INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení 22. jednání zastupitelstva obce (ZO)
• ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce na r. 2010 - rozpočtové opatření č. 3 - v rozsahu dle zápisu z 22.zasedání ZO na
celkovou výši 25 446 tis. Kč.
• ZO schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č.2072/10/LCD 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 a současně pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
• ZO přijímá rozhodnutí k registraci Obce Lichnov jako plátce DPH s platností od 1.1.2011.
• ZO ukládá zajistit všechny legislativní náležitosti k provedení registrace Obce Lichnov jako plátce DPH u příslušného
finančního úřadu v zákonných termínech.
Zodpovídá: starosta, účetní obce
•
•
•
•

ZO bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Lichnov, p.o. k zahájení šk. roku 2010/2011.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za I. pololetí 2010.
ZO neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části p. č. 2166 vše v k. ú. Lichnov u Nového Jičína.
ZO schvaluje prominutí splátky bezúročné půjčky organizaci Orel jednota Lichnov za rok 2010 ve výši 40 tis. Kč.

Z jednání rady obce (RO)
• RO odsouhlasila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1833/2 v majetku obce Lichnov.
• RO rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce
2010 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 2.100,- Kč.
• RO byla informována o činnosti organizační složky obce Muzeum vystěhovalectví.
• Rada obce stanovila termín jednání hodnotící komise ve složení MUDr. Josef Šimíček, p.Michal Pokorný, p.Ing. Trčková
k posouzení a vyhodnocení podaných nabídek k veřejné zakázce „Oprava propustku Daremní“ na středu 6. 10. 2010.
• Rada obce vzala na vědomí
informace zástupců fa CORSAT Nový Jičín týkající se digitalizace vysílání kabelové televize
informaci z jednání ze dne 7.9.2010 v Ostravě ohledně přeložky silnice I. třídy Frenštát p.R. - Vlčovice,
která je do budoucna navrhována jako dvouproudová silnice I. třídy.
informaci o nutné opravě regulace ústředního topení v Kulturním zařízení Lichnov.
• RO schválila návrh nájemní smlouvy s Motoveterán klubem Lichnov na pronájem místnosti v objektu čp.125.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 11. října 2010
Okluk
Dolní dráhy
Komínovka
Váha ZD
Středa 20. října 2010
Kúty

16.00 - 16,30
16,30 - 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00

Pátek 15. října 2010
u kostela
„Klimíček“ čp. 274
Daremní
přejezd k Vlčině

10,00 - 18,00
16,00 - 16,30
16,30 - 17,00
17,00 - 17,30

16,00 - 16,30

Zadky

16,30 - 17,00

Žádáme občany, aby neukládali do kontejnerů na velkoobjemový odpad předměty, které mají charakter nebezpečného odpadu
(např. pneumatiky) a stavební odpad.

Nebezpečný odpad - sobota 16. října 2010 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
u „pračky“ (č.p. 124)
u kostela
most Horní dráhy
u čp.63 p. Gilarová

8,00 8,25 8,45 9,10 9,35 -

„Klimíček“ čp. 274
Daremní - J.Pavel
přejezd k Vlčině
Zadky - odb. k nádržím

8,20
8,40
9,05
9,30
9,55

10,00 - 10,20
10,25 - 10,45
10,50 - 11,00
11,15 - 11,30

Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se vztahují pouze na směsný komunální odpad (popelnice,
plasty, sklo); ostatní odpad vzniklý podnikatelskou činností včetně nebezpečného odpadu jsou povinni likvidovat vlastním
nákladem.

Bioodpad
Žádáme občany, aby nepřemisťovali kontejnery na bioodpad. Kontejnery jsou umístěny na zpevněném podkladě a při jejich
přemisťování dochází vesměs k poškození podvozku. Cena jedné nádoby je 3600 Kč a při prokázaném poškození bude
požadována po viníkovi poškození.

