INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost.
plocha pro stavbu „přípojka podzemního vedení NN č.IP-12-8006680“
• RO schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu obce na r. 2010 Valašskému
folklórnímu sdružení Frenštát p. R. pro akci Folklórní festival Frenštát p. R.
• RO schválila výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo s fa Sdružení Babinec- Hykl Frenštát p. R. k provedení
„rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ“ v souvislosti s připravovaným rozšířením kapacity MŠ.
• RO vzala na vědomí zprávu o činnosti organ. složky obce Klub důchodců, zprávu o činnosti komise Sboru pro občanské
záležitosti a informaci o čerpání rozpočtu obce za I.čtvrtletí 2010.
Z jednání zastupitelstva obce (ZO)
• ZO schválilo zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO za období r. 2009.
• ZO schválilo zprávu o plnění Programu rozvoje obce na období 2006/2010.
• ZO schválilo úpravu rozpočtu obce na r. 2010- rozpočtové opatření č. 2: navýšení výdajů v kapitole Kultura-nákup služeb o
částku 50 tis. Kč (ponížení kapitoly Místní správa-nespecifikovaná rezerva o částku 50 tis. Kč).
• ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí investičního úvěru Obci Lichnov do maximální výše 10 mil. Kč od České
spořitelny, a.s. pro realizaci investiční akce „Odkanalizování obce Lichnov“ s 10 letou dobou splatnosti.
• ZO schválilo v souladu s § 85, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zastavení níže uvedeného nemovitého majetku obce za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci od Státního fondu
životního prostředí pro realizaci stavby „Odkanalizování obce Lichnov“: st. par. 133/1 s budovou čp. 40, st. par. 133/2, st.
par. 223 s budovou čp. 90, st. par. 235 s budovou čp. 210, st. par. 310 s budovou čp. 125, st. par. 487 s budovou čp. 286, st.
par. 553 s budovou bez čp., st. par. 607 s budovou bez čp., st. par. 608 s budovou bez čp.; par. č. 296/1, 297/1, 297/2,
297/4, 2056/2, vše ost. plocha a PK par. č. 1839/3, 1839/6, 1840/1, 1840/2, 1840/3, 1840/4, 1841/1, 1841/3, 1841/4,
1842/1d2, 1842/1d3, 1842/1d4, 1842/2d2, 1842/3d2, 1842/3d3, 1876d2, 1876d3, 1876d4, sloučené do par.č. KN 1841/3.
• ZO schválilo v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro příští
volební období dosavadní počet, tj. 15 členů zastupitelstva obce.
• ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků a ochrany veřejného pořádku za uplynulé období
r. 2009/2010.
• ZO vzalo na vědomí informativní zprávu k aktuálnímu stavu připravenosti stavby „Odkanalizování obce Lichnov“. Stavba
bude realizována v období březen až září 2011 nákladem více než 112 mil. Kč.

Zdravotnické středisko Lichnov

V měsíci červenci z důvodů školení a rekonstrukce budovy MUDr. Irsáková
neordinuje ve dnech
7. července (středa) až 9. července 2010 (pátek)
pondělí 19. července 2010
pátek 30. července 2010
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.

Oznámení Čs. pošty
Výplata důchodů v první dekádě měsíce července 2010:
Termín splatnosti
2. den v měsíci
4. den v měsíci
6. den v měsíci
8. den v měsíci
10. den v měsíci

Termín výplaty
čtvrtek 1. července 2010
pátek 2. července 2010
středa 7. července 2010
čtvrtek 8. července 2010
pátek 9. července 2010

Poplatek za odpady

Upozorňujeme občany, že poplatek za likvidaci odpadů na II.pololetí 2010 je splatný
do 31. července 2010.
Pronájem
Orel jednota Lichnov
nabízí k pronájmu od 1.8.2010:
nebytové prostory stávajícího obchodu „Potraviny Matúšovi“ o velikosti: 11,35 x 4,9 m - současná prodejní místnost, a 2
sklady (4,8 x 5,25 m a 2,6 x 2,25 m).
Zájemci hlaste se u Ing. Miroslava Matúše, Lichnov 264, tel: 608 731 468.

