4/2015
Informace z Obecního úřadu Lichnov
Informace z 3. zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
* vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 2.
zasedání Zastupitelstva obce.
* ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře pana Stanislava Kellera.Delegace zástupce obce,
jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané
dne 29. 5. 2015, a to k výkonu všech práv akcionáře na této
řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě
společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou
hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve
shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho
jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní
Zdeňce Švrčkové.

* schválilo třetího člena Finančního výboru p. Martinu Baďurovou.
* Zastupitelstvo obce
a) schválilo Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí Lichnov, Lichnov 90,
742 75 Lichnov, IČO:00298115 jako vypůjčitel a p. xxxxxxxxxxxxxxxxx
jako půjčitelem, a pověřuje starostku obce podpisem této Smlouvy.
b) pověřilo starostku obce sepsáním čestného prohlášení o stavu
pozemků před výstavbou vodních nádrží a zajištěním podpisů svědků
a p. xxxxxxxxx, (případně doložením fotodokumentace, pokud bude
k dispozici).
* schválilo Darovací smlouvu č. NJ/366/j/2014/Ja mezi dárcem Obec
Lichnov se sídlem Lichnov 90, 742 75 Lichnov IČ:00298115,
DIČ:CZ00298115 zastoupena
starostkou
Zdeňkou Švrčkovou a
obdarovaným Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ:70890692, DIČ:CZ70890692 zastoupený z pověření hejtmana
kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava IČ00095711 DIČCZ00095711
zastoupena ředitelem příspěvkové organizace ing. Tomášem Böhmem
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.,
vložka 988 a pověřuje starostku obce podpisem této Darovací smlouvy
týkající se níže uvedených pozemků v k. ú. Lichnov u Nového Jičína:
2207/94 = 742,- Kč, 2207/59 = 297,- Kč, 2207/58 = 100,- Kč,
2207/60 = 335,- Kč, 2207/47 = 2 322,70 Kč, 2207/96 = 850,- Kč,
2207/91 = 263,-Kč, 2207/54 = 146,-Kč, 2207/53 = 2 481,- Kč, 2207/52 =
110,- Kč, 2207/51 = 1 330,- Kč, 2207/50 = 203,-Kč, 2207/46 = 586,30 Kč,
2207/90 = 160,- Kč
* schválilo Darovací smlouvu č. NJ/367/j/2014/Ja mezi obdarovaným Obec
Lichnov se sídlem Lichnov 90, 742 75 Lichnov IČ:00298115,
DIČ:CZ00298115 zastoupena starostkou Zdeňkou Švrčkovou a dárcem
Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ:70890692, DIČ:CZ70890692 zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava IČ00095711 DIČCZ00095711
zastoupena ředitelem příspěvkové organizace ing. Tomášem Böhmem
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.,
vložka 988 a pověřuje starostku obce podpisem této Darovací smlouvy
týkající se níže uvedených pozemků v k. ú. Lichnov u Nového Jičína:
323/2 = 120,00 Kč, 2207/2 = 10.680,00 Kč, 2207/3 = 2.280,00 Kč,

