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Zpravodaj
obce
Lichnov

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

Informace Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
dne 30.8. a především 31.8.2013 proběhly v naší obci oslavy 720. výročí
Obce Lichnov od první písemné zmínky. Počasí se nám vydařilo a v některých
chvílích areál moštárny praskal ve švech. Velmi nás také potěšil velký zájem o
výstavu fotografií a různých předmětů, načež jsme se rozhodli ji prodloužit až
do 6. září 2013. A proto nyní bych chtěl poděkovat všem místním spolkům za
vytvořená zajímavá zákoutí kulturního zařízení, dále Jaroslavu Kocánovi a
PHDr. Kateřině Maškové za zpracování promítané prezentace fotografií a
krátkou vzpomínku na povodně z roku 1997 a především Zdeňce Švrčkové,
která za pomoci Sboru pro občanské záležitosti celou výstavu organizovala.
Veliký dík patří také MUDr. Josefu Šimíčkovi a Luďku Polívkovi za zpracování
mimořádného vydání zpravodaje k této slavnostní příležitosti. Za přední
organizátory této akce považuji Tomáše Milatu, Pavlínu Mičulkovou a
Stanislava Kellera s jeho technickou podporou, kteří společně s ostatními
zaměstnanci obecního úřadu a členy kulturní komise, letošní velkou oslavu
720. výročí Obce Lichnov tak výborně připravili. Všem výše uvedeným a také
ostatním dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu, moc děkuji!
Obec Lichnov vyslovuje také velký dík všem níže jmenovaným sponzorům za
přímou finanční podporu či věcné a materiální přispění. Vysoce si ceníme
Vašeho kladného postoje a získané finanční zdroje i věcné ceny jsme beze
zbytku využili k uskutečnění oslav 720. výročí Obce Lichnov:

Lapos – sportovní a marketingová s.r.o., Motor-gear, Tomáš Nevřiva –
zemní výkopové práce, Slumeko, s.r.o., SHARP, Sapere, Network24, Oldřich
Gilar & Syn, Radegast, ZD Javorník, BikeFun International, s.r.o.,
Motoveterán klub, Zahrádkáři Lichnov, Autoservis Jurek, Kateřina Malíková,
Bronislava Najzarová, Jiří Kašpárek, Pavlína Dadáková, Ing. Aleš Mičulka,
Kamil Mrva – Architects, Kelly Production, Kominictví Kuběna Pavel, NFC
Lichnov, Myslivecké sdružení Lichnov-Bordovice, Hana Kožuchová, Radomír
Pavliska, Lesy ČR, Lipka HQ s.r.o., Varia interiér v.o.s.
Ing. Aleš Mičulka, starosta obce

Pochod okolo Lichnova
********************************************************
S cílem obnovit starou tradici se Obec Lichnov rozhodla uspořádat v sobotu
21. září 2013 pochod okolo Lichnova. Tímto zveme všechny lichnovjany a
příznivce pěší turistiky. Bližší informace budou uvedeny na samostatných
plakátech.

Výzva občanům – fotografie
********************************************************
Obecní úřad Lichnov se obrací na občany ještě jednou s žádosti o poskytnutí
fotografií ze současnosti a to jak z dění obce či okolní krajiny obce. Tyto
fotografie bychom potřebovali pro vyhotovení obecního kalendáře na rok
2014. Prosím posílejte do 15.9. 2013
obecniurad@tkrlichnov.cz, nebo na tel. 556 855 017.
Děkujeme za pomoc a spolupráci!

Lichnovská „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“

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

XII. ročník (sezóna 2013-2014)
Orel jednota Lichnov pořádá další ročník dlouhodobé soutěže
(září 2013 až květen 2014)
Určeno pro muže a ženy starší 15 let. Zahajujeme v pátek 20. září 2013 v
18 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně (další termíny upřesníme při prvním kole tak, aby
vyhovovaly co nejvíce účastníkům). Přihlášky od 17,45 hodin v den zahájení.
Startovné – 300.- Kč (platí se při přihlášení).

Víceúčelové hřiště - Otevírací doba

********************************************************
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

15 – 20 hod.
15 – 20 hod.
15 – 20 hod.
15 – 20 hod.
15 – 20 hod.
10 – 12 hod.
9 – 12 hod.

15 – 20 hod.
14 – 20 hod.

