INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO schválila ponechání přeplatku ve výši 639 012,- Kč, ve smyslu finančního vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti
(ODO, veřejná autobusová doprava) za r. 2009, na zvláštním účtu sdružených prostředků pro zajištění nových spojů ODO,
případně snížení částky jednotlivých obcí v roce 2011.
• Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč v rámci rozpočtu obce na r. 2010 neziskové
organizaci Záchranná stanice Bartošovice na její činnost.
• RO vzala na vědomí zprávu o činnosti JSDH Lichnov za uplynulé období.
• RO souhlasila s oznámením záměru pronájmu p. č. 2091/4, 2176/0 a p.č. PK 2083/1 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína na
úřední desce.
• RO byla seznámena s postupem prací v prostorách budovy čp.125 v souvislosti s přemístěním knihovny do této budovy a
tím vytvoření podmínek pro rozšíření kapacity mateřské školy. Práce jsou před dokončením a přemístění knihovny je možné
realizovat v průběhu měsíců května a června.

Lampiónový průvod
Komise kultury, mládeže a sportu Rady obce v Lichnově
zve všechny občany, především mládež, na

v sobotu 8. května 2010
Sraz účastníků ve 20 hod. u Staré jizby, odchod na hřiště kopané
Vatra, ohňostroj, občerstvení
V případě nepříznivého počasí (déšť) se průvod nekoná!

Volby do Parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta obce Lichnov podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku - obec Lichnov - je volební místnost sál kulturního zařízení, čp. 40.
3. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let.
4. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (dle místa trvalého pobytu), vydá
obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu písemnou žádostí opatřenou
ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději do 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu,
(který vede stálý seznam voličů), nebo osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. 26. května 2010 do 16.00 h.
Obecní úřad pak voličský průkaz voliči zašle na jím uvedenou adresu, nebo předá osobně voliči, případně osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče
volit ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v kterémkoliv volebním okrsku.

5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).
6. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu daného volebního okrsku.
MUDr. Josef Šimíček, starosta

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2009/2010
Stav po 8. kole:
Muži:
1. místo - Ing.Matúš Miroslav (2586)
2. místo - Jurek Stanislav (2496)
3. místo - Koudelák Jaroslav (2430)
4. místo - Mikunda Petr ml. (2264)
5. místo - Běčák Alois (2186)
6. místo - Kludský Jan (2060)
7. místo - Švrček Zdeněk (2009)

Ženy:
1. místo - Mikundová Mirka (2162)
2. místo - Polívková Soňa (2030)

Další termín: 9. kolo - 14. května 2010 - začátek v 18.00 hodin

Základní škola
Zlatý Solokapr
(Soutěž o nejlepší školní časopis Moravskoslezského kraje Zlatý Solokapr, v níž získal náš školní časopis Lišaj 2.místo
v kategorii Základní školy za grafiku, obsah a zpracování časopisu)
Nastává čtvrtek 8.4. 2010 a právě dnes má pár žáků výjimečné štěstí.
Neučí se a jedou do Ostravy na vernisáž a vyhodnocení soutěže o nejlepší školní časopis Moravskoslezského kraje. Tato soutěž
se konala v Domě kultury města Ostravy a nazývala se ,,Zlatý Solokapr 2010“. Ke čtyřem vybraným zástupcům naší školy
patřil můj spolužák Jakub Chlebek z VI. třídy, z VIII. třídy to byl Přemysl Holub a Karolína Svobodová a já. Včetně paní
učitelky Petry Stoklasové nás tedy jelo celkem pět. Vyjeli jsme ráno autem, které šoférovala rovněž paní učitelka. Jízda
proběhla bez komplikací, a dokonce i osudovou zatáčku ve Vlčovicích u kostela paní učitelka zvládla na výbornou.
Po příjezdu jsme však chvíli museli čekat, ale zanedlouho jsme se posadili do divadelního sálu s ostatními reprezentanty škol.
Na úvod nám zahrály flétnistky z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Po tomto zajímavém zahájení přišla na řadu velice
napínavá chvíle - vyhlášení výsledků. Vyhodnocování bylo rozděleno na dvě části - na vyhlášení zvláštních cen a vyhlášení
hlavních cen. Zvláštní ceny byly udělovány za jednotlivé prvky časopisu, např. za grafiku, obsah, fotografie atd. Hlavní ceny
zase za celkový časopis. Při vyhodnocování zvláštních cen jsme začínali být smutní, protože bylo vyhlášeno zvláštní ocenění
pro dvacet škol, ale naše mezi nimi nebyla. A když i ve vyhodnocování hlavních cen Lišaj z mikrofonu hned nezazněl,
pociťovali jsme velké zklamání. Tolik práce - a nic! Ale vtom přišlo něco neuvěřitelného! Přes celý sál se ozvalo: ,,A na
druhém místě v kategorii základních škol se umístil časopis Lišaj ze ZŠ Lichnov.“ Při této větě jsme zůstali chvíli úplně
zaskočení. ,,My, taková malá škola, na 2.místě ?“ ptali jsme se sami sebe. Ale naše překvapení rychle vystřídala radost a
nadšení: „To jsme my! To jsme my!“ A honem jsme poslali Přemka Holuba na pódium, aby převzal diplom a cenu. Po
vyhlášení jsme samozřejmě navštívili i vernisáž časopisů, které se soutěže zúčastnily. Náš Lišaj mezi téměř padesáti časopisy z
Moravskoslezského kraje a dokonce i ze Slovenska ostudu rozhodně neudělal. A potom jsme už spěchali zpět do školy,
abychom všem tuto neuvěřitelnou zprávu sdělili.
Lukáš Harabiš, VI. třída

