4/2013

Zpravodaj
obce
Lichnov

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

Informace Obecního úřadu
Informace z 47. RO
Rada obce
 vzala na vědomí sdělení od NFC Lichnov k návrhu změny nájemní smlouvy a
doporučuje pokračovat v jednání s NFC Lichnov.
 nedoporučila Zastupitelstvu obce schválit převod ideální ½ nemovité kulturní
památky - „Sloupu se sochou Panny Marie s dítětem“ na pozemku parc. č. 391 v
k.ú. Lichnov u Nového Jičína do vlastnictví Obce Lichnov.
 vzala na vědomí Dílčí protokol o průběhu kontroly z České inspekce životního
prostředí týkající se nakládání s odpady při stavbách kanalizace a ČOV v Obci
Lichnov.
 doporučila Zastupitelstvu obce schválit uzavření Darovací smlouvy mezi
xxxxxxxxxx jako darujícími a Obcí Lichnov, Lichnov 90, IČ:00298115 jako
obdarovanou, jejímž předmětem je darování pozemku na parc. č. 2208/14 o
výměře 32 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína s tím, že náklady řízení uhradí
obdarovaný.
Rada obce doporučila Zastupitelstvu obce
a) schválit zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2088/3, ostatní
plocha o výměře 285 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína – žadatelé Jaroslav Koudelák
a Jana Mersi, oba trvale bytem Lichnov 243, 742 75 Lichnov
b) schválit zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 2058/1, ostatní
plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína – žadatel Jaroslav Koudelák,

742 75 Lichnov 154
c) schválit zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 2058/1, ostatní plocha o
výměře 25 m2 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína – žadatel Petr Pustějovský, 742 75
Lichnov 126
 schválila nákup bouracího kladiva zn. DeWALT – SDS Max 1500W.
 neschválila žádost o finanční příspěvek souboru Radhošť z Trojanovic na výpravu
do Houstonu v Texasu.
 schválila rozšíření veřejného osvětlení v ulici u č.p. 62 firmou Plošiny – Zelenka,

Skalky 96, 741 01 Nový Jičín, IČO: 45157693, DIČ:CZ6602051918 v ceně 19
780,60,- Kč bez DPH (dle předložené nabídky)
 schválila uzavření Smlouvy na zpracování a podání žádosti o dotaci v projektu
Operačního programu Životního prostředí - Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání
zdrojů energie mezi Obcí Lichnov, Lichnov 90, 742 75 Lichnov, IČO:00298115 jako
mandantem a firmou TEDEAS, s.r.o., se sídlem Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec,
IČO:25863061, DIČ:CZ25863061 jako mandatářem a pověřila starostu podpisem
této smlouvy.
********************************************************

Sběr a svoz odpadů
Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu v SOBOTU
13.dubna 2013 od 13:00 hod.
Sběr se bude konat pouze v obci (v lokalitách Zadky, Kúty, Daremní, Šenk lze svoz
uskutečnit individuálně po tel. dohodě s panem Petrem Lukešem
tel. 737 133 393).
Prosíme občany, aby šrot před svá obydlí připravili pokud možno až v sobotu 13.
dubna v dopoledních hodinách z důvodu zabránění převzetí šrotu nepovolanými
osobami.
********************************************************

Biologický odpad
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRO) bude zahájen
od 15.4.2013.

Velkoobjemový odpad - kontejnery
Pondělí 15. dubna 2013
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Pátek 19. dubna 2013
U kostela
„Klimíček“ čp. 274
Daremní
přejezd k Vlčině

Středa 17. dubna 2013
Kúty
16,00 – 16,30

Zadky

10,00 – 18,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 – 17,30

16,30 – 17,00

Žádáme občany, aby neukládali do kontejnerů na velkoobjemový odpad předměty,
které mají charakter nebezpečného odpadu (např. pneumatiky) a stavební odpad
(včetně oken).

