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ZPRAVODAJ
OBCE
LICHNOV
INFORMACE OBEC íHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané.
S příchodem května přicházejí krásné slunečné dny a s nimi i dny volna. Přeji
Vám, aby dny volna jste využili k odpočinku a k regeneraci sil po mrazivé
zimě. Kdo chce odpočívat aktivně, může využít různých sportovních,
kulturních a společenských akcí a atrakcí, které nabízí blízké a široké okolí
naší obce. I v naší obci se můžete vyžít a to na víceúčelovém
hřišti,
fotbalovém hřišti, myslivně či v kulturním domě. Kdo rád tráví volno doma
prací okolo domu, určitě využije těchto dnů k tomu, aby zvelebil svůj
příbytek a své okolí a zúrodnil své zahrádky. K odstranění
různých
nepotřebných věcí po provedeném jarním úklidu Vám slouží různobarevné
kontejnery umístěné po celé obci. Komu by to nestačilo, můžeme zapůjčit
velkoobjemový
kontejner.
V souvislosti
s plastovým
odpadem
prosím
upřednostňujte
žluté pytle, které v den svozu (jedenkrát za měsíc) dávejte
k popelnicím. Nevhazujte je prosím do žlutých kontejnerů. Tyto se rychle
naplní a neslouží svému účelu. Ony mají charakter jakési pojistky, kdy tam
můžeme vhazovat např. větší kusy polystyrénu, které nám zbudou po
nákupu televize. No, a když budete mít uklizeno, přijďte se pobavit na
Lampiónový průvod a v červnu na Den obce.
Ing. Aleš Mičulka, starosta

Kabelová televize
Z důvodu úpravy technologie
středu 2. 5. a ve čtvrtek
televizního

a internetového

kabelového rozvodu na hlavní stanici dojde ve
3. 5. v dopoledních
hodinách k výpadkům
signálu. Děkujeme za pochopení!

VÁŽENí OBČANÉ, PŘIPOMíNÁME,
~
splatnost poplatku za komunální odpad je do 30. 6. 2012!!!
(podrobnější informace na www.lichnov.cz)
~
vlastní napojení domovní přípojky a přítomnost revizní šachty musí
být před napojením zkontrolováno a to pověřenou osobou panem
Stanislavem Kellerem na základě osobní nebo telefonické dohody na
tel. 603 522 469
~
výdej revizních šachet probíhá na základě tel. dohody s panem
Mariánem Lukešem na tel. 604236798
Informace
•

z 29. RO, Rada obce

schválila uzavření smlouvy o vvpujcce sběrných nádob pro uložení
biologicky rozložitelného
odpadu mezi společností Asompo, a.s., se
sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72 jako vlastníkem a obcí
Lichnov, se sídlem Lichnov 90, PSČ 742 75 jako vypůjčitelem
starostu podpisem smlouvy.

a pověřila

•

navrhla Úřadu práce ve Frenštátě pod Radhoštěm, Místecká 1660,
74401 Frenštát pod Radhoštěm do funkce koordinátora veřejné služby

•

doporučila Zastupitelstvu
obce schválit zveřejnění záměru
pozemků parc. č. 1840/1, 1840/5 a 1838/1 v k. ú. Lichnov.

pana S. K.
odprodeje

OČKOVÁNí PSŮ
Povinné očkování psů proti vzteklině
2012 na těchto svodech:
"Transformátor
Hasičský dům
Kúty - Zadky

- Dolní dráhy"

zastávka "Kovář Veselka"
zastávka "Březiny"
zastávka "U Přibyly"

bude provedeno

15.00
15.15
15.50
16.05
16.30
16.45

-15.15
-15.45
- 16.00
- 16.20
- 16.40
- 16.55

ve středu 9. května

hod
hod
hod
hod
hod
hod

Psa musí předvést dospělá osoba, pes musí být
Chovatelé, kteří se v uvedeném termínu k očkování
povinně učinit v některém veterinárním zařízení.

opatřen náhubkem.
nedostaví, musí tak
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KUŽELKÁŘSKÁ

sezóna 2011 - 2012

LIGA"

X. ročník

Výsledky v 8. kole - 13. 4. 2012:
Muži:
1.
Ing. Matúš Miroslav (477)

Ženy:
1. Polívková Soňa (352)
~. Mikundová

2.

