Informace z Obecního úřadu Lichnov

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

Vážení spoluobčané,

na začátku nového roku Vám přeji pevné zdraví, štěst, rodinou a pracovní
pohodu.
V médiích jste se dočetli co nám rok 2020 přináší za změny. Jsou to změny
ekonomické, zdravotní, změny ve školství, v sociální oblast i v oblast životního
prostředí. To jsou ale změny celostátní a ne každého se musí týkat. Co se ale
dotkne všech obyvatel Lichnova jsou změny v naší obci.
Ta největší změna se týká svozu komunálního odpadu. Od 1.1.2020 bude naše
obec svážet komunální odpad (černé popelnice) sama svým dopravním
prostředkem. Většina obce možná vůbec nepozná, že k nějaké změně došlo.
Popelnice se budou vyvážet jako vždy v pátek lichý týden. Ale Zadky, Kůty,
Daremní, Horečky a u Šenku budou sváženy o den dříve ve čtvrtek v lichý týden.
Sledujte termíny svozu komunálního odpadu v kalendáři – jsou označeny černou
popelnicí. Pokud nemáte obecní kalendář zastavte se na Obecním úřadě, kde ho
dostanete, abyste mohli vývozy, ale i další akce sledovat. Svoz budou provádět
naši obecní zaměstnanci, naše posádka ještě není tak secvičená a vyježděná,
proto buďte trpěliví a omluvte případné nedostatky, které mohou vzniknout.
Připravte popelnice na místa obvyklá nejlépe již den předem a nespoléhejte na
to, že se například u vás jezdilo vždy v 11 hodin. Naše auto bude vyjíždět brzy a
může jet po jiné trase. Pokud by se stalo, že by se někde zapomnělo něco vyvést,
zavolejte na Obecní úřad a pro popelnice se zajede. Ještě jednou Vás žádám o
trpělivost a shovívavost, je to i pro nás nová služba, která potřebuje svůj čas na
to, aby se ustálila a plně fungovala k prospěchu nás všech.
V roce 2020 nás čekají i investce. Tou nejzásadnější je výstavba chodníku
směrem do Bordovic. Jedná se o velkou akci za 14 mil. korun a chodník se již na
dohled přiblíží Bordovicím. Předpokládám, že tmto chodníkem dojde ke zvýšení
bezpečnost chodců a zejména dět. Zde žádám především řidiče, ale i chodce o
trpělivost a ohleduplnost při výstavbě, která má začít v březnu.
Dalšími investcemi jsou výměna starých svítdel veřejného osvětlení za nové LED
svítdla, kdy budeme pokračovat dále z horního konce směrem k dolnímu. Také
budeme dále pokračovat v opravách místních komunikací. V plánu je cesta od
kostela na Horní dráhy a v případě získání dotace i Vebrštrase a cesta od Okluku
k čistčce. Letos budou dokončeny projektové práce na opravu tří mostů
(Rakovec, u č.p. 146 a 94), odvodnění lokality u zastávky U Přibylů a také na
dotažení chodníku až do Bordovic. Také se dokončí projekt na rozšíření
vodojemu a zahájí se projektování výměny potrubí Pračkového vodovodu. Mezi
školou a jídelnou se vybuduje parkoviště a ve škole bude probíhat rekonstrukce

