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SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

být rozhodnuto v druhé polovině tohoto roku, záležet
bude na výsledku projednání dotačních žádostí.
Správní rada Sdružení obcí Orlicko také projednala a
následně rozhodla o rozdělení dotací v rámci dotačního
programu Podpora významných výročí v členských
obcích Orlicka. Finanční podpory se tak pro své
významné akce dočkají akce v obcích Bystřec,
Dlouhoňovice, Lukavice, Nekoř a Pastviny, návrh
správní rady ještě musí potvrdit červnová valná
hromada.
S blížícím se 25. výročím založení Sdružení obcí
Orlicko (Sdružení obcí Orlicko je nejstarším uskupením
obcí tohoto typu v ČR!) se správní rada zabývala
přípravou těchto oslav, o místu, termínu a konání oslav
k tomuto výročí. Předběžným termínem konání oslav je
pátek 30. 6. 2017.
Důležitou informací pro starosty obcí a měst Orlicka
byl termín nákupu elektrické energie a plynu pro rok
2017, který proběhne na Českomoravské komoditní
burze v Kladně dne 25.4.2016. Do tohoto společného
obchodu je zapojena řada obcí a jejich organizací
z Orlicka a Lanškrounska. Od letošního roku se zapojil i
VaK a.s. Jablonné nad Orlicí. Podle příznivého vývoje
cen energii a díky společnému postupu předpokládáme
také letos podstatné snížení cen jak elektrické energie,
tak zemního plynu.

Tisková zpráva z jednání Správní rady
Sdružení obcí Orlicko dne 19.4.2016
V úterý
Sdružení
Obecního
letošnímu
týkajících
související
období.

Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

19.4.2016 se sešli členové Správní rady
obcí Orlicko v rekonstruované budově
úřadu v Pastvinách ke svému druhému
jednání. Na programu měli řadu bodů
se běžné činnosti Orlicka, ale i body
s novými aktivitami svazku obcí pro příští

Členové správní rady a kontrolní komise diskutovali
o projektech do česko – polského přeshraničního
programu Interreg V - A. Žádost o podporu projektu
Žijeme spolu, jehož hlavním cílem je posílení vazeb dětí
a mládeže k regionu Orlicka již byla podána. Žádost o
podporu projektu Kladsko-Orlicko-Sněžník, jehož
aktivitami jsou např. rozhledna na Králickém Sněžníku
(investorem by byla polská strana), Singltrek Orlicka
nebo rozšíření parkoviště na Červenovodském sedle, je
před podáním. O další realizaci těchto projektů by mělo

V Žamberku 19 .4. 2016
Petr Fiala
Předseda sdružení obcí Orlicko

Nové auto už jezdí k nemocným
Tak jako řada žen na jaře vyjde do ulic v nových šatech, vyjela i Oblastní charita v novém autě. Díky
projektu ERA pomáhá regionům, do nějž se zapojilo třináct dárců včetně samotné ERY (Michal Vyhnálek, Teddies
s.r.o., Žamberk, Forez s.r.o., Ostrov, Obecní úřad Jehnědí, CK daňová kancelář, Mgr. Ing. Dagmar Christophová,
Rychnov nad Kněžnou atd.), díky sdružení Spousti Ústí n.Orl., herci Jaroslavu Duškovi a dvěma jeho benefičním
představením i dalším dárcům se podařilo shromáždit potřebné finanční prostředky a zakoupit auto osvědčené
značky.Automobil je pro zdravotní sestry nepostradatelný pracovní prostředek. Umožňuje jim dostat se i do hůře
dostupných míst v okrese a rozšířit službu o nové pacienty. V r. 2015 měly sestry charitní ošetřovatelské služby
v okrese Ústí nad Orlicí v péči 1.515 pacientů a hospicové sestry doprovodily ke konci života 100 pacientů.Všem
jmenovaným dárcům i těm, jejichž identifikaci neznáme, vyjadřuje Oblastní charita upřímné poděkování. Vážíme
si této podpory, která nám umožňuje konkrétně pomáhat.
Iva Marková, www.uo.charita.cz, tel. 734 769 713
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Nebuďme hlupáčky
Pokud se kolem sebe trochu rozhlédneme, tak na kdejakém nároží můžeme číst reklamy typu:
„Poskytujeme půjčky do 24 hodin, na telefonické zavolání…“ a podobně. Někdy bývá u nabídky ještě
specifikováno: „ Vhodné pro důchodce, ženy na mateřské dovolené“, či jinak - „Nepotřebujeme znát výši vašeho
platu, konta, pomůžeme vám!“ Zní to nádherně! Bez jakýchkoliv záruk a bezmála okamžitá dispozice s penězi,
které sis nevydělal. Zaměstnaný, nezaměstnaný, prostě pohádka. Je jen na tobě, za co obnos utratíš, stačí pouze
podepsat kus papíru.
Obratně hovořící sebevědomý elegán, říkejme mu pracovně finanční poradce nebankovního subjektu XY,
tě přesvědčí. Ujistí tě, že máš právo mít peníze na vše, co si představuješ mít. Nemusíš absolvovat jednání
s bankami, složitě porovnávat úrokové sazby, RPSN (roční procentuální sazba nákladů = tedy veškeré náklady,
které jsou s půjčkou spojeny). Nemusíš dokladovat své příjmy, majetek, svoji finanční spolehlivost, schopnost
dlouhodobě pravidelně splácet! Sebevědomě se tvářící specialista, jež sype naučené fráze a paragrafy z rukávu, ti
ukazuje onu částku, kterou právě teď potřebuješ, a dole ve spodní části listu – místo k podpisu. Text, kterému
nerozumíš, s tebou příliš nerozebírá. „To se tak píše všude, to víte, těch nemožných zákonů je!“ Seznámí tě jistě
s tím, jak velkou budeš muset měsíčně platit splátku, ale již nepropočítává, kolik společnosti zaplatíš celkově navíc.
Ani ho nezajímá, jestli nemáš náhodou omezenu svéprávnost… „Když bude nějaký problém, tak ho spolu v klidu
vyřešíme.“ Specialista spěchá, má toho hodně. „ To víte, o služby je zájem!“ U sotva zaschlého podpisu je malá
větička typu, že smlouva byla uzavřena svobodně, srozumitelně, v žádné tísni či rozrušení, po uvážení… Hm. A
byla? Často o tom přemýšlím. Lidé, kteří se ocitnou v koridoru úzkosti, protože nemají na zaplacení splátek z
nevýhodně uzavřených půjček – ti svobodně a bez pocitu tísně obvykle neuvažují! Pokud jste v krizi – máte chtíc
nechtíc, tunelové vidění. Rychlost a styl jednání u uzavírání okamžité půjčky tohoto psychického rozrušení klientů
využívá a zneužívá.
Co může pomoci? Při nenadálé ztrátě výdělku nepřistupovat k dalším půjčkám způsobem „vytloukání klínu
klínem“. Nenechat se zmanipulovat! Rozumně zhodnotit své možnosti. Požádat o pomoc širší rodinu – s písemnou
zárukou uznání dluhu. Uvažovat o konsolidaci dluhů s pomocí bankovních ústavů i za cenu nepříjemných jednání.
Uvažovat o eventualitě oddlužení (osobního bankrotu). Především pak radím - s věřiteli písemně jednat o sjednání
nižších splátek. Vždyť objektivní situace ztráty zaměstnání může potkat každého z nás. Nebuďme hlupáčky a
nenabíhejme na smeč chytráčkům.
Mgr. Jana Flídrová, Občanská poradna Polička, www.policka.charita.cz
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Setkání zasloužilých hasičů nositelů
Řádu sv. Floriána OSH Ústí nad Orlicí
Lichkov v Orlických horách je sice malá vesnička,
ale o to víc je o ní slyšet. Jedním z největších
tahounů je místní sbor dobrovolných hasičů.
Nebojí se utkat s přírodními živly, starostí o
necelou padesátku mladých hasičů, ale dokáže si i
poradit s pořádáním velkého množství sportovních,
ale i kulturních akcí. Jednou z těch posledních bylo
dne 23. dubna 2016 uspořádání „Setkání
zasloužilých hasičů a nositelů Řádu sv. Floriána
OSH Ústí nad Orlicí.

