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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Z jednání rady obce (RO):

• Rada obce souhlasí s vyjádřením Ing. Jaroslava Holuba k předložené studii přeložky komunikace I/58 Frenštát pod
Radhoštěm - Vlčovic.
• Rada obce projednala fakturovanou částku za provedení víceprací na akci „Autobusová zastávka Zemanův most“ (říjen
2010) se závěrem vrátit fakturu č. 10020023 dodavateli - Inženýrské konstrukce a stavby, Olomouc z důvodu formálních
nedostatků.
• Rada obce projednala doplňující propojení vzduchotechniky od firmy Traso za cenu 10.000,- Kč a uložila starostovi a
Tomáši Milatovi projednat výše stanovenou částku vzhledem k pracovní činnosti.
• Rada obce nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1833/10 a 2243/2.
• Rada obce souhlasí s hostováním s panem Oldřichem Pflegrem a Zdenkou Flachsovou na tradiční pouti v Lichnově
s atrakcemi.
• Rada obce zamítla požadavek p. Radomíra Golase o dotaci na akci „Setkání cimbálových muzik“.
• Rada obce schválila nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření internetových stránek a pověřila starostu
podpisem smlouvy.

ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO LICHNOV
V měsíci únoru z důvodu čerpání dovolené MUDr. Irsáková neordinuje ve dnech od 15. - 18. 02. a 25. 02. 2011.
MUDr. Jana Irsáková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV
Trocha poezie nikoho nezabije
Básničkový vláček
Ve čtvrtek 13. ledna 2011 k nám do školy přijel na návštěvu Básničkový vláček a přivezl nejlepší recitátory z 1. - 5. ročníku,
aby změřili své síly v recitaci. Děvčata V. třídy vyzdobila družinu, rozložila lákavé odměny, pustila jemnou hudbu a
moderátorky Zdeňka a Terezka nás začaly provázet celou soutěží. Porota a diváci pozorně sledovali výkony našich recitátorů a
své třídní borce povzbuzovali. Kritéria hodnocení byla přísná stejně jako porota složená z paní učitelek 1. stupně. Děti
soutěžily ve třech kategoriích podle tříd. Porota to neměla vůbec jednoduché, protože se všichni snažili ze všech sil, ale vyhrát
mohl vždy jen jeden. Nultou kategorii vyhrál Vojtěch Ulrych z I. třídy s básní Jede nocí vlak, v I.kategorii zvítězila Magdaléna
Lukešová z II. třídy s básní Strýček Houra a v II. kategorii si odnesl vavříny vítězství Josef Tichavský z IV. třídy s básní
Maralík. Cenu diváků a jejich přízeň svým výkonem získal Josef Tichavský, cenu poroty (knihu veršů Jiřího Žáčka) a její

sympatie za nejlepší přednes
ednes si vybojovala Magdaléna Lukešová.
Lukeš
Moderátorky poděkovaly
kovaly soutěžícím
sout
za jejich snaživé
výkony, porotě za nesnadné hodnocení, paní učitelce
u
Marii Pustějovské
jovské za celkovou organizaci soutěže
sout
a divákům za jejich
bouřlivý
livý potlesk. Všichni pak nasedli do Básni
Básničkového vláčku a s pokřikem ať žijí básničky
ky se s námi rozlou
rozloučili.
redakce ZRM, V.třída
Kapří láska
Dívám se na ně, na tři kapry ve vaně.
Kdopak je ten nezbeda, co do vody tříská?
Aha, kapr Lebeda ocasem kamaráda pleská.
Je to pěkný nezveda, ale doufá, že ji získá.
Koho? Topmodelku kapřici, přenádhernou
enádhernou Alici.
Ona nahoře s nosem, on jí plave za ocasem.
Táta už je ale chytá, voda kolem všude lítá.
Vyznej se jí rychle z lásky radši,
dřív než mňam, skončí na pekáči.
Čtyři roční období
Venku v teple taje sníh,
na louce je slyšet dětský smích.
Až všechny sněhy roztají,
jaro svůj úkol vyplní.

Na podzim ve vzduchu létají draci,
Děti si s nimi zažijí legraci.
V listopadu možná sněžit začne,
Ale nevadí, zimu nám to načne.

Po jaře nastává léto teplejší,
pro děti, řekla bych, trošku krásnější.
Koupou se v bazénu ve vodě chladivé,
tím je přece léto zcela výjimečné.

V zimě padá hodně sníh,
děti jezdí na saních.
Zima je úplně každý den,
stačí se teple obléci a jít ven.

