Informace z Obecního úřadu Lichnov

*************************************************************
Usnesení z 20.zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, ze dne 13.09.2018
4/20 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnost Rady obce
od 19. zasedání Zastupitelstva obce.
5/20 A/ Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi prodávající Obcí
Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 a kupujícími ….. na
pozemek parc. č. 2166/3 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 33 m2,
v katastrálním území Lichnov u Nového Jičína, za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2,
tj.celkem 1650,- Kč.
5/20 B/ Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi prodávajícím ..... a
kupující Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 na pozemek
parc. č. 1037/7 zahrada o výměře 12 m2, v katastrálním území Lichnov u
Nového Jičína, za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 600,- Kč.
5/20 C/ Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi prodávajícími ….. a
kupující Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 na pozemek
parc. č. 2207/41 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 58 m2, v
katastrálním území Lichnov u Nového Jičína, za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2,
tj. celkem 2 900,- Kč.
5/20 D/ Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi prodávajícími ….. a
kupující Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 na pozemek
parc. č. 2207/117 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 9 m2 a na
pozemek parc. č. 2207/118 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 8 m2
v katastrálním území Lichnov u Nového Jičína, za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2,
tj. celkem 850,- Kč.
5/20 E/ Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi prodávajícím … a
kupující Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO: 00298115 na pozemek
parc. č. 2207/34 ostatní plocha/silnice o výměře 8 m2 , na pozemek parc. č.
2207/119 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 3 m2 a na pozemek
parc. č. 2207/120 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 16 m2 v
katastrálním území Lichnov u Nového Jičína, za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2,
tj. celkem 1 350,- Kč.
5/20 F/ Zastupitelstvo obce neschválilo nákup ideálního podílu na pozemcích
parc. č. 2071/2 a parc. č. 190 v katastrálním území Lichnov u Nového Jičína.
6/20 Zastupitelstvo obce schválilo prominutí bezúročné půjčky Jednotě Orel
Lichnov ve výši 40 000,- Kč.
7/20 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č.3/2018 v částce 32
932 520,- Kč.

Usnesení z 87. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 03.09.2018
1/87 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/87 Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. IP-12-8022623 a pověřuje starostku jejím podpisem.
3/87 Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. IP-12-8022182 a pověřuje starostku jejím podpisem.
4/87 Rada obce souhlasí s prominutím bezúročné půjčky Jednotě Orel Lichnov a
doporučuje Zastupitelstvu obce prominutí bezúročné půjčky ve výši 40 000,Kč v rámci Rozpočtového opatření č.3/2018.
5/87 Rada obce vzala na vědomí informace o řešení pojistné události poškození
traktoru s Českou pojišťovnou a. s. , a rozhodla o koupi nového traktoru od
firmy Lipka.
6/87 A/ Rada obce rozhodla o ukončení Smlouvy o dílo se zhotovitelem MG
NOW s.r.o. z důvodu neprovádění díla řádně a pověřuje starostku uzavřením
dohody, kterou bude ukončena Smlouva o dílo ze dne 31.5.2018.
B/ Rada obce rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na opravu střechy na ZŠ
s panem Zdeňkem Matúšem, Lichnov 203, 742 75, IČ 18076599. a pověřuje
starostku uzavřením Smlouvy o dílo.
7/87 Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dílo na stavební úpravy objektu
čp. 125 v Lichnově s uchazečem Therm, spol. s r.o. Pavlovova 1351/44, 700 30,
Ostrava – Zábřeh, IĆO 42766991 a pověřila starostku uzavřením Smlouvy o dílo
s daným uchazečem.
8/87 A/ Rada obce souhlasí s Kupní smlouvou na pozemek parc. č. 2207/117 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 9 m2 a pozemek parc. č. 2207/118 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 8m2 v katastrálním
území
Lichnov u Nového Jičína. Za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2, tj. 850,- Kč a
doporučuje ZO ke schválení.
B/ Rada obce souhlasí s Kupní smlouvou na pozemek par.č. 2207/34- ostatní
plocha /ostatní komunikace o výměře 8m2, pozemek par.č. 2207/119- ostatní
plocha /ostatní komunikace o výměře 3 m2 a pozemek par.č. 2207/120ostatní plocha /ostatní komunikace o výměře 16 m2 v katastrálním území
Lichnov u Nového Jičína. Za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2, tj. 1350,- Kč a
doporučuje ZO ke schválení.
C/ Rada obce souhlasí s Kupní smlouvou na pozemek par.č. 2207/41ostatní plocha /ostatní komunikace o výměře
58 m2, v katastrálním území
Lichnov u Nového Jičína. Za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2, tj. 2900,- Kč a
doporučuje ZO ke schválení.
D/ Rada obce souhlasí s Kupní smlouvou na pozemek par.č.1037/7- zahrada
o výměře 12 m2 v katastrálním území Lichnov u Nového Jičína. Za dohodnutou
cenu 50,- Kč/m2, tj. 600,- Kč a doporučuje ZO ke schválení.

