3/2015
Informace z Obecního úřadu Lichnov
Informace z 5., 6., 7. a 8. jednání Rady obce
Rada obce
- vzala na vědomí informace starostky, místostarosty a Mgr.
Faldynové Petry o průběhu stavby školy (akce „Energetické
úspory objektu ZŠ a MŠ v Lichnově“) a skutečnosti, že
zhotovitel vyzval k převzetí díla. Dílo sice vykazuje vady a
nedodělky, tyto ovšem v současné době není možné
odstranit pro dlouhodobě nevhodné klimatické podmínky
a samy o sobě ani ve vzájemném spojení nebrání užívání
díla. Dále RO byla informována, že zhotovitel předložil
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým má být upraven
rozsah díla s ohledem na práce neprovedené (méněpráce)
a práce, které musely být provedeny nad rámec projektové
dokumentace (vícepráce). Provedení víceprací a
neprovedení méně prací navýšilo cenu díla o 100 386,- Kč
plus DPH.
Dále RO byla informována, že byl předložen dodatek č. 2,
kterým má být sjednána pozastávka (zádržné ceny díla)

ve výši 300.000,- Kč z konečné faktury, kdy toto zádržné bude vyplaceno
až po odstranění všech vad a nedodělků.
- schválila uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 114201
„Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Lichnově a pověřila starostku obce
k jejich uzavření.
- vzala na vědomí informace starostky, místostarosty a Mgr. Faldynové
o předání a převzetí stavby ZŠ a MŠ konaného dne 19.01.2015 na stavbě
školy (akce „Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ v Lichnově“).
- vzala na vědomí požadavek firmy Corsat s.r.o. na příspěvek v sumě
350 tisíc Kč na technické dovybavení zařízení proto za účelem rozšíření
programové nabídky a rozhodla realizovat dotazník pro občany s cílem a)
zjistit spokojenost s kvalitou služeb poskytovaných firmou Corsat s.r.o. a
b) zjistit zájem občanů o rozšíření programové nabídky.
- vzala na vědomí informace z jednání Komise pro estetizaci a rozvoj obce
konaného dne 21.1.2015.
- vzala na vědomí informace JUDr. Raka k problematice vodních nádrží
a doporučuje JUDr. Rakovi doplnit smlouvu o upřesňující práva a
povinnosti stran, chránící současně právní postavení obce a tuto předložit
právnímu zástupci majitele pozemků pod vodními nádržemi.
- vzala na vědomí informace Mgr. Faldynové o skutečnostech zjištěných
v dokumentaci projektu „Zametací vůz“ a doporučuje vyzvat Ing. Mičulku
k objasnění problematiky.
- vzala na vědomí informaci o umístění klamavé reklamy na stránkách obce
Lichnov a pověřuje Mgr. Faldynovou přípravou písemné výzvy na sjednání
nápravy.
- vzala na vědomí informace zástupce dodavatele zametacího vozu a
rozhodla přizvat do příští RO Ing. Mičulku Aleše k podání vysvětlení
nákupu zametacího vozu.
- vzala na vědomí zájem ZD Javorník o odkup pozemků z majetku obce.
Prodej pozemků t. č. nedoporučuje.
- navrhuje za obec členy Školské rady: Zdeňku Švrčkovou, Aleše Cochlara,
Milana Tichavského, Vlastu Kahánkovou. Po projednání s navrženými
kandidáty bude Školská rada jmenována v další RO.
- ruší komisi služeb.
- pověřuje starostku vyzvat ředitelku Mgr. Dobečkovou, aby doložila
ukončení smluvního vztahu s administrátorem projektu (p. Pálka, K.I.S.S.
vzdělávání s.r.o.) - rozšíření MŠ.

