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26. 7. - svátek má Anna.
Ve vsi je 9 Aniček. Toto jméno bylo v Lichkově oblíbené – Před 84. lety (v roce 1931)
jich žilo v obci vůbec nejvíc - 101 paní a dívek se jménem Anna (Marií 84 a - s velkým
odstupem – 66 Josefů). V příjmeních bylo nejvíce rodin se jménem Katzer (22), 15
rodin Bergmannů a 11 Rosenbergerů. (Náš Gusta Rosenberger posílil jejich řady o
pět roků později, v roce 1936).
Možná by bylo možno vzpomenout při této příležitosti na Annu MelicharovouZemanovou, která sice nebyla obyvatelkou Lichkova, ale sama se zasloužila se svojí
německou přítelkyní Hedvikou Čamrovou z č.p. 55 (nyní 15E) o poválečný kontakt
s lichkovskými rodáky z Německa a iniciovala vznik fondu pro obnovení pomníku
padlých občanů v první světové válce s přínosem (tehdá) 2 110,- DM do pokladny
Obecního úřadu.
Její překlady historických dokumentů (bez nároku na odměnu) psané tou dnes už
těžko přeložitelnou staroněmčinou, sloužily ke vzniku Lichkovské kroniky v roce 1996
a svojí osobní aktivitou pomohla při upevňování několikaletých kontaktů s bývalými
obyvateli Lichkova, od nichž byly čerpány poslední informace z předválečného a
dávného Lichkova a jejichž pravidelné návštěvy oni sami označovali z důvodu
termínu pořádání svátku našich Aniček (26. červenec), jako „Annatág“.
O tom, že život lichkovských občanů se mění, nesvědčí pouze skutečnost, že skoro u
každé chalupy stojí automobil, telefonní spojení je dosažitelné z každého domku a
většina mladých používá internet....... Prostě doba pokročila a nikdo si už pomalu
neumí představit, že ty zalesněné stráně nad Lichkovem, byly původně políčka.
Lichkov měl přes tisíc obyvatel a do školy docházelo okolo dvou set dětí. Snad
bychom mohli soutěžit s minulostí jenom v kategorii hovězího dobytka, kterého bylo
napočítáno v Lichkově před devadesáti lety 435 kusů (dále 32 koní, 175 koz, 106
vepřů, 23 králiků (!) a 1108 slepic).
V té době byl Lichkov už dostupný po okresní silnici (byla postavena před 150. lety) i
po železnici, jejíž stavba byla zahájena o deset let později. 20. prosince 1874 měl
projet první vlak z Moravy na Jablonné a 14. října 1875 do Mezilesí. U strážní budky
č. 80 byla dříve odbočka, protože z Lichkova vedla jen jedna kolej a doprava přes
Dolní Lipku a Lichkov musela vést přes vyhybku, kterou obsluhoval jeden úředník a
jeden dělník. Až v roce 1909 bylo postaveno stavědlo, které obsluhoval pouze jeden
strážce.
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Zvláštní kapitolu by zasluhovalo výročí ustavení dobrovolné hasičské služby, tedy
Sboru dobrovolných hasičů, jak tomu dnes říkáme.
7. července 1885 ustavil nadučitel Johan Micksche a další moderně myslící občané
v počtu 42 členů organizaci, kterou nazvali „Dobrovolná hasičská služba“. Její činnost
byla velmi potřebná, protože ve staveních se často používal oheň k vaření i svícení a
tedy mnohdy docházelo k požárům.
Pokud požár vypukl, likvidoval jej majitel stavení primitivním způsobem, tedy vodou,
kterou bylo třeba dopravit k ohni ať ze studny, nebo z řeky. Proto se většina stavení
budovala v blízkosti potoků a řek. Tady byl důležitý včasný zákrok lidí, kteří požár
likvidovali (sousedů) včetně nádob, používaných k donášce vody. Vznik organizace
(spolku) zajistil dostatek lidí, kteří mohou požár likvidovat a zároveň také potřebné
prostředky k jeho likvidaci. V té době to byly vědra, žebříky, košťata na „utloukání
ohně“ a další.
Tolik snad úvodem k akcím, které má připraven náš Sbor dobrovolných hasičů, na
jejichž uspořádání zve celou lichkovskou veřejnost.
Léla, kdy vznikala „Dobrovolná hasičská služba“, byla všeobecně aktivní. O tom
svědčí i založení hřbitova (1887). Původně se pohřbívalo v Mladkově, ale protože
mladkovští žádali za pohřbívání roční poplatek 1000 florinů, rozhodlo se vedení obce
postavit hřbitov vlastní.
Na tomto hřbitově je pochován v lednu 1915 jediný padlý v I. světové válce, voják
Alexander Gall, nositel Zlaté medaile za statečnost, který se vracel po zranění ze
Sedmihradska na frontu. Cestou onemocněl na břišní tyfus a byl uložen v barácích za
tratí, které byly vybudovány vojenskou správou pro vojáky s nakažlivými chorobami.
Pohřeb se uskutečnil z prostředků vesnického obyvatelstva.
V Lichkově byla totiž v těch válečních letech zřízena nemocniční stanice, hostinec u
nádraží sloužil jako záchytná stanice a k ubytování nemocných sloužila škola.
Vyučovalo se v domcích, které dnes už nestojí.
A ještě jedna skutečnost stojí za povšimnutí: po přestavbě železničního mostu v roce
1913 mezi Mladkovem a Lichkovem přijíždí do Lichkova ministr práce Trnka a mluví
se o vybudování údolní přehrady, která by měla mít objem 900 000 metrů
krychlových.
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Výsledky projednání řádného zastupitelstva obce
na zasedání dne 15. dubna 2015
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4),
Stanislav Faltus (5), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Zdeněk Brůna (6), Jan Faltus (7)
Neomluveni: Přizváni:
slečna Denisa Moravcová – účetní obce
Hosté:
5 občanů obce

