10/2012

Z PR A V O D A J
OBCE
LICHNOV

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím podzimem končí období zkušebního provozu čistírny odpadních
vod a snad i prohibice. Kolaudace této nové stavby v naší obci proběhne
v měsíci listopadu a do této doby jsme předpokládali, že už bude napojeno
maximum objektů. Stále je však dosti spoluobčanů, kteří ještě nezačali
vyřizovat stavební povolení nebo se ještě nepřipojili ( stavební povolení mají
vyřízené ). Apelujeme na všechny, kteří ještě ve věci kanalizační přípojky
nepodnikli žádné kroky ať požádají o povolení nebo šachtici a připojí se. Ti
občané, kteří nebudou od 1.1.2013 připojeni musí prokázat , že likvidují
odpadní vody v souladu se zákonem, to znamená , že při případné kontrole
musí doložit Rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod nebo doložit
faktury za pravidelné vyvážení jímek ( většinou je do jímky sveden záchod, ale
vody z kuchyně a koupelny jsou svedeny do stávající staré kanalizace ). Při
porušení nakládání s odpadními vodami hrozí pokuty ve výši 5000,- až 500 000,Kč.
Přesto věřím, že všichni přivítáme bezproblémové a pohodlné likvidování
odpadních vod a budeme se moci věnovat příjemnějším věcem než je čerpání
žumpy nebo septiku.
P.S. – občané, kteří jsou již připojení, ale nenahlásili to panu Kellerovi, ať tak
učiní v co nejkratší době. Děkujeme.
Ing. Aleš Mičulka, starosta obce
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Velkoobjemový odpad – kontejnery
Pondělí 8. října 2012
Okluk
16.00 – 16,30
Dolní dráhy
16,30 – 17,00
Komínovka
17,00 – 17,30
Váha ZD
17,30 – 18,00

Pátek 12. října 2012
U kostela
„Klimíček“ čp. 274
Daremní
přejezd k Vlčině

Středa 10. října 2012
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 13. října 2012 (včetně elektrozařízení)
Dolní dráhy
u „pračky“
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 nádrži

