INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání rady obce (RO)
• RO schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu moštárny a sušárny ovoce a skladu paliva včetně části
přilehlých pozemků s ZO ČSZ Lichnov.
• RO schválila uzavření nájemní smlouvy se ZO ČSZ Lichnov na pronájem pozemku p.č. 863/1 a 863/2 - ovocný sad.
• RO schválila pronájem nebytových prostor - objektu na stav. par. č. 311 a uzavření smlouvy o pronájmu s fa Stamiel
Logistic, Lichnov 316.
• RO schválila úpravu rozpočtu r. 2009 - rozpočtové opatření č. 6 na celkovou výši 18 258,4 tis. Kč v oblasti příjmů i výdajů.
• RO schválila změnu u zřizovací listiny organizační složky obce - Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lichnov jmenování nového velitele p. Jiřího Buriánka.
• RO se zabývala aktuální problematikou sporného odvodu sociálního pojištění za zaměstnance obce za I.pololetí 2007
(chyba v zákoně) a doporučila vyčkat soudního rozhodnutí k řešení v návaznosti na zákon.
• RO přijala záporné stanovisko k požadavku na vrácení nemovitostí - pozemků stavby požárních nádrží Zadky vybudované
obcí vzhledem k veřejnému zájmu (jediný zdroj požární vody v předmětné lokalitě, výcvik jednotek SDH).

Vypínání elektrického proudu
Z důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie:
• celá obec Lichnov včetně okrajových místních částí (mimo místní část Šenk)
středa 17. února 2010 od 8 do 16 hodin
• místní část Daremní
17. února, 18. února, 23. února, 24. února a 1.března 2010 vždy od 8 do 16 hodin

Zdravotnické středisko Lichnov
V měsíci únoru z důvodů školení MUDr. Irsáková
neordinuje
středa 3. až pátek 5. února 2010
pondělí 15. února 2010
Zástup MUDr. Filip Václav, ambulance Veřovice, od 8,30 do 11,30 hod.

Zápis do mateřské školy
Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že žádosti o zápis dětí do Mateřské školy v Lichnově pro školní rok 2010/2011 budeme přijímat v mateřské
škole v období od 18. února do 18. března 2010. Děti budou přijímány na základě kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání:
•
•
•
•

přednostně budou přijímány děti v posledním roce před vstupem do 1. třídy ZŠ
upřednostňovány budou děti věkově starší
přednostně budou přijímány děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v Lichnově
přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce

•
•
•
•
•

přednostně budou přijímány děti, jejichž rodiče jsou k 1. 9. zaměstnáni (vyžadujeme doklad o trvání pracovního poměru)
přednost mají i děti, jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje
děti mladší tří let budou přijímány pouze v případě volného místa
děti nezaměstnaných rodičů a matek na MD budou přijímány v případě volného místa
přijetí dítěte po stanoveném termínu nebo v průběhu školního roku je možné pouze v případě volného místa v MŠ

Máte-li o docházku ve školním roce 2010/2011 zájem, zvu vás i s vašim dítětem 18. února v době od 8.00 do 12.00 hod. na
návštěvu do školky, kde si spolu můžete pohrát přímo v kolektivu dětí. Lépe se tak seznámíte s možnostmi, které MŠ nabízí a
bude-li Vaše dítě přijato, nebude 1. září vstupovat do neznámého prostředí. MŠ, která je součástí Základní školy, je zřízena
Obcí Lichnov pro děti od tří do šesti let jako dvojtřídní škola se stávající kapacitou 40 dětí.
Hlavním posláním vzdělávací práce v MŠ je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, s přihlédnutím k jeho věku a schopnostem.
Důraz je kladen na rozvoj kladných charakterových vlastností, žádoucího mravního vědomí a uznávaných mezilidských
vztahů.
Ve spolupráci s rodiči mají nadané děti možnost nadstandardní práce v oblasti výtvarné (ve školce je keramická pec, pracuje
zde kroužek práce s hlínou) a v oblasti hudební (je zde kroužek hry na flétnu).
Starší děti mají možnost cvičit v tělocvičně a seznamovat se s angličtinou (v ZŠ). Děti navštěvují i krytý bazén ve Frenštátě
p.R, a během roku řadu kulturních akcí. Vzdělávání dětí probíhá v úzké spolupráci s jejich rodiči.
MŠ je účelově vybavena, je situována v klidném přírodním prostředí.
V případě Vašeho zájmu o zapsání dítěte do MŠ se přihlaste telefonicky (tel. 556 855 032) nebo se dostavte osobně. Rádi
zodpovíme vaše další dotazy a dle možností vyjdeme vstříc vašim požadavkům. Děkuji za pochopení a těším se na další
spolupráci při vzdělávání vašeho dítěte.
S pozdravem Naděžda Juříková, vedoucí učitelka mateřské školy
Základní škola
Krátký přehled zpráv
20. 11. 2009

Orion florbal cup - základní kolo pro žáky 6., 7. a 8. tříd.
Naši sportovci vybojovali 2. - postupové – místo

1. 12. 2009

Orion florbal cup - semifinálová utkání v Příboře pro žáky 7. a 8. tříd. Naši reprezentanti obsadili pátou
příčku.

