INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
-

Rada obce Lichnov schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 1.500,- Kč.

-

Rada obce byla seznámena s výsledky hospodaření za I. - III. čtvrtletí 2009.

-

RO byla seznámena s výsledky dílčího auditu r. 2009 - nutnost dořešení nájemního vztahu na nebytové prostory pro
Českou poštu.

-

RO projednala a schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 286/4 - přípojka NN - p. Tichavský Jiří,
a smlouvy na p. č. 2145/1 - přípojka NN - p. Jalůvka Dan a pověřila starostu obce podpisem těchto smluv.

-

RO projednala návrh rozpočtu na rok 2010 a doporučuje jeho schválení zastupitelstvem obce.

-

RO schválila Dodatek č.1 k nájemní smlouvě se ZD Javorník Tichá o nájmu parc.č. 2145/2.

Zdravotnické středisko Lichnov
V měsíci prosinci z důvodů školení MUDr. Irsáková
neordinuje
středa 2. až pátek 4.prosince 2009
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.
Dále bude ordinace uzavřena ve dnech
středa 23. prosince 2009
čtvrtek 31. prosince 2009

V těchto dnech v případě akutních potíží Vás ošetří na LSPP N.Jičín.
Všem pacientům přejeme veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2010.
Zaměstnanci ZS Lichnov

Zimní údržba komunikací a chodníků
Ačkoliv meteorologové slibují poměrně teplé počasí až do začátku Vánoc, kalendář se nedá ošidit a s nástupem zimy je nutné
dříve nebo později počítat. První sněhovou nadílku jsme si okusili v polovině listopadu, ale je více než pravděpodobné, že další
a nepoměrně bohatší přijde v následujících měsících. Sníh k zimě nepochybně patří, dokáže způsobit hodně radostí hlavně
dětem i sportovně založeným „dospělákům“, ale na druhé straně přidá vrásky na čele těm, kteří se musí postarat o zimní
údržbu komunikací a chodníků. S narůstajícím počtem osobních dopravních prostředků stoupají nároky občanů na údržbu
místních komunikací, kterých je ve vlastnictví obce cca 12 km. Vzhledem k tomu, že stroj provádějící údržbu nemůže být na
několika místech současně, bylo již v minulosti stanoveno pořadí, v jakém bude údržba jednotlivých komunikací probíhat s
přihlédnutím k jejich významu (přístupnost veřejných budov, zásobování apod.).
S příznivou odezvou se setkala výstavba chodníků kolem hlavní komunikace v obci. Zvýšila se tím bezpečnost chodců, ale na
straně druhé přibyly starosti s jejich údržbou, hlavně v zimních měsících. Sníh z chodníku, který bezprostředně sousedí na
jedné straně se státní komunikací a na druhé straně se soukromým pozemkem, je nutné někam uklidit. Uklízet ho na
komunikaci je zbytečné, poněvadž každým přejetím sněžného pluhu je totéž nebo ještě větší množství sněhu na původním

místě, tudíž na chodníku. Proto je proud sněhu ze sněhové frézy namířen ve většině případů na soukromé pozemky, což se
některým majitelům nelíbí a svoji nelibost vyjadřují (vybíravě nebo méně vybíravě) pracovníkům údržby.
Lze očekávat, že i letošní zima přinese svůj příděl sněhu. Pracovníci obce jsou připraveni s využitím dostupných mechanizmů
se s ním poprat a udržet sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků v maximální možné míře. Přesto možná narazíte při
procházce obcí na úseky chodníků, které budou obtížně průchodné - a ne vždy zaviněním pracovníků provádějících zimní
údržbu! I když vina zůstane nakonec na nich…

Výstava vánočních dekorací
ČZS ZO Lichnov a mladí zahrádkáři si Vás dovolují pozvat na
prodejní výstavu
vánočních dekorací a vánočního cukroví,
která se uskuteční v pátek 4.12.2009 od 17 hod. na moštárně.
Na Vaši návštěvu se těší mladí zahrádkáři.

