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SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

seznámil se současnými i připravovanými projekty
Orlicka a sám prezentoval možnosti spolupráce
Pardubického kraje s obcemi území Orlicka v příštích
letech.

Tisková zpráva z jednání Valné hromady
Sdružení obcí Orlicko dne 16.2.2016
V úterý 16.2.2016 se v obci Česká Rybná sešli
starostky a starostové členských obcí Sdružení obcí
Orlicko na letošním prvním jednání valné hromady.

V Žamberku 17. 2. 2016

Vedle schválení rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na
rok 2016 byla hlavním bodem diskuse o stavu příprav
projektů připravovaných s partnery k podání žádostí o
podporu do česko – polského přeshraničního programu
Interreg V - A .

Sdružení obcí Orlicko spolupracuje při své
propagaci s česko-americkou internetovou
televizí
V druhé polovině roku 2015 byla zahájena
spolupráce Sdružení obcí Orlicko s internetovou televizí
Czech-American TV. Czech-American TV je třináct let
stará internetová televize, která jako jediný televizní
program na světě pravidelně vysílá videa v angličtině
propagující Českou republiku a její regiony .

Prvním projektem je projekt Žijeme spolu jehož
hlavním cílem je posílení vazeb dětí a mládeže
k regionu Orlicka prostřednictvím začlenění vzdělávání
o historii, přírodě a geografii Orlicka a Kladska do
vzdělávacích plánů základních škol Orlicka. Výstupem
projektu budou zejména publikace a pracovní sešity
zaměřené na témata regionálního vzdělávání. K tomuto
projektu svolá Orlicko setkání s řediteli základních škol
tohoto území, kde projekt představí a očekávána je
odborná diskuse. Setkání se uskuteční v úterý 8. března
od 14 hodin na radnici v Letohradě.

V USA televizní vysílání sleduje přes dva a půl
milionu domácností v šedesáti městech a přes sto tisíc
diváků prostřednictvím internetu na celém světě,
především v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské
federaci. Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí
o České republice a její kultuře. Toto veřejné a
nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve
kterých se anglicky mluvící divák dozví informace o
českých regionech, městech nebo památkách.

Dalším projektem je projekt Sněžník – Orlicko –
Kladsko, zaměřený na podporu využívání kulturního a
přírodního dědictví regionu Orlicka a Kladska, do
kterého jsou zapojeni tři polští a čtyři čeští partneři.
Sdružení obcí Orlicko do projektu vstupuje s třemi
aktivitami, kterými jsou výstavba první etapy Singltreků
Orlicka v území Bukovohorské hornatiny, rozšíření
parkoviště na Červenovodském sedle a realizace
marketingových aktivit souvisejících s tímto projektem.
Hlavní součástí projektu, připravované polským
městem Stronie Slaskie, je pak obnova rozhledny na
Králickém Sněžníku.

Sdružení obcí Orlicko dostalo příležitost
propagovat své území prostřednictvím
CzechAmerican TV na konci roku 2015, kdy byla do USA
zaslána část videoklipů o některých obcí Orlicka a tyto
snímky z území Orlicka byly následně prezentovány na
www.catvusa.com ( horní menu Broadcast pod datem
January 18, 2016). Prezentace území Sdružení obcí
Orlicko v Czech-American TV je také podporována
Pardubickým krajem.
Zakladatelem Czech-American TV je americký
producent českého původu John Honner, který se před
třinácti lety rozhodl zviditelnit Českou republiku v
zámoří. Současný tým, který vysílání pomáhá utvářet,
je složený z více než čtyřiceti mediálních profesionálů
v USA. Do projektu se také zapojují studenti
Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity
v Plzni, Fakulty elektrotechnické při ČVUT. Seznam
všech partnerů a informace o projektu Czech-American
TV najdete na webových stránkách této televize.
V Žamberku 8. 2. 2016
Petr Fiala
Předseda sdružení obcí Orlicko

Části jednání valné hromady se zúčastnil hejtman
Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, který se
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Čtvrtý ročník ceny Duhové křídlo
Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje
vyhlašují již čtvrtý ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a
dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením.
Patronkou akce je paní Táňa Fischerová.
V letošním roce jsou vyhlášeny následující kategorie:
•
•
•
•

kategorie I. – Profesionál,
kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop,
kategorie III. – Poskytovatel sociálních služeb
kategorie IV. – Zvláštní cena poroty za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením.

Od 1. března 2016 mohou fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo
více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz.
Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách
www.duhovenoviny.cz. V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno
Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail:
pardubice@nrzp.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu
2016.
Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen
dne 20. září 2015 od 15:00 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. Součástí
slavnostního programu bude vystoupení uměleckých souborů ze zařízení sociálních služeb a organizací
osob se zdravotním postižením vybraných v rámci festivalu Pod duhovými křídly. Program bude ukončen
vystoupením skupiny QUEENIE – world Queen tribute band.
Těšíme se na Vaše návrhy!
Mgr. Radka Svatošová
vedoucí Poradny NRZP ČR pro Pardubický kraj
krajská koordinátorka
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Regionální pracoviště pro Pardubický kraj
Erno Košťála 1013
530 12 Pardubice
tel.: 466 952 423
mobil: 736 751 202
E-mail: pardubice@NRZP.cz
www.nrzp.cz
www.duhovenoviny.cz - informační portál pro lidi se zdravotním postižením z Pardubického a
Královéhradeckého kraje
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR děkuje za podporu těmto donátorům:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad Vlády ČR, Pardubický kraj, statutární město
Pardubice, Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Foxconn Global Services Division s.r.o., JONTECH,
s.r.o., Československá obchodní banka, a.s.

