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Z PR A V O D A J
OBCE
L IC H N O V

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Veselé Velikonoce a spoustu elánu do dalších jarních dnů Vám přejí
zaměstnanci Obecního úřadu v Lichnově

Informace z 27. a 28. RO
Rada obce
 schválila uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu Veřejné služby mezi obcí
Lichnov, Lichnov 90, 742 75, IČO:00298115 jako poskytovatel a Úřadem
práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2,
zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky
v Ostravě a pověřila starostu obce jejím podpisem.
 vzala na vědomí předložené nabídky k projektu „Zateplení ZŠ a MŠ Lichnov“.
 schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,- Kč ZO ČSOP Nový
Jičín - Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy, Bartošovice na
Moravě, č.p. 146, 742 54, IČ: 47657901, DIČ: CZ47657901.
 souhlasí s navýšením počtu dětí v Mateřské škole v Lichnově ze stávajících
50 na 56 dětí, s platností od 1.9.2012 a dále s pořízením chybějícího
vybavení s tímto související.
 souhlasí se zřízením pracovní pozice „Koordinátor veřejné služby“ pro obec
Lichnov

 schválila opravu místních komunikací („Vídeňská“ a komunikace k č.p. 329)
v celkové ceně 173 492,- Kč, dle předložené nabídky firmy Nevřiva Tomáš,
zemní a stavební práce, Frenštát p. R., IČO: 47866667
------------------------------------------------------------------------------------------------------UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY LICHNOVA
 Obec Lichnov upozorňuje všechny občany, že vypalování trávy a křovin je
zákonem o požární ochraně a ochraně přírody zakázáno.
Za porušení tohoto zákazu bude původci požáru uložena podle zákona
pokuta. Žádáme proto všechny, aby vypalování na volných prostranstvích
neprováděli a zabránili tak vzniku škod a zbytečným výjezdům hasičského
záchranného sboru.
 Dále žádáme občany, aby veškerý odpad (komunální, bioodpad,..) vhazovali
pouze do sběrných nádob tomu určených a nevytvářeli skládky v místním
potoce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------OBNOVENÍ UZAVÍRKY MOSTU
V období od 2.4. - 30.6.2012 bude obnovena úplná uzavírka silnice II/483, v
místě mostu ev. č. 483-010 přes potok Javornička ( most v Bordovicích).
Opět budou pozměněny jízdní řády autobusové dopravy, které budou
zveřejněny na jednotlivých zastávkách a také na www.lichnov.cz.
SBĚR A SVOZ ODPADŮ
Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu v neděli
15.dubna 2012 od 8:00 do 12:00 hodin
Sběr se bude konat pouze v obci (v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze
svoz uskutečnit individuálně po tel. dohodě s panem Petrem Lukešem
tel. 737 133 393).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili den před termínem svozu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Biologický odpad
sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu. (BRO) bude zahájen
od 16.4.2012.

Velkoobjemový odpad – kontejnery
Pondělí 16. dubna 2012
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00
Středa 18. dubna 2012
Kúty
6,00 – 16,30

Pátek 20. dubna 2012
U kostela
„Klimíček“ čp. 274
Daremní
přejezd k Vlčině
Zadky

10,00 – 18,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 – 17,30

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 21. dubna 2012 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
8,00 – 8,20
„Klimíček“ čp. 274
10,00 – 10,20
u „pračky“
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, 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 aj.)
4.Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky)
5.Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje, sekačky aj.)
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).

Sběr elektrozařízení
SDH Lichnov pořádá ve spolupráci s firmou Elektrowin sběr vysloužilých
elektrozařízení. Sběr proběhne v sobotu dne 7.4. 2012 v době
od 8:00 do 12:00 před hasičárnou. Elektrozařízení bude odebíráno bezplatně.
Po telefonické domluvě si přijedeme pro spotřebič až k Vám domů. Tel.776825915
!!! Zařízení musí být kompletní !!!
Seznam zpětně odebíraných elektrozařízení:
Skupina chlazení:
velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní
velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační
zařízení s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např.
servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek
Velké spotřebiče:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro
používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické
radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku,
elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče
z domácnosti výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení,
drcení, řezání, sekání,stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo
podobné zpracování dřeva,kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení
nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné
účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, nástroje pro sečení nebo
jiné zahradnické činnosti, ostatní velké elektrické nástroje apod.
Ostatní spotřebiče:
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro
čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a
jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače,
fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá
zařízení pro
soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů,
ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů,
nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů,
hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo
podobné použití, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní
elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary a
zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče
pro stříhání vlasů, sušení vlasů, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené
apod.
Obrazovky:
televize a monitory
!!! Do zpětného odběru nepatří: žárovky a zářivky; bojlery, cartridge !!!

