INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
48.jednání rady obce dne 6.dubna 2009
• RO souhlasí s uzavřením dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na nebytové prostory v majetku obce zohledňujícím
míru inflace a pověřuje starostu obce jejich podpisem.
• RO vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy p. Sedlářové Gabriely na nebytové prostory v čp. 125 podané ke dni 31.3.
2009.
• RO byla seznámena se závěry kontrolních prohlídek technického a provozního stavu mostů v majetku obce.

Domovní daň
Podle informace Finančního úřadu Kopřivnice budou složenky na úhradu domovní daně zasílány vlastníkům přímo do
domácnosti.
Výše daně se v mnoha případech může lišit od částek placených v předcházejících letech; seznamy plátců daně s uvedením
výše daně jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Očkování psů
Povinné očkování psů proti vzteklině bude provedeno ve čtvrtek 7. května 2009 na těchto svodech :
transformátor Dolní dráhy
hasičský dům
Kúty
zastávka „kovář Veselka“
zastávka Březiny
zastávka u Přibyly

8.30 - 8.45 hod.
8.45 - 9.00
16.00 - 16.30
9.05 - 9.15
9.20 - 9.35
9.40 - 9.50
9.50 - 10.00

Psa musí předvést dospělá osoba, pes musí být opatřen náhubkem. Poplatek bude činit 75,- Kč za l psa. Chovatelé, kteří se
v uvedeném termínu k očkování nedostaví, musí tak povinně učinit v některém veterinárním zařízení.

Pálení klestí
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje spustil tento týden novou službu pro občany a organizace, která jim
usnadní nahlašování pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství. Ohlašovatel již nemusí hasičům
telefonovat, stačí vyplnit jednoduchý formulář na webu www.hzsmsk.cz, odkaz Pálení klestí.
Pálení klestí lze nahlásit telefonicky (telefonní číslo 950 720 010).
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích,
zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Vypalování trávy a porostů není povoleno, občanům za to hrozí až pětadvacet
tisíc korun pokuty, firmám až půl milionu korun.

Veřejně prospěšné práce
Obec Lichnov přijme brigádníky (studenty od 16 let, důchodce, osoby evidované na úřadě práce aj.) na veřejně prospěšné
práce při údržbě majetku obce formou Dohody o provedení práce (maximálně 150 odpracovaných hodin). Bližší informace na
obecním úřadě.

Odpady
Vývoz komunálního odpadu (popelnic) místo pravidelného termínu 8. května 2009 bude
mimořádně v pondělí 11. května 2009.
V roce 2009 je prováděn svoz popelnic v liché týdny; svozový den je pátek (mimo lokality Zadky a Kúty - středa).
Plasty
Do kontejnerů na plasty (žluté) je možné odkládat polystyren. Polystyren je nutno vložit do kontejneru a nikoliv uložit vedle
něj !
Sklo
Upozorňujeme občany, že novější kontejnery pro ukládání skla (zelené) mají po straně otvor pro vkládání větších částí
tabulového skla.
Bioodpad
Na stanovištích pro tříděný odpad byly rozmístěny kontejnery hnědé barvy pro bioodpad. Vývoz obsahu kontejnerů bude zatím
každý čtvrtek (s případnou změnou budou občané seznámeni).
Do těchto sběrných nádob může být ukládán pouze biologicky rozložitelný odpad v tomto složení: 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. Pokud ve sběrných nádobách budou zjištěny nežádoucí příměsi
jiných odpadů, obsah nádoby nebude odvezen !
Žádáme občany, aby dodržovali čistotu v okolí sběrných nádob a nepřemisťovali nádoby !!!

Informace zdravotnického střediska v Lichnově
MUDr. Jana Irsáková neordinuje z důvodu školení
úterý 12. až pátek 15. května 2009,
dne 14. května 2009 v amb. přítomna sestra 07,30-09,30 hod. (odběry).
Zástup: MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice denně v čase 09,00 - 11,30 hod.

Základní škola
Aprílové veršování
Duben je měsíc šprýmů, nuž neuškodí trocha aprílových rýmů.
Když kočka štěká a pes mňouká,
když zvířata si chodí do školy
a rodiče za ně píší úkoly,
když žáci nic nevědí
a učitelé jak by smet,
jó, páni, zbláznil se nám svět!
Kamila, IV. třída

Hadi létají v oblacích,
želvy zpívají o racích,
kočka večer kokrhá,
lenochod časem nemrhá,
slunce svítí pod zemí,
měsíc chodí po zemi,
učitelé nic nevědí
a po mracích chodí medvědi.
Ivo, IV. třída

V domě sedí kočka,
venku štěká kvočna,
křeček zpívá Kabáty,
morče kuchtí saláty.
„To je naše farmička,“
vysvětluje Anička.

