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Zpravodaj
obce
Lichnov
********************************************************

Informace Obecního úřadu
Informace z 43. a 44. RO, Rada obce
Rada obce
• schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování odborných služeb (poradenství pro
vlastníka při stanovení ceny pro stočné v rámci zahájení provozování v prostředí OPŽP) mezi firmou
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ:48588733, DIČ: 48588733 jako
poskytovatelem a Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO 00298115 jako objednatelem a pověřila starostu
obce podpisem této smlouvy.
• schválila uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejneru na sběr a následné zpracování
oděvů, obuvi a textilu mezi Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO 00298115 jako objednavatelem a firmou
REVENGE, a.s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 28101766, DIČ: CZ
28101766 jako provozovatelem a pověřila starostu obce podpisem této smlouvy.
• schválila uzavření Pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu – Region mezi
Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO 00298115 jako pojistníkem a Generali Pojišťovnou a.s., se sídlem
Bělehraská 132, 120 84 Praha 2, IČ: 61859869, DIČ: CZ699001273 jako pojistitelem a pověřila
starostu obce podpisem této smlouvy.
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Římskokatolické farnosti v Lichnově na
Vánoční koncert, který se bude konat 11. 01. 2013 v Kostele Sv. Petra a Pavla v Lichnově.
• schválila zakoupení čelního kartáče včetně krytu pro sekačku STIGA PARK Power 4WD v celkové
ceně 29.200,- Kč – dle předložené cenové nabídky.
• vzala na vědomí informaci o závadném kotli v obecní budově č.p. 444 a pověřila starostu výběrem
nového vhodného kotle.
• pověřila místostarostu Jiřího Boháče ověřit možnosti elektronického zabezpečení objektů –
Obecního úřadu (č.p. 90) a ČOV (č.p. 518).
• projednala nájemní vztah k nemovitosti č.p. 286 mezi obcí Lichnov a fotbalový klubem NFC
Lichnov.

Z činnosti Obecního úřadu v Lichnově za rok 2012
***************************************************
Počet obyvatel obce Lichnov k datu 1. 1. 2013:
z toho muži:
z toho ženy:
Z celkového počtu je dětí do 15-ti let:

1489
773
716
226

Do obce se v roce 2012 přihlásilo k trvalému pobytu:
Z obce se v roce 2012 odhlásilo:
V roce 2012 v obci zemřelo:
V roce 2012 se v obci narodilo:

28
20
13
16

Počet vítání občanků do svazku obce:
Počet svatebních obřadů v obci:
z toho církevní sňatek:

2
9
6

Počet čísel evidenčních (rekreační objekty):
Poslední přidělené číslo popisné:
Počet evidovaných psů:

31
522
223

Základní a Mateřská škola v Lichnově
***************************************************
Můj zvířecí kamarád
Kaspr
Když si lehnu do postele, mám vedle sebe společnost – fotku mého přítele. Je to pejsek Kaspr, který
sídlil v Kozlovicích u svého pána Honzy. Na zahradě měl svou krásnou boudu s velkým výběhem.
S Kasprem jsme prožili mnoho krásných dnů. Společně s ním a s naší partou jsme byli v Krkonoších na
Sněžce, na Růžové hoře, na Černé hoře a samozřejmě i na jeho zahradě, kde jsme mu házeli gumovou
myšku. Kaspr se pyšnil sytě hnědou barvou srsti a byl velmi talentovaný lovecký pes. Jím bych však
být nechtěla, protože mu doktoři odmítli léčbu plic.
Karolína Cahlíková, IV. třída
Mixík
Moje kočka Micka mi umřela, ale zanechala mi dvouletého kocourka. Dala jsem mu jméno Mixík.
Nechytá myši, jen když kolem něho náhodou některá proběhne. Pak zvedne packu
a chňap. Donese ji do domu a babička vždy začne strašlivě křičet. Táta myš vloží do igelitového sáčku
a odnese ji do popelnice. Můj kocourek je hodně mazlivý, rád se nechává zdobit a má rád pohodlí.
Nejraději žere vajíčka nebo kočičí konzervy. Občas mu dám i svoji nedojedenou svačinu. Slyší nás,
když se vracíme s bratrem ze školy a utíká za námi. Nyní v zimě pouze spí a jí, spí a jí … Chtěla bych se
převtělit do kočky. Sice bych nejedla myši,
ale mohla bych volně chodit po světě. Kocourka Mixíka mám moc ráda.
Petra Pustková, IV. třída
Kanárek
Jmenuje se Will, má hnědou barvu a koupili jsme ho v létě, protože jsme dali pryč rybičky
a já jsem chtěla jiné zvířátko. Strašně rád se koupe, zpívá do rytmu ťukáním a docela rád žere zrníčka.
Když se jdu učit a on je se mnou v pokoji, jako by cítil, že jsem naštvaná (domácí úkoly totiž nemám
ráda), začne mi do toho zpívat. Měli jste vidět, jak útočil na zrcadlo, které má v kleci. Skákal do něho,
protože slyšel zvuky jiného ptáčka. V létě bývá na balkoně, tam si může dělat, co se mu zlíbí. Ráno,
když jdu do školy nebo o víkendu, je chudáček Will celý rozespalý. Většinou je ale čiperný už v šest

