INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání zastupitelstva obce (ZO)
16. jednání zastupitelstva obce dne 19.března 2009
• schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b) závěrečný účet obce za rok 2008 a vyjádřilo souhlas s
hospodařením obce Lichnov včetně vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Lichnov s výhradou ve smyslu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichnov za r. 2008
• schválilo s platností od 19.3.2009 zřizovací listinu organizační složky obce Muzeum vystěhovalectví a změnu zřizovací listiny stávající
organizační složky obce Klub důchodců
• schválilo úpravu měsíčních odměn odměňovaným neuvolněným členům ZO
• schválilo úpravu rozpočtu obce na r. 2009 - rozpočtové opatření č. 1 - na celkovou výši 12 868,3 tis. Kč

Kanalizace obce
Následující informaci si můžete vyhledat na http://www.sfzp.cz/sekce/85/prijate-a-schvalene-zadosti/
Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených řídícím orgánem k poskytnutí
podpory
1.1 - Snížení znečištění vod - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů - Projekt pod 2000 EO
1.2
Akceptační číslo
08017841
Celkové náklady
166 733 280,Požad.podpora ze
SFŽP
21 817 501,-

Žadatel
Obec Lichnov
Uznatelné
náklady
146 350 021,Hodnocení
KPS
Ano

Název opatření
Odkanalizování
obce Lichnov

Okres
Nový Jičín

Kraj
Moravskoslezský
kraj

Požad.dotace
z FS
124 397 518,-

Požad.dotace ze
SFŽP
7 317 501,-

Požad.půjčka ze
SFŽP
14 500 000,-

Řídící výbor OP
ŽP
Ano

Rada SFŽP
Ano

Toto je zatím jediná dostupná informace o výsledku žádostí obcí Lichnov a Bordovice o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace.
O dalším postupu ve výstavbě kanalizace obce budou občané včas informováni prostřednictvím Zpravodaje.
Předpoklad realizace v letech 2010 a 2011.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Velkoobjemový odpad - kontejnery

Pondělí 20.dubna 2009
Okluk
Dolní dráhy
Komínovka
Váha ZD

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

Pátek 24.dubna 2009
u kostela
10,00 - 18,00
„Klimíček“ čp. 274 16,00 - 16,30
Daremní
16,30 - 17,00
přejezd k Vlčině
17,00 - 17,30

Středa 29.dubna 2009
Kúty

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 (včetně oken).

Nebezpečný odpad - sobota 18.dubna 2009 (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 -

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

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

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.
Seznam elektrozařízení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, sporáky aj.)
Malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce aj.)
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, tiskárny aj.)
Spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, hudební nástroje aj.)
Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky)
Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje, sekačky aj.)
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
Lékařské přístroje

Elektrozařízení budou odebírána bezplatně a pouze v úplném stavu (nesmí chybět jednotlivé části).

Informace zdravotnického střediska v Lichnově
MUDr. Jana Irsáková neordinuje
středa 15. až pátek 17.dubna 2009
Zástup: MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice denně v čase 09,00 - 11,30 hod.
Čtvrtek 16.dubna 2009 bude v ambulanci v Lichnově sestra přítomna (odběry) v čase 07,30-09,30 hod.

Základní škola
Kalibro testy
Nastává 4. únor a my, žáci 5. třídy, jsme trochu nervózní. Čekají nás testy Kalibro, testy, které nás mají prověřit, co už umíme za 1., 2., 3., 4.
a polovinu páté třídy.
Nejprve český jazyk, druhý den matematika. Po napsání a odeslání do Prahy budeme srovnáváni i s ostatními školami z celé České
republiky.
Ve středu hned první hodinu jsme šli do učebny 9. třídy, kde jsme dostali papíry se zadáním, a po vyplnění formuláře a přečtení textu
vypracovávali úkoly. Po 60 minutách (někteří i dříve) jsme odevzdali testy, ať jsme je stihli, nebo ne. Druhý den nás čekala matematika.
Opět první hodinu, ale nyní ve speciální učebně. Papíry s formulářem stejné jako při českém jazyce.
60 minut uběhlo jako voda a my jsme museli skončit. Teď jsme celí netrpěliví, jak to dopadne.
Žáci 5. třídy

Čteme v mateřské škole
Žáci 5. třídy vždy po obědě chodí číst dětem do mateřské školy. Vybraná dvojice žáků předčítá různé pohádky o zvířatech. Dětem se to prý
líbí a nám se také líbí číst malým dětem.
Já osobně jsem tam četl jako první s Janem Poláškem. Četli jsme příběhy Ferdy Mravence. Všimnul jsem si, jak to tam vypadalo a změnilo
se od dob, když jsem tam chodil jako malý já. A změnilo se to tam docela hodně. Mají tam krásnou kuchyňku a plno hraček.
Jakub Dobečka, V. třída
Ve středu jsem s kamarádem četl dětem ve školce. Po obědě jsme šli s paní učitelkou číst pohádku o zvířátkách. Já jsem četl jako první a
kamarád Kuba druhý. Děti ze školky byly moc hodné a pozorně poslouchaly. Paní učitelka dětem dávala otázky a ony na ně odpovídaly.
Když jsme dočetli, dostali jsme bonbon a odešli jsme do školní družiny.
Lukáš Marák, V. třída

