Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 15.03.2018
4/18 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 17.
zasedání Zastupitelstva obce.
5/18 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti komise pro
projednávání přestupků a ochrany veřejného pořádku za rok 2017.
6/18 Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ
25872826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Stanislava Kellera, nar. …. Lichnov …..
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech
práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek 25.5.2018,
a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní
valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou
hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně
paní Zdeňce Švrčkové, nar. ….., Lichnov …...
7/18 A Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu č. 1/2018 mezi prodávající
Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 a kupujícím R.P. nar…..
Lichnov, ……. na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 2058/24,ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 35 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
7/18 B Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu č. 2/2018 mezi prodávající
Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 a kupující J.I. nar.
…….Lichnov ………. na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 97/5 zahrada o
výměře 173 m2 a parc. č. 2093/21 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře
5 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
8/18 Zastupitelstvo obce schválilo ve smyslu § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, stanovení 15-ti členného
Zastupitelstva obce Lichnov pro volební období 2018 – 2022.
9/18 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2018 v částce 32
150 161,- Kč.
*****************************************************************
Usnesení z 76. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 05.03.2018
1/76 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.

2/76 Rada obce schválila Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti a Smlouvu
o výkonu pověřence GDPR s firmou CATANIA GROUP s.ro, Bořivojova 35, Praha 3,
130 00, IČO:28253591 a pověřuje starostku podpisem smluv.
3/76 Rada obce souhlasí:
a) s uzavřením Kupní smlouvy č. 1/2018 na prodej nově zaměřeného pozemku
parc.č. 2058/24 o výměře 35 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína vzniklého
oddělením z pozemku parc. č. 2058/13 za cenu 1 750,- Kč a to panu R.P., nar. ….
bytem Lichnov…., kdy prodejem dojde k nápravě faktického stavu v užívání
předmětné části pozemku a doporučuje ZO její schválení.
b) s uzavřením Kupní smlouvy č. 2/2018 na prodej nově zaměřeného pozemku
parc. č. 97/5 o výměře 173 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína vzniklého
oddělením z pozemku parc. č. 97/3 a prodej pozemku parc. č. 2093/21 o výměře
5 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína vzniklého oddělením z pozemku parc. č.
2093/17 za cenu 8 900,- Kč a to paní J.I., nar. ….., bytem Lichnov …., kdy prodejem
dojde k nápravě faktického stavu v užívání předmětné části pozemku a
doporučuje ZO její schválení.
4/76 Rada obce bere na vědomí informace k problematice havárie topení a k
jejímu průběžnému odstraňování v budově ZŠ.
5/76 Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 1/2018 a doporučuje ZO jeho
schválení.
6/76 Rada obce schválila Program na 18. zasedání Zastupitelstva obce svolaného
na 15.03.2018.
7/76 Rada obce schválila plán jednání Rady obce Lichnov na II. čtvrtletí roku
2018.
*****************************************************************

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvoru v letním období od 1.4.2018 do 31.10.2018 je
každé pondělí od 15:00 – 17:00 hod.
*****************************************************************

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

16. dubna 2018

následně každé pondělí a čtvrtek

Sběr železného šrotu

Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 21. dubna 2018 od 10:00 hod.
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 připravili před svá obydlí pokud možno až v sobotu
21. dubna v dopoledních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu
nepovolanými osobami.
*****************************************************************

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 23. dubna 2018
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Pátek 27. dubna 2018
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 25. dubna 2018
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. pneumatiky) a
stavební odpad (včetně oken).
*****************************************************************

Nebezpečný odpad – sobota 28. dubna 2018
(včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
8,00 –
u „Pračky“ č.p.124 8,25 –
u kostela
8,45 –
most Horní dráhy
9,10 –
u čp.63 p. Gilarová 9,35 –

8,20
8,40
9,05
9,30
9,55

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

10,00 – 10,20
10,25 – 10,45
10,50 – 11,00
11,15 – 11,30

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

Seznam elektrozařízení
1. Velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí,
sporáky)
2. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, tiskárny)
3. Spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, hudební nástroje)
4. Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky)
5. Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje, sekačky)
6. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
7. Lékařské přístroje
8. Elektrozařízení budou odebírána bezplatně a pouze v úplném stavu (nesmí
chybět jednotlivé části).

