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Zpravodaj
obce
Lichnov
********************************************************

Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
k dnešnímu dni, tj. 28.5.2013 už všechny domácnosti napojené na kanalizaci
Obce Lichnov zajisté obdržely Smlouvu o odvádění odpadních vod. Pro ty,
kteří ještě smlouvu neodevzdali a stále přemýšlí nad variantou napojení, zda
nainstalovat vodoměr nebo platit paušální částku (domy, které vypouští
vodu do kanalizace ze studny) uvádím doplňující informace.
Vodoměr poskytujeme na Obecní úřadě zájemcům zdarma (montáž
vodoměru si musí zajistit každý odběratel sám, neboť není v silách
zaměstnanců obce vše stihnout.
Paušální částka vychází z platné vyhlášky, což činí 35 m 3/osoba/rok.
Záleží na Vás, kterou variantu zvolíte. Pokud zvolíte paušál je možné kdykoliv
přejít na měření vodoměrem změnou smlouvy a montáží vodoměru.
Cena stočného je pro rok 2013 stanovena na 26,40 Kč vč. DPH pro všechny
varianty. Jelikož je cena stočného vyhlášena od 1. 5. 2013 bude první faktura
vystavena pouze za měsíc květen a červen. Spotřeba za tyto dva měsíce bude
zjištěna výpočetem (průměr). Podepsané smlouvy prosím vratťe obratem na
Obecní úřad v Lichnově. V případě nejasností Vám s vyplněním rádi
pomůžeme.
Abych nepsal jen o věcech nutných, chci Vás co nejsrdečněji pozvat na
VII. Lichnovské Gulášové slavnosti a 3. Mistrovství Lichnova v sečení kosou,
které se konají dne 8. 6. 2013. Ochutnéte zde výborné guláše, občerstvíte se
lahodnými nápoji, poslechnete si cimbálovou muziku Radegast nebo kapelu

KopRock a pro děti bude mimo jiné připraven „Pohádkový les“. Počítáme s
pěkným počasím, výbornou náladou a hojnou účastí. Nezapomeňte, že v
červnu se konají i další akce, které pořádají místní složky a vše vrcholí poutí
30. 6. 2013.
Ing. Aleš Mičulka, starosta obce

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

Informace z 49. a 50. jednání RO
Rada obce
 schválila nákup drobných cen do soutěže pro děti „Zlatá srnčí trofej a
mladý ochránce přírody“.
 souhlasí s pronájmem čerpací stanice s vodojemem včetně přilehlého
oploceného areálu na pozemcích p.č. 552 a p. č. 14/2 za cenu 12
Kč/m2/rok + DPH, jejiž majitelem je firma Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava.
 schválila uzavření Smlouvy o poskytování údajů mezi firmou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října
1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665 jako dodavatelem a Obcí
Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČ: 00298115 jako odběratelem a
pověřila starostu obce podpisem této smlouvy.
 vzala na vědomí Souhlas Státního fondu životního prostředí ČR s
použitím nižší ceny stočného u projektu „Odkanalizování obce Lichnov“
 (26,40 Kč/m3) a pověřila starostu vyhotovením a podpisem smluv se
všemi odběrateli v obci Lichnov.
 schválila v rámci výkonu samostatné působnosti obce podporu projektu
„Snížení nákladů na nákup energií občany obce Lichnov“ realizovaných
společností eCENTRE, a.s.
 schválila přepracování projektové dokumentace z roku 2002 na chodník
od domu s č.p. 166 po křižovatku na „Okluku“ firmou Projekční a
inženýrská činnost, Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, 742 13
Studénka, IČ: 11180137.

 schválila nákup 3 ks košů Classic na psí exkrementy v ceně
2.525,00 Kč bez DPH / kus

KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU?
********************************************************
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na
směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak
přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde
jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu.
Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč
vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé
množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší
je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání na
Obecním úřadě v Lichnově. Zaměstnanci Obecního úřadu v Lichnově ji od
Vás zdarma převezmou a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se
nerozbila. Menší úsporné žárovky můžete přímo vložit do sběrné nádoby ,
která je umístěna na chodbě Obecního úřadu. Zpětný odběr zářivek pro naši
obec Lichnov zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na
náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků
určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá
k ochraně životního prostředí v naší obci a na nás všech je, abychom se
k němu alespoň malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Upozornění – poplatek za odpady
********************************************************
Vážení občané,
chtěli bychom Vám připomenout, že splatnost poplatku za komunální
odpad je do 30. 6. 2013 a splatnost poplatku ze psů byla do 31. 3. 2013.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené
nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků bude Obecní úřad
zvýšovat až na trojnásobek.
Tyto poplatky můžete uhadit hotově na pokladně Obecního úřadu v
Lichnově a nebo bankovním převodem na účet č. 1760172379/0800, kde
jako VS zadejte č.p. Vaší nemovitosti a také vyplňte vzkaz pro příjemce s
textem: „Poplatek za odpady či psa“.
Děkujeme.

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

Termíny svozů plastu II. pol. 2013
21. 6. 2013
19. 7. 2013
27. 9. 2013
22. 11. 2013

30. 8. 2013
25. 10. 2013
20. 12. 2013

V měsíci červenci se svoz komunálního odpadu vyjímečně
uskuteční ve čtvrtek 4. 7. 2013!
********************************************************

Ořez stromů – poškozování vozů dopravní
obslužnosti

Žádáme vlastníky nebo uživatele pozemků sousedících s komunikacemi
v obci Lichnov o provedení ořezu stromů a keřů, které zasahují do
komunikace. Tyto dřeviny brání průjezdu automobilům dopravní obsluhy
(popeláři, hasiči,...) a poškozují je. Při odstraňování je nutné dodržovat
zejména zásady bezpečné práci při ořezu pod vedením el. napětí a také
podjezdnou výšku, která by měla být minimálně 4 metry. Pokud nedojde
k ořezu dřevin, hrozí v těchto ulicích omezení dopravní obslužnosti.

Zápas o kulturu

Základní a Mateřská škola v Lichnově

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

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

Počátky naší národní kultury jsou spojovány s příchodem věrozvěstů Cyrila a
Metoděje a jejich druhů, kteří k nám přinesli křesťanskou víru, slovanské
písmo, hospodářství a zákony. To nás plnohodnotně začlenilo do
společenství evropských národů. V letošním roce slavíme 1150 let od jejich
příchodu na Moravu.
Nelze nevidět tendence v našem národě potlačující důležitost kultury ve
společnosti. Když se podíváme na rozpočet státu a obcí, tak když se dělají
škrty, pak jednou z prvních položek jsou výdaje na kulturu. To je jasným
znamením, že není tak důležitá, jako jiné rezorty. Problém vidím v tom, že
kultura vytváří hodnoty, které jsou pro společnost důležité, ale nevidíme
jejich přínos hned. Je to vklad do budoucnosti nás všech. Nemluvě o tom, že
kultura nepřináší žádné „viditelné finanční“ zisky.
Co je vůbec kultura? Asi bychom našli mnoho rozličných definic a názorů.
Chtěl bych vyjít z významu samotného slova. Slovo kultura pochází
z latinského slova „colere“, což přeloženo znamená pěstovat. Kultura tedy
znamená – to, co je pěstováno. V přeneseném smyslu se to pak vztahuje na
péči o duši. Tímto pojmem označujeme vybrané lidské činnosti, které člověka
povznášejí a utvářejí v něm hodnoty, se kterými se nenarodil, ale které
získává učením, přejímáním od starších, uchováváním v rámci tradic a zvyků,
…. Kultura nám pomáhá sdílet systém hodnot, jazyka, znaků, způsobů
chování, které pak napomáhají k lepší komunikaci a prožívání vzájemné
důvěry. Do pojmu kultura zahrnujeme zvláště činnosti jako je literatura,
umění, hudba, věda, filosofie, historie, hospodářství, politika a způsob
oblékání. Když se ohlédneme zpět do světových dějin, tak zánik všech
velkých civilizací byl povětšinou spojen s úpadkem kultury a hodnot
spojených s utvářením vznešenější lidské pospolitosti. Naopak tam, kde se
přirozeně podporovala kultura, se dobře rozvíjela i společnost, jelikož lidé
v sobě pěstovali hodnoty, které pomáhaly lepšímu a kvalitnějšímu lidskému
soužití. Nezapomeňme na kulturu (zábava ještě není kultura), aby generace
po nás měly z čeho čerpat a čím se obohacovat, aby po nás neskončila zas
jedna civilizace.
P. Roman Macura
Poutní mše svatá na slavnost sv. Petra a Pavla bude 30. června 2013 v 10.00
hodin. Hlavní celebrant bude P. Petr Smolek. V 14. 30 hodin bude slavnostní
požehnání. Kostel bude během dne otevřen do 18. 00 hodin.