Traktor má nohy,
klobása rohy,
autobus jezdí na vodu,
jó, v dubnu tomu pomoct nemohu.

Tomáš, IV. třída

Zdeněk, IV. třída

Varhanní koncert
Hlásíme se vám z obce Lichnov v okrese Nový Jičín. Stojíme před kostelem sv. Petra a Pavla a společně se žáky ZŠ Lichnov
čekáme na příchod varhaníka pana Martina Kubáta. Jsme celí nedočkaví a těšíme se na jeho koncert. Varhany jsou přece
královský nástroj.
Ty zdejší - původní - byly zhotoveny v roce 1836 a můžeme je slyšet v kapli v Bordovicích. Nové varhany byly umístěny do
kostela v roce 1960. Vyrobeny byly v Krnově, jsou dvoumanuálové a váží 4 000 kg. Mají celkem 1 364 píšťal, z nichž největší
měří 3 m a má průměr 18 cm, nejmenší je 4 mm dlouhá a má průměr 3 mm.
Ale nyní již vstupujeme do kostela, usedáme do lavic a posloucháme skladby od J. S. Bacha a improvizaci na tento nástroj. Na
závěr koncertu jdeme na kůr, prohlížíme si varhany a sledujeme, jak se na ně hraje. Společně panu Kubátovi děkujeme
bouřlivým potleskem za hezký zážitek.
Redakce III. a IV. třídy

Lichnovská vrána
Dvacátého sedmého března zrána přilétla k nám vrána.
Místo jejího krákorání znělo školou prozpěvování.
Hity jak ze SUPER STAR, hlasy by každý hned jim dal.
Porota by těžce narazila, než vítěze by označila.
Při troše pilného tréninku, máme nového Gotta za chvilku.
Bílá ať už se teď třese, Lichnovská vrána konkurenci nese.
Všechny naše malé hvězdičky, jsou už nyní pěvecké jedničky.
Možná jednou, za pár let, některou z nich bude znát i svět.
Zlatým slavíkům dech se tají, když Lichnovské vrány přilétají.
Redaktor Petr G. IV. třída

Dne 27.3.2009 se uskutečnila na naší škole pěvecká soutěž Lichnovská vrána. Žáci soutěžili ve 4 kategoriích od 1. do 9.
ročníku. Soutěžící (bylo jich 24) zpívali jak o život a každý chtěl vyhrát. Porotu tvořili žáci a učitelé. V 1. kategorii zvítězila
Jana Vřesňáková ze III. třídy, ve 2. kategorii Lukáš Harabiš z V. třídy, ve 3. kategorii Přemysl Holub ze VII. třídy a ve 4.
kategorii Tomáš Daněček z VIII. třídy. Cenu poroty získala Dominika Poláková z V.třídy.
Na vítěze čekaly pěkné ceny, diplomy a dobrůtky. Ale i ostatní dostali něco dobrého na zub. Přestávku při hlasování porot
vyplnili žáci III. třídy hrou na zobcové flétny.
Těšíme se příští ročník pěvecké soutěže.

Redakce IKDD

Rychlé zprávy
Opět vás vítáme u přehledu krátkých zpráv. Tentokrát jsme se vydali společně se žáky 1.stupně ZŠ Lichnov do Ostravy do
Divadla loutek na pohádku Jak hubatá Dora málem k čertu přišla v režii Václava Klemense. Herci nejen vodili loutky, ale i
hráli a zpívali přímo na jevišti za doprovodu kytary a houslí. Děj pohádky se odehrává v Moravskoslezských Beskydech a
vypráví o tom, jak Dora se svou matkou na radu vysloužilého vojáka společně přelstily čerta. Příběh byl napsán podle pověstí
frenštátského spisovatele Františka Horečky a vztahuje se k vrchu Čertův mlýn hned vedle hory Kněhyně. Na závěr
představení, které se nám moc líbilo, jsme mohutně tleskali, až nás ruce bolely.
Loučí se s vámi redaktoři Terka, Zdenča a Aleš

Lampiónový průvod
Komise kultury, mládeže a sportu Rady obce v Lichnově
zve všechny občany, především mládež, na

ve čtvrtek 7. května 2009
Sraz účastníků ve 20 hod. u Staré jizby, odchod na hřiště kopané

Vatra, ohňostroj, občerstvení

V případě nepříznivého počasí (déšť) se průvod nekoná!