Zdravotnické středisko Lichnov
V měsíci říjnu z důvodů školení MUDr. Irsáková
neordinuje ve dnech
pátek 15. října 2010
čtvrtek 21. a pátek 22. října 2010
pátek 29. října 2010
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.

Volby
Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Lichnov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
1. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR (1. kolo) se uskuteční
dne 15. října 2010 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 16. října 2010 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné 2. kolo senátních voleb ve smyslu platného zákona se uskuteční
dne 22. října 2010 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 23. října 2010 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu ve volebním okrsku - obec Lichnov - je volební místnost - sál
kulturního zařízení.
3. 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).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí hlasovací lístky. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání 2. kola senátních voleb obdrží voliči hlasovací
lístky až ve volební místnosti.
5. 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.
V Lichnově dne 20. září 2010

MUDr. Josef Šimíček, starosta

Uzavírka na komunikaci III/4865
Z důvodu rekonstrukce mostu mezi obcemi Lichnov a Bordovice na komunikaci III/4865 dojde k úplné uzavírce této
komunikace (mimo dopravní obsluhu a zásobování) v době
od 24. září 2010 do 21. prosince 2010.
Objízdná trasa: Bordovice - Lichnov Šenk - Lichnov Okluk - Lichnov.
Zajištění dopravní obslužnosti (autobusová doprava):
Linka 880633 Kopřivnice-Veřovice-Frenštát pod Radhoštěm
spoj č.32 veden objízdnou trasou po místních komunikacích - beze změn
Linka 880634 Kopřivnice-Lichnov-Frenštát pod Radhoštěm
spoje linky budou vedeny jen k autobusové zastávce Lichnov - obecní úřad, otočení proběhne v prostoru na parkovišti před
kostelem, bude vyznačeno dopravním značením (otáčení autobusů), zpět na I/58, kde se ve Frenštátě pod Radhoštěm napojí u
zastávky Dolní na původní trasu obousměrně;
touto linkou nebude obsloužena zastávka Lichnov - kovář Veselka, dále Bordovice - rozcestí, Lichnov - Březiny, Lichnov - u
Přibylů, u kterých zůstává možnost využití autobusové linky 880606 Nový Jičín-Veřovice-Frenštát pod Radhoštěm a 880633
Kopřivnice-Veřovice-Frenštát pod Radhoštěm, s možností přestupu ve Frenštátě pod Radhoštěm, Dolní na linku 880634.
Linka 880663 Kopřivnice-Lichnov-Veřovice-Nový Jičín
všechny spoje budou vedeny objízdnou trasou po místních komunikacích - beze změn
Upozornění pro obyvatele obce Lichnova - majitele motorových vozidel !!!
Majitelům motorových vozidel s trvalým bydlištěm v Lichnově bude povolen průjezd po místní komunikaci 7 c („stará cesta“)
na zvláštní povolenku, kterou obdrží na obecním úřadě v Lichnově.

Klub důchodců
Klub důchodců zve členy i zájemce z řad občanů na besedu
„Cesty po národních parcích Ameriky“
O své zážitky slovem i prostřednictvím videa se podělí pan Blabla z Kopřivnice.
Těšíme se na všechny v úterý 5. října 2010 v 17 hodin v klubovně nad pohostinstvím „Na obecní“.
Výbor Klubu důchodců

DRAKYÁDA
Počasí na draka? Ano, prosím!
Tojstoráci, Rodinné centrum a lichnovská farnost vás zvou na
DRAKYÁDU
soutěž v pouštění draků
v neděli 10. října 2010 ve 14 hodin. Sraz na Orlovně.
Soutěží se o:

nejkrásnějšího domácího draka
o draka, který nejdéle létá
a možná i více !

Na závěr společně opečeme špekáčky (vemte s sebou) nad podzimními plameny.
Pitný režim zajištěn.
V případě nepříznivého počasí se koná o týden později.