3

Výsledky projednání Zastupitelstva obce Lichkov
na zasedání dne 24. února 2016
Přítomni:

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

Č.j.: 15/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod majetku – p. p. č. ZE 264/2,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, na Obec Lichkov, IČ: 00279161 a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku s omezujícími podmínkami č.
UZSVM/HUO/665/2016-HUOM - dle přílohy.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 16/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod majetku – p. p. č. 338/8, obec
a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, na Obec Lichkov, IČ: 00279161 a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. UZSVM/HUO/603/2016HUOM - dle přílohy.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 17/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej nepotřebného majetku –zůstatkového
materiálu z bývalé chatky IC Orlicko – Červenovodské sedlo 7x7 m Mysliveckému spolku
Hubertus Lichkov, IČ: 47498820, se sídlem na adrese Lichkov čp. 132, psč. 561 68, za částku ve výši
Kč 20.000,-- a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
A

6
Z

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–1

Č.j.: 18/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej p. p. č. 3414 - jiná plocha, ostatní plocha
o výměře 2.261 m2 a p. p. č. 3415 - vodní nádrž umělá, vodní plocha o výměře 369 m2, obě obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, Mysliveckému spolku Hubertus Lichkov, IČ:
47498820, se sídlem na adrese Lichkov čp. 132, psč. 561 68, za celkovou částku ve výši Kč 7.890,-- a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
N

2
-

3
-

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–1–0

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

Č.j.: 19/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce a současně vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví obce – motorové vozidlo zn. Tatra 148 P
CAS32 – dle výše uvedených podmínek.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
Z

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–1

Č.j.: 20/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zapojení obce Lichkov do spolufinancování
projektu „Kladsko – Orlicko – Sněžník“, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko, a to:
a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt
„Kladsko – Orlicko – Sněžník“ ve výši Kč 4.998,-- a
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši Kč 38.428,--, splatného
v rovnoměrných splátkách v letech 2017 – 2020.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
N

6
N

7
-

8
N

9
A

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

Výsledek hlasování:
3–3–0
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 21/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci na poskytování sociálních služeb v obci
Lichkov pro žadatelku paní Stanislavu Brožovou, v roce 2016 ve výši á Kč 690,-- měsíčně, v letech
následujících dle kalkulace nákladů předešlého roku, a to na dobu neurčitou, počínaje měsícem
únor 2016 a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 22/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016, ze dne 19. února
2016 – dle přílohy.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 23/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje připojení se Obce Lichkov ke kampani „Vlajka
pro Tibet“.
1
N

2
-

3
-

4
Z

5
Z

6
N

7
-

8
N

9
Z

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

Výsledek hlasování:
0–3–3
Usnesení nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2016 – dle
přílohy.
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Informace obce podané v rámci zasedání dne 24. února 2016
•

•

•

•

dražba továrny - Obec Lichkov byla předvolána
k odvolacímu řízení ve věci usnesení o příklepu
v dražbě fabriky, jednání se konalo ve středu
dne 10. února 2016 od 09:30 hodin v jednací
síni č. 18 Krajského soudu v Hradci Králové,
pobočka v Pardubicích, k jednání se dostavil
povinný pan František Urban a dále jeho
zmocněnec pan František Trejkl, za obec se
starosta vyjádřil tak, že Obec Lichkov v dobré
víře učinili příhoz, který byl potvrzen, a že
trváme na potvrzení příklepu, výrok soudu zněl:
„povinný František Urban je v insolvenci, která
trvá, tedy není možno provádět dražbu majetku
povinného, usnesení o příklepu se ruší, náhrada
nákladů řízení se obci nepřiznává“, písemné
vyhotovení usnesení nám bude zasláno,
odvolání není možné, je možné dovolání k
nejvyššímu soudu, máme vstoupit v jednání
s insolventním správcem, bohužel od roku 2014,
kdy byl podán insolventní návrh, nebyl
insolventní správce ustanoven, tedy není koho
oslovit
bezpečností situace v Lichkově – zpráva Policie
ČR, Obvodní oddělení Králíky – v rámci ORP
Králíky nebyl v roce 2015 spáchán žádný
zločin, z trestných činů převládají krádeže
prosté, krádeže vloupáním, dovozy prekursorů a
násilná trestná činnost, konkrétně v Lichkově
byl v devíti případech zjištěn dovoz prekursorů,
jednou podvod a jednou poškození cizí věci,
dále bylo evidováno 10 přestupků (6x
majetkový, 3x občanské soužití a 1x životní
prostředí), dále popisuje počty a příčiny
dopravních nehod, počty uložených pokut,
personální situaci na OOP ČR Králíky a
technické vybavení
oznámení šikany v ZŠ a MŠ Lichkov – věc
prověřila policie, nebylo zjištěno žádné jednání,
které by naplňovalo znaky trestného činu či
přestupku, veškerým úkonům prováděných
policií byla přítomna pracovnice OSPOD MÚ
Králíky
nedoplatky vůči obci k datu 24. února 2016:
vodné do 12/2014 Kč 97.985,--, vodné a stočné
za 1/3 2015 Kč 2.132,--, vodné a stočné za 2/3
2015 Kč 5.561,--, vodné a stočné za 3/3 2015
Kč 24.711,--, odpady včetně rekreačních
objektů Kč 53.593,--, z toho místní Kč 40.153,-, poplatek pes Kč 1.050,--, nájem pozemky Kč
204,--, vystavené faktury Kč 127.957,-- (u
poplatků jde o předpis, kdy část je ještě před

