Z P R AV O D A J O B C E
LICHNOV

Říjen 2011
OBECNÍ ÚŘAD V LICHNOVĚ

Divadelní představení v Lichnově
Divadelní spolek Divadlo Pod Věží Štramberk
uvádí zpěvohru Jana Wericha a Jiřího Voskovce
„ Divotvorný hrnec „
dne 9.10.2011 v 18:00 hodin v Kulturním domě v Lichnově
Vstupné: 50,- Kč (děti do 15-ti let zdarma)
Zveme vás na výše uvedené divadelní představení
Komise kultury a sportu
Vážení spoluobčané,
druhá etapa odkanalizování obce Lichnov byla úspěšně k 30.9.2011 ukončena. V termínu, bez
úrazu, při dodržení finančních nákladů (tunel Blanka).
Děkuji vám všem za spolupráci. Řečeno v hantýrce mladé generace pro kterou žumpa, septik,
hovnocuc, bude neznámým pojmem – byli jste super (skoro všichni). Přesto mi dovolte zvlášť
veřejně poděkovat pracovníkům z Ukrajiny pod vedením Ing. Moldavana, kteří odvedli největší
kus práce. Ještě jednou děkuji.
Jan Kahánek, starosta obce
I. etapa – projekt, vyřízení dotace.
II. etapa – hloubení stok a veřejné přípojky, výstavba ČOV, 8 přečerpávacích stanic, terénní
úpravy, asfaltování komunikací
III. etapa – budování domovních přípojek, zkušební provoz, splnění podmínek dotace, stočné

Informace z 16. a 17. RO
Rada obce
•
uložila starostovi obce písemně upozornit některé občany na nevhodné nakládání
s obecními pozemky.
•
vzala na vědomí nabídku firmy ASA Expert a.s. (stavební projekce) na zateplení ZŠ a
MŠ Lichnov a rozhodla se pro oslovení dalších firem.
•
schválila Darovací smlouvu mezí Obcí Lichnov, se sídlem Lichnov 90, 742 75, IČO:
00298115, DIČ: CZ00298115 jako dárcem a Dětským domovem a Školní jídelnou se sídlem
Masarykova 607, 742 58 Příbor, IČO: 47998296 jako obdarovaným a pověřila starostu obce
jejím podpisem. Předmětem smlouvy je finanční dar v hodnotě 5000,- Kč.
•
vzala na vědomí nabídku firmy SmVaK a.s. na odprodej objektu na pozemku p.č. 14/2
v k.ú. Lichnov (nevyužívaná čerpací stanice) a rozhodla se tuto nabídku nepřijmout.
•
navrhuje cenu 55 tis. Kč za odprodej stožáru na Červeném Kameni, další spojené
náklady s prodejem stožáru uhradí kupující a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
•
pověřila Komisi pro výstavbu a estetizaci obce připravit návrh na personální obsazení a
provoz ČOV .
Z: S. Tichavský, T. 3.10.2011
•
souhlasí s budováním veřejných přípojek k novým RD a stavebním parcelám. viz.
příloha. Souhlasí s navrhovanými cenami firmy RI-STAV s.r.o.
•
souhlasí s postupem při vydávání revizních šachet dle usnesení č. 2/5 ze Zastupitelstva
obce ze dne 11.8.2011 a pověřuje starostu a pro lepší komunikaci s občany i správce majetku p.
Mariána Lukeše podpisem darovacích smluv.
•
pověřuje Ing. Fialu prošetřením požadavku JUDr. Václava Kamína ve věci prodeje části
pozemků.
UPOZORNĚNÍ !!!
Žádáme občany, aby měli připravené popelnice na pravidelný svoz komunálního odpadu nejlépe
den předem, jelikož svoz probíhá už od 6:00 hod. ráno a svozová trasa není vždy stejná.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Motoveterán klub Lichnov
pořádá
sběr železného šrotu a akumulátorů
v sobotu 8.října 2011 od 11:00 do 16:00 hodin
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 měli šrot připravený u svých domů před svozem.