Č.j.: 25/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.: 26/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje výši poskytovaných cestovních náhrad dle
aktuálně platné vyhlášky v nejnižší výši.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–2

Č.j.: 27/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje příspěvek na stravu pro zaměstnance obce
ve výši á Kč 20,-- na den.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–2

Č.j.: 28/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích, stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty, jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce, ve výši Kč 7.772,-- měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 16. dubna
2015.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–2
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Č.j.: 29/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši Kč 911,-měsíčně, dále za výkon člena výboru zastupitelstva ve výši Kč 590,-- měsíčně a dále za výkon
funkce člena zastupitelstva ve výši Kč 290,-- měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 16.
dubna 2015 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se
zúčastnil.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Č.j.: 30/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Plán financování obnovy vodohospodářské
infrastruktury (ČOV a kanalizace, vodovod) v majetku Obce Lichkov na období let 2015 až
2024 - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.: 31/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21/11 –
dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Č.j.: 32/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12.
března 2008 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
0–5–2
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 33/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje, aby administraci projektu „Kanalizace a
ČOV Lichkov“, po dobu jeho udržitelnosti, zpracovávala obchodní společnost DABONA s.r.o.
– dle nabídkového listu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Č.j.: 34/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele na stavební akci – „Výměna
oken na čp. 16“ - obchodní společnost PROPLAST, spol. s r.o., IČO 60935987, s nabídkovou
cenou v celkové výši Kč 154.800,-- s DPH - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–2

Č.j.: 35/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele na stavební akci – „Oprava
střechy na čp. 189“ – ekonomický subjekt Jiří Liška, IČO 11127937 s nabídkovou cenou
v celkové výši Kč 372.169,-- s DPH - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–2

