8/2012

Z PR A V O D A J
OBCE
LICHNOV

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z 11. ZO
Zastupitelstvo obce
a) schválilo poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 385 000,- Kč jednotě
Orel Lichnov, Lichnov 271, IČO: 64629201
b) schválilo neposkytovat v létech 2013 – 2016 fin. příspěvek na činnost
jednotě Orel Lichnov, Lichnov 271, IČO: 64629201.
c) schválilo úpravu rozpočtu č. 3 ve výši 385 000,- Kč (přesun v kapitole 6171 –
(místní správa) z položky 5901 do položky 5222-neinvestiční transfery
občanského sdružení)
Informace z 34. - 35. RO, Rada obce
 Rada obce
a) schválila název nové autobusové zastávky umístěné na parc. č. 127 –
„Zemanův most“.
b) schválila zrušení stávající autobusové zastávky „kovář Veselka“ po
zprovoznění autobusové zastávky „Zemanův most“
 nesouhlasí s umístěním zákazové dopravní značky „Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“ na místní komunikaci vedoucí k myslivecké chatě.
 schválila zakoupení průtokového ohřívače do místní knihovny, Lichnov č.p.
125.
 souhlasí s vypracováním žádosti o dotaci na zakoupení zametacího vozu

souhlasí s plánem Základní školy a Mateřské školy v Lichnově s rekonstrukcí
toalet u 1. třídy a sprch u tělocvičny v celkové hodnotě 306 000,- Kč.
 souhlasí s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy v Lichnově o
dotaci na rekonstrukci venkovních hracích prvku v mateřské škole.
 vzala na vědomí zprávu o činnosti fotbalového oddílu NFC Lichnov.
 schválila opravu místních komunikací (k obecnímu skladu, u mateřské školy,
u Jednoty a k č. p. 130) v hodnotě dle cenových nabídek.


Uzavírka na silnici II/483, v místě železničního
přejezdu ve Veřovicích
Provádění prací si vyžádá dopravní omezení:
- úplnou uzavírku od 11.8.2012 (sobota) od 6.00 hod. do 18.8.2012
(pondělí) do 18.00 hod., při které bude silniční provoz odkloněn na
vyznačenou objízdnou trasu
- ode dne 13.8.2012 od 5.00 hod. bude umožněn přejezd autobusů a
vozidel integrovaného záchranného systému.
Tudíž autobusy veřejné linkové dopravy budou ve dnech od 11.8.–13.8.2012
využívat tuto objízdnou trasu: Bordovice, Lichnov (alkocesta), Štramberk,
Ženklava, Veřovice.
Pro ostatní vozidla po dobu celé uzavírky bude objízdná trasa vedena přes obce
Bordovice, Frenštát p.R., Lichnov – Okluk, Vlčovice, Lubina, Kopřivnice,
Štramberk-Bařiny, Ženklava, Veřovice.

