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Informace z Obecního úřadu Lichnov
Informace z 19. zasedání Zastupitelstva obce
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 2014 – 2018.
• schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
městské policie uzavřené mezi Městem Frenštát p.R.,
zastoupeným Mgr. Zdeňkou Leščišinovou, nám. Míru 1,
744 01 Frenštát p.R., IČO:00297852 a obcí Lichnov,
zastoupenou Ing. Alešem Mičulkou, Lichnov 90,
IČ:00298115 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
• schválilo „Rozpočtový výhled na léta 2015 – 2018“.
• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014.
• odložilo projednání žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku na opravu varhan na další řádné zasedání
Zastupitelstva obce Lichnov.
• pověřilo starostu projednáním možnosti zapracování změn
v projektu Energetické úspory v ZŠ a MŠ Lichnov na
Státním fondu Životního prostředí ČR v termínu od 31.3.4.4.2014.
• schválilo uzavření pěti Darovacích smluv a jedné Kupní
smlouvy, jejíchž předmětem je darování a odprodej
pozemků pod nově vybudovaným chodníkem vedoucí k
“Zemanovu mostu”.

Informace z 66. a 67. jednání Rady obce – Rada obce
• vzala na vědomí návrhy na změnu Smlouvy o výpůjčce (protipožární
nádrže na „Zadkách“) a doporučila pokračovat v jednání s účastníkem této
smlouvy.
• vzala na vědomí zprávu starosty ve věci ochranných pásem studní
„Pračkového vodovodu“.
• souhlasí s rozšířením pouličního osvětlení k domu č. p. 61, ale uskutečnění
nastane v závislosti na finančních možnostech.
• schválila umístění nového výhledového zrcadla u výjezdu z obecní
komunikace parc. č. 2050/6.
• souhlasí se zapojením obce Lichnov do projektu OPVK – vzdělávání
občanů.
• schválila firmu Pavel Knězek, s.r.o., Martinská čvrť 1711, 744 01
Frenštát p. R., jako dodavatele 8 ks vchodových dveří a 2 ks plastových oken
instalovaných do obecních budov (č.p. 125, 40, 286 a 31 E) v celkové ceně
150 060,- Kč, dle předložené nabídky.
• schválila umístění dopravního značení MK Lichnov – Štramberk firmou
Slumeko, s.r.o. Kopřivnice, Štefánikova 58, IČO:25376021, dle předložené
nabídky.
• schválila zhotovení oprav střech (sklad u KZ, dům č.p. 125, ZŠ Lichnov)
firmou Klempířství a pokrývačství Zdeněk Matúš, Lichonov 203, 742 75,
IČO:18076599 v ceně dle předložené nabídky.
• schválila uzavření Nájemní smlouvy ohledně umístění technologie Wi-Fi
mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO:00298115 zastoupenou Ing. Alešem
Mičulkou jako pronajímatelem a firmou TrojanoviceNET s.r.o., Trojanovice
35, 744 01, IČ:28577302 jako nájemce a pověřila starostu obce podpisem
této smlouvy.
• souhlasí s konáním cyklistického závodu „Velká cena Lašska“ v neděli
1. června 2014 a převzetím záštity obce Lichnov nad tímto závodem.
• souhlasí s rozšířením pouličního osvětlení k domu č. p. 89, ale uskutečnění
nastane v závislosti na finančních možnostech.
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč na r. 2014
Muzejní a vlastivědné společnosti Frenštát p. R., Horní 220, 744 01
Frenštát p. R., IČO:45214930, za účelem vydávání periodického časopisu
Hlasy muzea.
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč na obnovu
vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách.

souhlasila s vytvořením maximálně 3 pracovních míst na základě
smlouvy, týkající se veřejně prospěšných prací, uzavřená s Úřadem
práce ČR.
•
vzala na vědomí stížnosti týkající se aktualizace dat na informačním
kanálu kabelové televize a uložila Tomáši Milatovi sjednat okamžitou
nápravu.
….......................................................................................................................
•

Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 12.dubna 2014 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 Petrem Lukešem
tel. 737 133 393).
Prosíme občany, aby šrot připravili před svá obydlí pokud možno až
v sobotu 12. dubna v dopoledních hodinách z důvodu zabránění převzetí
šrotu nepovolanými osobami.
….......................................................................................................................