- vzala na vědomí informaci o trvání platnosti stavebního povolení k projektu
chodník Okluk.
- vzala na vědomí platnost územního rozhodnutí k projektu stavby chodníku
k ZŠ a MŠ Lichnov.
- vzala na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu ze dne 19.1.2015.
- schválila, že nemá ke stavbě zařízení distribuční soustavy IP-12-801666
zemní kabely AYKY 4x25 jistící skříň SP 100 realizované p. Klabazňou
námitky.
- pověřuje starostku obce p. Švrčkovou k odeslání dotazu na upřesnění
napojení kanalizace panu Ing. Janu Markovi.
- pověřuje místostarostu projednáním problematiky na příslušném
stavebním úřadu a následně pověřuje Komisi pro rozvoj a estetizaci obce
sepisem přípisu p. Mohylovi.
- ukládá starostce zabezpečit změnu přístupových kódů k budově obecního
úřadu tak, aby byly zrušeny všechny stávající kódy a nové kódy dostaly
pouze osoby, které je nezbytně potřebují.
Termín: 17.2.2015.
- projednala obsah zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a souhlasí s ukládáním úkolů radou obce
zaměstnancům obecního úřadu, kdy jejich nesplnění bude hodnoceno jako
porušení pracovních povinností. Ukládání pokynů bude probíhat v souladu
s ust. § 109 zákona o obcích.
- vzala na vědomí zprávu Ing. Mičulky o okolnostech nákupu zametacího
vozu a příslušenství, kdy nákup příslušenství nebyl předmětem výběrového
řízení a nebyl schválen RO, i když místně, časově a věcně souvisel
s nákupem zametacího vozu a RO rozhodla o daných zjištěních informovat
zastupitelstvo obce.
- pověřuje Mgr. Dobečkovou kontaktovat ROP a jednat o posunutí termínu
dokončení akce pro prodlení zhotovitelů s dokončením díla.
- pověřila Mgr. Dobečkovou reklamovat vady díla u zhotovitele v projektu
„Energetické úspory ZŠ a MŠ Lichnov“.
- schválila ukončení Smlouvy o aktualizaci infokanálu obces p. Milatou a
pověřila starostku k ukončení smlouvy dohodou a nebude-li tato možná
pak k podání výpovědi smlouvy v průběhu února 2015.
- jmenovala do Školské rady p. Zdeňku Švrčkovou, p. Aleše Cochlara a p.
Milana Tichavského

Jaro už je na dohled…
Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se
již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po
dlouhém zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně
s tím, ale také začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů,
které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování
staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné
vypalování trávy je zakázáno, lidé neberou toto upozornění vážně. Přitom si
neuvědomují, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí.
Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při
nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až
25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 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.
Při pálení odpadu 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 občané, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a
čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že
jde o bezpečné pálení. 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. 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,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
.......................................................................................................................

Lichnovská „ Kuželkářská liga“
sezóna 2014 – 2015 - XIII. ročník
Výsledky v 6. kole – 20.2.2015:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (356)
2. místo – Špačková Jana (261)
3. místo – Gilarová Ilona (252)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (493)
2. místo – Matúš Miroslav (422)
3. místo – Jurek Stanislav (418)
4. místo - Koudelák Jaroslav (415)
5. místo – Vraník František (297)

Výsledky po 6. kole:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (1340)
2. místo – Gilarová Ilona (1125)
3. místo – Špačková Jana (1020)
4. místo – Špačková Petra (974)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (1865)
2. místo – Matúš Miroslav (1751)
3. místo – Jurek Stanislav (1701)
4. místo – Koudelák Jaroslav (1694)
5. místo – Vraník František (1044)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených) = 15x do
plných + 15x dorážková.
Další termín: 7. kolo – čtvrtek 19.3.2015 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Velikonoční bohoslužby 2015 ve farním kostele sv.
Petra a Pavla v Lichnově
2. 4. Zelený čtvrtek 1900, během mše svaté bude obřad umývání nohou
3. 4.Velkopáteční obřady: 1600 Křížová cesta, po ní budou následovat obřady
5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 5 00, po mši svaté bude žehnání pokrmů
6. 4. Velikonoční pondělí 900
Přistoupit k předvelikonoční svátosti smíření bude možné v sobotu
28. 3. od 14.30 do 16.00 hodin. Více informací na: www.lichnov.farnost.cz
.......................................................................................................................

