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Zpravodaj
obce
Lichnov

********************************************************

Upozornění - ZD Javorník
ZD Javorník Tichá a.s. se předem omlouvá všem čestným a poctivým
občanům. Toto upozornění je věnováno druhé straně barikády.
V poslední době dochází k četnějším ztrátám železných kulíků v ohradách
pasoucího se dobytka na Lichnovských vrších. Rádi bychom upozornili
případné nenechavce, že zbytečně vystavují občany Lichnova a okolních
obcí nebezpečí úniku pasoucích se zvířat. Špatnou zprávou pro takto
podnikající občany je ta skutečnost, že Policie ČR vyšetřuje tento čin nikoli
jako přestupek, ale trestný čin obecného ohrožení s nepodmíněnou trestní
sazbou.

Informace Obecního úřadu
********************************************************
Vážení občané,
doposud nám nebyly vráceny od některých odběratelů vyplněné
Smlouvy o odvádění odpadních vod a proto Vás žádáme o nápravu a
urychlené vrácení těchto smluv.
Děkujeme.
Obecní úřad Lichnov

Rada obce
• schválila nákup 500 ks čtrnáctidenních kalendářů od firmy Tiskárna
Kleinwächter, Čajskovského 1511, 738 02 Frýdek-Místek, IČ:12643441 v
ceně dle cenové nabídky.
• souhlasí s konáním cyklistického závodu „Lichnov 24“-XXIII. ročník
štafetového závodu cyklistických dvojic v termínu od 17.8. do 18.8.2013
a převzetím záštity obce Lichnov nad tímto závodem.
• schválila přepracování projektové dokumentace z roku 2002 na
chodníkové těleso délky 302,6m, včetně nasvětleného přechodu pro
chodce (od domu č.p. 166 po křižovatku na „Okluku“) a chodníkové
těleso k Mateřské škole délky 280m, včetně lávky přes vodní tok firmou
Projekční a inženýrská činnost, Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879,
742 13 Studénka, IČ:11180137.
• doporučila fotbalový klub NFC Lichnov jako vhodný subjekt k uzavření
Smlouvy o reklamě s firmou Asompo, a.s., Životice u Nového Jičína 194,
742 72, IČ: 25872826
• schválila zhotovitele opravy střešní krytiny na budově skladu u objektu
č.p. 444 (DIO) firmu Klempířství a pokrývačství Zdeněk Matúš, 742 75
Lichnov 203, IČ:18076599 v ceně dle předložené cenové nabídky.
• souhlasí s konáním cyklistického závodu „Velká cena Lašska“ v neděli
25. srpna 2013 a převzetím záštity obce Lichnov nad tímto závodem.
Zastupitelstvo obce
• schválilo uzavření kupní smlouvy mezi obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75
Lichnov, IČO:00298115 jako prodávající a firmou Kabelová televize
Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, IČ: 60318988
jako kupující, jejímž předmětem je prodej ideální ½ stožáru inv. č.
2001954 umístěném na pozemcích parc. č. 2039/1, lesní pozemek a
parc. č. 2039/2, lesní pozemek vše v k.ú. Lichnov u Nového Jičína.
• schválilo zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2088/3,
ostatní plocha v k.ú. Lichnov u Nového Jičína o výměře dle skutečného
zaměření
• schválilo zveřejnění záměru bezúplatného převodu – daru části
pozemku parc. č. 2057/1, ostatní plocha v k. ú. Lichnov u Nového Jičína
o výměře dle skutečného zaměření – žadatel Římskokatolická farnost
Lichnov, Lichnov 85, 742 75 Lichnov

