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Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst – pracovní
příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na
našem úřadu práce?
Od roku 2012 jsou vyhrazovány veřejně prospěšné práce (VPP) také v rámci projektu
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.

V období od 1.4.2013 do 28.2.2014 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích
v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele obec Lichkov pracovní místo na VPP za 466
073,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj.396.162,05 - Kč a ze
státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 69.910,95 - Kč.

Výsledky projednání řádného zastupitelstva obce
na zasedání dne 19. prosince 2014
Přítomni:

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

Č.j.: 95/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2014, ze dne 23.
listopadu 2014 – tak jak byla přednesena.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Č.j.: 96/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtová pravidla pro rozpočtové
provizorium – do doby schválení rozpočtu obce na rok 2015.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Č.j.: 97/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na 1. pol.
roku 2015.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Č.j.: 98/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Plán činnosti finančního výboru na měsíce
listopad a prosinec roku 2014 a na rok 2015.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0
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Č.j.: 99/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej ppč. 1315 v k.ú obce Lichkov, o
výměře 16 m2 slečně RS za prodejní cenu – dle platného ceníku pozemku, tedy 5 Kč/1m2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Č.j.: 100/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje přesunutí pronájmu ppč. 734 v k.ú obce
Lichkov, o výměře 1.396 m2, na některé z dalších zasedání OZ, po stanovení ceny pronájmu
pozemků.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Č.j.: 101/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje přesunutí pronájmu ppč. 108/5 v k.ú obce
Lichkov, o výměře 1.295 m2, na některé z dalších zasedání OZ, po stanovení ceny pronájmu
pozemků.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 102/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov souhlasí s výstavbou rozhledny u Kašparovy chaty
v obci Mladkov – k. ú. Petrovičky, s finanční spoluúčastí na výstavbě podle příspěvku na
obyvatele obce. Stavba bude financována z dotací se spoluúčastí obcí 10 – 15%. Zastupitelstvo
obce se přiklání k variantě č. 2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 103/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního
příspěvku Sdružení obcí Orlicko, z rozpočtu obce, na zpracování dokumentace k územnímu
řízení, pro stavební povolení a zhotovení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení projektu „Rozhledny Orlicka – rozhledna Na
Adamu“ – dle přílohy.
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Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Č.j.: 104/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje JSDH obce pro rok 2014 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 105/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje finanční dar pro občanské sdružení
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. ve výši Kč 2.500,--, na zřízení nového babyboxu
v Ústí nad Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 106/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje přesunutí projednání Žádosti o obnovení
pokojného stavu a ochranu zdraví před nadměrným hlukem z přejezdového zabezpečovacího
zařízení č. P 4090, ze dne 17. listopadu 2014 na další zasedání OZ, a to zejména z důvodu
absence vyjádření Policie ČR a dále z důvodu zajištění vyjádření SŽDC k protihlukovým
stěnám a vyžádání časového snímku běhu zabezpečovacího zařízení.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 107/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o způsobu spolufinancování
příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky
v roce 2015 – dle přílohy.
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Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Č.j.: 108/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje podnikatelský záměr obce - prodej ppč.
1371 – část dle vytýčení předem známému zájemci – panu JN st. Lichkov.
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Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 109/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje vyřazení vozidel JSDH Lichkov – Tatra
148 a Opel Movano z evidence IZS a jejich následný prodej.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 110/14 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje přesunutí žádosti o poskytnutí dotace ve
výši Kč 150.000,-- na přestavbu vozidla JSDH Lichkov – Liaz CAS 25 K na dobu po
vyhotovení znaleckého posudku k prodeji vozidel Tatra a Opel.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Příští zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek, dne 12. února 2015 od 18:00 hodiny,
pracovní zasedání zastupitelstva se koná ve středu, dne 4. února 2015 od 17:00 hodiny.
Celý zápis a veškeré přílohy jsou uloženy na OÚ Lichkov, dostupné na vyžádání.

