ZPRAVODAJ OBCE
LICHNOV
Červen 2011
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Oznamujeme, že Obecní úřad bude 4. července 2011 uzavřen.
MOTTO – Odkanalizování obce Lichnov
Uplynuly 2,5 měsíce od zahájení výstavby kanalizace v obci. Jak v terénu, tak na úřadě se denně řeší problémy.
Přežili jsme náročnou prezentaci, poklep kamenů, hloubkovou kontrolu cizinecké policie, sociální záležitosti a
bezpečnosti práce, rizikový stav na ČOV, 4 kontrolní dny, 2 kontroly z SFŽP ČR. K dnešnímu dni je
vybudováno cca 4000 m hlavních stok, 500 m přípojek což přestavuje více než 30% hodnoty z celkového díla.
Zdaleka však není vyhráno.
Osobně bych rozdělil celou kanalizaci do 4. etap.
1. etapa – projekt – je hotovo i když …
2. etapa – veřejná část – úspěšně se pokračuje a předpoklad, že do zimy bude kolaudováno
3. etapa – domovní kanalizační přípojky – v současné době se začíná rozjíždět zhotovování projektu a se
samotným připojením se majitelé domu ještě několikrát zapotí. (Podrobná informace na 4. zasedání
zastupitelstva obce.)
4. etapa – zprovoznění (stočné) – k úspěšnému provozu kanalizace a spokojenosti občanů bude
rozhodující, jak se k úkolu postaví funkcionáři obce. Podle podmínek, které jsou dány SFŽP ČR, bude
obec mj. min 10 let provozovat ČOV a proto musí vyjednat takové podmínky, které budou pro občany
nejvýhodnější.
Ještě se vrátím do současnosti. Rada obce projednala zprávu o průběhu výstavby kanalizace mimo jiné se
závěrem, že vyslovuje poděkování za mimořádně vysokou pracovní morálku a slušné jednání
pracovníkům Zhotovitele a to na všech úsecích výstavby.
Bohužel ne vždy se stejně ohleduplně chovají naší občané, mnohdy bezohlednou jízdou nebo uplatňováním
osobních zájmů. Je třeba si také uvědomit, že ne všechno jde bez chyb. Takovýto rozsah prací v tak krátkém čase
snad nikdo z nás nečekal. Proto vás vyzýváme, vážení občané, k toleranci a shovívavosti.
Jan Kahánek, starosta
Z 11. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 02. 05. 2011:
Rada obce
• schvaluje opravu vodovodní stupačky včetně odpadu v domě č.p. 125 v k.ú. Lichnov.
• souhlasí s realizací stavby autobusové zastávky v místní části obce Lichnov – „Daremní“ a uložila Komisi
pro rozvoj a estetizaci obce vybrat nejvhodnějšího dodavatele.
• schvaluje uzavření smlouvy (dohody) o provedení práce – sekání příkop v k.ú. Lichnov mezi obcí Lichnov
a firmou Slumeko, s.r.o., Štefánikova, 742 21 Kopřivnice. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Z 12. jednání Rady obce Lichnov, konané dne 23. 05. 2011:
Rada obce
• vzala na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti.
• uložila níže uvedeným správcům obecních budov řádně dohlížet na vybudování kanalizačních přípojek u
budov v majetku obce.
Zdeněk Kocián – ZŠ a MŠ Lichnov, Radek Dobiáš – Hasičárna
Marián Lukeš – Obecní úřad, Kulturní zařízení, Moštárna, Muzeum vystěhovalectví, Dio, budova č.p. 125,
Miroslav Drozd – restaurace Na Hřišti
• vzala na vědomí zprávu o činnosti Klubu důchodců a informaci o změně předsedy klubu, kterým se nově
stává paní Anna Rychlíková.
• vzala
na
vědomí
žádost
pana
Čecha
o
odkoupení
pozemku
parc. č. 390/2 a tuto žádost odložila k řešení až po dokončení výstavby ČOV.
• doporučuje zastupitelstvu obce zařadit do rozpočtu obce nákup konvektomatu pro ZŠ a MŠ Lichnov.
• doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 2/2011
• schválila zřízení pracovní pozice – správce hřbitova na dobu určitou (letní období).