Základní a mateřská škola
Krátký přehled zpráv
17. 10. 2009

divadelní představení Tři mušketýři v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě

20. 10. 2009

motivační programy prevence sociálně patologických jevů
1. stupeň „Sezame, otevři se“
2. stupeň „Na rovinu“

23. 10. 2009

adaptační kurzy žáků 1. a 6. ročníku

26. 10. 2009

projekt Muzea Novojičínska „Ve znaku zavinuté střely“
Jak žily děti a chodily do školy v minulosti

27. 10. 2009
27. 10. 2009
5. 11. 2009
9. 11. 2009
10. 11. 2009

vědomostní soutěž „Lichnovští chytrolíni“
výukový program EVVO SEV Hájenka Kopřivnice, téma Les
Gemma v Novém Jičíně
výukový program ve Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v Ostravě
komponovaný program „Hodina zpívání“ v Beskydském divadle v Novém Jičíně

Sezame, otevři se
V úterý 20. 10. 2009 jsme se šli podívat na představení občanského sdružení Harmonia Universalis z Českých Budějovic, které
se jmenovalo Sezame, otevři se. Vystupovali v něm dva herci jmény Honza a Nuda. Herec Nuda představoval nudu a
vydělával si tím, že si od něj lidé kupovali cigarety, alkohol a drogy, protože se nudili. Honza nám říkal, abychom rozvíjeli
svou fantazii, nekouřili, nepili alkohol a nebrali drogy. Společně jsme zpívali písně, hráli scénky a objevovali možnosti využití
volného času.
Redakce HIV, V. třída
Jak žily děti a chodily do školy v minulosti
Dnes jsme měli ve škole besedu s etnografem Václavem Michaličkou, pracovníkem Muzea Novojičínska. Vyprávěl nám o
době našich prababiček a pradědečků, když byli ještě malí. Na fotografiích jsme viděli, jak vypadal Lichnov asi před sto lety.
Život v té době měly děti tuze těžký. Některé děti i s maminkami umíraly již při porodu, či na neštovice a černý kašel. Když
děti povyrostly, musely se starat o své mladší sourozence. V rodině někdy bylo až 11 dětí, a proto často umíraly hladem a
vyčerpáním. Ještě před odchodem do školy musely splnit své povinnosti. V létě pásly husy a krávy, pracovaly společně s rodiči
na poli. Do školy chodily velmi málo. Jídla nebylo tolik jako dnes. Většinou každý den jedli brambory a zelí, jen o svátcích
měli i maso. Děti neměly tolik hraček jako dnešní děti, ale zábavu si také našly. Například roztáčení káči bičem či výrobu
píšťalek z vrbových větviček. V dnešní době je život dětí mnohem snazší. Jsem ráda, že žiji dnes.
Redaktorka Kamila, V. třída

Lichnovští chytrolíni
Vážená paní ředitelko,
chtěla bych Vám poděkovat za pozvání na soutěž Lichnovští chytrolíni. Naše škola se soutěže zúčastnila poprvé… Žáci i
dospělí přijeli nadšeni nejenom z výborné organizace soutěže, ale i z klidné a pohodové atmosféry, která ve škole panovala.
Jsem moc ráda, když naše děti mohou porovnat znalosti s ostatními žáky a byla bych ráda, kdyby spolupráce pokračovala i
nadále… Sama vím, jak náročné je jakoukoliv soutěž pro děti připravit a vy jste obstáli na jedničku.
Za spokojené žáky i dospělé
Mgr. Ivana Davidová, ředitelka ZŠ Lubina

Vánoce ve škole
Vážení občané,
srdečně vás zveme k odpoledního pobytu v naší škole v pátek 11.12.2009 v době od 15:30 - 17:00 hodin.
Program:
- tradiční vánoční trhy

15,30 - 17,00 hod.

