INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 2091/4, 2176/0 a p.č. PK 2083/1 v k. ú. Lichnov u
Nového Jičína s nájemcem ZD Javorník se sídlem v Tiché.
• Rada obce jmenovala členy školské rady pro volební období 2010/2013 (jako zástupce obce): starostu MUDr. Josefa
Šimíčka, místostarostu Ing. Jiřinu Bartošovou a Miroslava Daněčka, člena kulturní a školské komise.
• Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na r. 2010 ve výši 2 000,- Kč občanskému sdružení
Naše Beskydy se sídlem ve Frenštátě p. R. za účelem realizace zvoničky na Horečkách.
• RO schválila cenu vodného pro další období u „pračkového“ vodovodu provozovaného obcí ve stávající výši 17,- Kč/m3
v souladu s provedenou kalkulací dle platných předpisů.
• RO schválila spolupráci s Moravskoslezským krajem se záměrem uzavření partnerské smlouvy k řešení projektu „Digitální
technická mapa Moravskoslezského kraje“ a následného zkušebního provozu v délce minimálně 5 let.
• RO vzala na vědomí zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků a ochrany veřejného pořádku.

Jednání zastupitelstva obce
Zveme občany na
21. jednání zastupitelstva obce
ve čtvrtek 24. června 2010 v 18 hodin v klubovně „Na Obecní“
Program:

Zpráva o činnosti rady obce
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva komise přestupkové a OVP
Plnění Programu rozvoje obce 2006-2010
Informace k výstavbě kanalizace

Zdravotnické středisko Lichnov

V měsíci červnu z důvodů školení MUDr. Irsáková
neordinuje ve dnech
9. června (středa) až 11. června 2010 (pátek)
Z důvodu probíhající rekonstrukce bude ordinace uzavřena
pátek 4. června 2010
pondělí 21. června 2010
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.
Děkuji za pochopení. MUDr. Irsáková

Místní knihovna
Od 1. června 2010 dochází ke změně půjčovní doby v místní knihovně (přemístěna do budovy čp.125 vedle kulturního
zařízení, I.poschodí):
Sudé týdny
Liché týdny

úterý dopoledne 8,00 - 11,30 hod.
čtvrtek odpoledne 14,00 - 18,00 hod.

Kanalizace
Nejdiskutovanějším tématem poslední doby v obci je výstavba kanalizace. Je to pochopitelné, poněvadž tato záležitost se
dotkne převážné většiny obyvatel naší obce. Pokusím se proto stručně nastínit současný stav i předpokládaný výhled.
Výběr zhotovitele stavby provedla hodnotící komise 30.dubna 2010 z 11 přihlášených firem a sdružení firem podle
vyhlášených kriterií (cena stavby a doba výstavby). V zákonném termínu se proti rozhodnutí komise odvolaly dvě firmy. Po
posouzení jejich námitek bude definitivně rozhodnuto o dodavateli stavby.
V další fázi proběhne jednání s poskytovatelem dotace, Státním fondem životního prostředí. Vysoutěžená cena stavby se liší od
ceny předpokládané a bude nutné znovu přehodnotit výši poskytnuté dotace i finanční podíl obce. Je pochopitelné, že obec
v současné době nedisponuje potřebnými finančními prostředky a finanční krytí nákladů stavby bude nutné řešit bankovním
úvěrem. Po nabytých zkušenostech odhaduji dobu potřebnou k dořešení těchto náležitostí na několik měsíců.
Dodavatel stavby je vázán vysoutěženou dobou výstavby, která je cca 7 měsíců. Je nutno vzít v úvahu, že převážná část stavby
vede ve státních nebo místních komunikacích, které je nutné zachovat (i když omezeně) průjezdné. Lze předpokládat, že při
rozhodování o zahájení výstavby dodavatel zohlední roční období a klimatické podmínky v této oblasti (a tím vyloučení
výstavby v zimních měsících). Z toho lze usoudit, že se výstavba zrealizuje v průběhu roku 2011 (zahájení v jarních měsících).
Toto jsou odhady vycházející z vlastních úvah a z praktické stránky a znalostí chodu obce, a nebyly konzultovány s budoucím
dodavatelem stavby.
Nejasnosti kolem termínů výstavby by neměly být překážkou v tom, aby občané - majitelé dotčených usedlostí zahájili
přípravy k budoucímu napojení na veřejnou kanalizaci. Tedy zajištění potřebné projektové dokumentace a administrativních
záležitostí s tím spojených. Ze strany vedení obce se nic nemění na příslibu nabídnout občanům pomoc poskytnutím
potřebných informací formou besedy s občany v podzimních měsících tohoto roku.
MUDr. Josef Šimíček, starosta
Den obce 2010
Pozvání na