Taneční zábava
Pohostinství „Na Obecní“
vás zve na taneční zábavu s rockovou skupinou
NEVÍM
Jako host vystoupí dívčí rocková kapela Crooty
Sobota 2. října 2010 ve 20 hodin

Vstupné 50 Kč

Sál kulturního zařízení

Základní škola
A byly zase prázdniny
Moje Turecko
Se školou se s pláčem loučím,
i o úsměv se pokouším.
Čtrnáct dní mám veselou,
dobře užitou dovolenou.

Pak spím v měkké postýlce
zachumlaná v peřince.
Po snídani plavu v moři,
v pohodě, vždyť nehoří.

A už sedím v letadle,
v naději, že nespadne.
Za dvě krátké hodiny,
začínají prázdniny.

Když se kloužu na skluzavce,
bráška samozřejmě taky chce.
Potom jdeme na oběd,
věřte mi, po něm jsme hned.

S kufry vcházím do pokoje,
štěstí mi opravdu přeje.
Když pospíchám na večeři,
žaludek mi moc nevěří.
Postupně tak opakuje se to
a takhle krásně ubíhá mi léto.

Pak následuje koupání,
chechtání a čvachtání.
Po večeři na molu
díváme se na vodu.

Renáta Sudová, V. třída
Moje prázdniny
První měsíc prázdnin jsem strávil doma. Chodil jsem ven a jezdil na kole. Jednou, když byl trénink, zkoušeli jsme novou trojici
na koni. Nejdřív jsme šli v kroku a potom ve cvalu. Když jsem byl úplně nahoře, kůň zrychlil a všichni jsme spadli. Byl to pád
asi ze tří metrů. Nikomu se nic nestalo, jenom já jsem si vyrazil dech a narazil si žebro. Druhý měsíc prázdnin jsem měl
soustředění. Pilné cvičení a trénování nás dovedlo až na Mistrovství České republiky ve voltíži, které se konalo na Slovensku
v Popradu. Nebylo to jen Mistrovství ČR, ale také společné mistrovství čtyř států Vyšehradské čtyřky. Umístili jsme se na 4.
místě. A tak skončily mé prázdniny.
Dominik Špaček, V. třída
Dominiku, všichni ti blahopřejeme a držíme palce.
Prázdniny
Ach, ty mé prázdniny nádherné byly,
v Jeseníkách jsme se veselili.
V té naší chaloupce schody byly,
o které jsme se málem přizabili.
Na suchém záchodku vůně byla,
s tou jsem se já vůbec nesmířila.

Žáci ZŠ Lichnov

Letní bobovou dráhu jsme také navštívili
a tam jsme se pěkně pobavili.
Tolik zajímavého jsme tu zažili,
na shledanou domečku prastarý,
my jsme se tu pěkně nasmáli.
Zdeňka Peigerová, V. třída

Moje super prázdniny
Moje prázdniny začaly tojstoráckým táborem, který byl plný legrace a dobrodružství. Pak pokračovaly dalším táborem, který
pořádal Orel a byl plný her. Oba byly skvělé. Ale tím moje prázdninové cestování nekončí. Ještě jsem byla na dovolené
v Českém ráji. Byla tam celá naše rodina - maminka, tatínek, bratr, sestra a já. Každý den jsme někam putovali. Někdy na hrad,
jindy na zámek či skály. Byla to skvělá dovolená. Ale tím prázdninové putování ještě nekončí. Maminka, sestra a já jsme byly
31. srpna na vystoupení Jana Bendiga a skupiny Nevím. Byly to prostě super zážitky!
Jana Vřesňáková, V. třída
Maxi kapr
Konečně začaly prázdniny a my se těšili na to, až pojedeme na soukromý revír Skalička, kde jsme měli tři dny chytat ryby.

