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Ze zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, konaného dne 09. 06. 2011:
Zastupitelstvo obce
• schvaluje činnost rady obce od 3. zasedání ZO.
• vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Komise pro projednávání přestupků a ochrany
veřejného pořádku.
• schválilo
• zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č.1833/10, ostatní plocha o výměře 41 m2 v
k. ú. Lichnov a pozemku p.č. 2243/2, ostatní plocha o výměře 11 m2 v k.ú. Lichnov –
žadatelé Ing. Irena Quardová a Ing. Vítězslav Quarda, 742 75 Lichnov
• uzavření kupní smlouvy v k. ú. Lichnov mezi obcí Lichnov jako kupující a Ing. Irenou
Quardovou jako prodávající, jejímž předmětem je výkup pozemku parc. č. 1833/9, trvalý
travní porost o výměře 239 m2 v k.ú. Lichnov za cenu 50,-/m2.
• vzalo na vědomí aktuální zprávu o postupu prací „Odkanalizování obce Lichnov“
• schválilo jednotný výklad – „Vyjádření o připojení k domovním přípojkám“
• schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011.
• uložilo Finanční komisi v rozpočtovém opatření č. 3/2011 zapracovat ponížení
nespecifikované rezervy o 50.000,- Kč a navýšení o 50.000,- Kč
na odměny pro brigádníky a správce hřbitova.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV
Blahopřejeme
Komu? Přece našim „sedmákům“ k druhému místu v krajském kole v MINIVOLEJBALU.
Tohle nádherné umístění vybojovalo družstvo chlapců ve složení Mikuláš Stoklasa,
Jan Kahánek, Lukáš Harabiš, Jiří Zalotěnko, Jakub Chlebek a Lukáš Marák pod vedením
Mgr. Martiny Bílkové.
Další blahopřání letí k žáku čtvrté třídy Brunu Gochovi za první místo v internetové výtvarné
soutěži TWISTER - výtvarná akademie v kategorii Česká republika - kreslení. Jeho opravdu
nádherný obrázek si můžete prohlédnout ve škole
a internetovových stránkách (www.algida-twister.cz).
Krajské finále
Ve středu 25. 5. 2011 jsem se s chlapci VII. třídy vypravila
do Nového Jičína na okresní finále v MINIVOLEJBALU. Postupně jsme se utkali
s nejlepšími hráči volejbalu v okrese a obsadili krásné 2. místo. Pouze domácí favorit, který
byl poskládaný z extraligových hráčů stejné věkové kategorie, byl nad naše volejbalové síly.
Přesto v našem družstvu zavládlo nadšení, když se kluci dozvěděli, že druhé místo je místem
postupovým a že jsme se probojovali do krajského finále.

V Orlové Lutyni se 30. 5. 2011 sešly nejlepší volejbalové týmy kraje a my jsme byli mezi
nimi. Čekaly nás čtyři těžké zápasy. Pouze vítěz postupoval do republikového finále v Hradci
Králové. Vzhledem k tomu, že Nový Jičín byl pasován na neporazitelného favorita, jsme my
mohli jen překvapit. Všechny týmy jsme porazili a o postupujícím měl rozhodnout zápas mezi
ZŠ Lichnov a ZŠ Nový Jičín Komenského, což se rovnalo zápasu Davida s Goliášem.
Extraligoví hráči se vůbec nebáli, výškový rozdíl mezi nimi a mými hráči byl mnohdy více
než komický. Začalo se vcelku očekávaně. Favorit zatloukal jednu smeč za druhou a stav byl
rychle 10:1. Jako správný kapitán se ukázal Miky Stoklasa, který statečně a se zavřenýma
očima vyskočil na blok a neuvěřitelně zablokoval nejlepšího novojičínského smečaře. Od
tohoto okamžiku jako by naši uvěřili, že s nimi mohou nejen hrát, ale také vyhrát. Za
obrovského povzbuzování ostatních družstev a diváků jsme set dotáhli
do vítězného konce 17:15.
Ve druhém setu už Nový Jičín senzaci nepřipustil a vyhrál ho celkem přesvědčivě 15:6.
Remíza znamenala, že o postupujícím rozhodne skóre. Pro nás nastala chvilka napětí a
u novojičínských chvilka děsu a paniky, že by do republikového finále nepostoupili. Zázrak se
nekonal, měli lepší skóre a my sportovně uznáváme, že byli také lepší. V každém případě je
pro nás druhé místo v kraji zatím nejlepším sportovním úspěchem. Za nasazení, bojovnost a
ochotu trénovat i o víkendech chlapcům děkuji a doufám, že zase někdy uspějeme. Sestava
našeho družstva: Mikuláš Stoklasa, Jan Kahánek, Lukáš Harabiš, Jiří Zalotěnko, Jakub
Chlebek, Lukáš Marák.
Mgr. Martina Bílková, trenér a autor článku