MUDr. JANA IRSÁKOVÁ
Vážení pacienti,
z důvodu plánované letní dovolené bude ambulance uzavřena ve dnech:
21.8. – 31.8.2012
Zástup: MUDr. Václav Filip
- středy (22.8.,29.8.) v ambulanci v Lichnově v čase 15.00-17.00 hod.
- čtvrtky (23.8., 30.8.) v ambulanci v Mořkově v čase 14.00-16.00 hod.
- ostatní dny ambulance ve Veřovicích v čase 8.00-10.30 hod. (úterý 14-16
hod.)
Děkuji za pochopení!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
Naše nejlepší školní zážitky
Muzikoterapie
18. listopadu se všichni žáci 2. stupně zúčastnili bubnování na djembé bubny s
prvky muzikoterapie. Hned ráno v 7.40 jsme šli do tělocvičny a tam na nás
čekala paní učitelka z hudební školy v Příboře se svým synem. A hele, co vidíme
- bubny velké, malé, úzké, široké a ... Paní učitelka nám řekla, abychom se
posadili na připravené židle a pak nám rozdala bubny.
Začátek byl jako vždy těžký, museli jsme se správně posadit a upravit bubny tak,
aby zněly, jak se patří. A pak už jsme bubnovali, až nás ruce rozbolely.
Po přidání dalších nástrojů jsme hráli a zpívali. A když zazvonil školní zvonec,
bubnování byl konec.
Pastevecká kynologie čili ať žijí psi!
V dubnu k nám do školy přijela paní profesorka a studentky ze Střední
zemědělské školy v Rožnově pod Radhoštěm. Povídaly si s námi o psech. Na
interaktivní tabuli jsme si prohlédli různá plemena psů. Zjistili jsme, že psy
nemáme jen na mazlení a zábavu, ale že umí lidem hodně pomoci. Poradily
nám, co všechno potřebujeme k chovu psa a jak se o svého pejska správně
starat. Co se nám však líbilo ze všeho nejvíc? No přece Arka, Roxy a Dany! Jsou
to velmi krásní a inteligentní psi. Během povídání chodili mezi námi, pusinkovali
nás a my jsme je hladili, „škrabkali“, zkrátka jsme se s nimi mazlili. Pak nám
předvedly, které povely se už v psí škole naučili. Ukázaly nám, jak se učí přinášet
ulovenou kořist. Byli zkrátka super! Chtěli bychom, aby mezi nás opět přijeli.
žáci 3. tř.
Dlouhá cesta na

16. června 2012

V sobotu 16. 6. jsme za sběr starého papíru jeli na Slovensko (jako každoročně).
Ráno v 7 hodin jsme šli na zastávku Dolní dráhy a čekali na autobus. Cesta byla
dlouhá, ale hned na první zastávce jsme si prohlédli první a jediný orloj na
Slovensku ve Staré Bystrici. V 10 hodin začat orloj bimbat, poté se otevřela
dvířka a začali procházet apoštolové.
Po půl hodinové přestávce jsme se zase sešli v autobuse a pokračovali na
Oravskou přehradu. Tam jsme nastoupili na velkou loď a jeli na Slanický ostrov
umenia.

Zde je kostel se spoustou sošek, například Madona. Na ostrově jsme byli 25
minut a zase nasedli na loď, na které bylo velké horko. Jeli jsme asi jednu
hodinu a někteří se sluncem spálili.
Pak následoval oběd v penziónu Osada. Já jsem si dal palačinky s lesním
ovocem. Na oběd jsme měli asi hodinu čas, ale protáhlo se to skoro na 2 hodiny.
Potom jsme jeli do Muzea oravskej dediny přes vesničku Podbiel. Ve skanzenu
bylo hodně zajímavých domů a jedna svatba. Ve mlýně s vodníkem jsme si dali
nanuky a další sladkosti. A to už je skoro konec.
Nastoupili jsme do autobusu, ale zastavili jsme ještě u Lúčanského vodopádu a
na salaši nakoupili ovčí sýry. Cesta zpět byla opět hodně dlouhá. Domů jsme
dojeli v jedenáct večer. Celý výlet se mi hodně líbil a už se těším na další.
M. Špaček I., VI. třída 402 kg
Tvoje budoucnost
V pondělí 12. 5. k nám do Základní školy Lichnov přijeli zástupci Vysoké školy
báňské z Ostravy a zůstali pak u nás celý týden. První den představili sebe i svůj
projekt Kids and Science. Druhý den jsme se zamýšleli nad tím, jek zlepšit věci,
které nás v životě štvou. Hledali jsme jejich příčiny a dostali jsme úkol: vymyslet
nějaký vynález, který jsme měli načrtnout na papír a popsat, jak funguje. Ve
středu jsme pokračovali v zamýšlení a vyráběli jsme své zlepšováky. Realizace
probíhala i ve čtvrtek, neboť jsme museli udělat propagační materiál k našemu
vynálezu a pokud možno ho i sestrojit.
V pátek jsme prezentovali své nápady před diváky: panem starostou, paní
učitelkami a žáky 7. třídy. Po odprezentování vybrala porota tři vítězné projekty.
Oceněn byl nejlepší nápad, nejlepší prezentace a nejlepší prezentační materiál.
Zvítězil hlídač data spotřeby.
Trojice výherců byla odměněna a postoupila na první Tržiště nápadů žáků do
Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava. Zde se utkalo 15 škol z
moravskoslezského kraje, které si mohly vyzkoušet, jaké je stát se vynálezci a
měnit svět, ve kterém žijí. Náš hlídač dat spotřeby i v této velké konkurenci
zvítězil!!!.
Tato akce byla velmi zajímavá a taky poučná. Ale rozhodně se nám všem moc
líbila. Další kolo tohoto projektu proběhne opět na naší škole pro žáky 8. třída v
březnu 2013. Už teď můžete, osmáci, přemýšlet!
Anna Červenková

