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ODPADY – NOVĚ SBĚR PAPÍRU
V nejbližších dnech budou nově umístěny na níže uvedených sběrných místech
nové sběrné nádoby v modré barvě sloužící ke sběru papíru
(např. noviny, časopisy, letáky, papírové obaly-kartóny, krabice, kancelářský
papír, sešity, atd. ).
Sběrná místa: U Staré Jizby, u váhy ZD, u Přibylů
Zároveň do těchto kontejnerů můžete vhazovat krabice od džusů,
mléčných výrobků, vín, atd.
Nadále zůstává možnost sběru papíru u ZŠ v Lichnově, kde ale nelze
likvidovat nápojové kartóny.
Ing. Aleš Mičulka, starosta

Informace z 30. RO, Rada obce
 schválila odpuštění poplatku za pronájem kulturního domu ze dne
28.4.2012 občanskému sdružení Tojstoráci, 742 75 Lichnov, IČO: 22724877,
kdy proběhly tradiční TojOslavy 5.
 schválila poskytnutí dotace ve výši 500,- Kč Muzejní vlastivědné společnosti
ve Frenštátě pod Radhoštěm na periodiku Hlasy muzea ve Frenštátě pod
Radhoštěm.

 vzala na vědomí zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků a
ochrany veřejného pořádku OÚ Lichnov za rok 2011
 vzala na vědomí zprávy z komise pro rozvoj a estetizaci obce Lichnov za
období 2.2. – 2.5.2012
 schválila zakoupení:
a) 2 ks dávkovače chlóru do max. celkové ceny 10.000,- Kč bez DPH
b) 15 ks vodoměrů do max. celkové ceny 13.500,- Kč bez DPH

PŘIJEDOU K NÁM KOLOTOČE, RADUJME SE!
1. července bude v Lichnově již tradiční pouť k uctění památky sv. Petra a Pavla,
apoštolů. Již po storočí lidé v naší obci oslavují tyto dva velké apoštoly
křesťanské víry. Letošní oslavy budou o to radostnější, že lichnovský kostel
bude po 50. letech vymalován.
Tímto bych vás chtěl pozvat na slavnostní mši svatou, kterou bude sloužit
mons. František Vrubel v 9.30 hodin. Při mší svaté budeme děkovat také za
všechny, kteří pomohli modlitbou i finančním darem, aby se výmalba kostela
mohla zrealizovat. Tímto i všem dárcům děkuji. Během dne bude kostel otevřen
k návštěvě do 17.00 hodin.
Také bych chtěl občany informovat o tom,
že se chystá oprava fasády kostela. Máme
slíbený dotační příspěvek ve výši 700 000
Kč, avšak náklady na celou opravu jsou
vyčísleny okolo 1 000 000 Kč. Již jsem se
obrátil o pomoc s realizací na obec
Lichnov a Kraj, ale také se chci obrátit na
občany Lichnova o finanční pomoc při
realizaci tohoto projektu, který má
zvelebit centrum obce.
P. Roman Macura

MUDr. JANA IRSÁKOVÁ
Ve dnech 7.6. a 8.6. 2012 bude ordinace MUDr. Irsákové v Lichnově
z organizačních důvodů uzavřena!

