Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Vážení spoluobčané,
počátek nového roku bývá pro většinu lidí bilancování uplynulého období, přání
a předsevzet do roku nového. I já a mí kolegové v zastupitelstvu si dali
předsevzet do nového roku. Tato však byla již vyřčena ve formě volebních slibů
na podzim roku 2018. Tak jak to bývá v životě, ne všechna přání a předsevzet
se splní, tak ne všechny volební sliby se uskuteční. Budu se já, i kolegové snažit,
aby těch nesplněných bylo co nejméně.
Rok 2018 v celé naší zemi rezonoval důležitými výročími. Bylo tomu sto let, kdy
skončila 1. světová válka a v říjnu jsme si připomněli stoleté jubileum od
založení samostatné republiky. Tehdy společnost velmi často zněla slova
svoboda a demokracie, po kterých lidé volali. Celé následující stolet jasně
potom ve svých etapách ukázalo, že svoboda není samozřejmost a že je potřeba
si jí vážit. Ale současná hektcká a turbulentní doba dává tomuto pojmu zabrat a
naše společnost je nepříjemně rozdělena. Rok 2019 je rokem dalšího kulatého
výročí, které svobodu a demokracii vrátlo do naší společnost. Připomeneme si
30. výročí Sametové revoluce a každý z nás může přispět k rozvoji demokracie a
svobody například i tm, že půjde k volbám, které se konají v poslední době
každý rok.
Na tomto místě bych rád chtěl poděkovat všem občanům za spolupráci
v uplynulém roce. Stejně tak bych rád vyzdvihl a ocenil práci všech
dobrovolníků z řad hasičů, Orlů, včelařů, fotbalistů, zahrádkářů, myslivců,
Motoveteránů, Tojstoráků, školy, seniorů, ale i všech ostatních. V loňském roce
došlo totž k uskutečnění celé řady velmi příjemných kulturních, sportovních a
volnočasových akcí. Většina těchto akcí přinesla do života našich občanů nejen
zpestření a relaxaci , ale i naději, že zde stále žijí lidé, kterým na Lichnově velmi
záleží a jsou připraveni obětovat svůj volný čas pro ostatní občany i svou obec.
Všem těmto lidem ze srdce děkuji.
Vážení občané do nového roku 2019 Vám přeji pevné zdraví, štěst, trpělivost a
toleranci. Ať do následujícího období vykročíte spokojení, ať se vaše sny
a všechna větší i drobná přání promění ve skutečnost. To vše Vám přeji já,
starosta obce a kolektv zaměstnanců.
Aleš Mičulka – starosta Lichnova
Vedení a zaměstnanci obecního úřadu děkují své bývalé kolegyni Evženii
Gilarové za dlouholetou spolupráci a do dalších let přejí jen to nejlepší.

Usnesení z 2. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 26.11.2018
1/2 Rada obce schvaluje nový Jednací řád Rady obce Lichnov.
2/2 Rada obce schvaluje tyto členy komisí Rady obce Lichnov pro volební období
2018-2022:
členy finanční komise: Jana Kyprová, Milan Tichavský
členy komise kultury a sportu: Ing. Radek Dadák, Pavel Mičulka, Zdeněk Špaček,
Monika Nendzová, Mirka Mikundová
členy komise služeb: Stanislav Keller, Petr Kocián
členy komise pro rozvoj a estetzaci obce: Ing. Roman Fiala, Milan Žáček
členy komise OVP a přestupkové: Anna Tonková, Jiří Holub
3/2 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení předložené
rozpočtové opatření č.4/2018 v celkové výši 33.627.464,- Kč.
4/2 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení předložené návrhy
rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 26.429.000,- Kč.
5/2 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení výši poplatku za
odpady na poplatníka a rok 2019 ve výši 400,- Kč včetně DPH.
6/2 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení cenu vodného za m3
v roce 2019 ve výši 24,41 bez DPH (28,07 s DPH 15%).
7/2 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení cenu stočného za m 3
v roce 2019 ve výši 32,40 bez DPH (37,26 s DPH 15%).
8/2 Rada obce jmenuje jako zástupce za Obec Lichnov do školské rady pana
Stanislava Kellera.
9/2 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o
bezúplatném
převodu
vlastnického
práva
k nemovité
věci
č.
UZSVM/ONJ/5451/2018-ONJM/SBP-20/2018. (Socha Panny Marie na Okluku)
10/2 Rada obce schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za
účelem realizace projektu „Cyklostezka Lubina-Lomná ve Frenštátě pod
Radhoštěm“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
11/2 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnost mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a obcí Lichnov a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (datový kabel u č.p. 94)
12/2 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
A.0439-00535 mezi ČEPS, a.s. a obcí Lichnov a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. (VVN přes Bahna)
13/2 Rada obce schvaluje nákup rozmetadla na posyp cest dle cenové nabídky
za cenu 41.000,- Kč bez DPH.