Naše i světové konflikty
Většina z nás má hojnou zkušenost s různými druhy konfliktů, ať je to
v rodině, práci či mezi přáteli. Každému normálnímu člověku v tom není
příjemně, přesto to většina z nás dělá, nebo se jich pasivně účastní. Proč to
vlastně děláme, když v tom nenacházíme až takové blaho? Je vůbec možné
žít bez hádek, konfliktů a nedorozumění. Většinou bychom řekli, že to asi
možné není, s tím se ztotožňuji i já. Avšak je možné pracovat na tom, aby
těchto konfliktů ubývalo a nebyly tak intenzivní, abychom se naučili tyto
neshody a nedorozumění ukončit a najít z nich východisko.
V dnešní době lze najít celkem dost různých poraden, kurzu a literatury,
které se tomuto tématu intenzivně věnují, přesto mě osobně připadá, že je
toho ve světě stále dost. Nechci se zde zabývat nějakou technikou, jelikož
na to zde není prostor, ale chtěl bych zde zmínit několik základních
axiomu, které jsou podle mě důležité k tomu, abychom nedorozuměním a
konfliktům předcházeli a uměli je ukončit: 1. Ochota druhému naslouchat
a snažit se mu porozumět, co mi chce sdělit 2. Vnímat rozdíly ve
vyjadřování muže a ženy, většinou chceme totéž, avšak říkáme to každý
jinak 3. Být si vědom, že nejsem vlastníkem pravdy, protože ta se nachází
mimo mě 4. Nezapomenout, že láska je chtít dobro pro druhého 5. Být
tolerantní k jinakosti druhého 6. Pokud už konflikt nastane, tak se snažit
najít cestu k usmíření a odpuštění (odpustit znamená nepřát zlo druhému,
propustit ho ze svého srdce, dát mu svobodu; naopak neodpustit znamená
druhého uvěznit ve svém srdci. Odpustit se nerovná zapomenout!).
Velikonoce, které budeme za chvíli slavit, v sobě nesou ono základní
poselství: Boží Syn umírá na kříži pro usmíření a přináší odpuštění
každému, kdo se k Němu s vírou obrací a prosí o ně. Sám nám svým
životem ukazuje, kam je schopna jít opravdová láska – k oběti sebe sama

za druhého/druhé. Láska však není jen oběť, ale je v ní především život.
Pokud bychom tedy zůstali jen u oběti, vyznělo by to heroicky, ale něco by
tam přece jen scházelo: ono vítězství života, dobra a spravedlnosti.
To si křesťané připomínají při nedělní oslavě Ježíšova vzkříšení a zároveň
zrození naší naděje, že každý kdo v Něho věří, má podíl na věčném životě.
Pokud se naučíme zvládat naše osobní konflikty v rodinách, v práci a mezi
přáteli, tak vymizí i světové konflikty.
Nakonec jeden vtip:
Novinář dělá rozhovor se stoletým mužem:
„Jak to, že se vám podařilo dožít sta let?“
„Jednoduchý recept, nikdy jsem se nikým nehádal.“
„To není možné, za sto let se nepohádat!“
„Ano, máte pravdu.“
Krásně prožitý a požehnaný velikonoční čas přeje farář.
.................................................................................................................

Rodinné centrum Orlovna
PROGAM NA BŘEZEN - DUBEN 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
16. 3. - Pracovní činnost
23. 3. - Aranžování
30. 3. - Velikonoční tvoření
6. 4. - NEKONÁ SE - Velikonoční pondělí
13. 4. - Pracovní činnost
V době čtvrtečních seminářů se setkávání maminek a dětí přesouvá na
středu.
STŘEDA 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
Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu (nebo cena dle náročnosti
programu např. aranžování 50,-Kč) pro dospělé i děti (do 3 let zdarma).
Na společná setkání se těší Marcela, Jana, Lucka, Katka a na příjemné
cvičení Hanka a Eva

Změny v kabelové televizi
Provozovatel kabelové televize firma CORSAT s.r.o. Nový Jičín provede
v pondělí 9. března změnu skladby digitálního vysílání DVB-C, včetně
rozšíření o řadu programů vysílaných ve vysokém rozlišení – v HD kvalitě.
Z tohoto důvodu bude v pondělí v době od 4.00 – 13.30 hod. výluka ve
vysílání digitálního vysílání ve formátu DVB-C v kabelové televizi.
Programy v HD kvalitě budou nabízeny v rámci jednotlivých tématických
balíčků s možností výběru televizních stanic, které chce zákazník sledovat tzn. Thematic balíček je balíček programů, KTERÝ SI SESTAVÍTE SAMI .
Thematic balíček si můžete předplatit samostatně k nabídce MINI nebo
ROZŠÍŘENÁ (analogové nabídky), bez návaznosti na jiné programové balíčky
DVB-C .

