INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
49. jednání rady obce dne 27.dubna 2009
• RO schválila ponechání ceny vodného u odběratelů z vodovodu v majetku obce na stávající výši 17,- Kč/m3 v souladu
s provedenou kalkulací dle platných předpisů.
• RO projednala za účasti zástupců školy a vedoucí místní knihovny možnosti rozšíření kapacity mateřské školy. RO
schválila rozšíření stávajícího kapacitního počtu mateřské školy ze 38 dětí na 40 dětí pro šk. rok 2009/2010. Dále bylo
dohodnuto dle finančních možností v průběhu roku 2009 postupně připravit místnost v ZŠ pro přestěhování knihovny, a
následně provést opravu a údržbu uvolněných prostor v MŠ tak, aby byla zajištěna v případě potřeby možnost rozšíření
kapacity MŠ ve školním roce 2010/2011. RO byla seznámena se současnými poplatky v MŠ, skutečnými náklady na dítě a
schválila navýšení měsíčního poplatku na 400,- Kč na dítě při celodenní docházce.
• RO projednala žádost farnosti Lichnov o poskytnutí příspěvku na opravu kříže před místním kostelem a schválila poskytnutí
příspěvku v případě realizace akce.
50. jednání RO 18. května 2009
• RO projednala činnost komise přestupkové a OVP za účasti předsedy komise JUDr. Jiřího Raka a činnost SDH za účasti
velitele JSDH Pavla Kuběny.
• RO byla informována starostou o poskytnutí dotace a půjčky ze SFŽP na výstavbu kanalizace a ČOV.
Informace zdravotnického střediska v Lichnově
MUDr. Jana Irsáková neordinuje z důvodu školení
pátek 5.června 2009
středa 10. až pátek 12.června 2009
Zástup: MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice denně v čase 9,00 - 11,30 hod.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Lichnov podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
oznamuje
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. června 2009 od
08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku - obec Lichnov je volební místnost - sál kulturního
zařízení, čp. 40
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), nebo
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a bude zapsán v seznamu voličů v souladu se zákonem č.
62/2003 Sb.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do
Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i 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 15. 5. 2009

MUDr. Josef Šimíček
starosta

Základní škola

Krátký přehled zpráv
Středa 22.4.2009

Poznávací soutěž v anglickém jazyce „Po stopách Sherlocka Holmese“ pro žáky 4. a 5. ročníků
malotřídních škol /okresní kolo/

Pondělí 27.4.2009

Dopravní výchova - výukový program „Chodec, cyklista“ ve spoluprá ci s Policií ČR

Čtvrtek 30.4.2009

Výukové programy ke „Dni Země“ ve spolupráci s Ekocentrem ČSOP Radhošť - „Ruční výroba
papíru“, „Kámen co valí se nezmechovatí“, "Vodní cestou","Globální problémy".

Úterý 5.5.2009

Výukový program „Osobnosti křesťanství - Cyril a Metoděj“ ve spolu práci s panem farářem Mgr.
P. Kuníkem

Středa 13.5.2009

Výukový program „Trestná činnost dětí“ ve spolupráci s Policií ČR

Po stopách Sherlocka Holmese
Po čtyřměsíční přípravě se družstvo žáků 4. a 5. ročníku ve složení Ivo Meixner, Daniel Stonawski, Tomáš Peiger a Jan
Polášek zúčastnilo soutěže v anglickém jazyce, která se konala v ZŠ Lubina. Deset družstev soutěžilo ve znalostech
z angličtiny: představování a koníčky, města Velké Británie, jazykolamy a AZ kvíz. Naši soutěžící po lítém boji obsadili
čtvrté místo.
Za svoji snahu byli odměněni zajímavými cenami.

redakce VHS

Minizprávy o ruční výrobě papíru
Dne 30.4.2009 se žáci III. třídy přesunuli do učebny družiny. Proč? Měli se zde totiž seznámit s ruční výrobou papíru.
S lektorkou Ekocentra paní Monikou si nejdříve pověděli o historii papíru a pak se pustili do výroby. Začneme tím, že
natrháme staré noviny na malé kousky a s vodou rozmixujeme v mixéru. Kašovitou hmotu nalijeme na síto v rámečku. Na to
položíme celé noviny a obrátíme vzhůru nohama. Rámeček odstraníme a přetřeme suchou houbou. Papír pak necháme schnout
asi dva dny a můžeme z něj vyrábět např. přání či jmenovky. Děti byly na svoje výrobky moc zvědavé. Doufám, že budeme
mít někdy příležitost si to ještě jednou vyzkoušet.
redaktorka Renáta

Výroba papíru v ZŠ Lichnov
Vítáme Vás u rychlých zpráv. Opět jsme se vydali do ZŠ Lichnov. Jela se tam podívat naše redaktorka Terka na ruční výrobu
recyklovaného papíru. I ona si chtěla recyklovaný papír vyrobit. Dětem i naší redaktorce naštěstí pomohla paní z Ekocentra.
Ani si nedovedete představit, jak to vypadalo, když všichni dokončili práci. Všude obrovský nepořádek! Také jsme se chtěli
podívat, jak takový ručně vyrobený papír vypadá, ale redaktorka ho nedovezla, protože papír musí schnout až dva dny.
Loučíme se s Vámi z letošního „Dne Země“ v ZŠ Lichnov.
redaktorka Terka
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Čápi
Na zimu odlétají do teplých krajin. V řece loví malé ryby a myši. Čápi sedají na topoly a na komín. Umí létat velice vysoko.
Eliška Řezníčková, I. třída
Čápi bydlí na komíně. Na zimu odlétají do teplých krajin. Loví myši, žáby a malé ryby. Šestého dubna se k nám vrátil čáp na
komín školy.
Adam Maceček, I. třída