DEN OBCE LICHNOV
sobota 9. června 2012
DOPOLEDNÍ PROGRAM:
8.00 hod. (prezentace) ZÁVODY V SEČENÍ KOSOU
v 9.00 hod. začátek - louka nad fotbalovým hřištěm
10.00 hod.
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ STARÝCH PÁNŮ
Lichnov / Lichnov – fotbalové hřiště
10.00 hod.
VOLEJBALOVÝ ZÁPAS
Lichnov / Lichnov – Víceúčelové hřiště Lichnov
12.00 hod.
TURNAJ V KUŽELKÁCH - Kuželna Orlovna Lichnov
ODPOLEDNÍ PROGRAM: (areál moštárny)
13.00 – 13.15 hod. SLAVNOSTNÍ ZÁHÁJENÍ
Ing. Aleš Mičulka, Marta Otisková
13.15 – 14.15. hod. ZŠ LICHNOV – vystoupení žáků 1. – 9. třídy
14.30 – 15.30 hod. JAVOŘINKA – dechová hudba z Lichnova
16.00 – 19.30 hod. ŠVIHÁCI – country kapela
20.00 – 22.00 hod. METEOR „Z PRAHY“
hudební kapela Divadla HUSA NA PROVÁZKU
22.00 – 23.30 hod. ELWIS PRESLEY– jeden z nejlepších evropských imitátorů
Elvise Presleyho Vláďa Lichnovský a jeho kapela Elvis Presley
Revival Band.
23.30 – 2.00 hod. METEOR Z PRAHY
hudební kapela Divadla HUSA NA PROVÁZKU
Dále bude pro Vás zajištěno:
 bohaté občerstvení, které zajišťují místní složky a organizace
 dětské atrakce – AUTODROM, SKÁKACÍ HRAD A VLÁČEK PODHORÁČEK
 možnost exkurze do nově vybudované čističky odpadních vod a do Muzea
vystěhovalectví v Lichnově
Vstupné v předprodeji 60,- Kč, na místě 100,- Kč, důchodci a držitele průkazu
ZTP 30,- Kč, děti do 15 let zdarma.
Předprodej vstupenek od 14.5.2012 na Obecním úřadě v Lichnově, v Obecní
restauraci a v Restauraci na fotbalovém hřišti v Lichnově.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
okres Nový Jičín, příspěvková organizace
556 855 031 +420 739 315 087 zs.lichnov@tiscali.cz www.zslichnov.cz
742 75 Lichnov 360
U příležitosti Dne obce Lichnov pořádáme
v sobotu 9. června 2012
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9.00 - 12.00 hod.

- výstava bonsají
- výstava obrazů Jiřího Švece
- prezentace školy na interaktivní tabuli
- prohlídka školy
V 13.15 - 14.15
vás zveme na opakování školní akademie
v areálu moštárny
žáci ZŠ Lichnov
Zahrádkářská soutěž
Co je to humus? Kdy sázíme tulipány? Tak na takové otázky se odpovídalo
v OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ. Soutěž se uskutečnila 9. 5.
2012 v ZŠ Nový Jičín. Konečně jsme tady!!! Po delší cestě do Jičína jsme na
místě. Prohlédli jsme si jejich školu, která je mimochodem krásná. Rozdělili nás
na dvě kategorie, mladší (5. a 6. ročník) a starší (7. - 9. ročník). V 7.55 – 8.00 je
zahájení soutěže a úvodní slovo. Můžeme začít. Jako první byla teoretická část
(testy). Dále následovalo pro kategorii mladší poznávání rostlin, pro kategorii
starší poznávání osiva. Pak se poznávání v kategoriích vyměnilo. A teď chvíle
napětí, jsou tady výsledky. Pořád se nějak neslyším!!! Už vím proč. To jsem teda

nečekala. Já, Tereza Lacinová, jsem se umístila na 3. místě, Zdeňka Peigerová na
2. místě a žákyně z Nového Jičína na 1. místě. Samozřejmě jsme dostaly diplom
a nějakou tu cenu. Za odměnu jsme šly na dobrý oběd. Velice bych chtěla
poděkovat paní Evě Kašpárkové za čas, který nám věnuje.
Tereza Lacinová

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2011 – 2012

X. ročník

Výsledky v 9. kole – 4.5.2012:
Muži:
Ženy:
1. místo – Koudelák Jaroslav (460) 1. místo – Mikundová Mirka (345)
2. místo – Dadák Lukáš (447)
2. místo – Polívková Soňa (330)
3. místo – Ing. Matúš Miroslav (440)
4. místo – Dadák Jakub (385)
5. místo – Švrček Zdeněk (378)
6. místo – Jurek Stanislav (274)
Výsledky po 9. kole:
Muži:
1. Dadák Lukáš (3140)
2. Ing. Matúš Miroslav (3014)
3. Koudelák Jaroslav (3005)
4. Jurek Stanislav (2905)
5. Dadák Jakub (2737)
6. Švrček Zdeněk (2548)
7. Jurek Ladislav (2416)