Rada obce schválila zřízení pracovní pozice – správce hřbitova na dobu určitou (letní období).
Občané, kteří mají zájem o toto místo, nechť se přihlásí na Obecní úřad v Lichnově do
15.6.2011. Bližší informace na OÚ v Lichnově, tel.: 556 855 017
OÚ nabízí možnost brigády studentům starším 16 let v době letních prázdnin. Zájemci
nechť se přihlásí na OÚ do 15.6.2011.

Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm
Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm poskytuje bohatou škálu služeb:
• Ošetřovatelská služba
Provádí je kvalifikované zdravotní sestry 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
• Masáže u Vás doma
Zdravotní masáže proti bolesti, zklidňující sportovní a rekondiční masáž, relaxační masáž lávovými kameny,
aromatickou, kosmetickou a zdravotní lymfatickou masáž. Služba je zpoplatněna částkou 100 Kč za 30 minut.
• Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu poskytujeme ve všední dny od 7.00 do 19.00 hodin. Mimo uvedenou dobu je služba
poskytována po dohodě s klientem. Dle potřeby můžeme navštívit klienta i několikrát za den, popř. mu zajistit
několikahodinovou péči.
• Osobní přeprava
V rámci komplexní péče o klienta, nabízíme službu „Osobní přeprava“ zájemcům o dopravu a asistenci, např.
při návštěvě lékaře, zdravotnických zařízení, úřadů atd.
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Nabízíme elektrické polohovací postele, chodítka, WC křesla, mechanické vozíky, zvedáky do vany, sedátka na
vanu, pleny, podložky, močové sáčky, rukavice, převazový materiál atd.
• Mateřské centrum Klubíčko
• Penzion pro seniory
Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem klientům být co
nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni.
• Klub K9
Je určen seniorům, kteří mají chuť se aktivně zapojit do nabízených aktivit, např. cvičení pro seniory, řemesel
(batikování, pletení z papírů, paličkování, malování na sklo…).
• Klub anonymních alkoholiků
• Místní klub náhradních rodin
Lenka Tabachová
Ředitelka Charity Frenštát pod Radhoštěm
Adresa:
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Kostelní 15, 744 01
Tel. 556 83 69 37, 556 83 19 09
www.frenstat.caritas.cz
e-mail: frenstat@caritas.cz
Pravidelný PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA

V ČERVNU se setkání nekoná. Znovu začínáme zase v září.
Těší se na Vás paní učitelka Dana Riedlová

V ČERVNU vždy v úterý od 930 do 1130
v prostorách Orlovny v Lichnově.
Vítány jsou všechny maminky s dětmi
od 0 do 4 let, rády však uvítáme i maminky nastávající.
Přijít můžete libovolně, kdykoli Vám to v tuto dobu vyhovuje.

Pokud máte nápady na program, rády je uvítáme.
Doporučujeme vzít si svačinku a bačkory pro dítě i sebe.
Přijďte se za námi pobavit a najít sobě i dětem nové kamarády!

Těší se na Vás Bára

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V době letních prázdnin bude provoz Mateřské školy po dohodě s ředitelkou Základní školy z organizačních
důvodů přerušen v době od pondělí 11. července do pátku 19. srpna 2011.
Provoz bude obnoven v pondělí 23. srpna 2011.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV

Blahopřejeme
Je sobota 21. května 2011 a my soutěžící trneme strachy. Proč? Začaly soutěže Zlatá srnčí trofej a Mladý
ochránce přírody pod záštitou MS Lichnov – Bordovice. Počasí nám přeje, doufejme, že i štěstí bude stát při nás,
protože nás čeká 13 stanovišť s náročnými úkoly ze zoologie, botaniky, zdravovědy, orientace atd. Pilně jsme se
připravovali pod vedením pana Václava Kociána, pana Ondřeje Mrkvy a pana Ivo Trčky. A jdeme na to! Moc se
snažíme a zvládli jsme i to pro nás nejtěžší – botaniku a „řezání dřeva“. Výsledky jsou báječné! Ve Zlaté srnčí
trofeji v kategorii starších získal Jakub Dobečka (VII. třída) 1. místo a postup do celorepublikového kola
a Hedvika Mrkvová (IX. třída) 5. místo. V kategorii mladších obsadil Václav Kocián (III. třída) 4. místo.
V soutěži družstev Zlatá srnčí trofej v kategorii mladších získalo družstvo ve složení Václav Kocián, Michal
Špaček a Vratislav Holub (III.
a V. třída) 3. místo a v kategorii starších družstvo ve složení Hedvika Mrkvová, Jan Polášek a Jakub Dobečka
(IX. a VII. třída) 2. místo. Už se těšíme na příští rok.
Vráťa, Míša, Vašek (V. a III. tř.)
Deváťáci
To jsme my. Převelice nechápaví, sebevědomí, náladoví, skoro dospělí, i když na to většinou nevypadáme.
Každý máme na věci jiný názor, někteří z nás ho prosazují více než jiní. Už tam se rozcházejí cesty našich
charakterů. Nejsme stejní a právě proto do sebe zapadáme stejně jako dílky puzzle – abychom dali dohromady
obraz, MUSÍME být každý za sebe. Přesto, že máme každý svou rodinu, strávili jsme spolu většinu života.
Známe se dlouhých devět let. My jsme jedna Velká rodina. Devět let jsme se každý den vídali, prožívali jsme
nezapomenutelné zážitky, svěřovali se, důvěřovali si, hádali se, nesnášeli se,… A potom všem nás chcete
rozdělit? Po tom všem máme jít do jiné budovy, jiné místnosti, k jiným lidem? Kvůli těm všem změnám ztratit
vše, co jsme si vybudovali? Třeba se už nikdy nesejdeme všichni, a pokud ano, nikdy to nebude tak jako dřív. Už
nikdy si nebudeme po příchodu do třídy stěžovat na hyperaktivní učitele, na neohlášené písemky,
na studené topení, už nikdy nezažijeme hlášky typu „Všechny vás dám“, „Já teďka nemožu“, „Nechte mě tady,
já chci umřít“, „Bacha na mě“. Ale … třeba tak to má být. Třeba se máme rozejít proto, abychom poznali, jak
nám tyto zážitky budou chybět. Až se jednou sejdeme, budeme mít na co vzpomínat a co povídat svým
vnoučatům.

Už nás bolí oči od dívání se do monitoru, nechce se nám přemýšlet nad budoucností, a proto se zvedáme ze židlí,
jdeme prožívat další zážitky a loučíme s vámi …
Hy – Pís!!
BOMBEŘI (IX. třída)

Přejeme našim „deváťákům“ úspěšné vykročení do života.
LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2010 – 2011 - IX. ročník
Výsledky v 9. kole – 6.5.2011:
ženy:
1. Mikundová Mirka (365)
2. Polívková Soňa (350)

muži:

Výsledky po 9. kole:
ženy:
1. Polívková Soňa – (2 497)
2. Mikundová Mirka (2 464)
3. Drozdová Miroslava (1 568)
muži:
1. Jurek Stanislav (3 175)
2. Koudelák Jaroslav (3 016)
3. Dadák Lukáš (2 888)
4. Mikunda Petr ml. (2 824)

1.
2.
3.
4.
5.

Dadák Lukáš (429)
Koudelák Jaroslav (424)
Jurek Stanislav (414)
Běčák Alois (369)
Švrček Zdeněk (320)

5.
6.
7.
8.

Běčák Alois (2 599)
Ing. Matúš Miroslav (2 589)
Švrček Zdeněk (2 399)
Kludský Jan (2 252)

V každém kole se hrálo systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.

