12/2012

Zpravodaj
OBCE
LICHNOV
*********************************************

Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází i v roce,
který přichází.
To vše Vám přeje Ing. Aleš Mičulka a zaměstnanci
Obecního úřadu v Lichnově
*********************************************

Pozvánka
na 13. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov,
které se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 18.00 hod.
v klubovně nad Hostincem „Na Obecní“.
Program bude zveřejněn obvyklým způsobem.

Změna Sídla Volebního Okrsku
***************************************************

Vážení občané,
oznamujeme, že pro volbu prezidenta České republiky 2013, která se bude konat 11.
a 12. ledna 2013 bude novým sídlem (volební místností) volebního okrsku obce
Lichnov budova Obecního úřadu v Lichnově, Lichnov č.p. 90
(OBŘADNÍ SÍŇ-1. Patro).
Tato změna bude platit i pro případné II. kolo voleb 25.1. - 26.1.2013
Děkujeme za pochopení.
***************************************************

Termíny Svozů Plastů
21. 12. 2012
18. 1. 2013
26. 4. 2013

1. 3. 2013
25. 5. 2013

29. 3. 2013
21. 6. 2013

***************************************************

Informace z 39. a 40. RO,
Rada obce
 vzala na vědomí informaci o možném výkupu pozemků v lokalitách „Zadky“,
„U Přibylů“ a „Horní dráhy“.
 vzala na vědomí informaci pana Bohumíra Petra o ukončení činnosti TJ Sokol v
Lichnově k 31.12.2012.
 schválila uzavření Smlouvy o dílo o poskytování prací a služeb (zímní údržba
komunikací) mezi Jiřím Lukešem, Lichnov 199, IČO 60333294 jako
zhotovitelem a Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO 00298115 jako objednatelem a
pověřila starostu obce podpisem této smlouvy.
 schválila podání žádosti na vytvoření veřejně prospěšného pracovního místa a
pověřila starostu podpisem případné smlouvy
 schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi firmou EKO-KOM, a.s., IČO
25134701, se sídlem: Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4 jako půjčitelem
a Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČO 00298115 jako vypůjčitelem a pověřila starostu
obce podpisem této smlouvy.
 schválila rozpočtové opatření č. 5
 doporučila Zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku obce
Lichnov č. 4/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Lichnov

Změny V Oblasti Úpravy Daně Z Nemovitostí
***************************************************

Finanční úřad v Kopřivnici Vás upozorňuje na změnu platnou od 1.1.2013
týkající se daně z nemovitostí .
Dokončením obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Bordovice,
Lichnov a Trojanovice - dochází ke změně parcelních čísel a převodu
pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) do evidence KN.
Poplatníkem daně z pozemků vedených v katastru nemovitostí (KN) je
vlastník pozemků. Nájemce může být poplatníkem daně pouze u pronajatých
pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (PK).
Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je
poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto
případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním
dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen
nastalé změny a výpočet celkové daně.
Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k
téže nemovitosti, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce ,
pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce nebo není-li dále stanoveno
jinak.
Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň
jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen
„podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo
samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má povinnost
podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za
svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý
spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu
na pozemku nebo na stavbě. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozemku
evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliže některý
ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá, správce daně
mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.

Není-li dědické řízení do 31. prosince roku, v němž poplatník zemřel,
pravomocně ukončeno, je dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem
dědického řízení, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce
následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného
orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podává dědic na
zdaňovací období následující po roce, v němž poplatník zemřel. Povinnost
podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitost, která
byla předmětem dědického řízení, bylo podáno současným společným
zástupcem nebo společným zmocněncem.
Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31.
ledna 2013.
Daň z nemovitostí za zdaňovací období roku 2013 bude vyměřena 31.1.2013 .
Daň z nemovitostí nepřesáhne-li částku 5 000,- Kč, je splatná najednou, a to
nejpozději do 31.5.2013, při vyšší částce je splatná ve dvou stejných
splátkách a to nejpozději do 31.května a do 30. listopadu běžného
zdaňovacího období.
Upozornění: Zákonem č. 280/2009 Sb., Daňový řád ( dále „ DŘ“ ), platným od
1.1.2011 byla zavedena pokuta za opožděné tvrzení daně .
Podle § 250 daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li
daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost,
nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních
dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše
však 5 % stanovené daně. Pokud by částka vypočtená byla nižší než 500 Kč, činí
výše pokuty za opožděné tvrzení daně 500 Kč. Maximální výše částky vypočtené
nesmí být vyšší než 300 000 Kč.
O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a
současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne
oznámení platebního výměru.
Kontaktní údaje :
Ing. Marie Nováková