14/2 Rada obce schvaluje nákup a výměnu nových plynových topidel dle
cenové nabídky za cenu 25.797,- Kč bez DPH. (č.p. 125)
15/2 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnost inženýrské
sítě mezi SMVAK, a.s. a obcí Lichnov a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. (Marákův dvůr)
16/2 Rada obce schvaluje zhotovitele pasportu veřejného osvětlení v Lichnově
firmu ASA Expert v částce 19.500,- Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky.
17/2 Rada obce schvaluje aktualizovat pasport komunikací a pověřuje starostu
obce zajištěním cenových nabídek.
18/2 Rada obce schvaluje plán práce Rady obce do konce 1. pololet roku 2019.
19/2 Rada obce schvaluje smlouvu na zimní údržbu s panem Lukešem a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
20/2 Rada obce schvaluje vícepráce na rekonstrukci č.p 125 ve výši 36.226,- Kč
bez DPH.
21/2 Rada obce zamítá poskytnut příspěvku na publikaci „Frenštátsko
v lidových písních a tancích“.

Usnesení z 3. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 10.12.2018
3/3 Rada obce schvaluje předložený rozpočet ZŠ a MŠ Lichnov na rok 2019
v celkové výši 17.975.052,- Kč.
5/3 Rada obce schvaluje tyto členy SPOZ Rady obce Lichnov pro volební
období 2018-2022: Marie Babincová, Luděk Böhm, Martna Dobečková, Iveta
Drozdová, Květoslava Jurková, Helena Kašpárková, Dana Macháčková, Dis.
Monila Pavlová
6/3 Rada obce jmenuje jako zástupce za Obec Lichnov do školské rady paní
Kristýnu Pustějovskou.
8/3 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č. 2 ke
smlouvě o úvěru č. 11455/14LCD mezi Českou spořitelnou, a.s a Obcí Lichnov.
9/3 A Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.1.2017 mezí Obcí Lichnov a J.B. na změnu doby nájmu do 31.12.2019.
9/3 B Rada obce schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 30.6.2019.
9/3 C Rada obce schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezí Obcí Lichnov a I.K. na změnu doby nájmu do 30.6.2019.
10/3 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení navržený program
jednání Zastupitelstva obce.

11/3 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
12/3 Rada obce pověřuje starostu obce zajištěním cenových nabídek na nákup
nových dopravních značek.
13/3 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo o provedení
prací při údržbě a opravě veřejného osvětlení mezi Obcí Lichnov a Vlastmilem
Zelenkou, kterým bude od 1.1.2019 změněn název dodavatele na ZVL SERVICE
s.r.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
14/3 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Lichnov a manžely Matúšovými a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
*****************************************************************
Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 20.12.2018
4/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost Rady obce od
1. zasedání Zastupitelstva obce.
5/2 A) Zastupitelstvo obce stanovuje 3 členné složení obou výborů.
5/2 B) Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2 písm.m) pana
Stanislava Pustějovského – předsedou kontrolního výboru a schvaluje další dva
členy kontrolního výboru a to paní Milenu Drozdovou a paní Marii Babincovou.
5/2 C) Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2 písm.m) paní Zdeňku
Švrčkovou – předsedou finančního výboru a schvaluje další dva členy finančního
výboru a to Ing. Blanku Kučerovou a Ing. Jiřinu Bartošovou.
6/2 Zastupitelstvo obce schvaluje jako určeného zastupitele pro spolupráci při
projednávání Územního plánu Lichnov včetně jeho změn v tomto volebním
období /r.2018-r.2022/ paní Evu Peigerovou.
7/2 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. UZSVM/ONJ/5451/2018-ONJM/SBP-20/2018 a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
8/2 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č.
11455/14LCD ze dne 15.09.2014 a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
9/2 Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se ruší OZV č. 2/2017.
10/2 A) Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného ve výši 28,07 Kč včetně
DPH za dodávku pitné vody z obecního „ Pračkového vodovodu“ pro rok 2019.

