INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• Na základě pověření zastupitelstva obce dle bodu 4/15 usnesení z 15. zasedání ZO rada obce projednala a schválila závěrečnou úpravu
rozpočtu obce r. 2008 - rozpočtové opatření č. 7 na celkovou výši 14 955,6 tis. Kč v kapitolách příjmů i výdajů.
• RO projednala a doporučila ZO ke schválení úpravu zřizovací listiny organizační složky obce Klub důchodců a zřízení nové organizační
složky obce - Muzeum vystěhovalectví.
• RO souhlasí se zřízením jednoho pracovního místa kategorie pomocný dělník (pracovník na veřejně prospěšné práce) s možností využití
dotace.
• RO projednala a schválila celoobecní Plán kulturních a společenských akcí na rok 2009.

Úřední hodiny, ordinační hodiny
Obecní úřad
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pošta
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7 - 17 hod.
7 - 15 hod.
7 - 17 hod.
7 - 15 hod.
7 - 12 hod.

8 - 10 hod.
8 - 10 hod.
8 - 10 hod.
8 - 10 hod.
8 - 10 hod.

14 - 16 hod.
14 - 16 hod.
14 - 17 hod.
14 - 16 hod.
14 - 16 hod.

Ordinace pro dospělé Lichnov
Pondělí
8 - 10 hod.
Úterý
11,30 - 13,30 hod.
Středa
14,30 - 17 hod.
Čtvrtek
8 - 10,30 hod.
Pátek
11,30 - 13,30 hod.

Ze statistiky

Obyvatelé obce

Celkem

Muži

Ženy

Stav k 1.lednu 2008

1381

720

661

Narození

11

6

5

Zemřelí

11

7

4

Přistěhovaní

39

19

20

Odstěhovaní

24

14

10

1396

724

672

Stav k 31.12.2008

Mateřská škola
Vážení rodiče !
Oznamuji Vám, že žádosti o zápis dětí do Mateřské školy v Lichnově pro školní rok 2009/2010 budeme přijímat v mateřské škole v období
od 12. února do 12. března 2009.
Děti budou přijímány na základě kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
-

přednostně budou přijímány děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v Lichnově
přednostně budou přijímány děti v posledním roce před vstupem do 1. třídy ZŠ
přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce
přednostně budou přijímány děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni
přednost mají i děti, jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje

-

upřednostňovány budou děti věkově starší
děti mladší tří let budou přijímány v případě volného místa
přijetí dítěte po stanoveném termínu nebo v průběhu školního roku je možné v případě volné kapacity MŠ

Máte-li o docházku ve školním roce 2009/2010 zájem, zvu vás i s vaším dítětem 12. února v době od 8.00 do 12.00hod na návštěvu do
školky, kde si spolu můžete pohrát přímo v kolektivu dětí. Lépe se tak seznámíte s možnostmi, které MŠ nabízí a bude-li Vaše dítě přijato,
nebude 1. září vstupovat do neznámého prostředí.
MŠ, která je součástí Základní školy, je zřízena Obcí Lichnov pro děti od tří do šesti let jako dvojtřídní škola s kapacitou 38 dětí. Hlavním
posláním vzdělávací práce v MŠ je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, s přihlédnutím k jeho věku a schopnostem. Důraz je kladen na rozvoj
uznávaných mezilidských vztahů, kladných charakterových vlastností a žádoucího mravního vědomí.
Ve spolupráci s rodiči mají nadané děti možnost nadstandardní práce v oblasti výtvarné - ve školce je keramická pec, pracuje zde kroužek
práce s hlínou. V oblasti hudební je zde kroužek hry na flétnu. Využíváme i tělocvičnu v ZŠ, krytý bazén ve Frenštátě p.R. a nabídku
kulturních akcí. Vzdělávání dětí probíhá v úzké spolupráci s jejich rodiči, pořádáme několikrát během školního roku tradiční společné akce
zábavného i vzdělávacího charakteru.
MŠ je účelově, vhodně vybavena, je situovaná v klidném, čistém přírodním prostředí. V případě Vašeho zájmu o zapsání Vašeho dítěte do
MŠ se přihlaste telefonicky nebo se dostavte osobně. Rádi zodpovíme Vaše další dotazy a dle možností vyjdeme vstříc Vašim požadavkům.
K zápisu přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci při vzdělávání Vašeho dítěte.
Naděžda Juříková, vedoucí učitelka mateřské školy

Základní škola

Naše babička
Ta naše babička
je z úsměvů celičká,
z lásky a dobroty.
Její povzbuzení,
vlídné pohlazení
zahání trampoty.

U tebe, babičko,
super je všecičko,
na všechno talent máš.
Stíháš plno práce
doma i v zahrádce,
na nás si čas uděláš.

Babičko, babičko,
ty naše vrbičko,
ty o nás všechno víš.
Ty naše starosti,
prohry i radosti
jediná pochopíš.

Babičko, babičko,
jsi naše sluníčko,
láskou nás zahříváš.
Nejhezčí chviličky
u svojí babičky
každý z nás prožívá.