hodin ráno. Když je rozzuřený, zlostně pípne. Chtěla bych být Willem, protože nemusí vařit, zpívá si,
kdy chce a spí, jak dlouho chce.
Není nad mého milovaného Willouška.
Valérie Lagová, IV. třída
Sany
Jednou v létě, když nás taťka přivezl domů od babičky, vlétlo mi pod nohy malé štěně, které se
jmenovalo Sany. Byla to malá hnědobílá kulička. Časem povyrostla, ale byla puštěná stále volně,
protože to je hyperaktivní pes. Jednou jsem s ní šla na procházku, když tu se mi vysmekla z obojku a
běžela ke králičímu výběhu. Jeden králík měl prostrčenu nohu v malém otvůrku, Sany ho za ni chytila
a noha byla … Za několik měsíců se Sany narodila čtyři krásná štěňata. Tři kluci a jedna holka. Psí
kluky jsme darovali známým a holku jsme si nechali. Jmenuje se Lady. Když povyrostla, vyrobil taťka
pro ni a Sany krásné boudy a velké kotce, protože obě rády utíkaly a proháněly všechna zvířata
v okolí. K Sany a Lady později tatínek dokoupil ještě třetího psa Cvrčka, takže máme tři psy, kteří jsou
jedineční a bezvadní.
Magdaléna Lukešová, IV. třída
Bad
V naší ulici vás přivítá věrný pes Bad. Zvětří vás přímo u cesty, protože má skvělý výhled na celou ulici.
Je to německý vlčák. I přes svůj věk je velmi rychlý, chytrý a hravý. Když přijdu domů ze školy,
převléknu se a jdu si s ním hrát. Brzy přiběhnou kočky, já pustím Bada a bavím se, když je marně
prohání, protože mu rychle utečou. Bad je zkrátka pes, který si rád zadovádí. Je houževnatý, silný,
tvrdý a velmi dobře hlídá dům. Prostě to je můj „bezva“ pes Bad.
Martin Petr, IV. třída
***************************************************
INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA Frenštát p.R.
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p.R.
tel.,fax: +420 556 836 916
ic@mufrenstat.cz • www.frenstat.info
Novinka v Turistickém informačním centru - možnost zakoupení vlakových jízdenek!
V Informačním centru jsme pro vás od nového roku 2013 rozšířili prodej vlakových jízdenek společnosti
LEO Express. Vlaky této soukromé dopravní společnosti jezdí na trase Praha hl.n., Pardubice hl.n.,
Olomouc hl.n., Ostrava-Svinov, Ostrava hl. n. a Bohumín.
Mimo to u nás nadále můžete zakoupit mezinárodní a vnitrostátní autobusové jízdenky společnosti
Student Agency a vlakové jízdenky RegioJet.
TIC Frenštát p. R

Lichnovská „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
***************************************************
sezóna 2012 – 2013, XI. ročník
Výsledky v 5. kole – 11. 1. 2013:
muži:
1. místo – Jurek Stanislav (424)
2. místo – Dadák Lukáš (419)
3. místo – Ing. Matúš Miroslav (408)
4. místo – Koudelák Jaroslav (388)
5. místo – Kotek Václav (309)

ženy:
1. místo – Polívková Soňa (368)
2. místo – Mikundová Mirka (347)
3. místo – Gilarová Ilona (264)
4. místo – Dadáková Pavlína (258)