Ze školních sešitů…„Žákovský pelmel“
Lichnovská vrána
Pěvecká soutěž Lichnovská vrána
je k pěveckému úspěchu brána.
Když ze třídy žák postoupí,
pěkně nám tu vystoupí.

Porota pak vyhodnotí,
kdo byl nejlepší z těch dětí.
A že jsou tři kategorie,
vítězů tu hodně je.

Zazpívá a zapěje jeho píseň naděje.
A když potom dopěje,
publikum mu tleská,
že píseň byla hezká.

Každý chtěl by vítězem býti,
taky cenu a diplom míti.
Ale teď Pššš, utišme se,
diplom pro vítěze se nese.
Renata S., IV. třída

Aprílové kousky
Voda teče pozpátku,
andulky čtou pohádku.
Myšky hrají na klavír,
chlebík snídá modrý knír.

Máma češe pohádku,
koník běží pozpátku.
Pero mluví anglicky,
Táta píše turecky.

Domek kráčí do obchodu,
pejsci svačí svačinku.
Žáci učí učitelku,
hloupí budou za chvilku.

Vláček jezdí na silnici,
růže roste na ulici.
Zuby skáčou do pusy,
želva honí kaktusy.

Jirka, Franta a Vašek P., II. třída

Eliška a Julie, II. třída

O kočičkách
Žily byly dvě kočičky. Jedna se jmenoval Micka a druhá Tlapka. Páníček jim umřel a ten nový se jim nelíbil, proto se vydaly
do světa. Šly a šly a potkaly kluka na houbách. Kluk viděl, jak se smutně tváří a vzal je s sebou domů. Kočičkám se u něho
moc líbilo a žily šťastně až na věky.
Lukáš, II. třída
Kamarádi
V jedné malé vesničce žili tři dobří kamarádi. Jmenovali se František, Lukáš a Eliška. Frantovi nešlo ve škole psaní. Proto se
Eliška a Lukáš rozhodli, že Frantovi pomůžou. Vymýšleli pro něho různá cvičení. Netrvalo dlouho a Františkovo psaní se
zlepšilo. Byl moc rád, že mu jeho kamarádi pomohli.
František, II. třída
O dvou děvčatech
Kdysi dávno se v sousední vesnici udál tento příběh. Jednoho dne se dvě děvčata rozhodla podniknout podivuhodnou cestu.
Chtěla jet kouzelným vlakem do města, ale neměla peníze. Na nádraží seděla stará babička. Když se snažila zvednout svou
hůlečku, zatočila se jí hlava a spadla. Děvčata rychle přispěchala k babičce, podala jí hůlku a zavolala pana průvodčího
Matouše. Ten babičku zvedl a doprovodil ji domů. Příští den poslala babička děvčatům bábovku a dvě lízátka. Děvčátka byla
moc ráda, že udělala dobrý skutek.
Václav K., II. třída

Víceúčelové hřiště Orel jednota Lichnov
Otevírací doba v květnu
Pondělí až pátek
Sobota
Neděle

15 - 21 hod.
10 - 12 hod .
9 - 12 hod.

15 - 21 hod.
14 - 20 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

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Motto 2009-2010:

OTEVŘENÁ NÁRUČ VŠEM
Program na květen 2010
Čtvrtek 6. května

Pravidelný čtvrtek na hřišti (tentokrát bez programu)

Čtvrtek 6. května

Masáže a cvičení dětí a kojenců

Neděle

Den matek

9. května

Pondělí 10. května

Orlovna

Sovička Od 16,15 hod.
Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let (i prvňáčci)

Čtvrtek 13. května

Tojstoráci dětem aneb Po stopách velkého Tojstoráka
Berte si s sebou brusle, kola, odrážedla (hřiště)

Čtvrtek 20. května

Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování)

Čtvrtek 27. května

Tojstoráci dětem aneb Po stopách velkého Tojstoráka
Berte si s sebou brusle, kola, odrážedla (hřiště)
Kuřátka a vrabečci

V měsíci květnu a červnu se nekonají !!!

Vstup na pobytové činnosti je 10,-Kč na osobu pro děti i dospělé (v ceně káva a čaj).
Kontakt: Marcela Žižlavská tel. 731 860 256

MASÁŽE A CVIČENÍ DĚTÍ A KOJENCŮ
(pro děti již od 6 týdnů a starší)
v budově Orlovny čtvrtek 6. května a 20. května 1000 - 1130
Jeden vstup činí 50 Kč za maminku a dítě.

