INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO byla seznámena s hospodařením obce za I. pololetí 2010. Kapitoly příjmů i výdajů jsou čerpány až na výjimky
rovnoměrně.
• RO byla informována o dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole a rozhodnutí KÚ MSK, kterým se
zvyšuje kapacita dětí v MŠ na počet 50.
• Firmě Groman Studénka bylo zadáno zpracování technické dokumentace k řešení úpravy břehu Lichnovského potoka u čp.
94 v délce cca 15 m s ověřením možnosti finanční spoluúčasti (škody po povodni) správce toku Zemědělské
vodohospodářské správy.
• RO se zabývala možností získání dotace na zateplení veřejných budov (školního areálu). Žádost je podmíněna finanční
spoluúčasti žadatele (zajištění vlastních finančních prostředků obce). Vzhledem k předpokládanému finančnímu nákladu na
tuto akci a finančním možnostem obce je tato akce v současné době nerealizovatelná.

Poplatek za odpady
Upozorňujeme občany, že poplatek za likvidaci odpadů na II.pololetí 2010 je splatný

do 31. července 2010 !!!

Místní knihovna
Provoz knihovny v prázdninových měsících:
v srpnu jen čtvrtek 5. srpna 2010 od 14,00 do 18,00 hod.
Od měsíce září 2010 obvyklý provoz.

Zdravotnické středisko Lichnov
Ordinační hodiny
Ambulance Lichnov:
odběry

ordinace

11.00 - 12.00

úterý

11.30 - 13.30

13.30 - 14.30

středa

15.00 - 18.00

čtvrtek

07.

- 08.

00

07.30 - 08.00

pátek

00

návštěvy lékaře u pacienta

00

pondělí

30

08. - 11.

08.00 - 10.30
11.30 - 13.30

13.30 - 14.30

ordinace

návštěvy lékaře u pacienta

Ambulance Mořkov:
odběry

00

pondělí

12. - 14.

00

14.00 - 15.00
10.30 - 11.30

úterý

07.30 - 08.00

08.00 - 10.30

středa

07.30 - 08.00

08. 00 - 10.30
14.00 - 16.00

čtvrtek
pátek

07.30 - 08.00

08. 00 - 10.30

10.30 - 11.30

Návštěvy: jde o návštěvy u nepohyblivých pacientů doma
Ordinační hodiny ve středu jsou určeny pro PRACUJÍCÍ nebo nepracující nemocné, kteří můžou přijít do ambulance
POUZE v doprovodu pracující osoby.
Telefon: 556 855 029, 725 725 845 (v ordinačních hodinách)
email: jana.irsakova@email.cz, web: www.irsakova.wbs.cz

Vážení pacienti,
vzhledem k tomu, že opakovaně pacienti přicházejí do ordinace mimo ordinační dobu, dovoluji si Vám zaslat přehled
ordinačních hodin. Ordinace je otevřena vždy 15 minut před začátkem ordinační doby.
Dále prosím věnuje pozornost úpravě ordinační doby v měsíci srpnu z důvodu dovolené a zástupu MUDr. Filipa ve
Veřovicích:
5. srpna 2010 - ordinační doba v Lichnově do 10,00 hod. - poté zástup v amb. Veřovice 10,30 - 12,00 hod.
9. srpna 2010 - obě ambulance uzavřeny, uzavřena i amb. Veřovice
10. srpna 2010 - obě ambulance uzavřeny - ordinace v ambulanci ve Veřovicích 14-16 hod.
16. až 20. srpna 2010 MUDr. Irsáková dovolená
zástup: MUDr. Filip Václav dne

18. srpna 2010 ambulance Lichnov 15-17 hod.
19. srpna 2010 ambulance Mořkov 14-16 hod.

Ostatní dny zástup v amb. Veřovice, MUDr. Filip, dle obvyklých ordinačních hodin amb.
27. srpna 2010 - obě ambulance uzavřeny - školení.
Prosím, zkontrolujte stav zásob svých léků, aby Vám v době dovolené nechyběly. Zároveň tím předejdete prodloužené čekací
době po dovolené v důsledku zvýšeného počtu pacientů, kteří si léky nezabezpečili předem.
Děkuji za pochopení a přeji krásné a pohodové léto.
MUDr. Jana Irsáková

Gulášové slavnosti
Komise kultury a sportu při Radě obce Lichnov
Vás zve na soutěžní
IV. Lichnovské gulášové slavnosti
v sobotu 14. srpna 2010 do areálu u moštárny
Nabízíme přátelské posezení s hudbou a večerní zábavou
Program: - začátek od 12 hodin - kuchařské klání o nejlepší guláš z řad místních odborníků
- od 15 hodin podávání gulášů
- vyhlášení výsledků soutěže ve vaření guláše s udílením odměn
- skákací hrad pro děti
- odpoledne zpříjemní hudbou DJ Tygr
- od 20 hodin taneční zábava se skupinou „Sunar Duo“
Zájemci o soutěž z řad místních občanů se mohou přihlásit na obecním úřadě nebo na tel. 604 192 345
Vstupné zdarma

Za nepříznivého počasí se akce nekoná !

