INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO schválila přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 11,000.000,- Kč pro
spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně vynaložených na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu
„Odkanalizování obce Lichnov“ a současně pověřila starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí této dotace.
• RO schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 30.000,- Kč určené na úhradu
výdajů spojených s odstraňováním či zmírněním následků živelné pohromy a současně pověřila starostu obce podpisem
smlouvy o poskytnutí této dotace.
• RO projednala písemnou žádost MUDr. Strapiny o stanovisko k možnosti instalace panelů fotovoltaických článků na
pozemcích v soukromém vlastnictví fyzické osoby. RO přijala v této věci kladné stanovisko, pozemky se nacházejí
v lokalitě, která je dle ÚP průmyslovou zónou.
• RO byla seznámena a bere na vědomí plnění hospodaření obce za I. pololetí 2009: příjmy ve výši 6 063,7 tis. Kč, tj. 53, 2
%, výdaje 4 376,5 tis. Kč, tj. 36,1 %.
• Za účasti předsedy komise pro estetizaci a rozvoj obce p. Pokorného byly projednány aktuální úkoly v oblasti výstavby obce
s výhledem pro další období. V současné době jsou formou konzultací se SFŽP upřesňovány podmínky pro výběrové řízení
na dodavatele výstavby kanalizace obce, které proběhne v podzimních měsících letošního roku. Zahájení vlastní stavby lze
očekávat počátkem roku 2010.

Kabelová televize
Na základě požadavku společnosti MAC TV s.r.o. jako vysílatele programu TV JOJ bylo nutno vyřadit z programové nabídky
program TV JOJ. Uvedená společnost nesouhlasí se šířením tohoto programu na území České republiky. Program TV JOJ
byl nahrazen programem Prima Cool.

Informace zdravotnického střediska v Lichnově
MUDr. Jana Irsáková neordinuje z důvodu dovolené
pátek 31.července až pátek 7. srpna 2009
Zástup: MUDr. Filip Václav
středa Lichnov 15,00 až 17,00 hod.
ostatní dny Veřovice 9,00 až 11,30 hod.
Ve čtvrtek 6.srpna v Lichnově přítomna sestra 7,30 až 9,00 hod. (odběry)
Ve čtvrtek 13.srpna 2009 změna ordinační doby v Lichnově 7,30 až 9,30 hod. (dovolená dr.Filipa)

Velká cena Lašska - IX. ročník
Amatérský závod cyklistů v Lichnově
Start je v neděli 23. srpna 2009 v 10 hodin u kostela v Lichnově, cíl u Myslivecké chaty.
Trať závodu : Lichnov, Okluk, Frenštát, Březiny, Bordovice - rozcestí, Lichnov (tzv.
"lichnovský okruh" - délka 9,8 km), Vlčovice, Mniší (spojovací část - délka 5,4 km),
Měrkovice, Kozlovice, Hukvaldy, Mniší (tzv. "hukvaldský okruh" - délka 13,2 km), Vlčovice,
Okluk (spojovací část - délka 5,15 km), cílové stoupání (délka 850 m, převýšení cca 77 m)
Závod dětí (1 lichnovský okruh): start v 11 hodin, u prezentace musí být přítomen rodič

Kategorie:

dívky 10 až 12 let
chlapci 10 až 12 let

dívky 13 a 14 let
chlapci 13 a 14 let

Bližší informace: www.ckfrenstat.cz

Orel Tenis Cup Lichnov

1. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Zveme všechny příznivce tenisu na finálové turnaje v sobotu 29.srpna 2009 a neděli 30.srpna 2009. V sobotu se uskuteční
čtvrtfinále, semifinále a finále dvouhry. Začínáme v 9 hodin.
V sobotu od 14 hodin soutěže nejen v tenisových dovednostech pro děti. Nejlepší si zahrají tenis na hřišti s umělým povrchem
v přestávce mezi semifinále a finále dvouhry. Odměny pro všechny zúčastněné děti.
V neděli 30.srpna 2009 od 13 hodin se bude hrát semifinále a finále čtyřhry.
V případě deštivého počasí se turnaje odehrají o týden později, tj. 5.9. resp. 6.9.2009.
Pro všechny po oba dny přichystáno bohaté občerstvení.

Akce na pomoc postiženým záplavami
Nabídka podpory pro obyvatele obcí postižených letošními záplavami.
Podpora se týká této nabídky:
1. Sleva 40 % při nákupu stacionárních plynových kotlů G42, G36
2. Sleva 50 % při nákupu nástěnného plynového kotle Cleo T
3. Speciální cena na kondenzační kotle Claudie K1 S, Claudius K2S
Tato nabídka platí pro období od 10.7.2009 do 30.9.2009.
Občanům, kteří doloží potvrzení od svého Obecního úřadu o zaplavení domu nebo čestné prohlášení, budou poskytnuty slevy
na vybrané výrobky závodu VIADRUS v síti smluvních prodejců.
ŽDB GROUP a.s. I závod VIADRUS Bezručova 300 / 73593 Bohumín / CZ
Tel.: +420596083050 / Fax: +420596082822 www.viadrus.cz / info@viadrus.cz

Rozšíření masážních služeb v Lichnově
Dnem 1. srpna 2009 je doplněna nabídka masážních služeb:
Indickou masáží hlavy se zbavíte napětí, které se shromažďuje v ramenech, krku a částech hlavy z tlaků současného
moderního způsobu života, kterému jsme neustále vystavováni. Účinek masáže není jen fyzický, působí i na emocionální
úrovni.

Breussova masáž páteře je velmi uvolňující a příjemná masáž, při níž je masírována přímo páteř a její vzpřimovače a
povrchové svaly. Při masáži se používá třezalkový olej, který zvyšuje hluboké uvolnění svalů a přispívá k regeneraci
meziobratlových plotének a uvolnění od bolesti.
Možnost zakoupit permanentky s 20% slevou a možnost zakoupení dárkových poukazů pro své známé, blízké a zaměstnance.
Pokud máte zájem využít masérské služby, můžete se objednat na tel. 608 469 629
Těší se na Vás P. Dadáková

Gulášové slavnosti
Komise kultury a sportu při Radě obce Lichnov
Vás zve na soutěžní

III. Lichnovské gulášové slavnosti
v sobotu 15.srpna 2009 do areálu u moštárny
Nabízíme přátelské posezení s dětským odpolednem, bohatým programem a večerní zábavou
Program:
- začátek od 12 hodin - kuchařské klání o nejlepší guláš z řad místních odborníků
- skákací nafukovací hrad, jízda pro děti na Pony koníkovi
- jízda na historických motorkách
- kolo štěstí, střelba ze vzduchovky, hasičský střik
- domácí medovina, zmrzlina, medové perníčky
- od 15 hodin podávání gulášů
- vyhlášení výsledků soutěže ve vaření guláše s udílením odměn
- odpoledne zpříjemní hudbou vítěz „Carusošou“ „DEŽO“
- od 20 hodin taneční zábava se skupinou „Apači“
- … a to nejlepší na závěr - Jízda na divokém býku !!!
Vstupné zdarma

Za nepříznivého počasí se akce nekoná !

JUBILANTI
V měsíci srpnu se dožívají významného jubilea :
Matúšová Marie
Tichavská Štěpánka
Chalupová Ludmila
Pustějovská Marie
Špaček Alois
Reková Marie
Kubala František

60 let
75 let
80 let
81 let
81 let
84 let
84 let

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