tel. 556 882 360

FO : H, I, K, L

Ing. Danuše Lacinová

tel. 556 882 364

FO : A – G, J

PO : B -D

Marcela Mertová

tel. 556 882 318

FO : CH, M - R

PO : A, E, R-Ž

Ing. Miroslava Vystrčilová

tel. 556 882 364

FO : Ř - Ž

PO : F – Q

Lichnovská „ Kuželkářská Liga“
***************************************************
sezóna 2012 – 2013
XI. ročník

Výsledky po 3. kole:
ženy:
1. místo – Polívková Soňa – (710)
2. místo – Mikundová Mirka – (700)
3. místo – Ilona Gilarová – (390)
4. místo - Dadáková Pavlína – (237)
muži:
1. – 2. místo – Dadák Lukáš, Jurek Stanislav (863)
3. místo – Koudelák Jaroslav (848)
4. místo – Ing. Matúš Miroslav (830)
5. místo – Kotek Václav (592)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín:
4. kolo – čtvrtek 13. 12. 2012 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Pozvání Na Prohlídku A Nákup Knih
***************************************************
knihy pro děti a mládež
rádci pro mládež a rodiče
hry, nápady k tvořivosti
křesťanská literatura
pedagogika, psychologie, sociální práce
spiritualita, příběhy, rozhovory, meditace
beletrie
V neděli 16. prosince 2012 na Orlovně v Lichnově od 8:00 do 9:15
a od 10:30 do 11:30 hod.
Po dobu prodeje knih bude otevřena kavárna v kuželně
káva, limo, pivo, zákusky, cukrovinky…

Program Rodinného Centra Orlovna
***************************************************
NA PROSINEC 2012

První pondělí v měsíci v době 1615 – 1730 hod.
Druhý čtvrtek v měsíci v době 1630 – 1830 hod. v budově Orlovny.
POZOR ZMĚNA SOVIČKY VYJÍMEČNĚ V PONDĚLÍ!!!
Pondělí 3. 12.
SOVIČKA
Čtvrtek 13.12.
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.
Požehnaný a v klidu prožitý vánoční čas, vám ze srdce
přejí Marcela, Dana
a Orel jednota Lichnov
Zřizovatel: Orel jednota Lichnov
Marcela Žižlavská 731 860 256 nebo 556 855 082

MUDr. Jana Irsáková

***************************************************
V měsíci prosinci MUDr. Irsáková neordinuje ve dnech
28. 12. 2012 a 31. 12. 2012.
Dne 28.12. 2012 zastupuje MUDr. Irsákovou MUDr. Václav Filip ve Veřovicích a dne
27.12.2012 zastupuje v Lichnově MUDr. Irskáková MUDr. Filipa.
Veselé Vánoc a Šťastný Nový rok 2013 přeje
MUDr. Jana Irskáková a zdravotní sestra Markéta Jurková

Základní Škola A Mateřská Škola Lichnov

***************************************************
Vážení občané,
Základní škola Lichnov
vás srdečně zve
k odpolednímu pobytu v naší škole
u příležitosti akce Vánoce ve škole
v pátek 14. 12. 2012 v době od 15.30 – 17.00 hodin.
Program: - vánoční trhy na hlavní chodbě
a pohádka dramatického kroužku v 16.00 hodin ve školní jídelně.
Srdečně zvou žáci a vedení školy

