INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
•
•

RO schválila zapůjčení radaru (+ kamera) pro měření rychlosti na komunikacích na dobu 2 měsíců
RO schválila provedení revizních prohlídek mostů v majetku obce v cenové relaci dle předložené nabídky

•

RO schválila
- uzavření Smlouvy o spolupráci mezi fa Ludvík Moravia, s.r.o., Kopřivnice a Obcí Lichnov při zajištění promítání filmů pro veřejnost
- pro děti i dospělé v zařízení Obce Lichnov - sále Kulturního zařízení na dobu určitou - 6 měsíců od uzavření smlouvy
- uzavření Smlouvy mezi fa Ludvík Moravia, s.r.o., Kopřivnice a Obcí Lichnov o výpůjčce promítacího zařízení v majetku Obce
Lichnov pro zajištění promítání filmů pro veřejnost v sále Kulturního zařízení v Lichnově s platností na dobu určitou - 6 měsíců od
uzavření smlouvy
- Podmínky spolupráce mezi fa Ludvík Moravia, s.r.o., Kopřivnice a Obcí Lichnov při zajištění promítání filmů pro veřejnost v sále
Kulturního zařízení v Lichnově na dobu určitou v návaznosti na výše uvedené smlouvy.

•

RO jmenovala p. Tomáše Milatu, člena RO, jako pověřeného zástupce Obce Lichnov pro styk s fa Ludvík Moravia, s.r.o., při zajištění
promítání filmů pro veřejnost v sále Kulturního zařízení v Lichnově.

•

RO souhlasila se zajištěním provozu svozu biologického odpadu v r. 2009 dle předloženého návrhu (navýšení ceny za svoz) v rozsahu lx
týdně a rozšířením počtu sběrných nádob o 4 kontejnery. Rada doporučuje úpravu rozpočtu - navýšení výdajů v kapitole „Komunální
odpady“.

•

RO schválila uzavření smlouvy s fa INFOKANÁL,s.r.o., V Tůních, Praha 2 - Nové Město k provozu SMS - informačního systému

•

RO projednala za účasti zástupců oddílu kopané NFC Lichnov změny ve vedení oddílu a priority další spolupráce a možnosti podpory ze
strany obce

SMS InfoKanál
Vážení občané, pro zkvalitnění Vaší informovanosti o aktuálních nabídkách v naši obci (prodeje, poskytování služeb) a současně s důrazem
na okamžité informování při vzniku mimořádných událostí (např. přerušení dodávek vody, plynu, elektrické energie apod.) zavádí obec
Lichnov novou službu - SMS InfoKanál, místní rozhlas „do kapsy“.
Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů formou krátkých textových
zpráv. V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, Vám nabízíme efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých
informací. Služba funguje pro zákazníky všech českých mobilních operátorů.
Stačí, když odešlete jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem
můžete službu kdykoliv zrušit. Tato registrace je zcela anonymní, tzn. v databázi je udržováno jen telefonní číslo bez osobních údajů.
Přihlásit se můžete okamžitě!

Přihlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:

Odhlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:

IK LICHNOV REG
Na telefonní číslo: 605 733 680

IK LICHNOV ODREG
Na telefonní číslo: 605 733 680

Pozor! Je důležité dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo
telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Odesílaní zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle
tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co zaplatíte v souvislosti s touto službou, je odeslání
jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související
náklady nese obec Lichnov.
Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se! Jedná se o službu, která je tady pro Vás.
Další informace podá Obecní úřad, e-mail obecniurad@tkrlichnov.cz tel. 556 855 017

Ordinace Lichnov
Od 1.února 2009 došlo ke změně ordinačních hodin MUDr. Irsákové:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 - 11 hod.
11,30 - 13,30 hod.
15,00 - 18,00 hod.
8,00 - 10,30 hod.
11,30 - 13,30 hod.

Odpady
Termíny svozu odpadů v roce 2009:
Komunální odpad (popelnice): pátek lichý týden; Zadky a Kúty středa lichý týden
Plasty: 5. a 13.března, 2., 16. a 30.dubna, 14. a 28.května, 11. a 25.června, 9. a 23.července, 6. a 20.srpna, 3. a 17.září, 1., 15. a 29.října, 12. a
26.listopadu, 10. a 23.prosince.

