Informace z Obecního úřadu Lichnov
*************************************************************
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov ze dne 17.3.2016
4/8 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce od 7.
zasedání Zastupitelstva obce
5/8 Zastupitelstvo 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 25872826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Stanislava Kellera, nar. 3.6.1977, bytem 742 75 Lichnov 158.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech
práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané ve čtvrtek
26.5.2016, 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, nar. 29.5.1957, bytem 742 75 Lichnov 370.
6/8 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o zakládání svazku obcí
SOMPO 2016 a návrhu stanov a neschválilo vstup mezi zakládající členy
dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016.
7/8 A Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru od Římskokatolické farnosti
Lichnov u Nového Jičína, Lichnov 85, 742 75 Lichnov a to pozemek p. č. KN 110
o výměře 4079 m2 ostatní plocha, využití pozemku hřbitov, urnový háj a stavbu
márnice bez č.p. parc. č. st. 230 o výměře 70 m2 zastavěná plocha a pověřuje
starostku obce podpisem Darovací smlouvy.
7/8 B Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Kupní smlouvy č. SMPOZ33/0075
na pozemek p.č. st. 690 o výměře 23m2 za cenu 2898,- Kč a na část pozemku
2191/1 ( nově zaměřeného jako p.č.2191/29) o výměře 62m2 za cenu 890,- Kč,
vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína. Prodejní cena byla stanovená na základě
znaleckého posudku č. 2793-105/2016.
8/8 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2016
9/8 Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu Kontrolního výboru.
Usnesení z 37. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 29.02.2016
1/37 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.

2/37 Rada obce nesouhlasí s úhradou faktury firmě AMC Gastronom CZ, s.r.o.
v částce 12 100,- Kč vč. DPH za vypracování studie Hostinec „Na Obecní“, a
pověřuje starostku jednáním s panem Andrlem, zástupcem firmy AMC
Gastronom CZ, s.r.o.
3/37 Rada obce vzala na vědomí průběh jednání ohledně Sloupu se sochou
Panny Marie s dítětem.
4/37 Rada obce vzala na vědomí průběh kácení stromů.
5/37 Rada obce souhlasí s nákupem travní traktorové sekačky STARJET Exclusive
UJ 102-21 p4 od firmy AGROCAR s.r.o., Česká 685, Kopřivnice a to za cenu
99 500,- Kč vč. DPH, se záruční dobou 5 let.
6/37 Rada obce vzala na vědomí informace k cyklistickému závodu žen Gracia
Orlová 2016 a souhlasí s poskytnutím neomezené reklamní prezentace
pořadateli.
7/37 Rada obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2016 a doporučuje
Zastupitelstvu obce jeho schválení.
8/37 Rada obce vzala na vědomí informace o zakládání svazku obcí SOMPO 2016
a návrhu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 a návrhu
stanov a doporučuje Zastupitelstvu obce neschválit vstup mezi zakládající členy
dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016.
9/37 Rada obce doporučuje ZO zmocnit k zastupování obce na valné hromadě
ASPOMPO, a.s., konané dne 26.5.2016 k výkonů práv akcionáře p. Stanislava
Kellera.
10/37 Rada obce schválila program na 8. zasedání Zastupitelstva obce svolaného
na 17.03.2016.
11/37 Rada obce souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy č. SMPOZ33/0075 na
pozemek p.č. st.690 o výměře 23m2 za cenu 2898,- Kč a část pozemku 2191/1
(nově zaměřeného jako 2191/29) o výměře 62m2 za cenu 890,- Kč, vše v k.ú.
Lichnov u Nového Jičína. Prodejní cena byla stanovená na základě znaleckého
posudku č. 2793-105/2016 a doporučuje ZO její schválení.

3/38 Rada obce vzala na vědomí průběh oprav budovy na hřišti a souhlasí
s nákupem obkladů a dlažby do sauny v cenové nabídce 18 859,-Kč vč. DPH.
4/38 Rada obce vzala na vědomí dotazy vznesené občany na ZO a pověřuje
přípravou odpovědí členy RO.
5/38 Rada obce vzala na vědomí požadavky pana Klabazně a pověřuje
místostarostu dalším jednáním s tímto občanem.
6/38 Rada obce schválila plán jednání Rady obce Lichnov na II. čtvrtletí roku
2016.