Další termín:
X. ročník bude zahájen 16.9.2011 (1. kolo) – začátek v 18.00 hodin.
Přihlášky v den 1.kola.
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).
Otevírací doba – Víceúčelové hřiště v Lichnově
Pondělí …. . . 15 – 20 hod
Úterý ……... 15 – 20 hod
Středa ..….. . 15 – 20 hod
Čtvrtek …. .. 15 – 20 hod
Pátek ………. 15 – 20 hod
Sobota .……. 10 – 12 hod a 15 – 20 hod
Neděle ……… 9 – 12 hod a 14 – 20 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

PŘEDPOUŤOVÝ LETNÍ VEČER
restaurace Na Hřišti Vás srdečně zve na
PŘEDPOUŤOVÝ LETNÍ VEČER
který se koná dne 24. června 2011 od 20:00 hod.
na fotbalovém hřišti v Lichnově.

Hudba – DJ TYGR
Vstupné – 50,- Kč
Akce se koná za každého počasí!
PROGRAM RODINNÉHO CENTRA ORLOVNA
na červen 2011
Každý čtvrtek v době 16:30 – 18:30 hod. v budově Orlovny
V červnu bude čtvrteční Rodinné centrum Orlovna
v obvyklou dobu na orelském hřišti - už bez programu.
Sobota
Pátek

4. 6.
24. 6.

DEN DĚTÍ (od 14:00 hod. na víceúčelovém hřišti)
ukončení letošního školního roku
Rodinného centra Orlovna a Tojstoráků.
TÁBORÁK - čas a místo bude upřesněno
...a pak hurá na prázdniny
Přejeme Vám všem krásné prožití léta, žádné úrazy a nemoci.
Vstup na pobytové činnosti je 10,-Kč na osobu pro děti i dospělé
(v ceně káva a čaj).
………………………………………………………………………….
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz
a na samostatných plakátech.

ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO LICHNOV
V měsíci červnu MUDr. Jana Irsáková neordinuje ve dnech:
3. června a 21. - 24. června 2011.
V době letních prázdnin bude ambulance uzavřena každý sudý pátek.

MUDr, Jana Irsáková
ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ
tvrdé (buk): 1prm (1m x 1m x 1m)
1prm (délka polen 33 cm)
Frenštátská lesní a. s.
Siberie 960
Frenštát p. Radhoštěm
KONTAKT: pí Rajnochová
tel.: 556 835 013 / mob.: 602 483 636
Dovoz dříví vozidly TATRA a AVIA.

KAMENICTVÍ – PETR JANEK
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů

- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!
OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín,
tel.: 777 223 171, e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182

