INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• Rada obce schválila po posouzení nabídek jako zhotovitele zakázky „Oprava propustku Daremní“ firmu Slumeko s.r.o.,
Štefánikova 58/31, Kopřivnice.
• Rada obce schválila po posouzení nabídek jako zhotovitele zakázky „Oprava kotelny v KZ“ firmu TRASCO spol. s r.o., 1.
máje 823, Rožnov p. R.
• Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu „Autobusová zastávka Zemanův most“ mezi obcí Lichnov a Správou
silnic MSK.
• Rada obce rozhodla o přijetí účelových neinvestičních dotací od Moravskoslezského kraje určených na pokrytí
mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly území kraje v květnu a červnu 2010 s určením pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
• Rada obce schválila nákup hasičské stříkačky v ceně 130 000,- Kč a nákup motorové pily STIHL MS 311, 40/RMC v ceně
13 300,- Kč JSDH Lichnov v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2010.
• Kronikář obce p.Luděk Polívka informoval RO o stavu obecní kroniky. Kronikářka p.Vlastislava Pavelcová vedla obecní
kroniku do r.1988, následující roky byla obec bez kronikáře. V současné době jsou zpracované chybějící roky 1989 až 2008,
rok 2009 je před dokončením. Kronika obce do r.1973 byla přepsána do digitální podoby.

Zdravotnické středisko Lichnov
V měsíci listopadu MUDr. Irsáková neordinuje ve dnech
středa 10. až pátek 12. listopadu 2010 (ani Veřovice, pouze LSPP !!!)
úterý 23. až pátek 26. listopadu 2010
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8.30 do 11.30 hod.
Probíhá očkování proti sezónní chřipce, je zdarma pro pacienty nad 65 let věku, u pacientů po splenektomii, po transplantaci
kostní dřeně, u pacientů, kteří trpí závažným dlouhodobě farmakologicky léčeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích
cest nebo ledvin, u pacientů s diatebem - cukrovkou - léčených inzulínem. Ostatní zájemci si musí očkovací látku i aplikaci
hradit samostatně (233 Kč).

Volby do zastupitelstva obce
Ve volbách do zastupitelstva obce Lichnov dne 15. a 16.října 2010 byli zvoleni tito zastupitelé:
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová:
Švrčková Eva, Mgr., 24 let
Kučerová Blanka, Ing., 62 let
Dobečková Alena, Mgr., 52 let
Pokorný Michal, 35 let
Peigerová Eva, 39 let
Pustějovský Pavel, 44 let
Cochlar Aleš, DiS, 36 let
Boháč Jiří, 40 let
Zemánek Pavel, 50 let

376 hlasů
372
369
336
316
280
238
278 hlasů
263

1.náhradník
2.náhradník

Komunistická strana Čech a Moravy:
Kahánek Jan, 69 let
Raková Dana, 55 let
Babincová Marie, 58 let
Jurková Květoslava, 58 let
Pleskot Pavel, 25 let

191 hlasů
177
174
173 hlasů
167

1.náhradník
2.náhradník

304 hlasů
281
268
264
264
253 hlasů
128

1.náhradník
2.náhradník

Občanská demokratická strana:
Mičulka Aleš, Ing., 35 let
Lukeš Petr, 43 let
Fiala Roman, Ing., 29 let
Keller Stanislav, 33 let
Milata Tomáš, 40 let
Pustějovský Pavel, 58 let
Tichavský Svatopluk, 68 let