Vánoční Vigilie
Již tradičně se na sklonku roku 2014 v předvánočním čase konal 10 jubilejní ročník vánočního koncertu
v kostele sv. Josefa dělníka dne 23 prosince 2014. Zaznělo zde velké množství koled a vánočních písní
v podání lichkovského sboru: L. Faltusová, J. Faltusová, K. Matoulková, L. Macháčková, M. Vyšohlídová, T.
Faltusová, M. Koubová, K. Koubová, M. Řeháková, N. Muchová, R. Urnerová, A. Urnerová, R. Poláčková, D.
Poláčková, S. Muchová, K. Filipová, S. Loufková, T. Vítková, pod vedením paní Marie Foglová s hudebním
doprovodem: V. Foglová, R. Vágnerová, S. Mikulová, M. Fogl, K. Stejskalová, J. Stejskal.
Žesťový soubor: M. Hejkrlík, T. Brandejsová, K. Čumová, V. Kodytková, M. Dostál, J. Nosek a M. Fogl
Mladkovská Kapela v obsazení: R. Vágnerová, S. Mikulová, V. Kotyzová, L. Mužíková, R. Mužík.
Flétna: K. Melicharová
Housle: V. Kotyza
Ducha vánoc a pohodu všem navodilo také vánoční cukroví a výborný punč pro zahřátí. Tímto bychom rádi
poděkovali manželům Milanu a Marušce Foglovým, paní Věře Foglové, rodině Pretoriusových, paní Heleně
Špikové, paní Alexandře Stejskalové, účinkujícím, obci Lichkov a v neposlední řadě všem návštěvníkům, kteří
si přišli zpříjemnit předvečer Štědrého dne.
Za lichkovský pěvecký sbor Lenka Macháčková

Poděkování.
Touto cestou chci poděkovat p. Kunešovi, MUDr. Dolečkovi a posádce
RZP, dále členům SDH Lichkov (jmenovitě pánové Faltus Jan, Faltus
Jan/Teqila/, Jelínek Martin, Doleček Jan, Macháček Karel, Mlynář Jan a Ing.
Prausovi. Dne 10.6.2014 jsem utrpěl zlomeninu krčku levé nohy. Výše
jmenovaní v daném pořadí mi zajistili první ošetření a následné snesení z 1.
patra ve vakuovém lůžku do připravené sanitky RZP.
Ještě jednou dík.
Kastner Josef, Lichkov 209

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ KANALIZACE
co se nesmí dostat do kanalizace, resp. do čerpací šachty
•
•
•
•
•
•
•
•

písek, kamínky, hlína apod.
vlákniny - hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky, textilie
pevné předměty – sklo, plasty, dřevo
agresivní látky - kyseliny, louhy, rozpouštědla, barvy
tuky, oleje, oleje z fritovacích hrnců
odpad z kuchyňského drtiče
dešťové vody
vhodné je informovat návštěvy.

TUKY DO KANALIZACE NEPATŘÍ
Vážné problémy v kanalizačním systému mohou způsobovat potravinářské tuky a oleje,
které lidé často z neznalosti doma vylévají do dřezů či toaletních mís.
Právě o vánočních a novoročních svátcích zaznamenávají vodohospodáři vyšší výskyt těchto
tuků v kanalizaci a následně pak na čistírnách odpadních vod.
Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do
sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy,
které ovládají chod čerpadel, čímž je vyřazují z provozu. Tuky se v kanalizaci také částečně
rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V kanalizaci tuky a
oleje, po smísení s ostatními nečistotami, vytvářejí tuhé nánosy, které brání volnému průtoku a musí
být proto velmi nákladně odstraňovány. S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které
přitečou do čistírny odpadních vod.
Jak tedy správně nakládat s těmito odpady?
V případě domácností je správným řešením shromažďování tohoto odpadu v nádobách a
následné bezplatné odevzdání ve sběrném dvoře.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY?
•
•

otevřít čerpací šachtu a zkontrolovat, zda není zaseknutý plovák, plovák uvolnit
volat obsluhu kanalizace a ČOV.