2207/4 = 1.940,00 Kč, 2050/51 = 1.200,00 Kč
* zrušilo usnesení č. 5/10 ze dne 21.6.2012 o zveřejnění záměru odprodeje
pozemků: (tj. celkem 1275 m2)
- parc. č. 1840/1, orná půda, o výměře 679 m 2, v k. ú. Lichnov
- parc. č. 1840/5, orná půda, o výměře 239 m 2, v k. ú. Lichnov
- parc. č. 1838/1, trvalý travní porost, o výměře 357 m 2, v k. ú. Lichnov
* schválilo zveřejnění záměru odprodeje pozemků:
- parc. č. 1840/1, orná půda, o výměře 679 m 2, v k. ú. Lichnov
- parc. č. 1840/5, orná půda, o výměře 239 m 2, v k. ú. Lichnov
- parc. č. 1838/1, trvalý travní porost, o výměře 357 m 2, v k. ú. Lichnov
tj. celkem 1275 m2, za tržní cenu, minimálně však 420 Kč/m 2. Současně
s prodejem nemovitých věcí bude sjednáno předkupní právo pro obec
Lichnov k předmětným nemovitým věcem, a to za tržní cenu v době
realizace předkupního práva, maximálně však za kupní cenu, za kterou byly
nemovité věci obcí prodány.
* schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č.11455/14/LCD ze dne
15.9.2014, týkající se projektu Energetické úspory ZŠ a MŠ Lichnov, mezi
obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75, IČ:00298115 jako klientem a Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 000 Praha 4, jako bankou.
.......................................................................................................................
Informace z 8. a 9. jednání Rady obce
Rada obce
* vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích Rad obce, některé úkoly trvají.
* rozhodla přizvat na jednání RO zástupce Corsat s.r.o. a p. Daněčka
Miroslava za účelem projednání žádosti Corsat s.r.o. ze dne 19.12.2014 a
projednání odstranění nedostatků na ZŠ a MŠ (kabely, antény).
* pověřuje starostku podepsáním Dohody o ukončení Smlouvy na rozvoj a
aktualizaci Infokanálu Obce Lichnov prostřednictvím KTR.
* ukládá p. Pavlíně Mičulkové k 10.3.2015 odstranit z webových stránek
Obce Lichnov kontaktní údaje (inzerci) p. Kellera - Kelly Production.
* vzala na vědomí informace o podmínkách zaměstnávání občanů
evidovaných na úřadu práce k veřejně prospěšným pracím od 1.5.2015 a
ukládá starostce vyřídit podklady pro sjednání zaměstnání za shora
uvedených podmínek pro dva uchazeče o práci.

* ruší Organizační řád Obecního úřadu v Obci Lichnov ze dne
12.3.2007 a Pracovní řád Obecního úřadu v Obci Lichnov ze dne
2.4.2001 a schvaluje Organizační řád Obecního úřadu v Obci Lichnov
a Pracovní řád Obecního úřadu v Obci Lichnov s platností od 26.2.2015.

* vzala na vědomí připomínky ke Smlouvě o zajištění ostrahy objektu a
ukládá starostce projednat zapracování navrhovaných změn do
předmětné smlouvy.
* vzala na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise se závěrem, že
veškerý majetek Obce Lichnov byl zinventarizován a nebyly shledány
inventarizační rozdíly.
* vzala na vědomí zprávu Mgr. Faldynové o obsahu dostupných dokladů
týkajících se smluvních vztahů Obce Lichnov se společností Corsat s.r.o. a
ukládá starostce rozeslat mezi občany Obce Lichnov dotazník na
stanovisko občanů co do stávající kvality služeb poskytovaných
společností Corsat a co do zájmu občanů o rozšíření stávajících služeb
* vzala na vědomí informace místostarosty o stavebních požadavcích
vznesených vůči Obci Lichnov.
* pověřuje místostarostu předáním potřebných dokladů firmě Groman
(realizace projektu výstavba chodníků k ZŠ a MŠ).
* pověřuje starostku zasláním souhlasného stanoviska k výstavbě
rodinného domu na parcele č. 1896/3 a 1897/1.
* vzala na vědomí problematiku ohrazení zadního dvoru ZŠ.
* vzala na vědomí problematiku uskladnění sběrného papíru v prostorech
ZŠ a konstatuje, že řešení daného problému je plně v kompetenci vedení
ZŠ.
* schválila program na 3. zasedání Zastupitelstva obce.
Zahájení, Volba návrhové komise, Volba ověřovatelů zápisu, Zpráva o
činnosti Rady obce, Delegace zástupců obce na valnou hromadu
společnosti ASOMPO a.s., Doplnění třetího člena Finančního výboru,
Smlouva o výpůjčce, Převody pozemků, Zpráva o nákupu zametacího vozu,
Diskuse, Závěr.
* vzala na vědomí plnění úkolů z předchozích Rad obce, některé úkoly trvají.
* doporučuje ZO delegovat k zastupování obce na valné hromadě ASOMPO
a.s., konané dne 29.5.2015 k výkonů práv akcionáře p. Stanislava Kellera.
Tento je oprávněn dále zmocnit Ing. Romana Fialu.
* bere na vědomí informaci o doplnění dalšího člena Finančního výboru.
* vzala na vědomí návrh Mgr. Faldynové o nutnosti vznést dotaz na
JUDr. Raka o možnosti zřízení práva stavby na pozemcích pod vodními
nádržemi.
* vzala na vědomí označení pozemků v návrhu Smlouvy o výpůjčce
pozemků pod vodními nádržemi po digitalizaci a pověřuje JUDr. Raka
provést nezbytné opravy.