Výstavba kanalizace
Vážení občané, dne 7.října 2010 se konala v kulturním zařízení schůzka s občany o kanalizaci, na které byli přítomným
představeni zástupci stavební firmy a stavební dozor, a přítomní občané byli seznámeni s projektovou dokumentací a s dalším
postupem napojení jednotlivých odběrných míst po provedení hlavních a vedlejších stok.
Celá schůzka byla rozdělena do šesti bodů:
1. Úvod - tento bod obsahoval způsob provedení kanalizace (gravitační a tlaková) a dále pak metráž kanalizačních stok.
2. Seznámení s projektovou dokumentací
Tyto informace jsou dostupné na http://www.lichnov.cz/urad/vystavba-kanalizace-cov.htm
3. Časový harmonogram stavebních prací - zde byl představen časový harmonogram zpracovaný stavení firmou, který je
součástí smlouvy o dílo.
4. Řešení připojení jednotlivých objektů k nově vybudované kanalizaci - v tomto bodě bylo přítomným sděleno, co bude nutné
provést, aby svůj objekt připojili k nově vybudované kanalizaci.
Každý vlastník připojovaného objektu bude muset požádat Stavební úřad ve Frenštátě p.R. o povolení přípojky, a to formou
• územního souhlasu, pokud bude délka přípojky do 50 m od septiku po šachtici, která bude umístěna na hranici
pozemku, nebo
• formou územního souhlasu a ohlášení stavby, pokud bude přípojka delší než 50m od místa napojení po stávající septik.
Projektová dokumentace k žádosti pro stavební úřad musí obsahovat:
• Výkresovou část zpracovanou autorizovanou osobou (autorizovaný technik nebo inženýr)
• Stanoviska správců sítí (ČEZ Distribuce a.s., RWE, SmVaK Ostrava a.s., Telefonica O2, Kabelová televize Lichnov)
• Pokud přípojka povede přes sousední pozemek, patřící jinému vlastníkovi, bude nutné s tímto vlastníkem uzavřít
smlouvu o výstavbě na cizím pozemku, což je dostačující pro stavební řízení. Osobně však doporučuji k této smlouvě
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí za účelem vedení inženýrských sítí. Na základě této smlouvy po dokončení
přípojky bude zřízeno věcné břemeno a zavedeno do katastru nemovitosti, což Vám zaručí v budoucnu přístup k přípojce
za účelem údržby. Tyto smlouvy bude nutno doložit k stavebnímu řízení.
• Doba trvání územního souhlasu popřípadě ohlášky je pouze 12 měsíců, proto doporučuji všem občanům, aby
nespěchali a začali vyřizovat příslušná povolení k připojení na novou kanalizaci až v druhé polovině roku 2011
(předpokládá se, že připojování jednotlivých objektů na vybudovanou kanalizaci bude zahájeno v říjnu nebo listopadu
2011). Nicméně projektovou dokumentaci lze připravit již s předstihem.
• Dle informací od projekčních firem cena projektové dokumentace se pohybuje v rozmezí 2000-2500 Kč a cena
projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných náležitostí k stavebnímu řízení cca 2500-3000 Kč.

• Dle příslibu vedení obce budou bezplatně zveřejněny nabídky projektantů, kteří by za Vás tyto služby zajistili.
5. Závěr
6. Diskuze
V rámci diskuze nebylo možno vzhledem k velkému počtu účastníků řešit požadavky a připomínky týkající se jednotlivých
přípojek.
Proto žádám občany, aby své požadavky a připomínky podali písemně na obecní úřad v Lichnově do konce roku 2010.
V průběhu měsíce ledna 2011 budou tyto připomínky řešeny a všechny budou projednány prostřednictvím vedení obce
s projektanty a dodavatelskou firmou. S výsledky budou jednotliví občané včas seznámeni.
Všechny dostupné informace a náležitosti k územnímu souhlasu a ohlášení včetně situací a smluv jsou v současné době
na webových stránkách obce Lichnov, popřípadě k dispozici na obecním úřadě.
Závěrem bych Vás chtěl požádat o pochopení a velkou míru tolerance při realizaci této akce. Věřím, že nové vedení obce si
získá Vaši důvěru a bude Vám nápomocno při řešení problémů vzniklých v průběhu výstavby.
Michal Pokorný
končící předseda Komise pro rozvoj obce
mob. 739 115 318 od 8-17 hod.

Kanalizace - nabídka zpracování projektové dokumentace
Nabízíme zpracování projektu kanalizační přípojky pro Váš rodinný dům. Po dohodě jsme připraveni zajistit i vyjádření
jednotlivých správců k existenci sítí a vyjádření dotčených orgánů.
Kamil Mrva Architects, Kopřivnice
V případě zájmu (od ledna 2011) se prosím obracejte na:
Ing. Jaroslav Holub
742 75 Lichnov 21 (Okluk)
Tel:
+ 420 776 554 929 (O2)
E-mail: studio@mrva.net

+ 420 777 126 754 (Vodafone)

Vypínání elektrického proudu
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí bude
přerušena dodávka elektrické energie
v celé obci (mimo Daremní, Horečky, Davidův mlýn) ve dnech
10. (středa) a 11. listopadu (čtvrtek) 2010
od 8.00 do 16.00 hodin

