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Zpravodaj
obce
Lichnov

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

Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
od konce roku 2011 je v provozu nová kanalizace včetně ČOV. Během roku
2012 jste připojovali své nemovitosti k hlavnímu řádu. V průběhu roku 2012
zaslala obec na Státní fond životního prostředí (SFŽP) řadu urgencí a dotazů,
ohledně nesouhlasu s navrhovanou výši stočného. Velkou pomocí v tomto
vyjednávání nám byla firma Mott MacDonald, která úzce spolupracovala se
SFŽP a na základě našich neustále zasílaných dotazů jsme se dostali do
podvědomí této firmy, která s možností snížení ceny stočného souhlasila a
byla ochotna nám pomoct.
Po vypracování analýz a komentářů jsme podali v listopadě oficiální žádost o
snížení ceny stočného. Po různých doplnění a jednáních přišla dne 22. 4.
2013 kladná odpověď. Cena pro rok 2013 byla stanovena na 26,40,- Kč vč.
DPH, což je velká úspora oproti prvotně navrhovanou částkou 60,- Kč vč.
DPH. Oficiálně je cena stočného 26,40,- Kč vyhlášena od 1. 5. 2013. Tedy od
1.5.2013 vám vzniká platební povinnost za vypouštění odpadních vod do
nové obecní kanalizace. Od tohoto data vám budou zasílány postupně
smlouvy, které si pozorně přečtěte a obratem je vraťte vyplněné na Obecní
úřad v Lichnově. Ve smlouvě jsou uvedeny možnosti způsobu platby a s tím
souvisí, že jestliže máte studnu můžete si vybrat mezi paušální částkou a
nebo možnosti měření odběru vodoměrem, který dostanete zdarma na OÚ v
Lichnově. V případě nejasností při vyplnění smlouvy se obraťte na Obecní
úřad, rádi vám poradíme.

Dále upozorňujeme všechny, kteří doposud nejsou připojeni, ať se v co
nejkratší době připojí. Také těmto majitelům domů bodou zaslány dopisy,
kde bude uvedeno čemu všemu se vystavují pokud s odpadními vodami
nenakládají podle zákona.
Majitelé nemovitostí, kteří nemohou být připojení nebo nejsou připojeni na
kanalizaci a mají žumpy mohou při vývozu fekálií využít ČOV v Lichnově za
cenu 26,40,- Kč/m3(cena bez dopravy). Dopravní prostředek musí být
schválen k vývozu fekálií. Kapacita likvidace na ČOV je omezena, proto je
nutno vývoz předem domluvit s pracovníkem ČOV p. Milanem Žáčkem na
tel. č. 724 180 527

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

Psí exrementy
Dlouhá zima je u konce a jarní počasí rozpustilo poslední
zbytky sněhu, které zakrývaly stále přibývající psí
exkrementy především v lokalitách, „Horní dráhy“, u
kostela a u Jednoty. Rada obce rozhodla nakoupit
odpadkové koše na psí exkrementy se zabudovaným
držákem sáčků, které nejsou určeny na balení potravin.
Koše budou umístěny na výše uvedených místech.
Majitelé psů, kteří své miláčky venčíte na veřejných
prostranstvích, využívejte prosím těchto košů. Nechcete
přeci, aby jste si tyto exrementy donesli na svých botách až domů a nebo
aby si v tomto prostředí hrálo vaše dítě.
Dále žádáme majitele, kteří své miláčky nevenčí, ale psi přesto běhají po
vesnici, „Zabezpečte si je!“ Nejenže znečišťují veřejné prostranství, ale
mohou také koholikoliv pokousat a také mnohdy narušují dopravní provoz.
Jestliže se situace nezlepší, začneme psy odchytávat, následně umísťovat do
psích útulků, kde pak majitel zaplatí za „ubytování“ svého psa.

Očkování psů
Letos neproběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině, protože vakcína,
kterou MVDr. Ivo Trčka loni použil má dvouletou účinnost. Další očkování
organizované obcí Lichnov se uskuteční na jaře roku 2014. Majitelé psů, jež
si zajišťují očkování sami si musí zkontrolovat účinnost použité vakcíny nebo
se obrátit na veterinárního lékaře.