Den Země
Dobrý den, vážení posluchači rádia Hluch. Dnes v ZŠ Lichnov jdeme slavit
Den Země. Každá třída vstoupila do mobilního planetária, kde zhlédli film o
vzniku vesmíru, planety Země a života na ní. Žáci 1. stupně pak
vypracovávali projekty. Prvňáci pozorovali a kreslili čápy, druháci se
inspirovali lesy (projekt se nazýval „Zavírám, zavírám les“), třetí a pátá třída
hrály přírodovědné soutěže a čtvrťáci v projektu Člověk a příroda nakreslili
veselou planetu Zemi. A aby byla veselá, musíme jí něco zdravého uvařit,
třeba svěží vzduch, světlo a teplo ze Slunce, ... Aby se Země nemračila,
musíme se o ni starat. Proto čtvrťáci vytvořili také Desatero mladého
ochránce. Nyní se vrhneme na druhý stupeň. Sedmá až devátá třída zhlédla
film Home o vlivu člověka na naší planetu.
To je pro dnešek vše z naší krásné školy. Loučíme se s vámi a těšíme se na
další reportáž ze ZŠ Lichnov.
Karolina Cahlíková, IV. třída
Den matek
Vážení posluchači, opět se vám hlásíme s rádiem Hluch ze ZŠ Lichnov. Právě
se nacházíme v zaplněné tělocvičně, abychom oslavili speciální svátek –
Svátek matek. Děti z mateřské školky, z prvého a druhého oddělení školní
družiny si pro maminky připravily vystoupení. Ale dost už bylo řečí,
koukneme se na představení pohádky O princezně a princi, kterou zahrají
malí předškoláci. Pohádka se dětem velmi povedla, a proto sklidili velký
potlesk. Jako druzí vystoupí obě oddělení školní družiny, která maminkám
zarecitují a zazpívají. I jim se první část vystoupení podařila. A co to? Na
programu je další pohádka, ale tentokrát O Červené Karkulce. Jako vždy se
divadelníkům pohádka povedla a i oni sklidili obrovský potlesk. Děti
druhého oddělení pak zazpívaly písničky a program zakončily děti prvního
oddělení tanečkem. Každé dítě si pak odvedlo maminku do své družiny, kde
dostala malý dárek k svému svátku. Děti druhého oddělení daly svým
maminkám motýlka, vlastnoručně upečené cukroví a přednesli báseň,
kterou sami složili. Sedmáci připravili pro všechny účastníky malé pohoštění
– jednohubky, čaj a kávu. A co dál? Maminky i děti měly dobrou náladu a
těšilo je hezky prožité odpoledne. Loučí se s vámi rádio Hluch a těšíme se na
další setkání.
Karolina Cahlíková, IV. třída

Naše maminky
Ty naše maminky
A v ten den
mají dnes svátek.
se maminkám splní sen,
A jak se jmenuje?
dostanou dárečky,
Přece Den matek.
které připravily jejich dětičky.
Romana Vřesňáková, IV. Třída
Moje milá maminka
A když myje nádobí,
je krásná jako květinka.
Pomůžu jí? To se ví!
Zalévá a prádlo suší,
A když přišel ten Den matek,
velmi jí to při tom sluší.
dám mamince pěkný dárek.
Nela Sztuchlíková, II. třída

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

Tojstoráci

Letní tábor „Pohádky naruby“
 Neděle 18. 8. – pátek 30. 8. 2013, tábořiště „Pulčiny“, Valašská

