INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO odsouhlasila užívání služebního vozidla Škoda Felicia pro služební účely pracovnicí OÚ Pavlínou Mičulkovou.
• RO souhlasila s uvolněním sdružených finančních prostředků na zajištění dopravního spojení do obce Heřmanice u Oder.
• RO schválila uzavřenou Smlouvu o dílo č. 04/2010 s dodavatelem - sdružení RI-STAV s.r.o. Litovel, HAKOV s.r.o.
Hranice a VHS a.s. Olomouc v zastoupení RI-STAV s.r.o. - realizace stavby Odkanalizování obce Lichnov. Stavba bude
zahájena v březnu 2011, dokončena v říjnu téhož roku.
• RO vzala na vědomí ohlášení prodeje zemědělských přebytků a dalšího zboží od pana Kamila Kubláka, Zemědělská farma
Fryčovice, který tento prodej bude provozovat v Lichnově čp. 91 (Okluk).

Jednání zastupitelstva obce
Zveme občany na
22. jednání zastupitelstva obce
ve čtvrtek 16. září 2010 v 18 hod. v klubovně „Na Obecní“
Program:

Zpráva o činnosti rady obce
Hospodaření obce za I.pololetí 2010
Informace ředitelky ZŠ a MŠ
Smlouva o poskytnutí úvěru (kanalizace)
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č.3

Honební společenství Lichnov-Bordovice
Starosta Honebního společenství Lichnov-Bordovice oznamuje, že budou vypláceny členské podíly za rok 2009-2010.
Vyplácení podílů započne 6. září 2010 na OÚ Lichnov vždy v úřední dny po dobu 3 týdnů tj. do 23. září 2010.

Zdravotnické středisko Lichnov
V měsíci září z důvodů školení MUDr. Irsáková
neordinuje ve dnech
pondělí 6. září 2010
středa 22. září až pátek 24. září 2010
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8.30 do 11.30 hod.

Ořez stromů u místních komunikací
Žádáme vlastníky pozemků, sousedících s místními komunikacemi, aby dbali na údržbu stromů, rostoucích na jejich
pozemcích v blízkosti místních komunikací. Větve těchto stromů často zasahují do místních komunikací a omezují provoz na
nich, a je povinností vlastníků tomu zabránit. V opačném případě bude proveden ořez profesionální firmou a náklady na ořez
budou účtovány vlastníkům pozemků.

Upozornění !
Žádáme občany, aby neparkovali svá vozidla na státní komunikaci III.třídy u prodejny Jednota samoobsluha. Vzhledem k
šířce stávající komunikace po zaparkování vozidla není dodržena předepsaná povinnost zachovat volné dva jízdní pruhy.
Tímto se majitel zaparkovaného vozidla dopouští dopravního přestupku, navíc brání ve výhledu přecházejícím chodcům a
může se stát spoluviníkem případné dopravní nehody.
K parkování vozidel použijte odstavnou plochu u budovy DIO.

Čištění odpadních vod
Otázkou likvidace odpadních vod je nucen se zabývat každý stávající nebo budoucí majitel rodinného domu nebo rekreačního
objektu. Jaké jsou současné možnosti ?
• Žumpa: je konstruována jako těsná betonová jímka a její technický stav musí být pravidelně kontrolován. Odpadní vody
pouze shromažďuje a je nutné zajistit jejich pravidelné vyvážení.
• Domovní čistírna odpadních vod (ČOV): vypouštění odpadních vod z domovní ČOV je možné do vodního toku nebo
přes půdní vrstvy do vod podzemních. ČOV vyžaduje trvalý přísun odpadních vod (nevhodná pro rekreační objekty).
• Kanalizační přípojka: nejefektivnější a nejméně finančně náročný způsob likvidace odpadních vod z domácností.