Za nepříznivého (deštivého, resp. chladného) počasí
ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862

Základní škola Lichnov
********************************************************
Příměstský tábor při ZŠ Lichnov
… začal v pondělí 8. července. Netušili jsme, co všechno můžeme zažít.
Ovšem naše maminky dostaly lísteček, na kterém byl napsaný tajný
předběžný plán. Ukázalo se, že za jediný týden můžeme stihnout spoustu
věcí, např. zdolat Červený kámen, užít si vodní olympiádu, pozdravit zvířata
v ZOO Ostrava, nebo vyřešit šifru a vypátrat osvěžující odměnu! Každý den
na nás čekalo nějaké překvapení. Nechyběla ani spousta her, dobré zábavy,
smíchu, nebo třeba fantastická hostina na rozloučenou. Není divu, že se nám
v pátek nechtělo rozcházet. Loučení bylo těžké.
Týden plný dobrodružství mi stále připomíná moje žraločí placka. Příští rok
se na tábor přihlásím zase!
Děkuji vám, p. uč. K. Hostinská a p. uč. P. Davide, jste báječní!
Patrik Pícha 1. třída
Mobilní planetárium
V pondělí 29. dubna k nám do školy přijelo mobilní planetárium v rámci
oslavy Dne Země. Přivezl ho pán z Ruska a celé planetárium nafoukl v naší
tělocvičně. Byla to velká kopule,

do které jsme si všichni lehli na žíněnky, a dívali jsme se na strop planetária,
kde pro nás byl připravený naučný film o vzniku života a o vesmíru. Každý si
musel vyzout přezůvky, aby mohl do kopule vstoupit. Trvalo to asi 35 minut
a bylo to dost dobré. Díky zakulacenému tvaru planetária to vypadalo jako
ve 3D kině. Všechny nás to moc bavilo. Promítání bylo zakončeno tím, že se
ze tmy vynořil mimozemšťan. Bylo to moc pěkné, jedna z nejlepších akcí za
školní rok. Těšíme se a doufáme, že planetárium přijede i příští rok.
S pozdravem žáci 3. a 5. třídy
Canisterapie
Dobrý den přejeme všem příznivcům a milovníkům psů. Dnes (31.5.) jsme
všichni velmi nedočkaví, protože k nám do školy přijeli tři krásní pejsci
z projektu Canisterapie z občanského sdružení Podané ruce. Samozřejmě i
se svými pány. Už z oken tříd jsme pozorovali psí krasavce, kteří pobíhali po
trávníku. Rychle jsme se seřadili a pospíchali do tělocvičny. Tam byly
nachystány překážky, tunely, slalom a samozřejmě i deky, aby si pejsci
během programu mohli lehnout a odpočinout. Tak a začínáme. Dozvěděli
jsme se co je to canisterapie, k čemu je dobrá, kde a na co se používá.
Představili nám psy - Dafné, dvouletou fenku zlatého retrívra, pudla
královského jménem Foxík a borderkolii Keilly. Předvedli nám, jak umí
rozveselit děti, jak si mohou děti na canisterapeutického psa lehnout. Můj
spolužák si to mohl vyzkoušet. Poté psi zdolávali překážkovou dráhu, která
se skládala ze dvou tunelů, slalomu, překážek, sedacího pytle a kruhu. Pak
jsme si tuhle dráhu vyzkoušeli my všichni. Bylo to super! Tři z nás prošli
dráhu i se psy. Keilly nám ukázala, jak umí rozluštit hlavolam
a Foxík nám předvedl, jak se umí hlásit. Oba byli velmi šikovní. Pak už
následovalo jen rozloučení. Program se nám velmi líbil a byli bychom rádi,
kdyby mezi nás psi opět přijeli.
Romana Vřesňáková, IV. třída

Občanská poradna rozšiřuje své služby

E-Aukce pro domácnosti a firmy

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

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

Občanská poradna Nový Jičín, která funguje při Centru pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje o.s., poskytuje odborné sociální
poradenství zejména v následujících oblastech:
• Problematika zadlužování občanů
• Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
• Občansko-soudní řízení a jeho alternativy
• Rodina a mezilidské vztahy
• Ochrana spotřebitele
• Občanskoprávní vztahy
• Bydlení
• Trestněprávní problematika, aj.