***************************************************

Lichnovský chytrolín
Dobrý den, vážení posluchači. Hlásí se vám reportéři rádia Hluch. Právě stojíme před
budovou ZŠ Lichnov, kde se dnes 24. října 2012 koná 7. ročník soutěže Lichnovský
chytrolín. Kolem nás procházejí reprezentanti škol z Lubiny, Tiché a Mniší. Lichnovské
družstvo tvoří František Jurek, Klára Babincová a Magda Lukešová. Všichni soutěžící
míří do první třídy, kde jsou pro ně na interaktivní tabuli připraveny otázky z devíti
tematických okruhů.
Na začátku soutěže jsou naši borci nervózní, ale už se rozjíždějí a docela se jim daří.
Ale i ostatní soutěžící zdatně bojují a nevzdávají se. A je tady konec. S napětím
čekáme na vyhlášení výsledků. A je to tady! První místo osadilo družstvo ze ZŠ
Lubina, druhé místo získali naši soutěžící a třetí jsou žáci ze ZŠ Mniší. Blahopřejeme
vítězům a těšíme se na 8. ročník našeho oblíbeného Lichnovského chytrolína.
reportéři z IV. Třídy

Vánoční Cukroví

***************************************************
Rafaelo v čokoládě
250 g ztuženého tuku
5 lžic sušeného mléko nebo smetany do kávy
150 g vanilkových vlnek-oplatek
1 lžíce mletého cukru
Poleva:
100g čokoládové polevy
2 lžíce nahrubo nastrouhaných lískových ořechů

Tuk rozpustíme na ohni, do toho dáme smetanu. Vlnky rozdrtíme a vmícháme je do
rozpuštěného tuku, přidáme cukr.
Propracujeme a necháme vychladit.
Lžící děláme kousky a tvoříme kuličky. Ty přelijeme polevou, do které vmícháme
nahrubo nastrouhané oříšky.

***************************************************
Cookies
125 g másla
125 g mletého cukru
1 lžíce medu
125 g hladké mouky
1 lžička sody
100 g kokosu
100 g ovesných vloček
Máslo s cukrem ušleháme, přidáme med. Pak vmícháme mouku, sodu, kokos a
ovesné vločky, které můžeme nahradit nebo doplnit čokoládou, ořechy, mandlemi –
to vše do váhy 200 g celkem.
Na plech tvoříme malé kuličky, které trochu rozmáčkneme. Klademe je dál od sebe,
protože se roztečou.
Pečeme 10 minut na 180 stupňů. Necháme vychladnout a pak sundáme z plechu.

***************************************************
Bounty tyčiny
1 máslo
200 g moučkového cukru
100 ml smetany ke šlehání
250 g kokosu
čokoládová poleva
V hrnci rozpustíme máslo, přidáme cukr, smetanu a za stálého míchání povaříme cca
5 minut, potom vmícháme kokos. Formu ve tvaru čtverce vyložíme alobalem nebo
papírem na pečení a hmotu do ní rovnoměrně natlačíme. Necháme v lednici do
druhého dne ztuhnout. Pak ztuhlou hmotu vyklopíme, nařežeme na obdélníčky či
čtverečky a celé nebo částečně namáčíme do čokoládové polevy. Po zaschnutí
uchováváme v lednici.