Renáta Sudová, V. třída
t

RODINNÉ CENTRUM NA ORLOVNĚ
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Každý čtvrtek
č
v době 16:30 - 18:30 v budově Orlovny
Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz/lichnov
/lichnov
a na samostatných plakátech.
V týdnu od 14.2 do 20.2. Karate a čtvrteční orlovna
se nekonají - Jarní prázdniny

Čtvrtek 3. 2.
Čtvrtek 10. 2.
Čtvrtek 25. 2.

Cvičíme s balóny
Dovedné ruce
Kreativní tvoření s Kačkou
čkou

Vstup na pobytové činnosti je 10,- Kč pro děti i dospělé
(nebo dle náročnosti programu).
(v ceně káva a čaj)
V zimním období v době
dob čtvrtečních programů
rodinného centra, je otevřen
otev
bar na kuželně,
kde je možné si zahrát stolní fotbal, šipky a pod dohledem i kuželky.
Je také otevřena
řena i tělocvična
t
na hraní her, tančení, cvičení a skotačení
čení
nebo hraní ping-pongu.
Doporu
Doporučujeme
vzít si přezůvky pro dítě i sebe.

Pravidelný PROGRAM Rodinného centra ORLOVNA

Pro rodiče a jejich děti ve věku 5 - 7 let (i prvňáčci)
V pondělí 7. 2. od 1615 v budově Orlovny
Ve hrách a zábavných úkolech rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání (analýzu, syntézu, diferenciaci a paměť), pravolevou
orientaci, rytmus, jemnou motoriku a grafomotoriku.
Na společná setkání se těší paní učitelka Dana Friedlová
(uč. 1.stupně ZŠ, pracuje také s předškoláky, s dětmi s poruchami DYS /dyslexie, dysortografie, dysgrafie/)

KOUZELNÁ ŠKOLKA
PRAGOKONCERT BOHEMIA UVÁDÍ NEJPOPULÁRNĚJŠÍ
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Kouzelná školka s Majdou a Františkem se koná
20. 3. 2011 v 10:00 hod ve Frenštátě p.R. (kino)
Předprodej: Turistické informační centrum ve Frenštátě p.R., nám. Míru 1
Vždy v úterý od 930 do 1130
v prostorách Orlovny v Lichnově.
V úterý 15. 2. se Kuřátka a vrabečci
nekonají - jarní prázdniny.
Vítány jsou všechny maminky s dětmi od 0 do 4 let, rády však uvítáme i maminky nastávající.
Přijít můžete libovolně, kdykoli Vám to v tuto dobu vyhovuje.
Pokud máte nápady na program, rády je uvítám.
Doporučujeme vzít si svačinku a bačkory pro dítě i sebe.
Přijďte se za námi pobavit a najít sobě i dětem nové kamarády!
Těší se na Vás Bára

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Od 2. ledna až do 14. ledna probíhala celostátní Tříkrálová sbírka. Trojice dětí v doprovodu dospělé osoby mohly v těchto
dnech zaklepat i u vašich dveří s žádostí o přispění do sbírky.
Skupinky koledníků vykoledovali:
HOTARKA KE STARÉ JIZBĚ A ZPĚT
RÁJ, ZADKY A KŮTY
STŘED 1 SMĚR KE KOSTELU
DOLNÍ KONEC OD TRANSFORMATORU
DAREMNÍ A HOREČKY
OD KOSTELA NAHORU - HORNÍ DRÁHY
ZEMANŮV MOST SMĚR HORNÍ KONEC
STŘED 2 SMĚR ŠKOLA
JEDNOTA - ZEMANŮV MOST

6 749,00 Kč
4 190,00 Kč
4 639,00 Kč
4 735,00 Kč
6 288,00 Kč
4 675,00 Kč
6 015,00 Kč
3 373,00 Kč
6 927,00 Kč

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Díky obětavé pomoci devíti
skupinek koledníků se podařilo v Lichnově vybrat: 47 591,00 Kč

Oblastní Charita Frenštát pod Radhoštěm použije tyto prostředky získané z Tříkrálové sbírky v roce 2011 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. Marcela Žižlavská (místní asistentka)