Žumpa
ČOV
Kanalizace

Pořizovací
náklady
40 - 50 tis. Kč
50 - 65 tis. Kč
20 - 60 tis. Kč

Provoz.nákl./1 rok

Životnost

18 tis. Kč
7 tis. Kč
4,5 - 5,5 tis. Kč

50 let
50 let
100 let

Náklady za 10
let
225 tis. Kč
130 tis. Kč
95 tis. Kč

Základní škola
Školní zvonek odzvonil letním prázdninám. Než žáci začnou psát v novém školním roce 2010/2011, nabízíme vám
pokračování nejlepších školních zážitků z uplynulého roku.
Adaptační kurz
Dne 23.10.2009 se celá naše třída těšila na vyplutí lodi Poseidon - adaptační kurz. Naše překvapení se ještě více nabudilo tím,
že kurz pořádal Jiří Matúš, o kterém jsme věděli, že to s dětmi umí.
V odpoledních hod.ách jsme se vypravili na loď s naším kapitánem Jirkou. Po příchodu jsme zjistili, že naši loď bude
představovat místní Orlovna.
Po zavelení kapitána: ,,Nastoupit na loď, má věrná posádko!“ jsme celí zvědaví přešli na Orlovnu. Mělo to však jeden háček,
nacházeli jsme se v roce 1956, a proto jsme se museli převléct do různých kostýmů té doby. Při převlékání jsme se náramně
bavili, protože tam byly různé postavy, např. prostitutka v podání Honzy Poláška. Naše bavení však přerušil kapitánův rozkaz:
,,Vezměte si své palubní lístky, nasedáme!“ Nato jsme se přepravili na palubu, kde jsme se rozdělili podle postav na 1., 2. a 3.
třídu. Za tu dobu nám pěkně vyhládlo, ale pak se z kuchyně ozvalo: ,,Podává se večeře!“ Na večeři byly nachystané párky, ale
nikdo se neurazil a všichni to brali s humorem. Pro zpestření večera byly pro nás připravené pěkné hry. Vyvrcholením večera
byl výbuch dětského šampusu a oslava nového roku 1957. Když už všichni mysleli, že tento večer končí, ozval se poplach:
,,Piráti!“ Všichni jsme museli vyskákat z okna a utíkat pryč. Náš útěk byl však ztížen překážkami. Na konci jsme museli udělat
lano z našeho oblečení a utíkat zpět na loď. Všichni jsme se náramně bavili, a proto si nikdo nevšiml, že teploměr ukazuje 0°C.
Bohužel přišlo loučení, ale s dobrou náladou jsme se odebrali do školy, kde jsme se uložili ke spánku. Ráno pro nás paní
učitelky měly nachystanou výbornou snídani, která všem chutnala. A nadešel čas, kdy jsme se měli rozejít domů. Nikomu se
však vůbec nechtělo, protože co jsme zažili, by nám mohl ledakdo závidět.
Lukáš Harabiš, VI. třída
Školní výlet 8. třídy
Autobus drkotá po hrbolaté cestě a zářivý kotouč nám svítí do očí. V hlavě máme plno myšlenek na to, jaký bude vlastně
dnešní den. Jaký bude náš poslední školní výlet tento rok? Jsme už osmáci a tohle je náš předposlední, a tak bychom si ho
chtěli pořádně užít. Autobus zastavuje na jednotlivých zastávkách a někteří z nás ještě přistupují. Sedají si na volná sedadla v
autobuse a tiše sedí. Třeba také přemýšlí, jaký dnešní den vlastně bude.