tříd. Pro školní kuchyni bude vypracován projekt její rekonstrukce. Bude
pokračovat výměna oken v kulturním domě a vybudování bezbariérového WC pro
kulturní dům. Na fotbalovém hřišt se napojí nová vrtaná studna na závlahu a u
kostela budeme provádět novou výsadbu.
To byl takový výčet těch nejzásadnějších věcí, které nás letos čekají. Hlavně po
dodání projektů nás bude čekat to zásadní a to je zajištění fnancování. Věřím, že
i to se povede vyřešit, aby vše co máme v plánu mohlo začít co nejdříve sloužit
občanům Lichnova.
Na závěr ještě jednou šťastný nový rok 2020.
Aleš Mičulka-starosta
****************************************************************
Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 12.12.2019
4/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost Rady obce od
6. zasedání Zastupitelstva obce.
5/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.
6/7 A) Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení geometrického plánu pro potřebu
odkoupení část parcely p.č. 2191/4 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
6/7 B) Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi prodávající M.P., bytem
a kupující Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 na pozemek
parc. č. 237 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 v k.ú. Lichnov u Nového
Jičína, za celkovou cenu 850,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7/7 A Zastupitelstvo obce schvaluje na základě §84 ods. 2 písm.h) zákona
č. 128/2000 Sb. Obecně závaznou vyhlášku obce č.3/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší OZV č.1/2018.
7/7 B Zastupitelstvo obce schvaluje na základě §84 ods. 2 písm.h) zákona
č. 128/2000 sb. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019, o nočním klidu,
kterou se ruší OZV č.1/2017.
7/7 C Zastupitelstvo obce schvaluje na základě §84 ods. 2 písm.h) zákona
č. 128/2000 Sb. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2019, o místních
poplatcích, kterou se ruší OZV č. 2/2015.
8/7 A Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného ve výši 24,41 Kč/m3 bez DPH
za dodávku pitné vody z obecního „ Pračkového vodovodu“ pro rok 2020.
8/7 B Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného ve výši 33,30 Kč/m 3 v souladu
s fnanční analýzou projektu a podle platné metodiky pro rok 2020.
9/7 A Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázové splacení úvěru vedeného u
ČSOB ( Smlouva o úvěru č. 2196/13/5628) ve výši 2 000 010,- Kč.
9/7 B Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019 v částce
28 201 200,- Kč.

9/7 C Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce schválit Rozpočtové opatření
č. 6/2019 k 31.12.2019.
10/7 A Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnut dotace z rozpočtu obce Lichnov
ve formě dotace níže uvedeným spolkům a organizacím:
Římskokatolická farnost Lichnov – 40.000,- Kč
NFC Lichnov – 80.000,-Kč
Cyklistcký klub Frenštát p/Rad. - 15.000,-Kč
Charita Frenštát p/Rad. - 20.000,- Kč
Orel jednota Lichnov - 50.000,- Kč
ZO ČSV Lichnov - 3.000,- Kč
Tojstoráci - 50.000,- Kč
ZO ČZS Lichnov - 35.000,- Kč
Motoveterán kluv Lichnov - 10.000,- Kč
ZS ČSOP Bartošovice - 3.000,- Kč
SDH Lichnov - 30.000,- Kč
Domov Hortenzie - 5.000,- Kč
Strom Života - 5.000,- Kč
SRPŠ - 10.000,- Kč
10/7 B Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnut daru z rozpočtu obce Lichnov
Organizačnímu výboru Gracia ČEZ-EDĚ ve výši 20.000, Kč.
10/7 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.
10/7 D Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020 ve výši
38 718 000,- Kč.
10/7 E Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávních
smluv na poskytnut dotace z rozpočtu obce Lichnov s jednotlivými spolky a
organizacemi dle bodu 10/7A a 10/7B.
10/7 F Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce provedením rozpočtových
opatření pro rok 2020. Rozpočtová opatření budou maximálně do výše 50 000,Kč na kapitolu.
10/7 G Zastupitelstvo obce schvaluje fnancování akce Chodníkové těleso –
Horní konec pomocí úvěru banky v maximální výši 14 500 000,- Kč a pověřuje
Radu obce výběrem banky.
10/7 H Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnut fnančního příspěvku obce
Lichnov na zřízení bezbarierového přístupu do ordinací praktckých lékařů ve
Frenštátě p/R.
11/7 A Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Lichnov
na roky 2021 – 2023.
12/7 A Zastupitelstvo obce pověřuje Finanční výbor dle zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, §118, kontrolou hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Lichnov do 31.3.2020.
13/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 1/2019, 2/2019 a 3/2019 z
jednání dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko.

a frmou MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 Sviadnov a pověřuje starostu
podpisem.
16/22 Rada obce schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listny příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Lichnov a pověřuje starostu podpisem.
*****************************************************************