TOJSTORÁCI - V LICHNOVĚ SE NATÁČÍ FILM
Lichnovský volnočasový oddíl Tojstoráci letos slaví čtvrté narozeniny a jako každý rok připravuje oslavy svého výročí TojOslavy. Ba co víc, letos v rámci oslav natáčí rovnou „celovečerní“ film. Ten ponese název Nová dobrodružství Malého
prince. Jeho premiéru můžete shlédnout v sobotu 2.4.2011 v sále Kulturního domu v Lichnově. A nebude to jen tak ledajaký
film.
TojOslavy 1, Letem světem s Tojstorákem aneb TojOslavy 2, Televize zdarma aneb TojOslavy 3 představily nemálo tanečních
vystoupení, hraných pohádek, vtipných scének, videí (např. TojNoviny, Magazín Týden, TojStars), videoklipů (Wild Dance,
TojPříběh nekončí) a mnoho, mnoho dalšího. Celý program vždy připravilo okolo 10 až 15 dětí z Tojstoráků a pokaždé trval
téměř dvě hodiny. Svým talentem děti překvapily nejen své rodiče a známé, ale také získaly obdiv v různých koutech
republiky, kde byly některé scény publikovaný. A letos tomu nebude jinak.
V rámci čtvrtého ročníku jsme se rozhodli zajít s našimi plány ještě dál. Verdikt zněl: natočíme film! A to ne jen tak ledajaký.
Bude to film, ve kterém budou hrát pouze děti, a bude částečně předtočený a částečně se bude odehrávat naživo před zraky
diváků. Na podiu budou snímány i tyto scény a následně vznikne DVD s kompletním filmem. Celý program potrvá přibližně
hodinu a půl a zúčastní se ho 17 dětí z Tojstoráků a několik „externích“ dětí (ze školy, sourozenci Tojstoráků apod.).
A na co se můžete těšit? Exupéryho Malý princ dostává od osudu novou šanci poznat planetu Zemi a život na ní. Svět pozoruje
od jeho počátku, sleduje jeho vývoj a dostává se až do současnosti. V průběhu času jej čeká nejedno překvapení a nejednou mu
půjde i o život. Potká mnoho moudrých lidí, ale stále nedokáže pochopit smysl života. Ještě, že mu hodiny času dávají možnost
poznat různá časová období a místa. Nakonec se dostane až do současnosti, kde poznává něco nového, něco úžasného. Jenže
osud jej nechce nechat na pokoji a Malému princi hrozí, že bude muset odejít i z tohoto světa. Podaří se mu za pomocí přátel
vyřešit tento problém? Na odpověď si musíte počkat do samotného filmu.
Stejně těžké, jako to má Malý princ ve filmu, to mají i Tojstoráci při vzniku filmu. „Stojí to nejenom fůru času, kdy s dětmi
natáčíme, nacvičujeme, chystáme scény, stříháme videa apod., ale také peníze“, říká Jiří Matúš, vedoucí projektu. O finanční
pomoc byly požádány dvě nadace, ale na výsledek se stále čeká. „Věříme, že se najdou nějaké dobré duše a rozhodnou se nám
při vzniku filmu pomoci. Pomohla by každá koruna či věcná pomoc, a to nejen od rodičů, ale i od firem, které si navíc dar
mohou odečíst z daní“, pokračuje Matúš.
Věřme tedy, že vznik amatérského filmu dopadne dobře a děti tak budou moci být součástí projektu, při kterém se mnoho
naučí, dostanou příležitost ukázat se v záři reflektorů a ještě se k tomu podívají na různá místa. Natáčet se má i v Praze. A kdo
by chtěl vědět o projektu více, nechť se podívá na stránky Tojstoráků, které najdete na www.tojstoraci.cz.
Jiří Matúš, Tojstoráci.

ZŠ LICHNOV - časopis roku 2010
Po krásném umístění v soutěži Zlatý sólokapr v Ostravě (2. místo) jsme své štěstí zkusili v další, celorepublikové soutěži,,Školní časopis roku 2010", kterou organizovala Asociace středoškolských klubů České republiky. Moc nadějí jsme do této
soutěže nevkládali, a proto nás velmi potěšilo, když nám organizátoři oznámili,že náš časopis postupuje do finále a pozvali nás
na slavnostní setkání finalistů v Brně, kde také proběhlo vyhlášení vítězů. 26.11.2010 jsme tedy odhodlaně vyrazili na dalekou
cestu - já, Lukáš Harabiš, Jakub Chlebek, Kuba Řezníček a vůdce této „výpravy“ paní učitelka Stoklasová. Akce začínala v
devět hodin, museli jsme proto vyrazit dost brzy. Cesta do Brna proběhla poměrně hladce, ale najít cíl naší cesty, ulici Cejl,
bylo již složitější.
Když jsme spatřili na dálnici už jenom ceduli ,,směr Praha“, tak nám došlo, že jsme zabloudili. Paní učitelka žertovala, že to
nevadí, že se v Praze na kruháči otočíme a na večeři budeme doma, ale pak jsme při první příležitosti z dálnice sjeli a opět
nabrali směr Brno. V centru jsme se museli zeptat na cestu a už bez problému jsme dorazili na místo. Právě včas, abychom se
stihli zaregistrovat, rozdělit na workshopy pro členy redakcí a prohlédnout si vystavené časopisy. Konkurence byla vážně
hodně velká, vždyť zde byli zástupci ze všech koutu republiky. A těch lidí-chvílemi se v té tlačenici nedalo skoro pohnout.

