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ZPRAVODAJ
OBCE
LICHNOV
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POZVÁNKA
na 9. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov, které se uskuteční
ve čtvrtek 29. března 2012 v 18.00 hod.
v klubovně nad pohostinstvím „Na obecní“
Program bude zveřejněn obvyklým způsobem.

Informace z 26. RO
Rada obce
 schválila jako člena Komise pro rozvoj obce a estetizaci p. Milana Žáčka
 schválila zakoupení a montáž plastových oken v rámci rekonstrukce domu č.p.
125 (byt č. 2 a chodba) v ceně 22 950,- Kč od firmy Pavel Knězek, s.r.o.,
Martinská čtvrť 1711, 744 01 Frenštát p.R., IČO:27817431
 nedoporučila Zastupitelstvu obce schválit žádost o poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 200 000,- Kč Občanskému sdružení Tojstoráci, 742 75 Lichnov,
IČO:22724877.
 schválila uzavření kupní smlouvy mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75,
IČO:00298115 jako prodávajícím a firmou Daruel, s.r.o., Za Zvoničkou 91, 671
82 Dobšice, IČO:25361252 jako kupujícím a pověřila starostu obce jejím
podpisem.(Předmětem smlouvy je výkup odpadu, použitého rostlinného oleje
a použitého rostlinného tuku)
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Z činnosti Obecního úřadu v Lichnově za rok 2011
Počet obyvatel obce Lichnov k datu 01.01.2012:
z toho muži:
z toho ženy:
Z celkového počtu 1476 je 261 dětí do 15-ti let.

1476
767
709

Do obce se v roce 2011 přihlásilo k trvalému pobytu
Z obce se v roce 2011 odhlásilo
V roce 2011 v obci zemřelo
V roce 2011 se v obci narodilo

30 občanů
31 občanů
12 občanů
10 občanů

Počet vítání občánků do svazku obce:
Počet svatebních obřadů v obci:
z toho církevní sňatek
Sbor pro občanské záležitosti navštívil v roce 2011
Návštěvy u příležitosti Diamantové svatby

2
1
1
55 jubilantů
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Počet čísel evidenčních (rekreační objekty)
Poslední přidělené číslo popisné
Počet evidovaných psů