Sběr použitých cartridgí a tonerů z tiskáren
Vážení spoluobčané, naše obec se zapojila do
ekologického programu na sběr použitých inkoustových
cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro
recyklaci je umístěn na chodbě našeho Obecního úřadu.
Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery
na naši obec. Nevhazujte je prosím do komunálního
odpadu. Odevzdání je zdarma.

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

Zákon o registrech komplikuje obcím pořádání
vítání občánků

Vítání občánků jsou v rozporu se zákonem o registrech, který nabyl účinnosti
v červenci minulého roku. Tento zákon zpřísnil využívání údajů evidence
obyvatel, což v praxi znamená, že ohlašovna nemůže předávat příslušné
komisi informace o tom , kdo se narodil. V návaznosti na tento zákon a se
souvisejícími změnámi navíc ani ohlašovna doposud s těmito informacemi
od 1.1.2013 nedisponuje.
Chtěli bychom tedy požádat všechny rodiče jejichž dítě se narodilo v období
od 1.1. do 30.04.2013 a mají zájem se zúčastnit akce „Vítání občánků“, nechť
se závazně přihlásí na Obecním úřadě v Lichnově do 15.05.2013
tel. 556 855 017, 556 840 420, obecniurad@tkrlichnov.cz
Plánovaný termín Vítání občánků je sobota 25.5.2013.

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

Informace občanům prostřednictvím emailů

Vážení občané,
vývoj výpočetní techniky jde stále dopředu a většina z nás ji běžně používá
skoro každý den. Máme na mysli zejména elektronickou poštu. A tak jsme se
rozhodli „Jít s dobou“ a poskytovat občanům informace prostřednictvím emailů, které budou duplikovat webové stránky, místní rozhlas, kabelovou
televizi či SMS službu. Stačí, když zašlete e-mail na adresu
obecniurad@tkrlichnov.cz s tímto textem:
“Mám zájem o zasílání informací z Obecního úřadu v Lichnově na tuto
e-mailovou adresu: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.cz (vaše e-mailová adresa)“
Poté budete zařazeni do skupiny a budou vám zasílány aktuální informace.

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

Informace z 48. jednání RO
Rada obce
souhlasí s vytvořením maximálně 3 pracovních míst na základě smlouvy o
veřejně prospěšných pracech uzavřenou s Úřadem práce.
schválila podání žádosti na pořízení zametacího vozu firmou Myland s.r.o. V
rovinách 520/46, Praha 4, IČ:25714848
schválila pořízení PC + monitoru do kanceláře účetní v I. NP Obecního úřadu
v ceně dle předložené nabídky.
schválila zakoupení barevné digitální tiskárny-kopírky se skenerem SHARP
MX-2314N pro potřeby Obecního úřadu Lichnov v ceně dle předložené
nabídky.
vzala na vědomí informaci tykajíce se problematiky ochranných pásem
vodních zdrojů „Pračkového vodovodu“ a pověřila starostu vybráním
vhodné firmy na zpracování návrhu změny ochranného pásma vodního
zdroje v Lichnově včetně provedení sondáží a geofyzikálních prací.
souhlasí s prominutím poplatku za pronájem Kulturního zařízení ze dne
6.4.2013 občanskému sdružení Tojstoráci, kde se konalo vystoupení
místních dětí s názvem TojOslavy 6.