Č.j.: 36/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemku p.č. 593/2 za částku á Kč
10,--/m2, a dále pozemky p.č. 1305/9-a a 1305/9-b za částku á Kč 20,--/m2, katastrální území a
obec Lichkov, panu JN st., za podmínky sjednání bezúplatného věcného břemene na přístup a
údržbu vodovodního řádu a požárního hydrantu č. H16.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.: 37/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje podnikatelský záměr – prodej pozemku
p.č. 16/1 pro katastrální území a obec Lichkov.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
0–7–0
Usnesení nebylo schváleno.
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Č.j.: 38/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zrušení železničního přejezdu č. P4090
v km 111,602 tratí Miedzylesie PKP – Lichkov a Lichkov – Dolní Lipka, v k. ú. Lichkov.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
0–5–2
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 39/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Program obnovy venkova – harmonogram
Obce Lichkov do roku 2020 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zápis do obecní kroniky za rok 2014 a
cenovou kalkulaci vodného a stočného na rok 2015.
Celý zápis a veškeré přílohy jsou uloženy na OÚ Lichkov, dostupné na vyžádání.

Významná jubilea
Červen:
Náglová Jana

70

Červenec:
Pšondr Antonín

75

Srpen:
Motyčková Růžena
Stejskal Josef
Rosenberger Richard
Schreiber Jiří
Bulová Ivanka
Oláhová Anna
Richtr Jaroslav
Loufek Zdeněk
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85
80
75
75
70
70
70
65

KAŽDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod.
v budově GYMNÁZIA A ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V

PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU

e-mail : poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí
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Jak správně třídit – barevné kontejnery
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez
správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda
dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme
plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a
jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a
další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Nejsnadnějším způsobem jak třídit
odpad, je už v místě vzniku, a to v našich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá
věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na
tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit
tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně
často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně
znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém
z nás, jak si doma třídění zařídíme.
Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze
všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
Je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto
kontejnerů můžeme vyhazovat i odpady označení číslem 7.

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme
v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukujeme
za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho
správně zbavit.

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z papírové lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku.
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na
papír, ale do popelnice!
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Nápojové kartóny, známé jako krabice na mléko nebo víno. U nás se vhazují do kontejnerů
na plasty, do budoucna budou označeny oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů. Na
nápojových kartonech jsou tyto značky:

Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před
vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Naopak sem nepatří „měkké" sáčky, například od kávy a
různých potravin v prášku. Neodhazujeme sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a
potravin.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Je důležité třídit sklo i podle barev:
barevné do zeleného, čiré do bílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžeme také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin a rozbité skleničky.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
zdroj: http://www.jaktridit.cz

Svoz tříděného odpadu pro naši obec zajišťuje společnost KOS Jablonné nad Orlicí. Plasty,
papír a nápojové kartóny se sváží jedním vozem, přibližně jedenkrát za měsíc. Může se to zdát
podivné, že když jsme již odpady vytřídili, že se opět mísí na autě. I jednodruhový vytříděný odpad
se vždy ručně dotřiďuje na lince, aby se odstranily nežádoucí příměsi. V tomto případě je tedy
ekonomičtější zaplatit jeden svoz, na místo třech (podle druhu tříděného odpadu) a vše nechat na
lince ručně dotřídit. Nežádoucí příměsi, tedy odpad, který do tříděného odpadu nepatří, je ukládán
na skládce.
Použité baterie nepatří do koše! Škodí životnímu prostředí i lidem. Použité baterie a
akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit životní prostředí. Po
čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní
a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské
zdraví. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg
manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.
Použité baterie je možno odložit do speciálních červených sběrných boxů, které jsou
umístěny na budově obecního úřadu, dále u vchodů do prodejen „Radka“ a „Na kovárně“. Další box
je umístěn na sběrné nádobě na drobné elektrospotřebiče, na chodbě obecního úřadu.
Na obecním úřadu si můžete bezplatně vyzvednout šikovnou krabičku na odkládání
použitých baterií, která svým designem připomíná ementál a hodí se do každého interiéru.
Mgr. Roman Richtr - starosta obce
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TJ TATRAN LICHKOV, O. S.
V jarní části fotbalové sezóny se nám podařilo postoupit, po domácí výhře nad Kláštercem nad Orlicí 2:0
(1:0) a prohře (už neměla na nic vliv) v Helvíkovicích 4:0 (2:0), do skupiny o 1 – 8 místo. V ní jsme odehráli
tato utkání: Lichkov – Němčice 2:0 (0:0), Ústí nad Orlicí C – Lichkov 3:0 (2:0), Lichkov – Kerhartice 0:6
(0:2), Albrechtice – Lichkov 3:0 (1:0), Němčice – Lichkov 5:0 (2:0), Lichkov – Ústí nad Orlicí C 5:0 (3:0).
Po utkání s Kerharticemi odstoupil z funkce trenéra Radim Trejtnar z Těchonína. Mužstvo prozatím vedou
Jan Doleček ml. a Lukáš Gerža. V pěti z osmi jarních utkání neměl tým brankáře, hostující brankář Josef
Sedláček totiž s chytáním skončil. Možná i proto tyto neuspokojivé výsledky. Na jeho místě se pak střídali
hráči: Konopka, Všetička, Dušek, Richtr, Jelínek. V utkání s Ústím nad Orlicí C se však v brance nečekaně
objevil, téměř po dvou sezónní přestávce, Jiří Kulaxidis ml. a svým sebejistým výkonem pomohl týmu
k vysokému vítězství. I přes tuto výhru jsme však v tabulce na posledním osmém místě. Ještě nás čekají dvě
utkání: 6.6. v Kerharticích a 13.6. doma s Albrechticemi. Snad se nám podaří naše postavení v tabulce
vylepšit a oběma týmům vrátit utrpěné porážky.