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
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splatností, stejně tak část vstavených faktur je
ještě před splatností)
plnění rozpočtu roku 2016 k datu 18. února
2016: příjmy Kč 1.290.786,--, výdaje Kč
947.205,-výměna oken restaurace – byl vybrán dodavatel:
obchodní společnost DOMETT, s.r.o.
sběrné místo obce Lichkov – materiál na plot je
koupen, jak to počasí dovolí, začne stavba
oplocení
probíhá likvidace polomu v obecním lese „pod
školkou“ – provádí zaměstnanci obce
u nádraží ČD, na zastávce ČSAD u obce, u
mostu u „Kovárny“ a dále na vývěsce u
Nosálových byly nainstalovány schránky se
sáčky na psí exkrementy – bude ještě polep, je
objednán – veškeré financování z poplatků za
psa
zaměstnanci obce – smlouvy pouze do 31.
března 2016, žádost o prodloužení byla odeslána
+ navíc 2 zaměstnanci na 1,5 úvazku, snad od
04/2016 – vše prostřednictvím veřejně
prospěšných prací přes ÚP Ústí nad Orlicí
ČOV Lichkov – reklamace aeračního systému,
je vydáno stanovisko Povodí Labe, s.p. a
rozhodnutí Vodoprávního úřadu při MÚ Králíky
- prozatím není v PM, v rámci opravy bude
vybudována
obslužná
lávka,
uchyceno
vzduchové PP vedení a řádně ukotvena stávající
lávka
kronika obce – pamětní knihy obce Lichkova
jsou vedeny od roku 1945, poslední zápis je
z roku 2015 a zájemci si je mohou prohlédnout a
přečíst v Obecní knihovně Lichkov, a to v rámci
pravidelné otevírací doby knihovny – nelze je
zapůjčit mimo místnost knihovny
v rámci komplexní pozemkové úpravy obce
Lichkov bylo SPÚ realizováno opatření na
zvýšení ekologické stability v katastrálním
území Lichkov, kde byly vybudovány dva
rybníčky v tzv. „Šenkově dolíku“, akce byla
přihlášena do 9. ročníku soutěže „Společná
zařízení roku 2015, kde v III. kategorii –
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí,
projekt získal 1. místo – více na
http://soutezszr.spucr.cz/cz/vysledkysouteze/2015---9-rocnik-souteze
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka
Pardubice, hledá vhodné kandidáty na přísedící,
zájemci se mohou hlásit přímo na soudu
v Pardubicích, ale i na obci.

Chodci a reflexní prvky
20. únorem 2016 nabyla účinnosti novela
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění, která mimo jiné
zavedla novou povinnost pro chodce, a to mít na
sobě reflexní prvky.
§ 53, odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v
místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky z retroreflexního
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.“
Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější
nemotorizovaní účastnící silničního provozu,
chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli
dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou
vzdálenost a řidiči motorových vozidel se jim tak
mohli včas vyhnout a předešli tak tragickým
střetům.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li
se na pozemní komunikaci chodec v tmavém

oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla
viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je
viditelný již na 55 metrů a je-li jeho oděv doplněn
reflexním označením, vidí jej řidič na 200 metrů,
což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné
manévrování.
zdroj: http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvipolicie-khk-informace-chodci-a-reflexni-prvky.aspx

Obec Lichkov pro naši bezpečnost
nakoupila reflexní pásky, které jsou přiloženy
v dubnovém čísle Lichkovského občasníku. Nyní
je to již na každém z nás, zda reflexní prvky
budeme používat. Nejde o to, učinit zákonu zadost,
především jde o naši bezpečnost, o bezpečnost
našich dětí, o bezpečnost nejenom chodců, ale i
cyklistů, bruslařů a dalších, prostě o bezpečnost
nás všech. Chraňme svůj život a zdraví a reflexní
prvky, v jakékoli podobě, užívejme vždy, všude a
za každých okolností.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce

Informace obce
Vodné a stočné 2016: Oproti předešlým letům došlo k mírnému navýšení ceny za vodné a stočné. Pro
rok 2016 je vodné stanoveno na částku á Kč 18,--/m3 s DPH a stočné na částku á Kč 42,--/m3 s DPH. Na
navýšení ceny má hlavní podíl schválený Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury, který
počítá s průběžnou obnovou vodovodu a kanalizace s ČOV.
Odečty vodoměrů: V druhé polovině měsíce dubna 2016 budou provedeny pravidelné odečty vodoměrů.
Platby vodného a stočného v průběhu měsíce května 2016.
Výměna vodoměrů: V letošním roce dojde k výměně vodoměrů, které byly montovány před rokem
2010. Výměnu provede místostarosta obce Lichkov, pan Stanislav Moravec. Domácnosti, kterých se
výměna vodoměrů v letošním roce týká, budou kontaktovány.
Kanalizace a ČOV: Prosím všechny uživatele kanalizace v obci, kteří jsou na kanalizační stoku napojeni
gravitační přípojkou, aby důsledně dodržovali zákaz svádět do stoky tukové vody, odpady z
hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla a louhy. Obzvlášť prosím, aby do kanalizace nebyly
odváděny odpadní vody obsahující pevné látky jako je písek, hlína a kamení, kov, sklo, plasty, dámské
hygienické potřeby, pleny, vlhčené dětské ubrousky a zejména hadry. V poslední době se množí případy,
kdy v čerpadlech jsou namotány právě zmíněné hadry. V lepším případě se čerpadlo pouze vyčistí,
problém nastává, když dojde k poškození ucpávek, oběžných kol a dalších součástí. Zde se bez
značkového servisu neobejdeme, což má rovněž vliv na cenu stočného. Děkuji.
Objekty nenapojené na kanalizaci: Na stránkách obce jsou v sekci „Kanalizace a ČOV“, vyvěšeny
podmínky vypouštění odpadních vod. Vypouštění odpadních vod podléhá příslušným povolením.
Vodotěsnou jímku bez odtoku je třeba vyčerpávat, přičemž vyčerpané množství by mělo korespondovat
s množstvím vody dodané vodovodem. Při porušení pravidel likvidace odpadních vod hrozí finanční
postih. V případě vašeho napojení se na obecní kanalizaci, tyto povinnosti přecházejí na obec.
Psi: U nádraží ČD, na zastávce ČSAD u obce, u mostu u „Kovárny“ a dále na vývěsce u „Nosálových“
byly nainstalovány schránky se sáčky na psí exkrementy.