Výlet na

sobota 11. června 2011

Tradičně v sobotu připravila škola pro nejlepší sběrače výlet na Slovensko.
Jeli jsme autobusem. Jako první jsme navštívili SOBÁŠNÝ PALÁC V BYTČI. Bylo to tam
moc krásně nachystané, protože se tam v poledne měla uskutečnit svatba.
Kolem SOBÁŠNÉHO PALÁCE se rozkládá FRANCOUZKÁ zahrada, která je taky
nádherná.
Potom následovala v Terchové socha JÁNOŠÍKA. Je strašně vysoká.
A dále: cesta LANOVKOU na MALOU FATRU. Kabina je uzavřená a
velká tak, že se do ní vejde 6 osob. Když jsme dojeli nahoru, šli
jsme kolem hory KRIVÁŇ až do bufetu pod Chlebom. Zde jsme
pojedli a pokračovali dost prudkou cestou dolů k MOJŽÍŠOVÝM
PRAMENŮM, podél Šútovského potoka, a je tu další v
pořadí - ŠÚTOVSKÝ VODOPÁD, u kterého byla vážně sranda!
A následoval provazový houpací most.
Dále jsme už šli po cestě k autobusu. Na parkovišti u bufetu jsme
zase pojedli a hurá na sýry! Po nákupu ovčích sýrů následovala
VESELÁ cesta domů. Paní ředitelce a horskému průvodci, kteří výlet
chystali, mockrát děkujeme za další KRÁSNÝ ZÁŽITEK.
Romana a Jana, Markéta a Petr Vřesňákovi

KNIHOVNA
Prázdninový provoz:
21.7.2011 14:00 - 18:00 hod.
11.8.2011 14:00 - 18:00 hod.
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - OREL
Otevírací doba
Pondělí ……….. . .. 15 – 21 hod
Úterý ... 10 – 12 …. 15 – 21 hod
Středa ..…………. 15 – 21 hod
Čtvrtek .. 10 – 12 .. 15 – 21 hod
Pátek ……….……. 15 – 21 hod
Sobota …10 – 12 .. 15 – 21 hod
Neděle … 9 – 12 … 14 – 21 hod
Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO
Tenis - možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862
GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI
Komise kultury a sportu při Radě obce Lichnov
Vás zve na soutěžní
IV. Lichnovské Gulášové slavnosti ,
které se budou konat dne 13.8.2011
Občané Lichnova, kteří mají zájem se zúčastnit soutěže o nejlepší guláš, nechť se přihlásí na
Obecní úřad v Lichnově a nebo na tel. 604 192 345.
NABÍDKA VÝKOPOVÝCH PRACÍ
Fa ZEMEA s. r. o., jejichž činností jsou výkopové práce nabízí své služby občanům
Lichnova při vybudování kanalizačních přípojek.
Kontakt na tel: 739 363 970

Potřebujete udělat přípojku na obecní čističku?
Potřebujete zajistit revizní šachtu?
Volejte:739 179 622

vodoinstalatérství-topenářství
Jiří Kašpárek
Lichnov 156
Zajistím-materiál,revizní šachty,připojení,tlakové zkoušky.
Dále nabízím-provedení instalatérských,topenářských,plynařských práci.