36
520
223

Informace o zveřejňování osobních údajů
Zveřejňování jubilantů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel …, říká, že údaje , jichž je
obec a obecní úřad dle tohoto zákona uživatelem, může údaje využívat, jen jsou-li
nezbytné pro výkon jejich působnosti. Dle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů a
dosavadní praxe je vyhledávání jubilantů a získávání těchto údajů z evidence obyvatel
přijatelnou vyhledávací činností obce. Tuto činnost lze podřadit pro výkon samostatné
působnosti obce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a celkový kulturní
rozvoj obce, v souladu s místními zvyklostmi. Samozřejmě v případě zveřejnění těchto
údajů, je nutno brát v úvahu zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a formát
zveřejňované informace. Jako přijatelnou formou, která nemá způsobilost zasáhnout do
soukromého a osobního života jubilanta, považuje Úřad pro ochranu osobních údajů
zveřejnění ve formě: jméno, příjmení a dosažený věk.
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Zveřejňování výstupů z jednání zastupitelstva a rady obce
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňování zápisů ze zasedání
zastupitelstva obce žádným způsobem neupravuje. Právní základ pro toto
zveřejňování poskytuje § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, podle něhož může povinný subjekt, jímž je mj. i
každá obec, zveřejnit za podmínek stanovených tímto zákonem jakoukoli
informaci, která se vztahuje k její působnosti. Zveřejněním může být zveřejnění na
internetu, na úřední desce obecního úřadu, v obecním zpravodaji apod. Z toho
tedy vyplývá, že obec musí z publikovaného dokumentu odstranit veškeré
zákonem chráněné údaje. Toto pravidlo se nejčastěji týká zaznamenaných
osobních údajů. Zveřejněný zápis by proto neměl obsahovat informace, které jsou
spojené či „snadno spojitelné“ s konkrétní fyzickou osobou. V praxi se tato
anonymizace obvykle provádí tak, že z textu zápisu jsou odstraněna jména,
příjmení, adresy bydliště a data narození všech fyzických osob.
Povinnost odstranit ze zveřejňovaného zápisu všechny zaznamenané osobní údaje
nemá obec tam, kde by dotčená fyzická osoba předem souhlasila s jejich
zveřejněním (což bude spíše výjimečně), nebo tam, kde existuje zvláštní zákonný
důvod, jenž obec opravňuje daný osobní údaj dále zpracovávat bez souhlasu
dotčených fyzických osob. Nejčastěji se jedná o tzv. oprávněné zveřejněné osobní
údaje ve smyslu §5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, … . Příkladem mohou být údaje dostupné v katastru nemovitostí nebo
v obchodním rejstříku. Obsahuje-li zápis takový údaj, např. údaj o vlastníkovi
konkrétní nemovitosti, jedná se o údaj, jenž v principu nemusí být anonymizován,
neboť se jedná o údaj již zveřejněný ve veřejném katastru nemovitostí. Další
ustanovení § 8b zákona č. 101/2000 Sb., atd.
Popsané pravidlo lze tedy shrnout tak, že obec může zápis zveřejnit, musí z něj
však odstranit veškeré zákonem chráněné údaje, především osobní údaje.
Přípustné bude v některých případech uvedení pouze iniciál jmen a příjmení bez
adresy. V těchto případech je ovšem třeba brát i ohled na velikost obce, kdy
zejména u menších obci by i uvedením prostých iniciál již nedošlo k dostatečné
anonymizaci. Totožná pravidla se uplatní i při zveřejňování přijatých usnesení.
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Tříděný odpad – novinky a změny od 1.března 2012
Třídění ukládá zákon o odpadech a nakonec poplatek za odpad se stanovuje
podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu vytřídíme, o to více
bychom mohli ušetřit na poplatku za odpad.
Sběr použitého rostlinného oleje a použitého rostlinného tuku
Využijte nové možnosti třídění odpadu! Od 1. března 2012 je na dvoře v areálu za
hostincem „Na Obecní“ umístěn kontejner na sběr
použitého kuchyňského oleje a potravinářských tuků.
Sběrný kontejner najdete vedle vchodových vrat kotelny
kulturního domu.
Vybíraný olej by neměl obsahovat hrubé nečistoty. Do
kontejneru vhazujte olej v uzavřených PET lahvích či
plastových kanystrech. Takto shromážděný rostlinný olej je
dále zpracován na standardizovaný produkt, využitelný v
energetice, stavebnictví apod.
Upozornění:
Zákaz vhazování průmyslových a motorových olejů!
Vyléváním rostlinného oleje z domácností do odpadu
způsobujete škody v kanalizační infrastruktuře!

Elektroodpad
V průběhu měsíce března bude umístěn E-box (viz. foto)
na chodbě obecního úřadu v Lichnově.
E-box je určen ke sběru veškerých drobných
elektrozařízení z domácnosti (s výjimkou zářivek)
např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné
počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další.
Baterie a akumulátory se odkládají do boxu
umístěného nad vhozovým otvorem.
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Dále během měsíce března budou umístěny v obci Lichnov 3 kontejnery na malé
spotřebiče (Stará Jizba, Muzeum,
Bordovice-rozcestí). Do kontejneru patří drobné
elektrozařízení, (kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany, telefony,
elektrické hračky apod.
Nepatří sem naopak televizory,
PC monitory, zářivky a úsporné zářivky, či chladničky.
Přední strana kontejneru je tvořena v horní části
sklopnou kapsou šíře 600mm a výšky 310mm.
Při vkládání se kapsa vyklopí a do ní se vloží
elektrospotřebič. Následně se kapsa vrátí do původní
polohy a vložený spotřebič spadne dovnitř kontejneru.

Sklo
V průběhu měsíce března dojde k rozšíření sběrných míst na tříděný odpad – SKLO
(zelené kontejnery). Přesný seznam míst bude uveden v Obecně závazné vyhlášce
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Lichnov, která bude aktualizována na březnovém zastupitelstvu.