Na lov jsme si chystali skoro týden. Všechno jsme museli zkontrolovat - udici, navijáky a další velmi potřebné věci. Já s
taťkou jsme hlavně připravovali věci na chytání, za to sestra s mamkou vařily hlavně jídlo. V den odjezdu jsme vše ještě
jednou řádně zkontrolovali a dokoupili věci, které nám ještě chyběly. Nakonec jsme vyjeli a těšili se na ryby.
Když jsme přijeli k revíru, ihned jsme nahodili udice a pak šli teprve chystat stany a další věci. Mezitím zabralo pár menších
kaprů (okolo 50-60 cm). Ale ještě tento den nás čekalo velké překvapení. Asi v 5 hodin odpoledne mi zabral další kapr. Záběr
vypadal, jako kdyby tam byla normální ryba, ale jen co se rozjela cívka navijáku, bylo mi hned jasné, že to není jen tak nějaká
ryba! Po boji, který trval 5-10 min, byl kapr na břehu, měřil neuvěřitelných 82 cm a vážil asi 13 kg. Byl to krásný kapr. Pak
přišli i další kapři, kteří už nebyli tak velcí, ale potěšili. Taťka si taky přišel na svého kapra, který měřil 89 cm.
Od vody jsme si odvezli pěkné vzpomínky. Jen bych chtěl dodat, že všechny kapry jsme pustili zpět do vody. Byl to krásný
zážitek.
Jakub Chlebek, VII. třída
Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2010/2011

Stav po 1.kole:
Muži:

Ženy:

1. místo - Ing.Matúš Miroslav (469)
2. místo - Jurek Stanislav (448)
3. místo - Koudelák Jaroslav (431)
4. místo - Mikunda Petr ml. (406)
5. místo - Dadák Lukáš (359)
6. místo - Švrček Zdeněk (332)
7. místo - Kludský Jan (319)

1. místo - Mikundová Mirka (344)
2. místo - Polívková Soňa (340)
3.místo - Drozdová Miroslava (177)

Další termín: 2. kolo - 22.10.2010 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).
Stále možnost se přihlásit.

Charita Frenštát p.R.
Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí občanům tyto služby:
Ošetřovatelská služba:
Tyto úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (po schválení ošetřujícím lékařem) a jsou prováděny kvalifikovanými
zdravotními sestrami. Služby poskytujeme 24 hod. denně 7dní v týdnu.
Poskytujeme tyto služby:
- sledování fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesnou teplotu, příjem a výdej tekutin)
- odběr biologického materiálu (krev, moč…)
- komplexní ošetřovatelská péče o imobilního a inkontinentního pacienta
- zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením
- prevence kožních lézí, lokální ošetření kožních lézí, poranění, ran (operační rány, bércové vředy, dekubity)
- aplikace inhalační a léčebné terapie (aplikace analgetik, insulinu, p.o.,s.c.,i.m., infúzí..)
- nácvik aplikace insulinu
- vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
- ošetřovatelská rehabilitace (kondiční a dechová cvičení), nácvik soběstačnosti, vertikalizace, nácvik chůze
- klysma, cévkování žen, ošetření permanentních katetrů ,ošetření stomií, žaludeční sondy
- zácvik rodinných příslušníků event.blízkých ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí
- pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta
Pečovatelská služba:
Je registrovanou sociální službou a je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je služba hrazená klientem. Výše úhrady poskytnutých úkonů se řídí platným
ceníkem pečovatelské služby Charity Frenštát p. R.