Základní škola
Šelmy
V pátek 24.9. čekalo na nás ve škole milé překvapení - šálek či spíše hrnec zajímavých informací o šelmách, které žijí
v Beskydech. Povídali jsme si o nich s paní z hnutí DUHA z Třince. Na interaktivní tabuli jsme viděli mnoho fotografií vlka,
rysa a medvěda. Také jsme si mohli vyzkoušet své vědomosti v soutěžích. Kdo zodpověděl správně všechny otázky, mohl si
vzít nálepku zvířete. Na konci povídání jsme si mohli vzít katalogy o těchto zvířatech. Program se nám moc líbil, protože jsme
se dozvěděli mnoho nových a zajímavých věcí o životě našich šelem.
Žáci V. třídy

Bowling
V pátek 24.9.2010 v odpoledních hodinách se naše osmá třída sešla ve Frenštátě p.R., abychom si společně zahráli bowling.
Bylo totiž zvýhodněné vstupné. Měli jsme k dispozici dvě dráhy.
Trochu nás zlobilo ovládání obrazovek s výsledky, ale nakonec se chyba opravila. Někomu se dařilo víc, někomu méně.
Vítězem se stal Láďa Jurek se 103 body. Moc se nám to líbilo.
A. Červenková, VIII.tř.
Dne 24.9.2010 jsme jeli na bowling s naší novou paní třídní učitelkou. Sešli jsme se tam všichni a začali hrát. Nakonec vyhrál
Láďa Jurek. Bylo to pro nás zase něco nového a myslím si, že nás bowling zase o něco víc sblížil. Děkujeme naší třídní
učitelce.
Bára Kubečková, VIII. tř.
Muzeum vystěhovalectví
Dnes jsem se velmi těšil do školy, protože jsme šli do muzea vystěhovalectví. Někteří z nás tam ještě nikdy nebyli. Celou
výstavou nás provázel pan starosta MUDr. Josef Šimíček. Bylo to tam velmi zajímavé. Viděli jsme spoustu starých věcí, o
kterých nám pan starosta vyprávěl. Nejvíc se mi líbila starodávná žehlička, která má uvnitř železo, které se musí před žehlením
nahřát v ohni. Pak nám pan starosta říkal o lidech, kteří se museli v 19. století vystěhovat do Texasu v Americe. Tam si na
úrodných polích založili nový domov. Vesnicím dali jména ze své staré vlasti, aby na ni nikdy nezapomněli. Pak jsme se
zapsali do pamětní knihy a poděkovali panu starostovi za jeho povídání.
Po návratu do školy jsme si modelovali a kreslili věci, které se nám nejvíc líbily. Návštěva muzea se všem líbila. Jsem rád, že
něco vím o historii Lichnova.
Václav K., III. tř.
Písemný úkol žáků 5. třídy
Úkol: Napiš básničku o svých zájmech, která bude mít čtyři verše.
Já rád jezdím na koni,
to je moje umění.
Jana jezdí na kole,
pak se málem zabije.

Radim jezdí na motorce
po poli a po zahrádce.
Večer dělá úkoly
a pak leží v posteli.

Dominik Špaček
Jana Vřesňáková

Radim Pustějovský

Zdenča ráda maluje,
umění tak miluje.
Kytara dobrý nástroj je,
Jirka na ni rád hraje.
Zdeňka Peigerová
Jiří Staněk
Aďa, Lidka, Zuzana
Ty jsou čilé od rána
Lidce se chce ráno spát
Aďu zase trápí hlad
Lidka, Aďa rády kreslí
Zuzka často bouchá pěstí
Máme rády stolní hry
Též jezdit na výlety
Nerady se učíme
A na kole jezdíme.