Plasty
V rámci sběru separovaného odpadu chceme občanům obce Lichnov usnadnit
sběr plastů, proto obec zavádí od března 2012 pro občany novou službu: sběr
plastů do igelitových žlutých pytlů.
Občanům bude 6 ks pytlů na 1 RD dodáno. Do nich se bude sbírat plast, včetně
plastových láhví, které je nutno před uložením řádně sešlápnout.Sběr plných
pytlů bude prováděn vždy 1x v měsíci. První svoz bude 30.3.2012. Tyto plné pytle
musí být zavázané a vystavené ke sběru u cesty, podobně jako popelnice. Svoz
bude uskutečněn ve stejný den jako svoz komunálního odpadu.Stávající zvonové
kontejnery na plast (žluté) budou nahrazeny kontejnery na kolečkách se sklopným
víkem.
Sběrná místa budou rozšířena, což bude uvedeno v OZV o stanovení systému
shromažďování,…….. která bude aktualizována na březnovém zastupitelstvu.
Bližší informace uvedeme na letáčcích, které budou rozvezeny spolu s pytlemi.
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Zavírejte dveře! Již mi táhne na šedesát.
Než se dostanu k samotnému tématu, tak bych se jen letmo zamyslel nad vnímáním
času, které je velmi subjektivním jevem. Jinak vnímám čas, jako mladý člověk, - my ne již
mladí to dobře víme - jinak jako dospělý a zcela jinak jako stařec. Mladý člověk má na
všechno čas, nikam nespěchá, vše má ještě před sebou, z nudy vymýšlí hlouposti,
protože neví co s časem. Dospělý nemá věčně čas, potřeboval by, aby den měl alespoň
30 hodin, aby všechno, co si naplánoval, mohl stihnout. Starcům čas plyne rychle, i když
nikam nespěchají, avšak je to tím, že vše jim jde již pomaleji. Když se nad tím pořádně
zamyslíme, tak si mohu říci: vždyť je to blbost. Hodiny na věži kostela odbíjejí pro
každého stejně, jak pro mladého, tak pro starého. To je ono subjektivní, ne jak hodiny
odbíjejí, ale jak ten čas prožívám a využívám. Abychom lépe pochopili toto subjektivní
vnímání času, musíme si uvědomit, s čím srovnávám časovou jednotku. Když budu
vztahovat 50 let vůči času existence světa (4,7 miliard let), tak to bude zanedbatelná
hodnota, avšak když těchto 50 let vztáhnu k průměrnému životu člověka, tak to bude
něco podstatně jiného.
Tímto krátkým zamyšlením nad relativností pojetí času jsem chtěl navodit téma
malování kostela. Náš farní kostel sv. Petra a Pavla, postavený v roce 1794, bude mít
letos již 51 let od svého posledního vymalování. Asi většinou všichni chápeme, že je to
vcelku pěkná řádka let (myšleno ve vztahu k životu člověka). V našich domácnostech
bychom za tu dobu alespoň 5krát malovali (myšleno obyčejnou českou rodinu), v kostele
se však nic nedělo. Samozřejmě, že to bylo ovlivněno mnoho okolnostmi, které tomu
bránily. Letošní rok by měl být pro lichnovský kostel zlomový, jelikož se dočká onoho
vytouženého malování. Výmalba kostela by měla proběhnout během června, aby na
pouť 1. července byl kostel v novém a krásném hávu.
Jan Masaryk, poválečný ministr zahraničí, když navštěvoval obce, tak prvně zavítal na
hřbitov a následně do kostela (přitom to nebyl žádný zbožný křesťan). On sám tvrdil, že
podle toho, jak se lidé starají o hřbitov a kostel, pozná, jací lidé tam žijí. Pokud máme
úctu k dědictví předků, které nám zde zanechali, tak budeme mít úctu i k sobě navzájem.
V naší obci nenajdeme větší a hodnotnější kulturní bohatství po předcích než kostel sv.
Petra a Pavla.
Tak jako vše v tomto světě, tak i výmalba kostela bude něco stát. Větší část
potřebných peněz se podařilo sehnat díky finanční podpoře obce a dotace z Ministerstva
kultury. Pořád však chybí asi 50 000 Kč. Pokud byste chtěli pomoci tuto částku snížit,
můžete zaslat peníze na tuto adresu nebo účet. Na darovanou částku lze vystavit
potvrzení pro odepsání z daně.
P. Roman Macura
Římskokatolická farnost Lichnov u Nového Jičína, Lichnov 85, 742 75,
bankovní spojení: ČSOB 176069212/0300
www.lichnov.farnost.cz
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FARNOST LICHNOV
Vás zve na koncert
J. Haydn - 7 posledních slov Spasitele na Kříži
v podání komorního orchestru P.J. Vejvanovského
který se koná v neděli 18. března 2012 ve 14:30 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
Vstupné dobrovolné