V případě poškození čerpadla, z důvodu špatného užívání ze strany uživatele čerpací šachty,
budou náklady na opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem čerpací šachty.
Pro hlášení poruchy čerpadla tlakové kanalizace
Mgr. Roman Richtr - starosta - 731 469 469
Stanislav Moravec - místostarosta - 777 195 064
Jan Doleček - 731 926 233
Je třeba si uvědomit, že kanalizace a čistírna odpadních vod je jako živý organizmus, plný
nejmodernější techniky. Sebemenší poškození jedné části může vyvolat poškození dalších částí,
případně kolaps celého kanalizačního systému. Následné opravy pouze navyšují náklady na provoz
kanalizace, což se ve finále projeví v ceně stočného.
I nemovitosti napojené na kanalizaci prostřednictvím gravitační přípojky odvádějí odpadní
vody do přečerpávacích stanic, kde jsou čerpadla a elektronika. Prosím, přistupujme ke kanalizaci a
ČOV tak, jako by byla naše vlastní.

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych poděkovala všem lidem, kteří svými dary přispěli na Tříkrálovou sbírku, která je jak
všichni víte zaměřena na pomoc všem lidem v nouzi. Velké díky také patří všem koledníkům a
vedoucím skupinek, kteří se na cestu k Vašim domovům vydali s tak velkým nadšením. Měli jsme
radost z tak vřelého přijetí, kterého se nám často dostalo.
V letošním roce 2015 jsme vybrali částku 9 199,- KČ.
Jana Faltusová

Tříkrálová sbírka 2015 skončila
tisková zpráva ze dne: 23.1.2015
Tříkrálová sbírka se na Orlickoústecku setkala opět s pozitivním ohlasem. Podruhé za svou
historii překonal letos její výtěžek hranici dvou milionů Kč, když bylo do 504 pokladniček
vykoledováno celkem 2.309.509,- Kč.
Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku patří svým rozsahem k největším ve východočeském kraji.
V takovém měřítku může být uskutečněna jen díky obětavosti desítek jednotlivců, kteří mají na
starosti organizaci sbírky v místě bydliště, díky nasazení stovek dobrovolníků a díky spolupráci s
farnostmi, obecními úřady, školami a občanskými spolky. Charita je za tuto pomoc velmi vděčná a
děkuje také všem, kdo do sbírky přispěli. Finanční prostředky z této sbírky jsou pro Charitu
důležitým příjmem, ze kterého může podporovat některé své služby, a pomáhat tak potřebným.
Významným aspektem této akce je také udržování společenských kontaktů v obcích. Řada lidí,
zejména starších, už koledníky dopředu očekává, těší se na ně, a bere jejich přání štěstí a zdraví
velmi vážně. Za 15 let své existence se tak Tříkrálová sbírka stala smysluplnou tradicí v mnoha
obcích a městech.
65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu
organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r. 2015 použije mj. na činnost domácího
hospice, občanské poradny nebo služeb pro rodiny s dětmi
Děkujeme každému, kdo se na Tříkrálové sbírce 2015 jakkoliv podílel.
Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na:
www.uo.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad
Tel. 734 769 713