* doporučuje schválení Darovací smlouvy č. NJ/ 366/j/2014/Ja
a č. NJ/367/j/2014/Ja (Bezúplatný převod pozemků za účelem narovnání
vlastnických vztahů mezi obcí Lichnov a Moravskoslezským krajem –
pozemky pod místními komunikacemi a v jejich bezprostředním okolí).
* doporučuje ZO zrušit usnesení č. 5/10 ze dne 21.6.2012 a nově
schválit zveřejnění záměru odprodeje pozemků:
parc. č. 1840/1 o výměře 679 m2
parc. č. 1840/5 o výměře 239 m2
parc. č. 1838/1 o výměře 357 m2
tj. celkem 1275 m2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína za tržní cenu, minimálně
však
420 Kč/m2.
* vzala na vědomí informace o nabídce firmy Robur s.r.o. k servisní a
dohledové službě pro tepelná čerpadla a ukládá místostarostovi zjistit
možnost připojení monitorovacího zařízení k zaměstnanci školy resp.
pověřené osobě a možnost uzavření servisní smlouvy, v níž by byla firma
pod pokutou vázáná odstraňovat závady v časových limitech.
* vzala na vědomí informace, že od roku 2003 nebyl aktualizován systém
Misys na obci Lichnov a místostarosta zabezpečil tuto aktualizaci.
* vzala na vědomí informace Mgr. Faldynové o okolnostech zřizování
inženýrských sítí v lokalitě Z22 (území k zástavbě - nad č. popisným 70) a
dále parametrech přístupové komunikace z „Alko“ cesty k uvedené
lokalitě.
.......................................................................................................................

Fakturace stočného
Vážení občané,
na základě rozhodnutí vedení obce, bude provedena další fakturace
stočného za čtvrtletí listopad 2014 – leden 2015, a to pouze u odběratelů,
kteří vypouští do kanalizace vodu dodanou společností SmVaK a.s..
Z důvodu změny ceny stočného od 1. 1. 2015 a nedostačující technické
podpory vám budou zaslány dvě faktury. První faktura za období listopad až
prosinec 2014(cena 1m3/28,25 Kč). Druhá faktura za leden 2015 (cena 1 m 3/
29,91 Kč). Tyto faktury prosím uhraďte na pokladně Obecního úřadu a nebo
bankovním převodem na účet č. 35-1760172379/0800 (variabilní symbol je
uveden na faktuře). Další fakturace předpokládáme, že proběhne v měsíci
červnu nebo červenci, týkající se všech odběratelů v obci Lichnov, kteří
vypouští do obecní kanalizace. Omlouváme se, za tuto složitější formu
fakturace.
P. Mičulková

Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 11.dubna 2015 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 11. dubna v dopoledních hodinách z důvodu zabránění převzetí
šrotu nepovolanými osobami.
….......................................................................................................................

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 13. dubna 2015
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Pátek 17. dubna 2015
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 15. dubna 2015
Kúty
16,00 – 16,30

Zadky

16,30 – 17,00

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

Nebezpečný odpad – sobota 18. dubna 2015 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
u „Pračky“ č.p.124
u kostela
most Horní dráhy
u čp.63 p. Gilarová

8,00 – 8,20
8,25 – 8,40
8,45 – 9,05
9,10 – 9,30
9,35 – 9,55

„Klimíček“ čp. 274
Daremní – J.Pavel
přejezd k Vlčině
Zadky – odb. k nádržím

10,00 – 10,20
10,25 – 10,45
10,50 – 11,00
11,15 – 11,30

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)
4. Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky)
5. Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje, sekačky)
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

15. dubna 2015.
….........................................................................................................................