Ženy:
1. Polívková Soňa (2347)
2. Mikundová Mirka (2333)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 1. kolo - sezóna 2012 – 2013 – XI. ročník
14. září 2012 – začátek v 17.00 hodin

TOJSTORÁCI
Den dětí v Lichnově na téma „V cirkuse“

 2. 6. 2012 od 14:00 na víceúčelovém hřišti
 Hry a soutěže pro děti v cirkusovém duchu, malování na obličej,
doprovodný program: Žonglé-Kšanda.
 Více na www.tojstoraci.cz

Poslední volná místa na LT Tojstoráků

 LT „Poslední rok života?“, 5.8. - 18.8.2012; 7-15 let, 3100 Kč, Velké
Karlovice
 LT „Na cestě 2“, 22.8. – 31.8. 2012; 13-17 let, 3500,- Kč, putovní zážitkový
tábor
 více na www.vasvolnycas.cz/tabory

Tojstoráci oslavili 28. dubna své páté narozeniny.
Věnovali si lezeckou stěnu.
Dne 2. dubna slaví Tojstoráci výročí od svého vzniku. Letos se však slavilo až
skoro o měsíc později. Čekalo se na dokončení velkého projektu, stavby lezecké
stěny v Lichnově. Velká sláva v podobě pátých oslav a slavnostního otevření se
tak konala až 28. dubna.
Slavnostního otevření lezecké stěny se zúčastnilo okolo 70 návštěvníků. Všichni
zájemci si mohli lezení také vyzkoušet. Zdarma se lezlo něco přes dvě hodiny.
Následně se zájemci přesunuli do kulturního domu, kde proběhla akce
TojOslavy 5. TojOslavy je kulturní vystoupení dětí z Tojstoráků, které si pro
zhruba 120 přítomných návštěvníků připravilo dvouhodinový program. Po
loňském úspěchu, kdy Tojstoráci natočili vlastní film, se letos děti blýskly
například vystoupením v UV světle nebo stínohrou. Nechyběly však ani pěvecká
čísla či taneční vystoupení, jako např. tango, break dance nebo disco. Na konci
všech 18 dětí sklidilo zasloužený potlesk po měsíci náročných příprav.
Nyní bych se rád vrátil na začátek. Byl únor roku 2007, kdy jsme si poprvé
uvědomili, že nám v Lichnově něco chybí. Bylo nám líto, že v Lichnově není moc
možností, jak trávit volný čas. Po vzoru městských domů dětí a mládeže či
skautských oddílů jsme založili klub s názvem Tojstoráci. Tento název je
odvozený a počeštěný od amerického filmu „Toy story“, který vyjadřuje příběh
her, dobrodružství, učení a zábavy. A přesně tyto cíle si v Tojstorácích klademe.