Všichni jste srdečně zváni
MUDr. JANA IRSÁKOVÁ

Vážení pacienti,
z důvodu nemoci lékaře (zlomená noha) bude ordinační doba dočasně upravena
takto:
1.3.2012 – čtvrtek: 7:30 – 10:00 – Lichnov
7.3.2012 – středa: 15:00 – 17:00 – Lichnov
8.3.2012 – čtvrtek: 7:30 – 10:00 – Lichnov
12.3.2012 – pondělí: 7:30 – 10:00 – Lichnov
14.3.2012 – středa: 15:00 – 17:00 – Lichnov
15.3.2012 – čtvrtek: 7:30 – 10:00 – Lichnov
19.3.2012 – pondělí: 7:30 – 10:00 – Lichnov
21.3.2012 – středa: 15:00 – 17:00 – Lichnov
22.3.2012 – čtvrtek: 7:30 – 10:00 – Lichnov
Ostatní dny zástup MUDr. Filip Václav, amb. Veřovice
Prosím, pokud potřebujete pouze recepty na léky, které pravidelně užíváte,
odevzdejte seznam sestře nebo jej ponechte v poštovní schránce, recepty si
můžete vyzvednout v nejbližším termínu dle seznamu. Na toto vystavení nebude
uplatněn regulační poplatek
Děkuji za pochopení!
MUDr. Jana Irsáková
POZVÁNKA DO KLUBU DŮCHODCŮ
Zveme všechny členy Klubu důchodců na besedu s promítáním videa o Japonsku,
která se uskuteční dne 6.3.2012 v 17:00 hod. v klubovně nad pohostinstvím „Na
Obecní“
Zve výbor KD
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
Studený varhanní koncert
V den, kdy byly největší mrazy, na cestách ledové kluziště, a když se z jazyků
stávaly nanuky, jsme se my, celý druhý stupeň ZŠ Lichnov, vydali do kostela sv.
Petra a Pavla. Všichni jsme usedli do dřevěných lavic a zaposlouchali se. Jako první
vstoupil na scénu pan farář a uvedl celý koncert. Potom přišel na řadu pak Martin,
který je profesionálním hráčem na varhany. Začal nám vyprávět o životě Johana
Sebastiana Bacha. No schválně, věděli jste, že měl dvacet jedna dětí? Ten musel
mít nervy ze železa. Paní učitelky vám jistě potvrdí, že je těžké vydržet s deseti,
natož s tolika dětmi. Měl také dvě manželky, dvě matky a pro změnu jednoho
otce. Ale byl to chudák - v jeho šlépějích šli nakonec jen čtyři jeho synové. Mě
osobně by to nepotěšilo. Pan Martin povídání doplnil skladbami hranými na
varhany. Ke konci už jsme se klepali zimou, ale s údivem jsme poslouchali dál.
Cestou zpátky do školy se mi podařilo párkrát uklouznout a spadnout, ale nelituju,
přeci jen si něco pamatuju, a proto vám teď o tom můžu psát. Byl to zajímavý a
inspirující zážitek.
Zdeňka Peigerová, VI. třída
Návštěva z Rožnova
Ve čtvrtek 9. 2. 2012 se k nám do ZŠ Lichnov přijeli podívat a říct nám něco
zajímavého o netopýrech a psech žákyně a učitelé ze školy v Rožnově pod
Radhoštěm. Celá naše šestá třída byla nejdříve na zajímavé přednášce o
netopýrech. Dověděli jsme se, jaké druhy netopýrů žijí u nás v České republice, a
to od těch největších druhů až po ty nejmenší. Někteří netopýři mají velké uši, jiní
zase vypadají, že mají vousy. Někteří z nás si je přestavují jako upíry s velkými
zuby, kteří sají krev. To jsou ale příběhy z pohádek. Jak je to doopravdy? Netopýr
není upír, je mu jen podobný.
Mezitím byla devátá třída na přednášce o psech. Pak jsme si to vyměnili.
Přednáška o psech byla stejně zajímavá, ale i zábavná, protože si přednášející
s sebou přivezli i tři psy. Dvě feny, Roxy a Arku, a jednoho psa Danyho. Psi byli
velice inteligentní, dokonce jsme si s nimi i hráli. Byla bych ráda, kdyby k nám
návštěva z Rožnova ještě někdy přijela.
Tereza Lacinová, VI. Třída
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LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2011 – 2012