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
SDH Lichnov pořádá ve spolupráci s firmou Elektrowin sběr vysloužilých elektrozařízení.
Sběr proběhne v sobotu dne 8.10. 2011 v době od 8:00 do 12:00 před hasičárnou. Elektro
zařízení bude odebíráno bezplatně. Zařízení musí být kompletní !!!
Seznam zpětně odebíraných elektrozařízení
Skupina chlazení:
velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká
zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení
s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním
technikem) s výjimkou splitových jednotek
Velké spotřebiče:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro
používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory,
ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické
ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti
výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání,
stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva,
kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro
odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování
nebo podobné použití, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní velké
elektrické nástroje apod.
Ostatní spotřebiče:
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění,
zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné
spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací
hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá zařízení pro
soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů,
ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů,
nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků,
šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití,
nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické
nástroje z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo
uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů,
ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené apod.
Obrazovky:
televize a monitory
!!! Do zpětného odběru nepatří: žárovky a zářivky; bojlery, cartridge !!!
SVOZ VELKOBOJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Velkoobjemový odpad – kontejnery
Pondělí 10.října 2011
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy 16,30 – 17,00

Pátek 14. října 2011
u kostela
„Klimíček“ čp. 274

10,00 – 18,00
16,00 – 16,30

Komínovka
Váha ZD

17,00 – 17,30
17,30 – 18,00

Daremní
přejezd k Vlčině

16,30 – 17,00
17,00 – 17,30

Středa 12.října 2011
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 15.října 2011 (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 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

RODINNÉ CENTRUM ORLOVNA V LICHNOVĚ
Od 5.řijna 2011 znovu zase cvičíme:

KARATE A SEBEOBRANA
každou středu od 1800 – 1900 v budově Orlovny
Co je to vlastně karate ...
Karate je možné definovat jako umění sebeobrany beze zbraní. Sestává z
dynamických útočných a obraných technik, které využívají všech částí
těla pro dosažení maximální účinnosti.
Opravdu zapálené cvičení karate také zvyšuje vyrovnanost a pohodu, rozvíjí
jasnost myšlenkových pochodů, přináší hlubší náhled do vlastních duševních

schopností a v neposlední řadě zvyšuje sebevědomí karateky. V tomto smyslu
není karate konečným cílem, ale pouze prostředkem k dosažení konečného
cíle. Je to činnost, kde rostoucí věk není překážkou. Ten spíše zvyšuje
schopnost opravdu dokonalé koordinace mysli a těla.
Na první schůzce nutná účast rodičů !!!
Těší se na Vás Tomáš Jaroň

RODINNÉ CENTRUM ORLOVNA V LICHNOVĚ
pořádá pravidelné cvičení na Orlovně:

KALANETIKA
Pro ty z Vás, které se cítíte unavené, vyčerpané, bez chuti do života a
s mizerným sebevědomím – máme pro Vás výzvu. Přijďte jednou taky! Nezáleží
na věku (jsou mezi námi 16-ti letá děvčata i aktivní babičky), nezáleží na kondici –
tu budeme tvořit. Mnohá z nás máme navíc svá různá zdravotní trápení či omezení
– nic není překážkou. Vše probereme a najdeme řešení.
Nejde o hektické a fyzicky náročné cvičení. Základem jsou pomalé,
nenáročné, opakované posilovací a protahovací cviky, které zvládne každá z Vás.
Jde jen o to, jak poctivá k sobě budete, jak se naučíte soustředit sama na sebe,
nekritizovat se a přirozenou cestou zvedat to své zdravé sebevědomí. Věřte, že
kalanetika je pro každou z Vás. A výsledky opravdu jsou.
Nic ale neslibuji, vy samy se musíte přesvědčit.
Přijít mezi nás můžete:
•
Pondělí - od 1900 – 2000 hod
•
Čtvrtek - od 1900 – 2000 hod
Těšíme se na Vás

Eva Peigerová (tel. 737 940 094)

