Slovo starosty

Vážení občané,
jaro je v rozpuku a naplno se rozběhly jarní práce na zahradách a okolo domů.
S většinou prací souvisí i vznik nějakých odpadů, které pak končí v různých
kontejnerech. Skoro každý odpad se dá roztřídit a umístt na správné místo, aby
byl recyklován, spálen a nebo uložen na skládku. S poslední možnost,
skládkováním, je to v poslední době na štru. Skládkování komunálního odpadu
má skončit na konci roku 2024, ale protože na to není nikdo připraven, tak se to
prodlouží do konce roku 2030. Na co ale stát bude připraven, tak to jsou
poplatky za uložený odpad na skládku. Z letošních 1000,- Kč za tunu to vyskočí
na 1850,- Kč za tunu v roce 2024. Poplatky se budou postupně do toho roku
zvedat, svozová frma chce více peněz za odvoz popelnic, protože stoupají
mzdové a materiálové náklady a obec musí hledat jak na to reagovat.
Nejjednodušší je zvednout roční poplatek za odpad, například z dnešních 400,Kč na 500,- Kč. Ale to si myslím, že není řešení. Musí se zvýšit třídění
komunálního odpadu a zřejmě poklesne četnost vyvážení popelnic. Po obci jsou
rozmístěny různobarevné kontejnery na tříděný odpad, provádíme pytlový sběr
plastů a v minulost byly rozdávány kompostéry. Nově přibyly šedé kontejnery
na kovové obaly, kterých je zatm 5 kusů, ale měly by být v průběhu roku
doplněny na všechna místa. Ve sběrném dvoře sbíráme železo a nově u
objemného odpadu se dává zvlášť dřevo, aby se mohlo odvést do spalovny.
A zbývá nám bioodpad. V dubnu budou rozmístěny hnědé kontejnery a od 18.4.
2019 se budou vyvážet. Vývoz bude 1x týdně každý čtvrtek. Sledujeme tm
snížení nákladů. Ale hlavně tento odpad se má likvidovat tam, kde vzniká.
Můžete jej kompostovat, používat jako hnojivo na zahrádkách nebo zkrmit
domácím zvířatům. Hnědé kontejnery nemají sloužit pár jedincům, kteří
posečou půlhektarovou zahradu a zaplní trávou kontejnery v širokém okolí.
Pokud nemáte na své zahradě místo pro kompost, tak Vám pronajmeme hnědý
kontejner a budete si platt vývoz sami. Hnědé kontejnery musí sloužit všem a
především do nich patří bioodpad z komunálního odpadu. Až 2/3 klasické
popelnice tvoří bioodpad, který by se měl třídit a dávat do kompostu nebo do
těch hnědých kontejnerů. V loňském roce se z Lichnova na skládku dovezlo 250
t komunálního odpadu, když si to vynásobíte výše uvedenými poplatky za
uložení na skládku, zjistte kolik by se ušetřilo, kdyby bioodpad zůstal doma.
Vážení občané spoustu věcí nemůžete ovlivnit ( ceny energií, vody..), ale
zodpovědným tříděním můžete ovlivnit cenu poplatku za popelnice. Pomůžete
sobě , obci ale i přírodě.
Milí spoluobčané užijte si jarní dny, prožijte v míru a pohodě Velikonoce a
třídění Zdar.
Aleš Mičulka, starosta

Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 21. 03. 2019
4/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost Rady obce od 2.
zasedání Zastupitelstva obce.
5/3 Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnost ASSMPS, a.s., se sídlem Životce u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ
25872826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Stanislava Kellera.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech
práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech
valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době
od udělení této delegace do dne 31.12.2022.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně
Ing. Aleši Mičulkovi .
6/3 A) Zastupitelstvo obce neschválilo záměr odprodeje obecního pozemku :
parc. č. 1640/5 trvalý travní porost o výměře 5693 m2 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína
6/3 B) Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje obecního pozemku :
parc. č. 695/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 v k.ú. Lichnov u
Nového Jičína .
6/3 C) Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu č. NJ/62/j/2019/Ja mezi
obdarovaným Sbec Lichnov se sídlem Lichnov 90, 742 75 Lichnov IČ:00298115,
DIČ:CZ00298115 zastoupena starostou Ing. Alešem Mičulkou a dárcem
Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Sstrava IČ:70890692,
DIČ:CZ70890692
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Sstrava IČ00095711
DIČCZ00095711 zastoupena ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem
Böhmem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Sstravě, oddíl Pr.,
vložka 988 a pověřuje starostu obce podpisem této Darovací smlouvy.
7/3 A) Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení platnost 2. Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktvit na období let 2015-2018 na
území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm do 31.12.2020.
7/3 B) Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci dokumentu „Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktvit na období let 2015-2018 na
území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm“.