TOJSTORÁCI
Den dětí 2011 – „Rytířský souboj“
sobota 4.6.2011 od 14:00, víceúčelové hřiště
• soutěžící děti vstup za 10 Kč, v kostýmu za 5 Kč
• dospělí v kostýmu: PIVO za 15 Kč
• podrobnosti na www.tojstoraci.cz
Letní tábory Tojstoráků – stále volná místa!!!
3.7. – 15.7. – „Nabídka, která se neodmítá“ – pro děti od 7 do 15 let
5.8. – 14.8. – „Tábor filmových hvězd“ – pro mládež od 13 do 17 let
Více na www.vasvolnycas.cz/tabory
Jak Tojstoráci reprezentují Lichnov
Psal se druhý duben 2007 a slovo „Tojstoráci“ se poprvé objevuje na lichnovské scéně. Vědělo o nich jen
pár občanů. Byl to začátek. Čas se posunul dál a přesně o čtyři roky později Tojstoráci předvádějí v místním
kulturním domě premiéru vlastního filmu s názvem „Nová dobrodružství Malého prince“. O výjimečnosti akce
se nepíše jen v místním zpravodaji, ale i v regionálních novinách (Deník) a na celorepublikovém webovém servu
Novinky.cz, kde články četlo přes 1500 lidí. Tím to ale nekončí. Zpráva o filmu, ve kterém hraje pouze 16 dětí
ve věku 7 až 12 let, zaujala i Univerzitu Palackého v Olomouci. Tamní univerzitní žurnál filmu věnoval téměř
celou stranu. O slávě dětí z Lichnova si tak přečetl nejeden významný člen akademické obce čítající přes 20 000
lidí.
A cože to vyvolalo onu slávu? Tojstoráci chtějí být výjimeční a to obnáší realizaci výjimečných projektů.
Jedním z nich byly TojOslavy 4 – oslava čtvrtého výročí od vzniku organizace. Při této příležitosti děti natočily
vlastní film, který se z části odehrával naživo na premiéře. A aby slávy nebylo málo, oslavili jsme narozeniny
společně s kapelou Nevím, která na premiéře odehrála koncert. Výsledkem celého snažení je 78 minutový
snímek ztvárňující Exupéryho Malého prince při jeho nových dobrodružstvích. Film byl natočen formou
výrazového tance doplněného o dramatické, hranné scény a vtipné hlášky. Na vzniklém DVD navíc najdete
dalších 50 minut bonusového materiálu. Sečteno, podrženo – děti z Lichnova dostaly obrovskou příležitost být u
zajímavého projektu s dvojím výsledkem. Jedním z nich byl samotný film a druhým pak dovednosti, znalosti a
zkušenosti, které děti při natáčení získaly.
Jednou jsme přišli s dětmi z Javorníku a na dotaz, zdali se výlet líbil, Kája odpověděla: „Za ty puchýře to
stálo!“ Stejné je to i s naším filmem. Symbolickým „puchýřem“ našeho filmu jsou (řekl bych tradičně) peníze.
Natočení filmu se vším všudy stálo něco přes 52 000 Kč. To je částka, která silně převyšuje loňský roční
rozpočet (bez letního táboru). I přes pár získaných sponzorů (a těm ještě jednou velice děkujeme) jsme nebyli
schopni náklady filmu pokrýt a museli jsme si na něj půjčit. Berte tedy tento článek nejen informačně, ale
zároveň i jako prosbu o finanční pomoc. Zájemci mohou nahlédnout do sponzorské nabídky vyvěšené na webu
organizace.
Čtyři roky uplynuly jako voda. Za tu dobu Tojstoráci ukázali, že chtějí místním dětem nabízet hodně. A
chceme nabízet dále. Bohužel velké firmy a nadace nenašly pochopení pro naši činnost, a tak budeme nadále
bojovat sami za sebe. Bylo by však krásné k tomu „srdíčku“ mít i „plnou kasičku“.
Jiří Matúš, Tojstoráci
775 921 423
www.tojstoraci.cz

DOBROVOLNÍ HASIČI V LICHNOVĚ
Světili nový slavnostní prapor …
Dne 6.5. 2011 se uskutečnilo svěcení nového slavnostního praporu
hasičů v Lichnově. Svěcení se uskutečnilo v místním kostele sv.
požehnal místní farář Mgr. Roman Macura.