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 14. dubna 2014
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Pátek 18. dubna 2014
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 16. dubna 2014
Kúty
16,00 – 16,30

Zadky

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).
….......................................................................................................................

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

16. dubna 2013.
…..............................................................................................................
Sběr elektrozařízení

Žádáme občany, aby neukládali do kontejnerů na velkoobjemový odpad
předměty, které mají charakter nebezpečného odpadu (např. pneumatiky) a
stavební odpad (včetně oken).

SDH Lichnov pořádá ve spolupráci s firmou Elektrowin sběr vysloužilých
elektrozařízení. Sběr proběhne v pátek dne 18. 4. 2014 od 15.00 do 19.00
hod. v Hasičském domě (pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače,
žehličky, elektrické sekačky, apod.).
Elektrozařízení bude odebíráno bezplatně.
Po telefonické domluvě si přijedeme pro spotřebič až k Vám domů.
Tel.776 825 915 – Buriánek Jiří
!!! Zařízení musí být kompletní !!!

Nebezpečný odpad – sobota 19. dubna 2014 (včetně elektrozařízení)

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

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, sklo); ostatní

Vážení spolubčané,
obec Lichnov nabízí zdarma starší střesní krytinu (tašky) z opravované střechy
skladu vedle moštárny. V případě zájmu se dostavte na Obecní úřad v
Lichnově.

16,30 – 17,00

Starší střešní krytina

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
Vážení rodiče,
zveme Vás s Vaším dítětem k zápisu do mateřské školy ve čtvrtek 24. 4. 2014
v době od 8.00 – 11.00 hod. a od 14.00 – 16.00 hod.
Při zápisu je nutno předložit:
1. Vyplněnou žádost o přijetí na předtištěném formuláři
2. Lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem
3. Rodný list dítěte
4. OP zákonného zástupce
Formulář k žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem
pro pediatra je možno vyzvednout denně v MŠ od 24. března 2014
v době: 8.30 – 11.30 hod., 14.00 – 15.30 hod.
Mgr. Alena Dobečková
Jana Jandová
ředitelka školy
vedoucí učitelka
….......................................................................................................................
Kalusův chodníček
Víte, že se mi právě stala úžasná věc? Postoupila jsem do okresního kola
v recitační soutěži Kalusův chodníček! Jak se to stalo? A jak jsem se dostala
až do Nového Jičína? Začalo to výběrem básně Polednice a pak už jen dřina a
cvičení, cvičení a dřina … Čas rychle uběhl
a konalo se třídní a pak školní kolo soutěže Básničkový vláček. V mé kategorii
zvítězila Barbora Lukešová z IV. třídy, na 2. místě jsem se umístila já –
Karolina Cahlíková a třetí místo obsadila Romana Vřesňáková z V. třídy.
Následovala opět spousta cvičení a dřiny.
A byl tu den, kdy se konalo okrskové kolo. Společně s Patrikem Píchou, Sárou
Tomeškovou, Barborou Lukešovou a paní učitelkou Mgr. Marií Pustějovskou
jsme se vypravili do SVČ Astra ve Frenštátě p. R. zarecitovat naše básničky a
bojovat o postup do okresního kola.
Po příchodu do Astry jsme si odložili bundy, usedli na volná místa a čekali na
to, až na nás přijde řada. Tréma byla veliká! Měli jsme to tzv. „na kočku“,
protože Sára a Patrik přednášeli ve své kategorii jako první. Recitátoři byli
opravdu dobří. Najednou jsem uslyšela: „Barbora Lukešová.“ „Barčo, držím
palce,“ popřála jsem jí. Barča zarecitovala svou báseň skvěle.
A teď jsem byla na řadě já! Kolena se mi strachem třepala, ale nakonec jsem
došla před porotu a ostatní soutěžící. Přednáším, přednáším a najednou …
sek. „Aj ta krajta,“ pomyslela jsem si, ale pokračovala jsem statečně dál.

