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Vážení spoluobčané,
opět jsou tu Vánoce a blížící se Nový rok. Mnozí z nás si v mysli vybaví poslední
Vánoce či oslavy Nového roku. Možná si v duchu povzdychneme, že tento krásný čas
trvá tak krátce. Ano, je to tak, žijeme ve stále se zrychlujícím světě a Vánoce jsou
časem, kdy můžeme zapomenout na každodenní problémy, starosti a trápení. O
Vánocích jsme si bližší než kdy jindy, chceme být blízko sebe, chceme zavzpomínat na
naše dětské časy u vánočního stromečku, nebo se ve vzpomínkách vrátit ke krásným
okamžikům v našich životech. Chceme si alespoň nyní připomenout jaké to je, těšit se
z radosti našich dětí, vnoučat, ale i dospělých. V tomto krásném čase se opět umíme
těšit i z maličkostí a je nám dobře i z toho, že většina lidí okolo nás, naše rodina, přátelé,
bližší i vzdálenější známí, sousedé, mají k sobě o něco blíž než jindy. V upřímném
úsměvu, ve vlídném slově nebo v lidském dotyku je velké tajemství a bohatství, jenž
v nás vyvolává pocity štěstí, pohody a sounáležitosti. Když si nyní slíbíme, že nejen
během přicházejících svátků, ale i v novém roce nebudeme šetřit na vzájemných
dotycích, upřímných stiscích rukou, pohlazeních, teplých pohledech a milých gestech,
dáme svým blízkým a přátelům ten nejkrásnější dárek. Když se nám to podaří, můžeme
být spokojeni sami se sebou. Jen v tomto duchu dospějeme k tomu, abychom mohli být
hrdi na naší sebevědomou občanskou sounáležitost, jenž je zárukou zdravého
kulturního, společenského, duchovního a ekonomického rozvoje.
Přeji Vám všem, Vážení spoluobčané, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do roku 2016, všechno dobré, pevné zdraví, hodně osobních i pracovních
úspěchů.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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Hejtman Netolický: Pobytové zařízení v Králíkách nikdo nechce
Pardubice – Počátkem letošního roku by nikdo nevěřil, že se jeho hlavním tématem stane takzvaná
uprchlická krize a směřování nelegálních uprchlíků balkánskou cestou přes státy střední Evropy do
Německa nebo Skandinávie. Přestože Česká republika využila všechny možnosti a vyjádřila
prostřednictvím předních vládních činitelů nesouhlas s realokací uprchlíků dle stanovených kvót, byla
přehlasována a musela začít řešit otázku umístění uprchlíků na svém území, byť legálních uprchlíků
v souladu s mezinárodním právem.
Už od jara letošního roku se kvůli tomu diskutuje o takzvaném nepotřebném majetku, který stát v minulosti
využíval a následně jej z organizačních důvodů opustil. Jedním z těch objektů je bývalý diagnostický ústav
v Králíkách. Přestože šlo o zařízení velice problémové, měli jsme informace, že stát se bude snažit tento objekt
prodat a od počátku jsme byli v kontaktu s místní samosprávou, která vyjádřila prvotní obavu z dalšího využití
tohoto areálu. V průběhu roku však uprchlická krize v Evropě výrazně zesílila a Česká republika byla i přes
zmíněný nesouhlas zapojena do jejího řešení, zejména tedy v oblasti realokace uprchlíků.
Před 14 dny jsme byli poprvé oficiálně informováni, že objekty v centru Králík mají být určeny pro pobytové
zařízení, které by mělo zajistit ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu z důvodu politického pronásledování.
Pardubický kraj od počátku vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, aby toto zařízení bylo na území Králicka umístěno.
V posledních několika letech investujeme nemalé prostředky především do infrastruktury související
s oživením cestovního ruchu v oblasti zasažené ekonomickými změnami z počátku 90. let. V době, kdy vidíme
první výsledky naší práce a kdy se daří zastavit nárůst nezaměstnanosti a naopak nezaměstnanost snižovat, kdy
se daří ve spolupráci s investory zajistit práci pro místní obyvatele, přichází zpráva, že stát chce pobytové
zařízení v Králíkách zřídit.
Ministerstvo vnitra nás požádalo o sdělení podmínek, které by měly zmírnit jakákoliv rizika, a o nich jsme také
spolu s místní samosprávou jednali. Vyjádřili jsme ovšem zásadní nesouhlas s umístěním tohoto zařízení do
turisticky atraktivní oblasti. Králicko je pro nás totéž co Šumava a Lipno pro jižní Čechy nebo Krkonoše s Pecí
pod Sněžkou a Špindlerovým Mlýnem pro Královehradecký kraj. Nikdo také neuvažuje o vzniku uprchlických
center v těchto exponovaných turistických oblastech a Kostelec nad Orlicí ani Havířov, kde taková pobytová
centra již existuji, vskutku nepovažuji za takto atraktivní místa.
Požádali jsme proto ještě o přehodnocení tohoto rozhodnutí, které je sice z hlediska České republiky nezbytné,
ovšem jsem přesvědčen, že umístění na Králicku se jeví z mnoha důvodů jako krajně nevhodné. Každé
rozhodnutí je totiž nutné zvážit ze všech úhlů pohledu. Vedle ekonomického hlediska a relativně nízkých
nákladů na případné zprovoznění areálu je třeba brát v potaz všechny další vlivy, jako například blízkost
základní školy, centra města, stav nejenom objektu, ale také jeho bezprostředního okolí a podobně. Proto jsem
oficiálně kontaktoval ministra vnitra a prvního náměstka s tím, že lokalitu považujeme za krajně nevhodnou.
Chci poděkovat panu ministrovi Chovancovi za vstřícný krok, který po našem telefonátu učinil a jsem rád, že
existuje zájem o diskusi a vyslyšení názorů občanů města Králíky. Králicko bezesporu potřebuje impuls, avšak
nikoliv tím způsobem, že zde stát zřídí pobytové zařízení pro uprchlíky.
Chtěl bych také požádat všechny, aby především vedli diskusi klidnou, protože jenom tak lze dojít
ke kýženému cíli. Osobně jsem připravený sehrát roli zprostředkovatele v rámci jednání s Ministerstvem vnitra,
vládou ČR a dalšími orgány. Ve středu 2. prosince se proto uskuteční setkání, na kterém bychom si měli
s občany Králíků jasně formulovat požadavky a měli bychom o nich vést nejprve vnitřní diskusi, a potom je
přenést na vládu ČR.
Samospráva Pardubického kraje cítí zodpovědnost za celé území kraje a já osobně mám Králicko velmi rád a
odmítám jakékoliv pochybnosti ze strany místního obyvatelstva, že tomu tak není. Mohu všechny ubezpečit, že
situaci sleduji velmi detailně a zabývám se vším, co se v této záležitosti děje. Osobně udělám vše, co je v mých
silách, aby byly připomínky obyvatel reflektovány a aby s nimi bylo v co největší míře komunikováno.
Rozumím a chápu, že je nutné plnit mezinárodní závazky, je ovšem potřeba respektovat také zájmy regionu a
hlavně místa, kde by mělo být zařízení umístěno, a to zvláště za situace, kdy Pardubický kraj integroval celou
řadu investic do cestovního ruchu do této mimořádně zajímavé lokality, která by byla bezpochyby umístěním
uprchlického centra negativně ovlivněna.
zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/83513/hejtman-netolicky-pobytove-zarizeni-v-kralikach-nikdonechce
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Tříkrálová sbírka v Lichkově
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o Tříkrálové sbírce, která proběhne v naší obci
2. ledna 2016. Navštíví Vás skupinky koledníků, kteří Vám děkují za vřelé přijetí.
Asistenti a koledníci
Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 2016
tisková zpráva ze dne: 9.11.2015
V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka.
Koledníci přinesou do našich domácností přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky a
informace o činnosti Charity, a všem občanům nabídnou možnost přispět potřebným.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let své existence si získala důvěru lidí a
díky ní se Oblastní charitě daří podporovat některé služby na Orlickoústecku.
Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu 504 skupinek koledníků celkem 2.309.509,- Kč. 65
% z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry zejména na:
-