autor: Zdeněk Melichar, utkání Lichkov – Kerhartice
Děti se mohou těšit na tradiční Dětský den, který uspořádáme na fotbalovém hřišti po skončení fotbalové
sezóny 20.6.2015. Začátek je plánovaný na 15:00 hodin.
O týden později se v našem areálu bude slavit 130. výročí založení SDH Lichkov.
Druhou sobotu v červenci (11.7.2015) uspořádáme na kurtech u fotbalového hřiště nohejbalový turnaj trojic neregistrovaných hráčů. Týmy účastníků musí splnit 2 podmínky. Hráči nesmí hrát nohejbal závodně
(registrovaní hráči) a v týmu musí být alespoň jeden, který žije nebo pochází z Lichkova. Tento hráč musí
odehrát všechna utkání svého týmu.
Turnaj starostů v kopané, již 5. ročník, by tento rok měl pořádat fotbalový oddíl Sokol Boříkovice.
Předpokládaný termín turnaje je 25.7.2015 v Boříkovicích. Pozvánku a propozice jsme prozatím neobdrželi.
Upřesňující informace včas zveřejníme.
Jaroslav Merta
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Informace obce
Kanalizace a ČOV – obecně lze říci, že kanalizace a ČOV fungují, průběžně se vychytávají
„dětské nemoci“. V měsíci březnu 2015 proběhlo reklamační řízení a část reklamovaných závad
byla odstraněna, o části závad se stále jedná. V druhé polovině měsíce května 2015 bylo vyčištěno
všech pět přečerpávacích stanic. Průběžně probíhá tlakové čištění domovních čerpacích stanic.
Sjednává se smlouva o zřízení služebnosti (věcné břemeno) se státním podnikem Povodí Labe na
vyústění přelivů přečerpávacích stanic a ČOV.
Stočné pro rok 2015 je kalkulací stanoveno na Kč 35,-- za 1 m3 s DPH, tedy zůstává na
úrovni předchozího roku.
Aktuální informace o podmínkách vypouštění odpadních vod, která je určena majitelům
objektů, jenž nejsou napojeny na obecní kanalizaci, je umístěna na stránkách obce v sekci
„Kanalizace a ČOV“.
Hřbitov – prosím všechny majitele hrobů, aby si uklidili sklenice, květináče a další
materiál, který mají uschovaný za pomníky. Tyto věci překáží při údržbě zeleně kolem hrobů. V
opačném případě nebude prostor za pomníky, z důvodu bezpečnosti zaměstnanců, udržován.
Z kraje roku 2015 proběhlo jednání s majitelem stavební parcely pod budovou márnice,
kterým je Česká republika, zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
s pobočkou v Ústí nad Orlicí. Stavba márnice, která je v majetku obce, je zlegalizována a probíhá
zápis do katastru nemovitostí. Následně by mělo dojít k bezúplatnému převodu stavební parcely na
Obec Lichkov.
Čekárny zastávek ČSAD – v letošním roce proběhla jednání jak s majitelem stavební
parcely pod budovou čekárny zastávky ČSAD u hasičárny, kterým je Česká republika, zastoupená
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových s pobočkou v Ústí nad Orlicí, tak i s
majitelem pozemku pod budovou čekárny zastávky ČSAD na horním konci, kterým je Česká
republika, zastoupená Státním pozemkovým úřadem s pobočkou v Pardubicích. Stavby obou