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).
2

Sběr elektrozařízení

SDH Lichnov pořádá ve spolupráci s firmou Elektrowin sběr vysloužilých
elektrozařízení. Sběr proběhne v pátek dne 12.10. 2012 od 15.00 hod. před
hasičárnou. Elektrozařízení bude odebíráno bezplatně.
Po telefonické domluvě si přijedeme pro spotřebič až k Vám domů. Tel.776825915
!!! Zařízení musí být kompletní !!!
Seznam zpětně odebíraných elektrozařízení:
Skupina chlazení:
velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní
velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační
zařízení s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např.
servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek
Velké spotřebiče:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro
používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické
radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku,
elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče
z domácnosti výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení,
drcení, řezání, sekání,stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo
podobné zpracování dřeva,kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení
nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné
účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, nástroje pro sečení nebo
jiné zahradnické činnosti, ostatní velké elektrické nástroje apod.
Ostatní spotřebiče:
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro
čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a
jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače,
fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá
zařízení pro
soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů,
ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů,
nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů,
hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo
podobné použití, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní
elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary a
zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče
pro stříhání vlasů, sušení vlasů, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené
apod.
Obrazovky: televize a monitory - !! Do zpětného odběru nepatří: žárovky a zářivky;
bojlery, cartridge !!!
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Sběr železného šrotu
Motoveterán klub Lichnov pořádá sběr železného šrotu
v neděli 7.října 2012 od 10:00 hodin
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 si šrot připravili a uložili na svých zahradách a poté
předali sběrnému traktoru.
MUDr. JANA IRSÁKOVÁ
Vážení pacienti,
v tomto období je možné provést očkování proti chřipce. V případě, že máte o
očkování zájem kontaktuje, nejlépe telefonicky, ambulanci.
Dále oznamujeme, že:
-> z důvodu odstávky vody dne 05.10.2012 v Lichnově bude ambulance
uzavřena. V tento den bude řádně probíhat ordinace v ambulanci v Mořkově v
čase 07,30-10,30 hod, ve které Vás můžeme ošetřit.
-> z důvodu studijního pobytu bude ambulance uzavřena v dnech
12.10. – 26.10. 2012.
Zástup: MUDr. Filip Václav:
• středy (17.10., 24.10.) v ambulanci v Lichnově v čase 15-17 hod.
• ostatní dny v ambulanci Veřovice v čase 08,00-10,30 h. (úterý 14-16 h.)
Odběry:
• čtvrtky (18.10., 25.10.) v ambulanci v Lichnově přítomna sestra v čase 07,3008,30 hod.