Obec LICHNOV připravuje e-Aukci pro své domácnosti a firmy. Lidé, ale i
místní podnikatelé tak budou mít možnost snížit své náklady na elektřinu
a zemní plyn.
V elektronické aukci pro dodávku levnějších energií, která se uskutečnila
30.července 2013, se podařilo sdružit 4888 domácností z celé České
republiky v celkovém objemu přes 172 milionů korun. Výsledky jsou
mimořádné. Domácnosti díky aukci ušetřily na zemním plynu přes 27
procent a na elektřině přes 34 procent. Mnozí tak ušetří desetitisíce
korun. Stejnou možnost budou mít nyní i občané a podnikatelé Lichnova
Občané Lichnova se mohou již brzy připojit k obyvatelům dalších měst a
obcí v České republice, kterým se
podařilo díky elektronickým aukcím uspořit až desetitisíce korun ročně za
dodávky energií.
Obec Lichnov se totiž spolu se společností eCENTRE, největším pořadatelem
elektronických aukcí, rozhodla v rámci snahy o zlepšení služeb svým
obyvatelům pomoci jim uspořit nemalé náklady. Obdobné aukce se nyní
konají i v ostatních městech a obcích, a přinášejí nemalé úspěchy.
„Pozorně jsme sledovali vývoj tohoto nového trendu a očividně přináší
lidem značné úspory. Proto chceme jít touto cestou i my a umožnit tak
našim obyvatelům, ale i místním firmám, dosáhnout na lepší ceny.
Doufáme, že tímto nápadem alespoň částečně pomůžeme zmírnit tlak z
rostoucích cen a s tím narůstajícího nedostatku financí v rozpočtech
domácností a firem v naší obci,“ říká starosta obce Lichnov Ing. Aleš
Mičulka
A co to vlastně e-Aukce je? Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve
které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat
zakázku a klienta. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost
celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově
soutěží.
"Princip naší služby je jednoduchý. Sdružíme co nejvíce domácností a
oslovíme dodavatele na trhu, aby o celý „balíček“ domácností soutěžili v
internetové aukční síni. Čím větší je poptávka, tím lepší ceny samozřejmě
mohou dodavatelé nabídnout. Po skončení aukce vyhodnotíme u každé
jednotlivé domácnosti, zda ušetřila či nikoliv. Zatím jsme tímto způsobem
uskutečnili šest velkých aukcí a většina domácností ušetřila přes 15 %,“

Dlouhodobě jsme se v poradně přitom potýkali s narůstajícím počtem
zájemců o službu, které nebylo vždy možné z kapacitních důvodů
v potřebném časovém horizontu uspokojit. S účinností od 1.8.2013 proto
poradna své služby rozšířila a poskytuje je občanům v těchto termínech:
Nový Jičín (ul. Sokolovská 9, vedle autobusového nádraží, tel.: 556 709 403)
ÚT: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
ST: 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (bez objednání)
ČT: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
Kopřivnice (ul. Štefánikova 1163, v budově MěÚ Kopřivnice, kancelář č. 265,
tel.: 556 879 634)
PO: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (bez objednání)
ÚT: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
ČT: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
Příbor (Náměstí S. Freuda 19, v budově MěÚ Příbor v přízemí,
tel. 556 709 403)
ST: 9:00 – 12:00 (bez objednání)

13:00 – 17:00

(jen pro objednané)

Mgr. Richard Pešat
vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

uvedla Alice Mazurková ze společnosti eCENTRE, která aukci na levnější
dodavatele bude zajišťovat.
Pro lidi i podnikatele je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě
neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani obec. Aukční poplatek zaplatí
firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje.
"Pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena
klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým, tedy vítězným
dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může
klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky
jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé," dodává Alexandr
Gloger.
Smlouvy s vítězným dodavatelem budou pro občany připraveny přibližně od
poloviny listopadu opět na Kontaktních místech a o nic více se domácnosti
nebudou muset starat. Společnost eCENTRE ve spolupráci s vítězným
dodavatelem zajistí i změnu dodavatele.
O výsledku aukce budou všichni občané po e-Aukci informování na
internetových stránkách obce. Zda domácnost ušetřila, se občan dozví od
zástupců společnosti eCENTRE, kteří budou jednotlivé občany kontaktovat
nejpozději do 10 dnů po e-Aukci, a to e-mailem nebo telefonem.
Upozorňujeme na to, ať lidé nepodepisují smlouvy s případnými
podomními prodejci, kteří se mohou snažit využít situace a vnutit občanům
smlouvu s jiným než vítězným dodavatelem. Nové dodavatelské smlouvy
budou k dispozici pouze na kontaktních místech.