čekáren, které jsou v majetku obce, jsou průběžně legalizovány a mělo by dojít k jejich zápisům do
katastru nemovitostí. Následně by mělo dojít k bezúplatným převodům pozemků na Obec Lichkov.
Kontrola vodního toku – blíží se okamžik, kdy povodňová komise ORP Králíky bude
procházet a kontrolovat řečiště Tiché Orlice. Do koryta řeky a na její břehy nepatří žádné lehko
splavitelné předměty. Rozhodně sem nepatří ani rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad. Pokud
tyto rostlinné zbytky nejsou vlastníky zahrad kompostovány, je možno tyto odložit ve sběrném
dvoře.
Psi v obci – množí se stížnosti občanů na bezohledné a nezodpovědné chování majitelů psů,
kteří venčí své mazlíčky jak na soukromých, tak i na obecních pozemcích. Touto cestou prosím
majitele psů, aby si exkrementy po svých psech uklízeli. Dále je třeba si uvědomit, že za psa
odpovídá jeho majitel, který by jej měl mít pod kontrolou, a to i v případě, kdy jej venčí tzv. na
volno. Případné škody na zdraví a na majetku jdou výhradně k tíži majitele psa.
Velikonoční výstava – děkuji všem pořadatelkám a jejich pomocníkům, učinkujícím,
sponzorům a přispěvatelům, dále účastníkům gastronomických soutěží a v neposlední řadě též všem
návštěvníkům, kterých se i tentokrát sešlo nebývalé množství. Děkuji.
Mgr. Roman Richtr - starosta obce
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Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko snížily svým
členům náklady na energie meziročně o téměř 2 miliony korun
Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko , kteří od roku 2012 společně nakupují pro své
členské obce energie na Českomoravské komoditní burze Kladno, pořídily elektřinu a zemní plyn
na příští rok s meziroční úsporou 1 a tři čtvrtě milionu korun.
„Jedná se o jednu z největších úspor za čtyřleté období nákupů. Poptávali jsme dodávku téměř 23
tisíc megawatthodin (MWh) zemního plynu a 12 tisíc MWh elektřiny na rok 2016. U zemního plynu
jsme dosáhli úspory přes 1 a čtvrt milionu a u silové elektřiny téměř půl milionu korun,“ uvedl
předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala.
Největší pokles byl zaznamenán u zemního plynu v režimu velkoodběr, kde se cena meziročně sníží
o 9 procent na 620 Kč za MWh. Zemní plyn v maloodběru zlevní o 8 procent, stejně jako silová
elektřina v hladině vysokého napětí. Elektřina v nízkém napětí meziročně klesne o 4,5 procenta.
Do společného nákupu Orlicka se letos zapojila města Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Letohrad,
Žamberk a Králíky, městys Dolní Čermná a obce Albrechtice, Čenkovice, Červená Voda,
Dlouhoňovice, Dolní Morava, Dolní Třešňovec, Helvíkovice, Kameničná, Krasíkov, Klášterec nad
Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, Mladkov, Mistrovice, Nekoř, Pastviny, Písečná,
Tatenice, Těchonín, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Výprachtice, Záchlumí a Žichlínek.