Zimní údržba místních komunikací

Usnesení z 22. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 02.12.2019
3/22 Rada obce bere na vědomí Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Lichnov na rok 2020 a
odkládá jeho schválení v radě po rozhodnut zastupitelstva obce o výši příspěvku
z rozpočtu obce.
4/22 Rada obce schvaluje zařazení investčního záměru školy do MAP rozvoje
vzdělávání ORP Frenštát pod Rad. a pověřuje starostu jeho odesláním.
5/22 Rada obce schvaluje Program 7. zastupitelstva obce.
6/22 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení cenu stočného za
m3 v roce 2020 ve výši 33,30 bez DPH.
7/22 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení cenu vodného za m 3
v roce 2020 ve výši 24,41 bez DPH.
8/22A Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8/22B Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2019, o nočním klidu.
8/22C Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2019, o místních poplatcích.
9/22 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení předložený návrh
rozpočtu na rok 2020 v celkové výši 38 718 000,- Kč.
10/22 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení předložený
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lichnov na roky 2021-2023.
11/22 Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení předložené
rozpočtové opatření č. 5/2019 v celkové výši 28 201 200,- Kč.
12/22 Rada obce bere na vědomí Petci občanů za vybudování stabilního zařízení
pro měření rychlost na Horním konci a pověřuje starostu vypracováním
odpovědi.
13/22 Rada obce bere na vědomí zápis Komise pro rozvoj a estetzaci obce č.11.
14/22 Rada obce schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
29.1.2014 mezí Obcí Lichnov a A.V. na změnu doby nájmu do 31.12.2019 a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
15/22 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu „ Chodníkové těleso Lichnov
podél silnice III/4865- horní konec“ mezi Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov

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.
*****************************************************************

Sběrné místo
otevřeno vždy v pondělí
01.01.2020 – 23.03.2020
15-16 hod.
30.03.2020 – 25.10.2020
15-17 hod.
26.10.2020 – 31.12.2020
15-16 hod.
Mimo : 13.04., 06.07. a 28.09.2020
Do sběrného místa je možné dovážet kovový odpad a elektrozařízení.
Sběrné místo nepřijímá: nebezpečný odpad, stavební odpad (včetně oken) ani
pneumatky. Sběr papíru probíhá v prostorech ZŠ.
****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na první setkání v Novém roce 2020. Toto setkání se
uskuteční ve středu dne 8.ledna 2020 v 15 hodin v klubovně nad
pohostnstvím „Na Obecní“. Výbor se sejde ve 14:30 hodin.
Na Vaší účast se těší výbor KD.
*****************************************************************

Plesová sezóna 2020 v Lichnově
sobota
sobota
pátek
sobota
sobota

18. ledna 2020
Ples NFC
25. ledna 2020
Rockový karneval
31. ledna 2020
Orelský ples
22. února 2020
Hasičské končiny
14. března 2020
Dětský maškarní ples
Více informací na samostatných plakátech.

Platba místních poplatků na rok 2020
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů plat:
a) fyzická osoba, přihlášena v obci,
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; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platt poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platt jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platt
vlastník nebo správce. Osoby, které plat poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek plat.

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.