Nebezpečný odpad – sobota 20. dubna 2013 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
u „Pračky“ č.p.124
u kostela
most Horní dráhy
u čp.63 p. Gilarová

8,00 –
8,25 –
8,45 –
9,10 –
9,35 –

8,20
8,40
9,05
9,30
9,55

„Klimíček“ čp. 274
Daremní – J.Pavel
přejezd k Vlčině
Zadky – odb. k nádržím

10,00 – 10,20
10,25 – 10,45
10,50 – 11,00
11,15 – 11,30

Upozorňujeme podnikatele, že smlouvy uzavřené s obecním úřadem se vztahují
pouze na směsný komunální odpad (popelnice, plasty, sklo); ostatní odpad vzniklý
podnikatelskou činností včetně nebezpečného odpadu jsou povinni likvidovat
vlastním nákladem.

Seznam elektrozařízení
1.Velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, sporáky)
2.Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, tiskárny)
3.Spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, hudební nástroje aj.)
4.Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky)
5.Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje, sekačky aj.)
6.Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
7.Lékařské přístroje
8.Elektrozařízení budou odebírána bezplatně a pouze v úplném stavu (nesmí
chybět jednotlivé části).

Pozor na jarní práce!
********************************************************

Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto
dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním
staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a
pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali,
že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro
běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se
dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi
může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být
udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní
vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou
nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se
nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani
v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek
na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu
s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o
odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném
prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844, nebo ve výjimečných
případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových
stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz
pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou
stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za
povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak,
aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení

takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční
prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě
samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně.
Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod..
Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby
nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje
odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje
********************************************************

Víceúčelové hřiště - otevírací doba
Vzhledem ke stávajícímu charakteru počasí nepředpokládáme otevření
víceúčelového hřiště od začátku měsíce dubna. Otevírací doba hřiště pro veřejnost
bude vyhlášena podle počasí místním rozhlasem a na internetu www.orellichnov.cz.
Tenis bude možno hrát za příznivého počasí i v dopoledních hodinách (nutno však
objednat minimálně 1 den předem) - objednávky na tel. 739 880 862.
********************************************************

Pozvánka do Klubu důchodců
Zveme všechny důchodce na besedu s promítáním videa z dovolené v zahraničí,
která se uskuteční v úterý dne 9. dubna 2013 v 17. 00 hod. v klubovně na
pohostinstvím „Na Obecní“. Těšíme se na hojnou účast.
Výbor KD

Základní a Mateřská škola v Lichnově
********************************************************

Pták roku 2013 - Břehule říční
Už její jméno napovídá, že břehule říční dříve obývala především říčních břehů, ve
kterých si hrabala své až metr dlouhé nory.
„S rozvojem vodohospodářství však divočící řeky z krajiny zmizely a břehule si musely
hledat nová hnízdiště. Tento koloniálně hnízdící pták nově obsadil pískovny, štěrkovny
a hliniště. Dnes dokonce existují pískovny, kde hnízdí i několik tisíc párů břehulí.
Přesto se jejich početnost vytrvale snižuje, v současnosti odhadujeme velikost hnízdní
populace na českém území na 15-30 tisíc párů,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel
České společnosti ornitologické.
Břehule je tažný pták, který zimu tráví v subtropické a tropické Africe. Jako většinu
stěhovavých ptáků ji negativně ovlivňuje také stav afrických zimovišť a tahových cest
na řadě míst se vysouší, dřívější močály se přeměňují v kulturní krajinu. Drastické
snížení početnosti břehulí způsobují i opakovaná sucha v oblasti Sahelu. Na našich
hnízdištích se objevují ze všech vlaštovkovitých nejpozději - od poloviny dubna do
května. S břehulí říční se setkáme nejčastěji v nížinách a pahorkatinách, kde většinou
loví nad vodní hladinou větších řek, rybníků nebo těžebních jezer Břehule se v
hnízdní době většinou nezdržují daleko od své kolonie. Pokud je vídáme ve větším
množství a opakovaně, někde v blízkém okolí je nejspíše pískovna s hnízdními
norami. Břehule říční měří na délku 12 cm. Drobný hmyz chytá za letu.