Čtení knížek všechny baví!
Dobrodružné knihy čteme
a pak si je prožijeme.
Obrázek k nim nakreslíme,
velmi se tím pobavíme.
Tereza Lacinová
Denisa Panáková

Zuzana Gelnarová, Adéla Kaniová, Adéla Pustějovská, Ludmila Tichavská

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Od měsíce listopadu dochází k rozdělení pravidelných čtvrtečních programů pro děti:
• Dovedné ruce
Paní učitelka Dana se bude s děti při této činnosti zaměřovat na zdokonalování motoriky rukou:
(lepení, stříhání, trhání atd.)
• Cvičení na balónech
Cvičení povede maminka Šárka. Cvičit se bude ve dvou skupinách:
mladší děti od 1700 - 1730 hod.
starší děti od 1745 - 1815 hod.
• Výtvarná dílnička nejen pro děti
Budeme malovat, lepit, stříhat, navlékat korálky a použijeme i další techniky na výrobky.
• Kreativní tvoření s Kačkou
Při poslechu příjemné hudby a u kafíčka si vyrobíme dárky nebo maličkosti pomoci různých technik (aranžování, ubrousková
technika, drátkování, pletení z proutí, batika atd.)
Začátky programu budou vždy v 1700 hodin.
V zimním období si mohou děti i dospělí si v době čtvrtečních orloven zahrát stolní fotbal, šipky a pod dohledem i kuželky.
Je také otevřena i tělocvična na hraní her, tančení, cvičení a skotačení nebo hraní ping-pongu.
Program na listopad 2010
Každý čtvrtek od 16.30 do 18.30 hod. v budově Orlovny
Čtvrtek 4.11.
Cvičíme s balóny (vede pravidelně Šárka)
Čtvrtek 11.11.
Dovedné ruce
Čtvrtek 18.11.
Výtvarná dílnička nejen pro děti
Čtvrtek 25.11.
Kreativní tvoření s Kačkou
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.

Zveme Vás v pondělí 22.11.2010 v 17 00 hod. do klubovny na Orlovně
na besedu s paní Mgr. Petrou Sztuchlíkovou ( klinický logoped ) na téma:
LOGOPEDIE
Vývoj dětské řeči od 0 do 3-4 let
(beseda se koná bez dětí)
informace: 731 860 256

SOVIČKA
Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let (i prvňáčci)
v pondělí 8.11. 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

KUŘÁTKA A VRABEČCI
V listopadu každé úterý od 9 do 11 hod. v prostorách Orlovny v Lichnově.
Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let, rádi však uvítáme i maminky nastávající.
Přijít můžete libovolně, kdykoli Vám to v tuto dobu vyhovuje.
Pokud máte nápady na program, rádi je uvítáme.
Doporučujeme vzít si svačinku a bačkory pro dítě i sebe.
Přijďte se za námi pobavit a najít sobě i dětem nové kamarády!
Těší se na Vás Bára
30

30

Nabídka sportovního využití Rodinného centra Orlovna v Lichnově
Pondělí:
Kalanetika: 18:30-19:30 hod. - ženy (E.Peigerová)
Kalanetika: 19:30-20:30 hod. - ženy (E.Peigerová)
Úterý:
Aerobik: 19:30-20:30 hod. - ženy (L. Šimečková)
Středa:
Karate a sebeobrana: 18:00-19:00 hod. - děti (T.Jaroň)
Čtvrtek:
Kalanetika: 18:30-19:30 hod. - ženy (E.Peigerová)
Aerobik:
19:45-20:45 hod. - ženy (L. Šimečková)
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz a na samostatných plakátech.

Zřizovatel: Orel jednota Lichnov Marcela Žižlavská 731 860 256 nebo 556 855 082

Halloweenský čtyřboj
Tojstoráci Lichnov pořádají

Sobota 30.října 2010 od 16 hodin v Orlovně Lichnov
Soutěž o titul „Lichnovský strašák“
Soutěží se v disciplinách: házení na kuželky, tanec na taneční podložce, dovednostní strašení a strašení vzhledem.
Po soutěži proběhne „Halloweenská párty“ (hry a soutěžení, tančení a zábava).
Vstupné děti: v masce 10 Kč, ostatní 20 Kč; dospělí vstupné dobrovolné.
Více na www.tojstoraci.cz

Víceúčelové hřiště Orel jednota Lichnov
Otevírací doba listopad 2010
Hřiště v listopadu uzavřeno, tenis pouze na objednávku (tel. 739 880 862).