Prosím, zkontrolujte stav zásob svých léků aby Vám v době dovolené
nechyběly. Zároveň tím předejdete prodloužené čekací době po dovolené v
důsledku zvýšeného počtu pacientů, kteří si léky nezabezpečili předem.
Děkuji za pochopení! MUDr. Jana Irsáková
SOKOL OPĚT CVIČÍ
PŘIDEJTE SE! Od října 2012 každé pondělí od 19.00 do 20.00 hod.
v tělocvičně ZŠ Lichnov. Pozvání platí pro ženy.
Zve Vás TJ SOKOL
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LICHNOV
Úspěšné vystoupení žáka Jakuba Dobečky
v myslivecké soutěži Zlatá srnčí trofej.
Tato soutěž je celostátní, má postupová kola, především okresní, ze kterého
pak vítězové v kategorii mladších (do 5. třídy) a starších (6. – 9. třída) postupují
na národní kolo této soutěže, kterou připravuje odborný kolektiv ČMMJ
v Praze.
Jakub Dobečka jako člen zájmového kolektivu mladých myslivců pod vedením
vedoucích z místního mysliveckého sdružení již v minulých letech prokazoval
velký zájem a znalosti v této činnosti, v letošním roce potvrdil své prvenství
v kategorii starších žáků na okresním kole ve Straníku a jako vítěz reprezentoval
náš okres na národním kole v Havlišově mlýně u Želetavy. Svými znalostmi a
vystupováním na této akci dosáhl vynikajícího umístění na čtvrtém místě ze 77
hodnocených účastníků. Tento výsledek je zatím nejlepším umístěním našich
mladých přátel myslivosti v historii účasti našich zástupců v této soutěži.
Touto cestou blahopřejeme nejen jemu, jeho rodičům, ale i ředitelce školy a
kolektivu pedagogů za podporu v této soutěží a taky vedoucím z Mysliveckého
sdružení Lichnov – Bordovice a zde především Václavu Kociánovi, který se o
kolektiv dětí stará.
„Mladým myslivcům zdar!“
Českomoravská myslivecká jednota
Petr Černoch, Karel Krečmer

30. narozeniny naší školky
Dne 8. 9. 2012 jsme v MŠ v Lichnově oslavili 30. výročí otevření naší školky
dnem otevřených dveří. Při této slavnostní příležitosti se zde setkali bývalí i
současní zaměstnanci MŠ, představitelé obce a rodiče s dětmi. Hosty přivítala
vedoucí učitelka Jana Jandová, při této příležitosti poděkovala všem, kdo o
řádný chod školky v současnosti pečují. Pro hosty bylo připraveno občerstvení,
děti si mohly nechat namalovat obrázky na tvář, zařádit si ve skákacím hradu a
kreslit s rodiči křídou obrázky na chodník. K dispozici byly i kroniky MŠ, které si
mohli hosté prohlédnout a zavzpomínat na doby minulé.
Děkujeme všem, kteří nám při organizaci a zajištění této akce pomáhali.
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LICHNOVSKÁ VLEČKA 2012
V sobotu 15.9. 2012 proběhl za pěkného počasí na fotbalovém hřišti v Lichnově
4. ročník pohárové soutěže Lichnovská vlečka. Zúčastnilo se
9 družstev z toho 3 domácí.
Vítězem se nakonec stalo družstvo z Vlčovic. Vítězství Vlčovic je o to cennější
neboť jim chyběl jeden člen družstva. Domácím se příliš nedařilo a zůstali pod
stupni vítězů. Nejlepším z domácích družstev tak nakonec bylo družstvo žen.
Perličkou byla účast družstva Lichnova - starších pánů. Zpestřením byla ukázka
mladých lichnovských hasičů. Děkujeme všem zúčastěným za podporu a
budeme se těšit na příští ročník.
Výsledky Lichnovské vlečka 2012.
1. Vlčovice
43,35 s
2. Kunčice p.O.
46,06 s
3. Bordovice
46,31 s
4. Veřovice
46,81 s
5. Lichnov – ženy
48,28 s
6. Příbor
48,41 s
7. Lichnov
51,65 s
8. Lichnov – starší
52,13 s
9. Rybí
58,75 s