Hodinka před spaním
plná povídání tisíce příběhů znáš.
S čím sis ráda hrála,
když jsi byla malá,
jak zlobil táta náš.

Eliška a Anna Červenková,
V., VI. třída

Báseň získala I. místo v kategorii POEZIE dětí do 12 let v celostátní literární soutěži "Mezi námi generacemi". Poznámka redakce časopisu
Třetí věk: Je ním líto, že jsme Vám nemohli osobně poblahopřát a předat ceny na slavnostním setkání v Betlémské kapli v Praze dne
6.12.2008.
Ing. Karla Kohoutová, šéfredaktorka
Rychlé zprávy
Vážení diváci, vítejte v krátkém přehledu dnešních zpráv. Připravili jsme si pro vás reportáž z Frenštátu p.R.. Navštívili jsme krytý bazén,
kde zrovna probíhá plavecký výcvik dětí 1. až 4. ročníku ZŠ Lichnov a také dětí z mateřské školky. Každou středu se zde učí plavat jako
rybky pod vedením učitelek plavání z Plavecké školy Laguna. Prsa, znak, potápění, plavání s ploutvemi, odvážné skoky do vody, nic jim
není cizí, vše se jim daří. Radost z pohybu nakazila i naše reportérky, které neodolaly a skočily do vody také.
Vážení diváci, loučíme se s vámi slovy „Plavu, plaveš, plaveme a celý rok zdraví budeme.“
Zdraví vás plavající redaktorky televize TRZ.
Už je to tady!
Ano, ano, redakční rada MAT se vám hlásí z plaveckého bazénu ve Frenštátě p.R. Je tu opět středa, a to znamená, že se díváme na borce ze
ZŠ Lichnov, jak se moří ve vlnách. Vyzbrojeni brýlemi, dobrou náladou a odhodláním, zdolávají jednu délku bazénu za druhou. Učitelka
plavání jim radí, jak vylepšit svůj plavecký styl a chválí všechny pilné borce. Je to velmi namáhavé a pro některé i vysilující, ale všichni

plavou jako o život. Nu, velmi zajímavá podívaná. A to je pro dnešek vše z plaveckého výcviku dětí ze ZŠ Lichnov. Příští středu si
nezapomeňte zapnout ve stejném čase bednu.
Redakce MAT, IV. Třída

Plavání, plavání, všechny smutky zahání
Zpověď plavce

Plavání

Plavu vpravo, plavu vlevo,
je to prostě paráda,
když uplavu kus po břiše,
otočím se na záda.

Plavu hodně, plavu rád,
s vodou jsem vždy kamarád.
Prsa, kraul, potápění,
vždyť to přece dřina není.

Znak a prsa, to jsou styly,
které dobře ovládám,
potom chvíli potápění
a motýlka přidávám.

Jak nám velí tradice,
skáčem z bloků velice.
Plavání je zkrátka príma,
ať je léto nebo zima.
Žáci III. třídy

Nejdřív našíř, potom nadél
bazén klidně přeplavu,
nevidím v tom žádný problém,
dělám to pro zábavu.
Než sledovat denně bednu,
z bazénu se raděj nehnu!
Plavání je pro zdraví,
nemoci nám zahání.
Když máš chmury, splín a stres,
do plavek si rychle vlez!
Dej si bazén tam a zpět,
bude se ti líbit svět!
Petr G., IV. Třída

Informace zdravotnického střediska v Lichnově
MUDr. Jana Irsáková neordinuje z důvodu školení:
Čtvrtek 12.února a pátek 13.února 2009
Ve středu 11.února 2009 ordinace jen do 16. hod.
Úterý 24.února až pátek 27.února 2009
Zástup: MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice denně v čase 09,00 - 11,30 hod.
Dne 26.02.09 v ambulanci přítomna sestra v čase 07,30 - 09,00 hod.- odběry.
Viz http://www.irsakova.wbs.cz/aktuality_a_oznameni.html

Vzduchovka 2009
STČS -AVZO a Obec Lichnov
pořádají v sobotu 28. února 2009 v klubovnách
XXXVI. ročník
přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
o putovní pohár starosty obce

Začátek ve 13.00 hodin.
Soutěž žáků bude ukončena v 16.00 hod., soutěž dospělých v 18.00 hod.

Startovné : žáci 5 Kč , dospělí 10 Kč.

TJ Sokol Lichnov
Jako každý rok se TJ Sokol Lichnov soustředila v roce 2008 na cvičení všestrannosti jednotlivých věkových skupin v tělocvičně místní ZŠ.
Kromě toho uspořádala dne 19. 1. 2008 Maškarní ples pro dospělé a 26. 1. 2008 už tradiční Dětské šibřinky. Dne 29. 4. 2008 - na ukončení
cvičební sezóny - se sešly děti a jejich cvičitelé u Myslivecké chaty, kde si společně zasoutěžili a opekli párky.
24. 5. 2008 se konal tradiční turistický zájezd - tentokrát na Slovensko. Navštívili jsme Vrátnou dolinu a překrásné Jánošíkovy diery. Po
prázdninách - na začátku nové cvičební sezóny - jsme uspořádali II. Expedici Velký Javorník. A 4. 12. 2008 se konal turnaj v kuželkách pro
dětí na místní kuželně. Vítězové: Špačková Kateřina, Červenková Anna, Mikundová Tereza.