KANALIZACE
Informace občanům obce
Ve druhém pololetí roku 2011 jsme dokončili realizaci veřejné kanalizační
stokové sítě v naší obci. Na základě směrnice EU o ochraně životního prostředí,
přesněji o nakládání s odpadními vodami, byly přijaty příslušné zákony, které
obcím přímo nařizovaly vybudovat ČOV a k tomu odpovídající splaškové
kanalizace, což má naše obec splněno. Chytré využití dotací i podnikatelský
duch pomohli naší obci zrealizovat projekt rozsáhlé stokové sítě, který zajistí
nejen zlepšování životních podmínek pro její obyvatele, ale především rozvoj
naší obce.
Samozřejmě bez dotací z fondů EU, by se taková rozsáhlá a finančně náročná
výstavba nemohla vybudovat. I tak si musela obec vzít úvěr na rozběhnutí jejího
provozu a nyní jej musí splácet. Podmínkou získané dotace však je i napojení
80-90% EO a následné vybírání stočného, které vychází z výše ročních nákladů
na provoz ČOV, kanalizace a na jejich údržbu (nesmí být kalkulován zisk). Z toho
je zřejmé, že každý napojený odběratel se bude spolupodílet na tomto projektu
obce. Odpadnou mu veškeré starosti s likvidací nebo odváděním odpadních
vod, které bylo u některých starších domů, za současné legislativy, již
nezákonné.
Zákon č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a ve znění jeho pozdějších změn
ukládá každému, kdo produkuje odpadní vody, řadu povinností při jejich
likvidaci. To znamená, že vypouštění odpadních vod mimo příslušnou
kanalizační síť (např. do vodního toku ať přímo, nebo přes septik) je možné
pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Ten stanoví limitní hodnoty
znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách, četnost jejich rozborů v
autorizované laboratoři a jejich předkládání. Veškeré náklady s tím spojené si
hradí a zajišťuje vlastník či nájemce nemovitosti.
Pro názornost uvádíme příklady nákladů na různou likvidaci odpadních vod.
(vydal Moravskoslezský kraj): CENY JSOU ORIENTAČNÍ!
Vyvážecí nepropustná žumpa 10 m3
- pořizovací náklady 40 - 50 tis. Kč.
- Výhody: pouze pro rekreační objekty
- Nevýhody: časté vyvážení
- Roční provozní náklady (domácnost 4 osoby): – vyvážení 1 x za 20 dní = 18 x
1.200 = 21.600 Kč