Přehled poskytovaných sociálních služeb ve Frenštátě p.R. a okolí
Sociální služby zabezpečují jejich poskytovatelé na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách jednotlivcům,
rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi jejich nejpočetnější příjemce patří
zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby v tíživé životní situaci. Poskytují se jako služby pobytové,
ambulantní nebo terénní. Připravuje se vydání podrobného katalogu a letáku s přehledem sociálních služeb pro občany zdarma. K dispozici
budou rovněž na webových stránkách města Frenštát p.R. Bližší informace k sociálním službám podá
Kristýna Ambrožová
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor sociálních věcí, tel. 556 833 182
e-mail: kristyna.ambrozova@mufrenstat.cz
Azylové domy, krizová pomoc, noclehárna, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Azylová ubytovna, město Frenštát pod Radhoštěm, tel. 556 839 099
• Domov pro rodiče a děti v nouzi, Salus o.p.s, Kopřivnice, tel. 556 810 160
Azylový dům (pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení), krizová pomoc
(terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná na přechodnou dobu ohroženým osobám), sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (ohroženými krizovou sociální situací)
• Azylový dům, Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, tel. 556 812 811
Azylový dům, noclehárna (pro osoby bez přístřeší)
Denní stacionáře, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, týdenní stacionář
• Slezská diakonie, Domov Tichá, tel. 556 858 140, 554 620 480
Denní stacionář (ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností), domov pro osoby se zdravotním postižením (pobytové služby
osobám se sníženou soběstačností), odlehčovací služby (terénní, ambulantní nebo pobytové služby osobám se sníženou soběstačností s
cílem umožnit nezbytný odpočinek pečující fyzické osobě), týdenní stacionář (pobytové služby osobám se sníženou soběstačností)
• Kopretina, středisko sociálních služeb města Kopřivnice, tel. 556 802 483
Denní stacionář
Domovy pro seniory (pobytové služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku)
• Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm, tel. 556 835 664
• Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín, tel. 556 709 033
Domovy se zvláštním režimem (pobytové služby osobám se sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, demencí
nebo závislosti na návykových látkách)
• Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí se zvláštním režimem, e-mail domov@domovfrydlantno.cz
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (poskytování ambulantních, popř. terénních služeb osobám ve věku od 6 do 26 let ohroženým
společensky nežádoucími jevy)
• Klub Kryt, město Frenštát pod Radhoštěm, tel. 556 833 184
Pečovatelská služba (vyjmenované úkony terénní nebo ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností a rodiny s dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc)
• Pečovatelská služba, Město Frenštát pod Radhoštěm, tel. 556 835 482
• Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Charita Frenštát pod Radhoštěm, tel. 556 836 937
• THERÁPON 98, a.s., Kopřivnice, tel. 556 870 111
Odborné sociální poradenství (poskytuje se širokému okruhu sociálních skupin osob, zahrnuje též sociální práci a půjčování
kompenzačních pomůcek)
• Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s., poradna pro uživatele sociálních služeb - Nový Jičín, tel. 556 709 403

Turnaj ve stolním tenisu

Hostinec „Na Obecní“ pořádá
turnaj ve stolním tenisu
„Memoriál Jaroslava Kvity“
pro neregistrované hráče starší 18 let
Sobota 11.dubna 2009 v KD Lichnov

Začátek v 11,00 hod.
Prezentace od 10,00 hod.

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

Čtvrtek 2.dubna 2009

Sport, deskové hry a tančení podle hudby

Úterý 7.dubna 2009

Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)

Středa 8.dubna 2009 !!

Velikonoční vyrábění

Čtvrtek 16.dubna 2009

Výtvarná činnost pro děti

Úterý 21.dubna 2009

Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)

Čtvrtek 23.dubna 2009

Odpolední dílnička u kafíčka (nejen) pro maminky
TECHNIKA KORÁLKOVÁNÍ

Čtvrtek 30.dubna 2009

Slet čarodějnic

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

Tojstoráci, Orel Lichnov a Rodinné centrum Vás zvou

Sobota 4.4.2009 od18:00
Kulturní dům Lichnov
Letem světem s Tojstorákem aneb TojOslavy 2
Vystoupení lichnovských dětí v rámci oslav dvou let od založení oddílu Tojstoráci

-

Velikonoční neděle 12.4.2009 od 14:00
Víceúčelové hřiště Lichnov (za nepříznivého počasí KD Lichnov)
Velikonoční odpoledne - putování za zajíčkem
soutěže pro děti, maminky i tatínky
velikonoční prodej výrobků dětí a maminek