•

•

•

schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi Římskokatolickou farností
Lichnov, Lichnov 85, 742 75, IČ: 47863030 jako darující a Obcí Lichnov,
Lichnov 90, IČ:00298115 jako obdarovanou, jejímž předmětem je
darování pozemků parc. č. 1776/2, trvalý travní porost o výměře 2362
m2 a parc.č. 106/3, ostatní plocha o výměře 271 m 2 to vše v k. ú.
Lichnovu u Nového Jičína v k. ú. Lichnov u Nového Jičína s tím, že náklady
řízení uhradí obdarovaný.
schválilo firmu Therm spol. s.r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava–
Zábřeh, IČ: 42766991 jako zhotovitele opravy střešní krytiny na budově
Mateřské školy v Lichnově v ceně dle předložené cenové nabídky.
odročilo uzavření Smlouvy o provozování mezi kabelovým operátorem
CORSAT, s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 18, IČ:25847112,
jako provozovatelem a majitelem kabelové sítě Obec Lichnov, Lichnov
90, 742 75, IČ:00298115 a pověřilo starostu obce jednáním s firmou
CORSAT, s.r.o. o dalších podmínkách smlouvy.

Základní škola Lichnov
********************************************************
Canisterapie
Vážení posluchači, přeji vám dobrý den s rádiem Hluch. Jako každý měsíc i
tentokrát vám přinášíme novinky z naší krásné školičky. Dnes se zde slaví
Den dětí a my jako obvykle jdeme prozkoumat, co se zde stane. „Haf, haf,“
zaznívá ze školní tělocvičny. Zdá se mi to, nebo slyším psy? Ano, vážně to
jsou psi občanského sdružení Podané ruce. Proč zrovna oni? Canisterapie
v překladu znamená terapii s pomocí psa, který působí na zdraví člověka.
Pomáhají dětem i dospělým s handicapem. Ale dost už bylo vysvětlování,
koukneme se na naše „psí hosty.“ Jmenují se Keilly, Dafné a Bambulka
(Foxík). Všichni tři zvládají povely, úspěšně zdolávají překážkovou dráhu,
kterou si mohou vyzkoušet také děti. Keilly umí navíc řešit psí hlavolamy.
Některé z dětí si mohou projít překážkovou dráhu společně s pejsky.
Na konci programu jsou všichni odměněni bonbónem, třeťáci ještě obdrželi
diplom, čtvrťáci a páťáci křížovku. Bylo to prima! Všechny děti doufají, že
pejsci přijedou zas. Loučím se s vámi, vážení posluchači rádia Hluch, a těším
se na další zajímavé akce ZŠ Lichnov.
Karolína Cahlíková, IV. třída

Ve čtvrtek 20. 6. 2013 jsme brzy ráno odjeli do Prahy na slavnostní Setkání
EKOškol v Senátu Parlamentu ČR.
Naše škola poprvé získala titul EKOŠKOLA za snahu a aktivní přístup
k ekologizaci školy. Jeli jsme pro titul a vlajku programu EKOškola. Je to
slavnostní ocenění zato, co pro naši školu žáci dělají. Po zahájení
následovala prezentace škol, živá galerie s třemi fotografiemi: jedinečnost
naší školy, EKotým v akci a to, co se podařilo - Strom roku 2013.
Po slavnostním předávání titulů následovala prohlídka Valdštejnského
paláce a Senátu.
Poté jsme se přesunuli do restaurace Nebozízek na Petříně na oběd.
Odpoledne jsme se prošli po Karlově mostě až na Staroměstské náměstí.
Titul EKOškola se musí po dvou letech obhajovat, tak ať nám vydrží elán do
další práce.
Mgr. Alena Dobečková, Jan Rek, Ing. Aleš Mičulka

Brzy ráno jsme vstaly,
z postele se vyhrabaly.

Prošly jsme se palácem,
pozdravily s poslancem.

Ze Štramberka do Studénky
výlet to bude velký.

Oběd jsme si daly,
bez masa jsme to překonaly.

Ze Studénky do Ostravy
neviděli jsme ani kousek stravy.

Prošly si památky
a jely jsme nazpátky.

Z Ostravy do Prahy
výlet to bude drahý.

Nabrali jsme zpoždění,
bylo to k nevydržení.

Pak už jsme tam byly,
na proslov se připravily.

