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LICHNOVSKÝ ZPRAVODAJ
Inforamce z Obecního úřadu Lichnov
Zveme všechny občany na 19. zasedání
Zastupitelstva obce, které se uskuteční
ve čtvrtek 27. března 2014 v 18.00 hod.
v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“.
Program 19. zasedání bude zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu a také na samostatných plakátech.
….........................................................................................
.

• vzala na vědomí informaci S. Kellera ohledně umístění dopravního značení
na místní komunikaci „Alkocesta“ z důvodu zhoršeného stavu vozovky.
• souhlasí s rozšířením pouličního osvětlení k domům č. p. 514, ale
uskutečnění této akce nastane v roce 2014 - 2015 v závislosti na finančních
možnostech.
• souhlasí s hostováním Oldřicha Pflegra a Zdeňky Flachsové, Sviadnov 149,
739 25 Frýdek-Místek na tradiční pouti v Lichnově, která se uskuteční 29.
6. 2014
• vzala na vědomí informaci ohledně možnosti uzavření Veřejnoprávní
smlouvy s Městskou policií Frenštát p. R. v záležitosti odchytu toulavých a
opuštěných psů.
• schválila uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75,
IČ: 00298115 jako pronajímatelem a Františkem Jurkem, Auto-moto
opravna, Lichnov 340, 742 75, IČ:73124613 jako nájemce jejimž
předmětem je nájem objektu skladu umístěném na p. č. st.688, 689, 690.
….........................................................................................................................

Neukáznění občané - odpadky

Informace z 65. Rady obce – Rada obce
• schválila zveřejnění záměru pronájmu místa pro
umístění technologie Wi-Fi na budově č.p. 286 v Lichnově.
• po projednání schválila nájemce bytu č. 1 v domě č.p.
125, p. xxx xxx, tr. bytem Lichnov, a to za podmínek
uzavření smlouvy o nájmu bytu ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
• neschválila poskytnutí finančního příspěvku na nákup
interaktivní tabude SMART Board pro Mateřskou školu
Montevláček, Lichnov 289, 742 75 Lichnov.
• neschválila připojení obce Lichnov k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.

foto: Bohumil Spíšek
Ačkoli to tak na první pohled nevypadá, není řeč o běžné skládce odpadu, ale
o lese u řeky Lubiny. Tomuto „zkrášlení“ životního prostředí, které se objevuje
na více místech naší obce vděčíme neukázněným občanům, kteří příliš
neoplývají smyslem pro pořádek a čistotu a neumějí využívat sběrný dvůr či
kontejnery. A tak Vás tedy žádáme, aby jste neznečišťovali naše pěkné
prostředí obce a více dbali na pořádek! Děkujeme!

Základní škola Lichnov
Ve středu 22. 1. 2014 navštívila naši MŠ reportérka rádia Orion. Zeptala se
vašich dětí na tyto otázky:
Co to znamená, když je v kině premiéra?
Znamená to, že hrají srandovní film.
Je to, když se v kině hraje nový film.
Je to, když se hraje starý film.
Je to, když tam přijde hodně lidí.
Znamená to, že je v kině nějaká šou.
Premiéra je, když se pokazí film.
Kdo doma uklízí a proč?
Já, protože mi to mamka řekne.
Já a mamka, protože taťka je dlouho na pracovišti.
Já umývám někdy s mamkou nádobí, abychom ho měli čisté na polívku.
Mamka myje nádobí, já umývám prach a taťka vysává.
Mamka, abychom měli čisto, taťka ještě musí lepit dlažbu v garáži, chodí do
práce a tak.
My uklízíme všichni, abychom měli čisto.
Já uklízím sám, protože mám rád uklízení.
Doma uklízí mamka, protože taťka chce furt jenom ležet.
U nás doma uklízejí ženské a chlapi leží.
…..na vše mají děti tu správnou odpověď
Tržiště nápadů
Tržiště nápadů se konalo 29. 1. 2014, ale my se vrátíme o týden zpět k 20.
lednu. V ten den k nám přijely asistentky z Vysoké školy báňské představit
projekt Evropské unie KIDS AND SCIENCE. Úkolem bylo vymyslet svůj vlastní
vynález. Celý týden jsme dumali, radili se, vytvářeli, zpracovávali atd.
V pátek bylo představení a prezentace toho, na čem jsme pracovali uplynulý
týden. Zvítězil nápad Nákupní vozík, který nebudete muset táhnout, protože
on pojede za vámi, prezentace Univerzální spona do vlasů, která vám
prodlouží vlasy a stroj jménem Rostlináč, který vám ukáže, jak je na tom
zdravotně vaše květina. V ten den jsme se dozvěděli, že už následující týden
pojedeme do Ostravy soutěžit na již zmiňované Tržiště nápadů.
A ve středu to vypuklo. Doslovná léčba šokem. Vstoupili jsme do luxusní
budovy Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava, kde nás hned uvedli,
zúčastnili se workshopu s ambasadory a připravili se na prezentaci svých

