INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO projednala požadavek ČZS na výměnu oken v přízemí objektu moštárny v rámci schváleného příspěvku obce na
údržbu objektu.
• RO schvaluje výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo s fa NOVOS Štramberk na realizaci výměny oken v I. patře
objektu čp. 125 a v přízemí moštárny.
• RO souhlasí se zřízením vodovodní přípojky na p. č. 324/1 z vodovodního řadu „pračkový“ vodovod, který je ve
vlastnictví Obce Lichnov.
• RO byla informována o průběhu jednání se zhotovitelem stavby a Správou silnic o vytvoření podmínek pro přemístění
autobusové zastávky „kovář Veselka“ v návaznosti na rekonstrukci „Zemanova“ mostu.
• RO byla informována o požadavku SFŽP na úpravu projektové dokumentace „Odkanalizování obce Lichnov“ pro
výběrové řízení.

Vypínání elektrického proudu !!!
Úterý 3. listopadu 2009 od 7,30 hod. do 13,00 hod.
Celá obec Lichnov včetně částí Zadky a Kúty (mimo ostatní okrajové části)
Středa 11. listopadu 2009 od 7,30 hod. do 11,30 hod.
Lichnov část Davidův mlýn
Středa 11. listopadu 2009 od 11,30 do 14,30 hod.
Lichnov místní části Daremní a Horečky
Čtvrtek 12. listopadu 2009 od 7,30 hod. do 11,00 hod.
Lichnov část Březiny

Zdravotnické středisko Lichnov
V měsíci říjnu z důvodů školení MUDr. Irsáková
neordinuje
úterý 3. až pátek 6. listopadu 2009
pátek 13. listopadu 2009
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.
Ve čtvrtek 5. listopadu 2009 přítomna v ordinaci sestra 7,30 až 9,00 hod. (odběry)

Zaměření vodovodního řadu
V průběhu listopadu a prosince letošního roku bude provedeno zaměření vodovodního řadu „pračkového“ vodovodu v majetku
obce. Vzhledem k tomu, že převážná část vodovodního řadu vede v soukromých pozemcích, žádáme občany, aby umožnili
přístup na své pozemky pracovníkům provádějícím toto zaměření. V souvislosti s tímto zaměřením budou připravovány
podklady pro uzavírání smluv o věcném břemeni s majiteli pozemků.

Ořez stromů kolem místních komunikací
Žádáme občany, aby v průběhu měsíce listopadu provedli ořez stromů a keřů rostoucích na jejich pozemcích a zasahujících do
místních komunikací. V opačném případě toto bude provedeno zaměstnanci obce bez projednání s majitelem.
Dále žádáme občany, aby neponechávali na místních komunikacích a v jejich bezprostřední blízkosti automobily a další
předměty, bránící zimní údržbě.

Opravy opěrných zdí a mostu
V posledních týdnech je obvyklý chod obce a jejích občanů (motoristů i chodců) poněkud narušen probíhajícími opravami
komunikace III/4865. Plánované a několik let odkládané opravy (financované Správou silnic) se nečekaným přísunem
finančních prostředků realizují najednou a v ne příliš vhodném ročním období. Co lze v nejbližších měsících očekávat ?
Rekonstrukce „Zemanova“ mostu probíhá dle harmonogramu a měla by být ukončena do konce letošního roku (průběh mohou
ovlivnit krajně nepříznivé klimatické podmínky).
Stavba opěrné zdi u čp.161 by měla být dokončena do konce měsíce října a následné dokončovací práce by již neměly
podstatně omezovat silniční provoz.
Stavba opěrné zdi pod „Starou jizbou“ je technicky nejnáročnější a zhoršenými klimatickými poměry nejovlivnitelnější.
Stávající komunikace je uložena na sypkém základě, který může případná zvýšená hladina Lichnovského potoka narušit a
průběh stavby výrazně komplikovat. Z tohoto pohledu (s přihlédnutím k panujícímu ročnímu období) je dokončení
v plánovaném termínu (únor 2010) velice nepravděpodobné. Nelze vyloučit pozastavení probíhající stavby a ukončení v jarním
období roku 2010. Veškeré úsilí v současné době směřuje k tomu, aby tento úsek byl udržovatelný a průjezdný i v případě
zhoršených klimatických podmínek (sníh).

