Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Vážení spoluobčané,
Žádný člověk nemůže vědět úplně všechno. Máme doma psa a až do září jsem
nevěděl, že musí být očipován. Již v minulost jsem prosazoval v rámci
mikroregionu Frenštátsko čipování psů, ale tehdy nebyla v okolních obcích vůle
ji udělat plošně. Až teď jsem díky médiím zjistl, že tuto povinnost ukládá zákon.
Připravil jsem návrh řešení pro zastupitele, který byl na zastupitelstvu schválen.
Obec Lichnov zaplat povinné čipování psů ze svého rozpočtu. Čipování bude
probíhat tak, jak jste zvyklí u očkování prot vzteklině. Veterinář bude ve
stanovený den a čas na určeném místě a Vy se tam dostavíte ze svým psem.
Cena čipu a aplikace je 200 Kč, ale Vy nic hradit nebudete. Číslo čipu bude
zapsáno do karty Vašeho psa, která je uložena na Obecním úřadě. Pokud si číslo
čipu chcete vložit do Národního registru, musíte již tak učinit sami. Využijte této
možnost a nechejte svého čtyřnohého miláčka takto označit. Oceníte to v
případě zaběhnut Vašeho psa, kdy se Vám rychleji vrát domů.
Co se děje na cestě před Lipovýma. Správa silnic prováděla kontrolu opěrných
zdí a tam zjistli, a teď cituji, „skutečnost, které vyžadovaly před mostem ev. č.
4865-1 ve dvou úsecích neodkladné stažení silniční dopravy a instalaci SDZ tak,
aby byla zajištěna bezpečnost účastníků silničního provozu. Celková zpráva se
vypracovává“. Jinak řečeno zeď padá, Správa silnic zpracovávává projektovou
dokumentaci. Kdy dojde na opravu záleží na jejich fnancích a důležitost této
cesty. Tuto zimu však bude stav takový jako je dnes. A ještě jednou silnice. Před
Bordovicemi opravují propustek v komunikaci. Tato oprava má skončit do
konce listopadu.
A na našich obecních silnicích se také něco děje. Byly opraveny výtluky a
praskliny na Alko cestě a některých místních komunikací. V říjnu a to
konkrétně 4.10. začnou opravy tří cest. Bude se frézovat a následně pokládat
nový povrch na těchto místech - cesty od Mikundů na fotbalové hřiště a kolem
školy ke Komínovce a cesta na Komínovce. Doufám, že prominete dočasné
zhoršení průjezdnost v dané lokalitě. Po opravě však bude k dispozici nová
hladká asfaltová cesta.
Na závěr Vás chci požádat zda nechcete darovat obci Vánoční strom. Tradiční
strom před kostelem v parku padl v kůrovcové kalamitě a malý před Obecním
úřadem neroste a usychá také. Kdo máte doma jehličnan, který plánujete
pokácet, zkuste jej obci nabídnout a pomoci tm nám udělat opět pěkné
Vánoce.
S pozdravem Mičulka Aleš

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce,

které se uskuteční dne 17. října 2019 v 18:00 hodin v klubovně nad
pohostnstvím „Na Obecní“. Program jednání bude zveřejněn na úřední
desce OÚ Lichnov a samostatných plakátech.
**************************************************************
Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, ze dne 19.09.2019
4/5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost ady obce od
4. zasedání Zastupitelstva obce.
5/5 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů
městské policie do 31.12.2024.
6/5 A Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje obecního pozemku parc.
č. 2208/36 ostatní plocha o výměře 487 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
6/5 B Zastupitelstvo obce schválilo prodej část obecního pozemku parc.
č. 415/2 ostatní plocha /jiná plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře
159m2,, označena dílem A, která bude přičleněna k parc. č. 415/1 v k.ú. Lichnov
u Nového Jičína panu Jaroslavu Holubovi, Lichnov 21, nar. 25..1981. Výměra dílu
A činí 159m2 a prodej bude uskutečněn za cenu obvyklou 50,-Kč/1m2.
7/5 A Zastupitelstvo obce schválilo nákup čipů a veterinárních služeb, za účelem
čipování psů evidovaných v obci Lichnov dle zákona č. 166/1999 Sb. v celkové
maximální částce 50.000,- Kč.
7/5 B Zastupitelstvo obce schválilo ozpočtové opatření č. 3/2019 v částce
27 364 200,- Kč.
*****************************************************************
Usnesení ze 14. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 27.07.2019
4/14 ada obce souhlasí s konáním Štafetového závodu dvojic, trojic a
jednotlivců „Lichnov 24 hodin“ + vloženého Závodu dět ve dnech 10.-11.8.2019
na území a místních komunikacích Obce Lichnov a jako spolupořadatel závodu
přebírá zášttu nad tmto závodem.
6/14 ada obce schvaluje provedení průzkumného vrtu pro závlahu fotbalového
hřiště dle předložené nabídky pana Mgr. Kamila Kurky za cenu 60.200,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky
8/14 ada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení zveřejnění záměru
o prodej pozemku parc. č. 2208/36 - ostatní plocha o výměře 487 m 2 v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína.
9/14 ada obce schvaluje provedení výmalby 2 tříd, 1 kabinetu a 2 chodeb dle
předložené nabídky frmy MM stylstav s.r.o., Frenštát pod adhoštěm za cenu
42.373,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.