v sobotu 12.června 2010
Program:
Dopoledne:
10,00 hod.
10,00 hod.
11,00 hod.
Odpoledne:
13,30 hod.
13,45 hod.
14,00 hod.
15,00 hod.
15,30 hod.
16,45 hod.
17,15 hod.
17,30 hod.
18,30 hod.
19,00 hod.
20,00 hod.
20,30 hod.
22,00 hod.
00,00 hod.

Lichnov u N.Jičína - Lichnov u Bruntálu - kopaná
Vybíjená školních družstev Lichnov - Lichnov
Lichnov - Lichnov utkání v odbíjené

hřiště kopané
hřiště Orel
hřiště Orel

Zahájení, uvítání hostů
Seznámení s výsledky dopoledních soutěží
Vystoupení Základní školy
Mažoretky
„Nevím“ - vystoupení hudební skupiny
Základní škola, Tojstoráci
Soutěž v hodu motoru do dálky (Motoveteran klub)
„Javořinka“ - koncert dechové hudby
Soutěž v pití piva
„Černá kočka“ - vystoupení hudební skupiny
Vyhodnocení dne a vyhlášení výsledků všech soutěží
„Úspěch“ - vystoupení hudební skupiny
„Rock&Roll Band Marcela Woodmana“
Ohňostroj
DJ Tygr

areál u moštárny

Akce se koná za každého počasí !

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2009/2010
Konečný stav:
Muži:
1. místo - Ing.Matúš Miroslav (2981)
2. místo - Jurek Stanislav (2918)
3. místo - Koudelák Jaroslav (2838)
4. místo - Mikunda Petr ml. (2623)
5. místo - Běčák Alois (2568)
6. místo - Kludský Jan (2425)
7. místo - Švrček Zdeněk (2333)
Další termín:

Ženy:
1. místo - Mikundová Mirka (2501)
2. místo - Polívková Soňa (2395)

IX. ročník 2010/2011 - start 17.září 2010 v 18 hod.

Základní škola
Blahopřejeme našim soutěžícím
Lubinský zpěváček

Vratislav Holub 1. místo v kategorii žáků IV. tříd
Josef Tichavský 2. místo v kategorii žáků III. tříd

ČEZ street hockey 2010
Matematická olympiáda
Matematický Klokan

žáci VI. a VII. třídy - 5. místo ve velkém finále (ze 64 mužstev)
Anna Červenková - 6. místo v okresním kole
Ivo Meixner 1. místo v kategorii Klokánek (z 1648 řešitelů)

