Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 17. března 2016 v 18.00 hod. v klubovně nad
pohos�nstvím „Na Obecní“. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce OÚ
Lichnov a samostaných plakátech.

*************************************************************
Usnesení z 36. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 15.02.2016
1/36 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách obce.
2/36 Rada obce vzala na vědomí informace p. Milaty k přípravám oprav v
restauraci Na Obecní a rozhodla, že daňový doklad na úhradu částky 12100, Kč
vystavený fa. AMC GASTRONOM CZ, s.r.o. za projekt na stavební úpravy a vybavení
restaurace s vývařovnu nebude proplacen do doby rozdělení rozpočtu na základní
vybavení nutné pro provoz restaurace s přihlédnu�m k požadavkům hygieny na
pořádání akcí organizací a občanů.
RO pověřuje místostarostu jednáním se zástupcem ﬁrmy za účelem vysvětlení
požadavku na úpravu rozpočtu vybavení restaurace Na Obecní.
3/36 Rada obce vzala na vědomí průběh oprav budovy na hřiš�.
4/36 Rada obce vzala na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a pověřuje starostku odpovědět, že Obec Lichnov nemůže přistoupit
na podmínky Ing. Fialy a Ing. Pražákové pro převod kulturní památky Sloup se
sochou Panny Marie s dítětem do majetku obce, když splnění podmínky, a to výkup
pozemků pod autobusovou zastávkou Na Okluku by bylo v přímém rozporu se
stávajícími rozhodnu�mi ZO .
5/36 Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou projekčních prací na prodloužení
vodovodního řádu Lichnov  Dolní dráhy, ze dne 29.1.2016 učiněnou Ing. Novákem
Lubomírem, IČ 12650757, za cenu 57 596, Kč vč. DPH.
6/36 Rada obce vzala na vědomí požadavek knihovnice o zvýšení odměny za
prováděnou činnost knihovnice a rozhodla, že odměna nebude navýšena.
7/36 Rada obce rozhodla o neudělení sponzorského daru Městu Frenštát pod
Radhoštěm pro akci Cimbálové muziky, s ohledem na množství kulturních akcí, které
mají být konány a ﬁnancovány Obcí Lichnov v roce 2016.

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce do klubovny nad pohos�nstvím „Na Obecní“, kde se
společně pobavíme a zahrajeme si společenské hry.
Toto setkání se uskuteční v úterý dne 8. března 2016 v 16. hod. Členové výboru
v 15. hod.
Zve výbor KD

Březen 2016

Družina farmářů aneb příprava na soutěž
Ani letos by se naše školní družina neobešla bez hry Superfarmář. Hru si vyzkoušel
každý z nás. Některé hra bavila více, jiné méně, někoho ovšem nadchla. Cílem hry je
získat nebo koupit do svého chovu všechna zvířata od králíka až po koně. Hrajeme ji
hlavně pro zábavu, ale zároveň trénujeme na soutěž. Dominik Sedlář (4. tř.) nastavil
laťku hodně vysoko, když se vloni v krajském ﬁnále v Ostravě umís�l na fantas�ckém
3. místě.
Kdo naváže na jeho úspěch?
Patrik Pícha, 4. tř.
12. 2. 2016 ŠD pořádala karneval, kterého se zúčastnily i dě� z naší MŠ. Bylo zde k
vidění hodně masek, ale jen deset z nich bylo oceněno �tulem nejlepší masky. Tanec
se zábavnou hudbou střídal zajímavé soutěže, které si pro nás připravily žákyně z
EKOtýmu. Dvě hodiny se dě� mohly bavit a hrát. Byli jsme odměněni drobnými
pamlsky. Zábavná atmosféra zaplnila celý program. Na konci jsme byli odměněni
nafouknutým balónkem.
Lucie Hubeňáková a Zuzana Janečková, žákyně II. oddělení ŠD