90 let Sokola v Lichnově
10.října 1920 byla formálně založena pobočka TJ Sokol - Frenštát v Lichnově.
Jejímu založení předcházely jisté přípravy. Shledávali se příznivci Sokola a získávali se za členy. Po dobrém uvážení bylo
přikročeno k šíření myšlenky sokolské. Dne 19.září 1920 pronesl přednášku o sokolství prof. Zbavitel z Frenštátu asi pro 25
posluchačů. Přednáška byla informační, citově laděna a zanechala dojem v myslích posluchačů.
Po přednášce byl zahájen soupis členstva. Iniciativu a vedení měli v rukou tehdejší vlastenečtí učitelé v naší obci. Byli to:
Samek, Odstrčil, Sehnalová, Kaloč, Bohumínská, Libuše Dobečková a bratři Petr a Bohuš Tobiášovi.
Obor náčelnický si vzal na starost br. Miroslav Stiborek, obor jednatelský br. Petr Tobiáš, obor vzdělavatelský sestra Jůlie
Nováčková, pokladníkem byl zvolen br. Josef Holub. Brzy se začalo cvičit. Ke dni l.dubna 1921 byl stav 84 členů.

Sokol v Lichnově se začal zdárně rozvíjet. Vhodnou místnost pro cvičení poskytl pan Josef Zuzánek ve své restauraci „Okluk".
Členové TJ Sokol sál upravili přístavbou, kde se později promítalo i kino. Dále byla upravena i zahrada na hřiště, kde se
konávala Veřejná cvičení. Řady aktivních členu se rozšířily o Ant. Tichavského, Jana Kociána, Rud. Dobečku a další.
V roce 1938 se sokolové z Lichnova zúčastnili v počtu 33 cvičenců X. sokolského sletu v Praze.
15. března 1939 německá fašistická vojska obsadila republiku a Sokol byl zakázán. Po pětiletém útlaku znovu začal český lid
svobodně dýchat. Sokol ožívá a začíná cvičit, ale jen do roku 1948. Všechna sportovní a tělovýchovná činnost v zemi byla
soustředěna do jedné organizace pod názvem ČSTV. Až po 17. listopadu nastal čas svobody a porozumění.
Ve městech se začal obnovovat Sokol. V Lichnově došlo k obnovení Sokola 3.října 1994.
Byl zvolen výbor:

starosta
místostarosta
jednatel
hospodář
náčelník

Bohumír Petr
Zdeňka Kahánková
Antonín Kahánek
Květoslava Jurková
Petra Špačková

Členská základna měla 61 členů.
Od roku 1995 pravidelně pořádáme dětské Šibřinky. Každoročně vyrážíme na turistické zájezdy po České i Slovenské
republice.
Rok 2000 byl zvlášť významný, mimo pravidelné cvičení všestrannosti, jsme se s 9 dívkami a 5 chlapci zúčastnili XIII.
Všesokolského sletu v Praze.
K dnešnímu dni má členská základna 41 členů. Pravidelně cvičíme v tělocvičně ZŠ Lichnov a to: starší žačky, ženy, muži.
Děkujeme Vám za vaši přízeň, kterou Sokolu projevujete svou účastí v tělocvičně, na Šibřinkách i na zájezdech.
Sokolu „ZDAR!"
Začínáme cvičit 4. října 2010
Pondělí: muži
17.30 - 19.00 hod.
ženy
19.00 - 20.00 hod.
Úterý: žákyně 17.00 - 18.30 hod.

Jak se připravit na topnou sezónu….
Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané znovu začínají mít starost o to, jak si své domovy dostatečně vyhřát. Hasiči
v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíždějí k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že
nejde o plané varování potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kdy od komínů vzniklo
v 1. pololetí 2010 už 29 požárů.
Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů
by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína odborníky kominíky.
Pamatujte, že i sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a
následný otevřený požár, nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
1. ledna 2011 nabude účinnosti nové Nařízení vlády ze dne 1.3.2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti nezměnilo, je povinnost nechat si pravidelně komín vyčistit a
zkontrolovat jeho technický stav. Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním provozu
spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem
a po skončení topné sezóny. Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW provádí
jedenkrát ročně.
U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně. Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW
včetně lze provádět svépomoci, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizí komínu i v případě,
že se chystáte připojit nový spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedeném čištění vydá kominík doklad, nebo
revizní zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.
I v případě hrozícího nebezpeční se snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Případný požár co nejdříve oznamte
hasičskému záchrannému sboru na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by
popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2010/2011

Stav po 2.kole:
Muži:

Ženy:

1. místo - Ing.Matúš Miroslav (904)
1. místo - Polívková Soňa (697)
2. místo - Jurek Stanislav (876)
2. místo - Mikundová Mirka (666)
3. místo - Koudelák Jaroslav (846)
3.místo - Drozdová Miroslava (376)
4. místo - Mikunda Petr ml. (771)
5. místo - Dadák Lukáš (734)
6. místo - Švrček Zdeněk (658)
7. místo - Kludský Jan (601)
8.místo - Běčák Alois (369)
Další termín: 3. kolo - 19.11.2010 - začátek v 17.00 hodin !!!
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).
Stále možnost se přihlásit.