E/ Rada obce souhlasí s Kupní smlouvou na pozemek parc. č. 2166/3
ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře 33 m2, v katastrálním území
Lichnov u Nového Jičína. Za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2, tj. 1650,- Kč a
doporučuje ZO ke schválení.
9/87 Rada obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 3/2018 a doporučuje ZO
jeho schválení.
10/87 Rada obce doporučuje ZO schválit vymáhání škody způsobené Obci
Lichnov při akci „Odkanalizovaní obce Lichnov“ výběrem nezávislé advokátní
kanceláře.
11/87
Rada obce schválila program na 20. zasedání Zastupitelstva obce
svolaného na 13.9.2018.
****************************************************************

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE LICHNOV

se uskuteční
dne 05. října 2018 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 06. října 2018 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku – obec Lichnov je volební místnost –
Kulturní zařízení v Lichnově č.p. 40
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad či
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu daného volebního okrsku. Tel. číslo volební místnost
v Lichnově je 725 141 432.
****************************************************************

Vítání občánků

Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě je narozeno
do 15. 10. 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 27.10.2018.
***********************************************************

Pronájem nebytových prostor

Obec Lichnov nabízí k pronájmu nebytové prostory v rozsahu 44 m2 v budově
čp. 125 občanská vybavenost, jež je součástí pozemku parc. č. st. 310 –
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lichnov u Nového Jičína.
K tomuto záměru lze předkládat písemná vyjádření a nabídky na podatelnu
Obecního úřadu v Lichnově, Lichnov 90, 742 75 Lichnov.

Sběr a svoz odpadů
Sběr železného šrotu

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
10 / 2 0 1 8

Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu v SOBOTU 13. října
2018 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. října v ranních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu nepovolanými
osobami.

Vážení čtenáři,
máme za sebou první měsíc školního roku 2018/2019. Hned na jeho začátku
přivítali naše žáky ve škole zástupci obce. Starostka obce paní Zdeňka Švrčková
s místostarostou panem Pavlem Pustějovským také obdarovali naše prvňáčky
finančním příspěvkem a upomínkovými předměty, za což jim touto cestou
děkujeme. Ostatní žáci se po prázdninách vrátili do lavic se spoustou nevšedních
zážitků, aby si opět začali plnit své školní povinnosti. Čekal na ně připravený
tým pedagogů a dalších zaměstnanců školy, kteří je budou provázet na jejich
další cestě za vzděláním. A také několik novinek.
První – a asi nejzásadnější – změnou, která se dotkla nejenom žáků, ale také
jejich rodičů i všech pedagogů, je nové vedení klasifikace prostřednictvím
elektronických žákovských knížek a dokumentace prostřednictvím
elektronických třídních knih. Jsem velmi ráda, že tato změna byla nejenom žáky,
ale také rodiči přijata a že jsme k sobě vzájemně tolerantní při odstraňování
různých překážek a nedostatků.
Žákům jsme rovněž nabídli pestrou škálu nepovinných předmětů, kroužků a
volnočasových aktivit. Zaměřili jsme se na výuku angličtiny, která se jako
nepovinný předmět začala letos učit už v první a druhé třídě; díky tomu jsme
navázali na výuku angličtiny naší mateřské školy. Nepovinný předmět
Konverzace v anglickém jazyce je nabízen také našim deváťákům. Domnívám
se, že dobrá znalost anglického jazyka patří k tomu nejcennějšímu, čím můžeme
absolventa naší školy do dalšího studia i života vybavit, a jsem přesvědčena, že
stejně na to nahlíží také naši žáci a jejich rodiče, neboť o výuku angličtiny je
velký zájem. Nárůst zájemců jsme zaznamenali i u náboženství, které ve škole
už tradičně učí pan farář Mgr. Roman Macura. Vedení dalších kroužků se ujali
pedagogové školy, což zaručuje vysokou kvalitu a profesionální přístup. Patří
jim za to moje poděkování.
V rámci zájmového vzdělávání řešíme rovněž narůstající počet žáků
přihlášených do školní družiny. Jistě tomu nahrává dnešní doba, kdy rodiče
přicházejí ze svých zaměstnání v pozdních hodinách, přesto se domnívám, že
školní družina není pouhým hlídáním dětí, ale že nabízí možnost dalšího
vzdělávání a zajímavých zájmových aktivit. Mým cílem bude vybudovat pro
děti vhodné, podnětné a moderní zázemí, aby se v družině cítily dobře.
V mateřské škole – stejně jako v loňském roce – strávily nově přijaté děti
začátek roku společně s rodiči. Jednalo se o první dva týdny, kdy si děti
postupně zvykají na školku, ve školce tráví dopoledne společně s rodiči a učiteli
a hrají si. Adaptační program zajistila vedoucí učitelka mateřské školy Bc.
Markéta Dejová, která tak chtěla vytvořit pro děti vstřícné prostředí plné důvěry,