Tříkrálová sbírka
Od 2. ledna do 11. ledna 2009 probíhala celostátní Tříkrálová sbírka. Trojice dětí v doprovodu dospělé osoby mohly v těchto dnech zaklepat
i u vašich dveří s žádostí o přispění do sbírky.
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Díky obětavé pomoci devíti skupinek
koledníků se podařilo v Lichnově vybrat
38.362,00 Kč
Oblastní Charita Frenštát pod Radhoštěm použije prostředky získané z Tříkrálové sbírky v roce 2009 na účel:
PODPORA OŠETŘOVATELSKÉ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Velké poděkování patří i všem malým i velkým koledníkům. Děkujeme i obecnímu úřadu v Lichnově, který zabezpečil pečetění a dozor při
otevírání a počítání pokladniček.
Za Charitu Frenštát p.R. Marcela Žižlavská ( místní asistentka)

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Program na únor 2009
Scházíme se každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. a v úterý 9,30 - 11,30 hod. v Orlovně

Čtvrtek 5.února 2009

Sport, deskové hry a tančení podle hudby

Úterý 10.února 2009

Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)

Čtvrtek 12.února 2009

Kroužek keramiky

Čtvrtek 19.února 2009

Odpolední dílnička u kafíčka (nejen) pro maminky

Sobota 21.února 2009

První setkání tatínků s dětmi (maminkám vstup zakázán)
Začínáme na Orlovně ve 13 hodin

Úterý 24.února 2009

Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)

Čtvrtek 26.února 2009

Odpolední dílnička u kafíčka (nejen) pro maminky
ZDOBÍME A VYRÁBÍME SVÍČKY
(s sebou svíčky jakékoliv velikosti)

Přezůvky pro dospěláky i pro děti s sebou.

Příspěvek na provoz 10 Kč (v ceně)

V době rodinného centra je otevřen bar na kuželně. Pro děti bude pitný režim zajištěn.
Zřizovatel: Orel jednota Lichnov

kontaktní osoba : Marcela Žižlavská
Tel. 731 860 256 nebo 556 855 082

Rodinné centrum v Lichnově pořádá pravidelné cvičení

 pondělí na Orlovně od 1830 do 1930 hod. (omezená kapacita)
od 1930 do 2030 hod. (obsazeno)
 pátek v tělocvičně místní školy od 1900 do 2000 hod.
Pro velký zájem o toto cvičení bude po telefonické domluvě otevřeno ještě jedno cvičení a to v úterý večer na Orlovně.
Telefon 737 940 094 (E. Peigerová)
Stále je ještě možné přihlásit se na cvičení v pátek v tělocvičně místní školy od 1900 do 2000

Pravidelně cvičíme

každou středu na Orlovně:

pro děti a dívky
pro ženy

18,00 až 19,00 hod
19,30 až 20,30 hod.

Přihlaste se co nejdřív na čísle 739 435 183 ( dojíždějící cvičitelka)
Jeden vstup činí 25 Kč

Sportovní oblečení + tenisky

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2008/2009
Stav po 5. kole:
Muži:

Ženy:

1. místo - Ing. Matúš Miroslav (1299)
2. místo - Jurek Stanislav (1207)
3. místo - Mikunda Petr ml. (1205)
4. místo - Běčák Alois (1119)
5. místo - Švrček Zdeněk (1025)
6. místo - Kludský Jan (1003)
7. místo - Koudelák Jaroslav (817)
8. místo - Kotek Václav (804)

1. místo - Polívková Soňa (1047)
2. místo - Mikundová Mirka (1023)

Další termín: 6. kolo - 20.2.2009 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

Objednávka kuželek a tenisového kurtu !!!
Telefon. číslo

739 880 862

Klub důchodců
Pozvání do Klubu důchodců v úterý 3. února 2009 v 17.00 hod. do klubovny nad pohostinstvím na besedu s odborníkem
„Jak si upevnit zdraví"
spojené s možností vyzkoušet si i činnost masážního přístroje (na bázi magnetických vln).
Srdečně zve všechny členy i ostatní občany výbor Klubu důchodců.

Valentýnská zábava
Hostinec „Na Obecní“ pořádá

Sobota 14.února 2009 ve 20 hod.
Vstupné 40 Kč.

Sál kulturního zařízení
Hraje ARRIÖN

Hasičské končiny

Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově
Vás zve na

Sobota 21.února 2009

Sál kulturního zařízení

JUBILANTI
V měsíci únoru se dožívají významného jubilea :
Buzek Ivo
Kocián Zdeněk
Jalůvka Stanislav
Matúšová Marie
Holubová Drahomíra
Merta Jaromír
Lukeš Alois

60 let
60 let
65 let
75 let
86 let
88 let
89 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