Z obecní kroniky
Rok 1973
Myslivecké sdružení LichnovLichnov-Bordovice
Členové MS odpracovali v roce 1973 5.161 hodin, které byly rozděleny následovně: pro myslivost 1.363 hodin, budovatelské
práce 2.714 hodin, pro lesnictví 815 hodin a pro JZD 269 hodin.
Lovecká sezóna byla v tomto roce celkem úspěšná, i když se projevil menší počet zajíců. Bylo uloveno 30 ks srnčí zvěře, 164
zajíců, 321 bažantů. Škodné: 10 lišek, 3 kuny, 14 vran, 5 tchořů, 19 lasic, 113 sojek.
Poprvé v historii naší myslivosti máme ve stavu zvěře i 7 kusů zvěře vysoké a povolen 1 kus laně k odstřelu. Tato však nebyla
střelena, neboť odstřel byl ponecháván až na poslední chvíli.

Nabídka suchého řeziva
Přijďte do firmy ASOMPO, a. s. pro sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny:
dub fošny 50 mm - výběr
dub prkna 30 mm - výběr
Sídlo:

13.500,- Kč/m3 + DPH,
10.700,- Kč/m3 + DPH.

Životice u Nového Jičína 194

Kontakt: telefon 556 759385, www.asompo.cz

Nabídka ČD Net
Informační centrum Frenštát pod Radhoštěm má od října 2010 v prodeji první poukázky ČD Net na jednodenní dopravu
vlakem po celé České republice. Tyto poukázky jsou v prodeji, jako Infobalíček s pohlednicí města za velmi výhodnou cenu
250,- Kč.
Poukaz opravňuje jeho držitele pohodlně cestovat ve 2. vozové třídě. Jedná se o jednodenní přenosnou síťovou jízdenku, se
kterou nemusíte čekat dlouhé fronty na nádraží, ale můžete nastoupit rovnou do vlaku. ČD Net platí pro všechny typy vlaků,
včetně Pendolina (SC), do kterého je však nutno zakoupit místenku. Tuto poukázku pouze předložíte průvodčímu ve vlaku
nebo pokladní ČD. Výměna za jízdenku není nijak zpoplatněna!!!
Se získanou jízdenkou můžete celý den jezdit vlakem pouze v rámci celé ČR. Jízdenka je platná 24 hodin, počítáno od
půlnoci do půlnoci. Pokud budete cestovat mimo ČR platí vám poukaz až do hraničního bodu, kde si budete muset zakoupit
jízdenku do ciziny.

Hubertský večer
Myslivecké sdružení Lichnov-Bordovice
Vás zve na

Hubertský večer
dne 27. listopadu 2010 v 19 hodin v Kulturním zařízení ve Vlčovicích
Tombola, občerstvení a myslivecká kuchyně
Cena místenky 200,- Kč

Hudba: Meteor

Předprodej: Zdenka Babincová, Lichnov 110 (ve dnech 15. - 17.11.2010)

Mikulášská nadílka
Orel Lichnov, Rodinné centrum a Tojstoráci
pořádají

v neděli 5.prosince 2010 v 15 hodin v sále kulturního zařízení
Přihlásíte-li své děti do 30. listopadu 2010 u Marcely Žižlavské a přispějete-li Mikuláši 50 Kč na dítě, obdrží Vaše dítě od
Mikuláše balíček v hodnotě 60 Kč.

JUBILANTI
V měsíci listopadu se dožívají významného jubilea:
Quardová Irena, Ing.
Smolanová Pavla
Běčák Alois
Pustějovský Stanislav
Lacinová Eva
Švrček Jan
Kocián Karel
Drozdová Ludmila

60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
80 let
81 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