Kontakt: Šárka Cochlarová tel. 739 434 754

POZOR ! Od května novinka !
Cvičení a povídání pro těhotné maminky
asi každou středu od 12. května 2010 od 15 do 17 hod. v tělocvičně na Orlovně
Vše bude ještě upřesněno na samostatných plakátech.
Informace: Šárka Cochlarová tel. 739 434 754
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz a na samostatných plakátech.

Výsadba hrobů
Zájemci o výsadbu hrobů (provádí zahradnictví Myslikovjan) se mohou přihlásit na obecním úřadě do 14. května 2010.

Domy zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou)
Rada města Frenštát p.R. se na svém jednání dne 7.4.2010 zabývala mimo jiné bytovou problematikou našeho města. Materiál,
který byl Radě města předložen k projednání, obsahoval návrh řešení bytové koncepce města a procesu komunitního plánování
sociálních služeb v našem městě.
Odbor sociálních věcí zpracoval nová „Pravidla pro pronajímání bytů v domech zvláštního určení“ (dříve domy
s pečovatelskou službou), včetně souvisejících příloh, tj. „žádost o pronájem bytu v DZU“ a „vyjádření ošetřujícího lékaře“.
To znamená, že pro občany města a občany ve spádových obcích, platí s účinností od 7.4. 2010 nová pravidla pro
pronajímání bytů v domech zvláštního určení (dále jen pravidla pro DZU) a k dispozici jim bude také nový tiskopis žádosti o
byt v DZU, včetně tiskopisu vyjádření ošetřujícího lékaře pro účely pronájmu bytu v DZU.
Domy zvláštního určení ve vlastnictví města se nachází stále na adrese ul. Rožnovská čp.346 a v Martinské čtvrti čp. 11351137 a 1151-1153. Jsou to domy, které občané znají jako domy s pečovatelskou službou.
Protože došlo ke změně názvu těchto domů v souladu se současně platnou legislativou, budou domy opatřeny novými
vývěskami s aktuálně platnými názvy. Byty v domech zvláštního určení a jejich užívání je poskytováno tak jako dosud na
základě nájemní smlouvy. O přidělování bytu v domě zvláštního určení ve vlastnictví města rozhoduje rada města na návrh
bytové komise.
Existence bytů v domech zvláštního určení vychází z ustanovení § 685 odst 4 občanského zákoníku, § 9 odst.1 a § 10 odst.1
zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Byty v domech zvláštního určení jsou určeny pro starší občany (seniory), jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní
ústavní péči. Jsou určeny pro občany, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb
potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči jim nemohou zajistit
jejich rodinní příslušníci. Jsou určeny pro občany starší a zdravotně postižené, zejména žijící osaměle.
Důležité informace (viz platná pravidla pro DZU):
- žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení lze podat od 7.4.2010 na novém předepsaném tiskopise, včetně vyjádření
oš.lékaře k umístění v DZU - nový tiskopis,
- žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení lze podat osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence-čs.pošty
- žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení - tiskopis žádosti si lze vyzvednout v recepci městského úřadu nebo u
odboru ISOM (bytové hospodářství) nebo u odboru sociálních věcí, tiskopis je uložen také na webových stránkách
města
- o zařazení nebo nezařazení žádosti do evidence žadatelů nebo o vyřazení žádosti z evidence nebo o odmítnutí žádosti bude
žadatel ve lhůtě do 30 dnů písemně vyrozuměn pracovníkem bytového hospodářství.
Bližší informace o jednotlivých domech zvláštního určení a podmínkách pronájmu jednotlivých bytů získáte v budově
zdejšího městského úřadu, na odboru ISOM (odbor investic a správy obecního majetku), bytové hospodářství (I.patro
přístavby radnice), kontaktní telefon 556 833 152, úřední hodiny: pondělí, středa: 8 -12, 13 -17 hod., úterý: 9 -12 hod..

Klub důchodců

Zveme členy Klubu a občany na tradiční besedu s mluvčím Policie ČR nprap. Zbyňkem Tomšíkem na téma
„Bezpečně po silnici“
Přijďte v úterý 4. května 2010 v 17 hodin do klubovny „Na Obecní“ a připravte si dotazy k tomu, co vás
zajímá.
Těší se na Vás výbor Klubu důchodců

Očkování psů
Povinné očkování psů proti vzteklině bude provedeno ve čtvrtek 6. května 2010 na těchto svodech:
transformátor Dolní dráhy
hasičský dům
Kúty
zastávka „kovář Veselka“
zastávka Březiny
zastávka u Přibyly

8.30 - 8.45 hod.
8.45 - 9.00
16.00 - 16.30
9.05 - 9.15
9.20 - 9.35
9.40 - 9.50
9.50 - 10.00

Psa musí předvést dospělá osoba, pes musí být opatřen náhubkem. Poplatek bude činit 80,- Kč za l psa.
Chovatelé, kteří se v uvedeném termínu k očkování nedostaví, musí tak povinně učinit v některém veterinárním zařízení.

JUBILANTI
V měsíci květnu se dožívají významného jubilea:
Tichavská Drahomíra
Šrubař Ladislav
Křenková Milada
Horečková Drahomíra
Veličková Ludmila

70 let
75 let
81 let
82 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