Tojstoráci vás zvou: Setkání přátel Tojstoráků
- pátek 5.10.2012 od 19:00 na Orlovně
- program: uplynulá činnost Tojstoráků; hospodaření Tojstoráků; plán činnosti
na další období; realizované a plánované projekty; nové možnosti spolupráce
(osoby, spolky, finanční partneři…); diskuse o nové nabídce využití volného
času
- vítání jsou všichni, kdo se chtějí dovědět více o volnočasových aktivitách
v Lichnově
Drakyáda
- neděle 21. 10. 2012 od 15:00
- sraz na Orlovně, následně půjdeme pouštět draky nahoru k Lipkám
Lezecká stěna
- otevřeno po předchozí telefonické dohodě dle počasí
- stále hledáme sponzory a dárce na 50 000 Kč.
- více na www.stena.tojstoraci.cz
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VÝSLEDKY SILNIČNÍHO BĚHU
V neděli 9.9.2012 pořádali Orel jednota Lichnov a Tojstoráci již XVI.ročník
silničního běhu.
Zúčastnilo se celkově 30 závodníků.
Výsledky dle kategorií:
Předškoláci (do 5-ti let), trať 100m
1. místo Koudelák Martin
25 s
2. místo Svoboda Kamil
26 s
3. místo Cahlík Jakub
28 s
Předškolačky (do 5-ti let), trať 100m
1. místo Boháčová Anna
33 s
2. místo Klosíková Denisa
48 s
3. místo Ulrichová Veronika 55 s
Nejmladší žáci (6-8 let), trať 300m
1. místo Boháč Jakub
1:44
2. místo Pustějovský Maxim 1:54
Nejmladší žákyně (6-8 let), trať 200m
1. místo Pustějovská Adéla
1:38
2. místo Sztuchlíková Nela
1:39
Mladší záci (9-10 let), trať 500m
1. místo Ulčák Petr
2:20
Mladší žákyně (9-10 let), trať 300m
1. místo Mikesková Viktorie 1:09
2. místo Vřesňáková Romana 1:13
Žáci (11-12 let), trať 1000m
1. místo Ulčák Marek
4:42
Žákyně (11-12 let), trať 800m
1. místo Vřesňáková Jana
4:17
2. místo Mikesková Veronika 5:37
Starší žákyně (13-15 let), trať 1000m
1. místo Hrčková Dita
5:00
Příchozí (16 a více), trať na hřbitov a zpět
1.-3. místo Boháčová Renáta
2:05
1.-3. místo Vřesňáková Markéta 2:05
1.-3. místo Mikundová Mirka
2:05
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NEŽ ZAČNEME TOPIT ……
Již brzy nastane topná sezóna a majitelé nemovitostí by se měli na toto období
náležitě připravit a postarat se o bezpečný provoz komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv.
I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké
nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu
osob jedovatým oxidem uhelnatým.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při
celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát
ročně, a při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po
skončení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50
kW provádí jedenkrát ročně.
U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, je vhodnějším řešením spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti
by měli provést i kontrolu komínu a nebo revizi komínu v případě, že je
připojen nový spotřebič nebo se mění druh paliva.
O provedeném čištění, kontrole nebo revizi vydá kominík doklad nebo revizní
zprávu, které jsou důležité nejen pro uplatnění případných nároků vůči
pojišťovně.
V případě, že v komínovém tělese vznikne požár je dobré pokud možno
zachovat klid a nepodlehnout panice. Požár nikdy nehasit vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Pokud to situace
dovolí a nedojde k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby, je možné
zkusit, do doby než přijedou hasiči, hasit plameny pomocí vhazování suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Podrobné podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva, HZS Moravskoslezského kraje
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Finálové turnaje Orel Tenis Cupu Lichnov 2012:
Dvouhry – čtvrtfinále:
Liška Zdeněk – Ulrich Roman 6:2, 6:1
Matúš David – Osterezy Petr 6:3, 6:0
Kyselý Tomáš – Kučera Jaroslav 4:6, 4:6
Hazuka Pavel ml. – Matúš Jan 6:2, 6:3
Semifinále
Liška Zdeněk – Hazuka Pavel ml. 6:1, 6:0
Matúš David – Kučer a Jaroslav 3:6, 6:1, 6:1
Finále
Liška Zdeněk – Matúš David 6:3, 0:6, 4:6
Vítězem dvouhry mužů se stal DAVID MATÚŠ (obhájil vítězství z roku 2011).
Finále žen
Kutáčová Monika – Kutáčová Martina 6:3, 6:0
Vítězkou dvouhry se stala MONIKA KUTÁČOVÁ (obhájila vítězství z roku 2011).
Čtyřhry – čtvrtfinále:
Pavel Hazuka ml., Tomáš Sedlář – Zdeněk Liška, Petr Ostery 6:4, 3:6, 6:2
Stanislav Kučera, Miroslav Matúš – David Matúš, Jan Matúš 3:6, 1:6
Milan Babinec, Petr Mičulka – Radim Běčák, Petr Kutáč st. 1:6, 0:6
Jaroslav Kučera, Roman Ulrich – Aleš Cochlar, Lukáš Filip 6:1, 6:7, 7:5
Semifinále
Pavel Hazuka ml., Tomáš Sedlář - David Matúš, Jan Matúš 4:6, 6:3, 5:7
Radim Běčák, Petr Kutáč st. - Jaroslav Kučera, Roman Ulrich 6:2, 6:2
Finále
David Matúš, Jan Matúš - Radim Běčák, Petr Kutáč st. 6:2, 6:3
Vítězem čtyřhry se stala dvojice DAVID MATÚŠ a JAN MATÚŠ!
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LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“
XI. ročník (sezóna 2012-2013)
Výsledky v 1. kole – 21.9.2012:
muži:
ženy:
1. místo – Koudelák Jaroslav (439)
1. místo – Polívková Soňa (358)
2. místo – Dadák Lukáš (424)
2. místo – Mikundová Mirka – (284)
3. místo – Ing. Matúš Miroslav (423)
4. místo – Jurek Stanislav (392)
5. místo – Kotek Václav (295)
V každém kole se hraje systémem 4 x 30 hs (hodů sdružených)
= 15x do plných + 15x dorážková.
Další termín: 2. kolo - 19.10.2012 – začátek v 17.00 hodin
Přijďte povzbudit hráče, vstup pro diváky zdarma.
Stále možnost se přihlásit. Nebojte se, nejsme profíci, všichni jsme
porazitelní. Využijte možnosti si zasportovat a přijít se odreagovat
od všedních starostí. Cenově dostupné pro všechny, 300.- Kč za celou sezónu.