Lichnovská „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
********************************************************

sezóna 2012 – 2013, XI. ročník
Výsledky v 7. kole – 15. 3. 2013:
muži:
ženy:
1. místo – Dadák Lukáš (459)
1. místo – Mikundová Mirka(346)
2. místo – Koudelák Jaroslav (429)
2. místo – Polívková Soňa (324)
3. místo – Jurek Stanislav (387)
3. místo – Dadáková Pavlína (281)
4. místo – Ing. Matúš Miroslav (384)
4. místo – Gilarová Ilona (235)
5. místo – Kotek Václav (-)
Výsledky po 6. kole:
muži:
1. místo – Ing. Matúš Miroslav (2182)
2. místo – Dadák Lukáš (2165)
3. místo – Jurek Stanislav (2139)
4. místo – Koudelák Jaroslav (2108)
5. místo – Kotek Václav (1525)

ženy:
1. místo - Mikundová Mirka (1762)
2. místo – Polívková Soňa(1729)
3. místo – Dadáková Pavlína (1306)
4. místo –Gilarová Ilona (1214)

V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 8. kolo – 12. 4. 2013 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
********************************************************

Turnaj o putovní pohár starosty Orla jednoty Lichnov
XII. ročník – 23.3.2013
žákyně:
žáci:
juniorky:
muži:

1. Bibiana Gilarová - Lichnov
1. Jan Dadák - Lichnov
1. Dominika Vinklárová - Hranice
1. Kamil Bartoš - Hranice, 2. Lukáš Dadák - Lichnov,
3. Jaroslav Koudelák - Lichnov
ženy:
1. Dobromila Vinklárová – Hranice, 2. Soňa Polívková, Frenštát p.R.
družstva muži: 1. Hranice, 2. Lichnov (Stanislav Jurek, Miroslav Matúš,
Lukáš Dadák)
družstva ženy: 1. Lichnov (Soňa Polívková, Mirka Mikundová)
Absolutním vítězem pro rok 2013 se stal Kamil Bartoš z Hranic, který vytvořil nový
rekord kuželny výkonem 517 shozených kuželek.
Pořadatelům je velmi líto, že se soutěže žáků do 15 let z Lichnova zúčastnily pouze 2
děti.
Více výsledků a foto na www.orellichnov.cz.

TOJSTORÁCI
********************************************************

TojOslavy 6 – Za svým snem
 Sobota 6.4.2013 od 17:00 v KD Lichnov (sál otevřen od 16:30)
 Tradiční kulturní vystoupení 20 dětí z kroužku Tojstoráci. Letos žádná videa a celý
dvouhodinový program naživo!
 Tojstoráci si letos jdou ZA SVÝM SNEM. Tím je VÍKENDOVKA SNŮ - tři
nezapomenutelné dny plné zážitků na celý život. Aby se sen stal skutečností, musí
ze sebe na TojOslavách vydat maximum. Povede se jim to? Buďte u toho a
podpořte děti na cestě ZA SVÝM SNEM!
 Více na www.tojstoraci.cz

Letní tábor „Pohádky naruby“

Neděle 18. 8. – pátek 30. 8. 2013, tábořiště „Pulčiny“, Valašská Senice

(stany

s podsadou)
Tradiční stanový tábor pro děti od 7 do 15 let
Více informací na www.tojstoraci.cz/tabory

Zážitkový kurz „Na cestě 3 aneb Svět očima druhých“
 Pátek 26. 7. – neděle 4. 8. 2013
 Putovní zážitkový kurz pro všechny od 13 let (i pro dospělé!)
 Více informací na www.tojstoraci.cz/tabory

Příměstský tábor „Lichnov NAPLNO“
 pondělí 15. 7. – pátek 19. 7. 2013, vždy od 8:00 do 17:00
 pro děti od 6 do 15 let; zahájení a ukončení vždy v Lichnově, sportovní a zážitkový
program
 Více informací na www.tabory-naplno.cz

Jazykový příměstský tábor Frenštát
 pondělí 8. 7. – pátek 12. 7. 2013, vždy od 8:00 do 17:00
 pro děti od 6 do 15 let; zahájení a ukončení vždy ve Frenštátě, sportovnězážitkový program s výukou cizích jazyků
 Více informací na www.tabory-naplno.cz

Lezecký tábor

neděle 30. 6. – pátek 5. 7. 2013, Štramberk (ubytování v DDM Štramberk)
 lezení na umělých stěnách a cvičných skalách, doplňkový program
 Více informací na www.tabory-naplno.cz


Přehled akcí v Lichnově v roce 2013
Měsíc
Březen

Datum
23.3.
31.3.