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 22. října 2018
Pátek 26. října 2018
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 24. října 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. pneumatkyy a
stavební odpad (včetně okeny.

Nebezpečný odpad – sobota 27. října 2018
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.

v němž mají rodiče možnost vidět, jak paní učitelky s dětmi jednají a komunikují,
hrají si s nimi a vytvářejí pro ně denní program. Díky adaptačnímu programu
začaly děti ve školce nový školní rok s úsměvem a bez slziček.
Radost mám také z hojné účasti zákonných zástupců žáků na úvodních třídních
schůzkách, které proběhly v polovině září. Je vidět, že rodiče mají o dění ve škole
zájem, že spolupracují se školou, že jsou zvědaví na to, jak bude probíhat
vyučování v následujícím školním roce. Stejně tak mám radost z toho, že při
škole vznikla rodičovská organizace – Spolek rodičů a přátel školy – z iniciativy
Mgr. Evy Pustějovské, Mgr. Petry Sztuchlíkové, Bc. Evy Holubové a dalších
činorodých rodičů z jednotlivých tříd. Domnívám se, že díky SRPŠ bude nabídka
aktivit pro žáky ještě pestřejší a dojde k upevnění vztahů mezi školou a širší
veřejností, neboť rodiče se takto budou moci iniciativně zapojit do dění ve škole a
ovlivňovat jej.
Stejně tak mě těší, že byl ve škole založen pod vedením paní učitelky Mgr.
Martiny Bílkové žákovský parlament a už nyní připravuje své první akce nebo se
na některých akcích organizovaných školou podílí. Je třeba v dětech podporovat
jejich iniciativu, vědomí toho, že mohou být hybateli dění kolem sebe.
Směrem k širší veřejnosti rozvíjí svou aktivitu také školní jídelna. Od října
nabízíme obědy pro strávníky, kteří budou mít možnost zakoupit si oběd do
jídlonosiče, a také pro zaměstnance obecního úřadu. Možnost tohoto stravování
zajistila vedoucí školní jídelny paní Alena Kandráčová, u které si můžete oběd za
63,- Kč zakoupit.
Ve spolupráci s panem učitelem Bc. Janem Rekem a paní učitelkou Mgr. Petrou
Stoklasovou rozbíháme také nové webové stránky www.zslichnov.cz, které
postupně zaplníme všemi důležitými informacemi, jež by mohly žáky, rodiče i
širší veřejnost zajímat. V naší škole je výborný kolektiv nadšených učitelů a
dalších zaměstnanců, kteří pro žáky připravují různé akce – jen o nich musíme
dát světu vědět.
Větší akci pro veřejnost chystáme už nyní, proběhne u příležitosti výročí vzniku
republiky. Uskuteční se první listopadový den. Jste srdečně zváni.
Mgr. Olga Síbrtová

Projektové vyučování Strom života učilo dět, jak hospodařit s vodou
V pátek 21. září měli naši šesťáci zajímavé vyučování. Edukační ekologická hra
Strom života pod vedením naší bývalé žákyně Hanky Peigerové byla plná pokusů,
objevování a zábavy. Projekt motvuje žáky základních škol, aby neplýtvali vodou
a vážili si jí. Dět plnily za pomoci dobrých duchů a šamana různé úkoly. Musely
také odhalit ducha, který škodil, a zachránit Strom života.