TJ TATRAN LICHKOV, O. S.
Poslední lednový den bilancovala TJ Tatran Lichkov, o.s. svou činnost za uplynulý rok. Zde přináším
výňatek ze zprávy o činnosti, která byla ústy sekretáře Miloslava Gerži přednesena na výroční členské
schůzi:
„V roce 2014 pracoval výkonný výbor TJ v tomto pětičlenném složení: předseda – Jan Doleček ml.,
sekretář – Miloslav Gerža, hospodář – Jaroslav Merta a členové výboru Lukáš Gerža a Matouš Konopka.
Doplňoval je tříčlenný revizní výbor: Pavel Schreiber, Jan Kubeček, Pavel Kulaxidis.
Valná hromada přijala na počátku roku hlavní body své činnosti na následující rok. Těmto bodům se
podařilo dostát. Podařilo se vytvořit podmínky a zajistit účast v okresní fotbalové soutěži. Zimní příprava
mužů proběhla kombinovaně v tělocvičně v Králíkách a ve venkovním prostředí. Odehráli jsme několik
přípravných zápasů: 4. března jsme na umělce v Letohradě rozdrtili Dolní Čermnou 7:0, 15. března jsme
dosáhli na svém hřišti v Lichkově vysokého vítězství 8:2 nad Kláštercem nad Orlicí. 22. března jsme zvítězili
ve Štítech nad tamním B- týmem 3:0 a 29. března jsme doma remizovali s Mistrovicemi 1:1. Forma byla
vyladěna na soustředění v Čenkovicích, od 27.3. do 30.3.2014. Na výkonech v mistrovské sezóně 2013-2014
však kvalitní příprava nebyla znát. Mužstvo mužů, po nevýrazných výkonech, skončilo v okresním přeboru 3.
třídy na osmém místě.
V dubnu jsme uskutečnili, se souhlasem obecního úřadu, sběr železného šrotu. Na jeho bezproblémovém
průběhu má velkou zásluhu pan Josef Bednář, jenž opět zajistil kontejnerovou soupravu od firmy Sběrné
suroviny Plundra Žamberk a jako její řidič s námi obec Lichkov objel. Dále jsme před kabinami položili
zámkovou dlažbu a na mezi u fotbalového hřiště pokáceli mohutný topol, jehož dřevo bylo zpracováno a
uloženo pro potřeby TJ pod přístřešek u klubovny. 30. dubna jsme ve spolupráci s lichkovskými hasiči
postavili ve středu obce májku a na hřišti uspořádali Pálení čarodějnic. Členové Sboru dobrovolných hasičů
nám také pomohli zorganizovat 31. května, ke spokojenosti několika desítek dětí, Dětský den. Po jeho
skončení, již tradičně, předvedli svou dovednost v hodu koulí jejich rodiče a další zdatní jedinci z řad
dospělých.
12. července proběhl na kurtech u fotbalového hřiště, za účasti jedenácti týmů, nohejbalový turnaj trojic
neregistrovaných hráčů.
9. srpna jsme se zúčastnili čtvrtého ročníku "O pohár starostů obcí" v Těchoníně. Skončili jsme na 4.
místě, za vítězným Těchonínem, Boříkovicemi a Červenou Vodou. Pak již začala nová mistrovská sezóna,
v níž se nám daří o trochu lépe, jsme ve skupině Sever na druhém místě.
V letní přestávce jsme se pustili pod vedením Miloslava Gerži do rekonstrukce sprch a toalet v kabinách.
Většina prací byla provedena svépomocí. Vodoinstalaci nám ochotně provedl pan Stanislav Moravec, za což
mu patří poděkování. Rekonstrukci sociálního zařízení bychom chtěli dokončit do června tohoto roku. Čeká
nás ještě osazení plastových dveří u toalet a skladu, náhrada luxferů za ventilační plastová okna a dokončení
obkladů a dlažby v těchto místnostech.
Jelikož byl z provozních důvodů delší dobu uzavřen Hostinec U nádraží, zabezpečili jsme pro pivaře i po
skončení fotbalové sezóny prodej občerstvení v klubovně na hřišti.
V říjnu až listopadu jsme se díky příhodnému počasí a s pomocí obecní techniky pustili do opravy
uchycení ochranných sítí za fotbalovými brankami a navezli jsme na neustále rozbahněnou příjezdovou cestu
k hřišti štěrk. Ten se nám podařilo získat sponzorským darem od Českomoravského štěrku, a.s., provozovna
Jablonné nad Orlicí.

