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Z PR A V O D A J
OBCE
LICHNOV

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z 36. RO, Rada obce
 vzala na vědomí informaci o možnosti zhotovení projektové dokumentace
rekonstrukce dvou zdrojů tepla v objektu ZŠ a MŠ v Lichnově.
 schválila poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč na žáka 1. třídy školního
roku 2012/2013
 schválila ponechání zůstatku sdružených prostředků za rok 2011 za
financování veřejné osobní dopravy v okr. Nový Jičín na zvláštním účtu
sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce 2013.
 vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy v Lichnově
 vzala na vědomí zápis z komise pro rozvoj a estetizaci obce ze dne 1.8.2012.

UPOZORNĚNÍ
V poslední době se v naší obci množí krádeže různého majetku. Proto žádáme
občany, aby si řádně zabezpečili svůj majetek a všímali si různých podezřelých
osob nebo jejich podezřelého chování. V případě krádeže, ať již probíhající
nebo uskutečněné, je potřeba to oznámit Policii ČR – 158.

ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST POŠTY LICHNOV OD 1.9.2012
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 9.45
8.00 – 9.45
8.00 – 9.45
8.00 – 9.45
8.00 – 9.45

14.00 – 16.00
zavřeno
14.00 – 17.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

VI. GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

SDH Lichnov – hovězí guláš
Stínový výbor – hovězí guláš
Hostinec „Na Obecní“ – zvěřinový guláš
Harabišovi – Valašský guláš
Hostinec „Na Obecní“ – hovězí guláš
ČZS Lichnov – houbový guláš
ČZS Lichnov – hovězí guláš

Guláš sympatie – Stínový výbor – hovězí guláš

I. LICHNOVSKÝ KOŠT
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Mičulka Aleš
Drozd Petr
Bartošák Dušan
Klimeš Milan, Petr Vojtěch
Friedel Miloslav

Dne 18. 8. 2012 se v Lichnově za krásného letního slunného dne uskutečnily již
VI. Gulášové slavnosti a také I. Lichnovský košt domácích pálenek. Celkem se
vařilo 7 gulášů a v soutěží o nejlepší pálenku bylo 30 vzorků. Všichni soutěžící
v kuchařském klání byli odměněni cenami a spokojenými jedlíky. Košt
domácích pálenek hodnotila odborná porota. Přebytky vzorků jednotlivých
soutěžících byly za symbolickou cenu prodány. Výtěžek ve výši 3.219,- Kč bude
věnován Mateřské škole v Lichnově na zakoupení hraček.
Celý den byl doprovázen hudebním vystoupením Cimbálové muziky Radegast a
skupinou KopRock. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce Lichnov.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
Naše nejlepší školní zážitky
Adaptační kurz
V pátek 30. 9. 2011 jsme měli ve škole adaptační kurz, kterého se účastnili i
rodiče. Sešli jsme se ve třídě, a pak se společně přesunuli do tělocvičny. Tam na
nás čekali v pařezové chaloupce Křemílek a Vochomůrka. Společně s rodiči jsme
soutěžili. Největší úspěch měla jízda na velbloudech a prolézání kruhů. Po hrách
jsme si pochutnali ve školní jídelně na dobré pomazánce a pustili se do další
činnosti. Ukázali jsme rodičům, jak se rozcvičujeme před psaním a ve školní
družině jsme potom vyráběli chaloupku pro Křemílka a Vochomůrku.
Po pohádce Z mechu a kapradí jsme šli domů.
Byl to velký zážitek.
žáci l. třídy
Školní výlet
Když jsme se 22. 6. 2012 probudili, pršelo. Cestou do školy jsme museli mít
ještě pláštěnku. Počasí se ale umoudřilo. Jeli jsme na školní výlet. Autobus přijel
k Jednotě a odvezl nás do Ostravy na Slezskoostravský hrad. Posvačili jsme,
koupili jsme si něco na památku a pak začal pro nás program. Nás průvodce se
svými pomocníky měl připraveno mnoho vyprávění
a úkolů. Učili jsme se šlechtickému chování. Také jsme si prohlédli celý hrad.
Nejvíce se nám líbil sklep, kde byly čarodějnice. Potom jsme jeli do Dinoparku.
Viděli jsme tam pravěká zvířata a navštívili jsme také 3D kino. Na výletě se nám
moc líbilo.
žáci l. třídy
Mé ideální prázdniny
Mé ideální prázdniny bych si představovala tak, abych nebyla nemocná, mohla
chodit na koupaliště a za kamarádkami. Je super, že prázdniny trvají dva
měsíce, protože můžeme jezdit na dovolenou, být u babičky a u tety. Babička
nám napustí bazén a my se budeme„čvachtat“. U tety jezdíme s Petřičkou na
procházky a hrajeme si s ní. O prázdninách si odpočinu od školy, jsme celá
rodina pohromadě, nikdo nechodí do práce. A taky se budu o prázdninách
věnovat kocourkovi. Hurá, prázdniny!
Tereza Londová, III. Třída