Usedala jsem s pocitem, že jsem to ohromně zkazila. Následovala přestávka a
já jsem začala věřit, že naděje umírá jako poslední. A bylo tu vyhlášení
postupujících recitátorů, a já, a já… postupuji! Když jsem uslyšela své jméno,
vykulila jsem oči, že to ani víc asi nešlo. Byla jsem tak šťastná. Všechny
recitující děti dostaly lízátko a vítězové knížku. Doma mě přivítali slovy:
„Nekecej, šikovná holka.“
A tak opět cvičím a dřu, abych byla na okresní kolo co nejlépe připravena.
Karolina Cahlíková, V. Třída

Pták roku 2014
Nejznámější český brodivý pták. Je poměrně velký, jeho váha se pohybuje v
rozmezí 2,3 – 4,4 kg, samice jsou o něco menší. Čápi bílí dosahují výšky 95 –
105 cm, rozpětí křídel je 155 – 165 cm. Ve zbarvení převažuje bílá barva,
konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené. Typickým zvukovým
projevem je klapání zobákem Při letu má čáp natažený krk.
Čápi se vyskytují na vlhkých loukách, polích, okrajích vod, preferují otevřenou
krajinu, často se však nacházejí v blízkosti lidských obydlí.
Na konci léta čápi odlétají na zimoviště ve střední a jižní Africe. Několik málo
jedinců přezimuje i ve střední Evropě, v České republice se jedná asi o 10 kusů
ročně. Tažná hejna mohou čítat i stovky ptáků. Čáp bílý se dožívá až 13 let.
ČÁP BÍLÝ a ČÁP ČERNÝ
„Čápi přitahují pozornost tolika lidí, že jsme se poprvé
rozhodli ptáka roku zopakovat," říká Jiří Flousek, předseda
České společnosti ornitologické (ČSO) a dodal: „Čáp bílý byl
jedním z prvních ptáků roku přesně před 20 lety. Nyní jsme k němu přibrali i
jeho méně známého příbuzného, tajemného čápa černého."
….......................................................................................................................

Z činnosti mladých hasičů
Dne 15. 3. 2014 se v hasičském domě ve Fulneku sešli mladí hasiči. Probíhala
zde zimní soutěž v uzlování. Z našeho sboru mladých hasičů se soutěže
zúčastnilo 7 členů, jmenovitě pak Jana Vřesňáková, Magdaléna Lukešová,
Barbora Lukešová, Katka Pustějovská, Jakub Špaček, Lukáš Kuběna a Denisa
Panáková.

Kolektiv se v soutěži družstev v kategorii starší umístil na 8. místě z 16-ti
zúčastněných družstev.
V kategorii jednotlivci starší se
soutěžily Jana, Denisa a Magda. Jana
se umístila na 48. místě, Denisa na 39.
místě a Magda na 34. místě z 51
soutěžících. V kategorii jednotlivci
mladší soutěžili Kuba, Lukáš, Katka a
Barča. Lukáš obsadil 49. místo, Kuba
42. místo. Těsně před ním na 41.
místě se umístila Barča. Katka
vybojovala 38. místo z 52 soutěžících.
Pro některé naše mladé hasiče to
byla nová zkušenost, někteří už měli možnost si tuto disciplínu vyzkoušet.
Soutěž se všem zúčastněným líbila a byla příjemným zpestřením zimní
přípravy. Podrobné výsledky a fotografie ze soutěže můžete shlédnout na
www.hasicilichnov.webnode.cz.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Janě, Magdě, Barči, Denči, Katce,
Lukášovi a Kubovi za vzornou reprezentaci SDH Lichnov a poblahopřát
k dosaženým výsledkům.
SDH Lichnov
….......................................................................................................................

Výzva spoluobčanům
V noci z 20. na 21.3.2014 došlo v lokalitě Ráj k poškození osobního vozidla.
Neznámý pachatel prorazil černému Volvu zadní sklo, prořezal pneumatiky
a poškodil lak na levém boku vozu. Vzhledem ke způsobu provedení a roz sahu poškození jde o trestný čin, který je vyšetřován kriminalisty. Pokud jste
si v této době všimli čehokoli podezřelého, kontaktujte Policii ve Frenštátě p.
R. Děkujeme za spolupráci!