Duben

Květen

6.4.
12.4.
14.4.
27.4.
28.4.
30.4.
květen až ráří
4.5.
10.5.
12. 5.
18.5.
25.5.

Červen

26.5.
1.6.
8.6.

Červenec

Srpen

9.6.
14.6.
15.6.
28.6.
30.6.
13.7.
15.7. - 19.7.
19.7. - 20.7.
26.7. - 4.8.
27.7. - 3.8.
17.8. - 18.8.
18.8. - 30.8.
25.8.2013
31.8.

Září

Říjen
Listopad
Prosinec

7.9.
6.9 – 8.9.
8.9.
14.9.
20.9.
21.9.
18.10.
20.10.
15.11.
7.12.
8.12.
13.12.

Akce
XII.ročník turnaje v kuželkách O pohár starosty
Orla jednoty Lichnov
Velikonoční odpoledne
Fotbal – AFC Veřovice (doma)
TojOslavy 6
Lichnovská kuželkářská liga - 8. kolo
Fotbal – TJ Nový Jičín B (doma)
Gracie ČEZ EDĚ – cyklistický závod
Fotbal – TJ Odry (doma)
Slet čarodějnic
5. ročník Orel Tenis Cup Lichnov
Lampiónový průvod
Lichnovská kuželkářská liga - 9. kolo
Oslava svátku matek
Fotbal – TJ Jakubčovice (doma)
“Zlatá srnčí trofej” (soutěž pro děti)
Kácení máje
Okrsková soutěž
Fotbal – TJ Sokol Kateřinice (doma)
Den dětí
3. Mistrovství v sečení kosou
Gulášové slavnosti
Fotbal – FC Vlčovice (doma)
Závěrečný oheň
Pálení metel
Předpouťová zábava na hřišti
Tradiční pouť
Oslava 50. výročí vzniku fot. oddílu v Lichnově
Příměstský tábor NAPLNO
Oslavy 90. let Orla v Lichnově
Letní tábor Na cestě 3
Orelský dětský tábor v Hodoňovicích
Lichnov 24 hodin – cyklistický závod
Letní tábor „Pohádky naruby“

Pořadatel
Orel jednota
Tojstoráci
NFC Lichnov
Tojstoráci
Orel jednota
NFC Lichnov
Město Orlová
NFC Lichnov
Tojstoráci
Orel jednota
Kulturní komise
Orel jednota
Tojstoráci
NFC Lichnov
Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení
SDH Lichnov
NFC Lichnov
Tojstoráci
Motoveterán klub
Kulturní komise
NFC Lichnov
Tojstoráci
SDH Lichnov
Restaurace na hřišti
Kulturní komise
NFC Lichnov
Tojstoráci
Orel jednota
Tojstoráci
Orel jednota
CK Continental Frenštát p.R.
Tojstoráci

Velká cena Lašska – cyklistický závod se
startem v Lichnově

CK Continental Frenštát p.R.

Oslava 720 let Obce Lichnov
Lichnovská vlečka
Finále Orel Tenis Cup Lichnov (dvouhry)
Sraz historických vozidel
Silniční běh dětí a mládeže
Finále Orel Tenis Cup Lichnov (čtyřhry)
Lichnovská kuželkářská liga - 1. kolo
Pochod okolo Lichnova
Lichnovská kuželkářská liga - 2. kolo
Drakyáda
Lichnovská kuželkářská liga - 3. kolo
Mikulášská nadílka
Rozsvícení vánočního stromu
Lichnovská kuželkářská liga - 4.kolo

Kulturní komise
SDH Lichnov
Orel jednota
Motoveterán klub
Orel jednota
Orel jednota
Orel jednota
Kulturní komise
Orel jednota
Tojstoráci
Orel jednota
Tojstoráci
Kulturní komise
Orel jednota