vynálezů. Pak jsme se přesunuli do menzy VŠB a plnili úkoly technického
pětiboje. Dostalo se nám vší péče.
Teď už jen stačilo si poslechnout verdikt odborné poroty. V samém očekávání
z toho ať nezklameme, jsme vypotili litry potu. Ale jak se ukázalo, neměli jsme
proč. Naše škola získala tři ocenění ze čtyř: nejlepší prezentační materiál Speciální lednička 9. třídy, nejlepší prezentace - Univerzální spona do vlasů a
cenu publika – Rostlináč. Všechny nás to překvapilo. Vypukla bomba radosti a
štěstí. Nebyla šance, postávat v klidu!!! Cesta domů byla plná slávy a pochval.
Tato skutečnost byla pro nás poučením, že když něco nejméně čekáte,
dostane se vám úspěchu ...
Celý týden i tento den byl parádní. A snad i příští vynálezci budou tak úspěšní!
Přejeme jim hodně štěstí
..… za celou 8. třídu Zdeňka Peigerová a Žaneta Jiříčková
….........................................................................................................................

Z činnosti mladých hasičů
Dne 15. 2. 2014 se v tělocvičně ve Veřovicích sešli mladí hasiči. Probíhala tam
zimní soutěž v uzlování. Z našeho sboru mladých hasičů se zúčastnili 3
členové. Byli to Romana Vřesňáková, Magdaléna Lukešová a Jakub Špaček.
Romana soutěžila v kategorii "jednotlivci - starší", kde se umístila na krásném
14. místě z 28 soutěžících. Magdaléna a Jakub soutěžili v kategorii
"jednotlivci - mladší". Zde obsadila Magdaléna 12. místo a Jakub 8. místo.
V této kategorii soutěžilo 23 soutěžících. Pro naše mladé hasiče to byla nová
zkušenost a navíc se jim líbila. Podrobné výsledky a fotografie ze soutěže
můžete shlédnout na www.hasicilichnov.webnode.cz.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Romči, Magdě a Kubovi poděkovat za
vzornou reprezentaci SDH Lichnov a poblahopřát k dosaženým výsledkům.
Mladí hasiči měli za úkol tyto disciplíny:
Uzlová štafeta:
Soutěžící si vylosuje čtyři uzly z pěti. Po vylosování má 60 s na přípravu
(zkouška uzlu). Startovní čára 2 m od stojanu. Start na pokyn rozhodčího, po,
uvázaní posledního uzlu se vrátí zpět na startovní čáru – měření času se
zastavuje.
Spojování spojek na základně:
Základna bude připravena jak pro družstva. Soutěžící po odstartování musí
doběhnout k základně a pospojovat všechny spojky na základně. Po zapojení
poslední spojky se vrací zpět na startovní čáru – konec měření času.