Domovní ČOV
- pořizovací náklady 50 – 65 tis. Kč
- Výhody: vysoká účinnost čištění
- Nevýhody: pořizovací. cena, pravidelná kontrola a rozbory vypouštěné vody,
dlouhodobý výpadek elektřiny a tím její nefunkčnost, energie
pro
dmychadlo.
- Roční provozní náklady 7.000 Kč
Kanalizační přípojka
- pořizovací náklady:1500 Kč/bm=při prům. délce přípojky 10 m=15 tis. Kč
- Výhody: provozně nenáročné
- Nevýhody: platba stočného
- Roční náklady (domácnost 4 os.) při prům. spotř. 150 m3 vody (stoč. 25
Kč/m3) = 3.750 Kč
Obec Lichnov, tak vyzývá své spoluobčany, aby přistupovali odpovědně k této
problematice, abychom podmíněné dotace nemuseli vracet, což by obec velmi
poškodilo. V případě, že k napojování odběratelů nebude docházet, obec
zpřesní svou evidenci domácností, které nebudou napojeny a nebudou platit
stočné a bude nyní pravidelně ve spolupráci s vodoprávním úřadem
kontrolovat nakládání s odpadními vodami. Rovněž nemožnost napojení na
veřejnou kanalizaci neopravňuje rezignovat na pravidelné vyvážení žump či
neoprávněné vypouštění odpadních vod bez povolení!
Stávající obecní jednotná kanalizace bude výhledově sloužit, pouze jako
kanalizace dešťová a všichni, kteří jsou do této kanalizace napojeni, budou
muset své přípojky se septiků a ČOV postupně zrušit.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2012
ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
5. 4. Zelený čtvrtek 1700, během mše svaté bude obřad umývání nohou
6. 4. Velkopáteční obřady: 1800 Křížová cesta, po ní budou následovat obřady
7. 4. Bílá sobota - vigilie 2030
8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1000
Po mši svaté bude žehnání pokrmů
9. 4. Velikonoční pondělí 800

Co je víc než život?
Od nepaměti se jaro spojuje s oslavou života, ať to bylo v pohanských oslavách
jara, či v židovsko-křesťanském slavení Velikonoc (Paschy). Na jaro se celá
příroda probouzí k životu, přibývá světla a tepla, a to je opravdový důvod
k radosti. Ze starých slovanských zvyků se občas na vesnicích koná takzvané
vynášení smrtky, kdy se do vody hází Morany (smrtky na tyči). Je to symbol
vítězství života (jara) nad smrtí (zimou).
V křesťanském slavení Velikonoc, které navazují na židovské oslavy osvobození
Izraelského národa z otroctví Egypta, stojí v centru dění osoba Ježíše Krista.
Ježíš Kristus, jako pravý Boží Syn a člověk, který vydává svůj život za lidstvo. Čin
vroucí a nezištné lásky. Projev náklonnosti Boha k člověku. Bůh nám takto
sděluje: „Záleží mi na tom, aby člověk žil, nechci jeho smrt.“
Problém mnohých lidí je v tom, že často nemají jasnou představu, co si
představit pod pojmem život? Křesťanské pojetí života je spojeno s darováním,
odpuštěním, nesobeckostí, láskou a přátelství,…
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“ (Janovo evangelium 3,16)

OREL JEDNOTA LICHNOV
Otevírací doba od 2.dubna 2012
Pondělí ......................15 – 19 hod
Úterý .........................15 – 19 hod
Středa ........................15 – 19 hod
Čtvrtek.......................15 – 19 hod
Pátek .........................15 – 19 hod
Sobota .......................15 – 19 hod
Neděle ......................10 – 12 hod a 14 – 19 hod
6.4.2012 (Velký pátek) - ZAVŘENO
7.4.2012 (Bílá sobota) - ZAVŘENO
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

KURZ – TENIS
Orel jednota Lichnov pořádá kurz v tenise.
Kategorie: věk – min 5 let
Trvání kurzu: 10 hodin (v případě zájmu i více)
Cena: – dle počtu přihlášených ve skupině – cca 30 Kč/osoba
Přihlášky do 12. 4.2012 v Minibaru na víceúčelovém hřišti
nebo na tel. 739 880 862
Zahajovací schůzka (rozdělení do skupin a stanovení dnů a hodin, kdy bude
kurz probíhat) se uskuteční 12.4.2012 v 18 hodin na hřišti (za deštivého počasí
v kuželně)
Účast přihlášených nebo jejich zástupců na schůzce nutná !!!!!
Orel Tenis Cup Lichnov
4. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Orel jednota Lichnov vyhlašuje tenisovou soutěž pro amatérské tenisty – hráči
z Lichnova mají při přihlašování přednost. Hraje se v období květen až září 2012
(finálový turnaj dvouher 1.9.2012, čtyřhry 8.9.2012).
Bude se hrát dvouhra – kategorie muži – max. 24 hráčů,
ženy a čtyřhra – max. 18 dvojic.
Hřiště – tenisový kurt v Lichnově. Pravidla budou vyvěšena na
www.vasvolnycas.cz a na hřišti
Přihlášky - do 22. dubna 2012 u obsluhy Minibaru
(na tel. 739 880 862 nebo email: matusm@tkrlichnov.cz).
Turnaj o putovní pohár starosty Orla jednoty Lichnov
XI. ročník - 17.3.2012
Vítězové:
- žákyně: Dominika Vinklárová – Hranice
- junioři: Jakub Dadák – Lichnov
- muži: Jaroslav Koudelák – Lichnov, ženy – Soňa Polívková – Frenštát p.R.
- družstva muži: Lichnov (Stanislav Jurek, Jaroslav Koudelák, Lukáš Dadák)
Absolutním vítězem pro rok 2012 se stal Jaroslav Koudelák z Lichnova.
POZN. Pořadatelům je velmi líto, že žádný žák ani žákyně do 15 let z Lichnova se
turnaje nezúčastnili. Zúčastnila se pouze Miluše Štěpánová – obdržela pohár za
2. místo.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2011 – 2012