Maminka se otočila a podívala se, jestli nemá nějaké drobné. Hledala je docela
dlouho, a tak ta�nek s dětmi je začali hledat s ní. Když peníze našli a otočili se, nebyl
tam stařec ani Bety. Všude se rozhlíželi, ale nebylo po nich ani vidu, ani slechu. Šli
domů. Doma nikdo ani nepromluvil. Bez Bety tam bylo �cho a smutno. Všem
chybělo její vrtění ocáskem. Druhý den ráno, když přišli k jídelnímu stolu, se dě�
rozbrečely. Proto již během dopoledne vyrobili plakáty, na kterých bylo napsáno:
„Hledá se naše fena Bety. Má světle hnědé ﬂeky, huňatou a dlouhou srst. Její uši jí
plandají všemi směry. Naposledy spatřena u nákupního centra. Možná je se starcem
se zelenou čepicí, černými křivými zuby a plnovousem. Telefon: +420 123 456 789.
Odměna: 10 000 Kč.“ Po obědě šla celá rodina rozlepit plakáty po sloupech a
lampách po celém městě Aš. Přitom se všech lidí ptali, jestli Bety neviděli. Lidé jim
slibovali, že dají vědět, když ji uvidí. Už se stmívalo, tak se vydali domů. Brzy ráno
někdo zazvonil u dveří. Ta�nek šel otevřít. Za dveřmi stál stařec se spící Bety
v náručí. Oba se pozdravili a stařec promluvil: „Jak jste hledali ty peníze, váš pes se
rozběhl a běžel do nákupního centra. Běžel jsem za ním. Potom nás z toho obchodu
vyhodili. Váš pes běžel až na kraj města. U kraje města byl unavený, lehl si a usnul. A
tak vám ho nesu.“ Bety vstala a radostně skočila na ta�nka. Ta�nek dal starci
slíbenou odměnu. Stařec odešel, ta�nek po�chu vyšel s Bety po schodech nahoru,
Bety se rozběhla, skočila dětem do postele a olizovala jim obličeje. Konečně byla
jejich rodina šťastná. A ten stařec? Ten už se měl také dobře – našel si práci, později
si postavil dům. A od té doby byli všichni lidé ve městě Aš šťastní.
Tereza Pustková, VI. Třída
********************************************************************

Velikonoční bohoslužby 2016 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
24. 3. Zelený čtvrtek 1700, během mše svaté bude obřad umývání nohou
25. 3. Velkopáteční obřady: 1800 Křížová cesta, po ní budou následovat obřady

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou byla
vyhlášena soutěž
na téma MĚSTO JAKO LITERÁRNÍ KULISA
Pes Bety
Kdysi dávno ve městě Aš žila jedna rodina Novákova se svým psem Bety. Jednou šli
na procházku a potkali starce. Vypadal vyhuble a prochladle. Měl zelenou čepici,
černé křivé zuby a dlouhý plnovous. Poprosil je, jestli by mu dali nějaké peníze.

26. 3. Vigilie slavnos� Zmrtvýchvstání Páně 2000
27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1000, po mši svaté bude žehnání pokrmů
28.3. Velikonoční pondělí 800