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 30. května 2009 v 8.00 hod. okrskovou soutěž vpožárním útoku na fotbalovém hřišti v
Lichnově. Soutěže se zúčastní SDH Veřovice, Bordovice, Lichnov, Fenštát pod Rad., Tichá, Trojanovice. Přijďte povzbudit
naše družstvo.
Zve SDH Lichnov

Hřbitov
Žádáme občany (nájemce hrobů), aby udržovali pořádek v okolí hrobů a neodkládali předměty (vázy, sklenice apod.) na
travnaté plochy v jejich okolí. Tímto počínáním brání údržbě zelených ploch na místním hřbitově.

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně

Program na květen 2009
Scházíme se každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. a v úterý (co 14 dnů) 9,30 - 11,30 hod. v Orlovně
Pokud bude svítit sluníčko, bude program realizován na víceúčelovém hřišti !
Úterý 5. května 2009

Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)
Čtvrtek 7. května 2009 Sport, deskové hry a tančení podle hudby
Neděle 10. května 2009 DEN MATEK
Čtvrtek 14. května 2009 Hrajeme si na hřišti
Úterý 19. května 2009 Setkání maminek s malými dětmi
Kuřátka a vrabečci (program v 10,30 hod.)
Čtvrtek 21. května 2009 Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování)
Pátek 22. května 209

Zůstaňte krásné maminky
Kosmetika, účesy, pleť, líčení atd.
Čtvrtek 28. května 2009 Odpolední dílnička u kafíčka (nejen) pro maminky
MALOVÁNÍ NA KERAMIKU
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

Srdečně Vás všechny zveme na oslavu

která se koná v neděli 10. května 2009
Program: 14 30 májová pobožnost v kostele sv. Petra a Pavla
15 15 program dětí a mládeže na Orelském hřišti
(v případě nepříznivého počasí na kuželně)

Občerstvení zajištěno

Na všechny se těší KDU-ČSL Lichnov a Orel jednota Lichnov

aneb Maminky a babičky, chcete vypadat skvěle ?
Pátek 22. května 2009 v době od 18 00 do 2200 hod. v klubovně na Orlovně v Lichnově.
Program: kosmetika, účesy, pleť, líčení aj. a taky posezení nejen u kávy a čaje.

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2008/2009
Stav po 8.kole:
Muži:
1. místo - Ing. Matúš Miroslav (2547)
2. místo - Jurek Stanislav (2418)
3. místo - Mikunda Petr ml. (2362)
4. místo - Běčák Alois (2247)
5. místo - Koudelák Jaroslav (2118)
6. místo - Kludský Jan (2019)
7. místo - Švrček Zdeněk (1977)
8. místo - Kotek Václav (1602)

Ženy:
1. místo - Polívková Soňa (2040)
2. místo - Mikundová Mirka (2030)

Další termín: 9. kolo - 22.5.2009 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

Víceúčelové hřiště Jednota Orel Lichnov
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.
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.

Tojstoráci, Orel Lichnov a Rodinné centrum zvou na akce
Sobota 6.6. 2009 od 14:00, Víceúčelové hřiště Lichnov (za nepříznivého počasí se nekoná)
Dětský den - soutěže pro děti i dospělé

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

Kácení máje
Myslivecké sdružení Lichnov-Bordovice
pořádá v sobotu 30. května 2009 tradiční

na myslivecké chatě v Lichnově
Začátek v 18 hodin

K tanci a poslechu hraje METEOR

Občerstvení

Gracia
23. ročník Mezinárodního cyklistického závodu žen „GRACIA“

Pátek 1. května 2009
Start:
12.00 hod. u kostela
Rychlostní premie: 12.30 hod. u Orlovny
Cíl:
15.15 hod. u myslivecké chaty
Vyhlášení vítězů:

16.00 hod. u kostela

Klub důchodců
Zveme členy Klubu a občany na tradiční
besedu s mluvčím Policie ČR nprap. Zbyňkem Tomšíkem
spojenou s promítáním videofilmu.
Přijďte v úterý 5. května 2009 v 17 hodin do klubovny „Na Obecní“.
Těší se na Vás výbor Klubu důchodců

Srnčí guláš

JUBILANTI
V měsíci květnu se dožívají významného jubilea :
Chytilová Věra
Kahánková Ladislava
Křenek Vladimír
Kučera Jan
Křenková Milada
Horečková Drahomíra
Veličková Ludmila

60 let
65 let
65 let
70 let
80 let
81 let
87 let
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let
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