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

Základní a Mateřská škola v Lichnově
********************************************************

Strom roku 2013
Každoročně se žáci 6. třídy zapojí do přírodovědně-literární soutěže
Strom roku 2013. Musí si vybrat určitý strom na školní zahradě a s ním pracovat.
Návrh musí obsahovat určení druhu stromu, výšky stromu, obvodu v prsní výšce
(130 cm nad zemí) a také GPS souřadnice.
Letos si žáci zvolili břízu bělokorou (Betula pendula).
Posledním úkolem je příběh, který se ke stromu váže.
Dobrý den,
jsem bříza bělokorá a chtěla bych se vám představit. Jmenuji se Bětka Bílá. Mám
také sestru a ta se jmenuje Beáta Bílá. Jsme takové dvě babičky, je nám už přes
50 let. Vyrostla jsem i s mou sestrou u základní školy v Lichnově. Byly jsme zde
zasazeny při její stavbě. Velice se nám zde líbí. I s místem jsme velmi spokojené.
Díky mechu, který na mě roste, si děti mohou ukázat, kde je sever. Po těch
mnoha letech mi narostl hrb kvůli strýčkovi Větříčku, ale nijak mě to neomezuje,
spíš naopak. Pomáhá to veverkám, které kvůli mému hrbu na mě snáze
vyšplhají. I mým návštěvníkům se zde líbí. Děti vyrobily budku, kterou na můj
kmen pověsily a ptáčci se tady rádi vracejí, aby se na naše vzdělané žáky
podívali, jestli nezlobí a jestli i jedničky mívají. Veverka Zrzečka si za mnou někdy
postěžovat přijde, že jí oříšek nejde rozloupnout, a když se jí to podaří, tak jeho
slupky si u mne schová. Jmelí tu ráda vidím, lásku a přátelství mi připomíná,
ptáčci mi ho rádi nosí na rozloučenou, když odlétají do teplých krajů. Jsem jejich
babičkou, která jejich mláďátkům vypráví pohádky, učí je dobrým mravům a
dává jim rady do života. Rádi by také chodili do krásné školy, na kterou se každý
den dívají a občas i přes okýnko nahlédnou, jak děti studují. Jenže zvířecí školka
a škola vypadá trochu jinak než škola lidská. Vy lidé se učíte chodit, oni se učí
létat. Vy se učíte česky a anglicky, oni ptačí řečí. Učíte se stavět domy, oni
hnízda. No, každý se učí to, co k životu potřebuje, ale nikdo to nemá
jednoduché. Doufám, že i já naší škole pomáhám. Byla bych ráda, kdybych ještě
stihla přispět k dosažení titulu EKOškoly. Mám školu v Lichnově moc ráda a
užívám si to tu.
Kateřina Jalůvková
Můžeme se pochlubit tím, že už skoro každý strom je poměřen a má svůj
pohádkový příběh:
Strom roku 2008

vrba bílá smuteční

Strom roku 2009
Strom roku 2010
Strom roku 2011
Strom roku 2012
Strom roku 2013

borovice lesní, pinus silvestris
smrk pichlavý, picea pungens
jabloň, malus
lípa malolistá (srdčitá), tilia cordata
bříza bělokorá, betula pendula

Čarodějnice Laskavka
Je to hodná čarodějnice a ráda pomáhá lidem. Třeba když je někdo hodně
nemocný, tak použije svá léčivá kouzla, ale opravdu jen v nouzi. Vypadá
strašlivě krásně. Má kaštanově hnědé vlasy a zářivě modré oči s dlouhými
řasami. Nosí nejvíce modrozelené šaty s malými pavoučky a sytě červenými
beruškami. Má i žluté náušnice. Straší pouze ve starých hradech
a zříceninách. Není zlá, a tak nedělá příliš velkou neplechu, protože ví, že jí to
nic nepřinese. Zvláštní je už tím, že není pro ni těžké se naučit nová kouzla.
Ostatní čarodějky se naučí jen málokteré kouzlo, které Laskavka perfektně umí.
Valérie, IV. třída
Gotel
Stará čarodějnice Gotel je velmi chytrá, ale také hodně zlá. Umí pomocí květiny
být stále mladá. Stačí být jen kousek od květiny, nebo se jí držet a hned je opět
mladá. Je vysoká s velmi dlouhýma rukama a nohama. Má šišatou hlavu, velké
kulaté oči a malou pusu. Na hlavě jí rostou dlouhé, šedé a kudrnaté vlasy. Nosí
dlouhatánské šaty a plášť. Gotel nestraší, ale krade děti. Ukradla jich už tolik, že
je to nespočitatelné. A její havran jí s tím pomáhá. Havrana Skřovíka se děti bojí
pro jeho červené oči a ostré drápy, do kterých je uchopí a odnese. Za to
dostane od Gotel odměnu.
Romana, IV. Třída
Marga
Čarodějnice Marga je strašlivá a zlá noční můra každého cestovatele či
myslivce. Bydlí v domě se slepičíma nohama. Aby její dům mohl chodit, musela
použít pekelnou sílu. Proč by ne? Vždyť je s čerty velká kamarádka. Je tlustá,
rozcuchaná, s dlouhým nosem a baculatými tvářemi. Na nose jí roste velikánská
bradavice, na které si chová svého mazlíčka - blechu zlou. Strach nahání černý
kabát, klobouk s pavoukem křižákem a hnědé boty na podpatku s tkaničkami
z pavučiny. Jak straší ve dne? Když uvidí myslivce, cestovatele i jiné lidi, poleje
je žabím trusem. Večer se však sejde na úpatí hory s čerty a vyvádí samé
čertoviny. Třeba rozhází sedlákům mouku. Marga se jí říká proto, že ráda mlsá
čokoládu jménem Margot.
Karolína, IV. Třída

LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ „ORLOVNA“ - OPĚT V PROVOZU

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

Lichnov č.p. 271

sezóna 2012 – 2013, XI. ročník
Výsledky v 8. kole – 12. 4. 2013:
muži:
ženy:
1. místo – Koudelák Jaroslav (466)
1. místo – Mikundová Mirka(344)
2. místo – Dadák Lukáš(459)
2. místo – Polívková Soňa (320)
3. místo – Ing. Matúš Miroslav (447)
3. místo – Dadáková Pavlína (305)
4. místo – Jurek Stanislav (401)
4. místo – Gilarová Ilona (266)
5. místo – Kotek Václav (322)
Výsledky po 8. kole:
muži:
ženy:
1. místo – Ing. Matúš Miroslav (2629) 1. místo - Mikundová Mirka (2106)
2. místo – Dadák Lukáš (2624)
2. místo – Polívková Soňa(2049)
3. místo – Koudelák Jaroslav (2574)
3. místo – Dadáková Pavlína (1611)
4. místo – Jurek Stanislav (2540)
4. místo –Gilarová Ilona (1480)
5. místo – Kotek Václav (1847)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 9. kolo – 10. 5. 2013 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

********************************************************
OTEVÍRACÍ DOBA – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Pondělí
15 – 21 hod
Úterý
15 – 21 hod
Středa
15 – 21 hod
Čtvrtek
15 – 21 hod
Pátek
15 – 21 hod
Sobota
15 – 21 hod
Neděle 9 – 12 hod a 14 – 21 hod
Za nepříznivého
(deštivého, studeného) počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem)
objednávky na tel. 739 880 862

Nabízí sortiment potravin, drogerie, zahradnických potřeb.
Čerstvé zákusky ve čtvrtek a v pátek, větší množství na objednávku.
Narozeninové dorty lze objednat dle katalogu na prodejně.
Výsekové maso z malokapacitních jatek Mořkov – Machač pouze na
objednávku.
PRODEJNÍ DOBA
PO
6.30 – 11.30
ÚT
6.30 – 14.00
ST
6.30 – 11.30
ČT
6.30 – 14.00
PÁ
6.30 – 11.30
SO
6.30 – 12.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

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

HLEDÁME BRIGÁDNICI

(zejména vhodné pro důchodkyně či ženy na mateřské)
Prodejna v Lichnově "Na Okluku" hledá brigádnici či brigádníka na prodej
zmrzliny v měsících květen, červen, září a říjen.
Pracovní doba od 12.00 - 18.00 hod.
Kontakt přímo na prodejně a nebo na tel. čísle 606 703 353 - p. Kublák.

