2/2014

LICHNOVSKÝ ZPRAVODAJ
Evidence obyvatel a matrika
v Lichnově
Vážení občané, jako každý rok, tak i letos jsme pro vás
připravili stručný přehled matričních údalostí a statistiku
evidence obyvatel za rok 2013.
• narodilo se 19 dětí ( 10 dívek, 9 chlapců)
• zemřelo 15 občanů
• byly uzavřeny 2 sňatky v obřadní síni v Lichnově
• k trvalému pobytu se přihlásilo 38 občanů
• odhlásilo se 27 občanů
• stěhování v rámci obce – 14 občanů
• 2 občanům byl zrušen trvalý pobyt úřední cestou
• bylo provedeno 340 ověření listin a podpisů
• 2 x jsme přivítali nové občánky v obřadní síňi
• 87 občanů požádalo o ověřené výstupy z Czech
Pointu
Celkový počet obyvatel k 1.1.2014
Obyvatel celkem 1507 (784 mužů, 723 žen)
Vážení občané,
obvykle se přeje k Novému roku v prvním čísle
zpravodaje, ale přání pevného zdraví, úspěchů v
osobním a profesním životě není nikdy dost. Rok 2014 je
na svém počátku, a proto udělejme v tomto roce něco

vyjímečného, ať rok 2014 nezapadne do šnůrky korálků našeho života, ale ať
ho vryjeme do paměti jako rok něčeho. I my představitelé obce připravujeme
letos akce, které sice nedosáhnou investice jako v roce 2011 (kanalizace), ale
jsou také důležité, jak pro chod obce, tak pro její vzhled. Nejvýznamnější akcí
se má stát zateplení ZŠ a MŠ Lichnov, jejíž celková cena se bude pohybobat
okolo 25. mil. Kč. Dalšími investicemi, které budou rozpočtově méně
náročnější je oprava potrubí „Pračkového“ vodovodu, nákup metacího vozu,
opravy cest, atd. Většinu akcí bychom samozřejmě nemohli realizovat bez
dotací, které nám pomáhají pořizovat nebo opravovat věci, na které náš
rozpočet nestačí.Jak stále opakuji, obec nedělá jen viditelné investice. Je to i
každodenní práce našich zaměstnanců na údržbě a provozu obecního
majetku. K této každodenní prácí patří také i provoz čistírny odpadních vod.
Tuto práci nám velmi usnadníte, když budete do kanalizace vypouštět jen
vodu z domácností s takovým znečištěním této vody, které běžně v
normálním chodu domásnosti vzniká. Do kanalizace a to ani do staré, kde
stoky končí v potoce nepatří močůvka, hnojůvka, meliorace, odvodnění
sklepů, dešťové svody, různé chemické látky, ropné látky, zbytky jídel,
hygienicky vlhčené kapesníčky a další hygienické prostředky. Jak již praxe
ukázala, vlhčené ubrousky ucpávají čerpadla, tuk a olej (sběrné místo pro
oleje je za pohostinstvím „Na Obecní“ - zelená plastová popelnice) dokáže
vytvořit 15 cm vrstvu v přečerpávací stanici a to samozřejmě snižuje výkon
čerpadel a kapacitu nádrží a kanalizace. Horší situace může nastat, jestliže v
kanalizaci skončí chemické nebo ropné látky. Ty můžou usmrtit bakterie,
které čistí vodu, ale také se usazují v kalu. Tento kal poté nesplňuje ukazatele
dané zákonem a musí se likvidovat jako nebezpečný odpad, což by pak mělo
za následek zvýšení ceny stočného. Může to mít dopad i na samotného viníka,
který vypustí do kanalizace něco nebezpečného. Ve smlouvě jsou uvedeny
pokuty za nedodržení kvality odpadní vody a je tam uvedeno ustanovení, že
viník uhradí veškeré náklady spojené s likvidací nebezpečných látek. Dávejte
proto prosím pozor, co kam vyléváte. Voda teče vždy dolů a skončí vždy v
potoce a nebo na čistírně. 2 x ročně se provádí sběr nebezpečných látek.
Každé pondělí je otveřeno sběrné místo ve skladu obce, kde sice ještě
nesbíráme nebezpečné látky, ale jestliže by nebylo zbytí, tak je naši pracovníci
převezmou.
Tříděním odpadu a jeho předáním na místech tomu určených chráníte životní
prostředí, ale i své peněženky.
S přáním hezkého roku 2014.
Ing. Aleš Mičulka, starosta obce