Dražba objektu továrny: Jak již zde bylo několikrát uvedeno, tak Obec Lichkov se v roce 2015 aktivně
účastnila dražby areálu bývalé továrny v Lichkově, která byla nařízena v rámci exekučního řízení proti
povinnému Františku Urbanovi. Nešlo pouze o objekt jako takový, ale šlo i o pozemky, a to jak v areálu,
tak i po obci. Celkem se jednalo o pět stavebních parcel o celkové výměře 4.839 m2, dále o šest pozemků
různého druhu a různého stupně ochrany o celkové výměře 16.158 m2 a celkem čtyři budovy, všechno
zapsané na listu vlastnictví č. 249 pro obec a katastrální území Lichkov. Z budov fyzicky stojí pouze
hlavní budova čp. 191, ostatní budovy byly povinným zbourány a použitelný materiál byl rozprodán.
Dražba však byla nařízena i na budovy, které již neexistují, neboť soudní exekutor vychází ze stavu, který
je zapsán v katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce Lichkov se rozhodlo, že se Obec Lichkov bude
aktivně účastnit dražby, proto proběhla registrace dražitele a byla zaplacena dražební jistota ve výši Kč
300.000,-- která je, v případě neúspěšného dražitele, vratná. Dražba se konala dne 27. října 2015 a Obci
Lichkov se podařilo dražené nemovitosti vydražit za vyvolávací cenu Kč 1.600.000,--, proto dne 29. října
2015 obdržela usnesení soudního exekutora o udělení příklepu. Povinný František Urban, prostřednictvím
svého obecného zmocněnce, se proti příklepu odvolal, kdy o odvolání rozhodoval Krajský soud v Hradci
Králové, pobočka v Pardubicích. Jednání proběhlo dne 10. února 2016 a krajský soud změnil výrok
usnesení soudního exekutora tak, že příklep se Obci Lichkov neuděluje. Usnesení odůvodnil tím, že proti
povinnému Františku Urbanovi je vedeno insolventní řízení, které není ukončeno a po dobu trvání
insolvenčního řízení není možno provádět dražbu majetku v exekučním řízení. V případě insolvenčního a
exekučního řízení se jedná o dvě samostatná řízení, byť proti jednomu povinnému, kdy insolvenční řízení
má přednost před řízením exekučním. Obě řízení jsou shodně vedena Krajským soudem v Hradci
Králové, pobočka v Pardubicích a informace o těchto jsou veřejně dostupné na portálu justice.cz. Chyba
je tedy na straně soudního exekutora, který dražbu nařídil i přesto že věděl, že insolvenční řízení není
ukončeno. Obec Lichkov o probíhajícím insolvenčním řízení nevěděla a příhoz v dražbě učinila v dobré
víře. Dražební jistota byla obci vrácena.
Jak zde již bylo uvedeno, nemovitosti není možno získat prostřednictvím exekučního řízení, neboť
není ukončeno řízení insolvenční. Samotné insolvenční řízení bylo krajským soudem zahájeno dne 28.
ledna 2014, a to na základě podaného insolvenčního návrhu. Bohužel do dnešního dne nebyl ustanoven
insolvenční správce, který jediný nyní může nemovitosti prodat. Sám povinný František Urban, který je
v katastru nemovitostí stále zapsán jako vlastník, nemůže s nemovitostmi nikterak nakládat, neboť má
omezena vlastnická práva.
Jde o patovou situaci, povinný František Urban nemůže s nemovitostmi nakládat, soudní exekutor
má nemovitosti sice zablokované, ale dražbu nařídit nemůže, insolvenční správce nemovitosti prodat
může, ale vlastně nemůže, protože doposud nebyl krajským soudem ustanoven, a to již od 28. ledna 2014!
Pevně věřím, že toto není konec, a že se obci nakonec podaří areál bývalé továrny v Lichkově
získat do svého vlastnictví. Prozatím nám však nezbývá, než se smutně dívat na torzo původně
prosperující továrny, kde mnozí z nás strávili léta života. Je to neutěšený pohled na chátrající a
náletovými dřevinami postupně zarůstající areál v samém centru obce.
Zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Lichkov je plánováno na středu dne 13. dubna
2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Lichkov.
Velikonoční jarmark: Děkuji pořadatelkám a všem učinkujícím, spolupracujícím a pomáhajícím za
uspořádání překrásné a hojně navštívené akce.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce

Obecní knihovna
Obecní knihovna v Lichkově, od měsíce března 2016, nabízí k nahlédnutí pamětní knihy obce
Lichkov. Zápisy jsou vedeny od roku 1945 do současné doby. Zájemci si mohou kroniky prohlédnout
v rámci pravidelné otevírací doby knihovny, přičemž není možno si tyto zapůjčit mimo prostory
knihovny. Pamětní knihy zde budou k nahlédnutí po dobu, co o tyto bude zájem, potom by měly být
nahrazeny pamětními knihami se zápisy k vítání občánků.
Mgr. Roman Richtr, knihovník
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Střípky z historie provozu
lichkovské pohraniční železniční
stanice (2. část)
Od počátku pravidelné příhraniční
dopravy mezi ČSD a PKP (6.5.l945) až do
května 1959 probíhalo komerční i celní
odbavení zásilek tak, že všechny doklady a
úkony ve směru do Polska se nejprve
prováděly v Lichkově, prohlédnuté vozy a
vyhotovené seznamy a přechodové doklady
doprovázel
do
Mezilesí
zaměstnanec
„tranzitér“ (tehdy zvláště pan Stráda z čp. 188
a i jiní). Vlak s doklady předal Polákům. Tam
už se všechno opakovalo podle polských
předpisů.
V opačném směru tento zaměstnanec
převzal vlak včetně uložení a zajištění nákladu
a příslušné doklady od Poláků, doprovodil do
Lichkova a zde se všechny úkony opakovaly
podle našich předpisů. To značně prodlužovalo
pobyt zásilek na hranicích.
Proto: 31.ledna 1958 podepsaly v Praze
tehdejší Ministerstvo dopravy ČSR a dopravy
PLR „Úmluvu o pohraniční železniční
dopravě“, která byla novelizována „Dohodou
mezi ČSSR a PLR o vzájemné železniční
dopravě“ podepsanou ve Varšavě 8.4.1967.
Podle ní se s platností od grafikonu
vlakové dopravy 1959/1960 (od 31.5.1959)
začala společná služba železniční, celní, pasová
i ostatních státních orgánů na tomto přechodu
ve stanici Miedzylesie PKP, tedy na polském
území, zvané „výměnná stanice“.
27. ledna 1959 se sešly v Mezilesí
pracovní
skupiny
zaměstnanců
obou
sousedních
železničních
stanic,
aby
vypracovaly pracovní směrnice o společném
výkonu služby a technologické postupy práce, i
když tehdy bez zkušeností a konkrétních
představ o této práci.

30. května 1959 jsme se do Mezilesí
nastěhovali
s nábytkem,
vybavením
a
zařízením
a
následujícího
dne
za
nepřerušeného provozu vše začalo. Pracovali
jsme tehdy ve dvou směnách ob den od 8,20 do
21,50 hodin.
Dosud zde jezdily tři páry pravidelných
nákladních vlaků, od tohoto jízdního řádu 4
páry nákladních, 1 pár služebních vlaků a 1 pár
rychlíků. A od jízdního řádu 1960/1961 5 párů
nákladních vlaků. Od 30. května 1964 byly
postupně zaváděny noční vlaky podle potřeby.
Ty se staly brzy pravidelnými a postupně byl
pravidelný o šestý pár. Se vzrůstající přepravou
byly zaváděny další vlaky podle potřeby – i 9
párů.
Od 30.5.1976 začal jezdit v noční době
jeden pár moskevského rychlíku.
Dnem 1. července 1964 zahájil provoz
„Společný park nákladních vozů OPW“ – vozy
železnic východního bloku. Ten způsobil
obrovský nárůst obratu vozů (mnoho
prázdných vozů totiž Poláci odmítali pro
technické závady). Vracely se proto k opravě
do Lichkova, kde u správkové koleje byla
vybudována dílna (v prostoru před dnešní
skladištní budovou OÚ).
Na konci 60. let a od r. 1977 byly
uzavřeny všechny železniční přechody českopolské pro přepravu kusových zásilek a celá
tato přeprava byla přesunuta na náš přechod.
Nárůst byl veliký. Proto na manipulaci s nimi
zde pracovali dva dělníci.
Od počátku společné služby (1959) do
roku 1995, kdy jsem skončil, se ve výměnné
stanici vystřídalo asi 120 zaměstnanců ČSD jen
na úseku přepravy. Pro mnohé to bylo vzdálené
dojíždění, noční služby a turnus vč.nedělí a
svátků.
Konkrétní údaje o přepravě, pokud byly
zaznamenány v minule zmíněných kronikách
BSP, tedy příště.
Stejskal

Co nám zapsali do kroniky naši předchůdci před devadesáti lety?
Zima byla dost mírná, předjaří k obdělávání
půdy průměrně teplé a suché. Na to nastaly deště,
které trvaly skoro celé jaro, takže zrní ani nemohlo
pořádně rozkvést. Abnormálně silné deště:
největší deště zaznamenal červen, takže Orlice
byla stále rozvodněná.
26. října se přehnalo přes naše okolí velké
krupobití. Nečas přišel ve tři čtvrtě na dvě
odpoledne od západo-severozápadu s tornádovou
rychlostí. Byla úplná tma. Potom nastal příšerný
orkán s krupobitím. Ve třech minutách bylo po
všem, ale jak nyní vypadala krajina! Mnoho
stromů bylo vyvráceno a zlámáno na zemi.
Všechno ovoce ze stromů bylo natlučeno do země.
Oves, který z větší části byl ještě na poli, byl
vymlácen. Ten v řádcích byl o něco lepší, ale
přesto v něm nezůstalo takřka žádné zrno. Oves
byl vůbec v letošním roce nejvýnosnější, ale tento
nečas jej znehodnotil tak, že z něho zbyla pouze
zmuchlaná sláma.
Během orkánu byly fůry s obilím
převráceny. Okenní tabule na severní straně domů
byly takřka všechny rozbity. Lidé venku se museli
položit na zem, aby je vítr neodnesl, všichni byli
zkrvaveni od krup, které byly velké jak holubí
vejce.