Základní škola
Den dětí na naší škole
I letos jsme 1.června na naší škole slavili Den dětí. Začali jsme vyhlášením výsledků voleb do žákovského parlamentu,
pokračovali fotografováním tříd a pak měly následovat cyklistické závody, které pro nás každoročně připravuje CK Frenštát
p.R. Ale ouvej, počasí si postavilo hlavu a místo „cyklozávodu“ jsme soutěžili v pohybových aktivitách u nás v tělocvičně.
Pořadatelé nás rozdělili do kategorií podle tříd a na připravených stanovištích jsme soutěžili ve čtyřech disciplínách- šplh na
tyči, kliky na hrazdě, překážková dráha, sedy a lehy. Vše na čas či počet provedených cviků. Po sčítání bodů byli vyhlášeni
vítězové, kteří dostali medaile a věcné ceny. Poté jsme zhlédli film Tojoslavy 3. Paní kuchařky pro nás uvařily slavnostní obědhovězí vývar s nudlemi, kuřecí řízek a bramborový salát. Děvčata z osmé třídy nás překvapila výborným zmrzlinovým
pohárem. Byl to prima den.
Redakce HAP
Co zjistili páťáci
Na anketní otázku „Co se mi nelíbí na dospělých“ odpovídali žáci 1.- 9. ročníku a učitelé.
A co se nám nelíbí? Kouření (142 hlasů), pití alkoholu (136 hlasů), bití dětí (80 hlasů), různé zákazy (69 hlasů), lhaní,
nadávání, tresty, hádky, týrání, „mluvení do života“, domácí násilí, zbytečné poučování, drogy, křik.
Na otázku „Čím bych chtěl být a proč“ odpovídali druháci.
Chtěl/a bych být
- závodníkem F1, protože mě baví sbírat poháry a medaile
- kuchařkou, protože moc ráda pomáhám mámě vařit
- potápěčem, protože se mi líbí podmořský svět
- malířkou, protože mě baví malovat barvami a pastelkami
- automobilovým závodníkem, protože budu vyhrávat závody a krásné ceny
- hasičem, protože budu hasit oheň a sundávat kočky ze stromů
- motorkářem, protože můžu vyhrávat závody, poznávat okruhy a potkat někoho nového

- strojvůdcem, protože se mi líbí vlaky
- hasičem, protože budu hasit oheň a zachraňovat lidi
Prázdniny jsou zkrátka prima, nezkazí je déšť či zima
Ideální prázdniny? Slunce, teplo, opalování, koupání, cestování, výlety, sbírání hub, lenošení, hraní si s kamarády, opékání
špekáčků, dovolená s rodiči, jízda na kole, návštěva ZOO, spaní pod stanem, turistika na horách, návštěvy starých hradů,
pobyty v táborech a u moře a hlavně žádné učení!
Když školní zvonek zazvoní,
děti letí ze dveří.
Někdo běží k potoku,
jiný leží na boku.

Prázdniny se blíží,
kočka spí ve spíží.
Nebudeme chodit do školy,
aktovky zavřeme do štoly.

Aktovky zavřeme do skříní,
vždyť září je ještě daleko
a my máme radost ze všeho.
Ať žijí prázdniny!
Tomáš, V. tř.

Pojedeme na tábor,
pojede tam celý sbor.
Já budu spát ve stanu,
ráno brzy nevstanu.
A nějakou tu lumpárnu,
tu určitě zastanu.

Aleš, V. tř.

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Motto 2009-2010:

OTEVŘENÁ NÁRUČ VŠEM
Zdravím Vás z rodinného centra Orlovna a přejí Vám pěkné prožití letních měsíců.
Blíží se prázdniny a tím i více volna pro děti a čas vašich dovolených.
Proto Vám posílám rozpis aktivit na letošní léto.
Důležitá informace:
Hledáme dospělé a mládež, kteří by se chtěli zapojit do vedení pravidelných aktivit v našem Rodinném centru Orlovna
v Lichnově pro školní rok 2010 - 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•

s přípravou čtvrtečních programů pro děti i dospělé (jinak budeme muset omezit program na minimum nebo nebude vůbec)
s přípravou úterních (možno i jiný den) kuřátek a vrabečků
spolupořádat různé akce
s oslovováním sponzorů
vypisováním grantů a projektů
s finančním či materiálovým zabezpečením chodu centra
s propagací centra
cvičení (různé pro všechny věkové kategorie - např. orientální tance, hip-hop, tanec pro dívky, cvičení pro kluky apod.)

Těšíme se také na Vaše podnětné nápady ke zlepšení činnosti RC!
Děkuji za pochopení a pomoc.