historické vojenské techniky. Plni zážitků se
navrátili zpět do obecního sálu v Lichkově, kde
následovala další část programu.
Toto setkání také navštívil a svůj pozdrav přednesl
starosta KSH Pardubického kraje Josef Bidmon s
oběma náměstky Pavlem Černohousem, Josefem
Syrůčkem a také ředitel pobočky Jičín HVP, a.s.
Břetislav Holšán. Poté následoval výborný oběd a
po obědě se návštěvníkům setkání předvedla
nejmladší část lichkovských mladých hasičů tvz.
Přípravka se svým představením „Výjezd
k nahlášenému požáru rodinného domu“. ¨

Setkání proběhlo v příjemném prostředí obecního
sálu. Již v brzkých ranních hodinách se začali
sjíždět pozvaní zasloužilí hasiči a hosté. Starosta
SDH Lichkov František Faltus je přivítal hnedle u
dveří stiskem ruky a raním douškem výborné
pálenky. Poté se občerstvili a po deváté hodině
mohl začít naplánovaný program proslovy hostů,
nejprve hosty uvítal starosta obce Lichkova Roman
Richtr, starosta OSH Jan Růžička, senátor Petr
Šilar a nechyběl ani pozdrav od hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického.

Po tomto představení se v taneční scénce předvedla
ta krásnější část místního sboru – vystoupení žen.
A tou pomyslnou sladkou tečkou nakonec
připraveného programu bylo vystoupení mužů
SDH v retro plavkách coby akvabel.
K tanci a poslechu po zbytek odpoledne hrála
hudba z Jablonného nad Orlicí.
Dále o činnosti „pořádajícího“ sboru informovala
Lenka Macháčková a starosta SDH František
Faltus. Celé setkání konferoval zasloužilý hasič Jan
Borovský z SDH Dolní Třešňovec.

Velký dík patří členkám a členům SDH Lichkov,
dále členům Aktivu ZH a OSH Ústí nad Orlicí,
kteří se na uspořádání této výtečné akce podíleli. A
v neposlední řadě OZ Lichkov za zapůjčení
obecního sálu.

Po úvodním programu a dobrém občerstvení
proběhlo společné fotografování. Pak všichni hosté
odjeli do nedalekých Králík, kde navštívili
Vojenské muzeum a prohlídli si tak výstavu

Pochvala za tento ročník a usměvavé tváře hostů
byla pro nás tou největší odměnou.
Za SDH Lichkov Lenka Macháčková
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Výsledky projednání Zastupitelstva obce Lichkov
na zasedání dne 13. dubna 2016
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Stanislav Faltus (5) –
příchod v 18:03 hodin, Jan Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
František Faltus (3) a Zdeněk Brůna (6)
Neomluveni: Přizváni:
Hosté:
6

Č.j.:24/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zapojení obce Lichkov do spolufinancování
projektu „Kladsko – Orlicko – Sněžník“, jehož 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.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
3–4–0
Usnesení nebylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že návrh nezískal nadpoloviční většinu, bylo přistoupeno k dohadovacímu
řízení. Následovalo hlasování o původním návrhu.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zapojení obce Lichkov do spolufinancování projektu
„Kladsko – Orlicko – Sněžník“, jehož 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.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
3–4–0
Usnesení nebylo schváleno.
Z důvodu, že návrh opětovně nezískal nadpoloviční většinu, předsedající jej prohlásil za
odmítnutý.
Č.j.:25/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dohodu o odborné pomoci“ Městské knihovny
Králíky Obci Lichkov, v rámci pomoci při nákupu knih v hodnotě Kč 1.024,--, na rok 2016.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Č.j.:26/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Lichkov, IČ: 70188831, za účetní období roku 2015 – bez výhrad.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.:27/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008096/VB/ 1A,
Lichkov p.č.3032/2-Sejkora-přípojka kNN“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Č.j.:28/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje provozování sběrného místa obchodní společností
RECYCLING – kovové odpady a.s., IČ: 25225852 – dle výše uvedených podmínek a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
0–7–0
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.:29/16: Zastupitelstvo obce Lichkov souhlasí s opravou chyby v údajích katastru nemovitostí u
ppč. 3407 a 3408, obě obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – v souladu s
oznámením Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, ze
dne 25. února 2016, pod Č.j.: OR-108/2016-611 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
0–7–0
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.:30/16: Zastupitelstvo obce Lichkov souhlasí s opravou chyby v údajích katastru nemovitostí u
ppč. 370, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – v souladu s oznámením
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, ze dne 15. března
2016, pod Č.j.: OR-133/2016-611-4 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Č.j.:31/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dělení pozemku parcelního č. 3021/2, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, na dvě poloviny, náklady na pořízení GP nesou
žadatelé.
1
A