SDH Lichnov

Lichnovská „Kuželkářská liga“
sezóna 2013 – 2014
XII. ročník
Výsledky v 6. kole – 14. 2. 2014: - ženy:
1. místo – Mikundová Mirka (371)
2. místo – Dadáková Pavlína (337)
3. místo – Špačková Jana (263)
4. místo – Gilarová Ilona (225)
5. místo – Jalůvková Jana (197)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (415)
2. místo – Jurek Stanislav (409)
3. místo – Koudelák Jaroslav (389)
4. místo – Matúš Miroslav (383)
5. místo – Vraník František (252)
Výsledky po 6. kole: - ženy:
1. místo – Mikundová Mirka (1475)
2. místo – Dadáková Pavlína – (1313)
3. místo – Špačková Jana – (1049)
4. místo – Gilarová Ilona(1032)
5. místo – Jalůvková Jana (801)
Polívková Soňa (721)-odstoupila pro zranění po 2. kole
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (1755)
2. místo – Koudelák Jaroslav (1727)
3. místo – Miroslav Matúš (1677)
4. místo – Jurek Stanislav (1620)
5. místo – Vraník František (1033)
Další termín: 7. kolo - 14.3.2014 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
….........................................................................................................................

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na Besedu s promítáním videa „O Thajsku“, která se
bude konat v úterý 11. 3. 2014 v 16.00 hod. v klubovně nad pohostinstvím
„Na Obecním“ . Besedu povede pan J. Pavel
Výbor KD

Orel jednota Lichnov
pořádá v sobotu 22. března 2014

TURNAJ V KUŽELKÁCH - XIII. ročník
neregistrovaných o putovní pohár
starosty Orla jednoty Lichnov
soutěž jednotlivců – děti, junioři, juniorky, muži, ženy
tříčlenných družstev – muži, dvoučlenných družstev - ženy
Přihlášky: děti – dne 22.3.2014, ostatní do 17.3.2014 (email:
matusm@tkrlichnov.cz)
při větším počtu přihlášených bude pořadí ostatních hráčů rozlosováno
18.3.2014 a hráči se s ním budou moci seznámit na internetu
www.orellichnov.cz
Presentace: děti do 15 let 8,45 – 9,00 hod
Začátek:
děti ………………..…v 9,00 hod.
ostatní ……………… 12,30 hod
Startovné: děti - 20.- Kč, ostatní – 50.- Kč
sportovní obuv (přezutí) s sebou Podrobná pravidla soutěže – viz internet
….......................................................................................................................

Bazárek na Orlovně
dětského oblečení, obuvi a potřeb
Akce bude probíhat v březnu 2014 v Lichnově.
Čtvrtek 20.3. 16:00 – 18:00
PŘÍJEM
Pátek 21.3. 15:00 – 18:00
PRODEJ
Sobota 22.3. 8:30 – 11:30
15:00 – 17:00 PRODEJ
Čtvrtek 27.3. 9:30 – 11:00
16:00 – 17:00 VYÚČTOVÁNÍ
Přijímáme: řádně označené zboží cenovkou a značkou (např. MŽ č. 1 za 30 Kč
+ vlastní seznam)dětské oblečení a obuv do velikosti 150,
potřeby pro děti (chůvičky, autosedačky, hračky, pohádky na originálních
nosičích-MC, CD, DVD, knížky) dětské vybavení (koloběžky, odražedla, brusle
atd.)
JSME NUCENI OMEZIT POČET ZBOŽÍ OD JEDNOHO PRODÁVAJÍCÍHO NA 50 KS
(NENOSTE NÁM, PROSÍM, PYTLE SE STARÝM A NEPRODEJNÝM ZBOŽÍM)
Z prodaného zboží zaplatí prodávající 10% z ceny jako manipulační poplatek.
Neprodané zboží bude vráceno při vyúčtování.
Kontakt na RC: MARCELA: 731 860 256

