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Výzva občanům – fotografie

Zpravodaj
obce
Lichnov

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

Informace Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
oznamujeme Vám, že v naší obci bude uveden od 5. srpna 2013 do provozu
sběrné místo odpadového hospodářství, které je umístěno v areálu obecního
skladu (nad stolárnou). Provozní doba sběrného místa bude každé pondělí
od 15.00 – 17.00 hod. Do tohoto sběrného místa mohou občané Lichnova
zdarma dovézt a odkládat odpad pouze za podmínky, že mají zaplacený
poplatek za odpad.
Nadále také bude probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
který je organizován 2 krát ročně (v měsící dubnu a říjnu).
Do sběrného místa můžete odkládat tyto druhy odpadů:
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matrace atd.),
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, drátěné sklo,
Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky,
hrnce atd.,
Použitá elektrozařízení ( elektrošrot ): ledničky, mrazničky, pračky, televize,
rádia, počítače, mikrovlnky, videa, vysavače, žehličky, apod.
Zářivky
V případě dotazů se můžete obrátit na Obecní úřad Lichnov.

********************************************************
Obecní úřad Lichnov se obrací na občany s žádosti o poskytnutí fotografií ze
současnosti a to jak z dění obce či okolní krajiny obce. Tyto fotografie
bychom potřebovali pro vyhotovení obecního kalendáře na rok 2014.
V případě, že takové fotografie vlastníte a budete ochotni je pro tuto
potřebu zveřejnit, obraťte se prosím na Obecní úřad prostřednictvím
emailu: obecniurad@tkrlichnov.cz, nebo na tel. 556 855 017.
Děkujeme za pomoc a spolupráci!
OÚ Lichnov – Pavlína Mičulková

Informace z 53. a 54. jednání RO
********************************************************
Rada obce
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč NFC
Lichnov k částečné úhradě nákladů spojených s oslavou 50. výročí
založení fotbalového oddílu
• schválila odstranění sběrného kontejneru na textil, který byl umístěn v
lokalitě u „Staré Jizby“ bez patřičného povolení.
• nedoporučila Zastupitelstvu obce schválit zveřejnění záměru odprodeje
pozemku parc. č. st. 222 o výměře 32 m 2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
• neschválila poskytnutí finančního příspěvku na opravu sochy Panny
Marie, jehož žadatelem je Římskokatolická farnost Lichnov, Lichnov 85,
742 75
• vzala na vědomí zamítavé stanovisko Severomoravských vodovodů a
kanalizací Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ:
45193665 ohledně žádosti Obce Lichnov o pronájem bývalé čerpací
stanice umístěné na pozemku p.č. 14/2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína
• souhlasí s rozšířením pouličního osvětlení před RD č.p 433, ale
uskutečnění této investice přesunula na rok 2014
• doporučila Zastupitelstvu obce schválit uzavření Darovací smlouvy
jejímž předmětem je darování pozemků parc. č. 2208/8, 2208/10,
2208/46, 2208/48, 2207/98, mezi Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75
Lichnov, IČ: 00298115, jako dárce a Moravskoslezským krajem se sídlem
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, jako obdarovaným.

MUDr. Jana Irsáková

Základní škola Lichnov

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

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

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

Další typ na prázdninový výlet je zámek ve Studénce, ve kterém je
vagonářské muzeum. Je zde funkční dráha o rozměru 6 x 1,5 m se dvěma
okruhy kolejiště v měřítku 1:87. Také zde můžete dostat razítko do
soutěžního pasu techno trasy. Dále jsme jeli do areálu čs. opevnění Hlučín Darkovičky. To je něco pro kluky! Ale bavilo to i holky. U tanku nastalo
30minutové focení. Za tři razítka do techno pasu (pivovar, vagonářské
muzeum, areál Hlučín - Darkovičky) jsme dostali omalovánky, ale ty došly a
tak se rozdávaly hrníčky.
Cestou zpět se můžete zastavit v hornickém muzeu Landek park.
A pak hurá do Karolíny. Na jídlo, nákupy a zábavu jsme měli 2 hodiny.