199,-Kč měsíčně
199,-Kč měsíčně
269,-Kč měsíčně
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Podrobnější informace o možnostech výběru jednotlivých programů, které
Vás zajímají a které chcete sledovat, najdete na webových stránkách –
www.corsat.cz

Pokud máte zájem o zasílání všech novinek kabelové televize e-mailem,
registrujte se na stránce - www.corsat.cz/?registrace=1
Z důvodu provedené změny a rozšíření programové skladby v digitálních
vysílání DVB-C dochází ke změně naladění stávajících TV kanálů, proto je
nutno (pokud přeladění Váš televizní přijímač neprovedl automaticky)
provést přeladění v DVB-C ručně.
Pro příjem nekódovaného vysílání DVB-C postačuje TV přijímač s tunerem
DVB-C.
Pro příjem kódovaného televizního vysílání DVB-C je nutný set-top-box s
dekodérem CONAX a účastnickou kartou nebo televizní přijímač s tunerem
DVB-C doplněný o dekodér CONAX s dekódovací kartou
(základní cena
karty + dekodéru = 1290 Kč včetně DPH, možnost slevy – dotované ceny dle druhu uzavřené smlouvy – dekodér a kartu dodá firma CORSAT s.r.o.
Nový Jičín).

TV programy vysílané ve formátu DVB-C
v kabelovém rozvodě v Lichnové od 9.3.2015

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

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 19. března 2015 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohostinstvím „Na Obecní“.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lichnov a
samostaných plakátech.

Výukový kurz Nordic Walking pro seniory
Odbor sociálních věcí i letos připravil pro cílovou skupinu senioři 60+ výukový
kurz Nordic Walking (chůze s holemi). Ve třech hodinových lekcích zájemce o
Nordic Walking provedou zkušení instruktoři z Wellness centra Radosti ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Během první hodiny budou účastníci seznámeni
s teorií Nordic Walking, naučí se správně používat hole, pozornost bude
věnována správnému dýchání i závěrečným protahovacím cvikům.
Počet účastníků úvodní lekce je omezen na 12 osob, proto je nutné, aby se
zájemci o kurz přihlásili do středy 8. 4. 2015 na telefonním čísle 556 833 177
(paní Bronislava Papáková), emailem na bronislava.papakova@mufrenstat.cz
nebo osobně na odboru sociálních věcí (kancelář č. 37).
Úvodní lekce proběhne v úterý 14. 4. 2015 v 10.00 hodin před recepcí
Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.
Kurz i s případným zapůjčením holí je zdarma.
Papáková Bronislava, koordinátor KP
................................................................................................................

Informace k dotacím
Vážení spoluobčané,
často dostávám dotazy, jestli budeme pokračovat v získávání tzv. dotací pro
Obec Lichnov.
Dotace ano, ale je vždy potřeba velmi dobře uvážit zda je to pro obec
prospěšné. Každá dotace, zvláště u větších projektů, je podmíněna
spolufinancováním z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu obce.
Tak vysoké částky ale k dispozici samozřejmě obec nemá. Proto obec vlastní
finanční prostředky nahrazuje bankovními úvěry.
Například na zateplení školy (předpokládané náklady : 25 milionů Kč ) byla
poskytnuta dotace ve výši 15 milionů Kč a k tomu byl vyřízen úvěr ve výši 10
miliónů korun, který se musí splatit z prostředků Obce Lichnov. V současné
době máme ke splacení úvěry ve výši 22,3 milionů Kč. Celá tato částka
připadá na spolufinancování dotačních titulů, které se v obci realizovaly . Při
splátkách 2,8 milionů ročně budeme tyto úvěry splácet cca 10 let ( dle délky
konkrétního úvěru ). Proto dotace ano ale s rozumem.
Pavel Pustějovský, místostarosta