Charita Frenštát p.R.
zahajuje v rámci projektu SENIOR KLUB provoz klubu
„K 9“
Tento klub je určen nejen pro všechny seniory, kteří budou mít chuť se aktivně zapojit do připravovaných aktivit, které se
v rámci tohoto klubů uskuteční.

Příklad nabízených aktivit:







pohybové a tvůrčí aktivity (cvičení, vyšívání, háčkování, vaření, tanec, dřevořezba,…)
základy sebeobrany, mezilidských vztahů a komunikace (práce s lidmi, poznávání se)
zdraví a léčitelství, psychologie
poradenství a přednášky z oblastí, o které účastníci projeví zájem
poznávací zájezdy do okolí Frenštátu p.R.
taneční večery s živou hudbou

Klub „K 9“ bude otevřen pro všechny zájemce každý čtvrtek v měsíci. Vždy v době od 9:00 do 11:00 hodin
Zázemí klubu „K 9“ je v sídle Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm, Kostelní 15 (1. patro nad cukrárnou u dolního kostela)
Poplatek za účast je symbolický, činí 30 Kč (v ceně je zahrnut čaj, popř. káva, drobné občerstvení)
Všichni jste srdečně zváni!
Základní škola
Letní prázdniny jsou teprve ve své polovině, a tak vám nabízíme ty nejlepší školní zážitky žáků z minulého školního roku.
Nejlepší zážitek 1. třídy
23.října 2009 pro nás, prvňáky, připravila škola ,,adaptační kurz“. Šli s námi i rodiče, protože se končilo až večer. Čekala na
nás spoustu zážitků. Například Křemílek a Vochomůrka, za které byly převlečené paní učitelky. Podle nich jsme tančili, cvičili
a hráli hry. Nejvíce se nám líbila hra na velbloudy, kdy nás rodiče museli nosit na zádech. Z tělocvičny jsme šli do třídy, kde
jsme skládali obrázky a ukazovali jsme si, jak cvičíme s rukama před psaním. Cvičí se proto, abychom hezky psali. Potom
jsme se ve třídě převlékli, rozloučili se a šli jsme domů. Adaptační kurz se nám všem moc líbil.
Romča a Kája, I. třída
Hurá, výlet!
Blíží se konec školního roku, kdy všichni, kdo chodí do školy, se nemůžou dočkat prázdnin. V tomto období se jezdí na školní
výlety. I naše třída společně s dalšími ročníky I. stupně se ve čtvrtek 17. června vydala na výlet do Ostravy. Navštívili jsme
Slezskoostravský hrad, MINIUNI, Mořské akvárium a Sklep pohádkových strašidel.
Hradem nás provázeli kastelán, podkoní, kat, alchymista, puškař a lučištník. Pan kastelán nám vyprávěl o historii hradu, pan
podkoní o své práci s koňmi, v mučírně jsme se dozvěděli o středověkých mučících nástrojích a o životě katů. Pan alchymista
nám ve své alchymistické kuchyni předvedl míchání lektvarů, prskajících a čoudících směsí. Pan puškař střílel ze starobylých
zbraní, pan lučištník nás seznámil s historií luku a kuše. Také jsme si mohli zastřílet z luku na terč. Ve sklepení hradu nás
postrašily čarodějnice, pod střechou hradu jsme se proháněli s indiány po prériích.
V Miniuni jsme obdivovali zmenšené stavby sedmi divů světa a světové stavební zajímavosti, zasportovali jsme si a zhlédli
výstavu starých lodí. Navštívili jsme Mořské akvárium s exotickými zvířaty a se strachem v očích jsme se vydali do Sklepa
strašidel. Raději jsme se se spolužáky rozloučili, protože jsme nevěděli, jestli se s nimi ještě uvidíme. Co kdyby si nás nějaké
strašidlo vzalo s sebou! Naštěstí jsme se z výletu vrátili všichni a velmi spokojení. Ať žijí školní výlety.
Žáci II. a V: třídy
PEČENÍ HOLUBI aneb PŘÍSLOVÍ
Dne 18. 3. 2010 (čtvrtek) jsme se celý první stupeň ZŠ Lichnov zajeli podívat do divadla v Novém Jičíně. Když jsme vstoupili
do divadla, byli jsme hrozně natěšení a zvědaví. Téma bylo netradiční - přísloví. Představení uvedlo rádio Čért. Celý příběh byl
o tom, jak Jirkovi utekla z pekáče večeře, přesněji pečený holub a Jirka se ho pokoušel chytit. Prožíval při tom hodně
dobrodružství a zároveň diváky seznamoval s různými příslovími např. Co je šeptem, to je čertem; Strach má velké oči; Láska
hory přenáší.
Nakonec se ukázalo, že to vše byl jen sen. Naše seznámení s příslovími bylo však skutečné. Myslím, že budu mluvit za
všechny, když řeknu, že to byl úžasný zážitek.
Adéla Kadlučková, III.třída, Jana Vřesňáková, IV.třída
Nejlepší zážitky 6. třídy ČEZ STREET HOCKEY 2010
A je to tady zase! Vydřený sen se nám znovu splnil. Naši hráči 6.třídy budou opět reprezentovat lichnovskou školu na velkém
finále florbalového turnaje ČEZ street hockey. Hráči věděli, že mají šanci na dobré umístění. Tento turnaj se konal ve čtvrtek
22.dubna v ostravské přístavbě ČEZ arény. Hráči se zde bez problému a bouračky v pohodě dostavili. Hned po vstupu do haly
se hráči zaregistrovali a dostali viditelné označení HRÁČ. Poté jim byla přidělena šatna. Do prvního zápasu měli hodně času,
protože k němu nastupovali po nejméně 2 hodinovém čekání. To využili k občerstvení a získání autogramů od finských a