OREL TENIS CUP LICHNOV 2012
4. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme Vás na finálové turnaje tenisového Orel Tenis Cupu Lichnov.
Letošního ročníku se zúčastní 4 ženy, 24 mužů ve dvouhře a 16 dvojic ve
čtyřhře. Do finálového turnaje postoupí 8 nejlepších hráčů (muži), 2 nejlepší
ženy, ve čtyřhře 8 dvojic.
Finálový turnaj dvouher se uskuteční v sobotu 1. září 2012 od 8 hodin,
v případě nepříznivého počasí druhý den, tj. v neděli 2.9.2012 resp.
v náhradním termínu určeném pořadateli.
Finálový turnaj čtyřher se uskuteční v sobotu 8. září 2012 od 8 hodin,
v případě nepříznivého počasí další den neděli 9.9.2012 resp. v náhradním
termínu určeném pořadateli. Finálový turnaj bude odehrán vyřazovacím
způsobem (čtvrtfinále, semifinále, finále).
Celodenní občerstvení zajištěno.

OTEVÍRACÍ DOBA – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10 – 12
10 – 12
10 – 12
9 – 12

15 – 21 hod
15 – 21 hod
15 – 21 hod
15 – 21 hod
15 – 21 hod
15 – 21 hod
14 – 21 hod

Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862

TOMÁŠ NEVŘIVA – zemní výkopové práce
Firma Tomáše Nevřivy zabývající se zemními výkopovými pracemi nabízí
občanům mimo jiné i výkop kanalizačních přípojek
v ceně od 650,-do 950,- Kč/m.
Kontakt:
Tomáš Nevřiva
Nádražní 226
744 01 Frenštát p. R., Záchov
Tel.: 603 429 313

VI. LICHNOVSKÉ GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI A
I. LICHNOVSKÝ KOŠT DOMÁCÍCH PÁLENEK
Komise kultury a sportu
Vás srdečně zve na soutěžní
GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI A LICHNOVSKÝ KOŠT DOMÁCÍCH PÁLENEK
v sobotu 18. srpna od 11.00 hod. v areálu Moštárny
Od 11.00 hod. vypukne kuchařské klání o nejlepší guláš, které se okolo 15.00
hod. začnou podávat všem hostům. Dále během odpoledne proběhne vyhlášení
soutěže o nejlepší guláš a o nejlepší pálenku. Pro děti budou připraveny různé
atrakce a soutěže a pro dospělé od 20.00 hod. vypukne taneční zábava se
skupinou KopRock
Zájemci o soutěž o nejlepší guláš z řad místních občanů se mohou přihlásit na
obecním úřadě a nebo na tel. 604 192 345 – Tomáš Milata.
Také připomínáme, že nejpozději do 10.8.2012 je možnost přinést vzorek
pálenky o obsahu min. 0,3 l a to do jednoho ze sběrných míst, kde bude Vámi
dodaný vzorek řádně označen.
Vstupné dobrovolné!

Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

JUBILANTI
V měsíci srpnu se dožívají významného jubilea:
Vít Rek
Jiří Polášek
Hana Furchová
Eva Janáková
Božena Troskovičová
Ludmila Špačková

60
60
60
65
65
75

František Burýšek
Ludmila Chalupová
Alois Špaček
Marie Pustějovská
František Kubala
Marie Reková

81
83
84
84
87
87

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
DOMINANTA OBCE
Tímto příspěvkem bych chtěl občany informovat o dalším průběhu oprav
farního kostela sv. Petra a Pavla. Jak jste si již někteří všimli, interiér kostela se
po 51 letech dočkal vymalování. Nemalý dík za to patří obci, ale i občanům,
kteří finančně přispěli na zvelebení tohoto kulturního bohatství obce.
V současné době se započaly práce na opravě fasády kostela. Finanční
prostředky jsme získali v grantovém kole od Nadace OKD, přispěla i samotná
společnost OKD ze svého Fondu na podporu Frenštátska a Rožnovska a obec
Lichnov, přislíbenou máme i finanční pomoc z rozpočtu Kraje. Celkové náklady
budou na opravu exteriéru kostela kolem 1 000 000 Kč. Na kostele se budou
opravovat fasádní a sanační omítky, natírat okna a dveře kostela a upravovat
terén okolo kostela, aby nedocházelo k poškození opravené fasády dešťovou
vodou. Celá oprava má přispět ke zkrášlení centra obce. Nový a krásný vzhled
kostela nás má povznášet k vyšším hodnotám, což je primární posláním církve
ve společnosti. Vnější krása však sama o sobě nestačí. Ona nás má vést k tomu,
abychom jako lidé toužili sami se stát krásnějšími, lidštějšími. Když si vezmeme
příklad uhlí a diamantu, které jsou chemicky stejné, avšak málokterá žena by si
pověsila na krk či dala do uší uhlí. Na druhou stranu, koho z nás by topení
diamanty nezahřálo? Rozdíl mezi těmito nerosty je ve schopnosti odrážet
světlo. Tak i člověk se stává krásnějším, čím více je jeho nitro čistší – krásnější,
aby bylo schopno odrážet boží světlo. Velký ruský filosof Solovjov začíná jeden
svůj spis citací z Dostojevského Idiota: „Krása spasí svět“. Svět nebude
zachráněn silou a pokrokem, ale krásou. Chtěl bych tímto poděkovat i všem
občanům, kteří se vyjádřili k tomu, jak by chtěli, aby byla fasáda kostela

natřená. Velmi mě potěšil zájem mnohých z vás, přestože kostel aktivně
nenavštěvujete. Množná, že někteří budou trochu zklamáni, že jsou použity jiné
barvy, než jak by si přáli, avšak vždy to bude lepší, než jak vypadá v současné
době, kdy jsou nedokončeny sanační omítky a kostel je poničen vandalizmem
dětí a mládeže. Tímto vás chci zároveň poprosit, abyste byli vnímaví
k případnému poškozování opraveného kostela. Doufám, že se všichni setkáme
při společném zakončení oprav kostela, které bychom rádi učinili na během
měsíce září.
P. Roman Macura

I.B třída sk.D - MUŽI - Podzim 2012 / 2013
KOLO

DATUM

DEN

HODINA

SOUPEŘ

KDE

2.

19.8.

NE

17:00

FC VLČOVICE - MNIŠÍ

VEN

3.

26.8.

NE

17:00

TJ SLAVOJ JESENÍK n.O.

DOMA

4.

1.9.

SO

17:00

AFC VEŘOVICE

VEN

5.

9.9.

NE

16:30

FC LIBHOŠŤ

DOMA

6.

16.9.

NE

10:00

TJ NOVÝ JIČÍN "B"

VEN

7.

23.9.

NE

16:00

FC KOZLOVICE

DOMA

8.

30.9.