Informace o plánovaném vypínání el. energie
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z
důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické
energie pro:
celá obec Lichnov, Bordovice,
část obce Frenštát pod Radhoštěm a Tichá: vše z trafostanic NJ_6082
Davidův mlýn, NJ_6179 Sušička a NJ_9060 Čistička
vypínání el. energie dne 16.4.2015 od 7:00 do 15:00 hod.
viz orientační mapa vypínání:

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
V letošním 42. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky
neregistrovaných se zúčastnilo 92 startujících, což je nejvyšší počet
v historii. Velice nás potěšilo, že tato hojná účast byla převážně díky většího
zájmu mladých občanů naší obce.
Přeborníkem obce za rok 2015 a držitelem putovního poháru starostky obce
na další rok se stal Jaroslav Holub s 90 body.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci :
1. Jalůvková Veronika
2. Keller Stanislav
3. Kocián Matouš

66 b.
56 b.
52 b.

Starší žáci :
1. Jurek František
2. Kabuďa Martin
3. Lukešová Magda

84 b.
75 b.
73 b.

Junioři :
1. Dobečka Jakub
2. Daněček Tomáš
3. Frýdl Martin

89 b.
82 b.
81 b.

Ženy :
1. Frýdlová Hana
2. Mikulová Lenka
3. Friedlová Petra

88 b.
79 b.
76 b.

Muži :
1. Drozd Aleš
2. Fišera Jiří
3. Mičulka Aleš

88 b.
85 b.
84 b.

Senioři :
1. Holub Jaroslav
2. Dobečka Zdeněk
3. Jurek František

90 b.
89 b.
88 b.

V soutěži tříčlenných družstev zvítězilo družstvo STČS s 254 body před
Mysliveckým sdružením s 251 body a družstvem Dobrovolných hasičů s 248
body a družstvem .
V kategorii juniorek se zúčastnila jen jedna soutěžící a proto byla v souladu
s propozicemi soutěže zařazena do kategorie žen.
….......................................................................................................................
.

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce do klubovny nad pohostinstvím Na obecní, kde se
společně pobavíme a zahrajeme si společenské hry. Toto setkání se
uskuteční v úterý dne 14.dubna 2015 v 16 hod. Těšíme se na Vás.
Výbor KD

Základní škola a Mateřská škola Lichnov
Vážení rodiče,
zveme Vás s Vaším dítětem k zápisu do mateřské školy pro školní rok
2015/2016, a to ve čtvrtek 23. 4. 2015
v době od 8.00 – 11.00, 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 dětským lékařem
3. Rodný list dítěte
4. OP zákonného zástupce
Formulář k žádosti o přijetí dítěte k předskolnímu vzdělávání do MŠ společně
s tiskopisem pro dětského lékaře je možno vyzvednout denně od 16. 3. 2015
od 8.00 – 12.00 hod. , 14.00 – 15.30 hod.
Jana Jandová, vedoucí učitelka MŠ
….......................................................................................................................
44. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež
Téma: Popiš svět, ve kterém bys chtěl vyrůstat, V Lichnově 6. 3. 2015
Vážení vědci,
mám pro vás pár návrhů na vynálezy. Jsou to věci, které by nám – lidem –
usnadnili každodenní život. Rád bych, abyste vynalezli stroj na učení. Potom
bych šel na svůj první a zároveň poslední školní den v šesti letech. Přišel bych
do školy, tam by mě napojili na učící stroj, pobyl bych tam dvě hodiny a uměl
bych všechno učivo od základní školy až po vysokou. Ušetřili bychom lidem
čas a postupně by vymizela nevzdělanost. Mladí vědci by mohli poté zkoumat
nové věci a přicházet na nové nápady. Vymizela by taky kriminalita, už by
totiž nehrozilo, že kvůli nevzdělanosti lidi nevezmou do práce. Tím pádem
bude mít každý příjem a nebude ho trápit chudoba.
Dále byste mohli vynaleznout teleportér, který by mohli přenášet nejen lidi,
ale také různé zprávy, zboží, poštu a vše ostatní. Vymizely by poté motorové
dopravní prostředky, které znečišťují životní prostředí a ničí přírodu. Přestaly
by se stavět cesty, snížila by se těžba nerostných surovin, to zase zachrání
kousek naší matičky Země.
Dále bych chtěl, abyste vynalezli celosvětový překladač, který by uměl
přeložit jakýkoli jazyk. Mohlo by to zlepšit vztahy mezi jednotlivými státy,
zabránilo by to různým sporům, a kdo ví, třeba i válce. Možná by to sjednotilo
obyvatelstvo a došlo by k založení jediného demokratického, ale opravdu
demokratického státu na celém světě. To by se zasloužilo o celosvětový mír.