zajištění služby domácí hospicové péče
zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové kontaktní místo v České Třebové

Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016
- Zajištění služeb na Orlickoústecku:
- Charitní pečovatelská služba
- Domácí hospicová péče
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Občanská poradna
- Centrum pod střechou v Letohradě
- Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně
- Rodinné centrum Kopretina Sloupnice
- Přímá pomoc
- Mimořádné situace
- Fond na rozvoj současných projektů
- Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež)
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Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity
ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz,
kterým se v případě potřeby prokazuje.
Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz, regionální informace
k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality,
který budou rozdávat koledníci.
Podporou charitních služeb sbírka pomáhá konkrétním lidem.
Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla Oblastní charita pomoci např.:
● Pečující rodině Š. a pacientovi domácí hospicové péče
Paní Š. pečovala se svými nejbližšími o svého 84letého tchána s onkologickým onemocněním.
Rodině pomáhaly sestry domácí hospicové péče a paní Š. uvádí své zkušenosti:
„Sestřičky k nám jezdily dvakrát denně, kdykoli jsme mohli zatelefonovat a poradit se. Ráno udělaly
hygienu, pomohly mi přesunout dědečka na postel, poradily nám spoustu praktických věcí - jak
člověka chytnout, aby ho to nebolelo, kdy dát pít brčkem, kdy lžičkou atd. Dědeček byl nejdřív ve
stresu a nervózní, bylo pro něj těžké přijmout stav bezmocnosti, protože celý život byl velmi aktivní.
Měl metastázy v kostech, takže sebemenší pohyb byl pro něj velmi bolestivý. Postupně se ale medikací
bolesti zmírnily, a on se zklidňoval. Sestřičky konzultovaly jeho stav s hospicovým lékařem, kdykoli
jsme jim mohli zavolat a poradit se, v případě potřeby přijely. Tuto péči hodně oceňovala i babička, a
proto se cítila jistě. Byli jsme až překvapeni, jak to vše nesla klidně.
Dědeček zemřel po třech týdnech, a zemřel tak, jak si přál – klidně, doma mezi svými. Pro nás to byly
nezapomenutelné tři týdny. Stihli jsme si říct to, co bylo potřeba. Bylo to fajn – pro něj i pro nás.
Jsme moc rádi, že jsme dědečka mohli mít doma, a že nám Charita pomohla. Byla to pro nás velká
jistota. Všechny sestřičky byly úžasné, měli jsme pocit, že dědeček pro ně není jen pacient, ale blízký
člověk. Všechny, které k nám chodily, byly nesmírně vitální, lidské, jemné, a přitom profesionální.
Vždy si věděly rady a velmi dobře odhadovaly situaci přímo na místě…. Bylo by dobré, kdyby lékaři
v ordinacích tuto variantu rodinám nabízeli. Ne každý může zůstat doma a pečovat o svého blízkého,
ale často to lidé chtějí udělat, a s Charitou to jde.“
● Klientům Šance pro rodinu – sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Pracovnice terénní sociální služby dojíždějí do rodin, jejímž členům pomáhají v různých oblastech
života. Sociálním pracovnicím této služby se podařilo:
-