10/14 ada obce schvaluje frmu VS projekt, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, jako
dodavatele zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně
inženýrské činnost a rozpočtu pro stavbu „ ekonstukce mostů M2 a M3“ dle
předložené smlouvy o dílo za cenu 230.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
11/14 ada obce schvaluje frmu Projekční a inženýrská činnost Groman a
spol., s.r.o., Studénka, jako dodavatele zpracování projektové dokumentace pro
akci „Dokončení chodníkového tělesa do Bordovic“ dle předložené smlouvy o
dílo za cenu 200.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
12/14 ada obce schvaluje frmu MEDIUM projekt v.o.s., Pardubice, jako
dodavatele zpracování projektové dokumentace pro akci „Prodloužení
kanalizace do lokality áj“ dle předložené smlouvy o dílo za cenu 79.000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
13/14 A ada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava
komunikací v Lichnově“.
13/14 B ada obce schvaluje složení výběrové komise veřejné zakázky „Oprava
komunikací v Lichnově“ ve složení Ing. Jaroslav Holub, Ing. oman Fiala, Ing.
Aleš Mičulka, Zdeňka Švrčková, Stanislav Pustějovský a náhradníky: Milan
Žáček, Stanislav Keller, Mgr. Alena Dobečková, Eva Peigerová, Jiří Buriánek.
14/14 A ada obce podmínečně schvaluje zadávací dokumentaci veřejné
zakázky „Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865 – horní konec“, na
základě požadavků OP I OP bude ZD upravena a ada obce bude informována.
14/14 B ada obce schvaluje složení výběrové komise veřejné zakázky
„Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865 – horní konec“ ve složení Ing.
Jaroslav Holub, Ing. oman Fiala, Ing. Aleš Mičulka, Zdeňka Švrčková, Stanislav
Pustějovský a náhradníky: Milan Žáček, Stanislav Keller, Mgr. Alena Dobečková,
Eva Peigerová, Jiří Buriánek.
15/14 ada obce pověřuje starostu oslovením vhodných kandidátů na stavební
dozor a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Chodníkové těleso
Lichnov podél silnice III/4865 – horní konec“ a získáním cenových nabídek.
16/14 A ada obce schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2.5.2011 mezí Obcí Lichnov a Ing. Ignácem Kašou na změnu doby nájmu do
31.12.2019 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
16/14 B ada obce schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a Andreou Veselkovou na změnu doby nájmu do
31.8.2019 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení z 15. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 14.08.2019
3/15 ada obce schvaluje program Gulášových slavnost a ceny pro soutěžící peněžní ceny do 6.000,- Kč a věcné ceny do 5.000,- Kč.
*****************************************************************
Usnesení z 16. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 19.08.2019
3/16 ada obce bere na vědomí hodnocení Klubu důchodců za 1. pololet roku
2019.
4/16 ada obce schvaluje frmu Stemon Holding s.r.o., Ostrava, jako dodavatele
zakázky „Stavební dozor a koordinátor BOZP veřejné zakázky – Chodníkové
těleso Lichnov podél silnice III/4865 – Horní konec“ dle přeložené nabídky za
cenu 87.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu vystavením objednávky.
6/16 ada obce schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a Andreou Veselkovou na změnu doby nájmu do
30.9.2019 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
7/16 ada obce schvaluje pronájem půdního prostoru v budově muzea – Špitálu
panu Jiřímu Švecovi do 31.12.2020 za cenu 500,- Kč za rok a pověřuje starostu
sepsáním a podpisem nájemní smlouvy.
8/16 ada obce schvaluje zakoupení přívěsného vozíku na uskladnění a
převážení skákacího hradu v ceně do 15.000,- Kč bez DPH a pověřuje
místostarostu jeho zakoupením.
*****************************************************************
Usnesení ze 17. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 28.08.2019
3/17 ada obce schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky „Oprava komunikací
v Lichnově“ frmu SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
MO AVA, Brno, dle předložené nabídky za cenu 1.584.069,86 Kč bez DPH a
pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy.
4/17 ada obce ruší usnesení č. 7/16 – pronájem půdního prostoru v budově
muzea – Špitálu.
5/17 ada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v
budově muzea č.p. 210 – „Špitál“.
****************************************************************
Usnesení z 18. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 09.09.2019
3/18 ada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnost č. IP-12-8021325/003 mezi Obcí Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
zastoupena na základě plné moci frmou ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou,
zastoupena na základě plné moci frmou JGEO, s.r.o., ožnov pod adhoštěm
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