Barabáš
KDY: 13. dubna 2014 v 17.00 hodin
KDE: kostel sv. Petra a Pavla v Lichnově
Napsal: Pär Lagerkvist
Režie: Josef Marek
Hudební režie: Pavel Hykel
Zpívá chrámový sbor Štramberk
Příběh Barabáše zobrazuje symboliku současné doby: rozpolceného člověka,
jeho hledání a získávání životní jistoty.
Vstupné dobrovolné
….......................................................................................................................

Velikonoční bohoslužby 2014 ve farním kostele
sv. Petra a Pavla v Lichnově
17. 4. Zelený čtvrtek 1700, během mše svaté bude obřad umývání nohou
18. 4. Velkopáteční obřady:
1800 Křížová cesta, po ní budou následovat obřady
19. 4. Vigilie Zmrtvýchvstání: 2000
20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10 00, po mši svaté bude žehnání pokrmů
21. 4. Velikonoční pondělí 800
Přistoupit k předvelikonoční svátosti smíření bude možné v sobotu 12. 4. od
14.30 do 16.00 hodin. Bude zde cizí zpovědník. Více informací na:
www.lichnov.farnost.cz
….......................................................................................................................

Chudoba a bohatství
Církevní restituce jsou mnohým lidem v naší společnosti trnem v oku. Nepřejí
církvi, aby se jí navrátilo to, co jí bylo komunistickým režimem odcizeno. I
křesťané chápou, že doba na toto navracení není nejvhodnější, přesto se
ptám: „Bude vhodnější doba? Ti, co nejvíce křičí – což je především levice –
jsou těmi, kdo toto vydání majetku bojkotovali od pádu komunistického
režimu. Teď křičí, že jsou okrádání občané. V církvi jsou také občané, ty snad
nikdo neokradl? Je to smutný příběh, ale odpovídající naší politické scéně a
českému hospodskému mudrlantství. Je či bude církev tak bohatá jak se tvrdí
v médiích? Můj plat kněze je 13 000 Kč čistého. Mně osobně to stačí na

živobytí, avšak mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi jsme na konci statistik.
Po odloučení církve od státu se má finanční situace nebude zlepšovat.
Většina peněz půjde do vytvoření finanční rezerv na platy a hospodaření
s navráceným majetkem, který je často v nedobrém stavu. Sami víme, že stát
je nejhorší hospodář! Ostatní finance půjdou na podporu sociálních projektů.
Církev měla vždy zájem o to, aby lidé měli přístup k dobrému vzdělání,
možnost laskavé a obdorné zdravotní péči a důstojný konec lidského života.
Sám součastný prezident velmi doceňuje projekt Hospicového hnutí – pro
nevyléčitelně nemocné, který je realizován za podpory církve. Jenže bez
peněz se ani dobro nedá dělat. Jen křesťanská láska k bližnímu, pokora,
oddanost, ochota věnovat svůj čas postiženým dětem či starým a
bezmocným nestačí. Ať už jste neziskovka, stát nebo církev, potřebujete k
péči i peníze. Těch je přitom málo. Téměř denně slýcháme, jak stát a kraje
hledají každou korunu, aby mohly udržet sociální služby.
V naší obci církvi žádný majetek nebude vydán, jelikož byl již dříve převeden
na soukromé osoby, obec či kraj, a na tento majetek se restituce nevztahují.
Pro některé zůstane církev zbohatlickou organizací, okrádající stát a občany o
jejich majetek. Těmto lidem to asi nikdy nevyvrátím, ale těm, kdo jsou
ochotni o těchto věcem přemýšlet a věci přehodnocovat, to může nápomoci
změnit svůj postoj k církevnímu narovnání.
Když se podíváme na hospodaření státu, tak peníze, které bude ročně
vyplácet církvi po určitou dobu, tak je nesrovnatelný s tím, kolik se v naší
zemi nevyčerpá financí z EU, kolik musíme zaplatit za různé arbitráže a jiné
podvody. Kdo na to doplácí: my všichni.
„Církev má být chudá“, jak to někteří politici opakují po papeži Františkovi.
Ano, má, ale chudoba neznamená, že nic nevlastním, ale že na těchto věcech
nelpím a jsem schopen těmito penězi sloužit druhým. Sám jsem velký
příznivec restitucí, ale ten mumraj kolem peněz mě již unavuje. Jediné, co si
teď přeji, aby zůstalo: nezávislost církve na státu. Církvi nejde především o
peníze, nýbrž o osamostatnění od státu a možnost sloužit lidem z majetku,
který jí patří.
Farář
….......................................................................................................................