Základní škola Lichnov
Návštěva SŠZePř Rožnov p. R.
Tenhle den byl posledním školním dnem v kalendářním roce 2014.
Jak už víte, dostali jsme nabídku k návštěvě SŠZePř Rožnov p. R. Škola
působí už zvnějšku pěkně a je pěkná i uvnitř. Nejdříve jsme si poslechli
krátkou přednášku o zvířatech a pak jsme navštívili jejich zookoutek.
Všechna zvířata jsme si prohlédli (andulky, morčata, křečky, hady, agamy) a
některá i pohladili.
Každé je něčím zajímavé. Já jsem měla poprvé v životě okolo krku hada,
korálovku. Byl to dobrý pocit, ale zpočátku jsem měla strach.
Pak jsme navštívili jejich chemickou laboratoř a zjišťovali chemický rozbor
vlastní donesené vody. Následovala kynologie - práce se psy.
Všechny výukové programy byly zajímavé.
Kateřina Pustějovská VIII.
Pan Emmanuel v ZŠ Lichnov
Už v lednu jsme se dozvěděli, že 18. 2. 2015 přijede do naší školy rodilý
mluvčí. Ve středu skutečně přijel pan jménem Emmanuel. Jeho rodný jazyk
je angličtina. Je mu 24 let a v ČR žije kolem 1 roku. My, pátá třída, jsme ho
měli
1. hodinu. Nejdříve jsme se seznámili, zahráli si hry a pak jsme mu dávali
otázky. Emmanuel je z Afriky ze státu Keňa. Má černou pleť a učí se už
5 měsíců český jazyk. Nemá rád svíčkovou, ale má rád klobásy.
Moc se mi to líbilo a doufám, že zase někdy příště přijede.
Petr Ulčák V. Třída
Rodilý mluvčí na naší škole
A je to tady! Dnes (tj. 18. 2. 2015) nastal ten den, kdy k nám na naši školu
přijel podruhé rodilý mluvčí, který si s třídou přišel na jednu vyučovací
hodinu angličtiny povídat anglicky! Jupí! Tak jsme se těšili!
Před Vánoci (15. 12. 2014) k nám přišla také rodilá mluvčí hovořící pouze
anglicky, paní Thabang. Tentokrát však přišel rodilý mluvčí, pan
Emmanuel. Po vstupu pana Emmanuela do naší třídy mi přejel mráz po
zádech, asi ze strachu, nejistoty, ale i z nízkého sebevědomí. Po pár
vteřinách ale začal s námi hovořit jako se sobě rovnými a to bylo super!
Pochází z Afriky z Keni, ale žije na území ČR v Ostravě, což je naše krajské
město. Rozuměl dost věcí česky, takže žádné naše vulgární připomínky
nebyly možné, ale já proti němu stejně nic neměla, ba naopak a rasistka
vážně nejsem! Občas něco prohodil i česky, ale anglicky jsem mu rozuměla
báječně.

Povídali jsme si navzájem, on nám nechával volný prostor k mluvení
(otázky, popř. vyprávění) a my zasejemu. Byl to hned na první pohled
sympatický, inteligentní (i svým postojem a vyjadřováním) milý usměvavý
muž s citem pro humor. Hodina uběhla rychle jako voda a za chvíli jsme se
museli s milým panem Emmanuelem bohužel rozloučit. Rád se s tím, kdo
chtěl, na památku vyfotil (*i já s ním mám fotku ). A ještě si s námi při
odchodu plácl. Mám velmi ráda angličtinu a tohle byl pro mě další + bod,
protože už podruhé jsem si vyzkoušela používat angličtinu ,,v praxi“. Děkuji
za nádhernou hodinu angličtiny formou zábavy, a především díky těm,
kterým tato „fun“ hodina vůbec proběhla. PS: Byla bych moc ráda, kdyby se
něco takového zase někdy zopakovalo!
S pozdravem Kateřina Pustějovská VIII. Třída
Návštěva z Keni
Ve středu 18. 2. 2015 do naší školy zavítal pan Emmanuel. Jeho poslední
dnešní zastávkou byla naše 9. třída. Je to už druhá návštěva rodilého
mluvčího u nás ve škole. Jeho angličtina byla skvělá a dobře jsme mu
rozuměli. Jako první se nám představil a pak jsme se ho mohli ptát na věci,
které nás zajímaly. Dozvěděli jsme se plno nových zajímavých věcí, jak o jeho
rodné Keni, tak i o jeho rodině, zájmech, práci v IT a sportu. Jeho oblíbené
sporty jsou např. fotbal, hokej, basket a spousta dalších. Má taky rád zábavu,
párty, hudbu, např. reggae, hip hop. Poté jeho otázky směřovaly na nás, ptal
se naše koníčky, jaké země jsme procestovali, jaké bychom chtěli navštívit.
Dal nám i rady do života, kterými se máme řídit. Vyprávěl nám i o sobě a
svých zážitcích. Říkal nám i své oblíbené jídlo jako např. guláš, vepřové řízky,
tlačenku a klobásky. V České republice žije jeden rok. Celou dobu strávenou s
ním jsme si užili, jak nejvíc to šlo. Doufáme, že k nám do školy ještě někdy
zavítá.
Tereza Lacinová, Zdeňka Peigerová, Adéla Pustějovská, IX.
...............................................................................................................

Nabídka brigády
Občan Lichnova hledá zájemce o brigádu. Jedná se o sečení trávy na zahradě
v obci Lichnov o velikosti cca 500 m2. Výši odměny a podrobnější informace
získáte na tel. č. 737 423 591.

