:00

SOKOL TROJANOVICE I

VEN

17.

14.4.

PÁ

16:30

FC LIBHOŠŤ

DOMA

18.

21.4.

PÁ

16:30

FK PRIMUS PŘÍBOR

VEN

19.

30.4.

NE

10:00

TJ SOKOL LUBINA

VEN

20.

5.5.

PÁ

16:30

AFC VEŘOVICE

16.

9.5.

ÚT

16:30

TJ SOKOL KATEŘINICE

VEN

21.

12.5.

PÁ

17:00

TJ TROJANOVICE I

VEN

22.

19.5.

PÁ

16:30

TJ SOKOL ŠTRAMBERK

14.

23.5.

ÚT

16:30

TJ TROJANOVICE BYSTRÉ

15.

26.5.

PÁ

16:30

FK HODSLAVICE

DOMA

12.

2.6.

PÁ

16:30

TJ SOKOL TICHÁ

VEN

13.

9.6.

PÁ

16:30

TJ SOKOL RYBÍ

DOMA

16.

18.6.

NE

17:00

TJ KUNÍN

VEN
DOMA

ROZLOSOVÁNÍ
OKRESNÍ SOUTĚŽE SKUPINY "A"
soutěžního ročníku 2016 / 2017 - JARO
NFC LICHNOV - STARŠÍ PŘÍPRAVKA
OKRESNÍ SOUTĚŽ sk. A - STARŠÍ PŘÍPRAVKA - JARO
KOLO

DATUM

DEN HODINA

SOUPEŘ

KDE
DOMA

DOMA

DOMA
VEN