NE

16:00

TJ ODRY

VEN

9.

7.10.

NE

15:30

FC KOPŘIVNICE

DOMA

10.

13.10.

SO

15:30

TJ TATRAN JAKUBČOVICE

VEN

11.

21.10.

NE

15:00

FC BORDOVICE

DOMA

12.

28.10.

NE

15:00

TJ SOKOL KATEŘINICE

VEN

13.

4.11.

NE

14:30

TJ SUCHDOL n.O.

DOMA

1.

11.11.

NE

14:00

TJ SOKOL STARÝ JIČÍN

DOMA

OKRESNÍ SOUTĚŽ sk. A - STARŠÍ PŘÍPRAVKA - PODZIM
KOLO

DATUM

DEN

HODINA

SOUPEŘ

KDE

5.

7.9.

PÁ

16:30

SOKOL ŽENKLAVA

DOMA

6.

14.9.

PÁ

16:30

SPARTAK LUBINA

VEN

7.

21.9.

PÁ

16:30

TJ MOŘKOV

DOMA

1.

28.9.

PÁ

16:30

KOPŘIVNICE "A"

VEN

2.

5.10.

PÁ

16:30

TROJANOVICE I

VEN

3.

12.10.

PÁ

16:30

TJ VLČOVICE - MNIŠÍ

DOMA

4.

19.10.

PÁ

16:30

SOKOL TICHÁ

VEN

Dorost NFC Lichnov a AFC Veřovice je pro soutěžní ročník 2012 / 2013
sloučen pod jedno družstvo, hrající pod hlavičkou AFC Veřovice.
V podzimní část se domácí zápasy budou hrát ve Veřovicích,
jarní část se odehraje na hřišti NFC Lichnov.

OKRESNÍ SOUTĚŽ - DOROSTENCI - PODZIM 2012/2013
KOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DATUM

DEN

HODINA

11.8.
18.8.
25.8.
1.9.
9.9.
15.9.
22.9.
30.9.
6.10.
13.10.
20.10.
28.10.
3.11.

SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO

14:45
14:30
14:30
14:30
14:00
14:00
16:00
13:45
13:00
10:00
12:30
12:30
12:00

SOUPEŘ

KDE

TATRAN JAKUBČOVICE
TJ MOŘKOV
TROJANOVICE I
KOTOUČ ŠTRAMBERK
SOKOL STARÝ JIČÍN
SOKOL KUNÍN
SLAVOJ JESENÍK n.O.
SOKOL RYBÍ
FC LIBHOŠŤ
SOKOL KATEŘINICE
FK PUSTĚJOV
FC VLČOVICE - MNIŠÍ
TJ PETŘVALD n.M.

VEN
DOMA
VEN
DOMA
VEN
DOMA
VEN
VEN
DOMA
VEN
DOMA
VEN
DOMA

Žáci NFC Lichnov a AFC Veřovice jsou pro soutěžní ročník 2012 / 2013
sloučeni pod jedno družstvo, hrající pod hlavičkou NFC Lichnov.
V podzimní část se domácí zápasy budou hrát v Lichnově,
jarní část se odehraje na hřišti AFC Veřovice.

OKRESNÍ SOUTĚŽ sk.A - ŽÁCI - PODZIM
KOLO

DATUM

DEN

HODINA

SOUPEŘ

KDE

5.

9.9.

NE

10:00

SOKOL KUNÍN

VEN

6.

16.9.

NE

10:00

SOKOL SEDLNICE

DOMA

7.

23.9.

NE

13:45

FC VLČOVICE - MNIŠÍ

VEN

1.

30.9.

NE

10:00

SOKOL TICHÁ

DOMA

2.

7.10.

NE

13:30

SOKOL ŽENKLAVA

VEN

3.

14.10.

NE

10:00

SOKOL STRANÍK

DOMA

4.

21.10.

NE

10:00

TJ TROJANOVICE - BYSTRÉ

DOMA