2
Z

3
-

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Č.j.:32/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 754/1, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, o výměře 657 m2, za částku ve výši Kč 6.570,-- a
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pověřuje starostu obce k sepsání kupní smlouvy obsahující doložku o sjednání služebnosti týkající
se provozu, údržby a oprav vodovodního řádu obce Lichkov.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.:33/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej vozidla zn. Tatra, typ T 148 P CAS32, spz
UO 28-98 nejvyšší nabídce, kterou je nabídka poř. č. 1, účastníka: Obec Ošelín, se sídlem na adrese
Ošelín čp. 36, psč. 349 01, pošta Stříbro, s nabídkovou cenou ve výši Kč 101.000,-- a pověřuje
starostu obce, aby s výhercem výběrového řízení uzavřel kupní smlouvu. Podpis smlouvy po
připsání finančních prostředků na účet obce. V případě odstoupení výherce od nabídky nebo od
smlouvy, prodej dalšímu zájemci dle pořadí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2016 ze dne 29. února 2016 a
dále č. 3/2016 ze dne 9. března 2016 – dle přílohy.
Č.j.:34/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016, ze dne 11. dubna
2016 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.:35/16: Zastupitelstvo obce Lichkov souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení přátel školy
LIŠKA, z.s., IČ: 01452789, na adrese Lichkov čp. 185, psč. 561 68.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Informace obce podané v rámci zasedání dne 13. dubna 2016
• předsedající poděkoval zahrádkářům za úklid závady z roku 2015 – přichycení vzduchového
parčíku před čp. 43 a prostoru kolem vývěsní potrubí, uchycení nosné traverzy do stěny a další,
současně dojde k montáži obslužné lávky,
desky u čp. 212
• předsedající poděkoval zahrádkářům a členům sjednávají se věcná břemena s ČD, SUS a SPÚ –
dle smluv o smlouvách budoucích – předpoklad
SDH za uspořádání Posezení k MDŽ
do měsíce června, smlouvy budou projednány v
• předsedající
poděkoval
pořadatelkám,
ZO
spolupracovníkům a pomocníkům za uspořádání
• restaurace U nádraží: 18. března 2016 došlo
Velikonočního jarmarku
k navýšení příkonu z 3x25 A na 3x 32 A, byla
• ČOV: ve dnech 25. – 29. dubna 2016 by mělo
provedena revize a kontrola ČEZ; 5. dubna 2016
dojít o odstávce ČOV Lichkov a k opravě
aeračního systému, současně i reklamované
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•

•

•

•

•
•
•

došlo k výměně části oken, zednické zapravení je
provedeno, stavba je předána bez závad
zpracovává se projekt na chodník u ZŠ a MŠ,
SUS i Policie ČR s předběžným záměrem
souhlasí, ale požadují projekt, projekt byl odeslán
k odsouhlasení, následuje řízení k územnímu
souhlasu
oprava bytu na čp. 16: projekt na elektro i
vytápění je hotový, smlouva s ČEZ je podepsaná,
je uhrazen poplatek za navýšení příkonu Kč
9.300,--, jsou poptány firmy na elektro a dále
budou poptány firmy na topení + voda a odpady,
budou vícepráce na vodu a odpady – není
dokumentace, nikdo neví, kudy vedou stoupačky
(bude zjištěno v rámci bouracích prací, elektro –
rovněž budou vícepráce, je třeba vyměnit
elektroměrový rozvaděč na chodbě, dojde
k výměně všech přívodů do bytů a kadeřnictví a
dále dojde k opravě zvonků – toto projekt neřešil
– výměna rozvaděče je podmínka ČEZ, která byla
dána až po zpracování projektu, bude následovat
oprava obložení chodby a výmalba
ops Králický Sněžník: dne 8. dubna 2016 se
konala správní rada – většina úvěrů je uhrazena,
dobíhají dva poslední úvěry, udržitelnost končí
v roce 2017,
budou
vydány prospekty
jednotlivých členských obcí – financování snad
z dotace
technika obce: průběžně opravy traktoru a
Warinsky, GO káry za traktor, oprava Roomster –
hlava motoru, ložiska na pružinách přední
nápravy, světla, chystá se GO výsuvného žebříku
včetně revize, je zpracováván projekt na
jeřábovou dráhu do dílny
sběrné místo: dokončují se zemní práce, bude
nátěr konstrukcí a instalace pletiva s ostnáčem
zaměstnanci obce: byly prodlouženy pouze tři
místa na VPP, další smlouva na ½ úvazku, vše
pouze do 31. července 2016
čekárna zastávky ČSAD na horním konci: budova
je zapsána do KN, SPÚ připravuje smlouvu –
úplatný převod na obec

• je zpracováván pasport stavby na sklad paliva a
sklad malé techniky u restaurace, proběhlo
zaměření budovy, bude ověření paspartu a přes
ÚZSVM bude převod na obec – předpoklad rok
2017
• památky: MZ vypsalo dotační titul na opravu
nekulturních památek, je zpracováván projekt na
opravu hřbitovní zdi
• setkání seniorů: dne 14. dubna 2016 od 14:00
hodin se na sále koná I. setkání seniorů
• dne 23. dubna 2016 se na sále koná setkání
zasloužilých hasičů okresu Ústí nad Orlicí
• dne 27. května 2016 proběhne audit – závěrečné
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 – OÚ
bude pro veřejnost uzavřen
• nedoplatky vůči obci: vodné do 12/2014 – Kč
93.425,-- (původně Kč 97.985,--), vodné a stočné
za 1/3 2015 Kč 0,-- (původně Kč 2.132), vodné a
stočné za 2/3 2015 Kč 4.401,-- (původně Kč
5.561,--), vodné a stočné za 3/3 2015 Kč 15.810,- (původně Kč 24.711,--), odpady včetně
rekreačních objektů Kč 42.763,-- (původně Kč
53.593,--), nájem pozemky Kč 0,-- (původně Kč
204,--), poplatek za psa Kč 500,-- (původně Kč
1.350,--), vystavené faktury Kč 133.446,-(původně Kč 127.957,--) - u poplatků za odpady
jde o celkový dluh na odpadech, včetně předpisu
na celý rok 2016, kdy část je ještě před splatností,
stejně tak část vstavených faktur je ještě před
splatností – nedoplatky jsou upomínány a
vymáhány, fungují splátkové kalendáře, v pondělí
dne 11. dubna 2016 byla doručena informace o
uzavírce vody
• Myslivecký spolek Hubertus Lichkov: provedl
opravu cesty nad vodárnou, je příslib přemístění
kazatelny nad vodárnou; spolek má zájem o
provedení údržby biokoridorů s dosázením
jehličnanů; stížnosti občanů na krmeliště a
zanechané vývrhy nad vodárnou – starosta se
zaměstnancem obce provedl kontrolu, žádné
vývrhy ani krmeliště nebylo nalezeno, prostor je
uklizen, mokřad je rozšlapán od zvěře; rozbory
surové vody odpovídají normálu.

