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Váţení spoluobčané,
krásné, ale zároveň i trochu hektické období Vánoc je za nám. Čas nikdo nezastaví a tak se stalo,
ţe rok 2011 uplynul jako voda a my stojíme na začátku roku nového, roku 2012. Pevně věřím, ţe
většina z nás vstoupila do nového roku tou správnou nohou. Přelom starého a nového roku by
měl být obdobím, kdy je moţno se zamyslet a bilancovat co se nám v uplynulém roce povedlo a
co ne. V dnešní uspěchané době je stále méně času na podobná zamyšlení a proto by byla škoda
nevyuţít novoročního období. A co se povedlo v naší obci? Především vybudování nové
kanalizace a čistírny odpadních vod, které zlepší ţivotní prostředí v naší obci a zkvalitní i ţivot
Vás občanů. Ale podařily se i menší věci jako jsou rekonstrukce hlavních záchodů v Základní
škole, zbudování nové autobusové zastávky na Březinách, oprava cesty na Zadkách. V obci se
však jen nestavělo. Uskutečnilo se několik kulturních a společenských akcí na kterých
spolupracovali jak zástupci obce tak i spolky a sdruţení a farnost Lichnov. Tato společenská
setkání dávají občanům moţnost zapomenout na běţné starosti a umoţňují radovat se v kolektivu
stejně naladěných lidí. Toto se však neobejde bez spousty nadšených organizátorů, kterým na
tomto místě chci poděkovat za jejich práci, obětavost a finanční podporu, které vkládají pro
blaho obce a jejich občanů. A co se nepovedlo? Především máme velký černý puntík za novou
zastávku u Zemanova mostu, ale věřím, ţe se nám ho podaří vygumovat, aby zastávka mohla
slouţit tomu, čemu byla určena.
Závěrem mi Váţení spoluobčané dovolte popřát Vám i Vašim blízkým v roce 2012 hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody. To vše Vám přeji za sebe, za radu, za celé
zastupitelstvo a za zaměstnance Obecního úřadu.
Ing. Aleš Mičulka, starosta

Upozornění!
Čistírna odpadních vod od listopadu 2011 čistí odpadní vody od napojených občanů. V současné
době je napojeno cca 120 objektů v Lichnově a 50 v Bordovicích. Do kanalizace se smí
vypouštět odpadní vody z domácností, ale do kanalizačního řádu nepatří různé hadry, vlhčené
ubrousky, dámské hygienické potřeby ( ucpávají trubky a poškozují čerpadla), zbytky zeleniny a
potravin, oleje a tuky pouţívané v domácnosti (zanášejí potrubí a při rozkladu zapáchají) a
nepatří tam dešťové vody a ani močůvka s hnojůvkou.

Informace ze 8. zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce
schválilo cenu ve výši 17 Kč + 14% DPH , tj. 19,38,- Kč/m3 včetně DPH za dodávku pitné vody
z obecního „Pračkového“ vodovodu.
schválilo zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 390/2, trvalý travní porost, o
výměře cca 550 m2 v k. ú. Lichnov
schválilo zveřejnění záměru odprodeje příhradového stoţáru nacházejícího se na 2/3 pozemku
parc. č. 2039/1 o výměře 933334 m2 , lesní pozemek v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
schválilo zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 390/2, trvalý travní porost a části
p. č. 2050/1, ostatní plocha , v k. ú. Lichnov dle současného stavu zaměření
neschválilo zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2051/4, ostatní plocha, o
výměře cca 100 m2 v k. ú. Lichnov
schválilo poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 60.000,- Kč občanskému
sdruţení Tojstoráci na výstavbu lezecké stěny.
schválilo odpustit roční splátku Jednotě Orel Lichnov ve výši 40.000,- Kč.
schválilo rozpočet obce na r. 2012 ve výši 15 501 500,- Kč
uloţilo Finančnímu výboru provést kontrolu čerpání a zaúčtování dotace v oblasti podpory I.
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání,
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Informace z 22. a 23. Rady obce
schválila uzavření Smlouvy o dílo o poskytování prací a sluţeb (provedení úklidu sněhu z
komunikací a specifikovaných prostor ) mezi obcí Lichnov a p. Jiřím Lukešem, soukromý
zemědělec, IČO: 603 33 294, 742 75 Lichnov 199 a pověřila starostu obce podpisem této
smlouvy.
neschválila ţádost o pronájem obecního bytu v domě č.p. 125 pana Miroslava Mazače.
schválila zakoupení a montáţ 5-ti plastových oken v bytě na č. p. 125 v ceně dle nabídky od
firmy Knězek, s.r.o., Martinská čtvrť 1711, Frenštát p.R.
obce schválila sloţení inventarizačních komisí k provedení periodické inventarizace majetku
v roce 2011,