Usnesení z 38. jednání Rady obce Lichnov, konaného dne 21.03.2016

Pondělí 18. dubna 2016
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Pátek 22. dubna 2016
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 20. dubna 2016
Kúty
16,00 – 16,30

Zadky

1/38 Rada obce vzala na vědomí plnění úkolů uložených v předchozích radách
obce.
2/38 Rada obce souhlasí se zadáním vypracování projektu s položkovým
rozpočtem úsporné varianty oprav restaurace Na Obecní a vybavení kuchyně
firmě AMC Gastronom CZ, s.r.o. a to za cenu 12 100,- Kč vč. DPH.
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 31.1.2005 s nájemcem p. Tomášem Milatou.

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

Sběr železného šrotu

Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v SOBOTU 16.dubna 2016 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
16. dubna v dopoledních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu
nepovolanými osobami.

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

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

18. dubna 2016
následně každé pondělí a čtvrtek
****************************************************************

Velkoobjemový odpad - kontejnery

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 23. dubna 2016 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
8,00 – 8,20
u „Pračky“ č.p.124 8,25 – 8,40
u kostela
8,45 – 9,05
most Horní dráhy
9,10 – 9,30
u čp.63 p. Gilarová 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).
**************************************************************
Hasiči Lichnov oznamují,
že v pátek 15.4.2016 od 15:00 hod. před hasičským domem se bude konat

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod.
Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače, mobily.
Zdarma lze převzít pouze komletní vysloužilé elektrozařízení.
Po telefonické dohodě si přijedeme pro spotřebiče až k vám domů!
Volejte prosím 776 825 915

Duben 2016 ZŠ Lichnov
Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků a 700 let výročí narození Karla IV.
Ve čtvrtek 25. 2. k nám přijeli opět dva pánové ze šermířské skupiny Pernštejni.
Tentokrát si pro nás připravili zábavné vyprávění o Lucemburcích, ale i o rytířích
jako takových. Dozvěděli jsme se toho spoustu o historii – například to, že Jan
Lucemburský byl přezdíván „král cizinec“, protože pobýval stále mimo české
země, navíc rozhazoval v cizině peníze.
Ale kdo by se mu divil, když se k němu česká šlechta chovala jako k nějakému
zloději. Jenže tehdy se ctnost pána určovala podle toho, jak hodně utrácel při
turnajích a slavnostech. Král nakonec zemřel slepý při výpomoci spojencům v
bitvě u Kresčaku.
Potom oblékli jednoho z nás do brnění. Celkově to znamenalo obléct si
drátěnou košili, přilbici a kovové pláty na hruď. Když tohle všechno dostal na
sebe, přibral asi 20 kg.
Na konci představení proběhla ukázka šermu, při které létaly i jiskry.
Akce se mi moc líbila, protože nebyla jen o naučném výkladu, ale i o nějakém
tom vtipu. Těším se na další představení.
František Jurek, VIII. třída
Dne 25. 2. k nám do školy přijeli šermíři z Pardubic. Tentokrát se jednalo o téma
zaměřené
na Lucemburky. Na začátku se nás ptali, co o Lucemburcích víme. Poté si vybrali
jednoho nedobrovolného dobrovolníka (Jakuba Reka), kterého oblékli do
historického oblečení. Názvy byly tak zvláštní, že se nedaly ani zapamatovat.
Kuba dostal brnění, helmu, zbraň a „hurá do boje“! To samozřejmě ne. Dále
vybrali tři dobrovolníky, kteří se utkali v souboji – museli například trefit štít
soupeře nebo malý kroužek, to vše za jízdy na koni (dřevěném!). Po turnaji
proběhly ukázky ze života Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda
Lucemburského. Na konci nám oba ukázali šermování s různými meči. Jiskry
létaly sem
a tam. Také jsme se mohli na cokoli ptát. Akce se mi líbila a těším se, až zase
přijedou.
Václav Palát, VIII. třída
Napište dopis sami sobě ve věku 45 let
- 45.roč. mezinárodní soutěže Světové poštovní unie v psaní dopisů pro
mládež
V Lichnově dne 14. 3. 2016
Milý Tomáši,
našel jsem časovou schránku, a proto jsem se rozhodl, že napíšu sám sobě.
Prosím, otevři tento dopis, až ti bude 45 let.Tak kde bych začal.
Mám na tebe hodně otázek. Jsi bohatý? Vyděláváš miliardy? Jestli ano,