Chtěli bychom se s vámi podělit o příjemné zjištění, že poctiví lidé ještě žijí.
Náš syn ztratil cestou ze školy svůj mobilní telefon. Již jsme se smířili s tím, že
jsme o telefon přišli. Jaké ale bylo naše překvapení, když k nám přišel soused Michal
Filip a ptal se, zda Jirka neztratil mobil. Prý nějaký našel a myslí si, že by mohl být
jeho. Opravdu se jednalo o Jirkův telefon.
Rádi bychom Michalovi za jeho poctivost touto cestou ještě jednou
poděkovali.
Dulovcovi
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AKTUÁLNĚ Z MAS ORLICKO, z.s.
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s. nepřetržitě, od loňského roku pracuje na zdárném splnění
požadovaných standardů pro získání Standardizace pro nové programové období 2014 – 2020, díky kterým
prokážeme, že jsme schopni se podílet na realizaci programů financovaných z evropských fondů. Velkou
část požadavků již máme splněnou a v současnosti již dolaďujeme drobné nedostatky. Koncem srpna
bychom se měli dozvědět, jak jsme byli úspěšní. Vzhledem k těmto okolnostem a časové prodlevě
schvalování programů Evropskou komisí, nejsou v současné době vyhlášeny nové výzvy pro žadatele. Dá se
ale předpokládat, že v druhé polovině letošního roku budeme již schopni podat zájemcům bližší informace.
Přesto nezahálíme a nabízíme služby v oblasti poradenství, prostřednictvím seminářů pro NNO.
MAS ORLICKO, z.s. v minulém roce uspořádala 6 seminářů na pomoc spolkům (dříve občanská sdružení) při
přizpůsobení jejich základních dokumentů novému občanskému zákoníku. V návaznosti na to v současné
době připravujeme další semináře, které se budou zabývat tématy - neziskové organizace uzavírá smlouvy,
nezisková organizace jako nájemce/ pronajímatel, v roli spotřebitele, pořadatele akcí pro veřejnost nebo
jako žadatel o dotace. Na první semináře se budete moc těšit již v červnu 2015. Přednášejícím těchto
seminářů bude paní Mgr. Miroslava Bednářová. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových
stránkách MAS ORLICKO, z.s., facebookových stránkách, rozeslány emailem na všechny obce v území MAS
ORLICKO, z.s. a neziskovým organizacím.
V rámci příprav podpor pro neziskové organizace aktuálně vyzýváme neziskové organizace k předkládání
projektových záměrů na investice do zázemí a technického vybavení v souvislosti s technickým a
přírodovědným vzděláváním. Potřebujete vybavit zázemí pro Váš včelařský kroužek, nebo pro dílnu
modelářů? Zašlete své projekty na strategie@mas.orlicko.cz, nebo si sjednejte konzultaci u slečny Alice
Brožkové.
Uvedené projekty budou využity také pro agendu místních akčních plánů, kterou bude MAS ORLICKO
realizovat ve spolupráci s ORP Žamberk a Ústí nad Orlicí a která přinese mimo jiné více služeb pro školy v
území (doučování, vzdělávání, asistenty, výměnu zkušeností a další aktivity).
Aktuálně přijímáme také projektové záměry na pořízení vybavení pro rozvoj mikropodniků do 10
zaměstnanců s méně než 3letou historií. Předběžnou výzvu k předkládání projektů vyhlásila agentura
CzechInvest a MAS ORLICKO nabídne zájemcům konzultační podporu a pomoc při zpracování projektů ve
spolupráci s Agenturou. Bližší informace podá Ing. Tomáš Vacenovský.
V rámci aktivit projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivních chod úřadů“ probíhá aktuálně
práce na tvorbě dodatku strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Tématem tohoto dodatku je
spolupráce obcí navzájem a kooperace s místní akční skupinou. Tento dokument by měl být dokončen v
průběhu měsíce června.Následovat bude druhý kulatý stůl pro starosty obcí, na němž budou dodatky
strategií všech zapojených MAS projednány včetně tzv. Paktů spolupráce obcí v regionu MAS. Dodatky i
Pakty o spolupráci budou poté schváleny na nejbližší valné hromadě.
Stejně jako loni, v rámci projektu Jedeme všichni – projela další cyklojízda naším územím.
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O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklojízdy z Opavska a 10.5. dorazil na naše území v oblasti pod
Králickým Sněžníkem. Z dalších akcí na tento rok chystáme dvě představení cyklotrenažeru.
Realizace projektů žadatelů úspěšně pokračuje. Do posledního termínu podání žádosti o proplacení
(30.6.2015) zbývá dokumenty podat pouze posledním 5 žadatelům. Tím bude minulé období v realizační
fázi ukončeno. Stále ještě máme v kanceláři několik volných výtisků Knihy všech podpořených projeků.
Máte-li zájem, můžete si je u nás zdarma vyzvednout.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.mas.orlicko.cz.
Srdečně zdraví
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s.