8/3 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2019 v částce
26 486 000,00 Kč.
9/3 Zastupitelstvo obce schválilo Rozvojový strategický dokument obce Lichnov
na roky 2019 – 2025.
10/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Nařízení obce č.1/2019 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území obce Lichnov schválené RS dne
18.03.2019 a to na základě § 18 odstavec 4 zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikaní (živnostenský zákon), ve znění pozdějších změn a
doplňků, a v souladu s ustanovením § 11 odstavec 1 a § 102 odstavec 2 písm. d)
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a
doplňků.
*****************************************************************
Usnesení ze 7. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 25. 02. 2019
3/7 Rada obce neschvaluje poskytnut fnančního příspěvku Valašskému
folklornímu sdružení.
4/7 A Rada obce nedoporučuje Zastupitelstvu obce zveřejnění záměru
odprodeje pozemku parcelní číslo 1640/5, trvalý travní porost v k.ú. Lichnov u
Nového Jičína.
4/7 B Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce zveřejnění záměru odprodeje
pozemku parcelní číslo 695/1, trvalý travní porost v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína.
5/7 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016118 mezi Sbcí
Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupena na základě plné moci frmou
ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Sdrou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
6/7 Rada obce schvaluje pasport veřejného osvětlení obce Lichnov a pověřuje
starostu obce získáním cenových nabídek na zhotovení projektu na
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
7/7 Rada obce schvaluje jako dodavatele žaluzií do oken kulturního domu a
klubovny nad obecním hostncem frmu Radomír Pavliska, Frenštát p.R. za cenu
19.000,- bez DPH dle předložené cenové nabídky 21/2/2019 a pověřuje
starostu vystavením objednávky.
8/7 Rada obce bere na vědomí zápis č. 3 komise RES.
11/7 Rada obce schvaluje nákup nového konvektomatu do kuchyně Základní
školy dle předložené cenové nabídky od frmy AMC GASTRSNSM CZ s.r.o.
v ceně 367.719,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
13/7 Rada obce bere na vědomí vypracovaný Řád veřejného pohřebiště Sbce
Lichnov a pověřuje starostu obce jeho zasláním ke kontrole na Krajský úřad

Moravskoslezského kraje, Sdbor územního plánování a stavebního řádu,
Sstrava.
14/7 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb a navazujících aktvit na období let 2015-2018 na území
správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm s prodloužením až do roku
2020.
16/7 Rada obce schvaluje Inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise
za rok 2018.
17/7 Rada obce schvaluje prodej starých promítacích zařízení z kulturního domu
za cenu 5.000,- Kč.
18/7 Rada obce schvaluje vypracování projektové dokumentace frmou Slumeko
s.r.o., Kopřivnice na doplnění dopravního značení v obci Lichnov.
19/7 Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce dne 21.3.2019 a
doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení navržený program jednání
Zastupitelstva obce.
20/7 Rada obce schvaluje zřízení jednoho pracovního místa na Veřejně
prospěšné práce.
Usnesení z 8. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 18. 03. 2019
3/8 A Rada obce schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě č. 306/2005/4401/P o
odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a pověřuje starostu jeho
podpisem.
3/8 B Rada obce schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě č. 305/2005/4401/P o
odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a pověřuje starostu jeho
podpisem.
5/8 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení uzavření Darovací
smlouvy č. NJ/62/j/2019/Ja mezi Sbcí Lichnov a Moravskoslezským krajem,
Sstrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, Sstrava.
7/8 Rada obce schvaluje jako dodavatele nové autobusové zastávky U Přibylů
pana Petra Boháče za cenu 53.950,- Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky
a pověřuje starostu vystavením objednávky.
8/8 Rada obce bere na vědomí zápis č. 4 komise RES.
11/8 Rada obce schvaluje vypracování Dokumentace pro Veřejné zakázky
malého rozsahu a Zpracování směrnice pro zadávání VZMR dle předložené
cenové nabídky od pana Aleše Petržely v ceně 2.550,- Kč a pověřuje starostu
vystavením objednávky.