jakou máš práci? Oženil ses? Máš děti? Pokud ano, doufám, že jenom dvě.
Doufám, že máš v garáži Hot Rod s dvanáctiválcem a hlavně Bentley. Nezapomeň
si koupit tygra, pokud ho ještě nemáš. Obrovská vila s obrovským bazénem, to
bych si taky nechal líbit. Je toho hodně? Jasně že ne! Vyděláváš miliardy, tak si
přikup i luxusní jachtu. Už ses projížděl v bugině po Sahaře? Jestli ne, tak si to
naplánuj. Nezapomeň objet celý svět. Kup si tryskáč. Daruj pár miliard na různé
organizace a charity, aby o tobě říkali, že jsi dobrý člověk.
Ale jestli nevyděláváš miliardy, použij tento dopis jako palivo do ohně. Aspoň se
zahřeješ.
S pozdravem Tomáš
Tomáš Krupa, 14 let, ZŠ a MŠ Lichnov, Lichnov 360, 742 75 Lichnov
V Lichnově dne 14. 3. 2016
Můj Milý Já,
píšu ti z minulosti, tedy do budoucnosti. Než ti přijde tento dopis, bude ti 45 let.
Mně je teď 14. A den, kdy ti tento dopis píšu, je pondělí 14. 3. 2016. Já jsem už
poslala přihlášky na střední školy. Zajímalo by mě, jestli jsem si zvolila správně. Za
měsíc mám přijímačky a samozřejmě jsem se ještě nezačala učit. To bych jinak
nebyla já. Snad jsem je nějak zvládla a na nějakou tu střední školu se dostala. Ale
tohle ty už všechno víš.
Chtěla bych vědět, jestli jsi ty, mé budoucí já, šťastná. Šťastná a zdravá. To je věc,
kterou bych si moc přála. A jsem zadaná? Jen doufám, že ano. Snad si plním sny,
když už konečně můžu. Když teď ještě nejsem plnoletá, tak to nějak nejde. Nějak
si tipuju, že mám psa, ohledně koně si jistá nejsem. Je zvláštní takhle psát,
protože ty už to všechno víš. Mě to teprve čeká. Tak snad to bude stát za to. Taky
přemýšlím, jestli bydlím ve městě nebo na vesnici. V tuto chvíli ani nevím, kde
bych chtěla jednou bydlet. Ve městě je vše blíž, ale na vesnici můžeš mít
pozemek a zvířata. Takže si myslím, že (já) ve 45 letech bydlím na vesnici.
Odhaduju, že nějakou dobu jsem ale ve městě bydlela.
Snad jsem nevyvedla žádnou kravinu. Doufám, že ze mě není alkoholik, kuřák
nebo něco podobného, to bych opravdu nechtěla. I když je to názor čtrnáctileté
holky. Myslím, vím, že je správný. Na závěr bych chtěla říct – važ si toho, co máš,
může být hůř. Užívej a mysli pozitivně, ať můžeš říct, užila jsem si to, žila jsem
tak, jak jsem já chtěla. To je ode mne vše.
Pa, s pozdravem Káťa (čtrnáctiletá)
Kateřina Jalůvková, 14 let, ZŠ a MŠ Lichnov, Lichnov 360, 742 75 Lichnov

Výsledky přeboru ve střelbě ze vzduchovky
V letošním 43. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
se zúčastnilo 92 startujících, což je nejvyšší počet stejně jako v loňském roce.
Přeborníkem obce za rok 2016 a držitelem putovního poháru starostky obce na
další rok se stal Jakub Dobečka s 94 body.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci :
1. Jalůvková Veronika
2. Mikeska Václav
3. Pustějovská Adéla

66 b.
29 b.
21 b.

Starší žáci :
1. Jurek František
2. Lukešová Barbora
3. Lukešová Magda

96 b.
82 b.
78 b.

Junioři :
1. Dobečka Jakub
2. Vaněk Ladislav
3. Frýdl Martin

94 b.
85 b.
83 b.

Ženy :
1. Tichavská Dana
2. Langerová Věra
3. Tekulová Adéla

84 b.
82 b.
77 b.

Juniorky:
1. Mikundová Tereza
2. Pustějovská Vendula
3. Pištěláková Eva

63 b.
56 b.
49 b.

Muži :
1. Jalůvka Petr
2. Skapka Jiří
3. Němec Jakub

88 b.
86 b.
86 b.

Senioři:
1. Rys Ferdinand
2. Dobečka Zdeněk
3. Drozd Aleš

91 b.
90 b.
86 b.

V soutěži tříčlenných družstev zvítězilo družstvo Mysliveckého sdružení s 259
body před družstvem Dobrovolných hasičů s 256 body a družstvem STČS s 234
body.
Nejvyšší nástřel 96 bodů získal Jurek František v kategorii starších žáků, kde však
soutěžící stříleli s oporou.
*****************************************************************

GRAND PRIX – kuželkářské turnaje pro mládež 8 – 15 let

V březnu se v Lichnově uskutečnilo 5. kolo – v kategorii 8-10 let Bibiána Gilarová
(3.místo), v kategorii 11-12 let Jan Dadák (5.místo) a Jakub Boháč (8.místo) a
v kategorii 13-15 let Adéla Žižlavská (9.místo).