ANALOGOVÁ TMA SE BLÍŽÍ

Vás se ale netýká, protože máte

kabelovou televizi

TKR LICHNOV
AKCE DO 30.11.2011

Ještě nemáte rozšířenou nabídku PLUS programů DVB-C
Pořiďte si internet 6 MB bez limitu dat za 350 Kč měsíčně včetně DPH,
od nás dostanete slevu na celý rok - rozšířenou digitální nabídku
PLUS programů DVB-C za cenu rozšířené analogové nabídky – tzn,
nikoli za 480 Kč, ale za 356 Kč měsíčně.
CORSAT s.r.o. Nový Jičín – telefon 603 468 354 , 556 710 590

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV
Škola slaví „padesátku“
A je to tady. Konečně je sobota 3. září 2011. Víte, co je to za den?

Jsou to moje 50. narozeniny.V té době jsem byla mladá a krásná, nevadilo mi to křičení a běhání po škole,ale teď,
když jsem starší, tak mi ten hluk ničí život.
Nyní se vám ale pochlubím, jaké jsem měla krásné narozeniny.
Moje oslava začala už v 10.00 hod. ráno, kdy Jirka připravil pro děti opičí dráhu.
Od 13.00 hod. proběhla prohlídka všech mých tříd, pak následovala historická sokolnická show a na závěr mi
zahrála dechová kapela Javořinka.
Tento den byl prostě skvělý a pro mě to byl velký zážitek. Jsem ráda, že to zaměstnanci školy tak pěkně zařídili. A
proto vám děkuji.
Do dalších let bych si přála, aby mě navštěvovaly jen hodné a inteligentní děti, které si mě budou vážit.
Vaše škola v Lichnově
Tereza Lacinová, VI. roč., člen Žákovského parlamentu
50. výročí otevření ZŠ školy v Lichnově
Naší škole uběhlo 50 let.
"Slavnostní otevření nové školy bylo ve dnech 2. a 3. září 1961 za účasti široké veřejnosti. Tento školní rok byl
zahájen v pondělí dne 4. září 1961 v 8:00 hodin slavnostním shromážděním žáků v nové tělocvičně."
Otevření nové školy jsme slavili v sobotu 3. září 2011.Sešla se spousta hostů, bývalých zaměstnanců školy a
žáků.Už od 10 hodin se mohly děti zapojit do soutěže, kterou připravil Jirka Matúš a jmenovala se Opičí dráha:
podlézalo a přeskakovalo se, lezlo po lanech, vyhýbalo se praporkům a plnilo spoustu dalších úkolů ... Bylo u toho
hodně zábavy i legrace.
Ve 12 hodin se vyhlásili vítězové. V 13:00 hodin na hlavní chodbě zazněl proslov paní ředitelky, blahopřání škole
žáky žákovského parlamentu a slavnostní přípitek.
Návštěvníci se mohli pohybovat po celé škole, shlédnout výstavu hub v učebně přírodopisu, prohlédnout si třídy
vybavené interaktivními tabulemi a také se podívat na PowerPointové prezentace o činnosti naší školy. V budově
hostům pomáhali žáci v zelených tričkách, členové žákovského parlamentu, kterých jste se mohli zeptat na různé
věci týkající se školy. Ve 14:00 hodin se program přesunul na místní fotbalové hřiště, kde proběhla historická
sokolnická show. Viděli jsme, jak sovy a dravci rychle létají, jak loví kořist a jak jsou dobře vycvičeni. Tato show se
lidem určitě líbila. Po vystoupení se někteří lidé vrátili zpátky do školy na koncert dechové hudby Javořinka, kde
lidové písničky zahráli a zazpívali i absolventi naší školy.
Po celou dobu se mohli přítomní občerstvit na hlavní chodbě školního bufetu.
Žákům se tento den líbil. A myslíme si, že i návštěvníkům školy.
Proto chceme poděkovat všem, kdo škole přispěl k oslavě jejich 50. narozenin.
Veronika a Mojmír Blažek, VII. a VIII. roč., členové Žákovského parlamentu

Servis, kontroly a revize plynových zařízení
−
−

servis, kontroly a čištění plynových kotlů a bojlerů
revize vyhrazených plynových zařízení

Radim Pavlát
e-mail: plynservis.pavlat@seznam.cz
Lichnov 311, 742 75

Tel.: 777 066 669
Provozní doba: Po – Pá: 8 – 16 hod.