4/18 ada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnost č. IP-12-8022918/004 mezi Obcí Lichnov a ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, zastoupena na základě plné moci frmou ADEN LP s.r.o., Jeseník nad
Odrou, zastoupena na základě plné moci frmou JGEO, s.r.o., ožnov pod
adhoštěm a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
5/18 ada obce neschvaluje vypracování projektové dokumentace na
zateplení, rekonstrukci kotelny, vyregulování otopné soustavy a energetckého
posouzení na objekt č.p. 286 na fotbalovém hřišt.
6/18 ada obce schvaluje termín konání Zastupitelstva obce dne 19.9.2019 a
doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení navržený program jednání
Zastupitelstva obce.
7/18 ada obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sít nízkého napět (NN), číslo smlouvy obchodníka: 1295138385,
mezi Obcí Lichnov a ČEZ ESCO, a.s., Praha a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
8/18 ada obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
plynu, číslo smlouvy obchodníka: 1295138412, mezi Obcí Lichnov a ČEZ ESCO,
a.s., Praha a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
10/18 ada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení ozpočtové
opatření č. 3/2019 v celkové částce 27.364.200,- Kč.
11/18 ada obce pověřuje starostu obce získáním cenových nabídek od
minimálně tří frem na zhotovení uvítacích cedulí k umístění na začátku vjezdu
do obce Lichnov.
*****************************************************************

Tašky na tříděný odpad
Obec Lichnov se zapojila do projektu zaměřeného na podporu třídění odpadu v
domácnostech. Občané s trvalým bydlištěm v obci Lichnov si mohou zdarma
vyzvednout barevné separační tašky na papír, plasty a sklo v kanceláři
podatelny Obecního úřadu Lichnov v úředních hodinách.

Upozornění občanům

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, na novelu zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon) ve znění pozdějších předpisů.
S účinnost od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Majitel bude muset zvíře označit při očkování prot vzteklině, bez čipu nebude
vakcinace platná.
Štěňata čip dostanou při prvním očkování mezi třetm a šestým měsícem,
starším psům se pod kůži vpíchne při pravidelném přeočkování. Výjimku mají
psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem
2011.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se
v Národním
registru
majitelů
zvířat www.narodniregistr.cz.
Teprve
po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení
vašeho psa v případě zaběhnut.

Čipování psů pro občany obce proběhne zdarma v těchto
termínech
8. 10 2019

10. 10. 2019

Březiny
16:00
U kostela
U Přibyly
16:30
16:00 – 18:00
Okluk
17:00
Zadky
17:30
Bordovice
18:00
****************************************************************

Vítání občánků

Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě je narozeno
do 15. 10. 2019 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť se
závazně přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově.
Tel.č. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín "Vítání občánků" je sobota 09.11.2019.
***********************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme všechny důchodce na do klubovny nad pohostnstvím „Na Obecní“, kde
se dořeší další záležitost klubu. Toto setkání se uskuteční v úterý dne
8.října 2019 v 16:00 hod. Členové výboru v 15:30h
Na Vaší účast se těší výbor KD

Sběr a svoz odpadů
Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu v SOBOTU 19. října
2019 od 10:00 hod.
NEBUDOU SE PŘIJÍMAT AUTODÍLY!!!
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
19. října v ranních hodinách z důvodu zabránění převzet šrotu nepovolanými
osobami.