Informace z 62., 63. a 64. Rady obce

Lichnovská „Kuželkářská liga“

Rada obce souhlasí s prominutím poplatku za pronájem Kulturního
zařízení ze dne 7. 12. 2013 Jednotě Orel Lichnov, kde se konala
Mikulášská nadílka pro děti.
•
Rada obce souhlasí s rozšířením pouličního osvětlení k domům č. p.
34, 253, 280 a 359, ale uskutečnění této investice přesunula na rok 2014 v
závislosti na finančních možnostech.
•
Rada obce Lichnov po projednání schválila realizaci investiční akce
pod názvem „Modernizace přírodovědných učeben“, k jehož financování
podá Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín,
příspěvková organizace, IČ 75027241, adresa Lichnov 360, 742 75 Lichnov
žádost o dotaci v rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v souladu
s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti
Moravskoslezsko 2007 – 2013, Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu,
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Dílčí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání – Modernizace výuky na
základních školách.
• Rada obce zadala zpracování prováděcí dokumentace pro provedení
stavby na akci „Energetické úspory ZŠ a MŠ v Lichnově“ firmě ASA Expert
a.s., Konečného 12, 715 00 Ostrava.

sezóna 2013 – 2014
XII. ročník

•

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na Besedu do klubovny nad pohostinstvím „Na
Obecním“ dne 11. února v 16.00 hod. Také si trochu zahrajeme. Těšíme se
na hojnou účast.
Výbor KD

Výsledky v 5. kole – 10.1.2014:
ženy:
1. místo – Dadáková Pavlína (328)
2. místo – Mikundová Mirka (326)
3. místo – Špačková Jana (273)
4. místo – Gilarová Ilona (212)
5. místo – Jalůvková Jana (180)
muži:
1. místo – Koudelák Jaroslav (448)
2. místo – Jurek Stanislav (392)
3. místo – Vraník František (262)
Výsledky po 5. kole:
ženy:
1. místo – Mikundová Mirka (1104)
2. místo – Dadáková Pavlína – (976)
3. místo – Gilarová Ilona – (807)
4. místo – Špačková Jana (786)
5. místo – Polívková Soňa (721)
6. místo – Jalůvková Jana (604)
muži:
1.-2. místo – Dadák Lukáš (1326)
1.-2. místo – Koudelák Jaroslav (1326)
3. místo – Miroslav Matúš (1280)
4. místo – Jurek Stanislav (1211)
5. místo – Vraník František (781)
Další termín: 6. kolo - 14.2.2014 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.

Základní škola Lichnov
Jak jsme byli ve Vídni - Samstag 21. 12. 2013 400_2300
Ve škole jsme dostali možnost jet do Vídně na vánoční trhy.
Sraz byl ve 4 hodiny ráno na Okluku. Cestou jsme nabrali zbytek účastníků
tohoto zájezdu a jelo se směr Vídeň. Jen co jsme byli na místě, nastala naše
první zkouška cizího jazyka: koupit si jízdenky do metra. „Zwei mal Fahrkarten zum Volkstheater.“ Metro 2 x 2,10 € = 4,20 €.
Jeli jsme 5 stanic, vysedli u Volkstheater a začala prohlídka města sochou
Marie Terezie. Dále jsme procházeli městem, navštívili aukční síň Dorotheum, kostely, vánoční trhy a stále procházeli rušné vídeňské ulice. Měli
jsme i rozchody, abychom si i samostatně mohli město podle zájmů podrobněji prohlédnout. Odpoledne jsme dorazili na největší vánoční trh před
velkolepou vídeňskou radnicí. Nakoupili jsme pár dárků a suvenýrů, ale především jsme ochutnali pověstný vánoční punč a horké pečené maroni (jedlé
kaštany).Těsně před setměním začala večerní prohlídka Vídně. Každá ulice
byla jinak vyzdobena a my jsme měli možnost tu nádheru vidět. Nakonec
jsme jeli opět metrem k Pratru k našemu autobusu.
Náš dojem z Vídně: plno bohatých lidí, luxusních obchodů a aut, ale také
plno žebráků na každém rohu.
Po vyčerpávajícím dni jsme byli rádi, že jedeme domů. Ale byla to hezká podívaná!
Účastníci zájezdu Tereza Lacinová, Zdeňka Peigerová, Michal Špaček
VIII. Klasse
Superfarmář
Pokud si myslíte, že v této soutěži půjde o znalosti v pěstování rostlin a
chovu domácích zvířat, tak se velmi mýlíte. Hra SUPERFARMÁŘ vznikla v roce
1943 ve Varšavě. Tehdy se jmenovala „Chov zvířátek“. Jejím autorem je významný polský matematik, univerzitní profesor Karol Borsuk. Hra se zalíbila
nejen dětem, ale také dospělým, kteří si jí zpříjemňovali smutné období 2.
světové války. Pak se na 54 let ztratila a znovu byla objevena v roce 1997. Ve
své nynější podobě je vhodná pro děti od 7 let. S nabídkou této stolní hry nás
oslovila firma Press – Pygmalion, která byla zároveň sponzorem této soutěže.
Dodala nám odměny pro soutěžící děti (diplomy, Spyderball, Číňan a barikády, sady fixů Blendypens). Školní kolo turnaje SUPERFARMÁŘ si s chutí zahrály děti 2. oddělení naší školní družiny.

