INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO schválila výběr zhotovitele k provedení výměny okna (výlohy) a dveří v přízemí objektu čp. 125
• RO schválila uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na nebytové prostory v čp. 125
• Rada obce souhlasí s oznámením záměru pronájmu nebytových prostor v I. patře budovy čp. 125 pro podnikatelské účely
• RO byla předsedou komise kultury, školství a mládeže informována o kulturních a společenských akcích pořádaných obcí
nebo se spoluúčastí obce ve II.pololetí roku 2009 (Gulášové slavnosti, Den obce Lichnov u Bruntálu, Velká cena Lašska
v cyklistice, divadelní představení, rozsvícení vánočního stromu aj.). Další provozování občasného promítání filmů (kina)
je odvislé od výsledku jednání s novým provozovatelem DK Kopřivnice.
• RO byla informována o částečné uzavírce silnice III/4865 z důvodu rekonstrukce „Zemanova mostu“ v období srpen až
prosinec 2009. Termín zahájení stavebních prací nebyl oznámen.

Pozvání
Zveme občany na
18.jednání zastupitelstva obce
ve čtvrtek 24.září 2009 v 18 hodin v klubovně nad restaurací „Na Obecní“
Program:

Zpráva o činnosti rady obce
Hospodaření obce za I.pololetí 2009
Informace ředitelky ZŠ a MŠ
Převody pozemků
Úprava rozpočtu na rok 2009

Informace zdravotnického střediska v Lichnově
MUDr. Jana Irsáková neordinuje z důvodu školení středa 9. září až pátek 11.září 2009
Zástup: MUDr. Filip Václav, Veřovice 9,00 až 11,30 hod.
Ve čtvrtek 10.září 2009 v Lichnově přítomna sestra 7,30 až 9,00 hod. (odběry).

Klub důchodců
Zveme všechny členy i občany do klubovny „Na Obecní“
v úterý 1.září 2009 v 17 hodin
na besedu s pracovníkem České pošty na téma
Poskytování služeb občanům
Těší se na Vás výbor Klubu důchodců

Kabelová televize
Přechod na digitální vysílání TV v České republice nastolil před obec jako vlastníka kabelové sítě a firmu CORSAT
s.r.o. jako provozovatele nutnost řešit úpravu hlavní stanice naší kabelové televize. Je tady několik možností, jak
postupovat. Buď si vše postavit a zaplatit a mít to své, ale to bychom se bavili o investici řádově několika set tisíc Kč.
Nebo signál získat z jiných zdrojů, pokud by to bylo finančně příznivé. Toto ale nebude možné dřív, než dotáhneme

optický kabel k přípojnému bodu; v současné době se tohle nejeví z hlediska ceny pro tak malý počet účastníků reálné.
Na další variantě, která zahrnuje myšlenku propojení kabelových televizí a to Lichnov - Kopřivnice - Příbor - Studénka,
se pracuje. Je to v současné době asi nejlevnější možnost jak získat signál, ale časový horizont je nejméně 2 roky. Takže
zbývá poslední možnost a to zainvestovat aspoň nezbytně nutnou částku do naší stanice a „překlopit do digitálu“
alespoň nejsledovanější programy české a slovenské televize včetně programů vysílaných v HD kvalitě a doplnění do
nabídky must carry chybějící programy jako je ČT4, PRIMA COOL, Nova Cinema, Barrandov TV, než se podaří
zrealizovat některou z uvažovaných variant.
Obecní úřad ve spolupráci s provozovatelem kabelové televize v naší obci firmou CORSAT s.r.o. připravuje
ve čtvrtek dne 17.září 2009 v 17.00 hodin v klubovně „Na Obecní“
besedu s občany na téma
Co dál v kabelové televizi ????
V rámci besedy bude firmou CORSAT s.r.o. představen program digitalizace televizního kabelového rozvodu včetně možností
rozšiřování programové nabídky dle požadavků občanů.

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně

Program na září 2009
Scházíme se každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. a v úterý (co 14 dnů) 9,30 - 11,30 hod.
v Orlovně
Čtvrtek 10.září 2009 První schůzka maminek - domluva zajišťování služeb a programu. Jste zváni všichni, kdo chcete
pomoci.
Pondělí 14.září 2009 Sovička
Rodiče a děti ve věku 5 až 7 let (od 16,15 hod.)
Čtvrtek 17.září 2009 Úklid a výzdoba klubovny (hlavně maminky)
děti hry v tělocvičně nebo na hřišti (dle počasí)
Úterý 20.září 2009
Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)
Čtvrtek 24.září 2009 Dílnička u kafíčka
VYRÁBÍME Z MARCIPÁNU
Přezůvky pro dospěláky i pro děti s sebou.
Příspěvek na provoz 10 Kč (v ceně čaj)
Pokud bude svítit sluníčko, je program na orelském hřišti venku.
Zřizovatel: Orel jednota Lichnov
kontaktní osoba : Marcela Žižlavská
Tel. 731 860 256 nebo 556 855 082