X. ročník

Výsledky v 7. kole – 16.3.2012:
Muži:
Ženy:
1. – 2.místo – Jurek Stanislav (414) 1. místo – Polívková Soňa (326)
1. – 2.místo – Koudelák Jaroslav (414)
3. místo – Jurek Ladislav (400)
4. místo – Dadák Lukáš (395)
5. místo – Švrček Zdeněk (383)
6. místo – Matúš Miroslav (371)
7. místo – Dadák Jakub (360)
Výsledky po 7. kole:
Muži:
Ženy:
1. Dadák Lukáš (2237)
1. Mikundová Mirka – (1663)
2. Koudelák Jaroslav (2124) 2. Polívková Soňa - (1651)
3. Ing. Matúš Miroslav (2097)
4. Jurek Stanislav (2084)
5. Dadák Jakub (1940)
6. Švrček Zdeněk (1791)
7. Jurek Ladislav (1775)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 8. kolo – 13.4.2012 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Tojstoráci Lichnov vás srdečně zvou na „TojOslavy 5
Sobota 28. 4. 2012
Program:
14:00 – slavnostní otevření lezecké stěny (víceúčelové
17:00 – TojPříběh nekončí aneb TojOslavy 5 (kulturní dům)
Více informací na www.tojstoraci.cz

hřiště)

Tojstoráci pořádají letní tábor s názvem „Poslední rok života???“
Termín: 5.8. – 18.8.2012
Místo: Velké Karlovice (stany s dřevěnou podsadou)
Cena: 3100,- Kč (Sleva 100Kč při přihlášení do 15.3.2012)
Věk: 7-15 let
Více informací na www.vasvolnycas.cz/tabory nebo 775 921 423.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Tojstoráci pořádají zážitkový kurz s názvem „Na cestě 2“
Termín: 22.8. – 31.8.2012
Typ kurzu: Putovní tábor
Cena: 3500,- Kč
Věk: 13-17 let
Více informací na www.vasvolnycas.cz/tabory nebo 775 921 423.

PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA
Duben 2012
Každý čtvrtek v době 16:30 – 18:30 hod.
a v pondělí od 16:15 do 17:30 v budově Orlovny
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz
a samostatných plakátech
Programy jsou pro děti i dospělé (účast rodičů není nutná, ale je vítána).
Čtvrtek
Neděle
Čtvrtek
Pondělí
Čtvrtek
Čtvrtek

5.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
8.4. PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍČKEM
12.4. KREATIVNÍ TVOŘENÍ S KÁČOU – 20,- Kč
16.4. SOVIČKA – 20,- Kč
19.4. DOVEDNÉ RUCE – 20,- Kč
26.4. SPOLEČNÝ PROGRAM S TOJSTORÁKY

Vstup na pobytové činnosti na osobu pro děti i dospělé je dle náročnosti
programu – v ceně káva a čaj.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe
Zřizovatel: Orel jednota Lichnov
Marcela Žižlavská, tel.: 731 860 256 nebo 556 855 082