Dadák Lukáš (456)

3.
4.
5.
6.

Jurek Stanislav (435)
Koudelák Jaroslav (421)
DadákJakub(414)
Švrček Zdeněk (379)

7.

Jurek Ladislav (309)

Mirka (339)

Výsledky po 8. kole:
Muži:
1. Dadák Lukáš (2693)

Ženy:
1. Polívková Soňa (2003)

2.
3.
4.
5.
6.

2. Mikundová

Ing. Matúš Miroslav (2574)
Koudelák Jaroslav (2545)
Jurek Stanislav (2519)
Dadák Jakub (2352)
Švrček Zdeněk (2170)

Mirka (2002)

7. Jurek Ladislav (2103)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 9. kolo - 4.5.2012 - začátek v 17.00 hod
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

PROGRAM

RODINNÉHO

CENTRA ORLOVNA

Květen 2012
Každý čtvrtek v době 16.30 - 18.30 hod
a v pondělí od 16.15 -17.30

Or/ovna

hod v budově Orlovny

V květnu bude čtvrteční Rodinné centrum
v obvyklou dobu na orelském hřišti - už bez programu.

Neděle
Pondělí

13. 5.
14. 5.

DEN MATEK - viz. samostatný
SOVIČKA - 20 Kč

plakát

V případě zájmuje domluveno lezení na nové horolezecké zdi s Jirkou Matúšem.
Uskuteční kurzy lezení pro děti.
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz a samostatných
plakátech.
Orel jednota Lichnov, Marcela Žižlavská - tel. 731 860 256 nebo tel. 556 855 082

Lezecká stěna v Lichnově již otevřena!
Informace ze slavnostního otevření vám přineseme v červnovém čísle
zpravodaje.
Provoz dle otevírací doby vypsané na www.vasvolnycas.cz/lezeme
po telefonické dohodě na tel. 775 921423 (Jiří Matúš)

nebo

Jsou vypsány také kroužky lezení. Více na uvedeném webu.

ZÁKLADNí A MATEŘSKÁ ŠKOLA LlCHNOV
Divadlo, Lichnovská vrána a Den učitelů
28. 3. 2012 se uskutečnil na naší škole Den učitelů, který se konal v den
narození učitele národů - Jana Ámose Komenského, od jehož narození
uplynulo přesně 420 let. Tento den vyrazily děti 1. - 5. ročníku do kulturního
zařízení v Lichnově na divadelní představení s názvem Nebojsa v čarovném
lese. Divadelní představení bylo místy napínavé, někdy i strašidelné, ale
hlavně bylo komické.
Po divadle jsme se vrátili zpět do školy, posvačili jsme a následovala pěvecká
soutěž Lichnovská vrána. Soutěž byla rozdělena na tři skupiny: 1. skupinu
tvořili žáci z I. třídy, 2. skupinu žáci z II. a III. tř., 3. skup. žáci IV. a V. třídy.
Soutěž proběhla bez potíží. O pauzách mezi skupinami měli žáci možnost
zahrát na hudební nástroje. Vítězem 1. kategorie se stal Radek Bambuch z I.
třídy, ve 2. kategorii zvítězila Petra Pustková ze III. třídy, a Václav Palát ze IV.
třídy vyhrál 3. kategorii.
Po vyhlášení výsledků jsme šli do jídelny na sváteční oběd a po něm hurá
domů. Tento den se nám, žákům i paním učitelkám, moc líbil.
František Jurek, IV. třída