X. ročník

Výsledky v 6. kole – 17.2.2012:
Muži:
Ženy:
1. místo – Ing. Miroslav Matúš (461) 1. místo – Mikundová Mirka (365)
2.a 3 místo – Koudelák Jaroslav (438) 2. místo – Polívková Soňa (288)
2. a 3. místo – Dadák Lukáš (438)
4. místo – Jurek Stanislav (430)
5. místo – Dadák Jakub (378)
6. místo – Ladislav Jurek (347)
7. místo – Švrček Zdeněk (302)
Výsledky po 6. kole:
Muži:
Ženy:
1. Dadák Lukáš (1800)
1. Mikundová Mirka – (1358)
2. Ing. Matúš Miroslav (1715)
2. Polívková Soňa - (1325)
3. Koudelák Jaroslav (1710)
4. Jurek Stanislav (1670)
5. Dadák Jakub (1555)
6. Švrček Zdeněk (1408)
7. Jurek Ladislav (1375)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 7. kolo – 16.3.2012 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

OREL TENIS CUP LICHNOV 2012
Orel jednota Lichnov svolává schůzku tenistů – účastníků loňského turnaje i
zájemců o letošní turnaj, který se uskuteční v květnu až září.
Schůzka se uskuteční ve středu 14.3.2012 v18 hodin na kuželně.
Účelem schůzky je upřesnění pravidel turnaje.
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PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA
Březen 2012
Každý čtvrtek v době 16:30 – 18:30 hod.
a v pondělí od 16:15 do 17:30 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 1.3. KORÁLKOVÁNÍ – 50Kč
Čtvrtek 8.3. KREATIVNÍ TVOŘENÍ S KÁČOU - 20Kč
Pondělí 12.3. SOVIČKA - 20Kč
Čtvrtek 15.3. DOVEDNÉ RUCE - 20 Kč
Čtvrtek 22.3. VOLNÝ PROGRAM - 20 Kč
Čtvrtek 29.3. KORÁLKOVÁNÍ – 50Kč
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.
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Orel jednota Lichnov
pořádá

v sobotu 17. března 2012

TURNAJ V KUŽELKÁCH
o putovní pohár
starosty Orla jednoty Lichnov

XI. ročník
soutěž jednotlivců:
děti, junioři, juniorky, muži, ženy
tříčlenných družstev - muži
dvoučlenných družstev - ženy
Přihlášky: děti – dne 17.3.2012, ostatní do 15.3.2012
(email: matusm@tkrlichnov.cz)
Presentace: děti do 15 let 8:45 – 9:15 hod
Začátek: děti ………………..…v 9:20 hod
ostatní ……………… 13:00 hod
při větším počtu přihlášených bude pořadí ostatních hráčů
rozlosováno 15.3.2012 a hráči se s ním budou moci seznámit na
internetu www.vasvolnycas.cz
Startovné: děti - 20.- Kč, ostatní – 40.- Kč
sportovní obuv (přezutí) s sebou
Podrobná pravidla soutěže – viz internet
11

VÝSLEDKY PŘEBORU VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
V letošním 39. ročníku přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
se zúčastnilo 73 startujících. Přeborníkem obce za rok 2012 a držitelem putovního
poháru starosty obce na další rok se stal Dobečka Zdeněk s 94 body. Stejného
počtu bodů dosáhla i Adéla Tekulová, avšak není občankou Lichnova, takže se dle
propozic soutěže nemůže stát přeborníkem obce.

Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci : 1. Jurek František 73 Starší žáci: 1. Vaněk Ladislav
2. Daněček Marek 10
2. Dobečka Jakub
3. Vymazal René
8
3. Fešar Tom
Junioři :

Muži :

1. Frýdl Martin
2. Pavlas Luboš
3. Daněček Tomáš
1. Dobečka Zdeněk
2. Vaněk Ladislav
3. Jalůvka Petr

84
82
64

89
75
72

Juniorky: 1. Friedlová Petra
77
2. Mikundová Tereza 71
3. Kahánková Helena 3

94
92
91

Senioři :

1. Holub Jaroslav
2. Rys Ferdinand
3. Němec Vladimír

92
92
92

Ženy :