Senice (stany s podsadou)
 Tradiční stanový tábor pro děti od 7 do 15 let
 Více informací na www.tojstoraci.cz/tabory

Příměstský tábor „Lichnov NAPLNO“
 pondělí 15. 7. – pátek 19. 7. 2013, vždy od 8:00 do 17:00
 pro děti od 6 do 15 let; zahájení a ukončení vždy v Lichnově,
sportovní a zážitkový program
 Více informací na www.tabory-naplno.cz

Příměstský tábor „Frenštát NAPLNO“
 pondělí 8. 7. – pátek 12. 7. 2013, vždy od 8:00 do 17:00
 pro děti od 6 do 15 let; zahájení a ukončení vždy ve Frenštátě,
sportovní a zážitkový program
 Více informací na www.tabory-naplno.cz

Lezecký tábor
 neděle 30. 6. – pátek 5. 7. 2013, Štramberk (ubytování v DDM

Štramberk)
 lezení na umělých stěnách a cvičných skalách, doplňkový program
 Více informací na www.tabory-naplno.cz

A nastává čas prázdnin …

********************************************************
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti
tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby
svým ratolestem připomněli pravidla jak se mají chovat nejen v přírodě, ale
i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých
osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném
tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro
případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli
v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že
nehrozí jeho samovolné rozhoření. Ale nejen oheň je příčinou zásahu
hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často
dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve
městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod.,
kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých
prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení
prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami
v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování
plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé
nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače,
zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte
děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům!

Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále
překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice
apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny
vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy
mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu
děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných
událostí.
nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín

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

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2012 – 2013, XI. ročník
Výsledky v 9. kole – 10. 5. 2013:
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (454)
2. místo – Ing. Matúš Miroslav (421)
3. místo – Koudelák Jaroslav (402)
4. místo – Jurek Stanislav (383)
5. místo – Kotek Václav (282)

ženy:
1. místo – Mikundová Mirka(333)
2. místo – Polívková Soňa (316)
3. místo – Dadáková Pavlína (290)
4. místo – Gilarová Ilona (242)

Výsledky po 9. kole – celkové výsledky:
muži:
ženy:
1. místo – Dadák Lukáš (3078)
1. místo - Mikundová Mirka (2450)
2. místo – Ing. Matúš Miroslav(3050) 2. místo – Polívková Soňa(2366)
3. místo – Koudelák Jaroslav (2976)
3. místo – Dadáková Pavlína (1901)
4. místo – Jurek Stanislav (2932)
4. místo –Gilarová Ilona (1722)
5. místo – Kotek Václav (2129)

Mirka Mikundová i Lukáš Dadák obhájili
vítězství
ze sezóny 2011 – 2012.

90 let Orla jednoty Lichnov
********************************************************
Vážení spoluobčané,
v letošním roce, konkrétně ve dnech 19. až 20. července 2013, oslavíme
90-ti leté výročí naší činnosti.
V krátkosti Vás seznámíme s naší historií.
Za první přípravný krok lze považovat založení skupiny „Venkovské
omladiny“ v roce 1921.
Orel jako spolek – což je doloženo v původní kronice, která zůstala
dochována do dnešních dnů byl založen 19. července 1923. Prvním
starostou se stal Antonín Pustějovský z č.p. 4. Činnost spolku se rozvíjela
v několika oblastech – kulturní, sportovní a náboženské.
První veřejné cvičení se uskutečnilo 27. července 1924 na „Bartošce“,
slavnostního průvodu od Obecního hostince
se zúčastnilo 305
krojovaných účastníků. V dalších letech se spolek věnoval především
divadelnické činnosti – původní plakáty na některá představení se
dochovala dodnes – jsou vystaveny v kuželně. Uskutečnila se i další
veřejná cvičení v letech 1926, 1930 a 1935.
14. prosince 1934 při veřejné dražbě zakoupila Jednota čsl. Orla domek
č.p. 271 se zahradou. Domek byl následně přestavěn na „orelské hnízdo“
a 28. září 1935 byl slavnostně posvěcen.
Za II. světové války byla veškerá spolková činnost zakázána, obnovena
byla v roce 1946 novým výborem v čele se starostou Janem Veselkou
z č.p. 24. Příkazem Akčního výboru národní fronty v Lichnově 18. března
1948 došlo znovu k zastavení činnosti, veškerý majetek musel být
předán Sokolu.
Po listopadu 1989 – po tzv. sametové revoluci byla činnost 1. dubna
1990 obnovena, budova orlovny od Sokola převzata zpět do vlastnictví
26.3.1991. Starostou se stal Jaromír Matúš z č.p. 264.
Orlové ihned přistoupili ke generální opravě a přestavbě budovy, bylo
vybudováno nové sociální zařízení a nadstavba kluboven. Od září 1991
byly pronajaty místnosti bývalého obchodu. Dnes je zde prodej
potravin a smíšeného zboží.
Byla obnovena kulturní, duchovní i sportovní činnost. Orel začal pořádat
turnaje ve stolním tenise, dětská odpoledne, běh dětí a mládeže, setkání
maminek s dětmi, čtení Písma a další činnosti.