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
Mládežnický florbal – pohár ministra
Ve dnech 6. 3. a 8. 3. 2012 se netradičně a letos nově uskutečnil Pohár ministra
školství ve florbalu. 6. 3. 2012 vyrazili směr Kopřivnice chlapci osmých a
devátých tříd pokusit se o zázrak a postoupit do eliminace. Postupoval pouze
vítěz. V konkurenci osmi přihlášených škol byly naděje minimální. Již předem
jsme my, tělocvikáři, poukazovali na nesmyslnost kategorie turnaje. Hrát proti
sobě měli žáci prvního stupně a žáci druhého stupně. Poradci ministra školství
za těžké peníze vymysleli hurá akci a hodili ji na hlavu regionálním
koordinátorům. Jak se na místě turnaje ukázalo, malotřídní školy se lekly a
nenastoupily
v obavě
o
zdraví
malých
dětí.
Na místě turnaje se tak sešly pouze tradiční soupeři a původní myšlenka turnaje
byla nenávratně pryč. Zas a znova jsme se utkali se školami ZŠ Tyršova, ZŠ E.
Zátopka, ZŠ 17. Listopadu, ZŠ Příbor Jičínská. Chlapci hráli výborně, postupně
porazili všechny školy a prohráli až ve finále proti florbalovému gigantu ZŠ E.
Zátopka 0:2. Dívky hrály o dva dny později a situace se opakovala i v tomto
případě. Ambice jsme neměli skoro žádné a tak první zápas, ve kterém jsme
porazili ZŠ Fulnek 4:0 byl krásným překvapením a pro dívky mohutným
impulsem do dalších bojů. V konkurenci sedmi škol jsme si dalším vítězstvím
proti škole z Oder řekli o semifinálový boj. Tam jsme, jako již tradičně, narazili
na ZŠ E. Zátopka a po obrovském boji jsme opět zůstali kousek za naším
florbalovým snem. Třetí místo v okrese jsme považovali za nádherné umístění.
Později jsme se dozvěděli, že ZŠ E. Zátopka byla diskvalifikována, protože hrály
hráčky starší, než bylo povoleno, a tak dívky stejně jako chlapci vyválčily
v poháru ministra krásné druhé místo.
Mgr. Martina Bílková

POZVÁNKA DO KLUBU DŮCHODCŮ
Zveme všechny členy Klubu důchodců na promítání videa ze "Studia Papež",
které se uskuteční 10. dubna 2012 v 17:00 hod. v klubovně nad pohostinstvím
"Na Obecní"
Zve výbor KD