Zima a chodníky
V posledních desetiletích byly vybudovány v obcích naší republiky (včetně naší obce) kilometry nových chodníků. Přispělo to bezesporu
k lepšímu vzhledu obcí i k větší bezpečnosti jejich obyvatel.
Povinností vlastníka chodníku (v tomto případě obce) je péče o jeho údržbu. Většinou to nebývá spojeno s většímu obtížemi, pokud… pokud
nepřijde zima jako ta letošní, s bohatou sněhovou nadílkou. Pak tato napohled samozřejmá a zdánlivě nenáročná povinnost vlastníka se
změní v obtížně řešitelný problém, i když je k tomu vybaven například sněhovou frézou.
Odstranit mnohatunovou sněhovou pokrývku z chodníku, vklíněného mezi státní komunikaci a soukromé pozemky, lze dvěma způsoby;
přemístění sněhu na státní komunikaci připomíná práci bájného Sisyfa - každým projetím sněžného pluhu po komunikaci je stejné (ne-li
větší) množství sněhu v ještě hutnější podobě zpět na chodníku a ani sněhová fréza si s tímto nadělením posléze neporadí. Využíván je tedy
druhý způsob - přemístění sněhu frézou na přilehlé pozemky, kde ve většině případů by nemělo docházet k větším materiálním škodám.
Setkáváme se však s kritikou a zamítavým přístupem k tomuto řešení ze strany majitelů přilehlých pozemků. Teoreticky zůstává ještě třetí
možnost - odvážení desítek tun sněhu na odlehlá místa; k tomuto řešení však obec není způsobilá ani finančně, ani technickými prostředky a
lidskými silami. Nechci zmiňovat poslední možnost - ponechat chodníky jejich osudu a obrnit se proti kritickým připomínkám občanů (a
využívat obecní techniku jen k údržbě chodníků v parku u kostela a na místním hřbitově). Chtěl bych proto dotčené majitele pozemků
požádat o shovívavost a realistický přístup k řešení tohoto problému.
Doufejme, že letošní sněhový příděl je vyčerpán, a že se už budeme potýkat jen s odstraňováním jeho zbytků (i když ani to se neobejde bez
připomínek občanů).
Šimíček, starosta obce

Základní škola

Lyžařský výcvik

Od 9.2. do 13.2.2009 se 22 žáků 7., 8. a 9. třídy zúčastnilo lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích.
V Karlovicích sněhu není,
je nám z toho na brečení.
Na Pustevny pojedem,
moc si to tam užijem.
První den jsme jeli na Pustevny, kde byl zaručeně sníh. Po příjezdu na hory jsme se rozdělili na tři výkonnostní družstva. První dvě skupiny
odjely s panem Janem Matúšem a paní zástupkyní Martinou Bílkovou na velkou sjezdovku. Třetí družstvo zůstalo na malé sjezdovce Šumná
s paní ředitelkou Alenou Dobečkovou. Po návratu na chatu do Velkých Karlovic jsme měli přednášku o horách s panem Matúšem.
V úterý jsme jeli lyžovat do Karolínky, která je vzdálená asi 6 km od Karlovic. Při příjezdu se většina toho svahu zalekla, ale sjeli ho
nakonec všichni.

Když se podívám na ten svah,
mám hned bobek v kalhotách.
Po příjezdu zpátky měla připravený zajímavý program paní ředitelka. Ve středu jsme opět byli na Pustevnách. Na Velkou sjezdovku jsme už
jeli všichni.
Sjezdovka se jmenuje Velká,
ale pro nás je už hodně lehká.
Včera led a dneska sníh,
jezdilo se o moc líp.
Po návratu měl promítání o Himálajích opět pan Matúš.
Ve čtvrtek jsme už konečně lyžovali ve Velkých Karlovicích na sjezdovce „U Bambuchů”. Ten den se pořádal „Karlovice open cup“ - tedy
velký slalom. Odpoledne jsme hráli sněhové ragby a po příchodu na chatu stolní tenis. Po večeři nás čekaly zábavné hry paní zástupkyně.
V pátek jsme opět lyžovali na sjezdovce „U Bambuchů“. Každý byl v masce, protože jsme měli karneval na lyžích.
Domů jsme přijeli okolo 13 hodiny. Celý lyžák se nám moc líbil.
Lyžaři a lyžařky VII. třídy
Ze školních sešitů
Zíválek a vlk
Za sedmi horami a sedmi řekami bydlel človíček jménem Zíválek. Říkalo se mu tak proto, že stále zíval. Ale také pořád naříkal: „Kéž bych
byl něčím užitečný!“ Jednoho dne si vyšel do lesa, kde se cítil dobře. Když došel na paseku, uslyšel křik. Rychle běžel ke stromu, kde seděla
malá holčička a kousek od ní vlk. Zíválek nečekal, zívnul jak nejvíc to jen šlo a vlk odletěl až za hory. Holčička byla zachráněna. Všichni se
radovali, jak je Zíválek statečný. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Zdeňka P., III. třída