Už jsme dorazili na vlakové nádraží a autobus zastavuje. Vysedáme a s pocitem nejistoty se seskupujeme v jednu velkou
skupinu. Čekali jsme, až přijede náš vlak. Byl tady a my si mohli sednout dovnitř. Celou cestu jsme se snažili zkrátit
povídáním, odpočíváním a svačením.
Jsme na místě. Procházíme přes ulici Stodolní, která však vůbec nevypadá tak, jak si ji mnozí z nás představovali. Je to
obyčejná, špinavá ulice jako všechny ostatní. Jen jsme rychle přešli a šli směrem k Labyrintu světla, kam jsme se chtěli dostat.
Zprvu jsme si řekli, že to bude prostě jen výstava, a jak si všichni nejspíš mysleli, že výstavy jsou nudné. Tahle byla jiná ...
.Vešli jsme dovnitř a museli jsme si přivyknout na trochu tmy. Bylo to zajímavé, jak na většině výstav je světla dostatek, ale
tady? Tady byla tma a jen na určitých místech svítilo světlo. Naše průvodkyně nás trošku uvedla do obrazu, abychom věděli,
proč to tak všechno je. Sice jí trošku pili krev ostatní návštěvníci, kteří dělali hluk, ale když odešli, byla zase v dobré náladě.
Chodili jsme od jedné věci k druhé, hráli si a obdivovali. Ovšem ještě před odchodem z areálu jsme se měli jít podívat na
galerii obrazů. Tohle už byla ta obyčejná výstava, jakou jsme znali a víc než díla významných autorů se nám zamlouvala díla
studentů, které tam visela. Netrvalo to ale dlouho a byli jsme venku. Stáli jsme tam před budovou a před námi byla Ostrava.
Počasí bylo krásné. Nebylo velké horko, ale nebyla ani zima. Nebe bylo bez mráčku. Mohli jsme jít.
Měli jsme už docela hlad a tak jsme si sedli na lavičku na náměstí. Spíš než my se najedli holubi, kteří k nám neustále přilétali
a pojídali drobky, které nám spadly na zem. Nebo možná nepadaly, ale spíše jsme jim je házeli. Najednou bylo kolem nás tolik
holubů, že nám přišlo vhodné odejít.
Poohlédli jsme se po obchodech, koupili něco dobrého na zub a něco na památku pro naše rodinné příslušníky. Na náměstí
tryskala ze země voda a to nás dokázalo zabavit víc, než tři výstavy za sebou. Sem tam byl někdo z nás mokrý, ale úsměv se
nám držel na rtech a to bylo pro nás důležitější. Chtěli jsme si přece výlet užít!
Blížil se konec. Hrozně rychle to uběhlo. Už stačilo jen dojít na vlak a ve Frenštátě zase počkat na autobus. Při tomhle výletě
nešlo o výstavu, nešlo o Stodolní ... Tady šlo o to, abychom byli spolu, a to se nám podařilo, i když sem tam někdo odešel a
moc se k nám nehlásil, tak se mi mnohem více líbilo krmení holubů, pobíhání mezi vodou nebo jízda v autobuse ve stoje,
přičemž jsme málem skončili na zemi. Byli jsme kolektiv a o tohle přece jde.
Hana Peigerová, VIII. třída

Velká cena Lašska
Jubilejního 10.ročníku Velké ceny Lašska - 13.závodu Slezského poháru amatérských cyklistů, pořádaného Cyklistickým
klubem Frenštát p.R. v neděli 22. srpna v Lichnově, se za krásného počasí a letních teplot zúčastnilo celkem 124 závodníků a 9
dětí. Na nejdelší trati 89 km s převýšením 1010 m, kde tradičně společně startují kategorie A+B (muži 19 až 39 let), zvítězil
Tomáš Velecký (YOGI Racing Ostrava) v čase 2:22:39 hod. Také v dalších kategoriích se naplno závodilo, škoda jen pádu a
zranění dvou závodníků - Miroslava Savky a Vlastimila Buriana, kterým přejeme brzké uzdravení. Na kratších tratích
v nejstarší mužské kategorii nad 60 let zvítězil Josef Muška (CK FESO Petřvald) a v ženách byla nejlepší Ivana Jaklová (SK
Šafrata Bohumín) z kategorie ženy B.
Podobně jako v roce 2005 se VC Lašska jela jako mistrovství SPAC v silničním závodě. Drtivá většina závodníků měla
licenci SPAC, takže v dalším kole vyhlašovacího ceremoniálu na bednu vystoupili znova prakticky titíž cyklisté. Ti tak po
pohárech pro nejlepší převzali i mistrovské dresy a medaile. Všichni účastníci s licencí SPAC zde navíc získali i 5 bonusových
bodů do průběžného pořadí jednotlivců.
Vedle hlavního závodu jsme uspořádali závod dětí a mládeže od 8 do 14 let na jeden lichnovský okruh. Na startu se sešlo
celkem 9 dětí, na stupních vítězů stanuli také Anna Červenková a Ladislav Vaněk z Lichnova.
Na závěr bychom chtěli poděkovat jak sponzorům, tak i všem účastníkům stejně jako všem, kteří se na zajištění závodu
podíleli (SDH Lichnov, SDH Rybí, Městské policii Kopřivnice a dalším) a už se na Vás těšíme za rok v Lichnově na
případném dalším ročníku VC Lašska.
Ing.Zbyněk Raška, CK Frenštát p.R.