22.4.2010 DEN ZEMĚ - výběr z projektů žáků 1. stupně
Příběhy z lesa
O ježkovi
Kdysi dávno v malém lese žil ježek Bodlinka. Neměl žádné kamarády, ale chtěl nějaké mít. Šel a šel, až potkal jezevce a ptal
se ho: „Nechceš se se mnou kamarádit?“ Ale jezevec odešel pryč. Šel dál a potkal veverku. „Nechceš se se mnou kamarádit?“
„Ano.“ A tak se z nich stali kamarádi na věky.
Lukáš, II. třída
O zajících a vlkovi
Je jaro. Zajíci vyběhli z domečku na procházku. Viděli kukačku, divočáky a další zvířata. Ale za stromem číhal vlk na svoji
kořist. Zajíci cítili divný pach. Zpoza stromu vyběhl hladový vlk. Zajíci utíkali, co jim nohy stačily. Běželi a běželi a domů se
dostali včas.
Adam, II. třída
O kolouškovi
Žil byl kdysi dávno jeden koloušek, který se jmenoval Blesk. Neměl žádné kamarády, ale chtěl nějaké mít. Jednoho dne potkal
lišáka Ferdu a zeptal se ho: „Nechceš se mnou kamarádit? Ano? Tak pojď.“ Za chvíli narazili na další zvířátka. A tak vytvořili
jednu velkou zvířecí rodinu.
Vašek K., II. třída
Vodní kouzla
Lesní studánka
Byla nebyla jedna kouzelná studánka. Denně k ní chodilo mnoho zvířat. Jeleni, srnky a divoká prasata. Ale potom se objevili
lidé a do studánky začali házet odpadky. Za chvíli už nebyla žádná čistá voda. Studánka byla smutná a zvířata taky. Ale
v kouzelném lese se objevila dobrá víla - strážce studánky, která mohla studánku vyčistit, ale potřebovala trochu čisté vody.
Jedno zvíře řeklo, že lidé už všechnu vodu ušpinili. Dobrá víla (strážce) řekla, aby vyzkoušeli najít horský pramen, tam že teče
čistá voda. Tak zvířata došla až k jedné hoře. Tam našla pramen čisté vody, donesla ji ke studánce a dobrá víla studánku
vyčistila.
Vojtěch, III. třída

Kouzelná studánka
Byla jednou jedna studánka, ale nebyla to obyčejná studánka, byla to kouzelná studánka. Kdo se do ní podíval, ten tam uviděl
zlatou rybku. A když té zlaté rybce pomohl, splnila mu za to tři přání. Jednou ale přišel zlý člověk a začal do ní házet odpadky.
Zlatá rybka se už neměla dobře. Jednou jel kolem hajný a kontroloval svůj revír a přistihl člověka, jak háže do studánky
odpadky a vyhnal ho z lesa. Zlý člověk se do lesa už nevrátil a kouzelná studánka byla stále čistá.
Jakub, III. třída

Špinavá studánka
Měli jsme my studánku
špinavou až běda.
Byla to vždy krasavice,
teď je jenom fujavice.

Běžím k ní
s pytlem na smetí.
Když mě uviděla,
z dálky zamávala.

Ruce plné měla jsem
odpadu a tašek.
Smutně jsem se dívala
na ten náš svět.
Zdeňka, IV. Třída


Budoucnost
Psal se 12. prosinec roku 3500. Nejhorší den, jaký lidstvo zažilo. Země se začala rozpadat na dva kusy. Padaly meteority, bylo
nesnesitelné vedro, voda se vypařovala, půda byla neúrodná a tvrdá jako kámen. Mezi lidmi vypukla panika. NASA se snažila
převézt některé lidi do vesmíru, ale bylo málo času. Do rozpadu Země zbývaly tři a půl hodiny. Do raket nasedali nejlepší
vědci a vzali si s sebou co nejvíc vody a jídla k přežití. Rakety s nimi vzlétly včas, ale ostatní lidé a živočichové na planetě
Zemi zahynuli. V raketách však měli kyslík jen na půl roku, během něhož museli vědci najít jinou planetu, na které by mohli
žít. Po čtyřech měsících se na ně usmálo štěstí. Objevili planetu s čistou vodou a dýchatelným vzduchem. Byli zachráněni.
Přežili. Planetu pojmenovali „Druhá Země.“
Tomáš, V. třída