Pečovatelskou službu poskytujeme ve všední dny od 7:00 do 19:00 hod. Mimo uvedenou dobu je služba poskytována po
dohodě s klientem.
Nabízíme:
- pomoc při osobní hygieně, koupání, mytí na lůžku, péči o nehty a vlasy,
- úklidy domácnosti malého i většího rozsahu,
- nákupy s donáškou do domácnosti,
- zajištění léků, vyzvednutí zdravotních receptů,
- dovoz obědů,
- pomoc při poskytnutí stravy, pomoc s přípravou jídla,
- vyřízení úředních záležitostí, doprovod na zdravotní vyšetření,
- podporu při chůzi aj.
Dle potřeby můžeme navštívit klienta i několikrát za den, popř. mu zajistit několikatihodinovou péči.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek:
Pracovníci charity Vám pomohou s výběrem vhodné pomůcky, poskytnou poradenskou službu a dopraví požadovanou
pomůcku do Vaší domácnosti. Zapůjčení je možné krátkodobě i dlouhodobě.
Nabízíme:
Elektrické polohovací postele, chodítka,WC křesla mechanické vozíky, zvedáky do vany, sedátka na vanu , pleny, podložky,
močové sáčky, rukavice, převazový materiál atd. Uvedené pomůcky a zdravotnický materiál, si můžete v této půjčovně i
zakoupit.
Penzion pro seniory:
Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle
soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni. Klienti jsou zde ubytování v 9 garsoniérách vybavených
kuchyňským koutem a samostatným sociálním zařízením.
Kontakt: Charita Frenštát pod Radhoštěm, Kostelní 15, 744 01, Tel. 556 83 16 09, 556 83 69 37

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně

Každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. v Orlovně
Program na říjen 2010
Čtvrtek 14. října
Dovedné ruce
Čtvrtek 21. října
Kreativní tvoření s Káčkou
Čtvrtek 28. října
Podzimní prázdniny (nekoná se !)
Vstup na pobytové činnosti je dle náročnosti programu (v ceně káva a čaj)
V zimním období v době čtvrtečních programů rodinného centra je otevřen bar na kuželně.
Doporučujeme vzít si přezůvky pro dítě i sebe

Pravidelný program Rodinného centra ORLOVNA

SOVIČKA
Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let (i prvňáčci)
V pondělí 11.10. od 1615 hod. v budově Orlovny
Ve hrách a zábavných úkolech rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání (analýzu, syntézu, diferenciaci a paměť), pravolevou
orientaci, rytmus, jemnou motoriku a grafomotoriku.
Na společná setkání se těší paní učitelka Dana Friedlová

Setkávání maminek s malými dětmi. Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let,
rády však uvítáme i maminky nastávající.
První setkání se koná v úterý 5.10.2010 od 930 do 1130 v prostorách Orlovny v Lichnově.
Přijít můžete libovolně, kdykoli Vám to v tuto dobu vyhovuje.
Pokud máte nápady na program, rády je uvítáme.
Doporučujeme vzít si svačinku a bačkory pro dítě i sebe.
Informace:

731 860 256

Těší se na Vás Bára

Nezáleží na věku - jsou mezi námi 16-ti letá děvčata i aktivní babičky.
Stačí vám pohodlné pružné či volné kalhoty, tričko, teplejší ponožky a v případě, že jste více zimomřivá, lehká mikina.
Na cvičení podložku (možno i zapůjčit) .
Pondělí - od 1830 - 1930 hod. nebo 1930 - 2030 hod. dle domluvy
Čtvrtek - od 1830 - 1930 hod. nebo 1930 - 2030 hod. dle domluvy
Těšíme se na Vás

Eva Peigerová

Tel. 737 94 00 94

Od 6. řijna 2010 zase cvičíme
každou středu od 1800 - 1900 hod. v budově Orlovny
Na první schůzce nutná účast rodičů !!!

Začínáme 5. října 2010

Těší se na Vás Tomáš Jaroň

Každé úterý na Orlovně

• pro děti a dívky 1830 - 1915
•
pro ženy
1930 - 2030
S sebou: sportovní oblečení - tenisky pevné, na pití čaj nebo vodu bez bublinek, podložku (možno i zapůjčit) a ručník.
Jeden vstup pro děti 35 Kč, pro ženy 40 Kč.
Těší se na Vás cvičitelka Lenka Šimečková tel. 739 435 183

dětského oblečení, obuvi a potřeb
Akce bude probíhat v říjnu na Orlovně v Lichnově.
Úterý 19. října 2010 9:00 - 11:00 hod.
Středa 20. října 2010
Čtvrtek 21. října 2010 9:00 - 11:00 hod.
Pátek 22. října 2010
Pondělí 25. října 2010

15:00 - 17:00 hod.
15:00 - 17:00 hod.
.
15:00 - 17:00 hod.
15:00 - 17:00 hod.

PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ
VYÚČTOVÁNÍ

Více informací na www.vasvolnycas.cz

Zřizovatel: Orel jednota Lichnov

Marcela Žižlavská 731 860 256 nebo 556 855 082

Pozvánka
Odbor sociálních věcí města Frenštát pod Radhoštěm, ve spolupráci s Informačním centrem,
pořádá v úterý 12. října 2010 pro seniory
Druhou jízdu "OKOLO FRENŠTÁTA"
Cílem letošní cesty budou PUSTEVNY
Odjezd autobusu 13.15 hod. z parkoviště u Alberta. Návrat v 17.00 hod.
Závazné přihlášky přijímáme do 7. října 2010
na tel.: 556 833 183 (Ing. H. Nedvědová) a 556 836 916 (Informační centrum)

Kabelová televize
S rozvojem digitálního vysílání televize v celostátním měřítku vyvstal požadavek mladší generace našich občanů na
digitalizaci místní kabelové televize. Každá změna vedoucí k vyšší kvalitě s sebou přináší pochopitelně vyšší finanční nároky.
Po opakovaném projednání digitalizace kabelovky v radě obce byl firmou CORSAT s.r.o. připraven návrh, který Vám
předkládáme v příloze Zpravodaje, a který by měl být „finančně únosný“ jak pro obec jako vlastníka kabelové televize, tak pro
občany.
Domnívám se, že pro část našich občanů je zveřejněná příloha s termíny set-top-box, multiplex, dekodér apod. „španělskou
vesnicí“ a rozhodující pro ně bude, na co se budou nebo nebudou moci v televizi dívat. Jako uživatel místní kabelovky, který
sleduje občas Zprávy, nějakou detektivku a pravidelně nedělní pohádku, jsem byl ujištěn, že mohu nadále tyto své „oblíbené
pořady“ sledovat „analogově“ i bez pořizování set-top-boxu a dekodéru. To na vysvětlenou těm občanům, pro které není
sledování televize hlavním smyslem života a každý další výdaj z rodinného rozpočtu je pro ně důvodem k zamyšlení.
Šimíček, starosta

Víceúčelové hřiště Orel jednota Lichnov
Otevírací doba říjen 2010
Pondělí až pátek
Sobota
Neděle

10 - 12 hod.
9 - 12 hod.

15 - 18 hod.
15 - 18 hod.
14 - 18 hod.
Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO

Beseda s občany o kanalizaci
Zveme občany na besedu o připravované investiční akci

Odkanalizování obce Lichnov a výstavba ČOV
která se uskuteční
ve čtvrtek 7. října 2010 v 17 hodin
v sále kulturního zařízení v Lichnově
Přítomnými zástupci vedení obce a dodavatelské firmy budou občané seznámeni s projektem a harmonogramem výstavby,
která by se měla realizovat v období březen až říjen 2011. Občané budou informováni o podmínkách připojení svých
nemovitostí na kanalizační síť a administrativních náležitostech, které budou pro připojení vyžadovány příslušnými orgány.
Občanům, kteří se nebudou moci této besedy v Lichnově zúčastnit (z časových nebo jiných důvodů), bude umožněna účast na
besedě se stejnou tématikou v Bordovicích dne 11. října 2010 v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Koncert DH Javořinka

JUBILANTI

V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
Tichavská Ludmila
Najzar Karel
Babinec Arnošt
Špačková Anežka
Tichavský Oldřich
Gilarová Marie
Genzerová Drahomíra
Halušková Marie
Polívková Drahomíra
Debef Jaroslav, MUDr.