Moje poslední přání je, abyste vynalezli obranný štít, který by ubránil naši
Zemi proti možné zkáze. Moc Vám předem za vše děkuji.
S pozdravem a úctou
František Jurek
….......................................................................................................................
.
EKOlogická konference pro základní školy Moravskoslezského kraje
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium,
Ostrava-Zábřeh, Fakultní škola Ostravské univerzity
7. ročník konference
Prezentace žákovských projektů EVVO
Žížaly
Velmi ráda Vám napíši něco o dnu 24. 3. 2015, kdy jsme absolvovali
EKOlogickou konferenci s naším tématem Žížaly.
Jeli jsme autem paní školnice, paní ředitelka, Vítek Špaček, Franta Jurek a já,
Kateřina Pustějovská. Na SPŠCHaG v Ostravě jsme se usadili v konferenčním
sále na místa a vyčkávali zahájení prezentací základních a středních škol.
Některé prezentace byly z mého pohledu zajímavé a hezké, jiné však zase
naopak. My s naší prezentací Žížaly jsme přišli na řadu až mezi posledními.
Po všech 13 prezentacích jsme se rozdělili do skupin a přemístili do školní
jídelny, kde nás čekal vynikající oběd. Po obědě jsme si spolu s našimi
průvodci šli prohlédnout jejich krásnou školu zevnitř, ale během prohlídky
jsme přes sklo viděli i do jejich pěkného venkovního areálu. Navštívili jsme
biologickou učebnu a chemickou laboratoř. Zde nám předvedl pan profesor
chemické pokusy. Nejvíce nás zaujal chovatelský klub s množstvím zvířat,
která jsme si mohli nejen prohlédnout, ale také pochovat. Po prohlídce jsme
přešli zpátky do místnosti, kde probíhala EKOkonference. Po rozdání
účastnických listů zůstaly 3 školy, které je nedostaly a mezi ně jsme patřili i
my. Nyní nám začalo docházet, že se začínají rozdávat 3 výborná místa. „Na
třetím místě se umístila škola …, na druhém místě se umístila … . A na
prvním místě ZŠ Lichnov… “ my jsme totiž byli na 1. místě, my jsme vyhráli!
To je neuvěřitelný úspěch naší malé školy. Odměn jsme dostali tolik, že jsme
je ani pobrat nemohli. Jak tedy vidíte, naše téma se líbilo nejen žákům, ale
především porotcům. Děkujeme. Cestou domů jsme se stavili do cukrárny,
kde jsme si objednali pití, dezerty a jiné dobrůtky. Ještě jsme si koupili i
něco na památku a košík s hyacinty za odměnu pro paní učitelku L.
Davidovou, která nám s projektem pomáhala. Den byl nádherný a ta výhra
nás ohromila a potěšila. Byl to krásný den!
Kateřina Pustějovská VIII., vedoucí EKOtýmu

Otevírací doba víceúčelového hřiště v dubnu
Pondělí až sobota : 15 až 19 hodin
Neděle: 10 – 12 a 14 až 19 hodin
V pátek 3. 4. (Velký pátek) a v sobotu 4. 4. 2015 (Bílá sobota) zavřeno.
Otevřeno pouze za slunečného, teplého počasí (nad 12°C).
Tenis možno hrát i dopoledne.
…........................................................................................................................

Velikonoční zajíček 2015
Orel jednota Lichnov a Tojstoráci Vás zvou v neděli 5.dubna 2015
(velikonoční neděle) na víceúčelové hřiště.
Pro děti jsou připraveny soutěže. Každé soutěžící dítě bude odměněno.
Koná se pouze za slunečného a teplého (nad 12°C) počasí.
…........................................................................................................................