Výsledky po 5. kole:
muži:
1. místo – Jurek Stanislav (1315)
2. místo – Ing. Matúš Miroslav (1289)
3. místo – Dadák Lukáš (1287)
4. místo – Koudelák Jaroslav (1271)
5. místo – Kotek Václav (901)

ženy:
1. místo - Polívková Soňa (1078)
2. místo – Mikundová Mirka (1050)
3. místo – Dadáková Pavlína (756)
4. místo –Gilarová Ilona (730)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených) = 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 6. kolo – 15. 2. 2013 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Výroční členská schůze
***************************************************
Rada Orla jednoty Lichnov zve všechny zájemce o vstup do orla i všechny ty, kteří mají nápady a
chtějí pomoci v rozvoji orla v Lichnově, na výroční členskou schůzi, která se bude konat na Orlovně –
v kuželně v neděli 17. února 2013 od 16.00 hodin.
Orel jednota Lichnov

Program rodinného centra Orlovna
NA ÚNOR 2013
***************************************************
První čtvrtek v měsíci v době 1615 – 1730 hod.
Druhý čtvrtek v měsíci v době 1630 – 1830 hod.
v budově Orlovny.
Více informací ke všem akcím naleznete na webových stránkách a na samostatných plakátech.
Čtvrtek
Čtvrtek

7. 2.
14.2.

SOVIČKA
DOVEDNÉ RUCE

Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu pro děti i dospělé(nebo dle náročnosti
programu) - v ceně káva a čaj.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Na společná setkání se těší paní učitelka Dana Friedlová
………………………………………………………………………….
Více informací ke všem akcím naleznete na www.orellichnov.cz
nebo přímo na http://www.orellichnov.cz/rodinne-centrum/
a na samostatných plakátech.

Tříkrálová sbírka 2013 v Lichnově
***************************************************
Děkujeme všem dárcům a koledníkům za letošní Tříkrálovou sbírku.
Celkem jsme v Lichnově vysbírali

50 658 Kč.

Za Charitu Frenštát p. R. - místní asistentka Marcela Žižlavská
Přehled jednotlivých úseků sbírky:
Ráj, Zadky a Kůty

4 165

Hotárka, ke Staré Jizbě a zpět

6 230

Jednota – Zemanův most

6 281

Střed – Webrstase

4 903

Horní Dráhy – kostel

4 279

Horní konec od Zemanova mostu

7 503

Daremní a Horečky

8 295

Střed – Komínovka, škola

3 454

Dolní konec od transformátoru

4 548

rezervní pokladnička

1 000

Fotografie naleznete na stránkách www.lichnov.farnost.cz .
***************************************************

OZNÁMENÍ
Od 1. 2. 2013 dochází ke změně úřední doby na všech pracovištích Úřadu práce ČR:
•
•
•
•
•

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8.00 - 11:00
8.00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8.00 - 11:00
8.00 - 11:00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání, podatelna)
***************************************************

MUDr. Jana Irsáková ve dnech 13. 2., 14. 2. a 15. 2. 2013 neordinuje.
Děkujeme za pochopení.

Vzduchovka 2013
***************************************************

STČS –AVZO a Obecní úřad v Lichnově
pořádají

v sobotu 23. února v klubovnách
40. 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.
***************************************************

Sbor dobrovolných hasičů Lichnov
Vás srdečně zve na

Hasičské končiny
v sobotu 9.2.2013
v sále kulturního domu v Lichnově
začátek v 19 hodin
vstupné včetně večeře 200 Kč
občerstvení, tombola
k tanci a poslechu hraje hudební skupina SUNAR DUO
taneční vystoupení – standardní tance
předprodej od 4. 2. 2013 u p.Holubové (Okluk, č.p. 21)
v 15 - 20 hod

Kulturní komise Obecního úřadu Lichnov
zve všechny děti na

Dětský
tský
maškarní ples
Sobota

2.3. 2013
od 15:00 v kulturním zařízení
za ízení v Lichnově
Lichnov
soutěž
sout ž o nejlepší masku
občerstvení
ob erstvení pro děti
d ti i dospělé
dosp lé
tombola
spousta her a soutěží
sout ží

Jubilanti
***************************************************
V měsíci únoru se dožívají významného jubilea:
Eva Švecová
Stanislav Drozd
Božena Polášková
Miroslav Kvita
Ludmila Kvitová

60
65
65
65
65

Petr Rys
Bedřich Tichavský
Josef Veselka
Drahomíra Holubová

70
70
80
90

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