Po nehodě následovalo krásné, suché
počasí.
Ceny obilí se držely poměrně v zachovalých
hranicích. 100 kg zrní za 160 Kč, 100 kg ovsa za
150 Kč. Za brambory, které byly špatně uloženy, se
platilo na jaře 80 Kč za 100 kg.
Jak v minulém roce, tak i tento rok v
důsledku mokrého jara byla oranice hrbolatá a to
natropilo mnoho škod při klíčení zrna.
Při kladení nového svršku na trati Lichkov Dolní Lipka, byli 7. října dva cizí nádražáci - parťák
Schuhmeier Filip a topič Hejný Franz na odbočce
zachyceni a usmrceni.
Tolik se píše v kronice v roce 1926. Při této příležitosti
bych rád vyzval občany, aby se podívali kolem sebe a
pokusili se nalézt jakýkoliv předválečný dokument
parafovaný datem (možno uvést i datum výstavby
chalupy i jakýkoliv předmět) a oznámili to na OU.
Taková drobnost (i její kopie) by mohla sloužit jako
připomínka historie Lichkova. Jistě by bylo správné,
kdybychom mohli mít pohromadě alespoň pár
maličkostí, které by dokázaly zdůraznit, že i Lichkov má
svoji minulost.

Melichar

LICHKOVSKÉ BIOKORIDORY A MOKŘADY ZVÍTĚZILY
V 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ROKU 2015
Soutěž Společná zařízení roku je pořádaná Státním pozemkovým úřadem ve spolupráci s
Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pod záštitou ministra zemědělství. Slavnostní
vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže se konalo dne 15. března 2016 v hlavním sále Senátu Parlamentu
ČR, pod patronací stálé komise senátu pro rozvoj venkova.

foto: redakce

V kategorii soutěže „Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí“, mezi celkem jedenácti
nominovanými projekty, zvítězily biokoridory a mokřady v Šenkově dolíku v Lichkově, které do soutěže
přihlásil Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí.
Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní
realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit
kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a
přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.
Pod pojmem „společné zařízení“ si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné
průlehy, nebo vysazené prvky zeleně. Společná zařízení jsou hodnocena ve třech kategoriích, a to:
I.
zpřístupnění pozemků
II. protierozní a vodohospodářská opatření
III. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Výsledky 9. ročníku soutěže „Společné zařízení roku 2015“
III. kategorie: Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
1. místo: Realizace opatření na zvýšení ekologické stability v katastrálním území Lichkov
Přihlašovatel: Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí
Projektant pozemkové úpravy: AGROSTAV Projekce Litomyšl
Autor realizačního projektu: SELLA & AGRETA s.r.o.
Dodavatelská firma: STRABAG a.s. (LBC), LESS & FOREST s.r.o. (RBK)
Anotace:
Předmětem přihlašovaného společného zařízení je soubor realizovaných společných zařízení v KoPÚ
Lichkov II, který zvýšil ekologickou stabilitu v území a měl i doplňující protierozní funkci. Jedná se o
RBK 820 o celkové délce 1.250 m a LBC pod Dvorským kopcem realizované formou dvou mokřadů tůní s doprovodnou výsadbou. Mokřady vznikly otevřením zatrubněného melioračního odpadu, čímž byla
zadržena tolik žádaná voda v krajině. Jedná se o zdařilou realizaci citlivě vyprojektovanou v chráněné
oblasti Natura 2000.
Kompletní výsledky a více informací na: http://soutezszr.spucr.cz/
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TJ TATRAN LICHKOV, Z. S.
OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY
Domácím zápasem se Žichlínkem B zahájíme v sobotu 2. dubna 2016 druhou část mistrovské fotbalové
sezóny 2015/2016. Tímto na něj zveme všechny své příznivce, začátek utkání je v 16:30 hodin. Termíny
všech zápasů našeho mužstva mužů jsou uvedené v připojeném rozpisu. Pro připomenutí opětovně
uvádím výsledky a tabulku z podzimu.
Výsledky:
Žichlínek B – Lichkov 0:4 (0:3)
Dlouhoňovice – Lichkov 2:7 (2:3)
Helvíkovice – Lichkov 2:1 (1:0)
Lichkov – Klášterec nad Orlicí 3:2 (1:1)
Lichkov – Libchavy B 2:6 (0:2)12.
Lichkov – Dolní Třešňovec 0:3 (0:2)

Lichkov – Jehnědí 0:2 (0:1)
Lichkov – Luková 2:1 (2:0)
Lichkov – České Heřmanice 0:4 (0:1)
Dolní Čermná – Lichkov 1:0 (1:0)
Lichkov – Albrechtice 1:0 (1:0)
Kunvald – Lichkov 4:3 (1:2)

Tabulka po podzimní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Sokol České Heřmanice
TJ Sokol Libchavy B
FK Jehnědí 1980
TJ Dolní Čermná
TJ Sokol Klášterec nad Orlicí
TJ Sokol Helvíkovice
AFK Kunvald
TJ Tatran Lichkov
TJ Albrechtice
TJ Sokol Dolní Třešňovec
TJ Luková
TJ Dlouhoňovice
Fotbal Žichlínek B

11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
8
7
7
7
6
5
4
4
3
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
2
4
4
4
4
5
6
6
7
8
10
10