Podle peří poznáš ptáka, podle řečí nezdvořáka •..
Myslíte si, že se paní učitelky neumějí smát? Tak to jste na omylu. Právě na
Den učitelů měl celý druhý stupeň, včetně paní učitelek, odpolední program
jménem "Podle peří poznáš ptáka, podle řeči nezdvořáka".
V tomto
programu se celkově jednalo o slušné a zdvořilé chování.
My, obecenstvo, jsme byli přivítáni společensky oblečeným a galantním
pánem, který nás uvítal proslovem. Řekl nám například, kde vzniklo podání
si rukou. V pravěku totiž ukazovali slabší silnějším, že nemají žádnou zbraň.
Pak následovaly krátké scénky o slušném pozdravení a pro pobavení i pravý,
ale opravdu pravý opak. Odehrávaly se třeba na narozeninové oslavě, na
ulici, v kině, v trolejbuse. Ve scénkách byly použity legrační hlášky, až se celá
tělocvična otřásala smíchem a neudržely se ani paní učitelky, jak už jsem se
zmínila. Už podle reakcí bylo všem včetně pořádajících jasné, že program
měl velký úspěch.
Snad to změní i můj názor na to, že džentlmeni neexistují. ..
Zdeňka Pelgerová, VI. třída
lubinský zpěváček
Ve čtvrtek 12. 4. 2012 se konala v ZŠ lubina pěvecká soutěž "Lubinský
zpěváček".
Této soutěže se účastnily děti ze šesti škol v okolí. Naši školu jeli
reprezentovat Petra Pustková z III. třídy, Jakub Pustka z V. třídy a já, Václav
Palát ze IV. třídy. Ráno, když jsme přišli do školy, jsme se rozezpívali. Potom
jsme se spolu s paní ředitelkou přesunuli na parkoviště a jeli jsme do Lubiny.
Cestou jsme ještě v Mniší přibrali Jakuba. V ZŠ Lubina nás přivítala paní
ředitelka, která nás zavedla do šatny. Po krátkém rozezpívání jsme přešli
do učebny II. třídy určené pro tuto soutěž. Děti byly rozděleny do pěti
skupin podle tříd.
Další tři skupiny tvořila dueta, flétny a dueta s flétnami. V mé skupině IV.
tříd jsem skončil na 2. místě. Jen o kousíček mě předběhl nevidomý kluk s
písní "Jsem prý blázen jen". Nejlehčí to měl Jakub. Byl jediný páťák, a tak
měl vítězství v kapse. Po vyhlášení výsledků, rozdání diplomů a malých
dárečků jsme se rozjeli do svých škol.
Po návratu nás spolužáci přivítali a blahopřáli k úspěchu. Soutěž se nám
líbila.
Václav Palát, IV. třída

Ch311ta Frenšrár pod Radhoštěm

Vám nabízí:

Masáž patří mezi nejstarší léčebně metody.
Používá se při léčení, doléčování a prevenci některých chorob.
Posiluje zdraví,působí proti únavě a zvyšuje celkovou odolnost organismu.

Dopřejte si odpočinek,

přijedeme za Vámi

domů, do podniku

či zaměstnáni!'!
a

JSME STÁLE NEJLEVNĚJší NA TRHU!!!

Nabízíme tyto typy masáží:

© masáž zad a šíje cca 30 minut 1150 -Kč

© masáž horních nebo dolních končetin cca 20 minut I 120, - Kč
© masáž hrudníku nebo biicha cca 10 minut 1100,- Kč
© doprava 10,- Kčl km (plati se pOlce cesta za Vámi)
Kontakt: tel. 556836937,

731625713,

e-mail: frenstat@caritas.cz

Masáže provádí kvalifikovaná pracovnice v oblasti zdravotních masáží.

© lze platit i stravenkami Sodexho, Tiket pro, Le Cheque Dejeuner
Možnost zakoupeni formou dárkovych poukázek

NEMOCÍ JE BEZPOČET-ZDRAVÍ
. ,
~ .•

JElV JEDNO!

CHARITA
I'RE."IŠI'ÁT
POD R..\DHOŠTĚJ.l,
Kostelní 15,744 01 Freaštát pod Radboštěm
Baakcvni spojeni - KB exp. Freuštát p. R 9492120287;0100, 160: 49590588
T.lofoa: 556 836 937,731625713,
Email: frenst.tlá'caritauz
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srdečně Vás všechny zveme na oslavu

v neděli 13. května 2012
Program:

1530 májová pobožnost v kostele sv. Petra a Pavla
1615 program dětí a mládeže na Orelském hřišti

~

-.