Každý z nás se těší na letní prázdniny. Je to čas, kdy si děti odpočinou od učení.
Já bych si své prázdniny představovala takhle. Chtěla bych letět do Černé Hory,
jet na koňské závody do Trojanovic, s mamkou a taťkou si poslechnout koncert
Red Hot Chili Peppers a hned potom bych chtěla jet na tábor s Tojstoráky.
Poslední rok života? Ale kdepak! Chtěla bych oslavit své desáté narozeniny
v restauraci a potom hurá do školy. A ještě před tím, než se vydám
do školy, zajet s maminkou nakoupit školní potřeby. Ale pozor! I přes prázdniny
si musíme čas od času něco zopakovat, abychom to nezapomněli. Takhle by
měly vypadat mé ideální prázdniny.
Romana Vřesňáková, III. třída
V létě bychom jeli autem k moři, kde bychom se koupali, potápěli a opalovali
se. Chodili bychom po břehu moře, stavěli bábovičky a užívali si sluníčka. Pluli
bychom lodí po moři, objevovali různé druhy ryb a někdy bychom je i chytali. A
zpátky domů. Tady si postavíme bazén a budeme se v něm koupat. Hurá k tetě.
U ní bud hrát na počítači svoji oblíbenou hru a budu jezdit a pracovat s traktory.
Zajdeme k babičce a strýcovi, kteří bydlí nedaleko.
Pak si zabalím věci a pojedu domů, kde budu pomáhat tatínkovi a mamince.
Martin Petr, III. třída

Zveme Vás na přátelské setkání
u příležitosti 30. výročí otevření
Mateřské školy Lichnov
v sobotu 8. září 2012 ve 13.00 hod.

Program:





zahájení
prohlídka mateřské školy
skákací hrad
malování na obličej




občerstvení
reprodukovaná hudba
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců MŠ

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
Orel jednota Lichnov
pořádá další ročník dlouhodobé soutěže
XI. ročník (sezóna 2012-2013)
Určeno pro muže a ženy starší 15 let.
Zahajujeme v pátek 21. září 2012 v 17 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně
(21.9., 19.10., 16.11., 14.12.2012, 11.1., 15.2, 15.3., 12.4., 10.5.2012)
Přihlášky od 16,30 hodin v den zahájení
Startovné – 300.- Kč
Určeno pouze pro amatéry – občany Lichnova
(současné i bývalé, včetně jejich manželů i manželek).

OTEVÍRACÍ DOBA – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10 – 12
9 – 12

15 – 20 hod
15 – 20 hod
15 – 20 hod
15 – 20 hod
15 – 20 hod
15 – 20 hod
14 – 20 hod

Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862

TURNAJ V KULIČKÁCH
Orel jednota Lichnov zve všechny zájemce o hru v kuličkách na turnaj, který se
bude konat v neděli 16. září 2012. Přihlášky v den turnaje od 13,15 do 13,45
hodin. Zahájení ve 14 hodin. Hrát se bude na asfaltové ploše víceúčelového
orelského hřiště. Startovné 30.- Kč.

OREL JEDNOTA LICHNOV A TOJSTORÁCI
pořádají
v neděli 9. září 2012
XVI. ročník
silničního běhu dětí a mládeže
(včetně příchozích dospělých)
Časový pořad: 15,00 – 15,40 hod. presentace na hřišti
15,45 hod. zahájení
16,00 hod. start první kategorie
Vyhlášení výsledků – po doběhu poslední kategorie.
Každý účastník obdrží diplom, nejlepší ceny.
V případě deštivého počasí se běh uskuteční v pondělí 10. září 2012
(od 16 hodin presentace, v 17 hodin start)
Zvou pořadatelé

OREL TENIS CUP LICHNOV 2012
4. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme Vás na finálové turnaje tenisového Orel Tenis Cupu Lichnov.
Letošního ročníku se zúčastní 4 ženy, 24 mužů ve dvouhře a 16 dvojic ve
čtyřhře.
Do finálového turnaje postoupí 8 nejlepších hráčů (muži), 2 nejlepší ženy, ve
čtyřhře 8 dvojic.
Finálový turnaj dvouher se pro nepřízeň počasí uskuteční v náhradním termínu
určeném pořadateli – více informací na Víceúčelovém hřišti v Lichnově.
Finálový turnaj čtyřher se uskuteční v sobotu 8. září 2012 od 8 hodin,
v případě nepříznivého počasí další den neděli 9.9.2012 resp. v náhradním
termínu určeném pořadateli. Finálový turnaj bude odehrán vyřazovacím
způsobem (čtvrtfinále, semifinále, finále).
Celodenní občerstvení zajištěno.

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
SDH LICHNOV
Vás zve
na soutěž v požárním útoku
Datum:
Místo konání :
Zahájení soutěže:
Kategorie:

15. 9. 2012
fotbalové hřiště v Lichnově
14:00 hod.
Muži, ženy dohromady

Přijďte povzbudit lichnovské dobrovolné hasiče!

JUBILANTI
V měsíci září se dožívají významného jubilea:
Pavel Pustějovský
Stanislav Pustějovský
Luděk Polívka
Jenda Špirka
Miroslav Sztuchlík
Marie Najvarová
Ludmila Tichavská
Marie Pleskotová

60
60
65
70
70
75
80
80

Jarmila Holubová
Jindřiška Šmajstrlová
Eva Tichavská
Jarmila Veselková
Alenka Debefová
Anastasie Kašpárková
Bohumír Petr
Zdenka Kahánková

81
81
81
83
83
83
86
88

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

Vydává Obecní úřad v Lichnově. Vychází měsíčně v počtu 500 ks. Uzávěrka 25.
den v měsíci. Datum vydání - do 5. dne v měsíci. Zodpovědný redaktor: Pavlína
Mičulková, email: obecniurad@tkrlichnov.cz, webové stránky: www.lichnov.cz.
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.

KOUPÍM / PRONAJMU
ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY
v Lichnově a jeho okolí. Prosím nabídněte na
tel. 604 804 389