Workshopy byly docela zajímavé-já a Kuba Řezníček jsme ve velké aule diskutovali o časopisech . Každý účastník měl
představit svůj časopis, říct, co se nám daří a s čím máme problémy. Na každého se však kvůli časové tísni nedostalo. Jakub
Chlebek a paní učitelka zase absolvovali přednášku Život žurnalisty. Více jsme bohužel nestihli. Následovalo malé občerstvení
a hlavně všemi očekávané vyhlášení vítězů. Časopisy byly rozděleny do kategorií : 1.stupeň, 2.stupeň ZŠ a střední školy.
Napětí bylo obrovské. Přes jednotlivá ocenění jsme se dostali až k vyhlašování hlavních cen. Náš Lišaj neodešel s prázdnou,
získali jsme 3. místo za obsah roku. To znamená za články, které vy všichni píšete! Proto pište dál, vždyť vyhrát v
celorepublikové soutěži se jen tak někomu nepoštěstí a úspěch je to pro nás i vás ohromný.
Lukáš Harabiš
3. místo

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V poslední době se velmi často vyskytuje nepořádek na sběrných místech tříděného odpadu a proto
žádáme občany, aby u těchto kontejnerů neshromažďovali odpad, který do těchto kontejnerů
nepatří!

SOUSEDSKÝ PLES
Hostinec „Na Obecní“ vás srdečně zve na již tradiční
8. SOUSEDSKÝ PLES
který se koná 19. března 2011 od 20:00 hodin v KD Lichnov
K poslechu i tanci hraje skupina PAZUŘI.
Připraveno pro vás: - bohatá tombola - pestrý netradiční program
Vstupné: 250,- Kč (v ceně zahrnuta večeře)
Předprodej vstupenek od 4.3.2011 v Hostinci „Na Obecní“

OBEC LICHNOV V ČÍSLECH
Počet obyvatel k 1. 1. 2010
Narození
Zemřelí
Přistěhovaní
Odstěhovaní
Počet obyvatel k 31.12.2010

1434
16 ( M - 8, Ž - 8)
25 (M - 15, Ž - 10)
77
15
1482

LICHNOVSKÁ „KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
sezóna 2010 - 2011 - IX. ročník
Výsledky ve 5. kole - 14.01.2011:
ženy:
1. Polívková Soňa (379)
2. Mikundová Mirka (302)
3. Drozdová Miroslava (267)

Výsledky po 5. kole:
ženy:
1. Polívková Soňa (1100)
2. Mikundová Mirka (1043)
3. Drozdová Miroslava (691)

muži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jurek Stanislav (474)
Dadák Lukáš (429)
Koudelák Jaroslav (423)
Ing. Matúš Miroslav (410)
Mikunda Petr ml. (407)
Běčák Alois (368)
Kludský Jan (351)
Švrček Zdeněk (337)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jurek Stanislav (1388)
Ing. Matúš Miroslav (1339)
Koudelák Jaroslav (1298)
Mikunda Petr ml. (1244)
Dadák Lukáš (1244)
Běčák Alois (1126)
Švrček Zdeněk (1063)
Kludský Jan (1024)

muži:

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 6. kolo - 18.2.2011 - začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma (přezůvky s sebou).

TISKOVÁ ZPRÁVA-ČESKÁ DAŇOVÁ SPRÁVA
Včasným podáním přiznání k dani z nemovitostí se ušetří 500 Kč
31. ledna letošního roku je pro 3,5 milionu daňových poplatníků posledním dnem, kdy mohou přiznat daň z nemovitostí.
V letošním roce se v případě nepodání přiznání včas poplatníci nevyhnou sankci za pozdě podané přiznání v minimální výši
500 Kč.
Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2010 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem,
dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období, mají tuto
povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo
naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2011 je možné přiznat daň jen za svůj spoluvlastnický podíl a to nejen u pozemků, nýbrž
nově i u staveb a bytů.
Pokud dojde pouze ke změně sazeb, koeficientů nebo cen půdy, současní poplatníci daně čistě z tohoto důvodu přiznání
podávat nemusí, změny ve vyměření daně zohlední sám finanční úřad.
Tiskopisy přiznání k dani z nemovitostí lze nalézt v aplikaci „Daňový portál“ - http://eds.mfcr.cz. Výhodou této aplikace je,
že obsahuje jednoduchého průvodce pro vyplnění přiznání. Největším přínosem takto vyplňovaného přiznání je automatické
doplňování sazeb a koeficientů, které je jinak nutno získat přímo na finančním úřadě. Aplikace elektronických podání po
vyplnění celého tiskopisu zkontroluje formální správnost vyplněného přiznání a zároveň umožňuje jeho přímé odeslání
finančnímu úřadu. Pokud není takto odeslaná písemnost opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je nutné do 5 dnů
takové podání doplnit na příslušný finanční úřad o vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který je systémem vygenerován po
odeslání datové zprávy.
Platné tiskopisy daňových přiznání jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách české daňové správy - http://cds.mfcr.cz
a na všech finančních úřadech.