Výsledky projednání Zastupitelstva obce Lichkov
na zasedání dne 18. května 2016
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4),
Stanislav Faltus (5), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Zdeněk Brůna (6), Jan Faltus (7)
Omluveni:
Neomluveni: Hosté:
1
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Č.j.:36/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele materiálu a zhotovitele akce:
Elektroinstalace v bytě č. 3. v II. NP bytového domu na adrese Lichkov čp. 16, psč. 561 68,
ekonomický subjekt Zdeněk Mlynář, IČ: 16750322, se sídlem na adrese Letohrad, ul. Ústecká čp.
97, psč. 561 51, s nabídkovou cenou ve výši Kč 62.300,-- bez DPH a pověřuje starostu obce, aby s
výhercem výběrového řízení uzavřel smlouvu o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.:37/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele materiálu a zhotovitele akce:
Vytápění bytu č. 3. v II. NP bytového domu na adrese Lichkov čp. 16, psč. 561 68, ekonomický
subjekt Stanislav Moravec, IČ: 60147890, se sídlem na adrese Lichkov čp. 106, psč. 561 68,
s nabídkovou cenou ve výši Kč 49.971,-- bez DPH a pověřuje starostu obce, aby s výhercem
výběrového řízení uzavřel smlouvu o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Č.j.:38/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – pronájem pozemkové parcely č.
1242, 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.

7–0–0

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2016, ze dne 22. dubna 2016 –
dle přílohy.
Č.j.:39/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova č. OŽPZ/16/22225 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.:40/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016, ze dne 18. května
2016 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.:41/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o nájmu č. 09/163/2016, týkající se
pronájmu pozemkových parcel č. st. 368/4 a 3281 o celkové výměře 289 m2, obě obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Č.j.:42/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008096/VB/ 1A,
Lichkov p.č.3032/2-Sejkora-přípojka kNN“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–1

Č.j.:43/16: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele materiálu a zhotovitele akce: Oprava
veřejného osvětlení obce Lichkov v roce 2016, ekonomický subjekt Zdeněk Mlynář, IČ: 16750322,
se sídlem na adrese Letohrad, ul. Ústecká čp. 97, psč. 561 51 a pověřuje starostu obce, aby se
zhotovitelem uzavřel smlouvu o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

7–0–0

Informace obce podané v rámci zasedání dne 18. května 2016
•

•

•

•

•

čistírna odpadních vod (ČOV): ve dnech 25. –
27. dubna 2016 došlo k úplné odstávce ČOV
Lichkov a k opravě jemnobublinného aeračního
systému,
současně
byly
opraveny
i
reklamované závady z roku 2015 – přichycení
vzduchového potrubí, uchycení nosné traverzy
do stěny a další a dále došlo k montáži obslužné
lávky
HZS Pardubického kraje, Územní odbor Ústí
nad Orlicí, stanice Králíky, uspořádala taktické
cvičení – požár zemědělského stavení
v Těchoníně, JSDH obce Lichkov se také
účastnila
památky: Sdružení obcí Orlicko vyhlásilo
dotační titul „Malé památky Orlicka“, obec zde
přihlásila svůj projekt, kterým je oprava
pomníku obětem I. sv. války (financování: obec
Kč 20.000,--, sdružení Kč 30.000,--)
kostel: byla naceněna oprava střechy kostela
(loď, věž a bleskosvod), jedná se o celkovou
částku ve výši Kč 230.810,--, odsouhlasení
opravy bude vyžádáno u památkářů a budou se
hledat peníze na opravu

•

•

•
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územní plán: obec obdržela dotaci ve výši Kč
87.120,-- na další etapu pořizování územního
plánu obce
sběrné místo: byla dokončena stavba oplocení,
byly dokončeny terénní úpravy; předsedající
poděkoval obchodní společnosti Lichkovský
dvůr s.r.o. za vstřícný přístup a bezplatné
poskytnutí elektřiny
sběrná hnízda na tříděný odpad: v měsíci
květnu došlo k rozšíření sítě sběrných hnízd na
tříděný (separovaný) odpad, nově je jedno
hnízdo na dolním konci „U třech mostů“ a dále
u staré hasičárny „U kovárny“ – jedná se o
kontejnery na papír a plasty a dále o zvony na
směsné sklo, použité tonery a cartridge
z tiskáren je nově možno odložit do sběrných
boxů na obci, ve škole a ve sběrném dvoře
oprava v katastrálním operátu – ppč. 3407 a
3408: Zeměměřičský a katastrální inspektorát
v Pardubicích zamítl stížnost Obce Lichkov
proti opravě katastrálního operátu a potvrdil
rozhodnutí Katastrálního úřadu, katastrální
pracoviště v Ústí nad Orlicí – původně
projednáno v ZO dne 13. dubna 2016 pod

• nedoplatky vůči obci k 18. květnu 2016: vodné

Č.j.:29/16 – Zastupitelstvo obce Lichkov
nesouhlasí s provedením opravy

do 12/2014 – Kč 91.425,-- (původně Kč
93.425,--), vodné a stočné za 2/3 2015 Kč
4.401,-- (původně Kč 4.401,--), vodné a stočné
za 3/3 2015 Kč 9.638,-- (původně Kč 15.810,-), odpady včetně rekreačních objektů Kč
36.988,-- (původně Kč 42.763,--), poplatek za
psa Kč 250,-- (původně Kč 500,--), vystavené
faktury Kč 109.087,-- (původně Kč 133.446,--).