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 21. října 2019
Pátek 25. října 2019
Okluk
16:00 – 16:30
U kostela
10:00 – 18:00
Dolní dráhy
16:30 – 17:00
„Klimíček“ čp. 274
16:00 – 16:30
Komínovka
17:00 – 17:30
Daremní
16:30 – 17:00
Váha ZD
17:30 – 18:00
přejezd k Vlčině
17:00 – 17:30
Středa 23. října 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. pneumatkyy a
stavební odpad (včetně okeny.

Nebezpečný odpad – sobota 26. října 2019
Dolní dráhy
8:00 – 8:20 „Klimíček“ čp. 274
10:00 – 10:20
u „Pračky“ č.p.124 8:25 – 8:40 Daremní – J.Pavel
10:25 – 10:45
u kostela
8:45 – 9:05 přejezd k Vlčině
10:50 – 11:00
most Horní dráhy
9:10 – 9:30 Zadky – odb. k nádržím 11:15 – 11:30
u čp.63 p. Gilarová 9:35 – 9:55
Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se
vztahují pouze na směsný komunální odpad (popelnice, plasty, skloy; ostatní
odpad vzniklý podnikatelskou činnost včetně nebezpečného odpadu jsou
povinni likvidovat vlastním nákladem.

Projekt Lichnov: Pošli to dál začíná sérií adaptačních kurzů

Základní škola a Mateřská škola Lichnov

10/2019

Pedagogický sbor ZŠ Lichnov přeje úspěšný školní rok všem zúčastněným:
dětem, rodičům, zřizovateli i všem přátelům a spolupracovníkům školy!

Žáky jsme přivítali ve škole v nové sestavě (zleva): Hana Horáková, Markéta
Martnů, Lenka Matulová, Zuzana Kubečková, Eva Pustějovská, Petra Stoklasová,
Monika Čempel, Ondřej Švrček, Martna Bílková, Bohdana Hutyrová, Olga
Síbrtová, Monika Wilczková, Jarmila Kociánová, Petr Černošek, Blanka
Ištvánková, Alice Červenková, Hana Poláková, Barbara Sochová, Martna
Červenková, Monika Hanzelková, Ivana Michaličková, Aneta Andrlová
Máme ve škole kocoura, sovu a neviditelné věci!
„Oči otevřené dokořán, rychleji tlukoucí srdíčka a mnohé drobné ruce zabořené
v dlaních rodičů. To vše doprovázelo první kroky prvňáčků do budovy základní
školy Lichnov. Chvíle napět postupně ze všech opadaly na slavnostním zahájení
nového školního roku,“ tak viděla vstup novopečených žáčků školy jejich třídní
učitelka Mgr. Markéta Martnů. Úvodního slova se nejdříve ujala ředitelka školy
Mgr. Olga Síbrtová, která popřála všem žákům mnoho úspěchů v následujícím
školním roce. Následovalo krátké uvítání s panem starostou Ing. Alešem
Mičulkou, který vyslovil přání pokračovat v dobré spolupráci obce a školy, a
závěrem promluvil pan farář Mgr. Dobromil Zifčak s poselstvím o důležitost
pevného přátelství mezi spolužáky.
„Hned po slavnostním ceremoniálu následoval pro prvňáčky další důležitý krok
– konečně zamířili do své třídy,“ popisuje první okamžiky ve škole Markéta
Martnů. Lavice, židle, tabule, vyzdobené stěny obrázky, číslicemi, písmeny,
sovička z červnové první schůzky, vůně nových sešitů, známí i neznámí kamarádi.