V roce 2001 byla na zahradě u orlovny přistavěna budova dvoudráhové
kuželny, jsou zde pořádány turnaje v kuželkách, oslavy narozenin apod.
V roce 2002 byl založen florbalový oddíl Fbc Orel Lichnov. Starší žáci a
junioři se ihned přihlásili do soutěží registrovaných florbalovou unií, kde
dlouhodobě (i s mladšími žáky a muži) úspěšně reprezentovali naši
jednotu. Oddíl úspěšně fungoval 8 let. Vyhráli jsme mistrovství orla, hráli
1. dorosteneckou ligu a získali několik umístění „na bedně“ – poháry jsou
vystaveny v kuželně. V roce 2010 se sloučil s týmem FBC Frýdek-Místek a
prakticky zanikl.
V roce 2008 bylo dokončeno víceúčelové hřiště sloužící k různým sportům
(možnost hrát minikopanou, volejbal, tenis, nohejbal, jezdit na kole,
koloběžce, skateboardu, hrát kuličky atd.), je zde i budova se sociálním
zařízením, minibarem, ubytovnou, prolézačky pro děti, v roce 2012
v areálu hřiště postavilo občanské sdružení Tojstoráci horolezeckou
stěnu. Od roku 2008 máme i svůj prapor.
Patříme do župy Kadlčákovy. Patronem je Mnohoslav Kadlčák (1856 –
1924), učitel, politik, zemský a později i říšský poslanec z Frýdlantu nad
Ostravicí. Do naší župy Kadlčákovy patří tyto jednoty: Brušperk, Frenštát
pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havířov, Hlučín-Darkovičky, Klimkovice,
Lichnov, Lubina, Markvartovice, Ostrava-Poruba, Ostrava-Stará Bělá,
Ostrava-Polanka, Ostrava-Třebovice, Ostrava-Vítkovice, Paskov, Staré
Město u Frýdku-Místku, Šenov, Štramberk, Třinec.
Naše jednota má nové www stránky – orellichnov.cz, kde se můžete více
seznámit s naší činností, historií i sportovními a kulturními akcemi, které
v současnosti pořádáme. Najdete zde i fotogalerie a výsledky námi
pořádaných soutěží.
Oslavit výročí chceme 19.7.2013 mší svatou za živé i zemřelé členy naší
jednoty orla, která se bude konat v kostele sv. Petra a Pavla
od 18 hodin, výstavou o historii a současnosti orla a v sobotu 20.7.2013
celodenním sportovně-kulturním programem na víceúčelovém hřišti.
Více informací o průběhu oslav bude zveřejněno na našich
internetových stránkách, v příštím zpravodaji a v kabelové televizi.