28:12
35:24
24:12
23:11
30:18
24:23
29:18
20:23
22:13
17:27
18:32
16:48
15:40

28
27
24
21
21
20
18
15
13
12
9
4
3

ZMĚNY V TJ:
Dne 30. ledna 2016 proběhla volební valná hromada TJ, na níž byly schváleny nové stanovy spolku, čímž
byly uvedeny do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ve volbách přítomní členové
rozhodli, že novým předsedou TJ bude pan Jaroslav Merta. Do výkonného výboru TJ zvolili: pana Jana
Dolečka ml., Miloslava Geržu, Radka Filipa, Martina Jelínka, Lukáše Geržu a Martina Matoulka ml. Do
kontrolní komise TJ byli zvoleni pan Pavel Kulaxidis, Pavel Schreiber a Jan Šplíchal. Všechny uvedené
změny již byly zapsány do spolkové rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.
SPORTOVNÍ ČINNOST:
V období 09.01.2016 - 27.02.2016 jsme každou sobotu v čase 10:00 – 12:00 hod. trénovali a bavili se
futsalem v tělocvičně žluté školy v Králíkách. Celkem tělocvičnu navštívilo 26 pohybu chtivých osob.
Od 10.03.2016 do 13.03.2016, v rámci přípravy na sezónu, absolvovalo mužstvo soustředění
v Čenkovicích. Popáté jsme měli skvělé zázemí u pana Jiřího Matějky v penzionu Starý Mlýn. Ti, kteří na
soustředění zapracovali na své fyzičce a podvolili se nastavenému tréninkovému drilu, tak si domů
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v nohách odvezli více jak dvě desítky kilometrů naběhaných v náročném terénu. Mimo vytrvalostního a
kondičního běhu ale zbyl i čas na každodenní hodinový fotbálek. Snad jsme tímto přístupem ukázali, že
naše soustředění není jenom o pití piva!
PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY:
Dne 20.03.2016 jsme odehráli první ze dvou přípravných zápasů. Soupeřem nám byl aktuální čtvrtý tým
okresního přeboru, Žamberk B. Výsledek utkání má spíše podobu hokejovou, domácí Žamberk B nás
porazil 7:4, po poločase 5:1. Našimi úspěšnými střelci byli Merta Daniel a Vyšohlíd Egon, oba dosáhli 2
branek. Na soupisce figurovali: Vyšohlíd René, Bednář Vladimír, Filip Radek, Richtr Roman, Kreusel
Michal, Sedláček Petr, Durna Roman, Matoulek Martin, Vyšohlíd Tomáš, Gerža Michal, Faltus Vojtěch,
Merta Daniel, Vyšohlíd Egon, Všetička Vlastimil. Mužstvo vedl Jaroslav Merta.
Druhé utkání bychom měli odehrát v sobotu 26.03.2016 od 17:00 hodin na umělé hrací ploše v Letohradě
s týmem Mistrovic, který hraje, stejně jako Žamberk B o třídu výše, pouze s tím rozdílem, že se pohybuje
na opačném konci tabulky (je předposlední).

JARO 2016
Kolo
Domácí
Hosté
Den Datum Výkop Odjezd
15
Lichkov
Žichlínek B
so
02.04.
16:30
16
Jehnědí
Lichkov
ne
10.04.
15:00
13:25
17
Lichkov
Dlouhoňovice
so
16.04.
16:30
18
Luková
Lichkov
ne
24.04.
16:00
14:25
Náhradní termín Náhradní termín
st.
27.04.
19
Lichkov
Helvíkovice
so
30.04.
16:30
20 České Heřmanice
Lichkov
ne
08.05.
16:00
14:15
21
Lichkov
volný los
14 - 15.05.
22 Klášterec n. Orlicí
Lichkov
so
21.05.
16:00
15:05
23
Lichkov
Dolní Čermná
so
28.05.
16:30
24
Libchavy B
Lichkov
ne
05.06.
17:00
15:45
25
Albrechtice
Lichkov
so
11.06.
17:00
15:45
26
Lichkov
Kunvald
so
18.06.
16:30
SPORTU ZDAR!
JAME

VANISH
Zahrádkáři mají i letos možnost nabídnout vám vanish proti slimákům. Bude opět v
půlkilových sáčcích v ceně 120 Kč/kus. K dispozice bude počátkem května, případně i dříve
podle vývoje počasí a výskytu.
Zájemci, můžete se hlásit osobně u mne nebo u paní Effenbergerové nebo na telefonech
735 497 435, příp. 728 029 028.
Za zahrádkáře: Stejskal
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VELIKONOČNÍ JARMARK 2016
Králíky a v předsálí si ještě podrobně přečíst o
všem od Masopustu do Velikonoc.
Atmosféru opět hudebně podtrhl výstup
Věry Foglové s Milanem Foglem a Kubou
Noskem, od 15.00 až do konce pak hrála kapela
MiFo Band, která nás všechny skvěle nabudila
dobrou náladou.
Pro hladovce a mlsouny byla opět
připravena ochutnávka, tentokrát jsme ochutnávali
bábovky, sekané a dobré tekutiny. V kategorii
bábovek se na 1. místě umístila Daniela
Pretoriusová (bábovka č. 1), v sekaných opět náš
neporazitelný pan starosta Roman Richtr (sekaná č.
1) a v kategorii tekuté ochutnávky zvítězil Standa
Moravec (ochutnávka č. 1) - náhoda tomu sama
chtěla, aby všechny ochutnávky s číslem 1 byly
také výherní. Všem zúčastněným gratulujeme a
děkujeme za dodané vzorky. No, a ti kdo byli
hladoví i přesto se mohli opět občerstvit na baru,
nebo zakoupit domácí uzeniny od uzenářů z Malé
Moravy, či domácí sýry z Lichkovského dvora. Za
zmínku jistě stojí i fantastická čajovna pana
Bendla, ve které podával opravdu skvěle
připravené čaje.
A aby si rodiče mohli v klidu posedět,
vychutnat si atmosféru a drink, byl zde tentokrát
připravený herní koutek pro děti s dřevěnou
vláčkodráhou, pár stolních deskových her a
samozřejmě zase tvořivé dílny.
A pokud jste si chtěli z Jarmaku odnést
něco domů, mohli jste zakoupit různé dekorace,
šperky, kožené výrobky, keramiku, bylinková
mýdla a živé květiny.
Za nás organizátory dávám letošnímu
Jarmarku velkou jedničku a děkuji všem, kdo se
přišli podívat a akci podpořit. Děkuji také
sehranému realizačnímu týmu, který šlapal jako
hodinky. A nakonec děkuji Vám všem, kdo jste
přihodili něco málo do dobrovolného vstupného,
výtěžek použijeme na přípravu Vánočního
jarmarku kde váš čeká nové překvapení a už teď si
zapište do kalendáře jeho datum: bude to 2. 3.12.2016.
Přejeme krásné jaro a v těšíme se na Vás
opět v zimě.