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
Soutěž v německém jazyce
V sedmé třídě nám kromě ostatních důležitých předmětů přibyl i německý jazyk. Byl
to druhý cizí jazyk, se kterým jsme se na této škole setkali. Od třetí třídy se důkladně
učíme angličtinu, což je rozhodně nejdůležitější jazyk. Nějakých pár sloviček z němčiny
jsem uměl už na prvním stupni, ale to nebylo takřka nic. V sedmé třídě jsme začali od
začátku tzn. Pozdravy, oslovení, poděkování, členy, … S postupujím časem mě tento
jazyk natolik zaujal, že jsem se ho učil každý den. Psal jsem si slovíčka, věty, fráze a
hlavně jsem co nejvíce četl, protože číst a vyslovovat je to základní. Rodiče mi kupovali
různé pracovní sešity, doma jsem našel různé knihy, ze kterých se učila moje
maminka. Maminka se s němčinou setkala
na střední škole, ale spíše se učila rusky. Němčinu nás učí paní učitelka Eva Švrčková.
Viděla, že mi němčina celkem jde a hlavně, že mě to alespoň trochu baví. Většina žáků
moc neměla němčinu v oblibě. Říkali, že je to zbytečné, že se jim to plete s angličtinou
apod. Soutěž jsem absolvolal v osmé třídě. Příprava na soutěž nebyla zase tak lehká,
jak se zpočátku zdálo. S paní učitelkou jsem se scházel některé dny v pátek, v ponděli
nebo někdy i ve středu. Na každou schůzku jsem si musel připravit nějaké povídání na
určité téma. To jsem poté vyprávěl, paní učitelka se zaujetím poslouchala, když se ji
něco nezdálo, hned mě opravila. Jednoho dne jsem se dozvědel termín souteže –
27.2. 2012. Den ode dne jsem se stále více těšil na tuto údalost. Před ,,velkým dnem“
jsem byl připraven na sto procent. Tento den bylo pondělí. Dějištěm této akce bylo
středisko volného času v Novém Jíčině. Jakmile jsme dorazili na místo, asi hodinu jsme
čekali, než ta celá ,, show“začne. A je to tady!!! V menším sále nás přivitali
organizátoři celé akce. Nato si nás rozdělili do dvou skupin. Já jsem byl ve druhé
skupině, kde nás bylo pět. Co čert nechtěl, vylosoval jsem si jedničku!! A teď už to
doopravdy začalo. Tříčlenná porota si mě pozvala ke stolu a začal jsem mluvit. Říkal
jsem jim, kdo jsem, kde bydlím, kamarádi, škola, koníčky, jídlo, rodina, … Asi po
půlhodině jsem skončil se svým vyprávěním a na řadu šel další soutěžící. Čas plynul a
plynul. Poté, co dovyprávěl poslední člověk, jsme se odebrali do velké místnosti, kde
jsme měli možnost svačit, pít, prostě si odpočinout a počkat na výsledky. Porota se
zatím rozhodovala, komu udělá to štěstí, koho alespoň potěší, … Po hodině nastalo to
nejdůležitější – vyhodnocení. Porota nejdříve vyhlásila výsledky prví skupiny a poté
druhé. Jakmile porota řekla první místo, nevěděl jsem, kde vůbec jsem, zda-li jsem ve
snu, nebo na Marsu. Já jsem normálně vyhrál!! Nemám slov, to není prostě možné.
Dostal jsem účastnický list. Diplom si pojedu vyzvednout v červnu společně s paní
učitelkou.
Co k tomu říct? Jsem velice rád, že jsem se mohl této skvělé soutěže zúčastnit,
z celého srdce děkuji paní učitelce Švrčkové, jež má na úspěchu veliký podíl. Nebýt jí,
tak určitě nevyhraju. Také bych chtěl poděkovat mým spožákům, kteří ve mě vlkádali
důvěru a toho si nejvíce cením. Ještě jednou DÍKY.
Jan Polášek,VIII. třída

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny
Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva.
Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované
panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné
dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus.
Množstevní slevy na okrasné dřeviny. Prodáváme také stínící tkaninu.
www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA
při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

LIKVIDACE VELKOOBCHODU !
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
Od pondělí 2. dubna, 9:00 - 18:00 hod.
KATOLICKÝ DŮM Kopřivnice - malý sál
Callaghan, Badura, Gino Rossi, Mustang,
Maccioni, Fabrizio Fillippi, Micco, Rieker a další
ZNAČKOVÉ OBUVI !

Slevy na vše 50-80 %

Od pondělí 2. dubna, 9:00 - 18:00 hod.
KATOLICKÝ DŮM Kopřivnice - malý sál

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍČKEM
neděle 8. 4. 2012 od 14:00 hod.
víceúčelové hřiště Lichnov
Program
 soutěž pro děti: za průchod disciplín děti dostanou balíček – možnost
objednání balíčku za cenu 50,- Kč ( do středy 4.4. na tel. 731860256 –
Marcela Ž. a Mini bar na hřišti)
 soutěž pro maminky o nejlepšího doma upečeného beránka (vzít
s sebou)
 soutěž pro tatínky o nejlepší domácí vaječný koňak
(0,5 l s sebou)
za nepříznivého počasí se akce nekoná !

JUBILANTI
V měsíci dubnu se dožívají významného jubilea :
Zátopková Anna
Koudeláková Anastázie
Kostelník Miroslav
Holub Vojtěch
Bača Jaroslav

60
60
70
70
75

Vykopalová Zdenka
Holubová Drahomíra
Pikartová Božena
Kociánová Františka
Tichavský Miroslav

75
80
81
87
88

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává Obecní úřad v Lichnově. Vychází měsíčně v počtu 500 ks. Uzávěrka 25.
den v měsíci. Datum vydání - do 5. dne v měsíci. Zodpovědný redaktor: Pavlína
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Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.
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