Vážení spoluobčané,
je to již více než rok, co svou činnost zahájila Komise pro rozvoj a estetzaci obce
(KREO). Členové komise jsou pan Milan Žáček, Ing. Roman Fiala a Ing. Jaroslav
Holub.
Komise funguje jako podpůrný orgán pro radu obce. V rámci náplně práce
komise vydává stanoviska k novým stavbám (přípojky, sjezdy, …).
Dále předkládá podněty k údržbě, opravě obecních objektů a návrhy pro
zajištění rozvoje obce po stránce stavební. Rovněž přijímá a řeší připomínky a
podněty občanů.
S výsledky činnost komise jste se již seznámili nebo mohli seznámit. V kulturním
domě byly zrekonstruovány dámské a panské toalety. Nejen, že došlo k navýšení
jejich kapacity, ale také k vytvoření prostředí odpovídající 21. stolet.
S komisí byly projednány úpravy prostoru před autoservisem. V plánu je
vybudování zpevněné plochy v areálu Základní školy (před jídelnou). Byla
podána řada podnětů na vybavení obce drobným mobiliářem. Členové komise
podali podnět na úpravu zeleně na hřbitově. V současné době se zpracovává
nový plán výsadby. Tato by se měla uskutečnit v příštm roce. V minulost byla
provedena oprava fasády Kubartovy hrobky (kaple). Rekonstrukce interiéru je
závislá na fnančních možnostech obce. Po dokončení oprav by kaple mohla být
využívána jako smuteční síň.
Plánuje se rozšíření obecní kanalizace směrem na "Alkocestu".
To jen několik příkladů z celé řady věcí, za kterými stojí komise pro rozvoj a
estetzaci obce. Řada projektů je dlouhodobějšího charakteru, a tyto budou
realizovány postupně v delším časovém horizontu.
Nebojte se na nás obrátt s různými podněty a připomínkami.
Vše se točí kolem fnancí. A jinak tomu není ani v tomto případě. Obec Lichnov
bude muset v následujících letech intenzivně investovat do opravy a údržby
mostů a lávek. Některé z nich jsou v havarijním stavu a budou muset být
zbourány a znovu postaveny. Od fnanční náročnost těchto akcí se budou
odvíjet i investce na zkrášlení obce.
O to, aby byla obec krásnější, se můžeme také snadno zasloužit sami. Stačí se
zajímat i o to, co je "za plotem".
Přejeme Vám úspěšný rok 2020, a aby Lichnov se stal tm místem, kde se budete
rádi vracet.
Členové KREO

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
1/2020
Advent ve škole: Mikulášská nadílka, vánoční písně, tradiční jarmark a mnoho
dalšího
Poslední měsíc roku patřil v lichnovské škole přípravám na vánoční svátky.
Nejprve jsme si připomněli svatého Mikuláše. Ve čtvrtek 5. prosince na
Mikulášské nadílce ukázaly dět naší mateřské školy rodičům, babičkám a
dědečkům, sourozencům a dalším příbuzným a kamarádům, co se ve školce
naučily, a zároveň je naladily na přicházející Vánoce zpěvem vánočních písniček a
lidových koled. „Odměnou jim byla návštěva Mikuláše v doprovodu anděla a
čerta, kteří dět a paní učitelky za jejich snahu obdarovali,“ popisuje úspěšnou
tradiční akci mateřinky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., vedoucí učitelka
mateřské školy. „Nadílku zajistla škola s podporou Spolku rodičů a přátel školy a
o její předání se postarali žáci deváté třídy základní školy. Maminky a žáci sedmé
třídy připravili občerstvení: maminky napekly sladké buchty ke kávě či čaji,
sedmáci nazdobili jednohubky,“ děkuje všem vedoucí učitelka.

Hned v pátek 6. prosince dorazil Mikuláš se svým doprovodem, který byl
tentokrát početnější, za žáky do školy. Tento den kromě návštěvy svatého
Mikuláše vrcholily také přípravy na tradiční jarmark, který proběhl ve škole
v odpoledních hodinách. Ke kouzelné vánoční atmosféře přispěla výzdoba školy a
obrovský vánoční stromek, který škole darovala obec. Jarmark zahájila ředitelka
školy Mgr. Olga Síbrtová přáním všeho dobrého a pohody

v adventním čase, o Vánocích i v následujícím roce. Následovalo očekávané
vánoční vystoupení obou školních pěveckých sborů pod vedením zkušeného
sbormistra MgA. Jiřího Najvara. Vánoční pěvecké vystoupení sklidilo hlasitý
potlesk a hned několik pochval z publika.
Mnoho návštěvníků se těšilo na výrobky, které pro ně připravili žáci všech tříd a
také t, kteří chodí do družiny. Někteří hosté přímo zamířili do tříd, kde jejich dět
či vnuci a vnučky chodí, aby si koupili výrobek svých milých. A že bylo z čeho
vybírat! „Moje třída vyráběla ozdoby ze zažehlovacích korálků, prostrání a
dekorační nádoby z plechu. U dalších tříd jsem zahlédla pěkné keramické
výrobky a milá přáníčka, ta vyráběla mateřská škola,“ upřesnila Mgr. Barbara
Sochová, třídní učitelka druhé třídy. Do tvoření se zapojili také rodiče. „Dostala
jsem od nich moc krásné výrobky, třeba andílky ze dřeva, z větviček, viděla jsem
i trpaslíky a voňavá srdíčka s perníkovým kořením. Máme opravdu moc šikovné
rodiče,“ pochválila třídní učitelka čtvrťáků Mgr. Monika Hanzelková.