A v úplném závěru roku 2014 jsme se chopili příležitosti uspořádat Štěpánskou zábavu, kterou navštívilo
takřka 130 platících návštěvníků. K tanci a poslechu jim zahrála skupina Monitor.“
Dále měla valná hromada TJ na programu projednání dvou důležitých bodů: volby do výkonného
výboru a rozhodnutí o změně názvu TJ. Schůze byla usnášeníschopná a zvolila do výkonného výboru pana
Martina Matoulka st. a pana Martina Jelínka. Nyní bude výbor pracovat v sedmičlenném složení.
V souladu s novým občanským zákoníkem vyvstala nutná změna názvu tělovýchovné jednoty. Členové
TJ zůstali u historického názvu z roku 1948, pouze změnili zkratku o.s. („občanské sdružení“) na z.s.
(„zapsaný spolek“). Nové oficiální znění bude, po zaregistrování u rejstříkového soudu, znít následovně: TJ
Tatran Lichkov, z. s.
V roce 2015 plánuje TJ uspořádat tyto akce: 30. dubna Pálení čarodějnic a stavění máje, 20. června
Dětský den, 11. července Nohejbalový turnaj, 25. července účast na 5. ročníku Turnaje starostů obcí
v kopané, jehož pořadatelem bude Sokol Boříkovice, 25. prosince Štěpánská zábava. V rámci údržby
sportovního areálu bychom chtěli, po dokončení rekonstrukce kabin, ještě provést drenáže a pokládku
zámkové dlažby okolo celého objektu.
Mistrovskou sezónu rozehrajeme na domácím hřišti 11. dubna 2015 od 16:30 hodin proti Klášterci nad
Orlicí. K dalšímu zápasu pojedeme 18. dubna do Helvíkovic, výkop tam je od 16:00 hodin. Po odehrání
těchto dvou zápasů bude teprve ukončena první část sezóny a rozlosována její druhá část. Teprve poté
budeme znát rozpis dalších zápasů. Přípravu na jarní část sezóny začneme, pod vedením trenéra Radima
Trejtnara 7. února v tělocvičně v Králíkách. Opět je do přípravy zakomponováno mini soustředění
v Čenkovicích od 12.3. do 15.3. a počítá se i s odehráním alespoň dvou přípravných zápasů na umělce
v Letohradě.
Další informace z fotbalového prostředí:
3. ledna 2015 proběhla v Ústí nad Orlicí valná hromada Okresního fotbalového svazu, na které byl
zvolen za člena výkonného výboru pan Pavel Musil, předseda fotbalového oddílu FC Jiskra 2008 o.s.
Králíky/červená Voda.
V termínu do 15.03. budou sehrány osmifinálové zápasy Českého poháru 2015 okresu Ústí nad Orlicí:
Sloupnice/Semanín, Sopotnice/Brandýs nad Orlicí, FC Jiskra 2008 B/Žamberk B, Albrechtice/Žichlínek,
Luková/Tatenice, Dolní Dobrouč/Rybník, Mistrovice/Rudoltice, Boříkovice/Těchonín. Následně do 22.03. je
nařízeno odehrát všechna čtvrtfinálová utkání. Tato utkání budou odehrána na hřištích s UMT, přesné
termíny si vyjednávají oddíly samy. Semifinále, již na přírodním trávníku, je naplánováno na středu 6.5.2015
a finále týden po skončení soutěží,v neděli 21.6.2015. Pohár je pro týmy hrající okresní přebor povinný, pro
týmy z nižších soutěží dobrovolné. Tým Tatranu Lichkov se do poháru nepřihlásil.