• škodní událost: dne 17. května 2016 došlo ke
škodní události – při údržbě zeleně u hlavní
silnice odlétl od křovinořezu kámen, který
zasáhl boční okno projíždějícího autobusu –
obec je pojištěna, škoda je nahlášena a bude
likvidována a měla by být i zlikvidována
pojišťovnou v rámci pojištění obce, nešlo o
úmysl, způsobena pouze hmotná škoda

Informace obce
Zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Lichkov je plánováno na středu dne 22. června
2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Lichkov.
Začerňování údajů dfg hjkl: V roce 2000 nabyl účinnosti zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů v platném znění. § 4 citovaného zákona zní: „osobním údajem je
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za
určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla,
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou,
kulturní nebo sociální identitu“. Osobním údajem je tedy jakýkoliv údaj, podle kterého je možno osobu
ztotožnit, tedy i samotné jméno a příjmení. Pokud není dotčenou osobou udělen souhlas se zveřejněním
osobních údajů, není možno tyto osobní údaje zveřejnit. V minulosti se zveřejňoval monogram, ale na
základě nové metodiky Ministerstva vnitra ČR není vhodné, zejména na malé obci, monogram uvádět,
neboť dle monogramu lze osobu ztotožnit. Některé obce uvádějí „XY“, zde v Lichkově se osobní údaje
začerňují VB
nm.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce

Zájezd zahrádkářů
Na 17. květen jsme připravili zájezd na Moravu k návštěvě tří míst v malé vzdálenosti mezi sebou
na trase od Uničova k Rýmařovu.
První zastávkou bylo arboretum MAKČU PIKČU nad obcí Paseka (asi 360 m n.m.) s nádherným
výhledem do Hornomoravského úvalu. Po dva roky jej budoval Ing. Radim Slabý, absolvent Vysoké
školy zemědělské v Lednici, v místě bývalého lomu a následné skládky slévárenských písků a stavebních
sutí. Je již deset let v provozu a nepřehlédnutelná přímo u silnice. Je osázeno asi 3.200 druhy rostlin na
terasách v příkrém svahu ze suchých kamenných zídek. Teď na jaře vše nádherně kvetlo. Krásný pohled
pro oko! Oběd jsme absolvovali v nedaleké pěkné restauraci s terasou a také pěkným výhledem.
Dalším naším cílem byla Pradědova galerie v obci Jiříkov. Je tvořena mnoha i obřími dřevěnými
sochami pana Haalouzka na několika hektarech jak v krytých prostorách tak pod širým nebem. Některá
díla jsou zapsána v knize rekordů: Pradědova říše, socha Praděda, Vyznání své rodné zem i (36x 2m),
největší betlém na světě se sochami v životní velikosti (přes 250 figur). Při práci jsme viděli i autora pana
Halouzka.
Závěrečnou zastávkou byla návštěva hradu Sovinec. Asi hodinová prohlídka s průvodcem byla
zajímavá, další čas až do zavírací hodiny jsme mohli strávit prohlídkou nádvoří v několika úrovních
skalního masivu a výstupu na věž s krásnou vyhlídkou.
Výlet se takto vydařil, i počasí nám přálo. Navíc jsme nikde nebyli omezováni časem, abychom
snad museli spěchat. Děkujeme Obecnímu úřadu za dopravu a také p. Fr. Faltusovi také za dopravu.
Doporučujeme Vám podle možností návštěvu těchto míst.
Za ČZS Stejskal
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše
je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro
cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v
roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po
Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na
ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do
15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K
žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a
rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6
pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k
vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u
zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou
minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu –
nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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Ve dne i v noci patřil obecní sál
hasičským dětem
Za podpory starosty obce se podařilo vedoucím mladých hasičů uskutečnit již v pořadí 2 dvoudenní
soustřední pro kroužek Mladých hasičů SDH Lichkov.
V pátek 29. dubna se v odpoledních hodinách postupně začal zaplňovat obecní sál našimi dětmi. Batohy a
spacáky se nashromáždily na pódiu, děti se lehce občerstvily a začalo se s nácvikem všech disciplín.
Trénovalo se na sále, před sálem, za sálem ale i na zahradě u Faltusů. V okolí sálu byl využit každý
centimetr čtverečný. Však jak jinak bychom na poměrně malém prostoru byli schopni procvičit veškeré
disciplíny. Naběhalo a v hadicích se namotalo několik kilometrů, také se navázalo mnoho uzlů, vystříkalo
velké množství vody ze džberovek a o překonávání všech potřebných překážek ani nemluvě. Zdravého
pohybu na čerstvém vzduchu bylo více než dost a tak není divu, že po večeři a diskotéce všechny děti
rychle u pohádky na dobrou noc usnuly. Noc na pódiu byla klidná ale krátká, času na trénování bylo málo
a tak po brzkém budíčku a snídani se mohlo začít s dalším kolem trénování. A potom následoval oběd a
hlavně vyhodnocení zimního snažení v králické tělocvičně. Děti si tak ze soustředění odnesly poháry
nebo dárkové balíčky. A jaký bude výsledek z tohoto soustředění? To můžeme společně zjistit 27 až 28
května v Mladkově, kde se děti zúčastní Okresní soutěže „HRY PLAMEN“.
Děti i vedoucí byly spokojeni, tak co na podzim naplánovat třetí ročník dvoudenního sálového
soustředění?
Děkuji dětem za účast a vedoucím za pomoc a trpělivost.
Za SDH Lichkov Lenka Macháčková
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Tvrz Hůrka sloužila k výcviku jednotek dobrovolných hasičů
Pravidelný výcvik dýchací techniky byl tentokrát
díky provozovatelům Tvrze Hůrka opravdu pestrý.
V podvečer dne 3 května 2016 vyrazila
sedmičlenná jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce
Lichkov
a
třináctičlenná
jednotka
dobrovolných hasičů města Králík směrem ke
králické tvrzi. Na místě se nejprve všichni hasiči
seznámili s plánovaným průběhem květnového
cvičení. A poté již nic nebránilo nasadit dýchací
přístroj a v plné výbavě se vydat do setmělého
podzemního prostoru. Hasiči se orientovali pouze
za pomocí svítilen na přilbách, což prostorové
vnímání okolí dostatečně ztěžovalo. Cílem výcviku
bylo změřit vlastní síly a zjistit dopad na spotřebu
kyslíku v tlakové lahvi. A to při běžné chůzi 750
metrů do nitra kopce a při převýšení 55 m na cca
285 schodech.

mladším nositelům dýchacího přístroje zbylo
dokonce až 60 % náplně. A tak není divu, že se ti
odvážnější vydali za stejných podmínek i na cestu
zpáteční.