60 let
60 let
70 let
80 let
80 let
82 let
83 let
85 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

Oznámení uživatelům kabelové televize Lichnov
Oznamujeme všem uživatelům kabelové televize, že po dohodě s Radou obce bude od 11. října 2010 spuštěn zkušební provoz
digitálního vysílání DVB-C v kabelové televizi.
Digitální vysílání DVB-C umožní zvýšení kvality a počtu vysílaných programů.
Ve dnech 4.-11.10.2010 bude z důvodů doplnění kabelové televize o příjem digitálního signálu docházet k úpravám na
technickém zařízení sítě. V tomto období může docházet ke krátkodobým výpadkům programů.
Od 11.10.2010, při přechodu na digitální vysílání, bude tento přechod doprovázen nutnými změnami v programových
nabídkách:
I. Etapa - zprovoznění digitálního signálu pro všechny programy nabídky MINI a FILMOVÁ
- dojde k přesunu programu ČT4 z kanálu S14 na kanál R11 = 215,25MHz, do MINI nabídky = je nutno nově naladit
- zdůrazňujeme, že všechny analogové programy v nabídce MINI zůstanou zachovány !!! (občané je budou moci přijímat
bez set-top-boxů a dekodérů)

p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

název stanice
Data Internet zpět
VKV rozhlas FM 2
Infokanál Lichnov
Data Internet vpřed
ČT 24
Prima COOL
Nova ***
STV 2
Noe
Nova ***
Markíza
Prima
STV1
ČT 1
CT 4 Sport
ČT 2

zvukový
doprovod 2)

kanál

norma
data

česky

Přímo
Stereo

R3

česky
slovensky
česky
slovensky
česky
česky
slovensky
česky
slovensky
česky
česky
česky

Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo

S6
S7
S8
S9
S10
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

BG
data
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK

jazyk

MHz
15-42
87,5-108
77,25
119
135,25
143,25
151,25
159,25
167,25
175,25
183,25
191,25
199,25
207,25
215,25
223,25

žanr

typ příjmu

informativní

terestrický
digitál PC

zpravodajský
komerční
komerční
veřejnoprávní
náboženský
komerční
veřejnoprávní
komerční
komerční
veřejnoprávní
sportovní
veřejnoprávní

sat. Digitál
sat. Digitál
terestrický
sat. Digitál
sat. Digitál
sat.Digitál
sat. Digitál
sat. Digitál
pozenmní
sat Digitál
sat. Digitál
sat. Digitál

Od 1.11. 2010 budou programy MINI nabídky vysílány i v nekódované digitální formě.
- tato digitální nabídka MINI bude obsahovat: ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, PRIMA
COOL,BARRANDOV,ST1,ST2,MARKIZA,PUBLIC TV,Z1,NOE,ČT HD,NOVA HD.
p.č.
17
18
19
20
21
22
23
24

název stanice
DVB - C
DVB - C
DVB - C
DVB - C
DVB - C
DVB - C
DVB - C
DVB - C

jazyk
česky
slovensky
česky
česky
česky
česky
česky
česky

zvuk. doprovod
MPG 2 / SD
MPG 2 / SD
MPG 2 / SD
MPG 4 / HD
MPG 2 / SD
MPG 2 / SD
MPG 2 / SD
MPG 4 / HD

kanál
S12
S13
S14
S15
S37
S38
S39
S40

MHz
230 - 238
238 - 246
246 - 254
254 - 262
430 - 438
438 - 446
446 - 454
454 - 462

žanr
veřejnoprávní
veřejnoprávní
komerční
komerční
komerční
komerční
komerční
komerční

typ příjmu
sat. Digitál
sat. Digitál
sat. Digitál
sat Digitál
sat. Digitál
sat. Digitál
sat. Digitál
sat Digitál

