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Z PR A V O D A J
OBCE
LICHNOV
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z 24. a 25. RO
Rada obce
 neschválila žádost V. V. o odpuštění místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle OZV.
 neschválila poskytnutí finančního příspěvku na hudební festival „Setkání
cimbálových muzik Valašského království“, který se koná ve Frenštátě p. R.
ve dnech 25.5. – 26.6. 2012
 schválila nájemce bytu č. 3 v domě č.p. 125 p. J. K. za podmínek uzavření
smlouvy o nájmu bytu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.
 schválila hostování s pouťovými atrakcemi na tradiční pouti v Lichnově panu
Oldřichu Pflegrovi a Zdeňce Flachsové, Krátká 149, Sviadnov, IČO: 63354403.
Rada obce
a) zřídila Komisi pro správu kanalizace.
b) jmenovala členy komise za obec Lichnov: Ing. Aleše Mičulku, Ing. Jana
Švrčka, Svatopluka Tichavského
 schválila poplatky dle přiloženého seznamu. (inzerce, kopírování,
nájemné,…) – více na www.lichnov.cz/obecni-urad/poplatky
 schválila prominutí poplatku Tělocvičné jednotě Sokol Lichnov za pronájem
kulturního zařízení ze dne 14.1.2012 – Dětské šibřinky.
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UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE KABELOVÉ TV
Dne 1. února 2012 dojde k výpadků některých TV stanic vlivem plánované
změny parametrů satelitního poskytovatele.
Poté bude potřeba u některý typů TV přijímačů aktualizovat seznam kanálů,
Set- top boxy se přeladí samy.
Týká se to pouze digitálního vysílání!!!

MUDr. JANA IRSÁKOVÁ
Z důvodu zástupu MUDr. Filipa bude ordinační doba dne 20.02.2012
v čase 07:30-09:45 hod. V tento den nebudou možné návštěvy pacientů.
Dne 03.02.2012 ambulance v Lichnově uzavřena z důvodu dovolené.
MUDr. Jana Irsáková

VALNÁ HROMADA NFC LICHNOV
v Pondělí 13.2.2012 od 18:00 hodin se v restauraci "Na hřišti" koná valná
hromada fotbalového klubu NFC Lichnov.

VZDUCHOVKA 2012
STČS –AVZO a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 25. února v klubovnách
XXXIX. ročník
přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
o putovní pohár starosty obce
Začátek ve 13.00 hodin.

Startovné : žáci 5 Kč , dospělí 10 Kč.

Soutěž žáků bude ukončena v 16.00 hod., soutěž dospělých v 18.00 hod.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 V LICHNOVĚ
Od 2. ledna až do 14. ledna probíhala celostátní Tříkrálová sbírka. Trojice dětí v
doprovodu dospělé osoby mohly v těchto dnech zaklepat i u vašich dveří s
žádostí o přispění do sbírky.
Skupinky koledníků vykoledovali:
HOTARKA KE STARÉ JIZBĚ A ZPĚT
6126,00 Kč
RÁJ, ZADKY A KŮTY
4660,00 Kč
STŘED 1 SMĚR KE KOSTELU
5337,00 Kč
DOLNÍ KONEC OD TRANSFORMATORU 7725,00 Kč
DAREMNÍ A HOREČKY
5338,00 Kč
OD KOSTELA NAHORU – HORNÍ DRÁHY 4490,00 Kč
ZEMANŮV MOST SMĚR HORNÍ KONEC 6702,00 Kč
STŘED 2 SMĚR ŠKOLA
4079,00 Kč
JEDNOTA - ZEMANŮV MOST
6685,00 Kč
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos
přispěli na tuto sbírku. Díky obětavé pomoci devíti skupinek koledníků se
podařilo v Lichnově vybrat: 51 142,00 Kč. Oblastní Charita Frenštát pod
Radhoštěm použije tyto prostředky získané z Tříkrálové sbírky v roce 2012 na
účel:
PODPORA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Velké poděkování patří i všem malým i velkým koledníkům.
Děkujeme i obecnímu úřadu v Lichnově, který zabezpečil pečetění
a dozor při otevírání a počítání pokladniček.
Za Charitu Frenštát p.R. Marcela Žižlavská (místní asistentka)

PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA - ÚNOR 2012
Každý čtvrtek v době 1630 – 1830 hod. 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 2.2. KORÁLKOVÁNÍ – 50Kč
Čtvrtek 9.2. KREATIVNÍ TVOŘENÍ S KÁČOU - 20Kč
Pondělí 13.2. SOVIČKA - 20Kč
Čtvrtek 16.2. DOVEDNÉ RUCE - 20 Kč
Čtvrtek 23.2. JARNÍ PRÁZDNINY
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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.
Marcela Žižlavská – tel.: 731 860 256 nebo 556 855 082

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2011 – 2012

X. ročník

Výsledky v 5. kole – 13.1.2012:
Muži:
Ženy:
1. místo – Dadák Lukáš (464)
1. místo – Polívková Soňa – (312)
2. místo – Koudelák Jaroslav (443) 2. místo – Mikundová Mirka (291)
3. místo – Dadák Jakub (392)
4. místo – Jurek Stanislav (386)
5. místo – Ing. Matúš Miroslav (382)
6. místo – Ladislav Jurek (350)
7. místo – Švrček Zdeněk (331)
Výsledky po 5. kole:
Muži:
Ženy:
1. Dadák Lukáš (1362)
1. Polívková Soňa – (1013)
2. Koudelák Jaroslav (1272)
2. Mikundová Mirka (993)
3. Ing. Matúš Miroslav (1254)
4. Jurek Stanislav (1240)
5. Dadák Jakub (1170)
6. Švrček Zdeněk (1069)
7. Jurek Ladislav (1028)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 6. kolo - 17.2.2012 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
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KOLEKTIVNÍ POKRYTECTVÍ
Než se dostanu k samotnému tématu článku, krátce vysvětlím pojem
„pokrytec“, aby nedošlo k špatnému pochopení příspěvku. Pojem je spojen
s antickým divadlem. Takto byli nazýváni ti, kdo vystupovali před publikem
s maskou na obličeji a hráli jinou postavu.
Pokrytec je tedy ten, kdo si před lidmi nasazuje masku, aby byl jiný, než
skutečně je. Tento člověk tedy ve svém životě není autentický, jeho postoj se
vyznačuje přetvářkou.
Upřímně si musíme přiznat, že každý z nás občas tuto masku používáme,
abychom si takto pomyslně získali přízeň druhých. Když takto jednám, nejsem
to já, nejsem opravdový a druhý člověk se nesetkává se mnou, ale jen s mou
maskou.
Financial Times. Deník zveřejnil reportáž s titulem: „Naked ambition“, „Nahá
ambice“. Byla to silná kritika italského zvyku vystavovat nahá ženská těla všude
a za jakýmkoliv účelem. Deník si kladl otázku, jak je to s feministickým hnutím a
ochranou ženy, aby nebyla redukována jen na sex a tělo!? Italové na základě
této reportáže začali uvažovat, jestli zvyk, který se stal v jejich zemi zcela
normální, nepřekračuje nějaké meze lidské důstojnosti a úcty k ženě.
Italům otevřeli oči Angličané. Kdo je otevře nám, abychom viděli, že i kolem nás
je pošlapávána důstojnost ženy. Často se naše evropská společnost, nevyjímaje
tu naši, dívá na arabský svět skrze prsty a ukazuje, jak neuctivě Arabové zachází
s ženami. Jsem si jist – a tuto jistotu zakládám na své osobní zkušenosti
s arabským světem, kterou jsem učinil před několika lety -, že mnoho žen
v arabském světě žije důstojněji než některé ženy v našem blízkém okolí.
To, že poukazujeme na problémy, které jsou hodně vzdálené, je pouhým
únikem od řešení vlastních problému nedůstojného zacházení s ženami
v našem okolí. Chceme řešit globální otázky, ale často si neumíme udělat
pořádek před vlastními dveřmi. Přitom tvrdíme, jak jsme vyspělí, kulturní a
humánní.
Proto si upřímně vážím těch, kdo nejenže pošlapáváni důstojnosti ženy vidí, ale
dovedou se za ní i postavit, když ona sama již žádnou vlastní hodnotu nevnímá.
P. Roman Macura
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
O zimě
Zima už je konečně tu. Odpoledne jdeme s kamarády na kopec vyzkoušet sníh,
který večer napadl. Máme s sebou boby, lyže, sáně, někteří i snowboard.
Soutěžíme, kdo pojede nejrychleji. Na kopci jsme zůstali až do večera, protože
to dobře klouzalo. Večer jsme únavou brzy usnuli. Ráno, když jsme se probudili,
opět hodně sněžilo. Odpoledne budou zase závody!
Lukáš Kuběna, III. třída
Jednou v roce je zima. Je to nejchladnější roční období. Někdy je sněhu hodně,
jindy málo. Často mrzne a padá prachový sníh. Většinou, když je sníh,
bobujeme, stavíme sněhuláky, koulujeme se, kloužeme se a také bruslíme na
ledu. Pořád musíme odhrnovat sníh z cesty a chodníků. Ale taky jsou Vánoce.
Celá rodina se sejde u svých známých. V zimě krmíme zvířátka v lese. Ptáčkům
sypeme do krmítka semínka. Zima trvá do půlky března.
Magda Lukešová, III. třída
Dnes v noci se mi zdál krásný sen, že každý rok jezdíme ze školy na hory na
Slovensko. Pobýváme tam asi týden a je nám tam dobře. Stavíme sněhuláky,
iglú, lyžujeme a jezdíme na snowboardu. Večerka je v 10 hodin a my jdeme
spát. Ráno po probuzení opět pádíme na svah. Nejlepší na tom je, že se
nemusíme učit. Po návratu na to vše rádi
vzpomínáme.
Lukáš Marek, III. třída
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče, zveme Vás s Vaším dítětem
k zápisu do mateřské školy
ve čtvrtek 16. února 2012
8:00 – 11:00 hodin
14:00 – 16:00 hodin
Potřebné dokumenty k zápisu: občanský průkaz, rodný list
Mgr. Alena Dobečková
ředitelka školy