ve dnech 14. a 15. ledna 2014. Předvedly své kombinační schopnosti, logické
myšlení, trpělivost, smysl pro dodržování pravidel a fair play. Hrály s velkým
zájmem, nasazením
a obrovskou soutěživostí. Do finálového školního kola postoupilo sedm dětí.
Vítězem tohoto finále se stala Aneta Jurková z II. třídy, na 2. místě se umístila
Bibiana Gilarová z II. třídy
a 3. místo obsadila Nikola Gilarová z II. třídy. Rovnocennými soupeři jim byli
třeťáci Nela Sztuchlíková, Anička Petrová a Honza Havel a druhák Max Pustějovský.
Vítězům blahopřejeme a budeme jim držet palce v krajském kole.
Ve středu 22. 1. 2014 navštívila naši MŠ reportérka rádia Orion.
Zeptala se vašich dětí na tyto otázky:
Proč se musí odhazovat sníh?
Abychom to měli před domečkem hezké.
Abychom o ten sníh nezakopli a nespadli.
Abychom viděli na cestu.
Abychom si připravili kopec na lyžování.
Abychom mohli postavit iglú.
Proč musíme papat vitamíny?
Abychom nedostali angínu, neonemocněli, byli zdraví a měli svaly.
Abychom nedostali pneumokoky, to jsou takové bacily, které se pohybují všude.
Abychom nedostali pupínkovou nemoc.
Odpovídaly děti MŠ Lichnov

Vzduchovka 2014
STČS – AVZO a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 1. března 2014 v klubovně nad pohostinstvím „Na Obecní“

41. ročník
přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
O putovní pohár starosty obce.
Začátek: 13.00 hodin.
Startovné: žáci 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Soutěž žáků bude ukončena v 16.00 hod., soutěž dospělých v 18.00.

Tříkrálová sbírka 2014
Děkujeme všem dárcům a koledníkům za letošní Tříkrálovou sbírku.
Celkem jsme v Lichnově vybrali 55 831 Kč.
Za Charitu Frenštát p. R. - místní asistentka Marcela Žižlavská
Přehled jednotlivých úseků sbírky:
Ráj, Zadky a Kůty
Hotárka, ke Staré Jizbě a zpět
Jednota – Zemanův most
Střed – Webrstase
Horní Dráhy – kostel
Horní konec od Zemanova mostu
Daremní a Horečky
Střed – Komínovka, škola
Dolní konec od transformátoru
rezervní pokladnička