Praha byla super,
ale natrvalo tam žít nechcem.

Vše proběhlo jak má,
škola titul získala.
Tereza Lacinová, Zdeňka Peigerová, Adéla Pustějovská VII. třída

1. Tipy na prázdninové výlety
Techno trasa
Výlet začal v Rožnově p. R. Známý skanzen nabízí celou řadu programů,
my jsme si vybrali výchovně-vzdělávací program Uměli valaši fyziku?
Poslechli jsme si zajímavé vyprávění o fyzice, kterou lidé používali nevědomky
po staletí získaných zkušeností a to v původním jazyce Valachů. Vezli jsme se
na trakaři až do kovárny, kde kluci zkoušeli kout železo. Už víme, proč se říká
„kuj železo, dokud je žhavé“.
Ale i tak jsme zjistili, že ve třídě máme nadějné kováře.
Pokračovali jsme dále kolem vodního kola přes výrobu látek až do mlýna.
Paní mlynářka měla právě napečeno a tak nám dala ochutnat pagáčky
(mňam!). Pak jsme pomohli s lisováním oleje a prohlédli si starodávné
dopravní prostředky. Následovaly Staré Hamry a pomník Maryčky
Magdonové. Dále jsme pokračovali do nošovického pivovaru.
Celý výlet můžete zakončit obědem a nákupy v Tescu ve Frýdku - Místku.
Pivovar, jó to byla pařba!
Samotná prohlídka byla tak krásná.
Neurazili jsme a ochutnali,
pravý chmel jsme rozpoznali.
Náš školní výlet byl skvělý a všem ho doporučujeme.
Bylo to SUPER! (to je slabé slovo)
Tereza Lacinová a Adéla Pustějovská VII. Třída
V pátek 31. května jsme na naší škole v Lichnově oslavovali Den dětí. Do
programu patřila také ukázky canisterapie, které si pro nás připravila paní
Monika Olbrechtová se svými kolegyněmi a samozřejmě se psy. Představme
si je. Dafné, dvouletá fenka zlatého retrívra, Foxík, hnědý pudl královský a
nezapomeňme na borderkolii Dafné. Předvedli nám základní povely, relaxaci
na psovi a zdolávání překážkové dráhy. Pejsci byli velmi šikovní, všechno jim
šlo báječně. Dozvěděli jsme se, že psi nejlépe vidí modrou a žlutou, a proto
měly překážky takovéto barvy. Překážkovou dráhu jsme si mohli vyzkoušet i
my. Tři dobrovolníci ji zdolávali se psy a všem se to podařilo. Pro Keilly měla
její panička připravený psí hlavolam, v němž byl ukryt piškot jako odměna za
jeho otevření. Keilly se to povedlo a my jsme jí mohutně zatleskali. Na závěr
dostali třeťáci diplom, čtvrťáci a páťáci křížovkya všichni bonbon. Ukázky
z canisterapie se nám všem velmi líbily.
Magdaléna Lukešová, IV. Třída

Víceúčelové hřiště - Otevírací doba
********************************************************
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

15 – 22 hod.
10 – 12 hod.
15 – 22 hod.
10 – 12 hod.
15 – 22 hod.
10 – 12 hod.
9 – 12 hod.

15 – 22 hod.
15 – 22 hod.
15 – 22 hod.
14 – 22 hod.

Za nepříznivého (deštivého, resp. chladného) počasí
ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862

Smíšené zboží „ORLOVNA“ - změna prodejní doby

Česká pošta v Lichnově - uzavřena

Lichnov č.p. 271

********************************************************

Nabízí sortiment potravin, drogerie, zahradnických potřeb.
Čerstvé zákusky ve čtvrtek a v pátek, větší množství na objednávku.
Narozeninové dorty lze objednat dle katalogu na prodejně.
Výsekové maso z malokapacitních jatek Mořkov – Machač pouze na
objednávku.
Změna prodejní doby od 1. 7. 2013
PRODEJNÍ DOBA
PO
6.30 – 11.30 13.00 – 17.00
ÚT
6.30 – 11.30 13.00 – 17.00
ST
6.30 – 11.30 13.00 – 17.00
ČT
6.30 – 11.30 13.00 – 17.00
PÁ
6.30 – 11.30 13.00 – 17.00
SO
6.30 – 12.00
Telefonické objednávky na tel. Čísle 734 720 657