Jana Jandová
vedoucí učitelka
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Sbor dobrovolných hasičů Lichnov
Vás srdečně zve na

Hasičské končiny
v sobotu 18.2.2012 v sále kulturního domu v Lichnově
začátek ve 20 hodin
vstupné včetně večeře 150 Kč
k tanci a poslechu hraje hudební skupina Bublifunk
taneční vystoupení - Street Boyzz Crew
předprodej vstupenek od 13.2.2012 na Obecním úřadě Lichnov

JUBILANTI
V měsíci únoru se dožívají významného jubilea :
Kašpárek Petr
Kašpárek Jaromír
Pavel Jaromír
Špalková Anna
Babincová Marie

60
60
60
60
60
Holubová Drahomíra

Bača Josef
Švrčková Anna
Kutáč Pavel, Ing.
Drozd Jan
David Vladimír
89

65
65
70
70
80

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.
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STŘECHY A JEJICH
REKONSTRUKCE

KLEMPÍŘSTVÍ POKRÝVAČSTVÍ
Komíny - Střechy-Nátěry-Krovy 2012
Prodej, dodávka a montáže plechových střešních tašek na míru vaší střechy. Rádi vám
pomůžeme navrhnout barvu a správnou povrchovou úpravu jak u plechových střech,
tak i u jiných typů střešních krytin, jako jsou betonové a pálené střešní krytiny, dále
modifikované hydroizolační pásy plochých střech a střešní šindele tak, aby životnost
materiálů byla co nejdelší. Dodávky jsou včetně všech správně navržených doplňků,
jako jsou různé ochranné prvky proti ptákům, sněhové zábrany, střešní okna, okapové
systémy a další tak, aby střecha byla plně funkční.
Neváhejte nás proto kontaktovat a my vám dle vaší dokumentace nebo skutečnosti u vás
na stavbě, zpracujeme výpočet materiálu a případně práce. Krátké dodací lhůty
rozvozu materiálu. Akční ceny na vybrané typy materiálu.

Při předložení tohoto letáku sleva 10% na střešní krytinu na objednávky
uzavřené do 14.4.2012

mobil: 603 744 364
telefon:558 439 732
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