OTEVÍRACÍ DOBA – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

15 – 18 hod
15 – 18 hod
15 – 18 hod
15 – 18 hod
15 – 18 hod
15 – 18 hod
10 – 12 14 – 18 hod

Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO
Tenis
možno hrát denně i v dopoledních hodinách
(nutno však objednat minimálně 1 den předem).
objednávky na tel. 739 880 862
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RODINNÉ CENTRUM ORLOVNA
DOVEDNÉ RUCE
Dovedné ruce budou opět zaměřeny na práci s papírem. Budeme se s děti
při této činnosti zaměřovat na zdokonalování motoriky rukou: Lepení, stříhání,
trhání atd.
Účastníci si, podle své šikovnosti a věku, odnesou domů 1-3 výrobky.
A pro koho jsou dovedné ruce určeny?
Pro:
pro všechny děti a jejich rodiče
Kde:
v klubovně v Orlovně (Lichnov)
Jak často: 1× měsíčně
Kdy:
druhý čtvrtek v měsíci (11. října, 8. listopadu, 13. prosince 2012, 10.
ledna 2013, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května)
Čas:
16.30 – 18.30
Vedení: paní učitelka Mgr. Dana Friedlová (uč. 1. stupně ZŠ, pracuje
také s předškoláky, s dětmi s poruchami DYS /dyslexie, dysortografie,
dysgrafie/)
S dětmi můžete přijít na všechny schůzky nebo si vybrat termíny,
které Vám vyhovují.
SOVIČKA
Vážení rodiče, chcete lépe poznat své dítě? Chcete vidět, jak se chová
v kolektivu dětí, jak reaguje na pokyny, jak se zapojuje do her a úkolů, jak umí
vycházet s ostatními dětmi v různých situacích, jak reaguje v případě výhry či
prohry…?
Ve hrách a zábavných úkolech budeme rozvíjet sluchové a zrakové vnímání
(analýzu, syntézu, diferenciaci a paměť), pravolevou orientaci, rytmus, jemnou
motoriku a grafomotoriku. A pro koho je SOVIČKA určena?
Pro:
rodiče a jejich děti ve věku 5-7 let
Kde:
v klubovně v Orlovně (Lichnov)
Jak často: 1× měsíčně
Kdy:
první čtvrtek v měsíci (4. října, 1. listopadu, 6. prosince 2012, 3.
ledna 2013, 7. února, 7. března, 4. dubna, 2. května)
Čas:
16.30 – 17.45
Vedení:
paní učitelka Mgr. Dana Friedlová (uč. 1. stupně ZŠ, pracuje také s
předškoláky, s dětmi s poruchami DYS /dyslexie, dysortografie, dysgrafie/)
S dětmi můžete přijít na všechny schůzky nebo si vybrat termíny, které Vám
vyhovují. Záleží jen na Vás, zda se chcete podílet na přípravě Vašeho dítěte na
zápis, školní docházku, zda chcete cíleně rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.
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TURNAJ V KULIČKÁCH 16.9.2012
Orel jednota Lichnov uspořádal historicky první turnaj v kuličkách na
víceúčelovém orelském hřišti. Za nádherného počasí si všichni účastníci dobře
zahráli systémem každý s každým a dosáhli následujících výsledků.
Děti:
Dospělí:
1. Dita Hrčková
1. Jiří Buriánek
2. Viktorie Mikesková 2. Ludmila Šimíčková
3. Adéla Žižlavská
3. Eduard Trompisch
4. Jaroslav Koudelák
5. – 6. Jiří Boháč, Jaroslav Mikeska
7. Petr Kašpárek
8. Martin Špaček
9. Simona Pleskotová
10.Pavel Pleskot
11.Jiří Bača
12.Přemysl Kahánek

JUBILANTI
V měsíci říjnu se dožívají významného jubilea:
Karla Příhodová
Josef Kuhn
Jan Matúš
Hana Lagová
Jan Hoffmann
Václava Kociánová
Marie Bartlová

60
65
65
65
65
80
80

Vlastislava Kubalová
Štěpánka Špačková
Anežka Špačková
Oldřich Tichavský
Marie Gilarová
Drahomíra Genzerová
Drahomíra Polívková

81
81
82
82
84
85
87

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let.
Oprava z měsíce září: Marie Najvarová 75. Omlouváme se.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává Obecní úřad v Lichnově. Vychází měsíčně v počtu 500 ks. Uzávěrka 25. den v měsíci.
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.
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