O občerstvení se zase postaral Čertovský bufet v podání žáků osmé třídy.
Nabízely se párky v rohlíku, tousty, kofola a další dobroty. V Andělské kavárně,
kterou zařídili a obsluhovali rodiče ze SRPŠ, jsme mohli najít výborný čokoládový
dort s řepou, karamelové řezy a k tomu všemu výborné kafčko.
„Děkuji všem – dětem, rodičům, SRPŠ a samozřejmě také svým kolegům – za
přípravu a aktvní účast na jarmarku. Domnívám se, že návštěvníci si neodnesli
pouze krásné výrobky, ale také hřejivý pocit z příjemně strávených chvil a
možnost se setkat se známými a přáteli v prostorách školy,“ uvádí ředitelka

školy s tm, že by na tomto místě také ráda poděkovala místostarostovi obce
Stanislavu Kellerovi za to, že se postaral o nazvučení obou akcí – jak Mikulášské
nadílky v kulturním domě, tak vystoupení pěveckého sboru při zahájení jarmarku
–, a za čas, který škole v předvánoční době věnoval. „Myslím si, že obě akce byly
velmi úspěšné jednak co se týká návštěvnost, jednak díky výtěžku, který bude
použit prostřednictvím SRPŠ opět dětem ve školce a škole. Poděkování patří také
Jirkovi Najvarovi za vedení obou sborů ve škole. Díky jeho elánu a chut pracovat
s lichnovskými dětmi jsme si mohli úžasné vánoční písničky vyslechnout ještě při
rozsvícení vánočního stromku v obci,“ dodává ředitelka.

Advent ve škole byl v posledním školním týdnu zakončen sportováním a kulturou.
Na žáky čekaly turnaje v ping-pongu a ve volejbalu, společné besídky a rozdávání
dárků, dět z prvního stupně odjely do Divadla loutek v Ostravě. A pak už se
všichni rozešli vstříc Vánocům a prázdninovým dnům. „Doufám, že dět prožily
společně se svými blízkými krásné chvíle plné pohody, že se jim splnilo nejedno
přání a že do nového roku vstoupily ve štěst, zdraví a lásce. To vše, korunované
úspěchy nejen při školním snažení, bych jim ráda popřála i do roku 2020,“
vzkazuje závěrem ředitelka školy.
Bc. Hanka Horáková

Zpráva o činnost Sboru dobrovolných hasičů v Lichnově za rok 2019
SDH Lichnov má celkem 66 členů, z toho 44 dospělých a 22 dět.
Během února pořádal sbor hned několik akcí. Jednou z prvních byla 17.února u
sochy sv. Izidora Zimní olympiáda pořádána společně s kroužkem Tojstoráci. I
přes jarní počasí se nám podařilo zorganizovat pěknou akci, u které si všichni
zúčastnění užili spoustu zábavy. Tradiční Hasičský končinový ples pro širokou
veřejnost se uskutečnil 2.března a oslavy patrona hasičů svatého Floriána
proběhly 3.května. Tradiční červnová akce „Pálení metel“ na Závrší se uskutečnila
22.června. Náš sbor se zúčastnil soutěže ve vaření guláše v rámci tzv. „Gulášových
slavnost“. Dne 14.září se členové našeho sboru podíleli na organizaci akce
„Pochod kolem Lichnova“, kde připravili pro účastníky pochodu jednu z disciplín,
a to chůzi na chůdách přes překážkovou dráhu.