OZV č. 2/2011
OZV 2/2012 o místním poplatku – komunální odpad
Sazba poplatku pro poplatníka dle této vyhlášky činí 400,- Kč
Splatnost poplatku – ZMĚNA!
POPLATEK UŢ NELZE PLATIT VE DVOU SPLÁTKÁCH!!!
Poplatek lze uhradit pouze jednorázově a splatnost poplatku je nejpozději do 30. června 2012
Úhrada poplatku:
1) Převodem na účet obce Lichnov č. 1760172379/0800, jako variabilní symbol vţdy
uveďte číslo popisné svého trvalého bydliště a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno,
příjmení a počet osob za který poplatek platíte. Vyplňte prosím vše řádně, aby byla
přesná vaše identifikace.
Nebo
2) V hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Lichnově (ohlašovna - přízemí OÚ)
V případě dotazů volejte na tel.: 556 855 017 – OÚ
OZV č. 2/2010 o místních poplatcích – poplatek ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč
b) za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele
150,- Kč
Úhrada poplatku:
1) Převodem na účet obce Lichnov č. 1760172379/0800, jako variabilní symbol vţdy
uveďte číslo popisné svého trvalého bydliště a do zprávy pro příjemce uveďte:
jméno, příjmení a krátké sdělení, ţe jedná o poplatek za psa. Vyplňte prosím vše řádně,
aby byla přesná vaše identifikace.
Nebo
2) V hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Lichnově (ohlašovna - přízemí OÚ)
Upozornění!
Povodí Odry upozorňuje občany na zákaz sypání posekané trávy, listí a jiného odpadu na břehy
potoka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV

Vánoční trhy
Dne 9.12.2011, coţ byl pátek, se v ZŠ Lichnov konaly Vánoční trhy, které jsou ve škole kaţdým
rokem. Ale teď to bylo jinak! Místo pátku jsme vyráběli výrobky na prodej o den dříve - ve
čtvrtek. Nevím, jak v jiných třídách, ale my šesťáci jsme ještě všechno nestihli, a tak se poslední
úpravy dodělávaly v pátek. Byl to ale den, kdy jsme se i učili. Všechno se stihlo a po vyučování
jsme mohli ještě na chvíli odejít domů. Zahájení trhů proběhlo ve 15.30 hodin - nejdříve
vystupovali ţáci šesté třídy, proslov měl Josef Tichavský, závěrečnou píseň zahrál Přemysl
Holub a zapíval Vratislav Holub. A mohlo se prodávat. Kdo chtěl, mohl v 16.00 hodin vidět
pohádku Jak pejsek a kočička slavili Vánoce, kterou pod vedením paní učitelky Červenkové
zahráli ţáci naší školy. Všichni měli ještě moţnost občerstvit se ve školním bufetu.
Den byl opravdu skvělý, ale taky vyčerpávající. Za všechny bych chtěla poděkovat rodičům,
příbuzným ţáků i všem ostatním, kteří se na naše Vánoční trhy přišli jen tak podívat, těm, kteří si
koupili nějaký výrobek dětí a přispěli naší škole, a hlavně spoluţákům a učitelům, kteří trhy
organizovali.
Uţ teď se těšíme na Vánoční trhy v roce 2012.
Tereza Lacinová
Nový rok
Rok 2012 zde máme,
nová předsevzetí si dáváme.
Nechť se ţáci dobře učí,
nechť nás učitelé nemučí.
Přejeme si pevné zdraví.
“Taky pevné nervy,” učitelé praví.
Společně však přejem všem
celý rok jak slunný den.

Novoroční přání
Naše škola přeje všem,
ať nový rok je nádherný jak krásný sen.
Starý rok uběhl jako voda
a další k nám připlouvá.
Všem přejeme hodně štěstí a zdraví,
ať v tomto roce jen září.
Děti se snad lépe učit budou
a zlobivci se poučí,
ţe zlobení nikomu nesluší.

Vanda Kaděrková
Ţaneta Jiříčková
POZVÁNKA DO KLUBU DŮCHODCŮ
Zveme všechny členy Klubu důchodců na přednášku MUDr. Irsákové na téma „Stáří a
Cukrovka“, která se uskuteční dne 10. ledna 2012 v 17:00 hod. v klubovně nad pohostinstvím
„Na Obecní“.
Těšíme se na hojnou účast.
Zve výbor Klubu důchodců

PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA
LEDEN 2012
Kaţdý čtvrtek v době 1630 – 1830
a v pondělí od 1615 do 1730 v budově Orlovny
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz a samostatných plakátech.
Programy jsou pro děti i dospělé /účast rodičů není nutná, ale je vítána/.
Čtvrtek
Pondělí
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek

5.1.
9.1.
12.1.
19.1.
26.1.
27.1.