NFC Lichnov -Rozlosování soutěží ročník 2013/2014
********************************************************

STARŠÍ PŘÍPRAVKA :
Pá 5.9.
Pá 13.9.
Pá 20.9.
Út 24.9.
Pá 27.9.
Pá 4.10.
Čt 10.10.
Pá 18.10.
Pá 25.10.

16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
16:30
16:30
16:30
16:30

volno
Kopřívnice „B“ – Lichnov
Lichnov – Lubina
Lichnov – Mořkov
Příbor – Lichnov
Lichnov – Libhošť
Ženklava – Lichnov
Lichnov – Štramberk
Tichá – Lichnov

MUŽI:
So 10.8.
Ne 18.8.
Ne 25.8.
Ne 1.9.
So 7.9.
Ne 15.9.
So 21.9.
Ne 29.9.
Ne 6.10.
Ne 13.10
So 19.10.
Ne 27.10
Ne 3.11.
Ne 10.11.

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
10:15
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00

Kunín – Lichnov
Lichnov – Fulnek
Odry „B“ – Lichnov
Lichnov – Mořkov
Skotnice – Lichnov
Lichnov – Tísek
Bartošovice – Lichnov
Lichnov – Trojanovice Bystré
Žilina – Lichnov
Lichnov – Studénka
Trojanovice I – Lichnov
Spálov – Lichnov
Lichnov – Velké Albrechtice
Lichnov – Kunín

DOROSTENCI:
So 10.8.
So 17.8.
So 24.8.
So 31.8.
Ne 8.9.
So 14.9.
So 21.9.
Ne 29.9.
So 5.10.
So 12.10.

17:00
14:15
17:00
17:00
16:30
16:30
13:30
13:30
15:30
13:15

Lichnov – Trojanovice Bystré
Vlčovice Mniší – Lichnov
Lichnov – Veřovice
Lichnov – Tichá
volno
Lichnov – Vlčovice Mniší
Veřovice – Lichnov
Tichá – Lichnov
volno
Trojanovice Bystré – Lichnov

MLADŠÍ ŽÁCI:
So 7.9.
Ne 15.9.
Ne 22.9.
Ne 29.9.
So 5.10.
Ne 13.10.
Ne 20.10.

14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Hostašovice – Lichnov
Lichnov – Tichá
Hodslavice – Lichnov
Lichnov – Veřovice
Lubina – Lichnov
Lichnov – Starý Jičín
volno

SDH LICHNOV

www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a
chovatelská pletiva.

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

Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem.
Typizovaná i na míru. Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor.
Zajistíme montáže.

NA V. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE

www.VRATA-OSTRAVA.cz

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT

„L I C H N O V S K Á
V L E Č K A“

www.THUJA.cz

Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky.
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina.
Doprava po celé ČR.

www.KREPELKAJAPONSKA.cz

Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka a další
doplňky pro chov drůbeže.

www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. Pokrývačství – pokládky krytin,
zateplení střech. Klempířství – okapy, svody, oplechování říms a komínů.
Tesařství – střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna.

KONANOU DNE 14. 09. 2013
START SOUTĚŽE V 10:00 HODIN
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI NFC LICHNOV
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA ZAJÍMAVÉ SPORTOVNÍ VÝKONY
DRUŽSTVA A OCENIT JEJICH VÝKONY !!!

Jubilanti

===========================================

Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá
tel.: 722 550 000 – Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00

KADEŘNICTVÍ HANKA
********************************************************

Hana Sudová
Lichnov 455
telefon: 724 776 015

******************************************************
V měsíci září se dožívají významného jubilea:
Klímková Svatava
Tichavská Jarmila
Tonka Pavel
Čech Jaromír
Pustějovská Marie
Kašpárková Helena
Pustějovský Václav

60
60
65
65
70
70
75

Tichavská Ludmila
81
Pleskotová Marie
81
Holubová Jarmila
82
Šmajstrlová Jindřiška
82
Tichavská Eva
82
Debefová Alenka
84
Kašpárková Anastasie 84
Petr Bohumír
87
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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