RODINNÉ CENTRUM LICHNOV
Motto 2009-2010:

OTEVŘENÁ NÁRUČ VŠEM
Program na červen 2010
Čtvrtek 3.června

Masáže a cvičení dětí a kojenců

Sobota 5.června

Den dětí
Od 14 hodin na víceúčelovém hřišti

Pátek 11.června

Ukončení školního roku rodinného centra

Orlovna

Táborák (čas a místo bude upřesněno)
Pondělí 14.června

Sovička Od 16,15 hod.
Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let (i prvňáčci)

Čtvrtek 17.června

Masáže a cvičení dětí a kojenců
Kuřátka a vrabečci

Orlovna

V měsíci květnu a červnu se nekonají !!!

Vstup na pobytové činnosti je 10,- Kč na osobu pro děti i dospělé (v ceně káva a čaj).
Kontakt: Marcela Žižlavská tel. 731 860 256

POZOR ! Od května novinka !
Cvičení a povídání pro těhotné maminky
asi každou středu od 12.5. 2010 od 15 do 17 hod. v tělocvičně na Orlovně
Vše bude ještě upřesněno na samostatných plakátech.
Informace: Šárka Cochlarová Tel. 739 434 754
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz a na samostatných plakátech.
80 let včelařského spolku v Lichnově
V letošním roce si naši včelaři připomněli 80. výročí založení včelařského spolku v Lichnově na Slavnostní výroční členské
schůzi spolu s rodinnými příslušníky a hosty.
Do doby založení spolku byli místní včelaři organizovaní v Tiché. První schůzka místního spolku včelařů se konala 12.ledna
1930 a sešlo se na ní 33 včelařů z Lichnova, kteří s ustavením spolku souhlasili a přihlásili se ihned za členy. Schůzka byla
nejstarším včelařem Františkem Mičulkou prohlášena za ustavující schůzi a bylo přistoupeno k volbě výboru. O schůzi byl
sepsán řádný protokol a předložen ústředí v Brně.
Spolek dostal jméno „Včelařský spolek pro Lichnov a okolí“. Jeho prvním předsedou se stal přítel František Mičulka, jeho
zástupcem Jan Špaček (stolař), jednatelem Václav Štěpán (učitel), pokladníkem přítel František Špaček (Kolaříček), tehdy
největší včelař v Lichnově. Dalšími členy výboru byli Josef Holub, František Klimíček z Hamer, František Špaček č. 61 a Josef
Boháč č.151 z Hajnového dvora.
V roce 1934 se připojili včelaři z Bordovic, kteří byli do té doby členy ve Veřovicích.
Spolek začal s výsadbou medonosných a okrasných keřů a stromů již v roce 1931. V té době bylo vysazeno asi 260 ks akátů,
260 lip a 80 třešní a jabloní podél potoka a před Obecní hospodou. Většina těchto stromů roste dosud.
V roce 1985 k nám dorazil obávaný roztoč Varoaza Jacobsoni a tím nám nastaly velké starosti ve včelaření. Nastalo nám
každoroční ošetření včelstev v listopadu a prosinci. Pro starší včelaře bylo zpočátku nepředstavitelné v zimě otevírat úly a
stříkat do nich vodní léčebnou emulzi.
V roce 2004 nás ohrozila další vážná nákaza a to mor včelího plodu, když se objevilo ohnisko ve Frenštátě a museli jsme
provést v létě náročnou prohlídku 143 včelstev. Naštěstí se nákaza u nás neprokázala.
Několik údajů z nedávné minulosti naší ZO:
V roce1988 měla naše organizace 43 členů, kteří měli 425 produktivních včelstev. V tomto roce bylo dosaženo druhé největší
dodávky medu do státního výkupu v uplynulé historii a to 1283 kg medu.
V roce 1989 byl nejvyšší stav členské základny za celou historii spolku, bylo organizováno 45 včelařů, kteří měli 445 včelstev.
Od té doby nastal sestupný trend až k dnešním 32 včelařům se 185 včelstvy.
V naší ZO máme organizováno, jak jsem již zmínil, 32 včelařů, kteří zazimovali 185 včelstev, což je o 2 včelaře a 24 včelstev
více než v roce 2009. Na našem katastru máme 1 neorganizovaného včelaře, který má 4 včelstva.
S tímto neorganizovaným včelařem jsme zazimovali 186 včelstev.
Minulý rok byl pro nás již pátý v řadě příznivý a snůškově lepší než rok 2008. Na loňské VČS jsem zmínil starou pranostiku,
že jaké počasí je na Petra (tj. 22. února), tak podle toho bude medu. Loni bylo slunečno a opravdu snůška byla velmi dobrá.
Letos bylo také pěkně a dle pranostiky by se to mělo příznivě projevit na letošní snůšce medu.
Stávající počasí však včelařům nepřeje a vypadá to, že medu bude spíše nedostatek. Přesto se obracím na spoluobčany s
doporučením, aby nakupovali kvalitní med od našich včelařů, a ne v supermarketech, kde nabízený „med“ má se
skutečným medem málo společného.
Děkuji za dobrou spolupráci Okresnímu výboru ČSV v zastoupení přítele Josefa Kelnara, který je nám nápomocen v boji
proti včelím nákazám, abychom měli zdravá včelstva, a také vedení obce v Lichnově v zastoupení pana starosty Josefa
Šimíčka za spolupráci a podporu , kterou nám včelařům poskytuje.
Za ZO ČSV v Lichnově
Jan Špaček, předseda