„Ve třídě však ještě někdo je,“ takto napínala prvňáčky i jejich rodiče třídní
učitelka. Ti pozorní mohli zaslechnout slabé zamňouknut. Kdo se skrýval
v úkrytu za stolem paní učitelky? „Na všechny přítomné po chvilce vykoukl
trochu bojácně kocour. Jmenuje se Sam a také začal společně s dětmi chodit do
první třídy,“ prozrazuje učitelka a doplňuje, co přesně bude mít kocourek Sam
ve třídě za úkol. „Sam spolu se sovičkou bude dět ve výuce doprovázet po celý
školní rok. Bude jim pomáhat, napovídat, ale také je trošku učit. Určitě si s ním
všichni užijeme spoustu legrace.“

„Kdybyste pomyslným kouzelným kukátkem nahlédli do první třídy teď,
zahlédnete nebojácné žáky, kteří už znají dvě písmena, pracují s čísly, připravují
ruku na psaní, poradí si s nůžkami, malují barvami, znají první básničky a
písničky a pozdraví se anglicky, sportují v tělocvičně, těší se na přestávky,
chystají a uklidí si své věci a také celou třídu a spoustu dalších věcí, které na
začátku září neznali. Uvidíte také kocoura Sama, který s paní učitelkou píše
dětem dopisy, občas něco poplete, někdy tropí neplechu, kontroluje dět při
práci a je velmi rád, když ho dět něco nového naučí. A vy, pozorní, také
spatříte, že dět poznávají i věci na první pohled okem neviditelné: pomáhat si,
být ohleduplný a přátelský k druhým,“ prozrazuje třídní učitelka o svých
devatenáct svěřencích, kteří se pod jejím vedením proměňují v opravdové
školáky.
Bc. Hanka Horáková

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“sezóna 2019 – 2020
XVIIi. ročník

Výsledky v 1. kole – 20.9.2019:
ženy:
1. místo – Langerová Věra (210)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (409)
2. místo – Matúš Miroslav (388)
3. místo – Koudelák Jaroslav ( 342)
4. místo – Dadák Jan (338)
5. místo – Špaček Jakub (303)
6. místo – Bárta Lumír (263)
7. místo – Burget Daniel (242)
V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.

Další termín: 2. kolo – 18.10.2019 – začátek v 17:00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.
*****************************************************************

Turnaj v kuličkách o putovní pohár Orla jednoty Lichnov
22.9.2019 – V. ročník
Výsledky dle kategorií:
Kluci do 15 let:
Dívky do 15 let:
1.místo Sidney ek
1. místo Veronika Janáková
2. místo Václav Mikeska
2. místo Eva Charvátová
3. místo Martn Koudelák
3. místo Terezie Šrámková
4. místo Antonín Žižlavský
4. místo Jasmína Gilarová
5. místo Wayne ek
5. místo Veronika Němcová
6. místo adek Vřesňák
Muži:
7. místo Jakub Janák
1. místo Jiří Koudelák
8.místo Matěj Šrámek
2. místo Jindřich Šrámek
Ženy:
3. místo Jaroslav Koudelák st.
1. místo Libuše Holubová
4. místo Marek Gilar
2. místo Jana Šrámková
5. místo Jan Žižlavský
Absolutním vítězem pro rok 2019 se stala Libuše Holubová.

Tojstorácké léto 2019

Umožněte svým dětem být součástí Tojstoráckého světa!

Léto je už asi za námi, to ale neznamená, že bychom si na něj nemohli ještě
jednou zavzpomínat. První Tojstorácký tábor startoval v neděli 30.6. a trval do
7.7. Byl to lezecký tábor s letošním tématem „Až na vrchol!“ Cesta na novou
nejvyšší horu světa však nebyla jednoduchá. Malé-velké horolezce čekalo lezení
na umělé stěně i cvičné skále, slaňování, nejrůznější hry, ale i uhlídání základny,
skautského střediska Vanaivan, před konkurenční horolezeckou skupinou. Hora
však nakonec byla dobyta a pojmenována po svých objevitelích – čili „Hora 24
prasat“.

Je to jednoduché! Přihlaste je do našeho oddílu.