JARO JE TADY
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často
přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při
odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných
domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž 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. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení
např. konev s vodou, resp. 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 nebo 150, 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 se měl chovat
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 kraj

Výukový kurz Nordic Walking (chůze s holemi) pro seniory
Odbor sociálních věcí i letos připravil pro cílovou skupinu senioři 60+ výukový
kurz Nordic Walking, který bude probíhat v termínech 25. 4. 2016, 2. 5. 2016 a
9. 5. 2016. Ve dvou lekcích proběhne instruktáž a procházka naučnou stezkou
Beskydské nebe. Poslední lekce bude zaměřena na oblast aktivního zdravotního
stylu, nebudou chybět ochutnávky zdravých svačin a jednoduchých jídel.
Počet účastníků lekcí je omezen, proto je nutné, aby se zájemci o kurz přihlásili
do pondělí 18. 4. 2016 na telefonním čísle 556 833 177 (paní Bronislava
Papáková), emailem na bronislava.papakova@mufrenstat.cz nebo osobně na
odboru sociálních věcí (kancelář č. 37).
Lekce budou probíhat v pondělí výše uvedeného data vždy od 14:00 – 16:00
hodin, sraz účastníků bude před recepcí Městského úřadu Frenštát pod
Radhoštěm.
Kurz i s případným zapůjčením holí je zdarma.
Papáková Bronislava
Koordinátorka komunitního plánování
*****************************************************************

Lyžařský výcvik dětí z MŠ
V termínu od 29. února do 4. března se děti z MŠ v Lichnově zúčastnily
lyžařského výcviku na Bílé v Beskydech. Doposud děti z MŠ neměly možnost se
takovéto akce zúčastnit. I přes ne úplně ideální sněhové podmínky, udělaly děti
obrovský pokrok. Pro některé z nich to bylo úplně první seznámení s lyžemi.
Zatímco první den se spíš učily padat a vstávat, tak den poslední již předváděly
bravurní jízdu a ti nejlepší z nich se celý kurz zakončily závodem ve slalomu na
opravdu prudkém kopci. Děti přijížděly unavené, ale šťastné a plné zážitků.
Celá akce proběhla bez zranění, až na pár rýmiček a puchýřů z lyžáků. Obrovský
dík za to patří paní učitelce Denise Gattingerové, která celou akci zorganizovala
a po celou dobu kurzu se o děti vzorně starala. Byli bychom rádi, kdyby se
podařilo stejnou akci uspořádat i v příštím roce.
Děkujeme
Rodiče malých lyžníků z MŠ

Orel Tenis Cup Lichnov
8. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty

30. ROČNÍK
mezinárodního cyklistického závodu žen
28. 4. - I. ETAPA
Orlová – Štramberk
Start 13.00 hod., cíl přibližně 15.40 hod.
29. 4. - II ETAPA
Lichnov - Lichnov
Start 11.00 hod.(před kostelem),
cíl přibližně 13.35 hod.(pod Mysliveckou chatou)
30. 4. - III ETAPA
Havířov -Ostrava- Havířov - Časovka
Start 9.30 hod.
30. 4. - IV. ETAPA
Dětmarovice – Lysá hora
Start 15.00 hod., cíl přibližně 16.40 hod.
1.5. - V. ETAPA
Orlová (8 okruhů)
Start 10.00 hod., cíl přibližně 12.35 hod.
*************************************************************

Pozvánka
Zveme všechny členy ČZS na výroční členskou schůzi konanou
dne 9.4.2016 v 18:00 hod. na Moštárně.
Výbor ZO ČZS
****************************************************************

Vítání občánků
Chtěli bychom požádat všechny rodiče jejichž dítě se narodilo
do 30. 4. 2016 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť se závazně
přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově
tel. 556 855 017, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín Vítání občánků je sobota 14.5.2016.