Termín plánované dovolené: 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

Pozvání na oslavu u příležitosti výročí
720 let Obce Lichnov

********************************************************
Vážení a milí,
poslední prázdninový víkend bude v obci Lichnov ve znamení oslav. Jedná se
o 720. výročí první písemné zmínky o obci Lichnov.
Program oslavy je bohatý. Začíná v pátek 30. 8. 2013, kdy společně s vámi a
pozvanými hosty uložíme písemnosti do schránky pamětního kamene u
Obecního úřadu. Další a především hlavní část oslavy probíhá v sobotu
31. 8. 2013, kterou zahájí v 15.00 hod Divadelní soubor Pod Věží krátkým
průvodem od kostela Sv. Petra a Pavla a následným divadelním
představením o Lichnově . Dále vystoupí dechová hudba Javořinka, Banjo
Band Ivana Mládka, Rock & Roll Band Marcela Woodmana a Kabát Revival
Morava. Během celého odpoledne budete mít možnost si prohlédnout
výstavu o historii Lichnova ve fotografiích. Pro děti budou připraveny různé
soutěže pod vedením p. Balcarkové (znáte již z Dětského maškarního plesu)
a také spousta atrakcí. Nesmíme taky zapomenout na tombolu s hodnotnými
cenami.
Zváni jsou nejen všichni občané a rodáci z Lichnova, přijet se může podívat
každý, koho program zaujme.
S úctou.
Obecní úřad Lichnov

Fórum nová Karolína
tam to bylo teprv príma!
Eskalátory, obchody, mekáče,
peněz zbylo jen na hambáče.
Potom jsme už jeli domů. To jsme ale nevěděli, že nás ještě čeká překvapení.
V cukrárně si každý vybral zákusek. Byla to odměna za pomoc při přípravě
asi 120 kousků uměleckých rolád pro žáky naší školy u příležitosti
Mezinárodního dne dětí. Odnesli jsme si hezké vzpomínky.
Výlet byl úspěšný!
Žaneta Jiříčková a Vanda Kaděrková VII.
třída

Cyklistické závody v Lichnově
********************************************************
„Lichnov 24“ - 17. až 18. srpna 2013 Lichnov
Dvacetičtyřhodinový cyklistický závod trojic/dvojic a jednotlivců
• Start závodu 17. srpna 2013 v 11.00 hodin – u Orlovny
• Cíl závodu 18. srpna 2013 v 11.00 hodin – u Orlovny
• více na www.lichnov24.cz

„Velká cena Lašska“ - neděle 25. 08. 2013

• Start závodu 25. srpna 2013 v 10.00 hodin u kostela
• Cíl závodu 25. srpna 2013 pod Mysliveckou chatou v Lichnově
• více na www.ckfrenstat.cz

Hlavními pořadateli těchto závodů je CK Frenštát p. R.

COOP Jednota Lichnov – dočasně uzavřena
********************************************************
Obchod Jednota v Lichnově bude
od pátku 2. 8. 2013 do čtvrtku 8. 8. 2013
UZAVŘEN.
V pátek 9. 8. 2013 opět otevřen.
Děkujeme za pochopení.

Víceúčelové hřiště - Otevírací doba

********************************************************
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

15 – 21 hod.
10 – 12 hod.
15 – 21 hod.
10 – 12 hod.
15 – 21 hod.
10 – 12 hod.
9 – 12 hod.

15 – 21 hod.
15 – 21 hod.
15 – 21 hod.
14 – 21 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

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

Odstávka dodávky vody – Lichnov „Horečky“
SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA, a.s.
OZNAMUJÍ, ŽE DNE
8.8.2013 v době od 8:00 do 14:00 hod
DOJDE K ODSTÁVCE DODÁVKY VODY V LICHNOVĚ ČÁST HOREČKY
(V MÍSTĚ VYVĚŠENÍ)

Jubilanti
******************************************************
V měsíci srpnu se dožívají významného jubilea:
Najzarová Jaromíra
Trompisch Eduard
Drozd Zdeněk
Quarda Vítězslav
Špalek Josef
Bartošová Ludmila
Daněček Miroslav

60
60
60
65
65
65
70

Burýšek František
Chalupová Ludmila
Špaček Alois
Pustějovská Marie
Kubala František
Reková Marie

82
84
85
85
88
88

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

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V LICHNOVĚ. VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ V POČTU 550 KS. UZÁVĚRKA 25.
DEN V MĚSÍCI. EV. ČÍSLO: MK ČR E 20989. DATUM VYDÁNÍ - DO 5. DNE V MĚSÍCI.
ZODPOVĚDNÝ REDAKTOR: PAVLÍNA MIČULKOVÁ, EMAIL: OBECNIURAD@TKRLICHNOV.CZ,
WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.LICHNOV.CZ. OBECNÍ ÚŘAD SI VYHRAZUJE PRÁVO VÝBĚRU
PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE.