Vandalismus - a jak dál…
V poslední době se množí stížnosti občanů na nevhodné chování a jednání naší mládeže (včetně školní), hraničící často až
s vandalismem. Po zabezpečení objektu zdravotnického střediska jeho novým majitelem se stává středem zájmu naší bujaré
mládeže hřbitov a jeho nejbližší okolí. Snaha občanů a nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce na udržení úrovně tohoto
pietního místa tak přicházejí nazmar.
Věřili jsme, že výstavbou nového hřiště dáme naší mládeži možnost využít svého volného času ke hře i k zábavě, k tvořivé
činnosti ve prospěch jejich i obce. Ukazuje se, že cílem určité části této mládeže je nikoliv tvořit, ale ničit…
Domnívám se, že ani dnešní „moderní“ doba nezbavuje rodiče zodpovědnosti za výchovu dětí. Měli by být informováni, co
dělají a jak se chovají a jednají jejich děti ve svém volném čase. A netvářit se lhostejně nebo nevšímavě k následkům jejich
jednání, jehož důsledkem je „ujídání“ finančních prostředků ze společné obecní kasy.
Obec má povinnost ochraňovat svůj majetek a postihovat osoby, které jej poškozují. Toto však nelze uplatnit, pokud není znám
konkrétní viník. Vyzýváme proto občany, kteří se stanou svědky poškozování majetku obce, aby viníky neprodleně oznámili.
Nedostanou se tím do postavení „udavačů“, ale naopak ochránců našeho společného majetku. Stále ještě věřím tomu, že
většině našich občanů není lhostejné, jak jejich obec vyhlíží…
Šimíček, starosta obce

Základní škola
Lichnovská olympiáda
Vítáme vás na šestém ročníku Lichnovské olympiády v ZŠ Lichnov. Naše redakce přijela navštívit školu, aby se přesvědčila,
jak si děti vedou v letošním školním roce. Po příjezdu jsme zjistili, že mají zrovna olympiádu. Soutěžili žáci V. - IX. třídy ve
čtyřech kategoriích, (zvlášť chlapci a zvlášť dívky) a v pěti disciplínách - střelba ze vzduchovky, běh na 50 metrů, hod
míčkem, skok do dálky z místa, překážková dráha. I my jsme se chtěli zúčastnit, ale v družstvech již bylo plno. Naše
redaktorky obdivovaly skvělé výkony soutěžících a držely palce méně šikovným. Tím se loučíme s vámi i se žáky ZŠ Lichnov.
Redakce TKDD, V. třída

Ze školních sešitů na téma „Kdo umí … ten tvoří“

Podzim
Je tu podzim. Padá listí ze stromů. Na trávě je rosa, fouká studený vítr. Často je mlha a prší. Ptáci odlétají do teplých krajin.
Děti pouštějí draky a dospělí sklízí úrodu.
Adam, II. třída
Je tu podzim. Ráno bývá rosa a mlha. Moc prší. Ze stromů padá listí. Ptáci odlétají do teplých krajin. Zvířata si dělají zásoby
potravy na zimu a pelíšky. Děti pouštějí draky. Sbírají kaštany. Doma si děti staví z kaštanů zvířátka. Lidé se teple oblékají.
Jirka, II. třída
Památce zesnulých
Tradiční koncert památce zesnulých
dechové hudby Javořinka
se koná
v neděli 1. listopadu 2009 ve 14,30 hod.
na místním hřbitově