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

Pozvánka do Klubu důchodců

Zveme své členy do klubovny nad pohostinstvím „Na Obecní“dne
14. května 2013 v 17.00 hod. na besedu „O okrádání a bezpečí starších
občanů před nezvanými hosty“. Besedu povede zástupce policie. Těšíme se
na hojnou účast.
Výbor KD

Přerušení dodávky el. energie

Tojstoráci vás srdečně zvou na tradiční

ČEZ Distribuce a.s. Vám oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého
napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce :
celá obec Lichnov – mimo trafostanice :Březiny, Davidův mlýn, U Knebla

DEN DĚTÍ na téma Simpsonovi
 sobota 1. 6. 2013 od 14:00 na víceúčelovém hřišti

Vypínání proudu je plánováno dne 29.5.2013 od 7:30 do 14:30 hod.

Lichnov – trafostanice Březiny
Vypínání proudu je plánováno dne 24.5.2013 od 7:30 do 10:30 hod.

Stále volná místa na LT Tojstoráků a LT NAPLNO!!
 Více na www.tojstoraci.cz a www.tabory-naplno.cz
Děti z Tojstoráků si došly „Za svým snem“
Dne 6. dubna 2013 se v Lichnově uskutečnily TojOslavy, tedy již tradiční
akce místního volnočasového spolku Tojstoráci. Mottem letošního, v pořadí
již šestého, ročníku TojOslav bylo jít si „Za svým snem“. Před dětmi
z Tojstroráků, které si pro vás tuto akci připravily, tak vyvstal nelehký úkol –
kromě několika tanečních a pěveckých skupinových vystoupení si měly
připravit také výstup zcela individuální, zkrátka sebrat odvahu a předvést se
před sálem plným lidí! Stejně jako předešlé ročníky, i tento byl v něčem
zcela jedinečný – veškerá vystoupení se letos konala naživo, bez použití
jediného videa.
Všechny zúčastněné děti se však se svým náročným úkolem nakonec zdárně
popraly a společně si tak došly „Za svým snem“. Tím se pro ně stala jejich
předem vysněná „Víkendovka snů“, tedy víkendový pobyt v Liberci, který se
uskuteční v polovině června, a kde si děti nejen prohlédnou město, ale
navštíví například Aquapark Babylon, jedinečný IQ Park, horu Ještěd a ještě
spoustu dalších atrakcí!
Tímto tedy všem Tojstorákům gratulujeme a děkujeme za jejich odvedenou
práci při realizaci letošních TojOslav. A děkujeme také vám, kteří jste se na
nás přišli podívat a naši snahu podpořili.
Vaši Tojstoráci

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

ŽLUTÉ PYTLE NA PLAST

Lichnov – trafostanice Davidův mlýn
Vypínání proudu je plánováno dne 24.5.2013 od 10:30 do 13:00 hod.

Majitelům rodinných domů budou opět v nejbližších dnech rozvezeny žluté
pytle na plastový odpad. Do žlutých plastových pytlů mohou občané
odkládat plastové obaly, PET láhve, fólie, plastové kelímky od jogurtů, sýrů,
másla, apod. Plné pytle pak mohou odkládat přímo k popelnicím v den jejich
svozu.
NEODKLÁDEJTE je prosím ke kontejnerům na plast!

Myslivecké sdružení Lichnov – Bordovice
pořádá v sobotu dne 18. května 2013
na myslivecké chatě v Lichnově
SOUTĚŽ PRO DĚTI – OKRESNÍ KOLO
„ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ A MLADÝ OCHRÁNCE PŘÍRODY“
úvodní prezentace v 8.00 hod.
předpokládané vyhlášení výsledků soutěže v 14.00 hod.

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

Myslivecké sdružení Lichnov – Bordovice
pořádá v sobotu dne 25. května 2013
na myslivecké chatě v Lichnově

KÁCENÍ MÁJE

Začátek v 19:00 hod.
Hudba: METEOR
Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěna!
Srdečně zvou myslivci
Akce se koná za každého počasí!

Jubilanti
******************************************************
V měsíci květnu se dožívají významného jubilea:
Harabišová Juliana
Kučerová Blanka
Švrček Zdeněk
Pustka Petr

65
65
70
70

Kotková Libuše
Tichavská Blažena
Křenková Milada
Horečková Drahomíra

70
82
84
85

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