Připravme se na jaro
Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než
v minulých letech a v této souvislosti dojde i k urychlení jarních
zahrádkářských prací. A právě v tomto období mívají hasiči často plné ruce
práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na
zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a
pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým
jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů
jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby.
Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí
finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až
do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje
místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi,
které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně
pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky
k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal
případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době,
kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že
ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.),
ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy
postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí
a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit
buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn
na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě
mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této

povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního
deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za
povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat
tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze
nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří
finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru
a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená
tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a
chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa,
neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost
tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům
a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě
vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby
pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizové-

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
KNÍŽEK A HRAČEK
Akce bude probíhat v březnu 2014
na provozovně pedikúry.
Pátek 7. 3. 2014
Sobota 8. 3. 2014

Bližší informace na tel.: 732 643 074

….........................................................................................................................

Rozlosování – Okresní přebor
soutěžní ročník 2013/2014 – JARO
NFC Lichnov – MUŽI

ho řízení HZS Moravskoslezského kraje

….........................................................................................................................

Rodinné centrum orlovna
Program na březen 2014
PONDĚLKY v době od 1630 – 1830 hod. Pro všechny zájemce (děti, mládež,
maminky, tatínky, babičky atd.)
3. 3. - jarní prázdniny – přijďte si zahrát kuželky, šipky,
kalčo od 16.00 – 18.00 hod. zdarma
10.3.; 17.3.; 31.3. - pracovní činnosti (vyrábění, tvoření atd.)
20.3. - 22.3.- BAZAR oblečení pro děti
24.3. - úklid bazaru oblečení
00

00

ČTVRTKY v době od 9 – 11 hod. Setkávání maminek s menšími dětmi
(volná zábava)
PONDĚLÍ v době od 1900 – 2000 hod. se koná v tělocvičně na orlovně
pravidelné cvičení KALANETIKY. Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu pro dospělé i děti (do 3 let zdarma), nebo cena dle náročnosti programu
(např. aranžování 50,-Kč).
Káva a čaj zdarma.Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Na společná setkání se těší Marcela, Jana, Šárka, Katka a na příjemné cvičení Hanka

9.00 – 18.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.

KOLO

DATUM

DEN HODINA

SOUPEŘ

KDE

15.

29.3.2014

SO

15.00

Fotbal o.s. Fulnek

18.

6.4.2014

NE

15.30

Sokol Skotnice

19.

13.4.2014

NE

16.00

FK Tísek

20.

20.4.2014

NE

16.00

FK Prosperita Bartošovice

21.

26.4.2014

SO

16.00

TJ Trojanovice-Bystré

22.

4.5.2014

NE

16.30

Sokol Žilina

23.

10.5.2014

SO

16.30

Fotbal Studénka o.s.

VEN

24.

18.5.2014

NE

17.00

Sokol Trojanovice I

DOMA

25.

25.5.2014

NE

17.00

Sokol Spálov

DOMA

26.

31.5.2014

SO

17.00

SK Velké Albrechtice

VEN

17.

8.6.2014

NE

17.00

TJ Mořkov

VEN

16.

15.6.2014

NE

17.00

TJ Odry B

DOMA

VEN
DOMA
VEN
DOMA
VEN
DOMA

Kulturní komise Obecního úřadu Lichnov
zve všechny rodiny s dětmi na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
PLES
který se uskuteční v sobotu
8. března 2014 od 15.00 hod.
v Kulturním zařízení.
Program:
soutěž o nejlepší masku
bohatá tombola (1. cena tablet)
a spousta her a soutěží,
které pro vás připravily
paní učitelky pod vedením
Silvie Balcárkové společně
s Cirkusem Paldusových

Jubilanti
V měsíci březnu se dožívají významného jubilea:
Špaček Vladimír
Šmídová Zdeňka
Pavel Milan
Damková Mirka
Martinák Leo

60
60
65
70
70

Polášková Olga
Špačková Drahuše
Drozdová Evžena
Pensimusová Jiřina

81
84
84
91

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