Motivem vzniku byla pociťovaná „díra“ v možnostech obce Lichnov. Před pěti
lety jsme se pustili do jednoho kroužku pro děti, začali jsme pořádat víkendové
pobyty a začala naše spolupráce s Orlem na Dnu dětí.
Nyní, o pět let později pořádají Tojstoráci každoročně okolo 11 akcí pro
veřejnost, 3 víkendovky, 2 letní tábory a okolo 40 schůzek pro děti. Doplňujeme
tak nabídku naší obce o mnoho aktivit. Rozpočet naší organizace přitom činí
pouhých 144 000 Kč (za šk. rok 2010/2011). Dvě třetiny příjmů činí poplatky
rodičů. Veškeré akce organizují dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku
na jakkoliv mzdu (ba naopak často do akcí vrážejí vlastní zdroje). K tomu jsme
se letos rozhodli pustit do velkého projektu, a to výstavby lezecké stěny. Tento
projekt spolkl zhruba 530 000 Kč, a to ještě není zcela dokončen. Přitom
Tojstoráci do něj z vlastních zdrojů vrazili 55 000 Kč. Krom chybějících cirka
50 000 Kč je projekt financován z dotací či darů (celkem 425 000 Kč). Sehnat
peníze nebylo snadné, ale domnívám se, že lezecká stěna má pro Lichnov
přínos. Např. už jen v tom, že najednou vídám venku i děti, které často byly
zalezlé doma, a k tomu se velmi rychle naučily novou pohybovou dovednost,
zodpovědnost při lezení atd.
Nyní plánujeme závěrečnou fázi projektu lezecké stěny, a to realizaci dopadové
plochy okolo stěny. Ta pod stěnou není nutná, protože lezec leze s jištěním,
nicméně pro zvýšení obecné bezpečnosti a předejití případnému zranění bych
rád dopadovou plochu zrealizoval. Jedná se však o investici dalších 40 000 Kč,
které prozatím nemáme. Proto bych rád vyzval případné dárce či sponzory, aby
se ozvali a pomohli nám projekt dotáhnout do konce.
Na závěr výzva rodičům: Dbejte, prosím, na to, aby vaše děti respektovaly
zákaz lezení mimo otevírací dobu a bez dozoru zodpovědné osoby. Děkuji.
Sledujte aktuální informace k lezecké stěně na www.vasvolnycas.cz/lezeme.
Jiří Matúš.

PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA
ČERVEN 2012
Každý čtvrtek v době 16:30 – 18:30 hod.
V červnu bude čtvrteční Rodinné centrum
Orlovna v obvyklou dobu na orelském hřišti - už bez programu.

Zveme všechny malé kluky a holky od 6-ti let, které láká Hasičárna a vše
spojené kolem, aby přišli do ,,HASIČSKÉHO KROUŽKU,,
v Hasičském domě

Návštěvníci jdou na akci do volné přírody a musejí se tak i chovat (odpadky
odkládat jen na místa k tomu určená) A jelikož se bude manipulovat i s
otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti. Akce se každý účastní na vlastní
nebezpečí!

1. LICHNOVSKÝ KOŠT DOMÁCÍCH PÁLENEK
Vážení občané, letos u příležitosti Gulášových slavností, které se budou konat
dne 18.8.2012 se rozhodla Komise kultury a sportu zpestřit tuto akci a
uspořádat
1. LICHNOVSKÝ KOŠT DOMÁCÍCH PÁLENEK
(slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, třešňovice, višňovice,
atd.…)
Na majitele nejlepší pálenky čeká neobvyklá cena a tak všechny vyzýváme, aby
neváhali a zúčastnili se soutěže tímto způsobem. Doneste vzorek destilátu
nejpozději do 10.8.2012 o obsahu min. 0,3 l a to do jednoho z níže uvedených
sběrných míst, kde bude Vámi dodaný vzorek řádně označen.
Neváhejte tedy a přineste nechat vyzkoušet a ohodnotit své domácí produkty!
S
běrná místa: Hostinec Na Obecní, Restaurace Na hřišti, Pohostinství Stará Jizba,
Víceúčelové hřiště – Orel Jednota Lichnov a Obecní úřad v Lichnově.
Bližší informace uvedeme v dalším čísle zpravodaje.

JUBILANTI
V měsíci červnu se dožívají významného jubilea:
Jan Kubeša
Libuše Šrámková
Pavel Suda
Václav Švrček

60
70
70
70

Zdeňka Rysová 70
Helena Drozdová 75
Eliška Špačková 85
Vilém Dobiáš
86

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.

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. Standartní barvy i imitace dřeva.
Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované
panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné
dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus.
Množstevní slevy na okrasné dřeviny. Prodáváme také stínící tkaninu.
www.KANCLIR.cz, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA,
při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