Jednání zastupitelstva obce
Zveme občany na
17. jednání zastupitelstva obce
ve čtvrtek 18.června 2009 v 18 hodin v klubovně „Na Obecní“

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Program na červen 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 2.června 2009

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

Čtvrtek 4.června 2009

Hrajeme si na hřišti

Čtvrtek 11.června 2009 Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování)
Úterý 16.června 2009

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

Čtvrtek 18.června 2009 IN-LINE PÁRTY (soutěže pro děti na kolečkových bruslích)
Pátek 19.června 2009

TÁBORÁK
Ukončení školního roku rodinného centra

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

Zřizovatel: Orel jednota Lichnov

...a pak hurá na prázdniny
Přejeme Vám všem krásné prožití léta, žádné úrazy a nemoci.

Tojstoráci, Orel Lichnov a Rodinné centrum Vás zvou
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

Orel jednota Lichnov
Orel Tenis Cup Lichnov
1. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Orel jednota Lichnov vyhlašuje tenisovou soutěž pro amatérské tenisty - především z Lichnova.
• Bude se hrát dvouhra a čtyřhra - kategorie muži, ženy. Hřiště - tenisový kurt v Lichnově.
• Přihlášky včetně úhrady startovného (100.-Kč hráč ve dvouhře, 100.- Kč dvojice ve čtyřhře) do 7. června 2009 u obsluhy
Minibaru ( popř. na tel. 739 880 862).
• Finálový turnaj nejlepších se uskuteční 29.srpna 2009 (dvouhra), resp. 30. srpna 2009 (čtyřhra).
Bližší informace včetně pravidel jsou vyvěšeny na víceúčelovém hřišti.

Ubytování
Hledáte ubytování pro své známé, kteří chtějí strávit letošní dovolenou v Lichnově a jeho okolí?
Orel jednota Lichnov nabízí ubytování ve své provozní budově na víceúčelovém hřišti.
K dispozici jsou 2 pokoje, kuchyňka, sociální zařízení.
Bližší informace na tel. 739 880 862.

Hledáme sponzory
Orel jednota Lichnov nabízí nejen místním podnikatelům možnost umístění reklamy v prostoru víceúčelového hřiště.
Umístěním své reklamy můžete nejen zviditelnit svou firmu, ale především přispět k rozvoji sportu v Lichnově.

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2008/2009
Stav po 9. kole - konečné výsledky:
Muži:
1. místo - Ing. Matúš Miroslav (2931)
2. místo - Jurek Stanislav (2837)
3. místo - Mikunda Petr ml. (2760)
4. místo - Běčák Alois (2600)
5. místo - Koudelák Jaroslav (2531)
6. místo - Kludský Jan (2315)
7. místo - Švrček Zdeněk (2312)
8. místo - Kotek Václav (1786)

Ženy:
1. místo - Polívková Soňa (2380)
2. místo - Mikundová Mirka (2376)

Další sezóna: začátek 18.9.2009 - v 18.00 hodin

Lichnovská pouť

Zveme Vás na tradiční

v neděli 28.června 2009 ve 14,30 hod.

Cyklistika

Cyklistický klub Frenštát p.R. Vás zve
na závod dětí a mládeže
PŘEBOR CK FRENŠTÁT P.R. 2009
Kdy: 1. června 2009 dopoledne

Kde: Základní škola Lichnov

Trasa: ZŠ Lichnov - „Komínovka“ - ZŠ Lichnov (okruh cca 550 m)
Kategorie: děti do 15 let
Seřiďte a umyjte kola a pojďte si s námi zazávodit o pěkné ceny!

Prázdniny - bezpečně a ve zdraví
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily
bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat
nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě,
kde není žádný vodní zdroj,

- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do
blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů,
kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších
případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami
v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a
přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče, nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u
vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům!
Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla,
žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.

TKR Lichnov
Ceník služeb platný od 1.června 2009 (internet)
Služba
Aktivační poplatek
Opětovný aktivační poplatek ( po dočasném odpojení )
Změna měsíčního tarifu z nižšího na vyšší
Změna měsíčního tarifu z vyššího na nižší
Ceny jsou včetně DPH.

Cena
250,150,0
100,-

Nabídka tarifů platná od 1.června 2009
Tarif
START
START +
STANDARD

Měsíční
poplatek
250,- + DPH
400,- + DPH
600,- + DPH

Volná data

Rychlost kb/s

4 GB/24hod.
8 GB/24 hod.
Bez omezení

4096/1024 kb
4096/1024 kb
4096/1024 kb

Všem stávajícím klientům byly rychlosti a datové limity navýšeny podle jejích tarifů.
Ceny modemů:
cena kabelového modemu
cena kabelového modemu VOIP
cena kabelového modemu WiFi router

1190 Kč
1990 Kč
2915 Kč

JUBILANTI

V měsíci červnu se dožívají významného jubilea :
Faldyna Rostislav
Drozd Gustav
Špačková Eliška
Dobiáš Vilém

60 let
65 let
82 let
83 let
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let

Diamantovou svatbu
oslaví v měsíci červnu manželé
Mgr. Alenka a MUDr. Jaroslav Debefovi
Blahopřejeme !
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