1. Tekulová Adéla
94
2. Frýdlová Hana
83
3. Kahánková Vlasta 69

V soutěži tříčlenných družstev zvítězilo družstvo Mysliveckého sdružení s 275 body
před družstvem Dobrovolných hasičů II. s 272 body a STSČ s 251 body.
V kategorii seniorů o pořadí na 3. místě rozhodl menší počet nástřelů s vyšší
hodnotou. O vítězi kategorie při stejném nástřelu rozhodl následný rozstřel ve
prospěch Jaroslava Holuba.
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LEZECKÁ STĚNA V LICHNOVĚ
Již v prosincovém zpravodaji jsem vás informoval, že v Lichnově vyroste umělá
lezecká stěna. Ta bude situována v zadní části víceúčelového hřiště v Lichnově,
bude 8 metrů vysoká s 6 lezeckými cestami na ploše 85 m2. Její tvar a umístění
vidíte na přiloženém obrázku. Lezecká stěna bude postavena v průběhu dubna.
Její slavnostní otevření plánujeme na sobotu 28. 4. 2012. Tato akce bude spojena
s akcí TojOslavy 5.
Vybudováním lezecké stěny chceme v Lichnově rozšířit nabídku volnočasových
aktivit, kterou v Lichnově tvoříme společně s Orlem jednotou Lichnov a Rodinným
centrem. Lezení je sport pro všechny věkové kategorie, který pozitivně působí na
pohybové schopnosti jedince (sílu, vytrvalost, flexibilitu). Věříme, že stěna bude
motivem např. k odpoutání pozornosti od počítačových obrazovek, a to nejen pro
děti a mládež.
V prosinci jsem popisoval finanční situaci tohoto projektu. Bohužel,
z odhadnutých 300 000 Kč se při doladění všech detailů a norem stala cena
500 000 Kč. I tak tuto cenu považuji za úspěch, neboť běžná cena takovéto stěny
je okolo 800 000 Kč. Stěna je podpořena Nadací O2 v rámci programu Think Big, a
to částkou 2×90 000Kč (ve dvou kolech programu). Dále nám příspěvek poskytla
obec Lichnov, a to ve výši 60 000 Kč, a soukromé firmy (30 000 Kč). I tak nám stále
chybí zhruba 230 000 Kč. Na získání dalších finančních prostředků neustále
pracuji. Bohužel jsme již nezískali další podporu od obce, a to ani ve formě půjčky.
Proto žádám o případnou finanční podporu od místních sponzorů (možnost
reklamy; Tel. 775 921 423).
O dalším vývoji vás budu informovat v následujícím zpravodaji, případně sledujte
webové stránky www.vasvolnycas.cz/lezeme.
Jiří Matúš, Tojstoráci.
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Tojstoráci pořádají letní tábor s názvem „Poslední rok života???“
Termín: 5.8. – 18.8.2012
Místo: Velké Karlovice (stany s dřevěnou podsadou)
Cena: 3100,- Kč (Sleva 100Kč při přihlášení do 15.3.2012)
Věk: 7-15 let
Více informací na www.vasvolnycas.cz/tabory nebo 775 921 423.
Tojstoráci pořádají zážitkový kurz s názvem „Na cestě 2“
Termín: 22.8. – 31.8.2012
Typ kurzu: Putovní tábor
Cena: 3500,- Kč
Věk: 13-17 let
Více informací na www.vasvolnycas.cz/tabory nebo 775 921 423.

MALÍŘSKÉ PRÁCE
NATĚRAČSKÉ PRÁCE A FLADROVÁNÍ
nabízí firma
ZDENĚK ŠVRČEK, LICHNOV 370
kontakt: 737 603 632
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STEAKOVÉ HODY
RESTAURACE „Na Obecní“
Vás srdečně zve na
STEAKOVÉ HODY
v sobotu 17.3.2012 od 19:00 hod.
Vařit Vám bude Filip Rek
Celý večer bude v hudebním doprovodu Jana Kadlubiece
Všichni jste srdečně zváni!
JUBILANTI
V měsíci březnu se dožívají významného jubilea :
Mikundová Anna
Špirková Růžena
Dobečka Alois
Mikunda Jiří
Matúš Jaromír

65
65
65
70
80

Špačková Drahuše
Drozdová Evžena
Pensimusová Jiřina
Petr Alois

82
82
89
92

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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