10/2 B) Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného ve výši 37,26 Kč/m3
včetně DPH v souladu s finanční analýzou projektu a podle platné metodiky pro
rok 2019.
11/2 Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor dle zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, § 118, kontrolou hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Lichnov do 31.3.2019.
12/2 A) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018 v částce
33 627 646,- Kč.
12/2 B) Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce schválit Rozpočtové opatření
č. 5/2018 k 31.12.2018.
13/2 Zastupitelstvo obce odročuje poskytnut návratné finanční výpomoci Orel
jednotě Lichnov pobočný spolek ve výši 479.000,-Kč.
14/2 A) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnut dotace z rozpočtu obce
Lichnov ve formě dotace níže uvedeným spolkům a organizacím:
Římskokatolická farnost Lichnov – 30 000,-Kč
NFC Lichnov – 60 000,-Kč
Cyklistcký klub Frenštát p/R – 15 000,-Kč
Charita Frenštát p/R – 20 000,-Kč
Orel jednota Lichnov – 90 000,-Kč
ZO ČSV Lichnov – 3 000,-Kč
Tojstoráci – 50 000,-Kč
ZO ČZS Lichnov – 45 000,-Kč
Motoveterán klub Lichnov – 10 000,-Kč
ZS ČSOP Bartošovice – 3 000,-Kč
SDH Lichnov– 30 000,- Kč
Domov Hortenzie – 5 000,-Kč
Strom života – 5 000,14/2 B) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnut daru z rozpočtu obce Lichnov
Organizačnímu výboru Gracia ČEZ-EDĚ ve výši 20 000,-Kč.
14/2 C) Zastupitelstvo obce schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnut
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších dodatků.
14/2 D) Zastupitelstvo schvaluje podání žádost o dotaci ve výzvě Ministerstva
pro místní rozvoj ze dne 21.11.2018 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova v dotačním ttulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací na
projekt „Obnova místních komunikací v obci Lichnov“.
14/2 E) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2019 ve výši
26 429 000,- Kč.

14/2 F) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávních
smluv na poskytnut dotace z rozpočtu obce Lichnov s jednotlivými spolky a
organizacemi dle bodu 14/2 A.
*****************************************************************

Zimní údržba místních komunikací
Upozorňujeme všechny občany, aby neparkovali svá auta na okrajích místních
komunikací u svých rodinných domků, dochází tm ke zúžení komunikací, což
brání řádnému provedení odhrnut sněhu.
*****************************************************************

Sběrný dvůr
otevřeno vždy v pondělí
1.1.2019 – 31.3.2019
15-16 hod.
1.4.2019 – 31.10.2019
15-17 hod.
1.11.2019 – 31.12.2019
15-16 hod.
Mimo : 22.4., 28.11.2019
Do sběrného dvora je možné dovážet kovový odpad a elektrozařízení.
Sběrný dvůr nepřijímá: nebezpečný odpad, stavební odpad (včetně oken) ani
pneumatky.
****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce na první setkání v Novém roce 2O19. Toto setkání se
uskuteční v úterý dne 8.ledna 2019 v 15 hod. v klubovně nad pohostnstvím
„Na Obecní“. Výbor ve 14:30h
Na Vaší účast se těší výbor KD.
*****************************************************************

Plesová sezóna 2018 v Lichnově
sobota 19. ledna 2019
pátek
1. února 2019
pátek
8. února 2019
sobota 2. března 2019
sobota 9. března 2019

Rockový karneval
Orelský ples
Hospodský ples
Hasičské končiny
Fotbalový ples

Pozor změna !!!
sobota 16. března 2019
Dětský maškarní ples
Více informací na samostatných plakátech.

Platba místních poplatků na rok 2019

Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů plat:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; máli ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platt poplatek společně a
nerozdílně.

Sazba poplatku činí 400,- Kč na 1 poplatníka

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku.

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů plat držitel psa. Poplatek ze psů se plat ze psů starších 3
měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč.
Poplatek je splatný do 30. června příslušného kalendářního roku.
Uvedené poplatky můžete hradit hotově na pokladně OÚ v Lichnově nebo
převodem na účet 1760172379/0800 a jako variabilní symbol uveďte
číslo popisné Vašeho domu.
Prosím na výše uvedený účet zasílejte pouze poplatky za odpady a za psa.
Platby za vodné a stočné zasílejte na zvláštní účet, který máte vždy
uvedený na faktuře.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
1/2019

Vánoce a pohádky:
program pro první stupeň připravilo příborské muzeum

I v naší škole najdeme Ježíškova vnoučata
„Potřebujeme vánoční přání pro babičky a dědečky od dět. Nejlépe
vlastnoručně namalovaná,“ hlásal před nedávnem Český rozhlas. A tak jsme
nelenili a společně se s dětmi z mateřské školy a žáky třetho a devátého ročníku
zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. „Cílem projektu je plnit přání lidem
v domovech pro seniory. Proto doufáme, že naše přáníčka, která se stanou
součást splněných přání, osamělé seniory potěší a že se najde dostatek dárců,
aby se podařilo splnit přání všem lidem, kteří do Českého rozhlasu napsali,“
přeje si učitelka Mgr. Barbara Sochová, která akci ve škole zorganizovala.