-

Čtvrtek 30.4. od 16:00
Víceúčelové hřiště Lichnov
Slet čarodějnic
Čarodějnické soutěže pro děti i dospělé
U dětí i dospělých je vítán vstup v čarodějnických maskách
Pojeďte na letní tábor s Tojstoráky
Termín: 5.7. - 18.7. 2009
Místo: Valašská Senice (Pulčiny) - stany s dřevěnou podsadou
Věk: 10 - 15 + výjimky
Cena: 2900,- Kč
Program: dobrodružství, zábava, hry, poznání, celotáborová hra

Kalanetika

Pro ty z Vás, které se cítíte unavené, vyčerpané, bez chuti do života a s mizerným sebevědomím - máme pro Vás výzvu. Přijďte jednou
taky! Nezáleží na věku (jsou mezi námi 16ti letá děvčata i aktivní babičky), nezáleží na kondici - tu budeme tvořit. Mnohá z nás máme
navíc svá různá zdravotní trápení či omezení - nic není překážkou. Vše probereme a najdeme řešení.
Nejde o hektické a fyzicky náročné cvičení. Základem jsou pomalé, nenáročné, opakované posilovací a protahovací cviky, které zvládne
každá z Vás. Jde jen o to, jak poctivá k sobě budete, jak se naučíte soustředit sama na sebe, nekritizovat se a přirozenou cestou zvedat to své
zdravé sebevědomí. Věřte, že kalanetika je pro každou z Vás. A výsledky opravdu jsou. Nic ale neslibuji, vy samy se musíte přesvědčit.
Přijít mezi nás můžete:
• Pondělí - 18.30 - 19.30 hod v budově Orlovny (19.30 - 20.30 hod obsazeno)
• Úterý - 19.00 - 20.00 hod v budově Orlovny
• Pátek - 19.00 - 20.00 hod v Tělocvičně ZŠ
Těšíme se na Vás !!!

Kontakt: Eva Peigerová, tel. 737 94 00 94

Víceúčelové hřiště Jednota Orel Lichnov

Otevíráme v neděli 5.dubna 2009 ve 14 hodin.
Dále bude v dubnu otevřeno zatím omezeně (podle počasí), v případě nedeštivého počasí
v úterý, čtvrtek a pátek od 14 do 19 hod,
sobota a neděle od 10 do 11,30 a od 14 do 19 (20) hodin.
Na ostatní dny a časy lze objednat pouze tenisové hřiště s umělým povrchem, cena pronájmu za 1 hodinu: 100.- Kč, děti do 140 cm - 70.- Kč
Objednávejte na tel.č. 739 880 862
POZOR! Na umělý povrch nutno mít kvalitní obuv s kvalitní nebarvící podrážkou.
Žádáme všechny návštěvníky aby se dobře seznámili s provozním řádem hřiště, který je umístěn u vchodů na hřiště a v Minibaru.
Občerstvení v Minibaru bude v době otevření hřiště rovněž otevřeno.
Od května bude otevřeno v případě nedeštivého počasí denně, v pondělí až pátek vždy od 14 hodin, sobota a neděle od 9 do 11,30 a od 14 do
20 hodin.

Kuželky
Turnaj o putovní pohár starosty Orla Jednoty Lichnov - VIII. ročník
Umístění:

1.

2.

3.

Žáci:
Juniorky:
Junioři:
Ženy:
Muži:
Družstva ženy:
Družstva muži:

Dadák Jakub
Bartošová Marie
Dadák Lukáš
Vinklárová D.
Hrabal Jaromír
Lichnov
Lichnov

Harabiš Kamil

Drozd Patrik

Mikunda Petr
Polívková Soňa
Klvaňa Miroslav
Hranice
Hranice

Harabiš Lukáš
Hrabalová Petra
Matúš Miroslav Ing.
Hranice
Hranice

Absolutní vítěz: Jaromír Hrabal, Hranice

Klub důchodců
Zveme členy Klubu a občany na promítání videa z cesty „Napříč černým kontinentem“ rodiny Horských z Lichnova.
Přijďte v úterý 7.dubna 2009 v 17 hodin do klubovny „Na Obecní“.
Těší se na Vás výbor Klubu důchodců

Kinokavárna Lichnov
Sobota 18.dubna 2009
Líbáš jako Bůh
Česká komedie Marie Poledňákové
Začátek v 16 hodin

Vstupné 81 Kč

JUBILANTI
V měsíci dubnu se dožívají významného jubilea :
Mynářová Marie
Ráczová Dagmar
Jalůvková Jana
Jalůvková Ludmila
Jurková Jana
Kutáčová Jindřiška, MUDr.
Tichavská Marie
Kociánová Františka
Holub Vlastislav, akad.mal.
Tichavský Miroslav, Ing.
Zeman Václav
Michnová Marie

60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
84 let
84 let
85 let
85 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