12/8 Rada obce schvaluje zakoupení skákacího hradu dle předložené cenové
nabídky č. 2019_02_13 od frmy ALFI Corp., s.r.o. v ceně 145.000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu vystavením objednávky.
13/8 Rada obce neschvaluje nákup nábytku do školní družiny z rozpočtu obce.
15/8 Rada obce schvaluje Nařízení obce č.1/2019 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území obce Lichnov a pověřuje starostu a
místostarostu jeho podpisem.
16/8 Rada obce schvaluje použit znaku obce za účelem výroby tabulek s číslem
popisným nebo evidenčním panu Jiřímu Buriánkovi.
17/8 Rada obce schvaluje zakoupení přívěsného vozíku k obecnímu vozidlu
v ceně do 30.000,- Kč s DPH a pověřuje místostarostu jeho zakoupením.
*****************************************************************

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvoru v letním období od 1.4.2019 do 31.10.2019 je
každé pondělí od 15:00 – 17:00 hod.
*****************************************************************

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

18. dubna 2019

následně každý čtvrtek
*************************************************************

Sběr železného šrotu

Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu v SOBOTU 13. dubna
2019 od 10:00 hod.
Nově se budou přijímat autodíly, ze kterých MUSÍ BÝT vypuštěny všechny
provozní kapaliny.
Sběr se bude konat pouze v obci (v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze
svoz uskutečnit individuálně po tel. dohodě s panem Stanislavem Kellerem,
tel. 603 522 469).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili pokud možno až v sobotu
13. dubna v ranních hodinách z důvodu zabránění převzet šrotu nepovolanými
osobami.

Velkoobjemový odpad - kontejnery

Vítání občánků

Pondělí 15. dubna 2019
Skluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Čtvrtek 18. dubna 2019
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 17. dubna 2019
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. pneumatky) a
stavební odpad (včetně oken).
*****************************************************************

Nebezpečný odpad – sobota 13. dubna 2019
!!! POZOR ZMĚNA ČASŮ !!!
(včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
8,00 –
u „Pračky“ č.p.124 8,20 –
u kostela
8,40 –
most Horní dráhy 9,00 –
u čp.63 p. Gilarová 9,10 –

8,20
8,40
9,00
9,10
9,20

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

Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě se narodilo
do 30. 4. 2019 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť se
závazně přihlásí na Sbecním úřadě v Lichnově .
tel. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín Vítání občánků je sobota 11.5.2019.
*****************************************************************

Upozornění občanům
od 1.1.2019 vešla v platnost Obecně závazná vyhláška č.1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů , která nově udává povinnost
platby všem občanům, včetně těch, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně
Lichnov 90.
*****************************************************************

9,20 – 9,30
9,30 – 9,40
9,40 – 9,50
9,50 – 10,00

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

Hasiči Lichnov oznamují,
že ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 15:00 hod. se před hasičským domem bude konat

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
2. 4. 2019 OD 7:30 DO 18:30
CELÁ OBEC LICHNOV
****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce do klubovny nad pohostnstvím "Na Sbecní", kde se
společně pobavíme a probereme aktuální věci. Toto setkání se uskuteční
v úterý dne 9. dubna 2019 v 16:00 hod.
Členové výboru v 15:30 hod.
Zve výbor KD
*****************************************************************

Pozvánka na výroční členskou schůzi ČZS

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Zveme všechny členy ČZS na výroční členskou schůzi konanou
dne 26. 4. 2019 v 17:00 hod. na Moštárně.
Zve výbor ZO ČZ
*****************************************************************

Po telefonické dohodě si přijedeme pro spotřebiče až k vám domů!
Volejte prosím 776 825 915

přijme prodavačku na výpomoc. Info na tel. 606 040 398.

ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod.
Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače, mobily.
Zdarma lze převzít pouze komletní vysloužilé elektrozařízení.