O statečném Zíválkovi
Byl jednou jeden chlapec a tomu říkali Zíválek. Když zívnul, otřásla se zem na míle daleko. Jednoho krásného dne se na ves vrhl obrovský
stín. Všichni se podívali na nebe a uviděli strašného draka Čtverhlavce, který přistál na louce za vesnicí. Zíválek řekl: „Já toho draka
skolím!“ Vydal se na louku a zvolal: „Hej, ty čtyřhlavá šeredo, vylez!“ Pak skočil drakovi na ocas, vylezl mu na hřbet a třikrát sekl mečem.
Uťal tři hlavy, ale drak měl ještě čtvrtou hlavu. Zíválek si zívnul a drak padl. Zíválek radostí řval na celou ves: „Hurá, drak padl!“ A všude
na Moravě se slavilo vítězství.
Michal Š. 2, III. třída
Školní kyslíkový dráček
Jednoho dne jsme přišli do školy, aniž bychom věděli, že v noci někdo byl v kabinetu chemie. Dělal tam pokusy moudrosti. Smíchal vodík,
kyslík a jednu dosud neznámou tekutinu. Poté zašel do skladu učebnic, odkud si vzal pro každý ročník jednu učebnici češtiny, matematiky,
přírodovědy, vlastivědy a hudební výchovy. S nimi se vrátil do kabinetu chemie a přidal tyto učebnice do přípravku. Ten postavil před dveře
kabinetu.
Ráno se zrodil devítihlavý dráček, který byl celý modrý. Schoval se za klavír, a když kolem šel hloupý žák, plivl mu dráček plamínky
moudrosti na hlavu. Poté byli dotyční žáci nejchytřejší z celé školy.
Petr G., IV. třída

Hasiči upozorňují…
Každoročním problémem jsou požáry způsobené nejen při jarních pracích na zahrádkách a polích, ale i neopatrností při zacházení
s otevřeným ohněm v přírodě. Pokud pálení nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné
mít v blízkosti ohniště připravené vědro nebo konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku
uhasit, a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí
tak rozšíření ohně do okolí. A to i kdyby bylo pod neustálým dohledem. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i
jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Rovněž chceme připomenout, že po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Rodiče bychom chtěli
upozornit na to, že jsou ze zákona odpovědni za své děti, a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení
s ohněm a kde se ohně rozdělávat nesmí. Snažit se nedopustit, by si děti rozdělávaly oheň bez dohledu dospělé osoby. V případě vzniku
požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
Pokud jde o právnické a podnikající fyzické osoby, ty sice mohou provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad,
spadané listí apod.), ale jsou povinny učinit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten

může stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická
nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret
apod. a v případě zpozorování ohně nebo kouře ihned informovat operační středisko hasičského záchranného sboru na číslech 150 nebo 112.
I přes pravidelná upozornění ve sdělovacích prostředcích na nebezpečí hrozící při vypalování suchých travních porostů každoročně vyjíždějí
hasiči k takto způsobeným požárům, které bohužel často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorších případech ztrátou
lidského života.
Hasičský záchranný sbor MSK

Nabídka zabíjačkových výrobků
Prodej zabíjačkových výrobků a masa
v pátek 3.dubna 2009 od 10 do 12 hod.
na moštárně.
Objednávky na tel.č. 604 123 734 nebo v hostinci „Na Obecní“.

Sběr papíru v ZŠ
Sběr starého papíru organizuje Základní škola Lichnov celoročně.
 Sběr můžete vozit do školy průběžně, ve všední dny, v sobotu i v neděli na školní dvůr a ukládat pod střechu.
 Zajistíme i přímý odvoz od vás z domu, stačí zavolat do školy na tel. č. 556 855 031.

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Program na březen 2009
Scházíme se každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. a v úterý (co 14 dnů) 9,30 - 11,30 hod. v Orlovně

Čtvrtek 5.března 2009

PLETEME Z PEDIGU NA VELIKONOCE

Úterý 10.března 2009
Čtvrtek 12.března 2009

Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)
Prázdninový program - připravuje Treni (Jirka M.)

Čtvrtek 19.března 2009

Výtvarná činnost pro děti

Úterý 24.března 2009

Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)
Odpolední dílnička u kafíčka (nejen) pro maminky

Čtvrtek 26.března 2009

MALUJEME A ZDOBÍME VAJÍČKA - různými technikami
( s sebou vajíčka vyfouklá, umělá, polystyrénová atd.)
Přezůvky pro dospěláky i pro děti s sebou.