Případné změny termínů jsou vyhrazeny

Český zahrádkářský svaz Veřovice pořádá autobusový zájezd do Polska
Termín zájezdu sobota 4. 5. 2013, odjezd autobusu v 6.00 hod. od „Sudu“
Výjezd z Ženklavy, zastávka Sitex, u Sudu, přes Bordovice a Lichnov
Cena zájezdu: 200,- Kč na osobu. V ceně není jídlo ani vstupné.
Program:
1) Návštěva burzy za hraničním přechodem CHALOUPKY směrem na ZABELKOV
Možnost nákupu zemědělských užitkových i okrasných produktů za koruny i zloté.
Prý nejlevnější.
2) Návštěva okrasného zahradnictví Korner – v ČR – Ostrava Koblov ve Vrbici
Probíhá jarní prodejní výstava spojená s kulturním programem, např. Vystoupení
klauna Hopsalina, dále Timbersports s vícemistrem světa Martinem Komárkem,
vystoupení dětské cimbálové muziky z Lužic u Hodonína. Vhodné také pro rodiny s
dětmi.
Možnost zakoupení jídla – oběda dle vlastního výběru.
Cena vstupného:
dospělí
50,- Kč
důchodci
35,- Kč
děti do 15 let
zdarma
3) Odjezd zpět do Polska do parku GOCZALKOWICE pojatém v japonském stylu.
Patří mezi tři nejhezčí v Polsku. Zde se platí zlotými. Pastva pro oči i možnost dalšího
nákupu zajímavých okrasných produktů a potřeb.
4) Odjezd do Osvětimi
Připomínka hrůz 2. světové války. Prohlídka koncentračního tábora, jeho části nebo
nákup ve městě.
5) Návrat domů asi v 17.00 hod. přes Bialsko-Biala, Český Těšín, do Veřovic.
Doporučujeme směnit 200,- Kč za zloté v našich směnárnách, ne až při zájezdu –
časově neúnosné. Kurz je 6,28. To znamená, že za 100,- Kč dostanete asi 16 zlotých.
Pokud zloté neutratíte, nic se neděje. Můžete je použít např. pro nákup v Polském
Těšíně na malou nebo velkou burzu.
Každý účastník musí mít s sebou cestovní doklad – dospělí platný občanský průkaz,
děti cestovní pas.
Přihláška je závazná, tj. Včetně úrady za dopravu tj. 200,- Kč. Uzavření přihlášek
včetně platby do 15.4.2013.
Zájemci se mohou přihlásit u Ing. Mojmíra Tichavského do 15.4.2013 a podle
kapacitních možností budou přiřazeni k zájezdu.
Ing. Mojmír Tichavský
Tel.: 732 388 028

Provádíme kompletní klempířské, pokrývačské a tesařské práce.
Kontakt: Roman Křížek
Veřovice 644
Tel.: 777 233 255
krizekr@seznam.cz
www.krizek-strechy.cz
********************************************************

Orel Tenis Cup Lichnov
********************************************************

5. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty
Vyhlašujeme tenisovou soutěž pro amatérské tenisty (hráči z Lichnova mají při
přihlašování přednost).
Hraje se v období květen až září 2013.
Kategorie: Dvouhra žen - bez omezení věku (max. 10 žen).
Dvouhra mužů má kategorii bez omezení věku (max. 24 mužů) a kategorii nad 50 let
(max. 12 mužů). Čtyřhra má kategorii bez omezení věku a pohlaví (max. 18 dvojic) a
kategorii nad 90 let součtu věku (max. 9 dvojic).
Hřiště – tenisový kurt v Lichnově. Pravidla jsou vyvěšena na www.orellichnov.cz a na
víceúčelovém hřišti.
Přihlášky - do středy 24. dubna 2013 u obsluhy Minibaru, na tel. 739 880 862 nebo
email: matusm@tkrlichnov.cz. Rozlosování do skupin bude provedeno v neděli
28.dubna 2013 na tenisovém kurtě od 18 hodin.
Pozor: - po přihlášení nutno uhradit startovné buď v hotovosti u p. Jany Matúšové,
Lichnov 264 nebo na účet Orla jednoty Lichnov, č.ú: 197681195/0300 (viz pravidla na
internetu).Kdo neuhradí startovné, nebude losován.

Jubilanti
******************************************************

V měsíci dubnu se dožívají významného jubilea:

Blechová Krista
Tichavská Marie
Holubová Drahomíra

65
80
81

Pikartová Božena
Kociánová Františka
Tichavský Miroslav

82
88
89

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