Orel jednota Lichnov
pořádá ve dnech 3.3. až 18.3. 2015

TURNAJ V KUŽELKÁCH
registrovaných i neregistrovaných
o putovní pohár Orla jednoty Lichnov
XIV. ročník
soutěž jednotlivců, dvoučlenná družstva – muži, ženy
Disciplína: 100 HS (2x 25 + 25)
Místo konání: kuželna u Orlovny (č.p. 271 v Lichnově - naproti kostela)
Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Matúš, Lichnov 264, tel: 608 731 468
Organizační pracovník + přihlášky do konce turnaje: Jana Matúšová,
tel: 739 880 862
Startovné: 90.- Kč/osobu
Podmínky: hraje se podle pravidel kuželek, je možný opakovaný start
(započítává se však pouze nejlepší výsledek), zvlášť budou hodnoceni
registrovaní, zvlášť neregistrovaní, družstva - neregistrovaný hráč
může hrát ve dvojici s registrovaným v kategorii registrovaných
Ceny: absolutní vítěz mezi jednotlivci převezme putovní pohár
1. – 3. místo v každé kategorii – diplom + pohár
Informace, pravidla a výsledky: na www.orellichnov.cz - turnaj kuželky
Předání pohárů a diplomů: 19.3.2015 v 18 hodin, resp. po dohodě s
pořadateli
.......................................................................................................................
Orel jednota Lichnov
pořádá v pátek 20. března 2015

TURNAJ V KUŽELKÁCH
neregistrovaných dětí
XIV. ročník
soutěž jednotlivců – kluci a dívky 10 – 15 let
Presentace: dne 20.3.2015 – od 16 hodin
Začátek: v 16,30 hodin
Startovné: 20.- Kč
Disciplína: 2x (10 hodů do plných + 10 dorážka)
Občerstvení: párek a čaj zdarma
Ceny: 1. až 3. místo v každé kategorii pohár + diplom + sladkost,
4. místo a další – diplom + sladkost
sportovní obuv (přezutí) s sebou

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

Vzduchovka 2015
STČS –AVZO a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 7. března v klubovně na pohostinstvím „Na Obecní“
42. ročník
přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
o putovní pohár starosty obce
Začátek ve 13.00 hodin.
Startovné : žáci 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Soutěž žáků bude ukončena v 16.00 hod., soutěž dospělých v 18.00 hod.
.......................................................................................................................

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na besedu s promítáním videa ze zahraničí, která
se bude konat v úterý 10. března 2015 v 16. hod. v klubovně nad
pohostinstvím "Na Obecní". Besedu povede pan J. Pavel.
Zve výbor KD

Divadelní představení – NAŠI FURIANTI
v sobotu 21. března 2015 v Kulturním zařízení v Lichnově
Začátek: v 19.00 hodin
Vstupné: 70,- Kč

Pozvánka na lichnovský běh PePa
„Běháme srdcem.“
Dne 27. 6. 2015 v 10:00 hodin bude odstartován „první“ ročník běhu
jednotlivců pro všechny sportovně založené amatérské nadšence.
Délka běžecké trati je 6 km po zpevněné polní cestě a částečně po asfaltu.
Trasa je vedena mírně vlnitým terénem.
Běh má motivovat ty, kdo běhají, aby běhali více, a ty, co ještě nezačali, aby
již začali.
„Nikdy není pozdě, abych začal, poněvadž skončit se dá vždycky.“
Běh patří k přirozeným lidským pohybům, proto je tak atraktivní, osvěžující
a krásný. Již od nejútlejšího dětství většinu z nás provází všemi životními
etapami až k trvalému odpočinku. Když jsme byli malí a hraví, utíkali jsme,
jelikož nás někdo honil. Trochu jsme vyrostli a začali jsme běhat za našimi
životními partnerkami či partnery. O něco málo jsme zestárli a začali jsme
honbu za výdělkem, kariérou, úspěchem,…
A co dál? Teď mohu začít běhat, protože mi to dělá radost.
Pro ty, kdo si ještě nebo už netroufnou na běh, tak se nabízí alternativa –
chůze. Start bude v 9.30 hodin před kostelem.
Více informací na stránkách:
www.orellichnov.cz/lichnovsky-amatersky-beh-pepa/
nebo u Petra Pustějovského.
.......................................................................................................................

Jubilanti
V měsíci březnu se dožívají významného jubilea:
Hipíková Jarmila
Pustějovský Jiří
Kahánek Jaromír
Příhodová Marta
Dobiáš Vilém
Šrubařová Jaroslava
Rak Jiří
Špačková Drahuše
Boháčová Květoslava
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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