Další podrobnosti, historii a výsledky předchozích ročníků najdete na www.ckfrenstat.cz

Inzerce
Prodám z důvodu stěhování dvoudvéřovou ledničku, zakoupenou v loňském roce, úspornou, výška 124 cm, za poloviční cenu,
tj. 2800 Kč, a psací stroj zn. Consul, provozuschopný, za cca 500 Kč. Lichnov, mobil 721 091 988.

RODINNÉ CENTRUM ORLOVNA

nabízí program s názvem
SOVIČKA
Vážení rodiče,
chcete lépe poznat své dítě? Chcete vidět, jak se chová v kolektivu dětí, jak reaguje na pokyny, jak se zapojuje do her a úkolů,
jak umí vycházet s ostatními dětmi v různých situacích, jak reaguje v případě výhry či prohry …?
Máte možnost navštěvovat SOVIČKU.
Ve hrách a zábavných úkolech budeme rozvíjet sluchové a zrakové vnímání (analýzu, syntézu, diferenciaci a paměť),
pravolevou orientaci, rytmus, jemnou motoriku a grafomotoriku.
A pro koho je SOVIČKA určena?
rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let
v klubovně v Orlovně (Lichnov)
1 x měsíčně
druhé pondělí v měsíci: 13. září, 11. října, 8. listopadu,
13. prosince 2010, 10. ledna 2011, 7. února (14. 2. jsou jarní
prázdniny), 14. března, 11. dubna, 9. května, 13. června 2011
16.15 - 17.30 hod.
Mgr. Dana Friedlová, učitelka 1.stupně ZŠ, pracuje také s předškoláky, s dětmi s poruchami DYS
(dyslexie, dysortografie, dysgrafie)

Pro:
Kde:
Jak často:
Kdy:

Čas:
Vedení:

S dětmi můžete přijít na všechny schůzky nebo si vybrat termíny, které Vám vyhovují.
Záleží jen na Vás, zda se chcete podílet na přípravě Vašeho dítěte na zápis, školní docházku, zda chcete cíleně rozvíjet jeho
schopnosti a dovednosti.
Na společná setkání se těší paní učitelka Dana Friedlová
Program RC na září 2010:
Pravidelné kroužky a cvičení:
informace na samostatných plakátcích nebo na www.vasvolnycas.cz
Čtvrtek 23. 9. 1700-1830 - první schůzka (nejen) maminek - domluva, zajišťování služeb a programu.
Jste zváni všichni kdo chcete pomoci.

Kuželkářská liga
Orel jednota Lichnov
pořádá dlouhodobou soutěž pro
muže a ženy starší 15 let

„LICHNOVSKÁ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
IX. ročník (sezóna 2010-2011)
Zahajujeme v pátek 17. září 2010 v 18 hod. na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně - vždy od 18 hod.
(17. 9., 22.10., 19.11., 17.12.2010, 14.1., 18.2, 18.3., 15.4., 6.5.2011)
Přihlášky od 17.30 hod. v den zahájení.
Určeno pouze pro amatéry - občany Lichnova (současné i bývalé včetně jejich manželů i manželek). Startovné 300.- Kč

Víceúčelové hřiště Orel jednota Lichnov
Otevírací doba září 2010
Pondělí až pátek
Sobota
10 - 12 hod
Neděle
9 - 12 hod

15 - 20 hod
15 - 20 hod
14 - 20 hod
Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO

Tenis možno hrát denně i v dopoledních hod.ách (nutno však objednat minimálně 1 den předem).
Po 19-té hod.ě příplatek za osvětlení kurtu 30.- Kč/hod.