První termín splatnosti daně z nemovitostí je k 31. 5. 2011. Do té doby všichni poplatníci obdrží složenku s uvedením výše
stanovené daně. Vyčkáním na tuto složenku lze předejít možným přeplatkům či nedoplatkům.
V Praze dne 18. 1. 2011

JUDr. Jaroslava Musilová, v. r.
Generální finanční ředitelství, tisková mluvčí

ASOMPO, a. s.
Přijďte do firmy ASOMPO, a. s. pro sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny:
dub fošny 50 mm - výběr
13.500,- Kč/m3 + DPH,
dub prkna 30 mm - výběr
10.700,- Kč/m3 + DPH.
Sídlo:
Životice u Nového Jičína 194
Kontakt: telefon 556 759 385, www.asompo.cz

WWW.KANCLIR.CZ
Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 16:00. Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva.
Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím.

PLOTY - PLETIVO
Zabýváme prodejem i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35,-Kč/m..
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55,-Kč/m.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku.
** Do konce února otevřeno jen do 15:00 hod. **

KAMENICTVÍ - PETR JANEK
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!
OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,
tel.:777 223 171, e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182
NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ DO 31.3. SLEVA 20% NA KAMENICKÉ PRÁCE!

NABÍDKA POJIŠTĚNÍ

Uniqa pojišťovna, a.s.
Pojištění osob a majetku, stavební spoření, úvěry.
Kontakt: Jiří Michna
mobil: 608 525 715
e-mail: j.michna77@gmail.com
Kancelář (každou středu): K Nemocnici 18
741 01 Nový Jičín

KANALIZACE
NABÍDKA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Nabízíme vypracování projektu kanalizační přípojky pro Váš rodinný dům. V případě zájmu zajistíme také vyjádření správců
sítí a vyjádření dotčených orgánů.
Kontakt: Hana Mikundová, Hellstein spol. s r.o., Vlčovice 11, Kopřivnice
Telefon: 606 709 804
E-mail: dec@hellstein.cz

VZDUCHOVKA 2011
STČS - AVZO a Obecní úřad v Lichnově
pořádají v sobotu 5.března v klubovnách
XXXVIII. ročník
přeboru obce ve střelbě ze vzduchovky neregistrovaných
o putovní pohár starosty obce
Začátek: ve 13.00 hod.
Startovné : žáci 5 Kč , dospělí 10 Kč.
Soutěž žáků bude ukončena v 16.00 hod., soutěž dospělých v 18.00 hod.

HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově pořádá

H ASI ČS KÝ PL ES
který se koná v sobotu 26. února 2011 od 20:00 hod.
v kulturním zařízení v Lichnově
☺ hudba - METEOR
☺ bohatá tombola
☺ vstupné - 149,- Kč (večeře v ceně vstupného)
☺ taneční vystoupení skupiny APLOMB - ZUŠ Příbor
☺ předprodej vstupenek: Obecní úřad v Lichnově od 21.2.2011

PLES FOTBALISTŮ
NFC Lichnov Vás srdečně zve
do kulturního zařízení v Lichnově na

15. PLES FOTBALISTŮ
který se koná v pátek 18.02.2011 od 19°° hodin
k poslechu i tanci hraje skupina Meteor
Připraveno pro Vás - bohatá tombola
- vystoupení taneční skupiny - ZUMBA
- občerstvení (domácí koláčky, klobásníky)
vstupné: 200 Kč (večeře v ceně vstupného)
předprodej vstupenek: restaurace „Na hřišti“

JUBILANTI
V měsíci únoru se dožívají významného jubilea:

Fialová Irena
Furch Jiří
Holubová Drahomíra
Lukeš Alois

60 let
60 let
88 let
91 let

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

Vydává Obecní úřad v Lichnově

Uzávěrka 25. den v měsíci