ukázat několika rodičům, jak se efektivně připravovat do školy se svým dítětem
zlepšit prospěch několika dětí ve škole
podpořit maminku se synem v hledání nového bytu, kam se mohli přestěhovat
posílit maminky v jejich kompetencích, aby se staly samostatnější v péči o své dítě
podchytit v začátcích některé problémy v rodinách a kontaktovat příslušného odborníka psychologa, psychiatra, logopeda.
pomoci několika rodinám získat přehled o svých financích a sestavit rodinný rozpočet
pomoci při řešení exekucí – kontaktovat věřitele, soudce apod.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Iva Marková, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz
www.uo.charita.cz
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Výsledky projednání Zastupitelstva obce Lichkov
na zasedání dne 11. listopadu 2015
Přítomni:

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

Č.j.: 76/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o způsobu spolufinancování
příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky - dle
přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 77/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje převedení částky ve výši Kč 40.000,--, jenž
byla původně určena pro Základní školu a mateřskou školu Lichkov na úhradu pedagogického
pracovníka v roce 2015, do provozních nákladů Základní školy a mateřské školy Lichkov pro
rok 2015.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 78/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z programu
„Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, kterou je
Místnímu informačnímu centru Lichkov poskytován grant ve výši Kč 2.306,-- dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 79/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodávku elektrické energie pro všechna
odběrná místa Obce Lichkov, IČ: 00279161, na léta 2016 a 2017, od společnosti ČEZ Prodej,
s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smluv na dodávku elektrické energie ze sítí nízkého a
vysokého napětí.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

6

6
-

7
-

8
A

9
A

Č.j.: 80/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
2DHM1500XX, na služebný pozemek p.č. ZE 1356/1, obec a katastrální území Lichkov, ve
prospěch budoucí oprávněné Obce Lichkov, IČ: 00279161 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 81/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV12-2012572/VB/1 – Lichkov, p.č. 3060/2, Šplíchal-kNN“, na služebné pozemky p.č. 869/1, 1334/1,
3035/1 a 3060/6, vše obec a katastrální území Lichkov, ve prospěch budoucí oprávněné obchodní
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 82/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. st.
397, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí na TJ Tatran Lichkov, z.s., IČ:
47501537.
1
N

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–1–0

Č.j.: 83/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3032/2, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, trvalý travní porost o výměře 1.279 m2,
manželům Miroslavu a Denise Sejkorovým, za částku á Kč 35,--/m2 s podmínkou kolaudace do
pěti let, v případě nezkolaudování do pěti let bude účtována smluvní pokuta ve výši á Kč 65,-/m2.
1
A

2
Z

3
A

4
A

5
-

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–1

Č.j.: 84/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 992/4 a
pozemkové parcely č. 992/2 – část dle GP, vše obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí.
1
A

2
Z

3
A

4
A

5
-

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–1

7

6
-

7
-

8
A

9
A

Č.j.: 85/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 734 –
část dle GP, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
1
N

2
Z

3
N

4
N

5
-

6
-

7
-

8
N

9
N

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

Výsledek hlasování:
0–5–1
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 86/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 54 –
část dle GP, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 87/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 3071,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
0–6–0
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 88/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely č. 47,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6/2015 ze dne 16. října 2015,
č. 7/2015 ze dne 20. října 2015, dále č. 8/2015 ze dne 22. října 2015 a č. 9/2015 ze dne 26. října
2015 - dle přílohy.
Č.j.: 89/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2015 ze dne 11.
listopadu 2015 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 90/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán inventur na rok 2015 - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