Sboru dobrovolných
Petra a Pavla. Praporu

Nový slavnostní prapor má rudé pozadí, které má evokovat oheň.
Prapor má bílý okraj
symbolizující čistotu myšlenek hasičů pomáhat nezištně druhým. Stříbrné lemování v bílém okraji znázorňuje
vlnky vody. Lemování je provedeno kolem červeného pozadí a tím je symbolicky vyjádřena nadvláda vody nad
ohněm.
Na lícní straně je ve středu praporu umístěn znak Sboru dobrovolných hasičů Lichnov na bílém erbovním štítě,
který odkazuje na „rytířství“. Tak jako v minulosti vyráželi odvážní rytíře do boje s nepřítelem a s draky
plivajících oheň, bránili svá panství, tak dnes vyráží hasiči do boje s nepřízní počasí, s ohněm a chránit majetky
a životy druhých.
Hasičský znak obsahuje překřížené hasičské žebříky, hasičskou sekeru a zelené lipové listy jako národní symbol.
V popředí je znak obce Lichnov, který je dělený stříbrným břevnem, v horním stříbrném poli jsou tři zelené
kužely představující hory kolem Lichnova, v dolním zeleném poli je stříbrný pluh, který představuje zemědělský
ráz obce.
Nad hasičským znakem se v půloblouku klene nápis „Sbor dobrovolných hasičů“ a v dolní části praporu je
umístěn název obce „Lichnov“.
Ve střední části je uveden letopočet připomínající založení sboru v roce „1894“.
Hlavním motivem rubové strany praporu je sv. Florián, patron hasičů. Obrázek sv. Floriána je obepnut nápisem
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, což je hlavní heslo všech hasičů.
Svatý Florián, jehož jméno pochází z latinského slova „florianus“, což v překladu znamená „kvetoucí nebo
rozkošný“, patří mezi nejpopulárnější české světce.
Narodil se ve 3. století u dnešní Vídně. Pocházel z vojenské rodiny. Stal významným důstojníkem římské
armády. V Římě tehdy vládl císař Dioklecián známý jako krutý pronásledovatel křesťanů. Císař se rozhodl
vyřadit z vojska asi 40 legionářů kvůli jejich křesťanské víře a dokonce je uvěznil. Florián byl jako veterán
z pronásledování vyjmut, ale přesto chtěl zůstat svým kamarádům věrný. Rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je
ze žaláře osvobodil. Již byl na cestě k nim do tábora, když potkal skupinu jezdců, která měla vypátrat křesťany v
okolních vesnicích. Když se jim sám prohlásil za křesťana, byli vojáci tak rozhněváni jeho troufalostí, že ho
krutě mučili. Nakonec byl předveden k soudu. Císařský náměstek Aquilinus ho odsoudil k smrti za to, že se
nechtěl vzdát své víry a snažil se osvobodit zajaté křesťany. Legenda hovoří o tom, že Florián byl několikrát
bičován provazy a meči, přesto se ho nepodařilo zlomit. Nakonec byl usmrcen tím způsobem, že mu k hrdlu byl
uvázán těžký mlýnský kámen a byl svržen z mostu do řeky Emže, v níž se utopil. To se stalo 4.května roku 304.
Toho dne se stal Florián mučedníkem a pro svou mučednickou smrt byl později prohlášen za svatého.
Nejčastějším ztvárněním sv. Floriana se stal římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu
na oheň. Floriánovo „hasičství“ je třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a
nenávisti. Proto má v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Pozdější výklady jeho
„hasičství“ jsou výsledkem legend, které uvádějí, že jako malý chlapec zachránil hořící dům. Svatý Florián se
stal ve středověku patronem hasičů proto, že byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se
k hašení. Je považován za ochránce proti ohni, ale také proti povodním, suchu a bouřím.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh svěcení praporu. Rovněž je nutno
poděkovat společnosti Tradice Slovácka, o.p.s., Blatnička za výrobu praporu.
SDH Lichnov

UPOZORNĚNÍ
DNE 9. ČERVNA 2011 OD 7:30 – 15:00 hod. bude v celé obci Lichnov
vypnuta el. energie.

PRÁZDNINY – RADOST I STAROST …
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nemůžeme bohužel zapomínat na to, že i
o prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Měli bychom myslet na
to, že děti jsou zkoumavé a proto nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a
pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Upozornit děti, že plynové a
elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a aby si při odchodu z domu ověřily, zda
jsou všechny tyto spotřebiče vypnuty.
Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného
větru nebo extrémního
sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení
ohně pro případ, že je
oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo
seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o prázdninách čekají, ale jako rodiče
bychom se měli pokusit své děti na možné nástrahy upozornit a varovat je před nimi.
A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle v horkých letních dnech je
doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem a že plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla
je následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních měsících bychom měli myslet při
každé činnosti spojené například s opékáním a grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami
při natírání, lakování apod., kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné
koncentrace. A v případě, že se stanete přímými účastníky nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události,
volejte hasiče na linku 150 nebo 112.
Hezké a bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín

POZVÁNKA
Zveme Vás na 4. zasedání Zastupitelstva obce Lichnov,
které se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2011 v 18:00 hod.
v klubovně nad pohostinstvím „Na obecní“
Na programu bude mimo jiné i úprava rozpočtu a další informace o odkanalizování obce.

DŘEVĚNÁ LÁVKA
Dřevěná lávka od „Mičulkového dvora“ ke hřbitovu je v havarijním stavu.
Není v majetku obce.
Nepřihlásí-li se občané, kteří lávku opraví a chtějí ji udržovat
v Lichnově, bude lávka k termínu 30.6.2011 na náklady obce odstraněna.