Vyhlašujeme tenisovou soutěž pro amatérské tenisty (hráči z Lichnova mají při
přihlašování přednost).
Hraje se v období květen až září 2016 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 pátku 22. dubna 2016 na tel. 739 880 862 nebo email:
matusm@tkrlichnov.cz
Hlaste se co nejdříve, počet účastníků omezen.
*****************************************************************

Turnaj o putovní pohár starosty Orla jednoty Lichnov XV. ročník
Dne 18.3.2016 uspořádal Orel jednota Lichnov turnaj v kuželkách pro děti,
zúčastnilo se 16 dětí z Lichnova, Bordovic, Frenštátu p.R., Nového Jičína a Oder
Výsledky:
žáci 10 – 15 let: 1. Radim Babinec (Odry), 2. Jan Dadák (Lichnov), 3. Vojtěch
Hendrych (Odry)
žákyně 10 – 15 let: 1. Tereza Londová (Bordovice), 2. Karolína Cahlíková
(Lichnov), 3. Bibiána Gillarová (Lichnov)
Ve dnech 7. až 17.3.2016 byl turnaj pro dospělé – registrované i neregistrované
– zúčastnilo se celkem 28 kuželkářů z Lichnova, Kopřivnice, Štramberka, Nového
Jičína, Hranic, Veřovic
Výsledky:
ženy – registrované: 1. Iva Volná (Nový Jičín)
ženy – neregistrované: 1. Dobromila Vinklárová (Hranice), 2. Ilona Gilarová
(Lichnov), 3. Pavlína Dadáková (Lichnov)
ženy neregistrované – dvojice: 1 Pavlína Dadáková a Ilona Gilarová
muži – registrovaní: 1. Jiří Madecký (Veřovice), 2. Jaroslav Tobola, 3. Ivan Říha
muži – neregistrovaní: 1. Lukáš Dadák (Lichnov), 2. Miroslav Klvaňa (Hranice), 3.
Dalibor Vinklár (Hranice)
muži registrovaní – dvojice: 1. Pavel Milo a Ivan Říha
muži neregistrovaní – dvojice: 1. Lukáš Dadák a Jaroslav Koudelák
Absolutním vítězem se stal Jiří Madecký (registrovaný) z Veřovic.
Kompletní výsledky najdete na www.orellichnov.cz.

SDH LICHNOV
Po krátké zimní přestávce se opět rozběhly pravidelné schůzky Mladých hasičů,
které probíhají v tělocvičně ZŠ Lichnov. Každý čtvrtek MH kromě her a soutěží
trénovali především rychlost a správnost vázání uzlů. Své nabyté zkušenosti
hodlali zúročit na soutěžích ve Fulneku a Veřovicích. Dne 5. 3. 2016 proběhla
soutěž Fulnecký uzel, kde družstvo starších ve složení Magdaléna Lukešová,
Viktorie Mikesková, Barbora Lukešová, Ondřej Truchlý a Stanislav Keller obsadilo
krásné 7. místo. Soutěžilo se také jednotlivě. V kategorii mladších se na 33.
místě umístila Adéla Pustějovská, ve starších obsadila Magdaléna Lukešová 7.
místo. Po návratu ze soutěže si MH ještě vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky
v Lichnově, kde se také umístili v mladších i starších kategoriích na předních
místech.
12. 3. 2016 proběhla Uzlovaná ve Veřovicích, kde se soutěžilo opět v družstvech
a jednotlivě. Družstvo starších obsadilo 4. místo. V kategorii jednotlivci starší se
Viktorie Mikesková umístila na 9. místě a z mladších byla z Lichnova nejlepší
Adéla Pustějovská, která obsadila 17. místo.
Gratulujeme a děkujeme vedoucím za jejich přípravu.
Pustějovská Patricie –jednatelka SDH Lichnov
******************************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na setkání , které se uskuteční
v úterý dne 12. dubna 2016 v 15 hod.
Tentokrát se setkáme v ZŠ Lichnov, kde si pro nás děti připravily krátkou besídku.
Těšíme se na Vás
Zve výbor KD

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2015 – 2016 XIV. ročník
Výsledky v 7. kole – 19.3.2016:
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (327)
2. místo – Gilarová Ilona (318)
3. místo – Špačková Petra (281)
4. místo – Špačková Jana (228)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (445)
2. místo – Koudelák Jaroslav (402)
3. místo – Jurek Stanislav (389)
4. místo – Vraník František (265)

Výsledky po 6. kole
ženy:

1. místo – Dadáková Pavlína (1595)
2. místo – Gilarová Ilona (1471)
3. místo – Špačková Petra (1352)
4. místo – Špačková Jana (1318)

muži:

1. místo – Dadák Lukáš (2382)
2. místo – Matúš Miroslav (2220)
3. místo – Jurek Stanislav (2148)
4. místo – Koudelák Jaroslav (2092)
5. místo – Vraník František (1430)

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

Další termín: 8. kolo – 15.4.2016 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