15.7. – 19.7. byl termín našeho příměstského tábora, na který nám
přispěla obec Lichnov (a my jí za to děkjueme). Účastníci, neboli kouzelní
tvorové, se snažili být ti nejlepší a dostat se na co nejlepší evoluční úroveň.
V tom jim pomáhali vedoucí neboli jejich trenéři. To vše ale nebylo jen tak. Pro
to, aby se dostali na co nejvyšší úroveň, museli získat body, například za objetí
přehrady Olešná na koloběžce, vyšlapat na Ondřejník, projet se na bobové dráze,
nebo si zalézt na Váňově kameni a tak dále. Pro všech 20 kouzelných tvorů byly
připraveny ceny a každý si na památku odnesl kšiltovku.
„Tábor“. Tak se jmenoval hlavní Tojstorácký tábor, který se konal 4.8 –
18.8. v tábořišti Držková. Přenesli jsme se do 60. let 20. století do města Tábor
mezi dětské oddíly, mezi kterými panovala rivalita. Bojovaly totiž nejen o
nadvládu nad městem Tábor, ale i o záhadnou Skrýš, dávné tajemství Lamače
hlav. Ve svých oddílech jsme si postavili klubovny, vymysleli jména i pokřiky a
s ostatními oddíly bojovali o indicie a hlavolamy, které jsme si poté museli sami
vyluštit. S Rychlými šípy jsme na Velkém náměstí (ve skutečnosti v ulicích
Vsetína) svedli hru o deník Lamače hlav, který nebyl v bezpečí, ať už byl
kdekoli, dokonce ani v oddíle Záhady Timona a Pumpy z.m.t.v.j.o., protože po
pár dnech již deník vlastnili Rubikovci. Když poté oddíl Banánci v čokoládě
záhadnou Skrýš našli, nastala jedna velká otázka, a to jak Skrýš otevřít? Naštěstí
odpověď na toto znali členové oddílu Prďáci. Ve Skrýši byl ukryt plánek na
sestrojení létajícího kola, a tak jsme se nakonec všichni i proletěli. Celkovou
vládu nad městem získal oddíl Knoflýci a to za jejich nasbírané hřebíky neboli
body. Myslím, že si tento tábor budeme pamatovat už jako „ten s deníkem“.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za to, že s námi
jezdí na tábor, a všem vedoucím za to, že tábory připravují. Díky tomu si poté
můžeme užít skvělé léto, jako to letošní.
Za Tojstoráky Magda

Scházíme se každý pátek a prožíváme spolu nevšední zážitky. Tojstoráci, to je
kroužek, který není zaměřený na jednu konkrétní dovednost či vědomost. Je to
o osobním rozvoji dítěte v mnoha směrech. Při pohybových i logických hrách a
dalších aktvitách se učíme komunikovat, spolupracovat, respektovat se, mít
svůj názor a být sám sebou, ale zároveň být s jinými a pro jiné. Je to o
okamžicích, které spolu prožíváme a které nás každého posunují dál. Kdo
nezkusí, neví. Každoroční kroužek se odehrává v určitém příběhu. Ten letošní se
jmenuje „Ztraceni v Disneylandu“. Více na webu www.tojstoraci.cz. Budeme se
těšit!

PETR GERYK

PRODEJ A CHOV RYB NABÍZÍ
PRODEJ PSTRUHA DUHOVÉHO (CENA 160,- / KGy
MOŽNOST USMRCENÍ A VYKUCHÁNÍ
PRODEJ: LICHNOV 156, 742 75
PÁTEK 15:00 – 18:00 SOBOTA 9:00 - 12:00
PŘÍPADNĚ PO TELEFONÍ DOMLUVĚ (732 822 646y
VÁNOČNÍ RYBY NA OBJEDNÁVKU (KAPR, AMURy
OBJEDNÁNÍ OD 1.ŘÍJNA DO 30.LISTOPADU
TELEFONICKY: 604 824 475 (16:00 – 18:00y
SMS: 737 551 885, 732 822 646
EMAIL: petger@seznam.cz
OSOBNĚ: LICHNOV 156, 742 75 (V DOBĚ PRODEJE PSTRUHŮy
DATUM ODBĚRU A CENY BUDOU UPŘESNĚNY V DOBĚ OBJEDNÁVKY
(TELEFONICKY, SMS, EMAIL, ZPRAVODAJ OBCEy
****************************************************************

Jubilant

V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
Tichavský Oldřich
Babincová Zdeňka
Špačková Anežka
Pustějovský Petr
Kubalová Vlastslava
Holíková Jana
Špačková Štěpánka
Stanislav Jiří
Bartlová Marie
Tichavská Eva
Kociánová Václava
ůžičková Marie
Holík Milan
Boháčová Ludmila
David Vladimír
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho
životního optmismu do dalších let.
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