českých florbalových reprezentantů. Minutu od minuty hochům tlak stále stoupal. No aby ne, hraje se totiž vyřazovacím
způsobem - kdo prohraje, jede domů. A najednou přišel 1. zápas, který ale hoši vyhráli s přehledem a s dobrým svědomím si
odešli odpočinout.
Druhý zápas už hráče trochu zaměstnal, ale nakonec se hoši dobrali k vítězství. Třetí zápas byl velice těžký, ale s velkou
bojovností ho hráči dotáhli do vítězného konce. Po této výhře panovala u našich asi největší radost, neboť se dostali mezi 8
nejlepších týmů z 64 na turnaji a 1200 z předkol. Obrovskou radost však zkazila porážka ve čtvrtém zápase. To byl náš konec.
Hráči si z toho ale vůbec nic nedělali, vždyť se dostali stejně daleko jako loňský vítěz, ZŠ Emila Zátopka. A tak si s klidem u
srdce mohli říct: „Dneska jsme to zvládli.“
Lukáš Harabiš, VI. třída

Lichnovský potok
Anička, Eliška a Alice Červenkovy

Potůček se narodil!
Nemá ještě mnoho sil,
cestu statečně si razí
přes kamínky, husté mlází....

Ejhle, už je v další obci
v údolíčku mezi kopci.
Stromy kolem šeptají,
že jí Lichnov říkají.

Kopec potůček si hýčká
a říká mu Javornička.
Komu za to jméno dík?
Hoře jménem Javorník.

Tady se s ní stala změna
ohledně jejího jména.
Je z ní potok obrovský,
říkají mu Lichnovský.

Z kopce dolů voda běží,
smete, co jí v cestě leží.
Spěchá, chvátá stále víc,
dotéká do Bordovic.

Potok korytem si "letí",
na březích si hrají děti,
lidé vodou z přehrádky
zalévají zahrádky.

Tu si řekne odhodlaně:
"Teď poteču spořádaně.
Podél cesty, mezi domy,
moje břehy zdobí stromy."

Když však prší mnoho dní,
bojíme se povodní.
Voda v potůčku vždy mírném
stane se pak krutým živlem.

Sbírá také přítoky bezejmenné potoky
stékající z luk a strání.
V cestě vpřed jí nic nebrání.

Smete vše, co v cestě má,
mosty, břehy podmílá.
Nic už totiž nezastaví
tok jejího proudu dravý.
Netrvá to mnoho dní a zase se uklidní.
Je z ní potok nevinný
ústící do Lubiny.

Biologický odpad
Z důvodu zhoršení složení biologicky rozložitelného odpadu ve sběrných nádobách, které sváží firma ASOMPO, a.s., vás
chceme informovat o odpadech, které lze do těchto sběrných nádob ukládat, a o následcích, které vyplynou z nedodržení
pokynů.
Odpad, který lze ukládat do sběrných nádob na BRO:









travní hmota
plevel
košťály i celé rostliny
listí
hobliny, piliny
jemné nebo drcené větve
listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina - nepoživatelné a nahnilé ovoce
odpad ze zeleně z domácnosti

V případě, že odpad bude obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadů, než jsou odpady výše vyjmenované, bude odpad
zlikvidován obcí na vlastní náklady, a dále bude obci naúčtována částka za poškození sběrných nádob popřípadě i techniky.
Tímto se sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu prodraží a náklady navíc budou následně promítnuty do poplatků
občanů.
Věříme, že se díky vašemu zodpovědnému přístupu složení odpadů zlepší a bude vše probíhat tak jako v předchozích letech.
ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína

Orel Tenis Cup Lichnov 2010

2. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme všechny příznivce tenisu na finálové turnaje:
v sobotu 28. srpna 2010 dvouhra od 8 hodin
(v případě deště neděle 29. srpna 2010)
Bude sehráno čtvrtfinále, semifinále a finále turnaje
v sobotu 4.září 2010
čtyřhra od 8 hodin
(v případě deště neděle 5.září 2010)
Bude sehráno čtvrtfinále, semifinále a finále turnaje.
Na účast diváků se těší hráči i pořadatelé. Občerstvení po celý den zajištěno.