Otevírací doba víceúčelového hřiště v dubnu:
Pondělí až sobota : 15 až 20 hodin
Neděle: 10 – 12 a 14 až 20 hodin
Otevřeno pouze za slunečného, teplého počasí.
Tenis možno hrát i dopoledne.

Turnaj o putovní pohár starosty Orla jednoty
Lichnov - XIII. ročník – 22.3.2014
- soutěže se zúčastnilo 5 žáků a 9 žákyň do 15 let, 1 juniorka, 6 žen a 11 mužů
Na stupních vítězů se umístili:
- žákyně: 1. Karolína Cahlíková (113 kuželek), 2. Jana Langerová (104),
3. Dita Hrčková (103)
- žáci: 1. Jan Dadák (143), 2. Marek Ulčák (86), 3. Dominik Najzar (86)
- juniorky: Markéta Hrabalová - Hranice
- muži: 1. Jan Komárek st. – Stěbořice, 2. Stanislav Jurek, 3. Miroslav Matúš
- ženy – 1. Mirka Mikundová, 2. Petra Hrabalová (Hranice),
3. Eva Hrabalová (Hranice)
- družstva muži: 1. Lichnov (Stanislav Jurek, Miroslav Matúš, Lukáš Dadák)
- družstva ženy: 1. Hranice
Absolutním vítězem pro rok 2014 se stal Jan Komárek st. ze Stěbořic, který
porazil Stanislava Jurka pouze díky více shozeným kuželkám v dorážkách,
neboť oba měli stejný počet celkově shozených kuželek.
….......................................................................................................................

Lichnovská „Kuželkářská liga“
sezóna 2013 – 2014
XII. Ročník

Výsledky po 7. kole:
ženy:
1. místo – Mikundová Mirka (1846)
2. místo – Dadáková Pavlína – (1619)
3. místo – Špačková Jana – (1298)
4. místo – Gilarová Ilona - (1274)
5. místo – Jalůvková Jana - (1021)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš - (2198)
2. místo – Miroslav Matúš - (2143)
3. místo – Koudelák Jaroslav - (2121)
4. místo – Jurek Stanislav - (2084)
5. místo – Vraník František - (1281)

Další termín: 8. kolo – 11. 4. 2014 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
V letošním 41. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky
neregistrovaných se zúčastnilo 83 startujících, což je druhý nejvyšší počet
v historii. Přeborníkem obce za rok 2014 a držitelem putovního poháru
starosty obce na další rok se stal Harabiš Luboš s 92 body. Stejného počtu
bodů dosáhl Rys Ferdinand, měl však v nástřelu o tři desítky méně.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci :
1. Kandráč Jakub
76 b.
Starší žáci : 1. Jurek František
91b.
2 . Geryk Marek
58 b.
2. Petr Martin
54 b.
3. Geryková Kamila
45 b.
3. Truchlý Ondřej
45 b.
Junioři :
1. Dobečka Jakub
90 b.
Juniorky : 1. Mikundová Tereza 66 b.
2. Vaněk Ladislav
88 b.
2. Friedlová Petra
66 b.
3. Frýdl Martin
82 b.
3. Andrýsková Zuzana 53 b.
Muži :
1. Petr Vojtěch
85 b.
Ženy :
1. Tichavská Dana
88 b.
2. Koudelák Jiří
83 b.
2. Švrčková Zdeňka
75 b.
3. Pleskot Pavel
83 b.
3. Kandráčová Alena 74 b.
Senioři :
1. Harabiš Luboš
92 b.
2. Rys Ferdinand
92 b.
3. Spíšek Bohumil
88 b.
V soutěži tříčlenných družstev zvítězilo družstvo Mysliveckého sdružení s 267
body před družstvem Dobrovolných hasičů s 266 body a družstvem STČS
s 254 body.
V kategorii juniorek, mužů a seniorů u soutěžících se stejným počtem bodů
rozhodl vyšší počet nástřelů s vyšší hodnotou.
….......................................................................................................................