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

Hasiči Lichnov oznamují,
že v pátek 27.4.2018 od 15:00 hod. před hasičským domem se bude konat

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod.
Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače, mobily.

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
4/2018
Badatelská činnost žáků

27. 2. 700-1515

EKOtým VII.
- Albrechtova střední škola, Český Těšín, p. o.
- Rostlina, která šatila.

Dne 27. 2. 2018 jsme se zúčastnily v Albrechtově střední škole v Českém Těšíně
vzdělávacího programu pro učitele MsKraje.
V 8 hodin jsme zasedly v konferenční místnosti školy.
Následovaly prezentace o badatelských programech mateřských, základních,
středních, ale také i vysokých škol.
Na tuto akci jsme byly pozvány s naší badatelskou činností s tématem
Rostlina, která šatila.
V 11 hodin byl oběd, v 11.30 pokračovaly poslední dvě prezentace.
Poté jsme odjely do Archeoparku v Chotěbuzi, kde jsme si prohlédly vnitřní
muzeum, zhlédly film o životě Slovanů a dostaly pracovní listy.
A pak už jsme se vydaly na cestu domů.
Celý tento den jsem si hodně užila a doufám, že budeme pozvány
i na 3. ročníku této akce.
Julie Kašpárková a Anna Petrová VII. Třída

Zdarma lze převzít pouze komletní vysloužilé elektrozařízení.
Po telefonické dohodě si přijedeme pro spotřebiče až k vám domů!
Volejte prosím 776 825 915
*****************************************************************

Vítání občánků
Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě se narodilo
do 30. 4. 2018 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť se závazně
přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově
tel. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín Vítání občánků je sobota 12.5.2018.

Téma Rostlina, která šatila, pak děvčata prezentovala jako badatelský projekt
environmentální výchovy dne 20. 3. 2018 na 10. roč. žákovské konference
v SPŠCH v Ostravě.

Žáci I. stupně se jako každoročně zúčastnili výtvarné soutěže
O pohár čeladenské ovečky - téma: Zvířata v Beskydech.
I. kategorie
Jakub Janeček
1. místo
II. kategorie
Eva Langerová
1. místo
Vojtěch Tichavský
3. místo
3D
II. kategorie
Kolektiv žáků ŠD II.
1. místo
Josef Mičulka, Nikolas Paľo, Eva Janečková, Eva Langerová a Pavlína Londová
Všem žákům za vzornou reprezentaci naší školy děkujeme.
****************************************************************

Vážení rodiče, žáci a občané Lichnova

Na množství telefonních a osobních dotazů vysvětluji rozhodnutí Rady obce 8/75
D.
Na ZŠ a MŠ Lichnov pracuji od 1. 9. 1980, od 1. 9. 2002 ve funkci ředitelky školy
(16 let). Dne 31. 7. 2018 mi končí funkční období pro výkon ředitele v ZŠ a MŠ
Lichnov.
Z tohoto důvodu Rada obce Lichnov vyhlásila konkurs na pracovní místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy Lichnov.
Děkuji vám všem za zájem, vyjádření podpory a především za poděkování za mou
dlouholetou práci.
Alena Dobečková
****************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce do klubovny nad pohostinstvím "Na Obecní", kde se
společně pobavíme. Toto setkání se uskuteční
v úterý dne 10. dubna 2018 v 16 hod.
Členové výboru v 15:30 hod.
Zve výbor KD
*****************************************************************

Pozvánka
Zveme všechny členy ČZS na výroční členskou schůzi konanou
dne 21.4.2018 v 17:00 hod. na Moštárně.
Zve výbor ZO ČZ

Orel Tenis Cup Lichnov
10. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Orel jednota Lichnov vyhlašuje tenisovou soutěž pro amatérské tenisty.
Hraje se v období květen až září 2018 na tenisovém kurtu v Lichnově.
Pravidla budou vyvěšena na www.orellichnov.cz/otcl/ Před přihlášením se
seznamte s těmito pravidly.
Přihlášky - do 22. dubna 2018 na www.orellichnov.cz/otcl
Hlaste se co nejdříve, počet účastníků omezen. Nutno při přihlášení uhradit
„nákladový poplatek“ – viz dodatek pravidel č.1.
*****************************************************************