8

6
-

7
-

8
A

9
A

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Lichkov, ze dne 6. listopadu 2015“ - dle přílohy.
Informace obce podané v rámci zasedání dne 11. listopadu 2015
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

předsedající poděkoval za pomoc všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění a
organizaci Posvícenské zábavy (výzdoba, příprava, koláčky z kuchyně ZŠ a MŠ Lichkov,
vystoupení dětí z MŠ Lichkov, úklid, …)
27. října 2015 se konala elektronická dražba bývalé továrny Dřevotex – Obci Lichkov byl přiznán
příklep s nejvyšším podáním ve výši Kč 1.600.000,--, usnesení není v právní moci. Občané
mohou na obec podávat své návrhy na vhodné využití areálu. Na základě podaných návrhů a
rozhodnutí ZO bude navržena změna připravovaného územního plánu obce. Podmínkou je
usnesení o příklepu v PM, zaplacení vydražené věci a přepis na katastru
27. listopadu 2015 se bude u hasičárny rozsvěcet vánoční strom, vystoupí děti z ZŠ a MŠ Lichkov
– plakát v Lichkovském Občasníku, srdečně zve ZŠ a MŠ Lichkov a Obec Lichkov
28. listopadu 2015 – Plnou parou za Mikulášem! – obec je partnerem akce – plakát na stránkách
obce
4. a 5. prosince 2015 – Vánoční výstava – srdečně zvou pořadatelky a Obec Lichkov
11. prosince 2015 – Vánoční vystoupení ZŠ a MŠ Lichkov
koncem měsíce listopadu 2015, pokud to počasí dovolí, se bude pokládat nový asfaltový koberec
od čp. 138 k čp. 141 – částečné financování z dotace od Pardubického kraje
instalace dopravního zrcadla před viaduktem
přečíslování telefonů na OÚ, byl zrušen fax a faxové služby
dílčí audit – poděkování paní účetní
Lichkovský Občasník – vyjde Vánoční číslo, uzávěrka do 11. prosince 2015 včetně – má někdo
ze zastupitelů zájem dělat na občasníku v roce 2016?
klid o nedělích a svátcích – na zvážení zda řešit vyhláškou, doporučením či zda vůbec nějak řešit
vládní návrh počítá se zdražením vodného a stočného od roku 2017, prozatím není schválen, nás
by se týkalo pouze vodné (nyní se platí odebraná podzemní voda nad 6.000 m3 za á Kč 2,--/m3,
nově by se hranice snížila na 3.000 m3 a zvyšovaly by se platby nejprve na Kč 5,--/m3, postupně
až na Kč 17,--/m3 v roce 2022, u vody vypouštěné se vejdeme do snížených limitů)
reklamace aeračního systému v nitrifikační nádrži ČOV – VIS jedná s Povodím Labe, s.p. o
možnosti vypouštění odpadních vod – původní dohoda byla, že by se kompletní odstávka ČOV
stihla do Vánoc 2015, včetně montáže obslužné lávky, záleží na souhlasech Povodí a
vodoprávního úřadu v Králíkách
probíhá zápis budovy ČOV a obslužné komunikace do katastru nemovitostí
oplocení sběrného místa – veškerá vyjádření byla zajištěna, žádost o vydání územního souhlasu je
na stavebním úřadu v Králíkách, po vydání souhlasu bude započata stavba
nedoplatky vodné a stočné – upomínky byly rozeslány, kdo nereagoval, půjde upozornění na
přerušení dodávky vody – možnost uzavření dohod a splátkových kalendářů
navýšení příkonu elektrické energie v ZŠ a MŠ Lichkov a v restauraci U nádraží – administrativa
je vyřízena, jen to provést a zajistit revize, přípojné místo na „bojišti“ je komplet hotové a
zaplacené
prodloužena smlouva s ÚP na VPP až do 31. března 2016, obec opět zaměstnává čtyři
zaměstnance na VPP
končí pracovník na OPP – má odpracováno
v příštím týdnu by se měla vysazovat nová lípa před kostelem a na stávající by se měla
zredukovat koruna tak, aby obě byly opticky podobné
bude aktualizován jednací řád ZO – připomínky a návrhy doručit starostovi.
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Opraváři z Králík diktují tempo na Facebooku
V rámci letošního projektu Technohrátky, do
kterého se Střední odborné učiliště opravárenské
v Králíkách již podruhé zapojilo, jsou v průběhu
roku odbornými porotci hodnoceny mezi 12
středními školami různé dlouhodobé aktivity. A
právě v těchto dlouhodobých soutěžích získala
naše škola dne 8. 12. 2015 na zámku v
Pardubicích prestižní ocenění a hodnotné dary
za absolutního vítěze pro nejlepší školní
Facebook! Toto ocenění nás velice těší, protože
konkurence je silná a náš region není až tak
veliký, aby disponoval obřím množstvím
fanoušků. Avšak právě díky velké aktivitě
věrných fanoušků jsme dosáhli na první místo.
A za to jim patří velký dík. Podívejte se i Vy na náš školní Facebook a staňte našimi
fanoušky!
FB tým SOUo, Králíky