7. 12. 2009

Mikuláš v ZŠ Lichnov

10. 12. 2009

Výukový program Muzea Novojičínska v Příboře „Půjdem spolu do Betléma“ pro žáky VI. třídy a školní
družinu společně s učitelským sborem.

11. 12. 2009

Orion florbal cup - základní kolo pro mladší žáky 5., 6. a 7. tříd ve Štramberku. Chlapci obsadili 2. místo.

11. 12. 2009

Vánoce ve škole
- dopoledne pracovní dílny, odpoledne tradiční vánoční trhy
- výukový program EVVO SEV Hájenka Kopřivnice
Vánoční tvoření pro děti ze školní družiny

21. 12. 2009

Vánoce ve škole - Vánoční zvyky - projekt Muzea Novojičínska v Příboře a Stepmania - taneční podložky

22. 12. 2009

Vánoce ve škole - divadelní představení „Půjdem spolu do Betléma“ v DL Ostrava
- Vánoční zvyky - projekt Muzea Novojičínska v Příboře a Stepmania - taneční podložky

Vánoce ve škole
Uběhl celý rok a do naší školy se opět vrátily Vánoce. Akce začala rozsvícením vánočního stromečku a vystoupením školního
pěveckého sboru, následovala divadelní pohádka Červená Karkulka, kterou zahrály děti z dramatického kroužku. Hlavní
chodba se pak proměnila v tržiště, kde si všichni návštěvníci mohli koupit krásné vánoční zboží. Všichni prodejci byli
spokojeni, i když někteří museli své výrobky prodat se slevou. Výsledek byl skvělý a již se těšíme na příští rok.
redakce Pstruktor, V. třída

Vánoce ve škole
Vánoční trhy zase tu jsou
a hezký dárek vám nesou.
Vánoce přicházejí a s nimi i tradiční vánoční trhy. Ty se uskutečnily v pátek 11. prosince v naší škole. Na začátku programu
jsme zpívali vánoční koledy např. Rychle bratři, Rolničky, Já malý přicházím. V provozu byl bufet a v sedmé třídě jsme mohli
„baštit“ výborné tousty.
V jídelně hráli žáci dramatického kroužku pohádku Červená Karkulka. Na hlavní chodbě si mohli všichni návštěvníci zakoupit
zboží, které jsme vlastnoručně vyrobili. Vánoční trhy se nám moc líbily a těšíme se na další rok.
redakce AMDT

Ze školních sešitů na téma „Kdo umí … ten tvoří“

Proč mám rád zimu
Po podzimu přijde zima. Domy budou zapadané sněhem a bude strašný mráz. Budu jezdit na saních a po zamrzlém rybníku na
bruslích a postavím sněhuláky. Potom půjdu domů a dám si horké kakao. Máte také rádi zimu?
Adam, II. třída

Proč mám ráda zimu
Jak si představuji správnou zimu? Venku je mráz. Všude je bílo. Doma se teple obléknu a půjdu s „bráchou“ sáňkovat.
Sjedeme z kopce dolů a budeme se tomu smát. Mám ráda zimu, protože můžeme bobovat, stavět sněhuláky, iglú a dělat ve
sněhu andělíčky.
Eliška, II. třída

Enie
Náš pes se jmenuje Enie. Je hodná i neposeda. Když přijdu ze školy, Enie už čeká u branky. Žere žrádlo pro psy. Poslouchá na
povely sedni a lehni. Když kolem ní letí motýl nebo včela, chce je chytit.
Julie, II. třída

Micka
Moje kočka je bílá, černá a oranžová. Jmenuje se Micka a ráda běhá. Každý den se s ní mazlím, dávám jí salám a pouštím ji
ven. Ale je to s ní těžké, protože je ještě kotě.
Lukáš, II. Třída