FINÁLOVÝ TURNAJ OREL TENIS CUP LICHNOV 2011
Finálový turnaj Orel Tenis Cup Lichnov 2011 – dvouhra muži

Čtvrtfinálové zápasy:
Jaroslav Kučera – Petr Kutáč st. – 6:0, 6:1
Pavel Hazuka st. – Petr Osterezy – 1:6, 6:4, 3:6
Roman Ulrich – Tomáš Sedlář – 6:2, 6:4
David Matúš – Pavel Hazuka ml. – 6:0, 6:1
Semifinálové zápasy:
Jaroslav Kučera – Roman Ulrich – 3:6, 6:2. 6:0
Petr Osterezy – David Matúš – 7:5, 0:6, 3:2 (Osterezy vzdal)
Finále:
Jaroslav Kučera – David Matúš – 6:4, 2:6, 6:7 (7:4 - tie break)
Vítězem 3. ročníku se stal David Matúš
Finálový turnaj Orel Tenis Cup Lichnov 2011 – dvouhra ženy:
Monika Kutáčová – Ludmila Matúšová – 6:2, 6:2
Vítězkou se stala Monika Kutáčová
Finálový turnaj Orel Tenis Cup Lichnov 2011 – čtyřhra
Čtvrtfinálové zápasy:
Elektrozařízení budou odebírána bezplatně a pouze v úplném stavu (nesmí chybět jednotlivé
části).
Pavel Hazuka ml., Tomáš Sedlář – Petr Osterezy, Jaroslav Jurek – bez boje Hazuka, Sedlář
Jan Cahlík, René Stonawski – Aleš Cochlar, Filip Lukáš – 0:6, 1:6
Stanislav Jurek, Roman Lorenc – Jiří Bača, David Matúš – 2:6, 6:3, 7:6 (7:5 tie break)
Pavel Hazuka st., Jiří Janáček – Petr Kutáč st., Petr Kutáč ml. – 5:7, 5:7
Semifinálové zápasy:
Pavel Hazuka ml., Tomáš Sedlář – Stanislav Jurek, Roman Lorenc – 6:1, 6:2
Aleš Cochlar, Filip Lukáš – Petr Kutáč st., Petr Kutáč ml. – 7:5, 7:5
Finále:
Pavel Hazuka ml., Tomáš Sedlář – Aleš Cochlar, Filip Lukáš – 6:3, 6:4
Vítězem 3. ročníku se stali Pavel Hazuka ml. a Tomáš Sedlář
Projektová dokumentace kanalizačních přípojek,
v případě zájmu včetně zajištění stanovisek správců sítí a územního souhlasu.
brücknerprojekt
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
www.brucknerprojekt.cz Kontaktní osoba : Ing. Jan Stuchlík, Tel: 734547346

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - OREL
Otevírací doba

Pondělí ……….. . .. 15 – 18 hod
Úterý ... ………..…. 15 – 18 hod
Středa ..…………. 15 – 18 hod
Čtvrtek ... ……..…. 15 – 18 hod
Pátek ……….……. 15 – 18 hod
Sobota …10 – 12 … 15 – 18 hod
Neděle … 10 – 12 … 14 – 18 hod
Za chladného a deštivého počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem),
objednávky na tel. 739 880 862

LICHNOVSKÁ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA
sezóna 2011 – 2012
X. ročník
Výsledky v 1. kole – 16.9.2011:
ženy:
místo – Mikundová Mirka (305)
místo – Polívková Soňa – (262)
muži:
1. místo – Dadák Lukáš (437)
2. místo – Koudelák Jaroslav (399)
3. místo – Jurek Stanislav (392)
4. místo – Dadák Jakub (386)
5. místo – Ing. Matúš Miroslav (367)
6. místo – Ladislav Jurek (350)
7. místo – Švrček Zdeněk (339)
8. místo – Vít Rek (254)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 2. kolo - 14.10.2011 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma. Stále možnost se přihlásit!
SOKOL OPĚT CVIČÍ
Pondělí:
Úterý:

ženy
st. žačky

19:00 – 20:00 hod.
17:00 – 18:30 hod.