Studenti a učitelé SOU opravárenského na jazykovém pobytu v Londýně
Je začátek září a chystáme potřebné dokumenty pro zahraniční kurz anglického jazyka
v Language In London pro absolvování 14 denního kurzu pro jednoho učitele a pro týdenní studijní
pobyt určený deseti vybraným žákům nástavbového maturitního studia. Navštívíme Oxford
International Education Group in Greenwich. Vzhledem k omezenému rozpočtu pro obě vzdělávací
akce proběhne druhá cesta se studenty a naší paní ředitelkou Mgr. Petrou Doubravovou nikoliv
letecky, ale spolu s dalšími dvěma školními skupinami budeme dopraveni autobusem.
Čas příprav běží jako voda a je tu první plánovaný studijní pobyt pro učitele. Studium probíhá
dvakrát od pondělí do pátku, a to znamená zaměřit se hlavně na osobní jazykovou přípravu. Představa
o poznávacích aktivitách pamětihodností ve větším měřítku se zužuje na jediný víkend, kdy se mi
podaří stihnout návštěvu památek ve Westminsteru, Parlamentu, Buckinghamského paláce a okolí.
Velmi inspirativní se ukázala výletní plavba po Temži z Westminsteru do Greenwich a zpět. Další den
proběhla návštěva a pěší procházka centra, poznávání mostů – Tower Bridge, London Bridge, St.
Paul´s Cathedral, The Tower - známé vězení.
Po mém návratu do školy je pro mě jen malý prostor pro sdílení zážitků z cesty. Nezbytné
instrukce pro studenty, které se týkají aktuální situace, počasí a cen potravin, jsou předány a v sobotu
14. 11. v 7 hodin ráno vyráží skupina 10 studentů nástavbového studia v doprovodu paní ředitelky a
mě znovu na cestu. Vyzvedáme další studenty a učitelky ze Žďáru nad Sázavou a Vrchlabí. V Praze
se k nám připojí i průvodce delegovaný cestovní kanceláří. Po osmnácti hodinách jízdy stíháme trajekt
z Calais do Doveru. Cesta je zpestřena silnějším vlnobitím, což několika z nás způsobí zažívací potíže.
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Na konci cesty a po krátkých zastávkách pro doplnění potravin a vyřízení jiných nezbytností se
nacházíme na londýnském parkovišti poblíž Hyde Parku. Průvodce se hned ujímá role a celá naše
skupina začíná nedělní prohlídku Londýna. Výkladem zpestřený den graduje v 18 hodin setkáním s
„adoptivními rodiči“, kteří u autobusu vyhledávají svěřené studenty a odvážejí si je do svých domovů.
Další dva dny probíhají podobně. Jsou ve znamení poznávání zajímavých míst, jakými jsou například
lázeňské město Brighton, Vojenské muzeum v Duxfordu, Willmingtonu, Sussexu a Cambridge, kde se
nám účastníkům dostává vydatné porce poznatků z historie Spojeného království i Londýna. Od
středy do pátku vždy odpoledne studenti stráví pět vyučovacích hodin v příjemně laděném kurzu
zaměřeném především na konverzaci a obohacení slovní zásoby.
Dopolední procházky po Londýně skýtají široké možnosti nákupů, poznávání prostředí a zvyků
místních obyvatel. Když v tuto chvíli srovnávám tento pobyt s minulým, musím ocenit detailní znalost
a kompletní přehled průvodce o všech důležitých atrakcích, které návštěvník napoprvé cestující do
Londýna jen těžko dokáže stihnout, uspořádat a hlavně nepřehlédnout to, co mezi mnoha historickými
nebo moderními stavbami či místy má tu pravou hodnotu přetrvávající po staletí.
Závěrem považuji za správné ocenit přístup všech účastníků, oprávněně zvláště studentů „našeho
SOUo“, kteří zvládli celý průběh včetně hladkého návratu do vlasti příkladně ukázněně a pohodově.
Děkuji všem, kteří umožnili uskutečnění těchto akcí. Hlavním cílem bylo zdokonalení se v anglickém
jazyce a poznání kultury britského impéria. Myslím si, že tento cíl byl naplněn.