Dále budou přesunuty analogové kanály FILMOVÉ nabídky:
HBO
z kanálu S38 na K21 - 471,25MHz
HBO 2
z kanálu S39 na K22 - 479,25MHz
HBO Comedy z kanálu S40 na K23 - 487,25MHz
V době od 10.10.-1.11.2010 poběží Promo vysílání pro všechny kanály HBO šířené v analog. vysílání. Od 1.11. 2010 bude
možné HBO kanály sledovat pouze prostřednictvím digitálního signálu DVB-C - tato FILMOVÁ digitální nabídka
v DVB-C bude tedy obsahovat : HBO, HBO2, HBO COMEDY, CINEMAX, HBO HD

II. Etapa - přechod ROZŠÍŘENÉ nabídky
- v době od 1.11. - 8.11..2010 dojde k přepínání placených analogových kanálů ROZŠÍŘENÉ nabídky do digitální formy.
Tento zásah bude pro většinu kanálů skokový, tzn. že většinu programů ROZŠÍŘENÉ nabídky nebude možno po této
změně analogově přijímat
- obsazení jednotlivých multiplexů DVB-C bude zveřejněno k 1.11.2010
- tato nabídka bude kódovaná a pro sledování těchto programů již bude nutné použít DVB-C set-top-box s dekódovací
kartou nebo mít televizor vybavený tunerem DVB-C a rozhraním CI - Common Interface (Common Interface je
„obdélníková zdířka“, která umožňuje rozšířit digitální televizor o nové funkce např. přístupové moduly, do kterých si
uživatelé zastrčí svou kartu pro placený příjem) doplněný o dekodér a kartu.
- sledování programů „ROZŠÍŘENÉ nabídky“ bude stejně jako doposud zpoplatněno

Nabídky SET-TOP-BOXů a dekodérů:
Výrobek
KAON - KCF-ES270 SD zapper

KAON - KCF-S270 HD zapper

KAON KCF-B3001 HD PVR, HDD 320GB

CA modul SMiT Conax chipset pairing
CAM

Popis
DVB-C MPEG2 SD Digital Set Top Box,čeština, tuner MPEG-2,
stereo audio, S/PDIF, composite video, 2x SCART,Conax
embeded
DVB-C MPEG4 HD Digital Set Top Box,čeština, tuner MPEG2/MPEG-4, stereo audio, S/PDIF, HDMI, component, composite
video, 2x SCART,Conax embeded
DVB-C MPEG4 HD PVR Digital Set Top Box, čeština, tuner
MPEG-2/MPEG-4, dva tunery, HDD 320 GB, stereo audio,
S/PDIF, HDMI, component, composite video, 2x SCART,Conax
embeded
Modul do TV přijímačů a STB jiných dodavatelů, včetně
dekódovací karty CONAX

Dekodovací karta CONAX
- k SET-TOP-BOXům bude dodán podrobný popis nastavení a budou přednastavené

Cena s
DPH

1 590

3 290

8 290
1 690
500

Zdůraznění uživatelům kabelové televize:
Digitální nabídka bude šířená ve standartu DVB-C, nikoli standartu DVB-T, který je určen pro příjem pozemního digitálního
vysílání,tzn. Tv přijímače a SET-TOP-BOXy s tímto standartem nezpracují kabelový digitální signál. U některých novějších
typů TV přijímačů je standart DVB-C samozřejmostí, u některých to lze vyřešit změnou SW (pokud tyto služby výrobce
podporuje). V případě užívání, či zakoupení STB z jiných zdrojů, než od operátora KT, je nutné si ověřit, zda patřičný STB
umí standart DVB-C, má slot pro vložení dekódovací karty se systémem dekódování CONAX CAS7, nebo alespoň rozhraní
Common Interface pro dodatečné vložení dekodéru a karty.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace zasílejte své technické dotazy na adresu: corsat@corsat.cz nebo
spravce@corsat.cz nebo volejte 556 710 590, 603 531 164 - Ing. Petr Šindler, 603 468 354 - Miroslav Daněček
případně navštivte naši kancelář na ul. K Nemocnici 18 v Novém Jičíně, v tyto otevírací hodiny:
Pondělí až středa 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek a pátek
8:30 - 13:00
Případně přímo v Lichnově po tel. dohodě.