Výsledkem výcviku tedy bylo zjištěno, že za
klidové situace by byla jedna lahev dostačující pro
průchod tvrzí tam i zpět. A však při ostrém zásahu
za jiných podmínek, například v zakouřeném
prostoru, stresu či vyprošťování zraněné osoby by
nejspíše jedna lahev dostačující nebyla, což nám
může dát námět k dalšímu výcviku za složitějších
podmínek. Všichni hasiči úspěšně výcvik dýchací
techniky zvládli a nedošlo k žádnému zranění.
Jednotky sborů dobrovolných hasičů nemají
mnoho příležitostí uskutečnit cvičení v takto
zajímavých prostorech. A tak mi na závěr dovolte
za oba sbory poděkovat provozovatelům Tvrze
Hůrka, za umožnění výcviku.

Dle původních předpovědí jen málo kdo věřil, že
kyslík v lahvi bude dostačující pro celou trasu.
Jaképak nakonec bylo překvapení pro všechny
přítomné hasiče, že lahev nejen byla dostačující ale

Za JSDH Lichkov Karel Macháček
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Vzpomínky na první světovou válku
pomalu mizí pod aktuelními zprávami sdělovacích
prostředků, ale vraťme se přeci jenom ještě o těch
sto let zpět: snad tíhu doby nejlépe vystihuje
dopis, který adresoval 25. března 1916 sedlák
František Brůna z nedalekých Pastvin „c. a k.
velitelství domobraneckého pěšího pluku číslo 30
– 6. Kompagnie v Stetteldorfu“:
V nejhlubší úctě podepsaný prosí uctivě, aby jeho
synu Františku Brůnovi, domobranci, byla udělena
dovolená na jarní práce. Žadatel sám jest 75 roků
stár, manželka jeho 75 roků, s manželkou pak syna
vojína nemohou obstarati vzdělání pozemků.
Manželka synova pak musí ošetřovati dvouleté
dítě. Jsou pak ještě dvě dítky. Mohla by tu nastati
možnost, že by velká většina pozemků zůstala
neobdělanou a neosetou, protože v nynější době je
těžko někoho ku pracím polním zjednati. Při
usedlosti je 34 měřice pozemků. Z těchto
uvedených důvodů prosí proto uctivě a snažně
v hluboké úctě podepsaný, aby jeho synu Františku
Brůnovi dobrotivě dovolená udělena byla, začež
předem uctivé díky vzdává.
V Pastvinách, dne 25. měsíce března 1916
František Brůna
Zdálo by se, že tento dopis nezapadá do katastru
naší obce …., ale autor jeho prvopis použil v roce
1919 jako úvodní stránku pro překlad článku
„Dějiny svato Josefovského kostela v Lichtenavách
v Čechách“ z časopisu „Sendbote des heiligen
Joseph“ a tak vznikla první česká zpráva o vzniku
této historické pamětihodnosti.
V závěru třístránkového překladu autor (Fr. Brůna
ve věku 79 let) uvádí:
Pro památku na trudné a smutné doby – Světové
války – zúmyslně napsal jsem toto udání Josefa
Hauslera, kněze, na tento list, obsahující žádost o

dovolenou z vojny mého 50 roků starého syna,
Františka Brůny.
Ze zajímavosti uvádím volně přeložený začátek
vzniku lichkovského kostela od kaplana Hauslera,
jak jej přeložil pan Brůna z Pastvin:
Jako chlapec jsem pásal na lichkovských lukách
dobytek mé matky, vdovy po školním učiteli. Když
jsem zpíval k tomu písně k poctě milé Matky Boží,
při pohledu na věže okolních kostelů, se ve mně
probouzelo vroucí přání, aby jednou stál kostelíček
i v našem Lichkově. Tenkrát jsem si dal předsevzetí,
že až vystuduji a budu „velkým pánem“, sám se
dám do stavby kostela. Ač jsem byl chudý, začal
jsem studovat a stal jsem se né velkým pánem, ale
s pomocí milosti boží dokonce knězem ………..
Takto tedy začíná dokument, ve kterém lze
vysledovat,
s jakými
obtížemi
probíhalo
rozhodnutí i později stavba kostela v chudé
vesničce před 128 lety. Na vážnosti a důležitosti
těchto kroků dějin, ubrala poválečná výměna
obyvatel obce. Dnes si už většina občanů
automaticky spojuje válečný pomník z roku 1918 ,
kostel (1888) a dávná tábořiště sklářů s chudou
minulostí, ze které nám zbývají jenom vzdálené
útržky informací. Jednou z nich bylo rozhodnutí
udělit zámeckému kaplanovi Josefu Hauslerovi
„Čestné občanství obce Lichkov“. Jistě by bylo
vhodné všímat si společenské aktivity spoluobčanů
a podobnou odměnu ve formě takovéhoto
„oficiálního díku“
jim projevit (například
sportovnímu trenérovi a nadšenci Vasilu
Moschosovi). Samozřejmě je od této myšlenky
k určení váženosti té-které osobnosti složitá a
zodpovědná cesta.
Melichar