- Červená karkulka
16,00 - 16,30 hod.
pohádka dramatického kroužku
- prohlídka naší školy
Těšíme se na vás

Vedení školy

Na závěr roku
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období snad v žádné domácnosti neschází
rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať
už jsou koupené v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém
případě bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé
podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo
k jejich vzplanutí.
Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a
bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na
televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku,
např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na
svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí. Stačí malý okamžik nepozornosti a radostné vánoce se nám
promění na smutnou vzpomínku.
Měli bychom mít na paměti, že nejenom vánoční svátky, ale i oslava závěru roku má v sobě řadu nebezpečí.
Přípravy na tuto oslavu se samozřejmě neobejdou bez nákupu tzv. zábavné pyrotechniky. Největší nebezpečí a nejčastější
příčinu poranění nebo smrti představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky.
Zábavnou pyrotechniku dnes v hojné míře nabízejí prakticky všechny obchodní řetězce, kamenné prodejny, stánky a tržnice.
Při jejím nákupu bychom měli dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy
nebezpečnosti.

Předvánoční prodej knih

v neděli 13. prosince 2009 na Orlovně
v době od 9 00 do 11 30
Po dobu prodeje knih bude otevřena kavárna v kuželně: káva, limo, pivo, zákusky, cukrovinky…

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Motto 2009-2010:

OTEVŘENÁ NÁRUČ VŠEM
Program na prosinec 2009
Scházíme se každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. a v úterý (co 14 dnů) 9,30 - 11,30 hod. v Orlovně
Úterý 1.prosince 2009

Neděle 13.prosince 2009

Kuřátka a vrabečci
Setkání maminek s malými dětmi (9,30 hod.)
Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování)
Zavítá mezi nás Mikuláš s anděly
V 15,00 hod. v sále kulturního domu
Masáže a cvičení dětí a kojenců
10,00 hod. v budově Orlovny
Tojstoráci dětem
aneb po stopách velkého Tojstoráka
Maminky - Miss cosmetic
Prodej knih od 9,00 do 11,30 hod.

Pondělí 14.prosince 2009

Sovička v 16,15 hod.

Úterý 15.prosince 2009

Kuřátka a vrabečci
Setkání maminek s malými dětmi (9,30 hod.)
Vánoční posezení u kafíčka
Zahřejeme se výborným čajem, vzorky cukroví s sebou
Masáže a cvičení dětí a kojenců
10,00 hod. v budově Orlovny

Čtvrtek 3.prosince 2009
Neděle 6.prosince 2009
Úterý 8.prosince 2009
Čtvrtek 10.prosince 2009

Čtvrtek 17.prosince 2009
Úterý 22.prosince 2009

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

Děkujeme spolupracujícím maminkám za pomoc a nápady, rodinným příslušníkům za trpělivost a ostatním fandům
našeho rodinného centra Orlovna za podporu.
Pěkné Vánoce vám přeje Marcela, Jirka, Renča a Orel jednota Lichnov

Karate a sebeobrana
Pravidelné cvičení nejen pro kluky každou středu od 1800 - 1900 v budově Orlovny
Jeden vstup činí 35 Kč

Možnost zakoupení permanentek za 250 Kč 10 vstupů
Těší se na Vás Tomáš Jaroň

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 60 Kč) uhraďte u Marcely Žižlavské nebo Jany Matúšové do 30.11. 2009
Více informací na vývěsných plochách.

Vánoční bohoslužby 2009 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově

24. 12. Vigilie Božího Narození:

2000

25. 12. Slavnost Narození Páně:

800

26. 12. Svátek sv. Štěpána:

930

Setkání u Jesliček 1600 změna vyhrazená
27. 12. Svátek svaté Rodiny:

930

31. 12. Poděkování za uplynulý rok: 1700
01. 01. Svátek P. Marie, Matky Boží: 800
03. 01. Slavnost Zjevení Páně:

930

Ve středu 23. prosince dopoledne bude duchovní správce navštěvovat nemocné.
více na: www.farnostlichnov.cz
Restaurovaný kříž před kostelem
Vážení občané,
v neděli 8. listopadu jsme požehnali obnovený kříž před farním kostelem. Podařilo se nám ho zrestaurovat z darů věřících a
také z příspěvku obce ve výši 10 tis. Kč. Proto rád touto cestou děkuji zastupitelům obce. Celkový náklad opravy byl vyčíslen
na 70.500,-Kč.
Když stavěli naši předkové ve svých obcích kříže, dělali to z potřeby nemalé vděčnosti. Vkládali do nich často své nelehké
osudy, své vlastní životní kříže. Právě zde se loučili se svou obcí, když odcházeli na válečnou frontu nebo opouštěli své
domovy pro cestu do „Nového světa“. K těmto znamením je proto vhodné uchovat si nadále úctu a respekt.
Děkuji znovu všem dárcům a moc si přeji, aby obnovený kříž úspěšně odolával nejen zubu času, ale také všem projevům
hloupého vandalismu.
P. Petr Kuník, farář v Lichnově

Štěpánská zábava

S kapelami
ČERNÁ KOČKA
Sobota 26.prosince 2009 od 20 hodin

Hostinec „Na obecní“ pořádá
ŠTĚPÁNSKOU SHOW
JAZZ PUNK
KELLY´S BAND
Přísálí kulturního zařízení

Zabíjačka

Prodej zabíjačkových výrobků a masa
v pátek 11.prosince 2009 od 10 do 12 hodin na moštárně
Objednávky na tel. 604 123 734 nebo v hostinci „Na obecní“.

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2009/2010
Stav po 3.kole:
Muži:
1. místo - Ing.Matúš Miroslav (889)
2. místo - Jurek Stanislav (822)
3. místo - Koudelák Jaroslav (790)
4. místo - Běčák Alois (756)
5. místo - Mikunda Petr ml. (712)
6. místo - Švrček Zdeněk (692)
7. místo - Kludský Jan (628)

Ženy:
1. místo - Mikundová Mirka (719)
2. místo - Polívková Soňa (674)

Další termín: 4. kolo - 18.12.2009 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

Turnaj ve stolním tenisu
Hostinec „Na obecní“ pořádá
turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče
MEMORIAL JAROSLAVA KVITY
II.ročník
Sobota 26.prosince 2009 od 10 hodin

Sál kulturního zařízení

Florbal FbC Orel Lichnov
Moravskoslezský přebor mladších žáků
1. 1. FbK Eagles Orlová

8

8

0

0

94:20

24

2. SFK Slovan Havířov A

7

5

1

1

47:17

16

3. FbC Orel Lichnov

6

5

0

1

46:23

15

Moravskoslezská liga juniorů
1. 2. MVIL Ostrava B

6

4

1

1

34:20

13

2 FBC BiX Ostrava B

6

4

1

1

32:24

13

4. FbC Orel Lichnov

8

2

2

4

32:30

8

3.liga mužů - divize VII
1. FBC BiX Ostrava B

8

6

2

0

62:34

20

2 FbC Asper Šumperk

8

6

0

2

51:25

18

9. FbC Orel Lichnov

6

1

0

5

24:41

3

Hubertský večírek
Hostinec „Na obecní“ pořádá
HUBERTSKÝ VEČÍREK
Sobota 28.listopadu 2009 od 19 hodin

Myslivecká kuchyně

Klub důchodců

Výbor Klubu důchodců Vás zve na
"Vánoční klub s programem dětí mateřské školy",
který se uskuteční v úterý 1. prosince 2009 v 15.00 hod.
Už tradičně se těšíme na ochutnávku cukroví, které nám donesete, za což vám předem děkujeme. Zveme i rodiče a rodiny dětí.
Všem členům, ale i občanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 pevné zdraví a splnění vašich
přání.
Výbor Klubu důchodců

Rozsvícení vánočního stromu

Neděle 13.prosince 2009 v 17 hodin

JUBILANTI

V měsíci prosinci se dožívají významného jubilea:
Špačková Ludmila
Gold Josef
Burýšková Justina
Trávníčková Vlasta
Drozd Josef
Bača Zdeněk
Kahánek Prokop
Blinková Božena

60 let
60 let
75 let
81 let
81 let
84 let
86 let
88 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