Kromě těchto akcí vykonával sbor dobrovolných hasičů Lichnov i další aktvity,
jako je čištění studní, sběr elektroodpadu, asistence u novoročního ohňostroje
nebo u vatry u příležitost lampionového průvodu. Prezentovali jsme činnost
hasičského sboru dětem z Mateřské školky. Někteří členové sboru se zúčastnili
akce „Daruj krev s hasiči“. Stanislav Keller a Jan Mičulka úspěšně absolvovali
s naší hasičskou cisternou Kurz bezpečné jízdy ve školícím centru Libros v Ostravě.
Mladí hasiči se během roku zúčastnili 9.března soutěže ve vázání uzlů Fulnecký
uzel, kde se v kategorii benjamínci umístl na 2. místě Jan Holub, mladší družstvo
vybojovalo 3. místo a v dorostech se na 2. místě umístla Viktorie Mikesková. VI.
ročník soutěže Uzlovaná ve Veřovicích proběhl 23.března a naše družstvo starších
skončilo na 5. místě, mladší skončili na 5. a 9. místě. 25. května jsme zavítali opět
na soutěž do Veřovic, kde jsme soutěžili v požárním útoku a disciplínách celoroční
hry Plamen. Na soutěži TFA Junior v Kopřivnici dne 14. září se v kategorii
dorostenky umístla na 1. místě Viktorie Mikesková, v chlapcích obsadil Radek
Bambuch 1. místo a Marek Daněček 3. místo a Stanislav Keller skončil na 9. místě.

Poslední soutěž naši MH absolvovali 5.října v Hájově a to Závod požárnické
všestrannost v rámci celoroční hry Plamen. Zúčastnili jsme se v kategoriích
mladší (dvě družstva), jedno družstvo starších a v kategorii dorost za jednotlivce
bojovali Marek Daněček a Viktorie Mikesková. Druhá část této soutěže nás čeká
na jaře 2020, kde se dozvíme celkové umístění.
Dovolte, abych poděkovala za vykonanou práci všem členům sboru, kteří se
aktvně podíleli na zajišťování jednotlivých akcí v průběhu celého roku 2019 a
Mladým hasičům za jejich pěknou prezentaci na soutěžích.
Patricie Pustějovská - jednatelka SDH Lichnov

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2019 – 2020 XVIII. ročník
Výsledky ve 4. kole – 6.12.2019:
ženy:
1. místo – Langerová Věra (222)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (403)
2. místo – Matúš Miroslav (398)
3. místo – Dadák Jan (388)
4. místo – Koudelák Jaroslav (351)
5. místo – Špaček Jakub (319)
6. místo – Bárta Lumír (316)
V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.

Další termín: 5. kolo – 17.1.2020 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

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

GRAND PRIX – V. ročník - kuželkářské turnaje dět
Ve 3. kole turnaje okresního svazu kuželkářského sportu Nový Jičín 15. prosince
2019 se na naší kuželně v Lichnově umístl v kategorii 13 až 15 let Jakub Špaček
na 2. místě a Jan Dadák na 3. místě.
V průběžném pořadí je Jan Dadák na 2. místě a Jakub Špaček na 4. místě.
Kompletní výsledky najdete na internetových stránkách Orla Lichnov –
www.orellichnov.cz.
*****************************************************************

Mikulášský turnaj 2019 – Nový Jičín
V prosinci se zúčastnili hráči Orla Lichnov turnaje tříčlenných týmů v Novém
Jičíně. Družstvo Orel Lichnov III ve složení Lukáš Dadák, Miroslav Matúš a Jan
Dadák se umístlo na 2. místě, družstvo Orel Lichnov II ve složení Stanislav Jurek,
Jakub Špaček a Jan Dadák se umístlo na 3. místě a družstvo Orla Lichnov I ve
složení Jaroslav Koudelák, Miroslav Matúš a Stanislav Jurek se umístlo na
5. místě, a to z 21 družstev celkem.
Miroslav Matúš vyhrál pohár za nejlepší dorážku ze všech hráčů.