Bazárek na Orlovně dětského oblečení,
obuvi a potřeb
Akce bude probíhat v dubnu 2015 v Lichnově.
Čtvrtek 23.4.
16:00 – 18:00
PŘÍJEM
Pátek 24.4.
15:00 – 18:00
PRODEJ
Sobota 25.4.
8:30 – 11:30
15:00 – 17:00 PRODEJ
Pondělí 27.4.
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 170, 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

Rodinné centrum Orlovna
PROGAM NA DUBEN - KVĚTEN 2015
PONDĚLÍ v době od 1630 – 1830 hod.
pro všechny zájemce (děti, mládež, maminky, tatínky, babičky atd.)
- aranžování, vyrábění, tvoření, malování anebo jen povídání u kávy a čaje.
13. 4. - Pracovní činnost
20. 4. - Korálkování (náušnice, náhrdelníky atd.)
27. 4. - Vyrábíme domácí mýdla
V květnu a v červnu se budeme setkávat na orelském hřišti
již bez pravidelného programu.
V době čtvrtečních seminářů (v dubnu) se setkávání maminek a dětí
přesouvá na středu.
STŘEDA (ČTVRTEK) v době od 930 – 1130 hod.
setkávání maminek s menšími dětmi (zveme i babičky a maminky bez dětí)
– V PŘÍPADĚ HEZKÉHO POČASÍ BUDEME NA ORELSKÉM HŘIŠTI.
PONDĚLÍ a STŘEDY v době od 1900 – 2000 hod. se koná v tělocvičně na
orlovně pravidelné cvičení KALANETIKY (cena 30Kč za lekci)
Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu (nebo cena dle náročnosti
programu např. aranžování, korálkování 50,-Kč) pro dospělé i děti,
(děti do 3 let zdarma).
Káva a čaj zdarma. Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Na společná setkání se těší Marcela, Jana, Lucka, Katka a na příjemné
cvičení Hanka a Eva
Zřizovatel: Orel jednota Lichnov
Marcela Žižlavská 731 860 256
….......................................................................................................................

MUDr. Jana Irsáková oznamuje,
že z důvodu zahraniční stáže budou ambulance uzavřeny ve dnech:

04. 05. – 15. 5. 2015
Zástup: MUDr. Filip Václav:
středy (6.5., 13.5.) v ambulanci v Lichnově v čase 15-17 hod.
ostatní dny v ambulanci Veřovice v čase 0800-1030 hod. (úterý 14-16 hod.)
Zdravotní sestra bude v ambulanci přítomna k odběrům:
čtvrtky (7.5., 14.5.) v ambulanci v Lichnově v čase 0730-0900 hod.
Prosím, zkontrolujte stav zásob svých léků, aby Vám v této době nechyběly.
Zároveň tím předejdete delší čekací době po dovolené v důsledku zvýšeného
počtu pacientů, kteří si léky nezabezpečili předem.
Děkuji za pochopení. MUDr. Irsáková