GRAND PRIX – III.ročník - kuželkářského turnaje pro děti 8 – 15 let
Ve finálovém kole turnaje okresního svazu kuželkářského sportu Nový Jičín se
4. března 2018 v Novém Jičíně v kategorii 11-12 let umístila Bibiána Gilarová na
4. místě a v kategorii 13-15 let Jakub Špaček na 12. místě.
Celkově se ve III. Ročníku GRAND PRIX mládeže umístila Bibiána Gilarová na 4.
místě, Jan Dadák na 9. místě a Jakub Špaček na 12. místě
Blahopřejeme a děkujeme za propagaci Orla Lichnov v kuželkách.
Miroslav Matúš, starosta Orla jednoty Lichnov
*****************************************************************

32. ROČNÍK mezinárodního cyklistického závodu žen
26. 4. 2018 - I. ETAPA
Orlová – Štramberk - 101,2 km
Start 13.00 hod., cíl přibližně 15.40 hod.
27. 4. 2018 - II ETAPA
Lichnov – Lichnov - 100 km
Start 11.00 hod.(před kostelem),
cíl přibližně 13.35 hod.(pod Mysliveckou chatou)
28. 4.2018 - III ETAPA
Havířov -Ostrava- Havířov – Časovka - 13,5 km
Start 9.30 hod.
28. 4. 2018 - IV. ETAPA
Dětmarovice – Visalaje - 67,3 km
Start 15.00 hod., cíl přibližně 16.40 hod.
29.4. 2018 - V. ETAPA
Orlová (8 okruhů) - 101,6 km
Start 10.00 hod., cíl přibližně 12.35 hod.

Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí širokou škálu služeb

Charitní pečovatelská služba
-Posláním Pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je poskytovat pomoc a
podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního
postižení, aby prostřednictvím služeb poskytovaných v jejich domácnosti, mohli co
nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.
-Pečovatelskou službu poskytujeme každý pracovní den (pondělí až pátek) od 7.00 do
19.00 hodin. Dle potřeby můžeme navštívit klienta i několikrát za den, popř. mu zajistit
několikahodinovou péči.
Charitní asistenční služba
Posláním terénní Charitní asistenční služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je pomáhat
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či
zdravotního postižení, s běžnými činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně.
Osobní asistent pomáhá klientovi v činnostech, které by dělal sám, kdyby mohl. Osobní
asistence je poskytována v přirozeném prostředí klienta, bez omezení místa a času.
Charitní ošetřovatelská služba
Domácí péči je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení
registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich
vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví,
navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného
člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci,
zlepšuje psychický stav nemocných a snižuje náklady na zdravotní péči. Tuto péči
poskytují diplomované zdravotní sestry s dlouholetou praxí, které mají osvědčení o
výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Úkony ošetřovatelské služby jsou, po schválení ošetřujícím lékařem, hrazeny zdravotními
pojišťovnami.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Posláním Půjčovny kompenzačních pomůcek je pomoci lidem se zdravotním
handicapem a jejich rodinám překonat s pomocí kompenzační pomůcky svůj handicap, a
tím i svízelnou situaci a umožnit jim vést kvalitní a plnohodnotný život. Pomůcky
zapůjčujeme nejenom klientů Charity Frenštát p.R., ale i všem zájemcům z širokého
okolí.
Nabízíme elektrické polohovací postele, chodítka, WC křesla, mechanické vozíky,
zvedáky do vany, sedátka na vanu, a další.

Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Dohody o výkonu pěstounské péče

Bumerang – pomoc lidem v nouzi

Penzion pro seniory

Klub anonymních alkoholiků

Osobní přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Podrobnější informace o službách poskytovaných Charitou Frenštát naleznete na
http://www.frenstat.charita.cz/ nebo na telefonním čísle 731 141 801.