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 ?
Pro:
rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let
Kde:
v klubovně v Orlovně (Lichnov)
Jak často:
1 x měsíčně
Kdy:
druhé pondělí v měsíci (14. září, 12. října, 9. listopadu, 14. prosince 2009, 11.ledna 2010, 8. února, 8.
března, 12. dubna, 10. května, 14. června 2010)
Čas:
od 16.15 hod (trvání asi jednu hodinu)
Vedení: paní učitelka Mgr. Dana Friedlová (učitelka 1.stupně ZŠ, pracuje také s předškoláky, s dětmi s poruchami DYS
(dyslexie, dysortografie, dysgrafie/)

S dětmi můžete přijít na všechny schůzky nebo si vybrat termíny, které Vám vyhovují.
To záleží jen na Vás, Vašem čase a chuti provázet své dítě až do školní zralosti.
Na společná setkání se těší paní učitelka Dana Friedlová

Zápisy na kroužky:
Aerobik (děti)
Aerobik (dospělí)
Karate a sebeobrana (kluci)
Hudební výuka
Kalanetika

středa 14.9. 2009
1900 - 2000
středa 14.9. 2009
1930 - 2000
termín bude oznámen
zajišťuje se
každé pondělí
1900 - 2000

Orel jednota Lichnov
Orel jednota Lichnov pořádá
TENISOVÝ KURZ
Věkové kategorie:
5 až 6 let
7 až 10 let
11 až 15 let
16 let a starší
(maximálně 6 osob ve skupině)
Trvání kurzu: 10 hodin
Cena: celá skupina 300.- Kč/hod
(výše platby na osobu - dle počtu přihlášených ve skupině)
Přihlášky do 6. září 2009 v Minibaru na víceúčelovém hřišti.
Kurz bude probíhat v září resp. říjnu 2009 na hřišti s umělým povrchem v Lichnově
pod vedením profesionálního trenéra - 2x až 3x týdně.

Otevírací doba víceúčelového hřiště v měsíci září 2009
Pondělí až pátek
14 - 20 hod
Sobota
10 - 12 a 14 - 20 hod
Neděle
9 - 12 a 14 - 20 hod
Pozn. : za příznivého počasí možno tenis hrát i dopoledne a večer po 20 hodině
(od 19 hodin za příplatek 30.- Kč na osvětlení)
Za deštivého počasí bude zavřeno !
XIII.ročník silničního běhu
Orel jednota Lichnov a Tojstoráci
pořádají v sobotu 12. září 2009
XIII. ročník silničního běhu dětí a mládeže (včetně příchozích dospělých)
Časový pořad: 15,00 - 15,40 hod. presentace na hřišti
15,45 hod. zahájení
16,00 hod. start první kategorie
Vyhlášení výsledků - po doběhu poslední kategorie.
Každý účastník obdrží diplom, nejlepší ceny.
V případě deštivého počasí se běh uskuteční
v neděli 13. září 2009 popř. až v sobotu 19. září 2009.
Zvou pořadatelé

Orel jednota Lichnov
vyhlašuje dlouhodobou soutěž pro starší 15 let
Lichnovská kuželkářská liga
VIII. ročník
(sezóna 2009 - 2010)
Zahajujeme v pátek 18. září 2009 v 18,00 hodin na kuželně.
Hrát se bude 1x měsíčně (září 2009 až květen 2010).
Přihlášky - v den zahájení od 17,30 hodin.
Startovné 400.- Kč za celou sezónu.

Sportovní obuv s sebou.

Kopaná NFC Lichnov
Rozlosování soutěže mužů I.B třída skupina D
Kolo

Datum

Den

Hodina

Soupeř

5.

5. 9.2009

sobota

16,30

FK Staříč

6.
7.
8.

13. 9.2009
19. 9.2009
26. 9.2009

neděle
sobota
sobota

16,30
16,00
16,00

TJ Sokol Kateřinice
AFC Veřovice
TJ Sokol Fryčovice

9.
10.

4.10.2009
10.10.2009

neděle
sobota

15,30
15,30

TJ Sokol Tichá
TJ Tatra Příbor

11.
12.

18.10.2009
25.10.2009

neděle
neděle

15,00
14,30

TJ Lokomotiva Suchdol n.O.
TJ Sokol Starý Jičín

13.
1.

1.11.2009
8.11.2009

neděle
neděle

14,30
14,00

SK Slavie Třebovice
TJ Odry

Tučně vytištěné zápasy se hrají doma. Více informací na http://www.nfclichnov.wbs.cz/

JUBILANTI
V měsíci září se dožívají významného jubilea :
Daněčková Marta
Hruška Jan
Laga Jiří
Pavelcová Vlastislava
Jahodová Marie
Debefová Alenka, Mgr.
Kašpárková Anastazie
Veselková Jarmila
Petr Bohumír
Kahánková Zdenka
Tichavský Vladimír
Holubová Marie
Boháčová Mária

65 let
65 let
65 let
70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
83 let
85 let
88 let
90 let
95 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