V dubnovém vydání Občasníku proběhla výzva občanům o zveřejnění jakékoliv informace, která
by co do data vzniku dokázala určit co nejstarší období života naší obce. Zatím máme k dispozici jednu
písemnost (dopis) z roku 1900. Jedná se o písemné objednání dodání maďarského vína do restaurace (U
nádraží). Že by to byl nejstarší dokument?..... Druhý datum se týká stavby, která byla provedena v roce
1872. Ani to jistě není nejstarší budova ve vsi. Vždyť první číslování domů proběhlo v roce 1770. V té
době tedy už stálo 141 domů. Snad ještě jeden datum (nejstarší?) je možno shlédnout na stavení
„Lichkovského dvora“ – je to vzpomenutý rok 1836. (Datum výstavby domů se často dal dohledat ve štítě
stavení, nebo i na některém střešním trámu.)
Melichar a Mgr. Roman Richtr
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TJ TATRAN LICHKOV, Z. S.
OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY
Níže uvedené výsledky zobrazují, jak si v dosavadních sedmi jarních zápasech muži Tatranu vedli. Škoda
jen, že se jeho střelci probudili ze zimního spánku pouze v zápase v Jehnědí.
Výsledky:
Lichkov - Žichlínek B 0:1 (0:0)

Jehnědí - Lichkov 1:3 (0:1)

Lichkov - Dlouhoňovice 0:0 pk 5:4

Luková - Lichkov 1:1 (1:0) pk 2:3

Lichkov - Helvíkovice 2:2 (1:1) pk 3:1

České Heřmanice - Lichkov 2:1 (0:1)

Klášterec n. O. - Lichkov 3:1 (2:1)
Tabulka po 22 kole:
KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

TJ Sokol České Heřmanice

20

16

1

3

50:21 49

2.

TJ Dolní Čermná

20

15

0

5

53:20 43

3.

TJ Sokol Klášterec nad Orlicí

20

13

0

7

52:29 39

4.

TJ Sokol Libchavy B

20

13

0

7

55:47 38

5.

TJ Albrechtice

20

12

1

7

40:21 37

6.

AFK Kunvald

21

12

0

9

49:34 37

7.

FK Jehnědí 1980

21

11

0

10

42:29 35

8.

TJ Sokol Dolní Třešňovec

21

10

0

11

34:48 28

9.

TJ Sokol Helvíkovice

20

9

0

11

37:49 27

10.

TJ Tatran Lichkov

20

9

0

11

32:39 24

11.

TJ Luková

20

5

0

15

27:54 17

12.

Fotbal Žichlínek B

21

5

0

16

40:55 16

13.

TJ Dlouhoňovice

20

1

0

19

21:86 5

Střelci:
2 - Daniel Merta, Michal Gerža, Jan Matoulek
1 - Martin Matoulek, Vladimír Bednář

BLAHOPŘÁNÍ:
V červnu oslaví náš dlouholetý člen p. Josef Urban významné životní jubileum. Tímto mu přejeme: „Žij
podle svého, měj pevné zdraví a výročí oslav, tak jak se slaví. Popíjej vínko, písničku zpívej a s veselou
náladou na svět se dívej.“
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ČINNOST TJ:
Dne 30. dubna členové TJ a SDH vztyčili na obecním „náměstíčku“ májku. Večer pak patřil tradičnímu „Pálení
čarodějnic“. I díky pěknému jarnímu počasí se akce vydařila a navštívilo ji mnoho příchozích.

Dne 7. května provedla TJ pod záštitou Obce Lichkov a ve spolupráci s firmou p. Jaromíra Plundry ze Žamberka
sběr železného odpadu v obci. Sesbíralo se 7 360 kg. Finanční prostředky získané jeho prodejem budou použity
v rámci organizace na činnost a údržbu.
Děti bude jistě zajímat, že na sobotu 4. června pro ně připravujeme s pomocí SDH Lichkov Dětský den. Začátek je
plánován na 15 hodinu. Místem konání bude, jako vždy, fotbalové hřiště. Po skončení Dětského dne proběhne hod
lichkovskou koulí a bude zapálen táborák. Ceny do soutěží pro děti budou pořízeny i díky příspěvkům Honebního
společenstva Lichkov, Mysliveckého spolku Hubertus Lichkov a Potravin Radka, za což jim vřele děkujeme.
Dne 2. července by se mělo fotbalové mužstvo se svými příznivci vydat na fotbalový turnaj do Polianky (okres
Myjava, Trenčínský kraj, Slovenská republika) a obnovit zašlé partnerství s tamním oddílem Tatranem Polianka.
Po dořešení posledních detailů začne pověřený člen výboru TJ pan Martin Matoulek mladší vybírat od účastníků
zálohu na dopravu.
Na 16. července je na kurtech u fotbalového hřiště naplánován nohejbalový turnaj trojic neregistrovaných hráčů,
v rámci něhož pod vedením pana Pavla Pražáka („Pražiho“) proběhne na asfaltové ploše také basketbalové klání.
V sobotu 30. července, v rámci připomenutí uplynulých 70 let od založení TJ Tatran Lichkov (10.01.1946),
pořádáme 6. ročník fotbalového turnaje „O pohár starostů obcí“. Proti týmům z Boříkovic, Těchonína a
Červené Vody budeme obhajovat vítězství z loňského roku.
K ZAMYŠLENÍ:
Neustále se objevují jedinci, ať v řadách mládeže či dospělých, kteří si neváží možnosti takřka neomezeného
vstupu do areálu fotbalového hřiště TJ. Po jejich návštěvě pak na místě zůstávají, a to v lepším případě, odpadky ve
formě obalů od alkoholických nápojů a cigaret,

nebo v horším případě, poškozená ochranná síť za fotbalovou brankou. A že
nezletilce neustále doslova dráždí terčíky vyznačující rozměry nohejbalových
hřišť, ani nemluvě.
SPORTU ZDAR! JAME
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V plesové sezoně roku 1964 dráha s celnicí
pořádala první Baltexples v sále v Lichkově, další
pak byly v Dolní Lipce.
Pravým zlomem v trakci (lokomotivách)
bylo nasazení "sergejů" - ruské traktory řady T
679.1072 a T 679.1073 . To bylo v roce 1968. Tyto
dva první byly přiděleny depu Letohrad a nasazeny
k vedení nákladních vlaků na úseku LetohradLichkov-Mezilesí a zpět. Byly to tahouni, ale bez
tlumičů, takže zdaleka slyšitelní už z údolí od
Těchonína i po odjezdu z Mezilesí. Obyvatelé obce
si nikdy nezvykli na obrovský rachot zejména od
továrny směrem k Dolní Lipce, kde se nejvíce
posunovalo. I při klidu a volnoběhu se jejich 116
tun
hmotnosti
projevovalo
chvěním
v
bezprostředním okolí. Nejhorší byl jejich rachot v
nočních hodinách při asi hodinovém pobytu ve
stanici.
V závěru roku 1968 se vracely celé
transporty vojenské techniky Poláků po okupaci
republiky, v opačném směru pak zásilky ruských
vojsk.
V roce 1974 - na konci května - se konalo v
kulturním domě v Dolní Lipce vzpomínkové
setkání všech služek obou stran k zahájení
společné práce na tomto přechodu po 15 letech.
Obdobně tomu bylo i o pět let později (26.5.1979).