Ing. Vít Kuttelwascher, učitel SOUo Králíky
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9.12.2015 v 17:46 hod. se již tradičně v Lichkově u krásně nazdobeného stromečku sešla necelá 100
místních, ale i přespolních lidiček. Část jen přihlížela, ale většina si vyzvedla připravené texty koled a
nachystala se na zpěv. Když se z rádia rozezněly koledy, náš sbor složený -z kroužku dětí SDH,
rodičů, členů SDH a občanů obce, začal zpívat a ve zpívání pokračoval i po odeznění koled z rádia.
Počasí nám sice moc nepřálo, chvilkami padal z oblohy déšť, ledové krupky, ale nakonec nám Ježíšek
poslal i pár sněhových vloček. A tak všichni pro zahřátí rádi uvítali připravený čaj nebo výborný punč.
Ale k vánocům patří tradičně i cukroví a k punči bylo naprosto úžasné. Děkujeme vám naši milé
Hasičky.
Všem účastníkům se společné zpívání a sousedské poklábosení moc líbilo a tak jsme si slíbili, že se za
rok u stromečku zase sejdeme. Snad nám počasí bude více přát.
Rádi bychom poděkovali panu starostovi obce Lichkov za zapůjčení hasičského vozidla LIAZ pro
osvětlení všech přítomných. Též děkujeme všem, kdo se na akci podílel.
A na závěr nám dovolte Vás srdečně pozvat na již tradiční 11 koncert Vánoční Vigilie v místním
kostele dne 23.12.2015 od 18:00hod.
Za SDH Lichkov Lenka Macháčková
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Vánoční Jarmark Lichkov 2015
Máme za sebou v pořadí již třetí ročník Vánoční výstavy, kterou jsme se rozhodli přejmenovat na
„jarmark“. To proto, že slovo „výstava“ nám připadá vzhledem k obsahu akce zavádějící a
nevýstižné. Slovo „jarmark“ označuje sice „trh“, ale všeobecně se vžilo, že na jarmarcích je slyšet i
živou hudbu, dá se posedět, poklábosit, něco dobrého zakousnout, zkrátka přesně to, co se děje právě
na našich Lichkovských výstavách.
Letos jsme pro jarmark vybrali termín 4.-5.12. - opět pátek a sobota.
V pátek dopoledne jako vždy zahájily jarmark slavnostním přestřižením pásky děti z naší Základní
školy v Lichkově. Výstava již byla připravena a my jsme pro děti přichystali ještě dvě výtvarné dílny.
Přišly se podívat i děti z Mateřské školy. Této zatěžkávací zkoušce naše výstavka lehce odolala, takže
v 16.00 jsme ji bez obav otevřeli i široké veřejnosti, ovšem již v plné parádě, tedy s doprovodným
programem, kterým bylo občerstvení ( chlebíčky mizely závratnou rychlosti ), prodej Vánočních
drobností, výtvarné dílny a od 17.30 živá hudba. Na podiu se nám tentokrát sešlo originální volné
seskupení muzikantů – jmenovitě Věra Foglová – klavír, Honza Hovorka – baskytara, Jakub a Katka
Stejskalovi – klarinety, David Prokopec – klávesy, R. Prokopec – bicí, K. Dudková, T. Procházková a
F.Krejčí – saxofony. Tito muzikanti se seskupili jen a právě pro náš Vánoční jarmark, čímž vzniklo
velmi příjemné hudební těleso, které rádi uvidíme znovu.
V sobotu pak jarmark pokračoval od 13.00 opět s doprovodným programem, ke kterému však ještě
přibyl živý betlém, ochutnávka domácích i průmyslových vánoček a klobás a uzenáři z Malé Moravy
se svými skvělými domácími uzeninami. Atmosféru v sále zpestřovala tradičně dvojice hudebnic Věra
Foglová – klavír a Marie Doudová – housle, v průběhu odpoledne je vystřídala dvojice hudebníků
Honza Macháček – akordeon a Honza Valenta - kytara , takže podium bylo stále obsazené a atmosféra
v sále vynikající.
Ochutnávka vánoček a klobás se také velmi zdařila, lidé ochutnávali, porovnávali, diskutovali o
drobných chuťových odchylkách vybraných vzorků a udělovali hlasy těm nejchutnějším. V kategorii
„Vánočky“ se z celkového počtu 8 vzorků na prvním místě umístila vánočka paní Stejskalové z
Lichkova, druhé místo patří vánočce z kuchyně Richtrových z Lichkova a třetí místo vánočce paní
Koškové z Lichkova. Skvělým pekařkám gratulujeme. V kategorii „klobásy“ se nám sešlo vzorků 13,
byly zde zastoupeny tradiční velkovýrobny uzenin a opět i soukromníci. Na prvním místě se tak
umístila klobása Pašerácká z masny Písečná, druhé místo vybojovala klobása Komínová z Bylan a
třetí místo klobása Zbudovská z Klášterecké masny.
Podtitulem letošního jarmarku byli „Andělé a světla“, které jsme se pokusili ztvárnit v části výstavy.
Dále bylo možno vidět asi 30 různých betlémů, k nimž nejobdivovanější byly tradičně betlémy ze
šustí od paní Tschopové z Letohradu, velký vyřezávaný betlém pana Bubáka ze Šanova a dětem se
velmi líbil i betlém z Lega od Joachima Pretoriuse z Lichkova. Dlužno ale dodat, že všechny
nashromážděné betlémy byly krásné a těžko bychom dělali výstavu bez laskavého zapůjčení artefaktů
z řad dobrosrdečných Lichkováků, Jabloňáků, Letohraďáků, Kraličáků a ve velké míře i Pražáků.
Všem, kdo zapůjčili velmi děkujeme :).
A za zmínku jistě stojí i výstavka světničky, kterou se nám podařilo vměstnat do prostor šatny.
Vstupem do haly se návštěvník ocitl v jakémsi lese, tvořeném tvary stromů, různě nasvětlenými a
nazdobenými a průhledem do okna šatny mohl pak nahlédnout do osvětlené venkovské světnice, kde
se již schylovalo k Vánocům.
Za všechny pořadatele děkuji Vám, kdo jste se přišli na Jarmark podívat a za sebe děkuji Vám, kdo
jste se podíleli na přípravách.
Těšíme se na brzké shledání o Velikonocích.
Daniela Pretoriusová
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Přichází Nový rok a naši fotbalisti budou za měsíc na svojí výroční chůzi hodnotit uplynulou sezonu i
odehrané podzimní kolo ročníku 2015-2016. Je pravda, že nástup k prvním zápasům byl takový, jaký si většina
fanoušků přála – bohatý na góly v brankách soupeřů i s řadou pohledných fotbalových akcí. Ale co však naplat
– střelný prach jsme brzy vystříleli a nohy nás přestávaly poslouchat při nástupech do druhých
poločasů....Prostě.....onemocněli jsme stejně, jako řada jiných venkovských fotbalových klubů nedostatkem
času na sport a zábavu ....a tak neúčast na trénincích si začíná vybírat v svoji daň.
Přitom v Lichkově vyrůstali výborní fotbalisti až regionálního významu (bratři Kmoškovi, Zeman, Bednář,
Veselý, Chaloupka). Jméno Vaška Tichého bylo spojeno s Českou reprezentací volejbalu v Odolené Vodě a
abych neutíkal od fotbalu brankář Knap nastupoval za druholigovou RH Cheb a i v dnešním Lichkově chytá za
naše „chlapy“ mladík školou povinný – René Vyšohlíd a počíná si mezi dospělými přinejmenším suveréně.