XV. ROČNÍK SILNIČNÍHO BĚHU DĚTÍ A MLÁDEŽE

11. září 2011 uspořádali
Orel jednota Lichnov a Tojstoráci
XV. ročník
silničního běhu dětí a mládeže
Za slunečného počasí se běhu zúčastnilo celkem 14 dětí a 1 dospělý.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky…………100 m …………..Liduška Petrová
Předškoláci …………. 100 m ……........ Martin Koudelák
Nejmladší žákyně….... 200 m …..… Viktorka Mikesková
Nejmladší žáci ……… 300 m ……………..… Petr Ulčák
Mladší žáci………….. 500 m …………..… Marek Ulčák
Žákyně ……………… 800 m ……………. Dita Hrčková
Starší žákyně ……….. 1000 m ……..Veronika Tichavská
Příchozí ………………………….…… Miluše Štěpánová
PO STOPÁCH HISTORIE
Vážení občané Lichnova,
jako člen Československé obce legionářské se snažím zmapovat příslušníky 12. roty 4.
střeleckého pluku Prokopa Velikého založené během 1. světové války v Rusku. Jedním z těchto
příslušníků legie ruské je také lichnovské rodák František Tichavský, narozený 31. 3. 1885,
pravděpodobně v domě, kde se u Vás v obci říkávalo „ u Valentů“. To je moje domněnka, otec
Františka
byl totiž Valentýn. Uvedený ruský legionář sepsal své vzpomínky do formy deníku, který
zanechal svému synovi z druhého manželství, ten se jmenoval Josef (lidé a
v rodině mu říkali Joža). Určitě si ho někteří z Vás pamatují, hrával v obecní dechovce Lesanka.
Pan Josef Tichavský však již není mezi námi a svůj život dožil v Domově pro důchodce ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Bohužel v pozůstali po něm a ani v jeho rodině se zmiňovaný deník
nenašel a v současnosti zbývá již jediná možnost. Požádat Vás občany Lichnova, jestli si tento
deník nepamatujete nebo jste o něm neslyšeli. Uvítám jakoukoliv informaci, která by mohla
vyřešit tuto detektivní práci a možná i deník nalézt. Pan Josef Tichavský moc lpěl na tom, aby se
deník dochoval a veřejně to dával najevo, tak ho možná někomu půjčil a někdo na něho
zapomněl. Nečiním si v případě jeho nálezu žádné nároky a po prostudování ho
samozřejmě vrátím. Děkuji Vám všem za pomoc a ochotu a věřím, že se nám společně podaří
najít kus ztracené historie.
Ing. Petr JUREČKA, tel. 605 926 208, pjurda@centrum.cz

DRAKYÁDA
Tojstoráci, Rodinné centrum a Farnost Lichnov vás zvou

na tradiční akci
Drakyáda
Koná se v neděli 9.10.2011 v 15:00.
• Sraz na Orlovně, následně se přesuneme na Závrší k Lipkám.
• Soutěžíme o nejkrásnějšího doma vyrobeného draka a o draka, který nejdéle létá.
• S sebou vezměte špekáčky na opékání.
• V případě špatného počasí se koná o týden později.
Více na www.vasvolnycas.cz
JUBILANTI
V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea :
Špaček Miloš
Pustějovská Anna
Šimíčková Věra
Mráz Miroslav
Špačková Milada
Bačová Albína
Boháč Pavel
Holík Milan
Kubalová Vlastislava
Špačková Štěpánka
Špačková Anežka
Tichavský Oldřich
Gilarová Marie
Genzerová Drahomíra
Debef Jaroslav, MUDr.
Polívková Drahomíra
Trčka Miloslav

60
60
65
65
65
70

70
75
80
80
81
81
83
84
86
86
90 – dlouholetý tajemník
MNV Lichnov
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
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