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
V letošním 45. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
se zúčastnilo 91 startujících.
Přeborníkem obce za rok 2018 a držitelem putovního poháru starostky obce na
další rok se stal Zdeněk Dobečka s 91 body. Protože získal putovní pohár již
potřetí, stal se i jeho trvalým držitelem.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci :
Starší žáci :
1. Jalůvková Veronika
76 b.
1. Kuběna Lukáš
78 b.
2. Langerová Eva
55 b.
2. Vaněk Adam
76 b.
3. Kollega Adam
35 b.
3. Kuběna David
72 b.
Junioři :
Ženy :
1. Vaněk Ladislav
91 b.
1. Tichavská Dana
83 b.
2. Dobečka Jakub
85 b.
2. Holubová Libuše
81 b.
3. Jurek František
75 b.
3. Tekulová Adéla
76 b.
Muži:
Senioři :
1. Frýdl Martin
87 b.
1. Dobečka Zdeněk
91 b.
2. Fišera Jiří
85 b.
2. Holub Jaroslav
90 b.
3. Zýrek Jan
84 b.
3. Spíšek Bohumil
88 b.
V soutěži tříčlenných družstev zvítězilo družstvo Mysliveckého spolku s 257 body
před družstvem Dobrovolných hasičů s 256 body a družstvem „gratulantů“ s 237
body.
*****************************************************************

Turnaj o putovní pohár Orla jednoty Lichnov – XVII. ročník
Ve dnech 19. až 25.3.2018 byl turnaj pro dospělé – registrované i neregistrované
– zúčastnilo se celkem 25 kuželkářů z Lichnova, Kopřivnice, Štramberka, Nového
Jičína a Hranic.
Výsledky:
ženy – neregistrované: 1. Dobromila Vinklarová (Hranice), 2. Petra Špačková
(Lichnov)
muži – registrovaní: 1. Petr Hrňa, 2. Jan Schwarzer, 3. Michal Pavič (všichni Nový
Jičín) muži – neregistrovaní: 1. Miroslav Matúš (Lichnov), 2. Dalibor Vinklar
(Hranice), 3. Jaroslav Koudelák (Lichnov)
muži registrovaní – dvojice: 1. Martin DÁgnolo a Petr Hrňa (Nový Jičín)
muži neregistrovaní – dvojice: 1. Miroslav Matúš a Jaroslav Koudelák (Lichnov)
Absolutním vítězem se stal Petr Hrňa z Nového Jičína.
Kompletní výsledky najdete na:
http://www.orellichnov.cz/akce/turnaj-starosty-orla/vysledky/2018-2/

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2017 – 2018 XVI. ročník
Výsledky v 7. kole – 16.3.2018:
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (296)
2.-3. místo – Langerová Věra a Špačková Petra (239)

muži:

1. místo – Matúš Miroslav (374)
2. místo – Koudelák Jaroslav (336)
3. místo – Dadák Lukáš (323)
4. místo – Dadák Jan (291)

Výsledky po 7. kole
ženy:

1. místo – Gilarová Bibiána (1447)
2. místo – Langerová Věra (1151)
3. místo – Špačková Petra (1052)
4. místo – Langerová Jana (638)

muži:

1. místo – Matúš Miroslav (1881)
2. místo – Dadák Lukáš (1820)
3. místo – Koudelák Jaroslav (1751)
4. místo – Dadák Jan (1626)

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

Další termín: 8. kolo – 20.4.2018 – začátek v 17.00 hodin Přijďte
povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma

Kabelová televize a INTERNET – změny
Nový televizní program Prima KRIMI HD (program bude vysílán od 2.dubna 2018)
byl zařazen v digitálním vysílání DVB-C (kabelový tuner) na pozici č.16 , hned za
program Prima Love. Všechny následující televizní programy po programu Prima
Love se posunuly o jednu pozici - Prima Zoom HD č.17, Prima Comedy č.18,
Barrandov HD č.19, Kino Barrandov HD č.20, Barrandov Plus HD č.21, ST1
HD č.22, ST2 HD č.23, Markiza Int. HD č.24, Joj Family HD č.25, TA3 HD č.26,
Seznam.cz č.27, od pozice č.30 zůstává vše beze změny.
Provedení změny by u většiny televizních přijímačů mělo proběhnout
AUTOMATICKY samo.
Pokud změna neproběhne automaticky, je třeba provést přeladění televizního
přijímače:
 automaticky - v záložce MENU – Nastavení – Ladění - zvolíte
automatické ladění (typ ladění KABEL DVBC, ne přes ANTÉNU) - u
některých přijímačů je možno zadat i položku Síťové ladění – START
ladění. Televize bude nějakou dobu prohledávat, pokud vše proběhne
dobře, tak po dokončení se seřadí a zobrazí seznam naladěných
televizních programů
nebo
 manuálně - v záložce MENU – Nastavení – Ladění – zvolíte manuálně,
musíte nastavit základní parametry vysílání a to startovací kmitočet 322
000 Hz, symbolovou rychlost 6900, modulaci QAM 256, typ vyhledávání
– síťové ANO, přeskočit kódované programy - NE, potom START
vyhledávání. Televizor by měl vcelku rychle naladit všechny dostupné
programy, seřadit a zobrazit seznam programů. Některé typy přijímačů
nepodporují funkci automatického seřazení programů, které v síti
vysíláme (nejčastěji typy Panasonic, některé SONY, Blaupunkt, Philips) a
seřadí se programy na přeskáčku. U těchto budete muset programy
setřídit dle vlastního uvážení.
Dále upozorňujeme, že u některých typů TV přijímačů bude potřeba, aby došlo
ke správnému naladění provést tzv. Expediční nastavení od výrobce. Tímto
krokem se vymažou všechny předchozí nastavení přijímače včetně seznamu
programů a televizor musíte nastavit od začátku. Doporučujeme před tímto
krokem zkontrolovat nastavení regionu (některé starší modely přijímačů musí být
přepnuty do regionu Německo či Švédsko), aby začaly ladit. Stejný region potom
zadejte v programovém průvodci při nastavování přijímače.
INTERNET:
oznamujeme a připomínáme, že ke stávajícím internetovým tarifům STARTER a
STANDART byly zařazeny dva nové vysokorychlostní tarify:

tarif

rychlost z/do
internetu (Mb/s)

objem dat

doba připojení

cena včetně
DPH (Kč)

STARTER
STANDART

30/4 *
50/7 **

neomezeně
neomezeně

neomezeně
neomezeně

300
350

SUPER 100

100/15 **

neomezeně

neomezeně

450

SUPER 150

150/20 **

neomezeně

neomezeně

550

*Poznámka: tento tarif je možný i na koncovém zařízení - kabelový modem verze
2.0 - černá "krabička" model Cisco EPC 2100.
= TIP! => Vyměňte svůj starý kabelový modem za modem moderní a za stejný
měsíční poplatek používejte podstatně lepší službu.
**Poznámka: tento tarif je možné využívat pouze na koncovém zařízení kabelový modem verze 3.0 - černá "krabička" model Cisco EPC 3212, EPC 3010
nebo Aris CM820.
= TIP! => Jste-li majiteli jiného modelu kabelového modemu, dohodněte se s
námi na jeho výměně.
Pravidla pro výměnu kabelových modemů:
Varianta 1 – bonus pro věrné uživatele s dobrou platební morálkou, kteří
využívali tarifu STARTER nebo STANDART v uplynulých 24 měsících od data
smlouvy nebo výměny, za cenu 390,- Kč bez DPH obdržíte model Cisco EPC 3010.
Záruka je 24 měsíců od data výměny, + cena případného výjezdu
Varianta 2 – sepsání dodatku ke smlouvě s úpisem k tarifu, za cenu 190,- Kč bez
DPH obdržíte model Cisco EPC3010, záruka je 24 měsíců od data výměny, + cena
případného výjezdu
Varianta 3 – bez úpisu.
Za dotovanou cenu 690,- Kč bez DPH (běžná cena je 1.600,- Kč) obdrží model
Cisco EPC 3010, EPC 3208, EPC 3212, záruka je 24 měsíců od data výměny,
smlouva na služby zůstává nezměněna + cena případného výjezdu
Varianta 4 – repasované zařízení. Pokud to skladové zásoby umožní, lze za 1,- Kč
zakoupit model Cisco EPC 2100. Tato varianta je vhodná pro nenáročné
uživatele, pouze s tarifem STARTER
.
V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech:
603 468 354 - Miroslav Daněček
603 531 164, 556 710 590 – kancelář N.Jičín –
Petr Šindler
případně e-mail:

corsat@corsat.cz

Turnaje jsme odehráli v této sestavě :
Jakub Janeček, Radek Vřesňák, Viktor Štěpán
Matyáš Macháček, Kryštof Sedlář, Jakub Cahlík, Filip Bordovský, Štěpán
Cochlar
na fotografii chybí Sebastian Šablatura

Datum a čas

Domácí

Hosté

31.03.2018 12:30

so

08.04.2018 15:30

ne

15.04.2018 16:00

ne

22.04.2018 16:00

ne

29.04.2018 16:30

ne

05.05.2018 13:30

so

13.05.2018 16:30

ne

19.05.2018 17:00

so

27.05.2018 17:00

ne

03.06.2018 17:00

ne

09.06.2018 17:00

so

17.06.2018 17:00

ne

Kunín
Lichnov
Lichnov
Tísek
Lichnov
Velké Albrechtice
Lichnov
Trojanovice Bystré
Lichnov
Rybí
Stachovice
Lichnov

Lichnov
Trojanovice I
Bordovice
Lichnov
Hodslavice
Lichnov
Kateřinice
Lichnov
Suchdol nad Odrou
Lichnov
Lichnov
Studénka

08.04.2018 10:00

ne

15.04.2018 10:00

ne

21.04.2018 11:45

so

28.04.2018 10:00

so

06.05.2018 10:00

ne

13.05.2018 10:00

ne

20.05.2018 10:00

ne

27.05.2018 10:00

ne

02.06.2018 13:00

so

10.06.2018 10:00

ne

Lichnov
Lichnov
Pustějov
Bystré
Lichnov
Mořkov
Lichnov
Odry
Příbor
Lichnov

Odry
Příbor
Lichnov
Lichnov
Ženklava
Lichnov
Studénka
Lichnov
Lichnov
Pustějov

13.04.2018 15:30

pá

20.04.2018 16:00

pá

27.04.2018 16:00

pá

04.05.2018 16:30

pá

08.05.2018 16:30

út

Libhošť
Lichnov
Tichá
Lichnov
Lichnov
Kateřinice
Lichnov
Příbor
Lubina

Lichnov
Štramberk
Lichnov
Bystré
Sedlnice
Lichnov
Rybí
Lichnov
Lichnov

10.05.2018 16:30

čt

18.05.2018 17:00

pá

25.05.2018 17:00

pá

02.06.2018 10:00

so

MUŽI

den

ŽÁCI

Okresní fotbalový svaz Nového Jičína letos organizoval
čtyři halové turnaje mladší přípravky. Hrálo se ve
sportovních halách v Bílovci, Novém Jičíně a Pustějově. Turnajů se
zúčastnilo 14 týmů ( Bílovec, Bludovice, Frenštát p.R., Fulnek, Kopřivnice,
Libhošť, Lichnov, Petřvald n.M, Příbor, Pustějov, Sedlnice, Starý Jičín,
Studénka, Štramberk ). Tyto týmy byly vždy rozděleny do dvou skupin po
sedmi, takže v každém z turnajů jsme sehráli šest zápasů. Ve velice silné
konkurenci si naší kluci vedli více než dobře. Ve všech čtyřech turnajích
jsme skončili shodně na druhém místě. Kluci byli po posledním zápase,
posledního turnaje v Novém Jičíně smutní, že jim první místo zase o
kousek uteklo, ale medaile a sladkosti, které obdržely všechny týmy, jim
nakonec vykouzlil na tvářích úsměv. Kluci zaslouží za předvedenou hru
pochvalu a rodiče poděkování za podporu při každém zápase.

rozpis zápasů fotbalového klubu NFC Lichnov - jaro 2017/2018

PŘÍPRAVKA

ZIMNÍ TURNAJE MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Nový Jičín