Prodejna na Orlovně

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
4/2019

Příběh založeného kostela aneb jak jsme si jeli pro Pohár
čeladenské ovečky
Naše škola se připojila k tradiční výtvarné soutěži, kterou pořádá Základní škola
Čeladná. Letošní téma už šestého ročníku znělo Kostely, kostelíky a kapličky
v Beskydech. Také dět z naší školní družiny se spolu se svými vychovatelkami
rozhodly, že se do soutěže zapojí, a to konkrétně dět z druhého oddělení s paní
vychovatelkou Ludmilou Ryškovou a dět ze třetho oddělení s paní
vychovatelkou Marcelou Bellovou.
„Protože patříme do lichnovské školy,
rozhodli jsme se udělat lichnovský kostel. A
když lichnovský kostel, tak ne nakreslený,
nýbrž přímo ve 3D,“ popisuje nápad, který
později s dětmi realizovala, vychovatelka
Marcela Bellová. „Práce to byla opravdu
velká, ale dět se do ní rády pustly. Každý den
chtěly něco na kostelu tvořit, malovat, stříhat
apod. Musím říci, že kostel rostl a dět se na
něj každý den těšily, aby mohly něco nového přidat,“ upřesňuje vychovatelka
postup, jak kostel vznikal.
„Sba kostely a další výtvarné práce našich žáků jsme odvezli do Čeladné v době,
kdy měli prázdniny. Kostely jsme předali a u toho našeho, lichnovského, jsme
upozornili na to, že má odklápěcí
střechu. Uvnitř jste tak viděli vše: oltář,
našeho pana faráře, lavice a v nich
sedící dět a spoustu dalších detailů,“
říká ředitelka školy Mgr. Slga Síbrtová.
„Jenže ouha, stala se chyba. Náš
odklápěcí kostelík v Čeladné tak zaujal,
že když mu hledali místo, kde by byl
vystaven, založili jej. I tak jsme byli rádi
za krásné třet místo, které získali naši
čtvrťáci Josef Mičulka a Nikolas Palo za kostel, který vyrobili s paní
vychovatelkou Ryškovou a oba kluky jsme se do Čeladné rozhodli poslat na
vyhlašování cen, ať si užijí zaslouženou slávu.“

Jenže nakonec se vše změnilo. Do naší školy zavolala ředitelka čeladenské školy
Mgr. Jana Satnská a vysvětlila nám, co se stalo. A protože lichnovský kostel byl
úžasný, jeho ztvárnění vtpné a nápadité, získal zvláštní cenu. „Ten telefonát
ovšem proběhl ve středu odpoledne a už v pátek mělo být vyhlašování cen.
Přála
jsem si, aby všechny dět měly ze svého úspěchu radost a mohly si do Čeladné
pro ceny zajet, což se nakonec povedlo a naprostá většina dět si pro ceny na
slavnostní vyhlašování zajela,“ popisuje Slga Síbrtová.
V pátek 8. března 2019 si tedy dět převzaly ceny přímo ve škole na Čeladné,
kde si také mohly prohlédnout ostatní soutěžní práce během vernisáže. Krásné
třet místo získali se svým zasněženým kostelíčkem Josef a Nikolas, čestné
uznání výtvarné komise pak putovalo k našim druhákům Martně Hilscherové,
Danielu Klukayovi, Tereze Kociánové, Sofi Kopelcové, Lukáši Macíčkovi, Ditě
Macíčkové, Petře Mičkalové, Nikole Minárikové, Jasmíně Gilarové a třeťačkám
Izabele a Valérii Pustějovským. Dět si za odměnu také zasportovaly a domů si
kromě cen odvezly i radost z dobře vykonaného díla. Velké poděkování patří
také oběma vychovatelkám školní družiny za skvělé vedení dět.

Dva žáci postupují do okresního kola biologické olympiády
V únoru proběhlo v lichnovské škole školní kolo biologické olympiády pod
zášttou České zemědělské univerzity. „Letošní 53. ročník biologické olympiády
měl podtext „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř něco ven,“ uvádí učitelka
přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová.
„Žáci nejprve prověřili své znalost
v testových otázkách a pak v
poznávací část. Své praktcké
dovednost využili při řešení
laboratorního úkolu a vytvořili
model plic,“ upřesňuje dále paní
učitelka a pokračuje: „Ve školním
kole excelovala Tereza Šulganová
z osmé třídy, druhé místo obsadil
deváťák Jan Tichavský a bronzový
skončil jeho spolužák Tomáš
Babinec.“ Tereza Šulganová a Jan Tichavský splnili podmínky pro postup do
okresního kola biologické olympiády, které proběhne 16. dubna 2019 v Novém
Jičíně. „Budeme jim držet palce!“ slibuje paní učitelka.
Mgr. Petra Stoklasová

V období listopadu až března pořádal Skresní fotbalový svaz dlouhodobý turnaj
pro starší přípravky.