Tojstoráci – letní tábory

********************************************************
Poslední volná místa na LT!!! Přihlaste se co nejdříve!
Příměstský tábor Lichnov NAPLNO
• 15.7. – 19.7.2013, denně od 8:00 do 17:00
• Pro děti od 6 do 15 let
• Cena: 750 Kč
• Sportovní a turistický program (lezení, Velký Javorník, Štramberk,
lanové bludiště …)
• Více na www.tabory-naplno.cz
Tradiční pobytový tábor Tojstoráků: „Pohádky naruby“
• 18.8 – 30.8.2013; Pulčiny, Valašská Senice
• Spaní ve stanech s podsadou
• Cena: 3100 Kč

více na www.tojstoraci.cz

Pobočka České pošty v Lichnově bude z důvodu čerpání ŘD

od 15. 7. do 26. 7. 2013 UZAVŘENA

Po dobu uzavření pošty budeme nedoručené doporučené zásilky a balíky
ukládat na poště Frenštát pod Radhoštěm (nám. Míru 22), která je
otevřena po-pá 8-18, v sobotu 8-12 hod.
Odnosné důchody budou pro občany obce, pokud nezvolí jinou formu,
doručovány současně s penězi na bytové adresy.
Doručovatelé budou během celé pochůzky zprostředkovávat příjem všech
druhů zásilek včetně balíků a poštovních poukázek.
Doručovatelé zprostředkují prodej známek, novin a časopisů, případně
dalšího doplňkového sortimentu.

Knihovna – prázdninová provozní doba
********************************************************
Červenec – čtvrtek 18. 7. 2013
Srpen – čtvrtek 15. 8. 2013

14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

MUDr. Jana Irsáková
********************************************************
Vážení pacienti,
dovoluji si Vás informovat o plánované dovolené v letních měsících. Prosím,
věnujte termínům pozornost a zkontrolujte si zásoby svých léků, aby Vám v
tomto období nechyběly. Předejdete tím starostem s jejich zabezpečením.

Termín plánované dovolené: 08.-12.07.2013 a 16.8. - 27.8.2013
V době letních prázdninových měsíců (červenec, srpen) změna ordinační
doby ambulance: pátek 11,30 - 12,30 hod.
Děkuji za pochopení a přeji Vám krásné a slunečné léto.
MUDr. Jana Irsáková

Fotbalový klub NFC Lichnov
********************************************************

Vás zve na sportovní odpoledne konané u příležitosti
50. výročí založení klubu.
Datum : 13.července 2013 od 14 hod.

Místo konání :
areál fotbalového stadiónu NFC Lichnov
Program : 15:00 – 16:00 utkání starší přípravky
16:00 – 17:00 soutěže pro děti
17:00 – 18:30 utkání bývalých hráčů Lichnova
18:30 – 20:00 „dětská“ diskotéka
20:00 – 24:00 diskotéka - Radia Kiss Morava

Máme pro Vás připraveno :
Celým odpolednem nás bude provázet moderátor Radia Kiss Morava
Bohaté občerstvení : kotlíkový guláš, grilované maso, bramborové

placky, zmrzlina ….

Zábavu pro děti i dospělé : skákací hrad, kolo štěstí, tombola, ukázka
Vstupné : dobrovolné

hasičského útoku

Jubilanti
******************************************************
V měsíci červenci se dožívají významného jubilea:
Rek Jan
Polívková Anna
Kludský Jan
Veselková Růžena

60
65
65
75

Kuběnová Anna
Kahánková Vlasta
Trávníček František

82
85
86

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