Poděkování pěveckého sboru Canticorum
Během posledního zářijového víkendu se letos uskutečnil čtyřdenní pobyt sboru Canticorum v podhůří moravských Beskyd,
kterého se zúčastnil také smíšený pěvecký sbor Garrendo z Frenštátu pod Radhoštěm pod vedením Mgr. Ivany Klvaňové.
Canticorum dorazilo po náročné cestě do Lichnova v pátek v nočních hodinách a již v sobotu 26.9. se připravovalo na své
první vystoupení (na kterém zazpívalo společně s gymnaziálním sborem Garrendo). Večer si sbor užíval zaslouženého
odpočinku v restauraci „Na hřišti“ a rádi bychom zde poděkovali za zorganizování stravování, které si všichni velmi
pochvalovali a jež přispělo ke spokojenosti všech zúčastněných.
V neděli 27.9. jsme v ranních hodinách vyrazili na výlet do historického Štramberka. Městu i širokému okolí vévodí zřícenina
hradu Strallenberg s válcovou věží zvanou Trúba. Neopakovatelný architektonický unikát představuje i urbanistický soubor
lidové architektury valašských roubených chalup z 18. a 19. století, z nichž převážná většina tvoří městskou památkovou
rezervaci. V odpoledních hodinách už nás Garrendo přivítalo na domácí půdě, pod záštitou města Frenštát pod Radhoštěm, kde
se v 17 hodin v kině uskutečnil koncert ke Dni české státnosti. Zde na úvod vystoupil starosta města Frenštátu pod Radhoštěm
pan Mgr. Stanislav Hrabovský, jež celou akci zaštítil. Vystoupení obou sborů probíhalo za hojné účasti obecenstva, z čehož
jsme měli velkou radost a doufáme, že celý koncert pod příjemnou organizací druhého sbormistra sboru Garrendo Petra
Václava Michny si diváci užili stejně jako my.
Ze čtyřdenního pobytu na Moravě jsme odjížděli zalití slunečným počasím a plni dojmů z příjemného pobytu v přírodě a
setkání s ochotnými a příjemnými lidmi. Odjížděli jsme neradi, ale s vědomím, že to určitě nebylo naposled.
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat především paní zástupkyni Mgr. Martině Bílkové a v neposlední řadě také paní
ředitelce Mgr. Aleně Dobečkové za ochotnou a příjemnou spolupráci a za neocenitelné zázemí, jež nám vytvořily v lichnovské
základní škole. Dále bychom chtěli poděkovat panu faráři Kuníkovi za podporu k uspořádání koncertu v prostorách kostela sv.
Petra a Pavla. Krásné prostředí a příjemná akustika jen podtrhly příjemný zážitek, jehož jsme se snažili dosáhnout a snad i to
pomohlo k úspěchu, který celá akce měla.
Děkujeme.

Za Canticorum předseda Petr Rys

Mikulášská nadílka
V sále kulturního domu proběhne v neděli 6. prosince 2009 od 15:00 hod.
mikulášská nadílka
kterou ve spolupráci připravují Tojstoráci, KDU-ČSL, Orel a farnost v Lichnově.
Příspěvek 20 Kč na mikulášský balíček (v hodnotě 60Kč) uhraďte u Marcely Žižlavské nebo Jany Matušové do 30.11. 2009
Více informací na vývěsných plochách.

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Motto 2009-2010:

OTEVŘENÁ NÁRUČ VŠEM
Program na listopad 2009
Scházíme se každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. a v úterý (co 14 dnů) 9,30 - 11,30 hod. v Orlovně
Úterý 3. listopadu 2009

Kuřátka a vrabečci
Setkání maminek s malými dětmi (9,30 hod.)

Čtvrtek 5. listopadu 2009

Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování)

Úterý 10. listopadu 2009

Masáže a cvičení dětí a kojenců
10,00 hod. v budově Orlovny

Čtvrtek 12. listopadu 2009

Tojstoráci dětem
aneb po stopách velkého Tojstoráka

Čtvrtek 19. listopadu 2009

Dílnička u kafíčka
Pleteme zvonečky z pedigu

Pátek 20. listopadu 2009

Předadventní diskotéka

Pondělí 23. listopadu 2009

Povídání o dětech - aneb co nás může a nemusí potkat
Beseda

Úterý 24. listopadu 2009

Masáže a cvičení dětí a kojenců
10,00 hod. v budově Orlovny

Čtvrtek 26. listopadu 2009

Tojstoráci dětem
Kuchtíme pro radost
Pečeme a zdobíme perníčky

Přezůvky pro dospěláky i pro děti s sebou.
Zřizovatel: Orel jednota Lichnov

Příspěvek na provoz 10 Kč (v ceně čaj)
kontaktní osoba : Marcela Žižlavská
Tel. 731 860 256 nebo 556 855 082

MASÁŽE A CVIČENÍ DĚTÍ A KOJENCŮ

úterý 10.11. a 24.11.
1000 - 1130 v budově Orlovny
Vstup 50,- Kč na jednu lekci (maminka a dítě)