Velikonoční bohoslužby 2019 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v
Lichnově

Celkem turnaj probíhal v 5-t kolech, kdy jsme se v halách Bílovce a Pustějova
postupně utkali se všemi soupeři. V každém kole jsme hráli se třemi týmy, vždy
po dvou zápasech. Nakonec naši hráči obsadili parádní druhé místo. Kluci
gratulujeme k umístění a dobrým výkonům na hřišt.

18. 4. Zelený čtvrtek 1900, během mše svaté bude obřad umývání nohou
19. 4. 1500 Velkopáteční obřady: Křížová cesta, po ní budou následovat obřady
21. 4. 0430 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – křty, po mši svaté bude žehnání
pokrmů
22. 4. 900 Velikonoční pondělí

Zimní liga starší přípravky

Pokoj vám

Tak tady máme po roce opět Velikonoce a k nim patří neodmyslitelně Ježíšův
pozdrav „Pokoj vám“ (Šalom). Každý pozdrav, který běžně používáme při
setkání s druhými lidmi má většinou i jiný význam než jen slušně pozdravit
známého člověka, ale vyjadřuje i jakési přání druhému. Nezdravit druhého
člověka tedy můžeme říci, znamená nepřát druhému něco dobrého. Můžu si
položit otázku: Proč se tak děje? Napadá mě jedna odpověď, i když jich asi bude
vícero: sám nevnímám u sebe nic dobrého, co bych druhým lidem mohl přát.
Vezměme si jen ty nejběžnější pozdravy: „Dobrý den“, tady si přejeme, aby den,
který nyní žiji, byl prostoupen dobrem a nedělo se nám nic zlého, což je velmi
pěkné a vznešené přání; „ahoj“ (latnsky Ad honorem Jezu, což se překládá – ke
ct Ježíše), má silně náboženský podtext, protože nás vybízí, abychom ten den
žili tak, abychom se před Bohem za to co děláme a žijeme, nemuseli stydět,
tedy žili jej tak, aby byl hodný života Božího Syna; „buď zdráv“, tady není moc
co rozvádět, jelikož sám pozdrav naznačuje ono přání, abychom oplývali
zdravím těla i duše, jednoduše, aby se nám dobře žilo v našem těle a vyhýbaly
se nám všechny možné neduhy.
Nejinak je to s oním velikonočním pozdravem Ježíše Krista, který po svém
zmrtvýchvstání přichází mezi své učedníky a takto je zdraví. Ježíšův pozdrav
„pokoj vám“ nám dává poselství o podstatě Ježíšova života a jeho velikonoční
obět, která nabízí smíření a odpuštění, jehož je důsledkem pokoj v lidské duši.
Kde není odpuštění a smíření vládne v lidském životě nepokoj, neláska a
disharmonie. Což se následně projevuje i v mezilidských vztazích, kdy se
vzájemně napadáme, osočujeme a ponižujeme.
Kéž nás tato velikonoční doba vede k opravdovému pokoji, tedy smíření a
vzájemnému odpuštění, což nám pomůže svobodněji žít a vzájemně se více
obdarovávat.
S Velikonocích si můžeme vzpomenout na Ježíšův pozdrav „pokoj vám“ – přeje
mi, ať mám pokoj v duši.
Přeji vám pokojný čas velikonočních svátků
farář Roman Macura

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
V letošním 46. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
se zúčastnilo 71 startujících.
Přeborníkem obce za rok 2019 a držitelem putovního poháru starosty obce na
další rok se stal Zdeněk Dobečka s 92 body.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci :
Starší žáci :
1. Jalůvková Veronika
75 b.
1. Kuběna David
82 b.
2. Lukeš Filip
38 b.
2. Keller Stanislav
64 b.
3. Holubová Ema
17 b.
3. Keller Patrik
59 b.
Junioři :
Ženy :
1. Dobečka Jakub
85 b.
1. Supiková Markéta
85 b.
2. Vaněk Ladislav ml.
85 b.
2. Pavlasová Petra
80 b.
3. Truchlý Sndřej
71 b.
3. Tichavská Dana
80 b.
Muži:
Senioři :
1. Frýdl Martn
84 b.
1. Dobečka Zdeněk
92 b.
2. Kahánek Mojmír
82 b.
2. Rys Ferdinand
88 b.
3. Jalůvka Petr
81 b.
3. Vaněk Ladislav
87 b.
V soutěži tříčlenných družstev zvítězilo družstvo Mysliveckého spolku s 265 body
před družstvem „lyžařů“ s 252 body a družstvem Dobrovolných hasičů s 251
body.
*****************************************************************