Humanitární sbírka
Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm, vyhlašuje humanitární sbírku na pomoc lidem postiženým záplavami. Přijímáme
zejména úklidové, čistící, dezinfekční a hygienické prostředky, (sbíráme např. přikrývky, savo, jar, prášky na praní,
košťata, lopaty, igelitové pytle, hadry na podlahu, gumové rukavice……) Tento materiál můžete odevzdávat v Charitě
Frenštát na Kostelní ulici 15 ( nad cukrárnou u dolního kostela)
pondělí - pátek od 7.00 - 15. 00 hod. až do odvolání. Bližší informace Vám podají naši pracovníci
na tel. číslech 556 83 16 09 nebo 604 841 244
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat

Inzerce
Pedikúra a masáže
V měsících červen, červenec a srpen nabízíme
parafinové zábaly na ruce za 50,- Kč
Těšíme se na Vás.

Dadáková + Najzarová, Lichnov 125

Motoveteran klub Lichnov
Toto zájmové sdružení nadšenců historických motocyklů žije v podvědomí lichnovských občanů již několik let a zapojilo se do
dění v obci (sběr kovového odpadu, Dny obce). Nyní došlo k „legalizaci“ sdružení a v čele stanul Bohumil Spíšek mladší.

Předání trofeje na soutěži „Veteráni Valašskem“ dne 1. května 2010

Kácení máje
Myslivecké sdružení Lichnov - Bordovice
pořádá v sobotu 29. května 2010 tradiční

na myslivecké chatě v Lichnově
K tanci a poslechu hraje METEOR

Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěna

Pouťový koncert
Komise kultury, sportu a mládeže při Radě obce v Lichnově vás zve na

v neděli 27.června 2010 ve 13,30 hod. v areálu moštárny. Představí se vám

s dirigentem Aloisem Hrnčárkem a mažoretkami.
V případě nepříznivého počasí se nekoná !!!

JUBILANTI
V měsíci červnu se dožívají významného jubilea:
Pustějovská Jiřina
Hutyra Jaromír, Ing.
Petrová Anna
Pustková Ludmila
Boháč Petr
Špačková Eliška
Dobiáš Vilém

60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
83 let
84 let
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let

Vydává Obecní úřad v Lichnově

Uzávěrka 25. den v měsíci