5 020
7 801
7 036
4 862
5 787
6 996
6 710
4 696
6 273
650

Rodinné centrum orlovna
Program na únor 2014
PONDĚLKY v době od 1630 – 1830 hod. Pro všechny zájemce (děti, mládež, maminky, tatínky, babičky atd.)
10. 2. a 24. 2. - pracovní činnosti (aranžování, vyrábění, tvoření atd.)
3. 2. a 17. 2. - volná zábava
POKUD SE BUDE BRUSLIT – NEKONÁ SE
ČTVRTKY v době od 900 – 1100 hod. Setkávání maminek s menšími dětmi
(volná zábava)
PONDĚLÍ v době od 1900 – 2000 hod. se koná v tělocvičně na orlovně
pravidelné cvičení KALANETIKY. Vstup na pobytové činnosti je 20,-Kč na osobu pro dospělé i děti (do 3 let zdarma), nebo cena dle náročnosti programu
(např. aranžování 50,-Kč).
Káva a čaj zdarma.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe.
Na společná setkání se těší Marcela, Jana, Šárka, Katka a na příjemné cvičení
Hanka

Tojstoráci
Zimní lyžařský zájezd na jarní prázdniny
• Tojstoráci Lichnov pořádají v termínu jarních prázdnin lyžařský kurz pro
děti i dospělé!
• Neděle 2.3. – pátek 7.3.2014
• Velké Karlovice, lyžařské středisko u Bambuchů
• Cena: 2500 Kč (cena je dotovaná a je konečná!)
• Vhodné pro děti i pro rodiče s dětmi.
• Více na www.tojstoraci.cz
Letní tábory 2014!
LT Tojstoráků
•
Neděle 27.7. – pátek 8.8.2014
•
TZ Pulčiny, Valašská Senice (stany s podsadou)
•
Cena: 2500 Kč (sleva 100 Kč při přihlášení do 31.3.2014)
•
Program: celotáborová hra, dobrodružné a zážitkové aktivity
•
Více na www.tojstoraci.cz
•
Pozn.: Cena je dotovaná a je stlačena na absolutní minium realizování. Letní tábor na 12 nocí už prostě nemůže být levnější!
•
•
•
•
•

Příměstský tábor NAPLNO LICHNOV
Pondělí 7.7. – pátek 11.7.2014
Lichnov, program vždy od 8:00 do 17:00
Cena: 850 Kč
Program: zážitkové a sportovní aktivity
Více na www.tabory-naplno.cz

•
•
•
•
•

Lezecký tábor NAPLNO
Neděle 29.6. – pátek 4.7.2014
Štramberk, pevná budova
Cena: 2500 Kč
Program: lezení na umělé stěně a cvičné skále, doprovodný program
Více na www.tabory-naplno.cz

Jen tak na zamyšlenou…
Svět je plný techniky, rychlosti, stresu, nespočtu příležitostí a jednoduchosti.
Není se tedy čemu divit, že je větší pohodlí, aby děti byly o prázdninách
doma. Rodiče je mají pod kontrolou, děti mají stále svůj běžný svět kolem

sebe a nikdo tak nemá strach z něčeho nového. Jenže kde je dobrodružství?
Kde je svět plný fantazie, her, soutěží? Kde je prostor pro poznání něčeho
nového a jiného? Věřím, a dělám vše pro to, aby to tak bylo, že tímto
prostorem jsou letní tábory. Kdy jindy, než o prázdninách by se děti měly
dostat k dobrodružství. Dobrodružství je podle jedné definice něco, co nevím,
jak dopadne. A to je na tom to zajímavé. Milí rodiče, zkuste tedy děti
pobídnout či snad přemluvit, aby jely na jakýkoliv letní tábor. A pokud
nebudou chtít, stejně je zkuste přesvědčit, protože jen tak nabídnete dítěti
osobnostní rozvoj. Má zkušenost je taková, že děti, které na tábor nechtějí a
netěší se, tak si jej pak užijí nejvíc a mají největší zážitky. A ještě jedna
myšlenka na závěr, a to od Karla Čapka… Prázdniny nejsou žádné prázdniny.
Neměly by být prázdné. A já k tomu dodávám…prázdniny by se měly
přejmenovat na „naplnoniny“.
Jirka Matúš.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky
pitné vody
Severomoravské vodovody a kanalizace oznamují, že dne 12. února
od 8.00 do 10.00 ve středu obce Lichnov (viz. mapka) bude přerušena
dodávka pitné vody

Jubilanti
V měsíci únoru se dožívají významného jubilea:
Kocián Zdeněk
Buzek Ivo
Holubová Drahomíra

65
65
91

Jalůvka Stanislav
Veselka Josef

70
81

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