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na besedu s promítáním videa ze zahraničí, která
se bude konat v úterý dne 8. dubna 2014 v 16. 00 hod. V klubovně nad
pohostinstvím "Na Obecní". Besedu povede pan J. Pavel.
Zve výbor KD

Orel Tenis Cup Lichnov
6. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Vyhlašujeme tenisovou soutěž pro amatérské tenisty (hráči z Lichnova mají
při přihlašování přednost).
Hraje se v období duben až září 2014.
Kategorie: dvouhra žen (max. 10 žen) se hraje bez omezení věku.
Dvouhra mužů má kategorii bez omezení věku (max. 24 mužů) a kategorii nad
50 let (max. 12 mužů).
Čtyřhra má kategorii bez omezení věku a pohlaví (max. 18 dvojic) a kategorii
nad 90 let součtu věku (max. 9 dvojic).
Hřiště – tenisový kurt v Lichnově.
Pravidla jsou vyvěšena na www.orellichnov.cz a na víceúčelovém hřišti.
Přihlášky - do pátku 18. dubna 2014 na tel. 739 880 862 nebo email:
matusm@tkrlichnov.cz.
….........................................................................................................................

Rodinné centrum orlovna
Program na duben 2014
PONDĚLKY v době od 1630 – 1830 hod. Pro všechny zájemce (děti, mládež, maminky, tatínky, babičky atd.)
7. 4. - pracovní činnosti (vyrábění, tvoření atd.)
14. 4. - pracovní činnosti (vyrábění, tvoření atd.)
21.4. - Pondělí velikonoční – NEKONÁ se
24.3. - pracovní činnosti (vyrábění, tvoření atd.)
ČTVRTKY v době od 900 – 1100 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

Místní klub náhradních rodin
Zajímá Vás, co je to pěstounská péče a jak pěstounská péče funguje?
Chcete dát rodinu a štěstí dětem, které jsou samy bez mámy a táty?
Pokud ano, přijměte pozvání na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Místního klubu náhradních rodin
v sobotu 12.4.2014 v době od 14:00 do 18:00 hodin
V průběhu akce budete mít možnost informovat se o pěstounské péči a
k Dohodám pěstounské péče.
Zároveň si můžete prohlédnout prostory Místního klubu NR a jako doplňkový
program je pro Vás připravena dílnička, kde si společně s dětmi Místního
klubu NR můžete vyrobit velikonoční výzdobu.
Zázemí MK náhradních rodin je v sídle Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm,
Kostelní 15 (1. patro nad cukrárnou u dolního kostela)
Pro více informací kontaktujte paní Alenu Štefkovou, předsedu klubu.
email.: alenastefkova@centrum.cz
mob.: 773 167 585
Program klubových aktivit na Duben 2014
Klubová setkání se konají vždy v sobotu v prostorách Charity Frenštát pod
Radhoštěm od 15:00 hodin. Změna programu vyhrazena.
5.4.2014
Výšlap na Javorník
Náhradní rodiny budou tentokrát společně s dětmi putovat na výšlap na
Javorník. Sraz bude v 10:00 hod. ve Veřovicích
12.4.2014
Den otevřených dveří
Srdečně zveme širokou veřejnost na den otevřených dveří MK Frenštátsko
s velikonoční tématikou od 14:00 hod.
19.4.2014
Pečení beránků
Sejdeme se opět v 15:00 hod. v sídle charity a budeme spolu s dětmi vyrábět
velikonoční dobroty.
26.4.2014
Klubové tvoření
Srdečně Vás zveme na návštěvu frenštátské klubovny

Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika, je
největší dobrovolnickou akcí. Do ulic obcí a měst celé České Republiky
vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000
dobrovolníků) .
Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je
koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků (65%)
zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Věci z materiální sbírky putovaly nejen k lidem přímo zasažených výbuchem.
Díky velikosti pomoci ale nebylo použito vše. Část byla věnována i dalším
potřebným. Přesto zůstalo ze sbírky mnoho věcí (především oblečení). Proto
dáváme možnost všem dalším potřebným a zájemcům získat vybrané kvalitní
praktické věci v našem obchodě. Můžete zde pořídit kvalitní použité ošacení
pro dospělé i děti za velmi výhodné ceny. Samozřejmostí je i darování věcí. V
příjemném prostředí uvnitř obchodu je možnost posezení při čtení dobré
knihy či časopisu. Tento obchod nabízí také kuchyňské náčiní, kočárky, hračky,
obuv … Na podporu chráněných dílen zde můžete nakoupit dárkové
předměty z těchto dílen či další drobné výrobky.
Získané finanční prostředky a dary budou pomáhat dalším lidem v nouzi.
Během prvního týdne provozu byl finanční výnos z prodaných věcí celkem
2.805,- Kč a zároveň byla v rámci tohoto týdne podpořena 1 osoba v hmotné
nouzi. Více informací naleznete na http://www.bumerangshop.cz/

Výtěžek je pak použit na předem schválené záměry.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 využije Charita Frenštát p.R., stejně jako
v loňském roce, na podporu a rozvoj Pečovatelské a Asistenční služby
Charity Frenštát p.R. Tyto služby by bez podpory z prostředků Tříkrálové
sbírky mohly jen stěží plnit své poslání a poskytovat pomoc a podporu
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění či zdravotního postižení, při činnostech, které nemohou
vykonávat samostatně, a umožnit jim tak žít plnohodnotným způsobem
života v jejich přirozeném prostředí.
Na konci února tohoto roku se také, díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2013 a
podpoře vedení Města Frenštát p.R., podařilo ve Frenštátě p.R. vybudovat
charitní obchůdek BUMERANG. Tento obchod navazuje na pomoc lidem po
výbuchu plynu ve Frenštátě pod Radhoštěm, konkrétně materiální sbírku.
Jeho princip je stejný jako princip bumerangu – pomoz a pomoc se ti vrátí.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014
Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích činí:
Trojanovice
5 956,- Kč
Kunčice p.O. 58 043,- Kč
Frenštát p.R. 14 508,- Kč
Vlčovice
17 847,- Kč
Mniší
21 745,- Kč
Bordovice
19 954,- Kč
Čeladná
19 074,- Kč
Tichá
40 880,- Kč
Lichnov
55 831,- Kč
Hukvaldy
57 643,- Kč
Kozlovice
78 703,- Kč
Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí za Charitu Frenštát
390 184,- Kč.
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos
přispěli na tuto sbírku. Velké poděkování patří také všem malým i velkým
koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.
Děkujeme, že pomáháte pomáhat.
Za Charitu Frenštát p.R.
Anna Čechová
http://www.frenstat.charita.cz/

Restaurace Na hřišti – provozní doba
od 1. dubna 2014

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

15. 00 – 22.00 hod.
15. 00 – 22.00 hod.
ZAVŘENO
15. 00 – 22.00 hod.
15. 00 – 23.00 hod.
15. 00 – 23.00 hod.
15. 00 – 22.00 hod.

Pořádáme rodinné oslavy, svatby a také setkání po letech se spolužáky!
Zodpovědná vedoucí: Alena Drozdová, tel.: 737 836 059
….......................................................................................................................

Jubilanti
Vážení spolubčané, ač velmi neradi, ale jsme nuceni Vaši oblíbenou rubriku
„Jubilanti“ omezit v infomovanosti, jelikož dle stanoviska Úřadu pro ochranu
osobních údajů, zn. VER-10475/12-2/HEJ je možné uvádět v přípustné míře
anonymizace pouze „jméno a příjmení“.
V měsíci dubnu se dožívají významného jubilea:
Jalůvková Jana
Tichavská Marie
Pikartová Božena
Tichavská Marie
Kutáčová Jindřiška
Ráczová Dagmar

Jurková Jana
Kociánová Františka
Jalůvková Ludmila
Kahánek Stanislav
Mynářová Marie
Holubová Drahomíra

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