KORÁLKOVÁNÍ – 50Kč
SOVIČKA - 20Kč
DOVEDNÉ RUCE - 20 Kč
KREATIVNÍ TVOŘENÍ S KÁČOU - 20Kč
PŘÍPRAVA A VÝZDOBA SÁLU NA PLES
ORELSKÝ PLES
Vstup na pobytové činnosti na osobu pro děti
i dospělé je dle náročnosti programu
- v ceně káva a čaj.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.

Zřizovatel: Orel jednota Lichnov
Marcela Ţiţlavská 731 860 256 nebo 556 855 082
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 V LICHNOVĚ
V letošním roce budou v Lichnově chodit skupinky koledníků o víkendu buď 6.1. aţ 8.1.
2012 anebo víkend následující 13.1. aţ 15.1. 2012, časy a místa budou upřesněny v rozhlase
a na webu: www.vasvolnycas.cz v prvním týdnu v lednu.
Trasy skupinek koledníků:
STŘED 1 SMĚR KE KOSTELU
STŘED 2 SMĚR ŠKOLA
OD KOSTELA NAHORU – HORNÍ DRÁHY
JEDNOTA - ZEMANŮV MOST
ZEMANŮV MOST SMĚR HORNÍ KONEC
HOTARKA KE STARÉ JIZBĚ A ZPĚT
DOLNÍ KONEC OD TRANSFORMATORU
RÁJ, ZADKY A KŮTY
DAREMNÍ A HOREČKY
Za Charitu Frenštát p.R. Marcela Ţiţlavská

LICHNOVSKÁ „ KUŢELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2011 – 2012 - X. ročník
Výsledky ve 4. kole – 16.12.2011:
muţi:
ţeny:
1. místo – Jurek Stanislav (431)
1. místo - Polívková Soňa – (335)
2. místo – Dadák Lukáš (422)
2. místo - Mikundová Mirka (322)
3. místo – Ing. Matúš Miroslav (402)
4. místo – Dadák Jakub (392)
5. místo – Koudelák Jaroslav (388)
6. místo – Švrček Zdeněk (377)
7. místo – Ladislav Jurek (313)
Výsledky po 4. kole:
muţi:
1.
Dadák Lukáš (898)
2.
Ing. Matúš Miroslav (852)
3.
Jurek Stanislav (848)
4.
Koudelák Jaroslav (829)
5.
Dadák Jakub (778)
6.
Švrček Zdeněk (728)
7.
Jurek Ladislav (678)
8.
Vít Rek (480)

ţeny:
1. Polívková Soňa – (678)
2. Mikundová Mirka (671)

V kaţdém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdruţených)
= 15x do plných + 15x doráţková.
Další termín: 5. kolo - 13.1.2012 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
TJ SOKOL pořádá v sobotu 14. 1. 2012 v kulturním zařízení v Lichnově
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Začátek ve 14 hodin
Soutěţ o nejlepší masku
Tombola

Vstupné dobrovolné
Občerstvení
Moţná i malé překvapení

ROCKOVÝ KARNEVAL
Sobota 21. 01. 2012 v 19:00 hod.
v kulturním zařízení Lichnov
Večerem vás bude doprovázet kapela NEVÍM se svými hosty
Čeká Vás bohatá tombola! Hlavní cena – Motocykl CROS
Večeře domácí zabíjačka
Soutěţ o nejlepší masku
Cena vstupenky 170,- (večeře a místenka v ceně vstupenky)
Předprodej vstupenek na obecní úřadě Lichnov od 11.1.2012

DIREKT PLES
V pátek 10. února 2012 v 20:00 hod.
v celém areálu Kulturního zařízení v Lichnově
se koná
DIREKT PLES
Hudba: METEOR z Prahy (Brno)
DJ Králík
Moderuje: Roman Pastorek
Vystoupí Direkt s.m.o.
Jarmilky
Shahrazad
Bohatá tombola!
Vstupné: 250,- Kč
Předprodej vstupenek od 03.01.2012 u pana Mojmíra Čermáka na tel.: 736 185 215

JUBILANTI
V měsíci lednu se doţívají významného jubilea :
Konečná Eva
Pavlová Marie
Šindlář Vladimír
Tichavský Svatopluk
Jalůvka Vladimír
Babinec František
Zeman Ladislav
Drozdová Marie

60
65
70
70
75
80
82
89

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