Dět strávily nejen zábavné, ale i poučné dopoledne. Uvědomily si, že naše
Země má omezené zásoby vody a její nedostatek se stává globálním
problémem. To, jak (a zda) budeme v budoucnu žít, je i v jejich rukou.

Ve škole bude vařit šéfuchař. Zváni jsou rodiče i zaměstnanci školy
Na středu 7. listopadu zveme do lichnovské školy zájemce z řad rodičů na
odpolední vaření s kuchařem společnost Podravka Zbyňkem Diatkou. „Pan
Diatka k nám dorazí už minimálně počtvrté, tentokrát jsme ale koncepci akce
změnili. Vařit nebude pro žáky školy, ale pro rodiče dětí a zváni jsou také
zaměstnanci školy,“ uvádí vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová, která
kuchaře do školy pozvala.
Vaření začne ve čtyři hodiny odpoledne a bude doplněno samozřejmě
ochutnávkou připravených jídel a také přednáškou na téma spotřební koš a
pestrost jídelního lístku. Účastnický poplatek 50 Kč je třeba zaplatt do středy
31. října u vedoucí školní jídelny.
Mgr. Petra
Stoklasová

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“sezóna 2018 – 2019
XVII. ročník

Výsledky v 1. kole – 21.9.2018:
ženy:
1. místo – Gilarová Bibiána (251)
2. místo – Langerová Věra (240)
3. místo – Gilarová Ilona (231)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (387)
2. místo – Matúš Miroslav (332)
3. místo – Špaček Jakub (239)
V každém kole se hraje systémem 2 x 50 hs (hodů sdružených)
= 25x do plných + 25x dorážková.

Další termín: 2. kolo – 19.10.2018 – začátek v 17:00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit.
*****************************************************************

Výsledky silničního běhu

V neděli 9.9.2018 pořádal Orel jednota Lichnov již XXII. ročník silničního běhu
dětí a mládeže. Zúčastnilo se celkově 21 závodníků.
Výsledky dle kategorií:
Předškoláci, trať 100m
Předškolačky, trať 100m
1.místo Hazuka Oliver
1. místo Ungerová Veronika
2. místo Rek Wayne
2. místo Bjačková Sabina
3. místo Zeman Ondřej
3. místo Janyšková Kristýna
4. místo Mikala Matouš
4. místo Zemanová Gabriela a
5. místo Matúš Šimon
Pustějovská Michaela
Nejmladší žáci, trať 300m
1.místo Goláň Lukáš
2. místo Janyška David
3. místo Pustějovský Jan
4. místo Osterezy Lukáš

Nejmladší žákyně, trať 200m
1. místo Mikalová Albína
2. místo Goláňová Nikola
3. místo Malíková Klára

Mladší žáci, trať 500m
1.místo Macháček Matyáš
2. místo Minárik Daniel
3. místo Vřesňák Radek