Tříkrálová sbírka 2010 v Lichnově
V sobotu 9.ledna a v neděli 10.ledna 2010 proběhla Tříkrálová sbírka v Lichnově. Rádi bychom z celého srdce poděkovali
všem štědrým dárcům, kteří přispěli na tuto sbírku.
Díky obětavé pomoci devíti skupinek koledníků se podařilo v Lichnově vybrat:
49 164,00 Kč
Oblastní Charita Frenštát pod Radhoštěm použije tyto prostředky získané z Tříkrálové sbírky v roce 2010 na účel:
Dar lidem v nouzi a podpora ošetřovatelské a pečovatelské služby
Velké poděkování patří i všem malým i velkým koledníkům. Děkujeme i obecnímu úřadu v Lichnově, který zabezpečil
pečetění a dozor při otevírání a počítání pokladniček.
Za Charitu Frenštát p.R. Anna Čechová a Marcela Žižlavská (místní asistentka)

Lichnovská kuželkářská liga - ročník 2009/2010
Stav po 5.kole:
Muži:

Ženy:

1. místo - Ing.Matúš Miroslav (1299)
2. místo - Jurek Stanislav (1278)
3. místo - Koudelák Jaroslav (1193)
4. místo - Mikunda Petr ml. (1167)
5. místo - Běčák Alois (1121)
6. místo - Švrček Zdeněk (1050)
7. místo - Kludský Jan (1001)

1. místo - Mikundová Mirka (1096)
2. místo - Polívková Soňa (1006)

Další termín: 6. kolo - 19.2.2010 - začátek v 18.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

Akce v březnu
XXXVII. ročník přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky

sobota 6.března 2010

7. sousedský ples

sobota 20.března 2010

RODINNÉ CENTRUM na Orlovně
Motto 2009-2010:

OTEVŘENÁ NÁRUČ VŠEM
Každý čtvrtek od 1630 - 1830 hod. v Orlovně

Program na únor 2010
Pondělí 8. února

Sovička
Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let od 16,15 hod.

Čtvrtek 11. února
Čtvrtek 18. února

Tojstoráci dětem aneb po stopách velkého Tojstoráka
Výtvarná činnost pro děti (nejen kreslení a malování)

Čtvrtek 25. února

Tojstoráci dětem aneb po stopách velkého Tojstoráka
Dílnička u kafíčka

Vstup na pobytové činnosti je 10,- Kč na osobu pro děti i dospělé (v ceně káva a čaj).
V zimním období v době čtvrtečních programů rodinného centra je otevřen bar na kuželně.
Kontakt: Marcela Žižlavská tel. 731 860 256
V týdnu od 1. února do 5. února Aerobik, Karate a čtvrteční orlovna se nekonají - jarní prázdniny

MASÁŽE A CVIČENÍ DĚTÍ A KOJENCŮ
(pro děti již od 6 týdnů a starší)
v budově Orlovny úterý 9. února a 23. února 1000 - 1130
Jeden vstup činí 50 Kč za maminku a dítě.

KUŘÁTKA A VRABEČCI
setkání maminek s malými dětmi
Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let, rádi však uvítáme i maminky nastávající
v úterý 16. února 930 - 1130 v budově Orlovny
Hlavní program v 1030 vede Mgr.Petra Sztuchlíková (klinický logoped)
(procvičujeme jazýček, trénujeme motoriku, kreslíme, malujeme, zpíváme, tančíme a cvičíme)
Jeden vstup činí 10 Kč za maminku a dítě.

Beseda na téma:
LOGOPEDIE - VÝVOJ DĚTSKÉ ŘEČI OD 4 LET
pondělí 22. 2. v 1630 v budově Orlovny (děti s sebou)
s Mgr. Petrou Sztuchlíkovou (klinický logoped)
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz a na samostatných plakátech.

Plesy

Orel jednota Lichnov
Vás srdečně zve do kulturního domu v Lichnově na

Orelský ples
v pátek 5. února 2010 ve 2000
K poslechu a tanci hraje hudba YPSILON
Připraveno:

předtančení
tombola
zákusky
gulášek
bar u čertic a čertů
… a nakonec tanec a možná zpívání, až do ranního svítání …

Vstupné 50 Kč

Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově
Vás zve na

Sobota 20. února 2010

Sál kulturního zařízení

Hudba: Meteor

NFC Lichnov Vás srdečně zve
do kulturního zařízení v Lichnově na

14. PLES FOTBALISTŮ
který se koná v pátek 26.02.2010 od 19°° hodin
k poslechu i tanci hraje Meteor
Připraveno pro Vás

- bohatá tombola
- vystoupení sportovní skupiny Silent Runners
- občerstvení

Vstupné: 200 Kč (večeře v ceně vstupného)
Předprodej vstupenek: restaurace „Na hřišti“

JUBILANTI
V měsíci únoru se dožívají významného jubilea:
Mynář Miroslav
Jalůvková Anna
Vaňková Olga
Holubová Drahomíra
Merta Jaromír
Lukeš Alois

65 let
70 let
75 let
87 let
89 let
90 let

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

Vydává Obecní úřad v Lichnově
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