Ve středu 19. prosince se žáci prvního až pátého ročníku zúčastnili programu
Vánoční pohádka. „Hodina příjemného povídání na téma vánoční zvyky
v dávných dobách zaujala opravdu všechny. Žáci bedlivě poslouchali četbu
příběhu z knihy staré tři sta let, mohli si prohlédnout stávek, na kterém se tkalo,
ale také si vyzkoušeli vlévání horkého vosku přes klíč, aby zjistli svou
budoucnost,“ popisuje akci učitelka druhé třídy Mgr. Kateřina Martnková.
Pracovníci příborského muzea si pro dět dále připravili pouštění lodiček a
motání svíček, které si mohly odnést domů. Na konci programu dostaly
vánočku či jinou pochutnu, která se kdysi o Vánocích pékávala.
*****************************************************************

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

Kopřivnická laťka vynesla naší škole tři medaile

Vánoce na dědině: naši prvňáčci se vrátli do starých časů
Ve čtvrtek 13. prosince zamířily dět z první třídy do Rožnova pod Radhoštěm,
aby navštvily místní skanzen, kde pro ně byl objednaný výukový program
Vánoce na dědině.
„Na celé dopoledne se dět přenesly do dob našich praprapra…prababiček a jako
malí koledníci obcházeli zasněženou vesničkou chaloupku po chaloupce.
Dozvěděly se, jak lidé tehdy žili, pracovali, jak se připravovali na zimu, které
vánoční zvyky a tradice dodržovali,“ popisuje jejich třídní učitelka Evženie
Hutyrová, která exkurzi zajistla. Při procházce valašskou dědinou potkaly dět
také čerty a Mikuláše. „Překvapilo je, že čert nebyli černí, ale bílí jako ovečky,
které spatřily u jedné z chaloupek. Za zazpívanou koledu obdaroval Mikuláš dět
sušenými jablíčky. Někteří navíc dostali „výplatu“ metličkou,“ usmívá se
kantorka.
Exkurzi završili prvňáčci v chaloupce, kde na ně kromě zajímavého vyprávění
čekala také voňavá svačinka: perník a čaj z devatera bylin. „Snad si dět některý
z tradičních vánočních zvyků valašské dědiny přenesou do svých domovů, a sobě
i rodičům tak zpestří čekání na Ježíška,“ uvádí Evženie Hutyrová.

Vybraní žáci, kteří vynikají ve skoku vysokém, vyjeli ve středu 19. prosince spolu
se svými fanoušky na závody Kopřivnická laťka 2018. V obrovské konkurenci
okolních škol a kopřivnického atletckého klubu se rozhodně neztratli, ba co
víc, získali tři cenné kovy.
V kategorii přípravka jsme dosáhli mety nejvyšší. „Jakub Cahlík v nervy
drásajícím souboji porazil všechny své konkurenty a obsadil první místo,“ chválí
výkon sportovce jeho učitelka tělocviku Mgr. Martna Bílková s tm, že další
sportovec reprezentující naši školu Matyáš Macháček skončil ve stejné kategorii
na třetm místě.
Jak umí být sport vrtkavý si na vlastní kůži vyzkoušela Sára Valičková. Jediný
nepovedený pokus ji z prvního místa poslal mimo medailová umístění. „Nevadí.
První závody. První zkušenost. Kde štěst nepřálo Sáře, bohatě to vynahradilo
Sabině Kopelcové, která si vyskákala třet místo a nechala tak za sebou nejednu
atletku z Kopřivnice,“ popisuje učitelka, která naše sportovce spolu s fanoušky
mohutně povzbuzovala. „Je nejvyšší čas, aby o sportovcích z lichnovské školy
bylo zase pořádně slyšet,“ shrnuje sportovní úspěchy tělocvikářka.