(Y)v. -(-')•

/

v připadě nepříznivého počasí na orlovně /\:;:.

'.<;:;:>'.

Na všechny se těší Orel jednota Lichnov a TOjstoráci

....•...

,.

KÁCENí MÁJE
Myslivecké sdružení Lichnov - Bordovice
pořádá v sobotu dne 26. května 2012

KÁCENíMÁJE
na myslivecké chatě v Lichnově
Začátek v 18.00 hod

Hudba: METEOR

Vstupné: 50,Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěna!
Srdečně zvou myslivci

DEN OBCE LlCHNOV
V

sobotu 9. června 2012

podrobnější

informace

ve zpravodaji

a na samostatných

plakátech!

č. 6/2012

(,7 •

/'

./

:::.Obec Lichnov - Komise kultury a sportu

/

vás srdečně zve na
,

,

o

L MPIONOVY PRUVOD
v sobotu 5. května 2012
Sraz účastníků ve 20:00 hod. u "Staré Jizby"

\'

Pochod s hudebním doprovodem dechového souboru Javořinka
zakončený na fotbalovém hřišti v Lichnově.
Každé dítě s lampiónem

obdrží sladkou odměnu!

VATRA - OHŇOSTROJ - OBČERSTVENí
V případě nepříznivého

počasí se průvod nekoná!

JUBILANTI
V měsíci květnu se dožívají významného jubilea:
Šmid Ladislav
Kahánková Vlasta
Štěpán Vladimír
Zátopek Ladislav
Krawczynski Oldřich

60
60
60~
60
65
Všem jubilantům

Mikunda Ladislav
70
Tichavská Blažena
81
Křenková Milada
83
Horečková Drahomíra 84

přejeme

pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do
dalších let.
Vydává Obecní úřad v Lichnově. Vychází měsíčně v počtu 500 ks. Tisk a skládání provádí žáci
ZŠ Lichnov. 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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BONA ELECTA
dražební a realitní společnost

Kopřivnice
Štefánikova 1163
budova radnice, 9. p.

www.bonaelecta.cz

Výkup nemovitostí * Poradenská činnost
Řešení exekucí * Zprostředkování prodeje
a nájmu nemovitostí

Volejte ZDARMA: 800 19 00 20
Pohybujete se mezi lidmi? Máme možnost uplatněni!
Nabízíme Vám zajímavou odměnu za "tip" tj.
doporučení nemovitosti, bytu, pozemku na prodej.
Vyplacení provize do 24 hodin od podpisu kupní
smlouvy! Možnost dlouhodobé

spolupráce!

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny
Garážová vrata výklopná od 9 999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace dřeva.
Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.
PLOTY- PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované
panely, brankya brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na
okrasné dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše, •••). Sazenice od 10 Kč/ks.
Množstevní slevy na okrasné dřeviny.
Prodáváme také stínící tkaninu.
www.KANCLlR.cz. Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722550000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA,
při celkovém nákupu nad 7000 Kč.
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..........jáeme piirodě vstříc

Setkání občanů s firmou
EKOCELL CZ s.r.o.

Dne 10. 5. 2012 v 17.00 se koná v klubovně (nad obecní restaurací)
informační schůzka občanů obce Lichnov s firmou Ekocell CZ,jež je
novým majitelem areálu bývalé cihelny Wienerberger.
Na informační schůzce budou občané seznámení s výrobním
programem firmy, možností zaměstnání a spolupráce.
Program (doba trvání cca 20 až 30 min):
- představení produktů firmy Ekocell CZ
- ekologické zateplení domů
- úspory energii v praxi
- energetické štítky budov (povinné pro všechny nemovitosti od roku
2013)
- výhledová možnost zaměstnání
Tímto vás všechny srdečně zveme na toto setkání.
EKOCELLCZ s.r.o., Kunín 255, 742 53 Kunín, Czech republic, IČ: 287
19 590, DIČ: CZ287 19 590
email: info@ekocell.cz; www.ekocell.cz