Zveme širokou veřejnost jakéhokoliv věku na Orlovnu do naší dílničky na
Pletení zvonečků z pedigu
Čtvrtek 19. listopadu 2009 od 16,30 do 18,30 hod.
S sebou - starší ručník, pracovní oblečení, zahradnické kleště nebo ostré nůžky, dřevěné korálky, mašličky
a hlavně dobrou náladu. Cena: cca 50,- Kč (dle spotřebovaného materiálu)

Povídání o dětech - aneb co nás může a nemusí potkat
(období vzdoru, schopnost dětí, sourozenci atd.)
Beseda se spec. pedagožkou Mgr. K. Kovářovou
v pondělí 23.11. 2009 v 17 00 hod. na Orlovně

dětského oblečení, obuvi a potřeb
Akce bude probíhat na Orlovně v Lichnově.
Pondělí
9. 11. 9:00 - 11:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Úterý
10. 11. 9:00 - 11:00 hod. 14:00 - 17:00 hod.
Středa
11. 11. 9:00 - 11:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 12. 11. 16:00 - 18:30 hod.

PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
VYÚČTOVÁNÍ

Přijímáme: dětské oblečení a obuv do velikosti 170, potřeby pro děti (chůvičky, autosedačky, hračky, pohádky na originálních
nosičích-MC, CD, DVD, knížky), dětské vybavení (sáňky, lyže, brusle atd.).

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2009/2010
Stav po 2. kole:
Muži:
1. místo - Ing.Matúš Miroslav (463)
2. místo - Jurek Stanislav (432)
3. místo - Koudelák Jaroslav (386)
4. místo - Běčák Alois (384)
5. místo - Švrček Zdeněk (373)
6. místo - Mikunda Petr ml. (354)
7. místo - Kludský Jan (321)

Ženy:
1. místo - Mikundová Mirka (359)
2. místo - Polívková Soňa (350)

Další termín: 3. kolo - 20.11.2009 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).
Stále možnost se přihlásit.
Kuželky zdarma !
Jednota Orel Lichnov nabízí občanům Lichnova
každý čtvrtek v době od 16,30 do 19 hodin
možnost přijít si zahrát kuželky zdarma. Tenisky na přezutí sebou.
Florbal FbC Orel Lichnov
Moravskoslezský přebor mladších žáků
1. 1. FbK Eagles Orlová

4

0

0

0

53:9

12

2. SFK Slovan Havířov A

3

1

0

0

36:8

10

3. FbC BD STAV Frýdek-Místek B 3

1

0

0

26:7

10

4. FBC BiX Ostrava B

3

0

1

1

22:17

9

5. FbC Orel Lichnov

3

0

1

1

27:23

9

11. SFK Slovan Havířov B

0

0

4

4

2:44

0

1. 1. FbK Eagles Orlová

4

4

0

0

23:13

12

2. FBC BiX Ostrava B

4

2

1

1

24:18

7

3. 2. MVIL Ostrava B

2

2

0

0

10:6

6

4. FbC Orel Lichnov

4

1

1

2

16:17

4

5. SFK Slovan Havířov

2

0

0

2

5:9

0

6. FBC Orca Krnov

4

0

0

4

10:25

0

Moravskoslezská liga juniorů

Klub důchodců
Zveme členy KD i ostatní občany na přednášku Mgr. Michaličky
Zajímavosti z historie Lichnova
Úterý 3. listopadu 2009 v 17 hodin v klubovně nad pohostinstvím „Na obecní“.
Zve výbor Klubu důchodců

Pozvání do divadla

Florimond Hervé
MAM´ZELLE NITOUCHE
Divadelní spolek Pod Věží Štramberk
Hrají: Josef Hrček, Ing.Dana Marková, Valérie Malíková, Ing.Jan Socha, Věra Juračáková, MUDr. Moric Jurečka, PhDr.Anna
Hrčková, Veronika Krestová, Petra Borovičková, Ing.Dagmar Krestová a další.
Režie: Josef Marek
Sobota 21. listopadu 2009 v 19 hodin

Sál Kulturního zařízení v Lichnově
Vstupné 50,- Kč, mládež do 15 let zdarma

JUBILANTI
V měsíci listopadu se dožívají významného jubilea:
Jurek František
Tichavský Leoš
Pavel Bohumil
Bobková Marie
Kocián Karel
Tichavský Josef
Skýba Jaromír
Kahánek František
Drozdová Ludmila

60 let
60 let
70 let
75 let
80 let
81 let
84 let
85 let
87 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