INZERCE

do

15.6.2011

na

OÚ

Nabízím dodání materiálů k napojení na veřejnou kanalizaci např.:
• revizní a kanalizační šachty
• roury hladké, žebrované
• kolena, t-kusy, redukce a jiné
Dodání až do domu nebo na adrese: Stanislav Jurek, Lichnov 36, tel.: 603 827 378
Šicí stroj
Kdo daruje nebo levně prodá starý šlapací šicí stroj (ne skříňkový)?
Kontakt: Radim Holub
Tel.: 737 610 704

TRADIČNÍ LICHNOVSKÁ POUŤ – 26.6.2011
V neděli 26. června 2011 se koná tradiční Lichnovská pouť.
• v 10:00 hod. poutní mše svatá v kostele

Sv. Petra a Pavla
• v 15:00 hod. koncert dechové hudby Javořinka (za kulturním zařízením)
V případě nepřízně počasí se koncert nekoná!
V neděli 26.6.2011 bude otevřeno Muzeum vystěhovalectví, a to v době:
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.

Lichnovská pouť
Po staletí v obci Lichnov lidé slavili slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla, kteří jsou patroni (ochránci, přímluvci)
farnosti a celé obce (s jistotou můžeme datovat tuto slavnost v naší obci do počátku 17. století). Pro mnoho lidí
tato slavnost již není tak důležitá, i když nás spojuje s dědictvím našich předků a s celým kulturním dědictvím
Evropy. Celá naše součastné evropské společenské, politické a kulturní dědictví stojí na křesťanských základech,
které na tento světadíl přinesli apoštolové Petr a Pavel. Samozřejmě, že to nebyli jenom oni, ale oni byli
osobami, které celé toto nové myšlenkové hnutí vedli a organizovali.
Dnes se společenské dění v zemi, ale i ve světě pomalu zříká křesťanského dědictví a zaštiťuje se humanitními
myšlenkami. Což není špatně, ale nesmíme zapomenout, že celý moderní humanismus vyrůstá z křesťanský
chápaných hodnot, jako je láska, obětavost, spravedlnost, soucit, pravda...
Celá křesťanská víra zahrnuje v sobě tyto hodnoty, avšak stojí na mnohem větší hodnotě: daru odpuštění. Kristus
nás učí odpouštět, a sám nám nabízí smíření. Do příchodu Ježíše Krista ve světě vládlo především pravidlo:
„Oko za oko, zub za zub“. Dnes, kdy křesťanství opouštíme, znovu se toto pravidlo pomalu do naší společnosti a
vztahů vkrádá. Což normálně smýšlející lidé chápou, že je špatně.
Při slavení památky těchto velkých mužů našich evropských dějin budeme prosit za to, aby se z našich rodin a
společnosti nevytratily základní hodnoty, které po staletí formovaly naši evropskou společnost a mohly ji i
nadále utvářet.
Poutní mše svatá bude v neděli 26. června v 10.00 hodin. Sloužit ji bude generální vikář ostravsko-opavské
diecéze Mons. Martin David.
Srdečně Vás za farní obec zve P. Roman Macura.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu dne 21. května 2011 jsme v Obřadní síni Obecního úřadu přivítali do naší obce tyto nové občánky:
Dita Harabišová
David Babczynski
Martina Hilscherová
Kateřina Pokorná
Vanesa Kahánková
Matyáš Furian
Nikolas Štěpán

Jasmína Gilarová
Marek Pavlát
Děti slavnostně přivítaly členky SPOZ (Sboru pro občanské záležitosti) Zdeňka Švrčková, Mgr. Eva Švrčková a
Eva Peigerová. Přejeme jim i rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

JUBILANTI
V měsíci červnu se dožívají významného jubilea :
Švec Miroslav

60 let

Drozdová Věra
Zeman Pavel

65 let
65 let

Heřmánková Jarmila

65 let

Špačková Eliška
Dobiáš Vilém

84 let
85 let

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