Náboženství a ideologie
V současné době, kdy velká část Evropy žije otázkou: Co s emigranty? Jak se k nim
máme stavět? Tak zároveň narůstají i xenofobní nálady ve společnos�. Mezi lidmi se
začíná šířit atmosféra strachu a ohrožení, nebo lépe, jisté skupiny, lidé, vyvolávají ve
společnos� toto neblahé a nevlídné prostředí, které pak samozřejmě navodí i
očekávanou událost, jak nám to dokládají současné poznatky z psychologie. Tímto
příspěvkem bych chtěl mírnit tyto zhoubné společenské projevy, které nám mohou
uškodit více, než sami emigran�, kteří si toho v boji zmítané zemi užili dost. Chtěl
bych upozornit, že mi nejde o obhajobu všech uprchlíků, jelikož nejsem naivní, že
všichni jsou dobráčci, kteří nutně potřebují pomoc, ale tak, jak je to běžné mezi námi
lidmi, vždy se najde dostatek parazitů, kteří zneužijí dané příležitos� jak si polepšit.
My Češi tomu dobře rozumíme!
V čem vidím velké nebezpečí: 1. Jak jsem již řekl: nevyvolávejme atmosféru strachu.
Vždyť jsou to lidé z masa a kos� jako my, touží žít spokojeně a v míru jako my. Nejsou
to přece nějaká monstra nebo neandrtálci, ale potomci velký kultur, které v něčem
zas�nily i tu naši evropskou. Uvědomme si, že když asyrská a babylonská říše byla na
kulturním a hospodářském vrcholu, tak v našich končinách bylo pusto a prázdno.
Možná pár jedinců se ohřívalo u ohně na Šipce ve Štramberku. Kdoví, jak to za pár
dese�le� či stale� bude u nás opět vypadat? Vždyť i ty velké kultury si myslely, že
tady budou věčně. A dnes vidíme, jak se zmýlily!
2. Druhé velké nebezpečí vidím v tom, když se nerozlišuje mezi náboženstvím a
ideologii. Islám často vnímáme jako expanzivní náboženství, v něčem i je, ale každé
náboženství se utváří v rámci kultury, i když jeho základem je nadpřirozený obsah.
Musíme si přiznat, že kultura východních národů se od naší demokra�cké společnos�
odlišuje. Nejsem si zcela jist, že ta naše je o mnoho lepší. Spíše bych řekl, že je jen
jiná. Měl jsem možnost dvakrát pobývat na Blízkém východě. Po první návštěvě se mi
ani do Evropy nechtělo vrá�t. Možná by mě to po nějakém čase přešlo, ale objevil
jsem tam jiný svět, který pro mě v lecčem předčil ten náš evropský, na který jsem byl
do té doby upřímně hrdý.
Co má přinášet člověku náboženství (myšleno monoteis�cké): Pokud věřím
v nadlidskou Lásku, která stvořila mě, tebe i jeho, tak máme společný zdroj a poslání
života. Máme i stejný cíl, život s Tím, který je hodný obdivu a úcty, protože mě stvořil
a prokazuje mi dobrodiní a lásku. Prostě ŽIVOT! Ideologie vychází od slova idea
(dokonalá forma existence věci), tedy něco, co je ideální, dokonalé,… Ideologie je
tedy jakýsi souhrn neživých doktrín, pravidel, norem, které mám či spíše musím
dodržovat, abych mohl být součás� oné skupiny, která tyto pravidla uznává. Pokud
toto nečiním, tak jsem v lepším případě vyloučen. Ti, kdo do této skupiny patří, si o
sobě myslí, že oni jediní mají dokonalé poznání, jak se co má nebo nemá dělat.
„Je to pravé umění života: najít souzvuk v tom, co trhá uši, soulad s �m, co nás dr�, a
melodii, když sotva popadáme dech…“ (L. F. Céline)
P. Roman Macura

Orel jednota Lichnov
pořádá ve dnech 7.3. až 17.3. 2016

TURNAJ V KUŽELKÁCH
registrovaných i neregistrovaných
o putovní pohár Orla jednoty Lichnov
XV. ročník
soutěž jednotlivců, dvoučlenná družstva – muži, ženy
Disciplína: 100 HS (2x 25 + 25)
Místo konání: kuželna u Orlovny (č.p. 271 v Lichnově  napro� 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 startmax2x
(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: 20.3.2016 v cca 14 hodin, resp. po dohodě s
pořadateli
.......................................................................................................................
Orel jednota Lichnov
pořádá v pátek 18. března 2016

TURNAJ V KUŽELKÁCH
neregistrovaných dě�
XV. ročník
soutěž jednotlivců – kluci a dívky 10 – 15 let
Presentace: dne 18.3.2016 – 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 (přezu�) s sebou

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

Vzduchovka 2016
STČS –AVZO a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 5. března v klubovně nad pohos�nstvím „Na Obecní“
43. 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.

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2015 – 2016 XIV. ročník
Výsledky v 6. kole – 19.2.2016:
ženy:
1 . 2. místo – Gilarová Ilona, Špačková Petra (279)
3. místo – Dadáková Pavlína (277)
4. místo – Špačková Jana (251)

muži:
1. místo – Matúš Miroslav (449)
2. místo – Jurek Stanislav (443)
3. místo – Dadák Lukáš (431)
4. místo – Koudelák Jaroslav (403)
4. místo – Vraník Fran�šek (300)

Výsledky po 6. kole
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (1268)
2. místo – Gilarová Ilona (1153)
3. místo – Špačková Petra (1071)
4. místo – Špačková Jana (1067)

muži:
1. místo – Dadák Lukáš (1926)
2. místo – Matúš Miroslav (1795)
3. místo – Jurek Stanislav (1731)
4. místo – Koudelák Jaroslav (1689)
5. místo – Vraník Fran�šek (1165)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín: 7. kolo – 19.3.2016 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