Pára budila pozornost. Přes léto pojede každou sobotu na Králicko
Bafající parní lokomotiva s jedním vagonkem na prvním nástupišti pardubického nádraží
byla v pondělí dopoledne středem pozornosti. Vedení kraje spolu s Českými dráhami vypravily
mimořádný vlak do Moravan, aby informovaly o horké novince letošního léta pro turisty, kteří
chtějí objevovat okolí Králického Sněžníku.
Od poloviny června totiž budou každou sobotu pendlovat mezi Letohradem a Hanušovicemi
sobotní expresy tažené párou. Objevovat východní cíp kraje s množstvím historických památek a
krásnou přírodou má být pro turisty díky historickým vlakům mnohem lákavější. Vláček s parní
lokomotivou ozdobí o sobotách řadu nádraží i krajinu na Orlickoústecku. „Cílem je především další
zatraktivnění turistické oblasti, kde se nachází nejen Králický Sněžník, ale taká tvrz Bouda,
Vojenské muzeum Lichkov, Králíky, Dolní Morava nebo pěchotní srub K-S 14,“ řekl hejtman kraje
Martin Netolický při netradiční vyjížďce, která budila zájem lidí podél celé tratě až do Moravan.
První vlak pro cestující vyjede z Letohradu v sobotu 13. června. Navíc České dráhy vypraví
každý týden jiný vlak z Depa historických vozidel.
Návštěvníci se tak mohou svézt soupravou taženou parní lokomotivou 464.008 vyrobenou v
ČKD v roce 1935 zvanou „Ušatá“. Šestkrát za sezonu vyjede vlak s „Velkým bejčkem“, který je
deponován v České Třebové a lidé ho můžou pod označením 423.009 znát z každoročních
Mikulášských jízd po Orlicku. Do akce bude zapojen i novější červenobílý motorák M 286.0001
zvaný „Krokodýl“.
Příplatek bude spíše symbolický
Rodiny s dětmi se nemusejí bát, že jim zážitek udělá díru do peněženky. Ceník jízdného se
bude řídit platným tarifem Českých drah s drobným příplatkem na obnovu a údržbu historických
lokomotiv. „Bude to symbolických 15 korun. Poslouží k tomu, abychom mohli i v budoucnu vidět
historické lokomotivy v celé jejich kráse a připomínat si tak století páry nejen dnes, ale také v
budoucnosti,“ dodal Netolický.
Podobnou cestou se vydali zatím jenom na jižní Moravě, kde pravidelně jezdí do Lednickovaltického areálu motorový vlak. „My máme páru, a to nikdo v České republice nemá,“
řekl hejtman kraje. Trať potěší zejména železniční nostalgiky kvůli množství architektonicky
zajímavých mostů a tunelů. „Máme co ukazovat veřejnosti. Železnice jako taková má u nás bohatou
tradici. O to větší máme radost, když to bude prostřednictvím historických vozů,“ řekl ve skvěle
padnoucí uniformě vlakvedoucí Jiří Rokos, který se bude s cestujícími vídat na pravidelných
spojích od 13. června do 19. září.
zdroj: idnes.cz
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