Střípky z historie provozu
lichkovské pohraniční železniční
stanice (3. část - závěr)
Kronika BSP je vedena od počátku roku
1961 a končí rokem 1984. Za některá léta chybí
jakékoliv záznamy, jindy se týkají i přepravy a
dopravy na úseku do Polska.
V roce 1962 zápisy poukazují na časté
prostoje lokomotiv (ještě parní) pro nekvalitní uhlí,
někdy i pro nedostatek vody (návrat do depa
Letohrad). Zmiňují značnou nakládku vojenských
zásilek. Také velký doběh zátěže jak z Polska tak v
opačném směru z oblasti Ostravska. Často se
vyskytoval i problém s doklady (propustkami)
lokomotivních čet povolaných k postrkové službě z
Mezilesí do Lichkova. Ty nemívaly platné doklady
k přestupu státní hranice a výpravčí musel
vyjednávat s Poláky.
Do roku 1963 vozily všechny vlaky parní
lokomotivy . U nákladních to byly řady 534.0,
524.1, 556.0, rychlíky pak řady 475 (šlechtičny). V
tomto roce prvně přivezl do Polska nákladní vlak
lokotraktor řady 435, pak postupně přibývaly další
řady, aby vytlačovaly parní trakci.
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Až od roku 1978 se v kronice mimo
všeobecného hodnocení kolektivu objevují i
občasné záznamy o přepravě. V tomto roce jen za
1. pololetí projelo stanicí 25.720 prázdných a
33.884 ložených vozů. A v roce 1980 také za l.
pololetí se ve stanici zmanipulovalo 47.145
vagonů. V roce 1981 z Polska dojelo 4.087 vlaků a
odjelo 4.186. V roce 1982 z Polska 45.913 vagonů,
v opačném směru 64.466. A v roce 1983 z Polska
42.860, do Polska 63.486 vagonů a to i při
rekonstrukci celého dolnolipeckého zhlaví. (Údaj
za rok 1981 je o počtu vlaků, ostatní jsou o
vagonech.)
V roce 1971 byla ze stanice zřízena vlečka
do závodu Dřevotex a náčelníkem stanice se stal
pan Josef Grus.
Pro velký doběh zátěže z Polska směr
Rakousko se ve stanici tvořily přímé ucelené vlaky
přes Horní Dvořiště, aby se vyloučil posun v
seřaďovacích stanicích ve vnitrozemí. Tak v roce
1982 bylo ve stanici sestaveno 209 a o rok později
212 přímých ucelených vlaků. To znamenalo stálý
posun u každého vlaku z Polska (pravidelných šest,
podle potřeby i více vlaků denně). Ten se odbýval
zejména na zhlaví směr Dolní Lipka i přes přejezd
u čp. 12.
V září 1984 se přes Lichkov uskutečnila
přeprava vojsk Varšavské smlouvy "Štít 1984" na
a ze cvičení.
6. a 7. října 1984 proběhly oslavy 110 let od
zahájení provozu na trati do Dolní Lipky. V jejich
rámci jel z Ústí do Dolní Lipky historický vlak
tažený parní lokomotivou ř. 354.1817. V
Lanšperku a v Těchoníně s opakovaným
průjezdem pro fotografy a filmaře.
V roce 1984 to bylo 85 let od počátku
provozu na místní dráze Dolní Lipka - Štíty (pův.

Šilperk). Při té příležitosti byl 4. - 11. března týden
historického provozu na této trati. Jezdily zde parní
vlaky a staré motorové vozy.
Na závěr ještě zmínka o výjimečných
zimách: počátkem března 1969 byl pro velké
množství sněhu na dva dny zastaven provoz do
Polska. Zaměstnanci s lopatami pomáhali udržovat
alespoň průjezd stanicí na Dolní Lipku. A
počátkem roku 1987 bylo také velké množství
sněhu, ale hlavně dlouhotrvající silné mrazy. Sypké
substráty (zboží) ve vozech zamrzaly, pomalu se
rozmrazovaly v tunelech v depech. Jejich přeprava
tehdy značně vázla. Tato kalamita postihla řadu
států Evropy.
PS: Více se mi zatím nepodařilo zjistit, tak alespoň
tyto střípky.
Závěrem: Rokem 1984 končí záznamy v kronice
BSP (pro mladé: brigáda socialistické práce). Na
provoz nákladních i osobních vlaků (frekvenci
cestujících si jistě mnozí pamatujete stejně tak na
provoz na vlečce do továrny a také na dobu a ruch
při elektrizaci traťového úseku Letohrad - Lichkov
- Mezilesí. A také na zahájení el. provozu na něm
20.11.2008. Od té doby se totálně změnil
technologie dopravní i přepravní práce. Jízda
vlaků, křižování, posun, ovládání výhybek,
návěstidel a stanicím přilehlých přejezdů (ty na širé
tratí se ovládají jízdou vlaků) se řídí z jednoho
místa - z Lichkova pro celý úsek Letohrad Lichkov. Nejsou tu výhybkáři, v Těchoníně a
Jablonném výpravčí, v přepravní službě pokladní.
Navíc jsou tato technická zařízení náročnější na
údržbu a nákladná.
Z dostupných zdrojů sestavil a za pozornost
děkuje Josef Stejskal

Významná jubilea
červen:
Urban Josef
Loufek Milan
červenec:
Mlynářová Zdenka
Bednářová Jana
srpen:
Motyčková Růžena
Stejskal Josef
Šplíchal Josef
Cacek Petr
22

75
60
80
65
86
81
70
70

Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 195 výtisků.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci září 2016. Předpokládám uzávěrku pro
podávání příspěvků do 25. srpna 2016 včetně (čtvrtek). 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
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