Příspěvek na provoz 10 Kč (v ceně čaj)
V době rodinného centra je otevřen bar na kuželně.
Pro děti bude pitný režim zajištěn.

Zřizovatel: Orel jednota Lichnov

kontaktní osoba : Marcela Žižlavská
Tel. 731 860 256 nebo 556 855 082

*************

Beseda s Mgr. spec. pedag. K. Kovářovou
POVÍDÁNÍ O DĚTECH - CO NÁS MŮŽE, ALE NEMUSÍ POTKAT
Pondělí 23.března 2009 v 16,30 hod. na Orlovně

dětského oblečení, obuvi a potřeb
Akce bude probíhat v prostorách na Orlovně v Lichnově
Pondělí 30.března 2009
Úterý 31.března 2009
Středa 1.dubna 2009
Čtvrtek 2.dubna 2009

9:00 - 11:00 15:00 - 17:00 PŘÍJEM
9:00 - 11:00 14:00 - 17:00 PRODEJ
9:00 - 11:00 15:00 - 17:00 PRODEJ
16:00 - 18:30 VYÚČTOVÁNÍ

Přijímáme: dětské oblečení a obuv do velikosti 170, potřeby pro děti (chůvičky, autosedačky, hračky, pohádky na originálních nosičích MC, CD, DVD, knížky), dětské vybavení (kola, brusle atd.)

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2008/2009
Stav po 6.kole:
Muži:
1. místo - Ing. Matúš Miroslav (1727)
2. místo - Jurek Stanislav (1645)
3. místo - Mikunda Petr ml. (1592)
4. místo - Běčák Alois (1500)
5. místo - Kludský Jan (1365)
6. místo - Švrček Zdeněk (1321)
7. místo - Koudelák Jaroslav (1226)
8. místo - Kotek Václav (1130)

Ženy:
1. místo - Polívková Soňa (1373)
2. místo - Mikundová Mirka (1341)

Další termín: 7. kolo - 27.3.2009 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

Turnaj v kuželkách
Orel jednota Lichnov
pořádá
v sobotu 21. března 2009

o putovní pohár starosty Orla jednoty Lichnov

VIII. ročník
(soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev)
Presentace: děti do 15 let 8,00 - 8,20 hod
Začátek:

děti
ostatní

ostatní

12,00 - 12,45 hod

8,30 hod
13,00 hod

Startovné: děti
mládež 15 - 18 let
ostatní

10.- Kč
20.- Kč
30.- Kč
Sportovní obuv (přezutí) s sebou
Občerstvení zajištěno

TOJSTORÁCI LICHNOV POŘÁDAJÍ LETNÍ TÁBOR

NÁROD DRUIDŮ OHROŽEN!
VĚTŠINA DRUIDŮ VYVRAŽDĚNA!
ZŮSTALA JEDINÁ OSADA!

A právě v té se ukryli Keltové, jež mají odhodlání porazit nepřítele.
Vydej se s námi za tajemstvím Druidů a pomoz tak.
Od: neděle 5.7.2009
Do: sobota 18.7.2009

Cena: 2900,- Kč
Stanová osada Valašská Senice (Pulčiny)

Doporučený věk: 10-15 let
Bližší informace a přihlášku najdeš na letácích, webu nebo tel. 775 921 423
WWW.TOJSTORACI.CZ

Kinokavárna Lichnov
Sobota 7.března 2009
Madagaskar 2 - Útěk do Afriky
Animovaná komedie USA
Začátek v 17 hodin

Vstupné 68 Kč

Klub důchodců
Zveme členy Klubu a občany na promítání videonahrávek z archivu p.Miroslava Kostelníka
„Studio Papež“
Přijďte v úterý 3.března 2009 v 17 hodin do klubovny „Na Obecní“.
Těší se na Vás výbor Klubu důchodců

Pozvání na ples
Hostinec „Na Obecní“ pořádá

Sobota 28.března 2009 od 19,00 hodin v Kulturním zařízení v Lichnově
Opět se skvělou kapelou „PAZUŘI“
Vstupné 250 Kč (v ceně je zahrnuta večeře)
Prodej vstupenek od 2.března 2009 v hostinci „Na Obecní“

JUBILANTI
V měsíci březnu se dožívají významného jubilea :

Pavel Milan
Damková Mirka
Vaňková Ludmila
Mertová Anežka
Pensimusová Jiřina
Petr Alois

60 let
65 let
65 let
82 let
86 let
89 let

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let
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