Na obrázku brankář Vyšohlíd v mistrovském zápase proti Heřmanicím, kterého naši útočníci vůbec
nepodpořili svojí neplodnou střelbou a tak nás pozdější podzimní vítěz přeboru porazilo 4:0..... Ale nikdo
nedával vinu za vysokou prohru mladému golmanovi.
Stejné úspěchy jako fotbalisti, prožívali i hráči odbíjené, kteří sbírali vavříny po celém okrese i v krajské
soutěži. Byli to již jmenovaný Tichý, Jareš, Křivohlávek, Fišer, bratři Motyčkové, Dvořák a dále Maleček,
Schleiss, Volák a sportovní nadšenec Vasil Moschos. Kolektiv ukončil svoji činnost po odchodu několika
stěžejních hráčů....
Volejbalové klání se začalo oživovat až na přelomu století. Odehrálo se několik turnajů pod patronací starosty
obce Bruny, ale nakonec – z důvodu organizačních náročností – se opět tyto „Lichkovské dřevěnice“ (tak se
turnaje neoficielně jmenovaly) přestaly hrát a jejich místo zaujal turnaj v nohejbale trojic s podmínkou
minimálně jednoho lichkováka v každém družstvu.
Bylo by správné upozornit i na kulturní úspěchy lichkovských občanů. V padesátých letech se úspěšně hrálo
divadlo, na které nám zbyly už jenom vzpomínky. Ale jedno odvětví kultury přečkalo několik desítek let –
v roce 1978 založili Milan Fogl, Kalous, Šlesinger a Rosenberger skupinu Kaspeři.
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Muzika je fenomen, který přečká všechny nástrahy civilizace.
A ten Milan s benžem na horním snímku se dole přestěhoval za mikrofon vpravo a předává
rodinou taktovku synovi Milanovi s pozounem.

Tak jsme si mohli poslechnout na Bukové hoře po 37. Letech, jak to této lichkovské kapele ještě ladí!
Melichar
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Vánoční vystoupení
V pátek 11. prosince uspořádala Základní škola a mateřská škola Lichkov Vánoční vystoupení pro
děti, rodiče a další hosty. Vánoční atmosféru navodila výzdoba sálu a malé občerstvení - voňavé
cukroví, čaj a vánoční punč.
Programem nás provázely Denisa Prachařová a Vendula Ježková. Na začátku představení zahráli žáci
ze soukromé hudební školy p. Radka Plháka koledy na klávesy, kytary a
flétničky. Poprvé veřejně vystoupili Ingrid Kubaníková, Karolína Kalousová, Natálie Kroczaková,
Krystýna Koubová, David Pyszný, Marcel Vlček, Ladislav Scholz a Ondřej Urner. Protože všichni
žáci začali hrát v letošním roce, zaslouží si obdiv za výkony a odvahu, kterou prokázali.
Následovalo vystoupení dětí z mateřské školy, které zatančily taneček Rolničky a přednesly básničky
a písničky o Vánocích.
Žáci ze základní školy představili pásmo, které nás provedlo celým adventem. Přednesli vánoční
básničky, koledy a předvedli nám jak to chodí v čertí škole. Na závěr pak všichni společně zatančili
čertovský taneček.
Děkujeme všem účinkujícím a organizačnímu týmu za tvořivost, kreativitu, a také všem, kteří se přišli
na naše vystoupení podívat. Věříme, že se nám podařilo zpříjemnit Vám předvánoční čas.
Přejeme Vám krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a pohody v nadcházejícím roce.
Děti a zaměstnanci školy Lichkov
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Informace obce
•
•
•
•

•
•
•
•

odečty vodoměrů do konce roku 2015
platby za vodné a stočné za 3/3 roku 2015 a pravidelné platby a poplatky na rok 2016 – veškeré
informace o platbách obdržíte do svých schránek, platby prosím uhraďte do 31. ledna 2016, a to
bezhotovostním převodem na účet nebo v hotovosti na obecním úřadu
kalkulace cen vodného a stočného na rok 2016 bude provedena až z počátku roku 2016
cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2016 je á Kč 420,-- za poplatníka a rok; cenu
v nezměněné výši se podařilo udržet zejména díky zajištění svozu kontejnerů ze sběrného místa
soupravou a dále díky zvýšenému podílu separovaného odpadu; děkuji všem, kteří se na třídění
odpadu aktivně podílejí
ostatní poplatky zůstávají v původní výši
zasedání Zastupitelstva obce Lichkov se uskuteční dne 16. prosince 2015 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Lichkov – jednání zejména o rozpočtu
na úředních deskách bude vyvěšen návrh rozpočtu obce Lichkov na rok 2016 – návrh počítá
s vyrovnaným rozpočtem
z důvodu zpracovávání účetní závěrky obce za rok 2015 bude Obecní řad Lichkov, v době od 21.
prosince 2015 do 3. ledna 2016, uzavřen; v naléhavých případech volejte starostu
Využití areálu bývalého Dřevotexu v Lichkově

Obec Lichkov učinila nejvyšší podání v elektronické dražbě areálu bývalého Dřevotexu
v Lichkově. Usnesení prozatím není pravomocné, neboť povinný se proti usnesení odvolal a o tomto
odvolání bude rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice. V případě, že se obec
stane vlastníkem, bude hledat vhodné využití areálu a pozemků. Areál se stávajícím torzem továrny,
na který byl již v minulosti vydán demoliční výměr, obec pouze hyzdí. Je třeba si uvědomit, že areál
se nachází v samotném centru obce a vlastník si může rozhodnout, jak areál využít. Jsem si vědom
skutečnosti, že zvelebení areálu bude věc finančně náročná a půjde o dlouhodobý proces.
Jelikož se množí návrhy jak areál využít, prosím Vás o Vaše věcné návrhy a připomínky, které
můžete vhazovat do poštovní schránky obecního úřadu, případně zasílat na e-mailovou adresu
starosta@lichkov.cz, nejlépe do konce měsíce ledna 2016. K tomuto můžete využít anketní lístek,
který je níže. Všechny podněty budou vyhodnoceny a budou sloužit jako podklad pro další
rozhodování zastupitelstva obce, případnou úpravu územního plánu a další. Děkuji Vám za Vaše
podnětné nápady a návrhy.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce
Využití areálu bývalého Dřevotexu v Lichkově
V centu obce Lichkov, v areálu bývalé továrny bych rád/a:

Anketní lístek – prosím o navrácení do konce měsíce ledna 2016. Děkuji.
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K přání příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2016
připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a dobrou spolupráci.
Vše nejlepší přeje
kolektiv pracovníků MAS ORLICKO, z.s.
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Významná jubilea
Leden:
Faltusová Anna
Bednář Vladimír

75
65

Vítání občánků
Liebich Adam
06/2015
Jelínková Jindřiška 09/2015

Toto číslo Lichkovského občasníku vyšlo v nákladu 198 výtisků.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci únoru 2016. Předpokládám
uzávěrku pro podávání příspěvků do 22. ledna 2016 včetně (pátek). Své příspěvky můžete podávat
v libovolném formátu. Práci a čas mi velice ušetří textový formát, velikost písma min 12, zaslaný na
e-mail: starosta@lichkov.cz. Do Vašich příspěvků není nikterak zasahováno, maximálně dojde k jeho
úpravě po grafické stránce, tedy k úpravě rozměrů, aby se přizpůsobil tiskovému formátu.
V Lichkovském Občasníku se nezveřejňují komerční sdělení, inzeráty a další podobné
příspěvky. Děkuji
Mgr. Roman Richtr, starosta obce

22

23

24