Vánočka
4 vajíčka, Cca půl litru mléka, 150 gramů HERY, 6 lžic cukru krupice,
1 vanilkový cukr, 1 kostka droždí, 1 kg polohrubé mouky, Lžička soli
1 citron, Hrozinky ( pár dní namočené v rumu ), Vlašské ořechy
Na potření a posypání :
1 vajíčko, Mandle
Ještě potřebujeme špejle, pečící papír a alobal
4 žloutky, 6 lžic cukru, vanilkový cukr a heru ušleháme.
Do mísy vysypeme cca ¾ kg mouky, přidáme lžičku soli a nastrouhanou kůru
z jednoho citronu., promícháme a vmícháme lehce i ušlehanou hmotu ze žloutků.
V hrnku teplého mléka s lžičkou cukru uděláme kvásek, necháme vzejít, vlejeme do
mísy s moukou a přidáme mléko.
Mícháme, postupně přidáváme zbytek mouky, až se těsto přestane lepit, vyklopíme
na vál a dále hněteme rukama, přidáme hrozinky a vlašské ořechy.
Dáme vykynout do tepla, kyne asi hodinu.
Po vykynutí opatrně vyklopíme na vál a rozdělíme na 9 dílů, každý vyválíme lehce do
pramene. První cop vánočky se plete ze 4 pramenů, po upletení přendáme na
plech, nezapomeneme zahnout okraje dospod. Druhý ze třech a poslední jsou dva
prameny zakroucené. Vždy, když pokládáme další cop, uděláme do předchozího copu
již na plechu žlábek, do kterého další vrstvu usadíme.
Jakmile je vánočka na plechu, přichytnou se copy špejlema, aby se nerozjely. Dáme
na ¼ hodiny péct do trouby, používám osobně horkovzdušnou troubu na cca max.
150 stupňů. Poté vytáhneme, potřeme rozšlehaným vejcem a ozdobíme mandlemi.
Před dalším pečením již vánočku přikrýváme alobalem. Celá doba pečení trvá asi
hodinu, je potřeba zkusit špejlí propečenost.
Vánočka je velká, je potřeba
jí dát na plech úhlopříčně.

Vánoční Provozní Doba

***************************************************
Hostinec „Na Obecní“
Neděle............23.12. 2012.............15:00 – 22:00 hod.
Pondělí...........24. 12. 2012 ..........09:30 – 15:00 hod.
Úterý...............25. 12. 2012 ...........15:00 – 24:00 hod.
Středa.............26. 12. 2012 ...........09:00 – 24:00 hod.
Čtvrtek............27. 12. 2012 ...........14:30 – 22:00 hod.
Pátek...............28. 12. 2012 ...........14:30 – 24:00 hod.
Sobota............29. 12. 2012 ...........15:00 – 24:00 hod.
Neděle............30. 12. 2012 ...........15:00 – 22:00 hod.
Pondělí............31. 12. 2012 ...........11:00 – 17:00 hod.
Úterý...............1. 1. 2013 ............15:00 – 22:00 hod.
Bar No7 otevřen i 24. 12. 2012 od 20:00 – 3:00 hod.
Restaurace „Na Hřišti“
Pondělí...........24. 12. 2012 ..........10:00 – 14:00 hod.
Úterý...............25. 12. 2012 ...........15:00 – 22:00 hod.
Středa.............26. 12. 2012 ...........ZAVŘENO
Čtvrtek............27. 12. 2012 ...........15:00 – 22:00 hod.
Pátek...............28. 12. 2012 ...........15:00 – 23:00 hod.
Sobota............29. 12. 2012 ...........15:00 – 23:00 hod.
Neděle............30. 12. 2012 ...........15:00 – 22:00 hod.
Pondělí............31. 12. 2012 ...........ZAVŘENO
Úterý...............1. 1. 2013 ............ZAVŘENO
Středa.............2. 1. 2013................ZAVŘENO
Čtvrtek............3. 1. 2013................15:00 – 22:00 hod.
Pátek...............4. 1. 2013................15:00 – 23:00 hod.
Sobota............5. 1. 2013................15:00 – 23:00 hod.
Neděle............6. 1. 2013................15:00 – 22:00 hod.