Žáci, trať 1000m
1. místo Mikeska Václav

Kladivo na čarodějnice
Tento můj příspěvek není recenzí stejnojmenné knihy Kaplického či filmu od
Otakara Vávry, ale zamyšlením nad běsněním v raném novověku podníceném
knihou Malleus Maleficarum, připisovanou Heinrichu Kramerovi. Byla to doba,
která byla plná lokálních válek, hladomoru a neúrody,… Celé toto období honu
na čarodějnice vyvrcholilo v těžkém období 30ti leté války, kdy část Evropy
byla zplundrována řáděním vojsk. Lidé již byli unaveni a vyčerpáni, mnozí bez
domovů, pole byla neobdělaná a všude byl hlad a bída. Hledaly se příčiny tohoto
lidského neštěstí, a do toho vstupují jistí lidé, kteří nabízejí jednoduché řešení.
Ano. My víme, kdo za to může: za všechno mohou čarodějnice, které očarovaly
naše pole, děti, muže i ženy… Ano. My nejen víme, kdo za to může, ale také
známe recept, jak se těchto nepřátel lidské společnosti zbavit. Ano. Tak nějak to
začalo….
Kramerova kniha, ale nejen jeho, nýbrž v jeho šlépějích se vydali mnozí, toto
řešení podporovali a ve společnosti rozněcovali nenávist a nelidské jednání,
které stálo život přes 300 000 lidí. Co za tím vším stálo? Většina odborníků se
shoduje, že všudypřítomný imaginární strach. Čarodějnice, především ženy,
byly v té době slabým článkem společnosti, tak jako v době předešlé, kdy se tyto
strachy ve společnosti ventilovaly na minoritních židech. Když se člověk se
soudným rozumem podívá na to, co vše čarodějnice dokázaly, tak mu musí dojít
po krátkém čase, že toto vše jsou pouhé fantazie a bláboly, přesto jim mnozí rádi
uvěřili, protože to nabízelo jednoduché řešení pro jejich situaci, ve které se cítili
sklíčeně…
Potřebujeme se od tohoto strachu oprostit, a proto si hledáme obětního beránka,
na kterého tyto své nejistoty a obavy vložíme… Nejen toto, ale potřebujeme si i
vysvětlit, proč se kolem nás dějí divné věci, kterým vůbec nerozumíme.
Můžeme to prostě objasnit lidským nevzděláním, hloupostí či náboženským
fanatismem, jak se to dělo v dobách minulých…
Proč se to pak děje v době, která se tak často ohání tím, že je založena na
rozumu, že je osvícená a že se osvobodila z období náboženského tmářství?
Když se podíváme do dob minulých, tak mezi těmi, kdo rozdmýchávali v raném
novověku nenávistné štvanice a rozsévali semeno strachu, byli lidé inteligentní a
vzdělaní, jak z řad církevních, tak světských pánů. Jim byli často nápomocní
pohunci, kteří se rekrutovali z luzy lupičů a ztroskotanců, neboť oni zjistili, že
toto je pro ně dobrý zdroj příjmů a obohacení.
Nežijeme v době hrůz nekonečných válek, běsnění a hladomoru, ale přesto
čelíme stálému tlaku lidí, kteří mají potřebu neustále zasévat do společnosti bílí
strachu a nevraživosti. Nenechme se vmanipulovat do těchto osidel ďáblových,
jak to udělali naši předkové, ale používejme onen rozum, kterým se v dnešní
době oháníme, ale málo používáme.
Farář

Tojstoráci

Tojstoráci jsou pro někoho volnočasový oddíl, pro někoho kroužek, pro někoho
organizace pořádající akce pro dět, pro někoho rodina a pro někoho životní styl.
Ať už je to jak chce, vždycky je to o zábavě, o pohybu, o výchově a vzdělání, o
pohodě, o napětí, o fantazii…
Někdy běháme po lese, jindy na louce. Někdy sedíme v klubovně a někdy tam
řádíme. Občas spíme pod širákem, opékáme špekáčky, hrajeme na kytaru.
Netrápí nás, že nemáme telefon, televizi, elektřinu… Často ani nevíme, kolik je
hodin. Ale když jsme spolu, je nám dobře. Je to náš jiný svět. Může to být
v kroužku, na výletě, na víkendovce, při akcích nebo na táboře. Prostě jako
Tojstoráci žijeme pestrobarevný život plný překvapení, ale zároveň jistoty. Víme,
že nás kamarádi podpoří, pomůžou nám. Jsme zvyklí spolupracovat. A to vše nás
každého rozvíjí. Svou osobnost vytváříme i v tomto světě. A jsme světu otevřeni.
Tojstoráci
Přidej se k nám do kroužku Tojstoráci!
Schůzky jsou každý pátek od 15:30 do 17:30 v klubovně na Orlovně.
Pro všechny kluky i holky ve věku celé ZŠ (1.-9.tř.)
Symbolický příspěvek: 500 Kč/pololetí.
Letos na téma: Akademie superhrdinů!
Podrobnost a přihláška na www.tojstoraci.cz
A proč být Tojstorákem?

Protože je fajn občas utéct z reality. (Kača G.)

Protože je fajn najít sám sebe. (Ing.)