Další Velikonoce jsou za námi, ty letošní
vyšly již na 27. - 28.3., takže i Velikonoční jarmak
proběhl dříve, než vloni, tedy 26.3. A jelikož letos
poprvé byl vyhlášen státní svátek na Velký pátek,
kdy se má z křesťanských důvodů držet smutek,
rozhodli jsme se i my uspořádat Jarmark pouze v
sobotu. Na počet návštěvníků to však nemělo příliš
vliv, jen se nám jich sešlo více v jeden den. Tím
můžeme říci, že návštěvnost byla i tentokrát
vynikající.
A co že bylo tentokrát k vidění a slyšení?
Podtitulem letošního Jarmarku bylo
otevírání studánek a pokladů. Jak praví legenda i
zde máme blízko skálu, která o Velké noci vydává
poklady – je to Mladkovská skála s pramenem
vody, kterou bylo možné vidět na sále v téměř
životní velikosti, včetně tekoucího pramene vody.

Poklad pod ní byl obdivován všemi příchozími.
Otevírání studánek jakožto symbol jara bylo možné
vidět v předsálí, kde kouzelnou studánku střežili
lesní skřítkové a víla. A kdo chtěl, mohl do
studánky vhodit drobnou minci s vroucím přáním
..., které se jistě vyplní.

Sál
byl
nazdoben
Velikonočními
dekoracemi, také bylo možné vidět velký kovaný
strom ze SOU Opravárenského v Králíkách, práce
dětí ze školy v Lichkově, z MŠ v Králíkách a ZUŠ

Daniela Pretoriusová
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Klamavá podomní nabídka výměny zámků
Konkrétní společnost, na tomto místě nejmenovaná, nabízí v České republice instalaci zámků do
vstupních dveří domů a bytů. Nutnost výměny stávajícího zámku zástupci firmy odůvodňují
historkami o krádeži v okolí, které mají potencionálního zákazníka vystrašit a „pomoci“ mu se rychle
pro výměnu zámku rozhodnout. Za výměnu zámku si firma účtuje i částku 10000,- Kč, což se má
zájemce dozvědět až po instalaci zámku.
Nekalé praktiky prodejců zámků zaznamenala od oklamaných zákazníků společnost dTest,
podrobnosti na webovém odkazu https://www.dtest.cz/clanek-4947/pozor-na-podomni-zamecnikys-bachorkou-o-vykradenych-sousedech.
Dle informací od Národní rady pro osoby se zdravotním postižením ČR se při své činnosti měli
zástupci firmy odvolávat na mezinárodní projekt Euroklíč, který má pomáhat lidem se zdravotním
postižením dostat se na toalety, k přebalovacím pultům osazeným na veřejných místech tzv.
Eurozámky v České republice a Evropě. Euroklíč není nikdy nabízen touto formou. Další informace k
projektu Euroklíčů naleznete na www.eurokeycz.com.
I v tomto případě platí, že o investici v řádu tisíců korun je třeba se poradit se svými blízkými,
známými, zkrátka s někým, ke komu máme důvěru. Na taková rozhodnutí je třeba si nechat čas,
nenechat se vmanipulovat tam, kam nechci. Nátlak ze strany podomních prodejců je bohužel
samozřejmostí, není pravidlem, že jednotlivec odolá.
V případě zájmu o Euroklíč z řad držitelů průkazů ZT, ZTP, ZTP/P, diabetiků, stomiků, onkologických
pacientů, poskytneme informace na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky,
tlf. 465 670 861, b.strnad@kraliky.eu, p. Strnad.
B. Strnad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Králíky
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Významná jubilea
Duben:
Štorková Žofie
Kulaxidisová Ludmila
Loufková Květa
Barvínek Josef

91
75
75
65

květen:
Hegedüsová Edeldrud
Introvičová Miluška
Nagl Josef
Černohousová Anna

87
81
70
60

Vítání občánků
Pluhařová Tereza
Sejkorová Eliška

12/2015
02/2016

Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 190 výtisků.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci červnu 2016. Předpokládám
uzávěrku pro podávání příspěvků do 25. května 2016 včetně (středa). Své příspěvky můžete podávat
v libovolném formátu. Práci a čas mi velice ušetří textový formát, velikost písma min 12, zaslaný na email: 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
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