Turnaj o putovní pohár Orla jednoty Lichnov – XVII. ročník
Ve dnech 18. až 23.3.2019 byl turnaj pro dospělé – registrované i neregistrované –

zúčastnilo se celkem 27 kuželkářů z Lichnova, Kopřivnice, Štramberka, Nového
Jičína, Frenštátu p.R., Sder a Hranic.
Výsledky:
ženy – neregistrované:
1. Dobromila Vinklarová (Hranice), 2. Jana Dvorská (Sdry), 3. Zdeňka Michnová
(Frenštát p.R.)
ženy – registrované:
1.Stanislava Svšáková, 2. Jana Frydrychová (obě Sdry)
muži – registrovaní:
1. Petr Dvorský Sdry), 2. Michal Pavič (Nový Jičín), 3. Daniel Ševčík (Sdry)
muži – neregistrovaní:
1. Lukáš Dadák, 2. Miroslav Matúš (oba Lichnov), 3. Miroslav Klvaňa (Hranice)
muži registrovaní – dvojice: 1. Petr Dvorský – Daniel Ševčík
muži neregistrovaní-dvojice: 1. Lukáš Dadák (Lichnov)

ženy neregistrované – dvojice: 1. Ilona Gilarová – Věra Langerová (Lichnov)
Rekordy lichnovské kuželny vytvořili Petr Dvorský, Lukáš Dadák, Stanislava
Svšáková a dvojice Petr Dvorský – Daniel Ševčík.
Absolutním vítězem se stal Petr Dvorský z Oder.
Kompletní výsledky najdete na:
http://wwwwww.orellichnov.c//akce/turna-lstarost-lorla/v-slekk-/019-l0/
*****************************************************************

Víceúčelové hřiště
Srelské víceúčelové hřiště je od 1.4.2019 v nájmu p. Sndřeje Kubaly, Lichnov
224.
Součást pronájmu je celý oplocený areál (mimo lezecké stěny) – tj. tenisový
kurt, asfaltová plocha, dětská venkovní plocha, budova sociálního zázemí (bar,
WC, ubytovna).
Sbjednávky na tenis resp. ubytování směřujte na p. Sndřeje Kubalu – tel:
776 880 779 nebo 595 549 868.
Pozn. pro objednávání kuželny zůstalo v platnost původní telefonní číslo –
739 880 862.
*****************************************************************

Orel Tenis Cup Lichnov
11. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Srel jednota Lichnov vyhlašuje tenisovou soutěž pro amatérské tenisty.
Hraje se v období květen až září 2019 na tenisovém kurtu v Lichnově.
Pravidla jsou vyvěšena na www.orellichnov.cz/otcl/. Před přihlášením se
seznamte s těmito pravidly!
Přihlášky - do 25. dubna 2019 na www.orellichnov.cz/otcl. Hlaste se co
nejdříve, počet účastníků omezen.
Nutno při přihlášení uhradit "nákladový poplatek – viz dodatek pravidel č. 1
*****************************************************************

Inzerce
Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům k rekonstrukci.
Platba v hotovost. nabídky na tel.: 606 690 324

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2018 – 2019 XVII. ročník
Výsledky v 7. kole – 22.3.2019:
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (265)
2. místo – Langerová Věra (262)
3. místo – Gilarová Ilona (212)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (440)
2. místo – Matúš Miroslav (425)
3. místo – Koudelák Jaroslav (398)
4. místo – Dadák Jan (337)
5. místo – Špaček Jakub (327)

Výsledky po 7. kole
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (1416)
2. místo – Langerová Věra (1220)
3. místo – Gilarová Ilona (1082)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (2045)
2. místo – Koudelák Jaroslav (1868)
3. místo – Matúš Miroslav (1815)
4. místo – Dadák Jan (1604)
5. místo – Špaček Jakub (1418)

V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.

Další termín: 8. kolo – 12.4.2019 – začátek v 17.00 hodin.
přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