Protože je skvělé být s lidmi, se kterými je sranda a pohoda. (Matěj)

Protože můžu zažít to, co bych s nikým jiným nezažila. (Magda)

Protože můžu uniknout z každodenního života se skvělými kamarády,
s kterými zažívám nezapomenutelné zážitky. (Péťa)

Protože zažijeme spoustu nových zážitků s lidmi, které máme rádi.
(Puntík)

Protože není nad druhou rodinu, která nejde nahradit. (Koala)

Protože to jsou chvíle strávené s těmi správnými lidmi. (Lucka)

Protože člověk potřebuje uniknout od běžného, uspěchaného života a
strávit jej s těmi správnými lidmi, s Tojstoráky, mimo realitu... (Marek)

Protože je to svět, kde „nic není nemožné“. (Jirka)

Protože když jím nejste, o hodně přicházíte! :-P (Bájay

Léto s Tojstoráky
Letošní léto bylo pro nás Tojstoráky opravdu nabité. Tojstoráci pořádali rovnou
tři letní tábory, z toho jeden lezecký, jeden příměstský a jeden 14-t denní
pobytový.
První tábor, lezecký, se konal v termínu 30.6. - 7.7. v Lichnově a okolí.
Nechybělo pořádné lezení na umělé stěně i na cvičných skalách, výstup na
pomyslný Mt. Everest, různé hry, a ani osvobození hlavního vedoucího Jirky
před nebezpečnými únosci.
Pořádání příměstského táboru od 23.7. do 27.7. se společně s Jirkou chopili i
starší Tojstoráci. Pátrání po zmizelém Emilovi se kromě silného týmu 10
vedoucích zúčastnilo 12 dětí – agentů. Pátrali jsme i z koňského sedla na ranči,
na koloběžkách cestou do Lanového bludiště na Helfštýně, v HeiParku
v Tošovicích, u zříceniny hradu Šostýn i po celém Lichnově. Emila jsme nakonec
našli a dostali i odměnu.
Hlavní Tojstorácký tábor se letos konal od 5.8. - 19.8. v Držkové na Zlínsku. Ve
stanech s podsadou na zelené louce a bez elektřiny jsme řešili řadu problémů.
Je „Velký K“ opravdu dobrý? Proč bojujeme prot „Mozku“? A proč je stále ke
snídani ta marmeláda a na oběd rizoto? Tyto otázky jsme si jako Generace 2 na
táboře pokládali docela často. Pod letošním názvem táboru, Generace 2, se
ukrýval boj prot diktatuře, naše povstání a revoluce. Na tomto táboře jsme si
uvědomili, že je fajn být někým vedený, ale že v první řadě bychom se měli
rozhodovat sami za sebe. A jak to celé dopadlo? To se zeptejte samotné
Generace 2.
Toto léto jsme si velice užili a doufáme, že to příští bude minimálně stejně
vydařené.
Za Tojstoráky Magda, T-TÝM.

Kabelová televize a internet – důležité oznámení
Provozovatel kabelové televize a internetu v Lichnově - frma CORSAT s.r.o. oznamuje všem klientům, že v sobotu dne 20.října proběhne plánovaný

výpadek televizních služeb a internetu v době od 0.00 - 12.00 hodin
z důvodu provádění servisních prací na optcké sít.
Přijměte prosím naši omluvu za případné komplikace, které Vám plánovaný
výpadek služeb může způsobit.
Pokud máte zájem o zasílání informací o kabelové televizi a internetu, o
novinkách, o plánovaných výlukách, o programové skladbě, sdělte nám aktuální
kontakt na Vás – číslo mobilního telefonu – pro případné zasílání SMS zpráv – či
aktuální e-mail. Předem děkujeme za tyto poskytnuté informace.
CORSAT s.r.o. Nový Jičín, Petr Šindler, tel. 603 531 164 , corsat@corsat.cz
****************************************************************
*

Jubilant

V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
Tichavský Oldřich
Špačková Anežka
Kubalová Vlastslava
Špačková Štěpánka
Bartlová Marie
Kociánová Václava
Holík Milan
Babincová Zdeňka
Kahánková Božena

Hanzelka Josef
Holub Jaroslav
Jalůvka Pavel
Klímek Josef
Dobečka Pavel
Sulovská Jaromíra
Nagy Mikuláš
Tobiáš Jaromír
Šamajová Marie

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho
životního optmismu do dalších let.
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