Turnaj o putovní pohár starosty Orla jednoty
Lichnov - XIV. ročník
Dne 20.3.2015 uspořádal Orel jednota Lichnov turnaj v kuželkách pro děti
- zúčastnilo se 28 dětí z Lichnova, Bordovic, Frenštátu p.R., Nového Jičína,
Polanky a Kopřivnice
Výsledky:
žáci 10 – 15 let: 1. Adam Soudil (Frenštát p.R.), 2. Jan Dadák (Lichnov), 3.
Martin Gabriel (Nový Jičín)
žákyně 10 – 15 let: 1. Natálie Malíková (Frenštát p.R), 2. Kateřina Prokopová
(Polanka), 3. Karolína Cahlíková (Lichnov)
žáci do 10 let: 1. Dominik Sedlář, 2. Antonín Žižlavský, 3. Václav Mikeska
(všichni Lichnov)
žákyně do 10 let: 1. Bibiána Gilarová, 2. Adéla Pustějovská (obě Lichnov), 3.
Pavlína Londová (Bordovice)
Ve dnech 3. až 18.3.2015 byl turnaj pro dospělé – registrované i
neregistrované – zúčastnilo se celkem 29 kuželkářů z Lichnova, Kopřivnice,
Štramberka, Nového Jičína, Kelče, Hranic, Polanky a Veřovic
Výsledky:
ženy – registrované: 1. Anna Mašlanová (Kelč)
ženy – neregistrované: 1. Dobromila Vinklárová (Hranice), 2. Pavlína
Dadáková, 3. Ilona Gilarová (obě Lichnov)
ženy – dvojice registrované: 1. Anna Mašlanová a Monika Pavelková (Kelč)
ženy neregistrované – dvojice: 1 Pavlína Dadáková a Ilona Gilarová
muži – registrovaní: 1. Michal Pavič (Nový Jičín), 2. Martin Jarábek (Kelč), 3.
Jiří Madecký (Veřovice)
muži – neregistrovaní: 1. Lukáš Dadák, 2. Stanislav Jurek (oba Lichnov), 3.
Dalibor Vinklár (Hranice)
muži registrovaní – dvojice: 1. Michal Pavič a Libor Jurečka (Nový Jičín)
muži neregistrovaní – dvojice: 1. Lukáš Dadák a Miroslav Matúš, 2. Jaroslav
Koudelák a Stanislav Jurek
Absolutním vítězem se stal
Martin Pavič (registrovaný) z Nového Jičína.
Kompletní výsledky najdete na
www.orellichnov.cz.

Lichnovská „Kuželkářská liga“
sezóna 2014 – 2015 - XIII. ročník
Výsledky v 7. kole – 19.3.2015:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (302)
2. místo – Špačková Petra (285)
3. místo – Gilarová Ilona (252)
4. místo – Špačková Jana (250)
Výsledky po 7. kole:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (1642)
2. místo – Gilarová Ilona (1377)
3. místo – Špačková Jana (1270)
(2128)
4. místo – Špačková Petra (1259)

muži:
1. místo – Matúš Miroslav (443)
2. místo – Koudelák Jaroslav (434)
3. místo – Jurek Stanislav (398)
4. místo – Vraník František (287)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (2296)
2. místo – Matúš Miroslav (2128)
3. místo – Koudelák Jaroslav
4. místo – Jurek Stanislav (2099)
5. místo – Vraník František (1331)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených) = 15x do
plných + 15x dorážková.
Další termín: 8. kolo – pátek 17.4.2015 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
….......................................................................................................................

Orel Tenis Cup Lichnov
7. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Vyhlašujeme tenisovou soutěž pro amatérské tenisty (hráči z Lichnova mají
při přihlašování přednost).
Hraje se v období květen až září 2015 na tenisovém kurtě v Lichnově.
Kategorie: dvouhra žen se hraje bez omezení věku.
Dvouhra mužů má kategorii bez omezení věku a kategorii nad 50 let.
Čtyřhra má kategorii bez omezení věku a pohlaví a kategorii nad 90 let
součtu věku.
Pravidla budou vyvěšena na www.orellichnov.cz a na víceúčelovém hřišti.
Přihlášky - do středy 22. dubna 2015 na tel. 739 880 862 nebo
email: matusm@tkrlichnov.cz
Hlaste se co nejdříve, počet účastníků omezen.

29. ROČNÍK
mezinárodního cyklistického závodu žen
30. 4. - I. ETAPA
Orlová – Štramberk
Start 12.30 hod., cíl přibližně 15.10 hod.
1. 5. - II ETAPA
Lichnov - Lichnov
Start 11.00 hod.(před kostelem),
cíl přibližně 13.35 hod.(pod Mysliveckou chatou)
2. 5. - III ETAPA
Havířov (ul. Rudná) - Časovka
Start 9.30 hod.
2. 5. - IV. ETAPA
Dětmarovice – Visalaje
Start 15.00 hod., cíl přibližně 16.40 hod.
3.5. - V. ETAPA
Orlová (6 okruhů)
Start 10.00 hod., cíl přibližně 12.35 hod.

.......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci dubnu se dožívají významného jubilea:
Raková Dana
Tonková Anna
Polášek Miroslav
Ridzáková Oľga

Lacina Miroslav
Spíšková Eva
Tichavská Marie
Holubová Drahomíra

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