Hasičská soutěž 18.5.2013 v Lubojatech
********************************************************
Okresní kolo celostátní sportovně branné hry
Plamen 2012-2013

Naši malí hasiči - tučňáci se zúčastnili v sobotu 18.5.2013 závěrečného kola
hry „Plamen“ v Lubojatech. Na této soutěži měli předvést své dovednosti
v těchto disciplínách:
 Požární útok „Plamen“
 Požární útok CTIF
 Štafeta požárních dvojic
 400m štafetový běh s překážkami CTIF
Na začátku soutěže nám bylo vylosováno startovní číslo 8. Naši první
disciplínou byla štafeta požárních dvojic. Zde malí tučňáci dosáhli svého
nejlepšího času 125 s. Celkově jsme se ve štafetě dvojic umístili na 11.
místě.
Druhou disciplínou byl štafetový běh 400 m s překážkami CTIF. Tato
disciplína se malým tučňákům velice povedla a dosáhli času 134,85 s. Tento
čas nás zařadil na 7. místo v hodnocení disciplíny.
Třetí disciplínou byl požární útok CTIF. Tuto disciplínu si malí tučňáci měli
možnost poprvé vyzkoušet na soutěži v Bordovicích, která se uskutečnila
8.5.2013. Zde zjistili, jakých chyb se dopouštějí a co je třeba vylepšit. Malí
hasiči se poučili ze svých chyb a dosáhli čas 252,13s. V hodnocení disciplíny
to stačilo na na 10.místo.

Poslední disciplínou byl požární útok. Každé soutěžní družstvo mělo možnost
dvou pokusů. V prvním pokusu dosáhli času 52,49 s, ve druhém pokusu se
zlepšili a dosáhli času 44,02 s. V této disciplíně jsme se umístili jako osmí.
Po ukončení plnění disciplín proběhlo vyhodnocení celoroční činnosti a
slavnostní vyhodnocení.
V rámci celoroční činnosti byla hodnocena kategorie „Kronika“. Nejlépe
vedenou kroniku má družstvo malých hasičů z Lichnova!
Za odvedenou práci na kronice jsme obdrželi pochvalu a pohár za nejlepší
kroniku! Tímto bychom chtěli poděkovat kronikářce Magdaléně Lukešové
za dobou práci.
Pak následovalo vyhodnocení celkového umístění v kategorii mladší hasiči.
Zde jsme se umístili na konečném 10. místě ze 17-ti přihlášených družstev.
Fotografie a hodnotící tabulky naleznete na našich webových stránkách:
www.hasicilichnov.webnode.cz
Na závěr bychom chtěli poděkovat mladým hasičům za předvedené
výkony. Byla to jejich premiérová sezóna a dosažené výsledky jsou slibným
příslibem do budoucna. Vedoucím mladých hasičů chceme poděkovat za
jejich obětavost a nasazení s hasičskou drobotinou. A věřte, že někdy je to
opravdu hodně náročné :o)
SDH Lichnov

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

Předpouťový letní večer
Restaurace Na hřišti

pořádá v pátek dne 28. června 2013
v areálu fotbalového hřiště v Lichnově

PŘEDPOUŤOVÝ LETNÍ VEČER s hudbou
Začátek v 20:00 hod.

vstupné dobrovolné

Občerstvit se můžete lahodnými nápoji a grilovanými specialitami.
Srdečně zvou Alena a Miroslav Drozdovi.
Akce se koná za každého počasí!

Informace občanům prostřednictvím emailů
Vážení občané,
vývoj výpočetní techniky jde stále dopředu a většina z nás ji běžně používá
skoro každý den. Máme na mysli zejména elektronickou poštu. A tak jsme
se rozhodli „Jít s dobou“ a poskytovat občanům informace prostřednictvím
e-mailů, které budou duplikovat webové stránky, místní rozhlas, kabelovou
televizi či SMS službu. Stačí, když zašlete e-mail na adresu
obecniurad@tkrlichnov.cz s tímto textem:
“Mám zájem o zasílání informací z Obecního úřadu v Lichnově na tuto
e-mailovou adresu: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.cz (vaše e-mailová adresa)“
Poté budete zařazeni do skupiny a budou vám zasílány aktuální informace.

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

Jubilanti

******************************************************
V měsíci červnu se dožívají významného jubilea:
Růžička Pavel
Jalůvková Marie

65
75

Špačková Eliška
Dobiáš Vilém

86
87

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