AKCE NA LÉTO 2010
Pravidelné cvičení i o prázdninách :
Pondělí a čtvrtky
Úterky
Středa
Čtvrtek (1.7 a 22.7. , 4.8. a 25.8.)

KALANETIKA 1830 - 1930
AEROBIK 2000 - 2100
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 1600 - 1800
MASÁŽE DĚTI A KOJENCŮ 1000 - 1130


Pátek 16. července až neděle 25. července: Tojstorácký tábor pro děti (Horní Bečva, Jirka Matúš)
Pondělí 2. srpna až neděle 8. srpna:

Orelský tábor pro děti na Orlím Hnízdě (Pstruží, Jana Zbožínková)

Sobota 28. srpna: Finálový turnaj Orel tenis cup - dvouhry 900- 2100 (Orel jednota Lichnov)
Neděle 29. srpna: Finálový turnaj Orel tenis cup- čtyřhra 1300- 2100 (Orel jednota Lichnov)
Sobota 5. září:

Silniční běh pro děti a mládež. (Orel jednota Lichnov a Tojstoráci)
Za organizaci akcí jsou odpovědny osoby, jejichž jména jsou uvedena v závorkách.
Jinak o prázdninách rodinné centrum Orlovna nebude.

Od konce září začneme dle informací ve Zpravodaji Lichnova a na webových stránkách.
Přeji Vám všem krásné prožití léta, žádné úrazy a nemoci.
Marcela Žižlavská (556 855 082 nebo 731 860 256)

Cyklistický klub Frenštát p.R. a Den dětí
V úterý 1. června 2010 dopoledne uspořádal Cyklistický klub Frenštát p.R. závod pro děti. Pro nepříznivé počasí se letos
nezávodilo na kolech, ale přesunuli jsme se do tělocvičny, kde se děti utkaly v různých sportovních disciplínách. Celkem si
přišlo zazávodit 35 malých závodníků od 1. až do 5. třídy, z toho bylo 14 dívek a 21 chlapců.
Všechny děti od 10 do 14 let zveme na „Velkou cenu Lašska“, kterou klub CK Frenštát p.R. pořádá rovněž v Lichnově
v neděli 22. srpna 2010. Trať bude pro ně připravená v okolí Lichnova. Hlavního závodu, zařazeného do „Slezského poháru
amatérských cyklistů“ se samozřejmě mohou zúčastnit všichni zájemci z Lichnova. Více se dozvíte na klubových webových
stránkách www.ckfrenstat.cz Miroslav Ondřejka, předseda klubu CK Frenštát p.R.

Oznámení o budování sítě bodů PPBP
Na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrálním území Lichnov u Nového Jičína
přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případnému doplnění a zaměření
identických bodů. Tyto práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy ve výše uvedeném katastrálním území.
Součástí těchto prací bude vstupování a vjíždění na pozemky, umisťování měřických značek (VB mezníky, trubky) na pozemky,
barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a malou žlutou tečkou označování rohů objektů, které budou
zaměřeny jako body PPBP. O umístění značky s trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací uvědoměn písemně s
grafickým znázorněním umístěné značky (až na závěr prací po vybudování a zaměření nového bodu).
Práce budou provádět pracovníci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, oddělení bodových polí. Kontakt na
pracovníka provádějící práce p. Ing. Habarta Miroslava je 725269286, na vedoucího oddělení Ing. Javorského 77611 775.

Víceúčelové hřiště Orel jednota Lichnov
Otevírací doba
Pondělí
Úterý
10- 12 hod.
Středa
Čtvrtek
10- 12 hod.
Sobota
10- 12 hod
Neděle
9- 12 hod

15- 21 hod
15- 21 hod.
15- 21 hod.
15- 21 hod.
15- 21 hod
15- 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
Místní knihovna
Provoz knihovny v prázdninových měsících (červenec, srpen):
v červenci jen úterý 13. července 2010 od 8,00 do 11,30 hod.
v srpnu jen čtvrtek 5.srpna 2010 od 14,00 do 18,00 hod.
Od měsíce září 2010 obvyklý provoz.

JUBILANTI
V měsíci červenci se dožívají významného jubilea:
Čechová Anna
Jalůvková Anna
Špačková Vlasta
Veselka Lubomír
Hlávka Josef
Hálková Věra
Jurková Anna
Kahánková Vlasta
Trávníček František

60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
75 let
75 let
82 let
83 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