Vánoční turnaj ve stolním tenise má své vítěze

Již tradičně patří předvánoční čas ve škole sportovcům, speciálně pak mladým
stolním tenistům. Turnajové klání se uskutečnilo ve dvou dnech, nejprve pro
první stupeň, poté pro žáky druhého stupně.
V úterý 18. prosince se v tělocvičně školy utkalo třináct hráčů od třet do páté
třídy. „K vidění byly parádní pingpongové bitvy. Hráči byli rozděleni do dvou
skupin, ve kterých sehráli své zápasy každý s každým, a do vyřazovacích bojů
postoupili čtyři nejlepší z každé skupiny,“ popisuje snažení nejmenších hráčů
učitelka Mgr. Martna Bílková, která turnaj ve škole zorganizovala, a dodává:
„Závěrečné boje proběhly zcela ve znamení borců čtvrté třídy, kteří obsadili
všechny medailové pozice. A kromě krásného pingpongu byla k vidění také
spousta radost, ale také slz. Ale takový sport už zkrátka je.“
Žáci druhého stupně a hráč Vojtěch Tichavský ke svým zápasům nastoupili ve
čtvrtek 20. prosince. „Kluci sehráli spoustu napínavých bitev ve skupinách a poté
ve vyřazovacích bojích. K vidění byl krásný ping pong, zvláště pak ve finále. Oba
borci jsou poctvými odchovanci frenštátského oddílu ve stolním tenise, a tak
jejich účast ve finále nebyla pro zasvěcené žádným překvapením,“ popisuje
druhostupňový turnaj tělocvikářka s tm, že zápas obou finalistů si fandící diváci
skutečně vychutnali.
Výsledné pořadí – první stupeň:
Výsledné pořadí – druhý stupeň:
1. Kryštof Sedlář
1. Vojtěch Tichavský
2. Radek Vřesňák
2. Dominik Sedlář
3. Jakub Cahlík
3. Stanislav Keller

Aktuality z mateřské školy
Také dět z naší školky mají za sebou spoustu aktvit, které souvisí s Vánoci a
přicházející zimou. „Vánoční atmosféru podtrhla Mikulášská nadílka, kterou pro
naše dět přichystali na čtvrtek 6. prosince žáci deváté třídy. Kromě dárečků si
rodiče s dětmi užili vánoční čas v místním kulturním domě, zhlédli divadelní
představení Taraba a smlsli i nějaké to cukroví,“ popisuje akci vedoucí učitelka
mateřské školy Bc. Markéta Dejová, která spolu s dalšími učitelkami akci
připravila.
A protože dět i paní učitelky ze školky rády sportují, pustly se do dalších
sportovních akcí. Společně zkoušejí Školu bruslení v Kopřivnici. „Každé úterý se
dět potkávají na ledě s profi trenéry a učí se, jak správně na ledě spadnout,
držet rovnováhu na bruslích, bruslit s oporou i bez,“ popisuje učitelka. „Třída
Motýlků letos také navštěvuje bazén ve Frenštátě pod Radhoštěm. Učí se
potápět, plavat v malém i velkém bazéně, dívat se pod vodou,“ líčí první
plavecké zkušenost dět z mateřinky.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2018 – 2019 XVII. ročník
Výsledky ve 4. kole – 14.12.2018:
ženy:
1. místo – Gilarová Bibiána (238)
2. místo – Langerová Věra (210)
3. místo – Gilarová Ilona (175)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (404)
2. místo – Koudelák Jaroslav (324)
3. místo – Dadák Jan (316)
4. místo – Špaček Jakub (239)
V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.

Další termín: 5. kolo – 25.1.2019 – začátek v 17.00 hodin

Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
*****************************************************************

GRAND PRIX – IV. ročník - kuželkářské turnaje dět
V 2. kole turnaje okresního svazu kuželkářského sportu Nový Jičín 9. prosince
2018 na naší kuželně v Lichnově se Bibiána Gilarová umístla na 4. místě, Jan
Dadák na 7. místě a Jakub Špaček na 9. místě.
Po dvou kolech je v kategorii 13 – 15 let na 4. místě Jakub Špaček, na 7. místě
Bibiána Gilarová a na 8. místě Jan Dadák.
Kompletní výsledky najdete na internetových stránkách Orla Lichnov –
www.orellichnov.cz.
*****************************************************************

Mikulášský turnaj 2018 – Nový Jičín
Ve dnech 7. až 14. prosince se zúčastnili hráči Orla Lichnov turnaje tříčlenných
družstev v Novém Jičíně. Družstvo Orel Lichnov I ve složení Lukáš Dadák, Jaroslav
Koudelák a Stanislav Jurek turnaj ze 22. družstev vyhrálo a družstvo Orel Lichnov
II ve složení Bibiána Gilarová, Jan Dadák a Jakub Špaček skončilo na 4. místě.
Lukáš Dadák se umístl na 1. místě jako nejlepší neregistrovaný hráč, přičemž porazil i všechny registrované hráče.
Miroslav Matúš