Bůh S Lidskou Tváří
***************************************************
Opět se blíží Vánoce a my máme prožívat tento výjimečný čas, kdy mají mít lidé blíž
k sobě navzájem. V naší společnosti se na to již pomalu zapomíná pod návalem
komerčního mumraje, hektického úklidu, firemních večírků a nákupů všeho
možného i nemožného. Místo toho, abychom se připravili na svátky, kdy můžeme
prožívat radost z blízkosti lidí, které máme rádi, a na které se těšíme, jsme ze všeho
toho předvánočního snažení unavení a znechucení.
Avšak křesťanské Vánoce jsou především o tom, že si připomínáme, že do tohoto
neklidného světa se rodí Bůh s lidskou tváří. On nás tímto skutkem ujišťuje o své
lásce a blízkosti. Bůh vstupuje do lidských dějin, abychom se stali lepšími lidmi, aby
zavládlo mezi lidi porozumění a pokoj, aby utichly spory a hádky, abychom mohli
vyjít ze svého sobectví a být blíž jeden druhému jako bratři a sestry.
Je to velký dar pro lidstvo, které si má uvědomit, že lidmi zůstaneme jen tehdy, když
budeme bojovat jeden za druhého, když člověku bude záležet na člověku.
Vánoční poselství andělů pro celé lidstvo zní jasně do noci Betléma, ale i Lichnova:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v nichž má Bůh zalíbení.“
Ze srdce Vám přeji, ať tato slova o pokoji shůry projasní vaše tváře i domovy.
P. Roman Macura

Vánoční bohoslužby 2012 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
24. 12. Vigilie Božího Narození: 2200
25. 12. Slavnost Narození Páně: 1000
26. 12. Svátek sv. Štěpána: 800
31. 12. Poděkování za uplynulý rok: 1800
1. 1. Slavnost Panny Marie, Matky Boží: 1000
4. 1. Vánoční koncert pěveckého sboru Garrendo z Frenštátu: 1800
6. 1. Slavnost Zjevení Páně: 930
V sobotu 15. prosince od 14.00 do 16.00 hodin možnost zpovědi.
Více na: http://www.lichnov.farnost.cz/

Bezpečné Vánoce

***************************************************
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto
období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých
materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny
jmenujme adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky
koupené v kamenných obchodech, na stáncích drobných prodejců nebo vyrobené
domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu, na
které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky
zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být
vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte,
zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak,
aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy umístěny
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím
zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního
věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami
umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací.
Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor nábytkových
stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže
přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou ale
zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru. Na zvýšenou pozornost
byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období Vánoc
násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných
vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti
nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v
bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na
hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním

dárkem pro bezpečí celé rodiny. Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu
nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s
neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je
profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru
obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být
obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém
jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že
osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy,
pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat
pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce
kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou
pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo
dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte
pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z
balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě
tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální
škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností u
vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje.

Pozvánka Na Vánoční Klub
***************************************************
Zveme všechny členy,

ale i občany na tradiční „Vánoční Klub“
s programem dětí z Mateřské školky do klubovny „Na Obecní“.
Těšíme se na Vás v úterý 4. prosince 2012 v 15.00 hod.
Velmi rádi uvítáme ochutnávku Vašeho cukroví, za což Vám děkujeme!
Výbor KD Lichnov

Memorial Jaroslava Kvity
***************************************************
V. ročník
Hostinec„Na obecní“ pořádá
turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče!!!!
v sále kulturního zařízení
ve středu 26. prosince od 10:00 hod. (prezentace od 9:00 hod.)

Rozsvícení Vánočního Stromu
***************************************************
Vážení občané,
srdečně jste zváni na tradiční rozsvícení vánočního stromu,
které se uskuteční
v sobotu 8. prosince 2012 od 17.00 hod.
vedle budovy Obecního úřadu v Lichnově.
Společně s Dechovým souborem Javořinka si budete moci zazpívat vánoční koledy a
také se občerstvit tradičními lahodnými moky.
Pro děti bude zdarma zajištěn čaj a sladké překvapení.
Zpestřením večera bude zejména pro děti hromadné vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi.
Ing. Aleš Mičulka, starosta

JUBILANTI
***************************************************
V měsíci prosinci se dožívají významného jubilea:
Pustějovská Ludmila
Dobečková Marie
Dluhoš Ladislav
Babinec Jaroslav

60
60
70
75

Jalůvková Anna
Drozd Josef
Bača Zdeněk
Kahánek Prokop

80
84
87
89

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