Objednávky na tel. 739 880 862

OREL TENIS CUP LICHNOV 2010
Finálové zápasy čtyřhry se hrají v sobotu 4. září 2010 od 8 hod. (v případě deště v neděli 5. září 2010).
Bude sehráno čtvrtfinále, semifinále a finále turnaje.
Na účast diváků se těší hráči i pořadatelé. Občerstvení po celý den zajištěno.
Orel jednota Lichnov nabízí k pronájmu nebytové prostory stávajícího obchodu „Potraviny Matúšovi“.
Zájemci hlaste se u Ing. Miroslava Matúše, Lichnov 264, tel: 608 731 468.

TOJSTORÁCI opět otvírají kroužek !
První schůzka se koná 17. září 2010 v 16:30 hod.
Pravidelné schůzky budou vždy v pátek od 16:30 do 18:30 hod.
Cena: 300 Kč za pololetí.
Více informací na www.tojstoraci.cz nebo 775 921 423.

Pozvání

Program:

Obec Bordovice
pořádá
v sobotu 11. září 2010 od 14.00 hod. v Dobečkovém hájku
BORDOVICKOU POUŤ
14.00 - vystoupení dechové hudby Vlčnovjanka
19.00 - DJ + vystoupení skupiny Altanika

Po celé odpoledne připraven skákací hrad, obličejová malířka, střelnice, tombola
K občerstvení malé i velké koláče, srnčí guláš, tvarůžek na topince, preclíky, párek v rohlíku, alko a nealko nápoje.

Občanské průkazy
Kdo a za jakých podmínek?
• o vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let. Předložením žádosti a dokladů může pověřit svého zástupce;
• za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení
15 let jeho věku);
• za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti občanský průkaz a za občana zbaveného
způsobilosti k právním úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:
• rodný list,
• doklad o státním občanství.
K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:
• dosavadní občanský průkaz.
K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:
• dosavadní občanský průkaz,
• doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti
k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu,
potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu).
K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený
(nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:
• rodný list nebo rodný a křestní list,
• doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
• potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského
průkazu).
Dále jednu fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo dvě fotografie, je-li vydáván občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů.

Firma Komíny Pavlát, Trojanovice
oznamuje, že kominické práce pro rok 2010 v obci Lichnov budou provedeny do konce měsíce října 2010.

Klub důchodců
Klub důchodců zve členy i občany na besedu s mluvčím PČR nprap.Zbyňkem Tomšíkem na téma
„Bezpečně doma i po silnici“
Těšíme se na všechny v úterý 7. září 2010 v 17 hod. v klubovně nad pohostinstvím „Na obecní“.
Připravte si dotazy k tomu, co vás zajímá.

Výbor Klubu důchodců

Taneční zábava

Pohostinství „Na Obecní“
vás zve na taneční zábavu s rockovou skupinou

NEVÍM
Jako host vystoupí dívčí rocková kapela Crooty
Sobota 2. října 2010 ve 20 hod.

Vstupné 50 Kč

Sál kulturního zařízení

JUBILANTI
V měsíci září se dožívají významného jubilea:
Čajánek Josef
Tobiášová Alena
Babincová Marie
Debefová Alenka, Mgr.
Kašpárková Anastasie
Veselková Jarmila
Petr Bohumír
Kahánková Zdenka
Tichavský Vladimír
Boháčová Mária

60 let
65 let
70 let
81 let
81 let
81 let
84 let
86 let
89 let
96 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