Pronájem
Orel jednota Lichnov nabízí k pronájmu:
nebytové prostory bývalého obchodu „Potraviny Matúšovi“ o velikosti: 11,35 x 4,9 m (bývalá 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.
Plnění Programu rozvoje obce 2006 - 2010
Oblast financí:
• Čerpání dotací
Průběžně plněno (rok 2007 a 2008 1455 tis. Kč, rok 2009 5130 tis. Kč, rok 2010 6000 tis. Kč + dotace
SFŽP na kanalizaci)
• Řešení majetkových nesrovnalostí
Průběžně plněno (výkup chodníků, místních komunikací)
• Splácení úvěru (most)
Předčasné splacení omezeno plánovanou výstavbou kanalizace
Oblast výstavby a údržby
• Připravit studie bytové zástavby
Vypracována studie „Horečky“
• Vybudování inženýrských sítí pro novou zástavbu s využitím dotací
Dotace pro tento účel nebyly
vyhlášeny, lokality pro výstavbu nejsou majetkem obce
• Údržba majetku obce
Provádí se dle finančních možností obce a naléhavosti
Zásobování vodou, kanalizace
• Zajistit vypracování pasportu kanalizace
• Převod vodovodní sítě na SmVaK
• Získání dotace na kanalizaci a ČOV
Místní komunikace
• Nutná údržba v zastavěné části
• Opravy komunikací v okrajových částech
• Projektová dokumentace chodník „Zemanův most“
• Rekonstrukce autobusových zastávek
• Instalace vhodného dopravního značení

Splněno
Realizován převod vodovodu Horečky
Splněno

Řešeny nutné opravy
Velký finanční náklad (Zadky), hledá se úsporné řešení pro
nejbližší období
Před dokončením
Řešena pravidelná údržba, nová zastávka „Zemanův most“
Řešeno průběžně

Estetizace obce
• Údržba zelených ploch

Průběžně plněno

Oblast sociální a zdravotnictví
• Zdravotnické služby v obci
• Pomoc sociálně slabším občanům
• Vytvoření podmínek pro činnost Klubu důchodců

Zajištěny
Nebyly vzneseny požadavky
Plněno

Oblast školství
• Vytváření dobrých podmínek pro činnost školy

Plněno

Oblast kultury a sportu
• Podpora kulturních a společenských akcí
• Realizace víceúčelového hřiště
• Podpora organizací provozujících sport
• Podpora akcí nad rámec obce

Plněno
Splněno (finanční podpora)
Plněno (finanční příspěvky)
Plněno (Gracia, Lašský pohár cyklistů)

Velká cena Lašska - X.ročník
Amatérský závod cyklistů v Lichnově
Start je v neděli 22. srpna 2010 v 10 hodin u kostela v Lichnově, cíl u Myslivecké chaty.
Trať závodu: Lichnov, Okluk, Frenštát, Březiny, Bordovice - rozcestí, Lichnov (tzv.
"lichnovský okruh" - délka 9,8 km), Vlčovice, Mniší (spojovací část - délka 5,4 km),
Měrkovice, Kozlovice, Hukvaldy, Mniší (tzv. "hukvaldský okruh" - délka 13,2 km), Vlčovice,
Okluk (spojovací část - délka 5,15 km), cílové stoupání (délka 850 m, převýšení cca 77 m)
Závod dětí (1 lichnovský okruh): start v 11 hodin, u prezentace musí být přítomen rodič
Kategorie:
dívky 10 až 12 let
dívky 13 a 14 let
chlapci 10 až 12 let
chlapci 13 a 14 let
V případě zahájení rekonstrukce silničního mostu v horní části obce Lichnov dojde k organizačním změnám.
Bližší informace: www.ckfrenstat.cz

JUBILANTI
V měsíci srpnu se dožívají významného jubilea:
Goldová Drahomíra
Horečka Lubomír
Kuběna Ladislav
Holubová Ludmila
Kahánková Vlasta
Chalupová Ludmila
Pustějovská Marie
Špaček Alois
Reková Marie
Kubala František

60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
81 let
82 let
82 let
85 let
85 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