Jaroslav Merta

Naše lichkovské historické poklady
Stále více mě zaráží malý zájem spoluobčanů o historii Lichkova a jsem překvapen, jak lehce
se zbavujeme historických stop, jejichž zbytky mizí s otáčením listů v kalendáři.
Velká většina obyvatel přišla do Lichkova po II. světové válce. Jejich příchod byl provázen
(Bohu žel) nástupem doby, ve které se omezil význam církví, bezohledně se ničily velké i drobné
historické památky, které v dřívějších dobách byly udržovány nejen pomocí státních dotací, ale i
osobní vůlí věřících občanů.
Tak zmizela už v prvním desetiletí po válce Čamrova kaple na dolním konci, kaplička
uprostřed obce, i ta na horním konci. Při vjezdu do Lichkova (od Mladkova) chybí sloup s N.
Trojicí z roku 1785. V roce 1987 při likvidaci staré kovárny, zmizel sloup na uvazování dobytka
z roku 1768.
V roce 1998 (po padesátiletém opečovávání kostelnicí paní Kalousové) byl odvezen do
Kralického muzea Prapor lichkovských veteránů z roku 1884.
Máme tedy vůbec ještě nějakou památku na minulost? Ale ano! Sice ji přímo nevlastníme,
ale občané si ji mohou kdykoliv prohlédnout: Naši sousedé – mladkováci – se příkladně postarali o
„Bergmanův kříž“ na Mlýnském vrchu, který tam (na svém pozemku) nechal postavit v roce 1841
lichkovský rodák Franz Bergman.
A nebo si můžeme prohlédnout sochu svatého Jana Nepomuckého, kterou mimo jiné nechal
postavit první majitel lichkovského mlýna Ferdinant Weigel v roce 1733 před vjezdem do
mlýnského dvora. V dobách Slezského (později Pruského) království, kdy zřejmě nad naší obcí
nevedla žádná hranice, byla socha svatého odvezena na severní hřeben proti Lichkovskému mlýnu,
a tam stojí (s postupnými opravami v letech 1766, 1826, 1897 a 1931) dodnes. Smutně se dívá na
místo, kde původně stával …
Přepsal: Richtr

Autor: Melichar

Významná jubilea
Leden:
Fogl Milan
Doleček Jan

60
60

Únor:
Krejčí Miroslav
Moravcová Olga
Kastner Josef

90
84
65

Březen:
Budišová Marie
Švecová Anežka
Šulcová Marta
Vlčková Dana
Vlček Václav

93
82
65
60
60

"Napnout plachty!" - Vyplouváme...
Vyplujte s námi na širý, neznámý a tajuplný oceán, vstříc
tajemství zahalenému neznámu, znovu objevit Nový svět. Zažijme
spolu opět to nadšené očekávání odvážných námořníků, plné touhy,
nadějí a snů, ale i pochyby a strach z toho, co nás za horizontem
čeká. Prožijme spolu to, co zažívali stateční námořníci Kolumbovy
flotily v roce 1492.
Divadelní hra "Napnout plachty!" Arnošta Juránka, autora Květu
sakury, v podání králického Divadelního souboru Lipka, vypráví o
osudech posádky nejmenší ze tří Kolumbových lodí – karavely La
Niňa, a to nejen o jejich dobrodružné plavbě na neznámém moři, ale
také o ráji, který v cíli své cesty objevili.
Pro premiéru své nové veselohry si ochotníci z DS Lipka
vybrali opět sál Osvětové besedy v Lichkově, kde se představí v
pátek 13. března 2015 od 19:30 hod. Pod režijním vedením Arnošta
Juránka na jevišti uvidíte nejenom známé herce souboru – Petra
Venzaru, Otu Pavliše, Marka Krejčího, Libora Líbala, Josefa
Stejskala, Jiřího Kyrala, Tomáše Vernera, Jarmilu Venzarovou,
Květoslavu Machovou a Danielu Pretoriusovou, ale také ochotníky,
kteří na divadelních prknech stanou letos poprvé – Kristýnu
Faltusovou, Simonu Schweidlerovou, Benjamina Kainka, Filipa
Matoulka a Martina Faltuse.
Už teď vám děkujeme, že si uděláte čas a na naše představení
se přijdete podívat. Skvělou zábavu vám přeje
Divadelní soubor Lipka

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
od 1.1.2015
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2014 ke změnám okolností rozhodných pro
vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup,
prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, obnova katastrálního
operátu, převody bytů do os. vlastnictví…), že mají dle § 13 a) z. č. 338/1992 Sb. povinnost
podat daňové přiznání do 2.2.2015.
Nepodá-li poplatník přiznání, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně
(dle § 250 zákona č.280/2009 Sb.).
Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz nebo na
Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: 465 678 111.
Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště

