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Zveřejněné materiály mohou vyjadřovat i názory, s nimiž se vydavatel neztotožňuje,
odpovědnost za obsah a úpravu nese pisatel sám!

Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejhezčího období roku, a to Vánoc.
Pro každého z nás je to jiný pocit, jiná představa, jiná forma a jiný způsob jejich
trávení.
V každém z nás je vzpomínka, přání nebo předsevzetí. Je přirozené, že čas Vánoc
nás vrací do minulosti, do let mládí a dětských časů. Do domova, ve kterém vládl pocit
bezpečí a atmosféra pokoje v prostředí plném lásky. Jistě je v každém z nás
přesvědčení a vůle vytvořit podobnou atmosféru i v našich dnešních domovech,
v našich rodinách. Posuňme tuto atmosféru i mimo naše domovy, mezi naše sousedy,
známé a přátele. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto svátkům, svátkům pokoje,
lásky a porozumění.
Vánoční čas je i časem bilancování. Při této příležitosti Vám chci, Vážení
spoluobčané, poděkovat za Vaši práci v tomto roce. Za množství uskutečněných
povinností pro fungování domácností, za práci na Vašich pracovištích, za práci ve
prospěch obce, ve které žijeme.
Přeji Vám radostné a pokojné prožití vánočních svátků, přeji Vám, aby se splnily
všechna Vaše přání, všechna očekávání a předsevzetí. Těm nejmenším přeji, aby pod
nazdobeným vánočním stromečkem našli ten nejhezčí vánoční dárek, který si přáli.
Ať nás štěstí, zdraví a spokojenost doprovází po celý rok 2018.
Roman Richtr, starosta obce
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Projekty: JE POTŘEBA ZAČÍT VČAS a ZAHRADA PRO VŠECHNY
významu recyklace a současnému systému
nakládání s odpady.

Základní škola a mateřská škola Lichkov - Naše
škola byla úspěšná v řešení žádostí o
poskytnutí dotace z Programu pro vzdělávání,
výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí
v Pardubickém kraji v roce 2017.

Počasí nám však nepřálo, proto se aktivity
spojené s projektem přesunuly ze zahrady do
prostor tělocvičny. Pracovali jsme ve tvořivých
dílnách – odpady a recyklace, přírodní zahrada,
výroby hmyzích domečků. Nejžádanější byla
práce s nářadím - vlastní výroba budek,
krmítek pro ptáčky, hmyzích hotelů a čmelína.
Každý
z účastníků
si
domů
odnesl
vlastnoručně vyrobený papírový větrník.

Z tohoto programu byly podpořeny naše dva
projekty – projekt JE POTŘEBA ZAČÍT
VČAS a projekt ZAHRADA PRO VŠECHNY.
Projekt JE POTŘEBA ZAČÍT VČAS byl
realizován 13. září 2017 v centru ekologické
výchovy v Ekocentru PALETA na statku
v Oucmanicích. Hlavním cílem byla účast
našich dětí na vzdělávacích programech
ekologické výchovy.

Výtvory byly instalovány na zahradě školy,
kde je děti pozorují a zdá se, že se nám v nich
noví nájemníci zabydlují.

Děti z mateřské školy se zúčastnily programu
DOMÁCÍ ZVÍŘATA, kde se seznámily
s domácími zvířaty, jejich potřebami, jejich
užitečností a produkty.

Projekt byl podpořen Pardubickým krajem
částkou 14 000,- Kč. Celkové náklady činily
21 993,- Kč. (Byly pořízeny zahradní stoly a
lavice, drobné nářadí a materiál pro výrobu).

Žáci ze základní školy se zapojili do programu
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA a OVČÍ VLNA.
Prohloubili si své znalosti o hospodářských
zvířatech, jejich potřebách, jejich užitečnosti a
produktech. Rozvíjeli svoji soběstačnost při
výrobě potravin. Vyzkoušeli si techniku dojení
a vyrobili máslo.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s realizací
těchto projektů. Pardubickému kraji za
finanční podporu, rodičům a přátelům školy za
přípravu materiálu a paní kuchařce Buchtelové
za sladké rohlíčky.
Mgr. Pavla Polanská

V programu OVČÍ VLNA se seznámili
s přírodním textilním materiálem – surovou i
čištěnou vlnou, předením na vřetánku i
kolovrátku. Každý si sám vyrobil náramek
technikou filcování.
Projekt byl podpořen Pardubickým krajem
částkou 6000,- Kč. Celkové náklady činily
8613,-Kč. (Byly hrazeny vzdělávací programy,
doprava účastníků, drobný materiál).
Druhý podpořený projekt ZAHRADA PRO
VŠECHNY byl realizován 12. října 2017.
Vlastní realizaci předcházela příprava od
začátku školního roku, kdy jsme se věnovali
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Jako kozel skákal tam,
že ho nevzal hastrman.
Ten ho ale vzíti nemoh,
doufám, že ho taky přemoh.
Tak doufám, že ho vezme čert,
ten je pořád samý žert.
Odnese ho Klekánice,
odveze ho do nemocnice.
Prý tam bude celý týden,
to už bude ale říjen.
A po říjnu Vánoce,
už se těším na Velikonoce.

Vánoce
Přicházejí Vánoce,
jsou tu zase poroce.
Dárky si pak zabalím,
stromeček si ozdobím.
U stromečku se posadím
a salátek si pěkně sním.
Denisa Prachařová 5.tř.

Vánoční básnička
Chumelí se chumelí,
bába leze pro jmelí.
A dědeček pro stromeček,
uvidí až na kopeček.

Joachim C. Pretorius 5.tř.

Veselé Vánoce
Vánoční stromeček svítí,
děti už Vánoce cítí.
Čert už je za oknem,
dárky snad dostanem.
Zvoneček už zvoní,
cukroví nám voní.
Davídek přeje šťastné a veselé Vánoce.

Když stromeček ozdobíme,
tak si rychle zazvoníme.
Ježíšek se objeví,
jakmile nám nadělí.
Ingrid Kubaníková 5.tř.

JE TU ZIMA

David Mucha 3.tř.

Je tu zima, je tu zima,
můj kamarád volá rýma.
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SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Tisková zpráva z jednání mimořádné Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 1. 11. 2017
Ve středu 1. 11. 2017 se v Letohradě konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, která jednala
v mimořádném termínu.
Na programu tohoto jednání bylo totiž již dlouho očekávané schválení smlouvy s dodavatelem na domácí
kompostéry, které nesneslo odkladu do řádného prosincového jednání. Nákup domácích kompostérů je
součástí realizace projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko,
který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Po podpisu smlouvy dojde k dodávce
kompostérů v období do 8 týdnů po podpisu smlouvy a následně budou kompostéry, prostřednictvím
dotčených obcí, umístěny zdarma do jednotlivých domácností, které o domácí kompostéry projevily zájem. Do
projektu se zapojuje celkem 13 členských obcí Sdružení obcí Orlicko a bude pořízeno celkem 1979 kompostérů
a 5 ks komunálních štěpkovačů.
Dalším bodem programu jednání bylo schválení nákupu stopovacího zařízení za nově pořízenou čtyřkolku pro
úpravu lyžařských stop na Suchém vrchu a na Bukové hoře, kterou Sdružení pořídilo zejména díky dotaci
Pardubického kraje a částečného dofinancování z vlastních prostředků. Nákupem této techniky dojde
k rozšíření možností úpravy lyžařských stop i při menší sněhové pokrývce a v úsecích, kde rolba díky své šířce
nemohla dříve provést úpravu stop.
Druhou částí jednání starostů členských obcí svazku byl seminář zaměřený na nové povinnosti obcí v
souvislosti s platností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od května příštího roku. V závěru
semináře se členské obce Sdružení obcí Orlicko shodly na společném postupu při zajištění povinností
vyplývajících z tohoto nového nařízení Evropské unie.
V Žamberku 3. 11. 2017

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Odborné sociální poradenství pro nedoslýchavé,
v domácnostech imobilních občanů

možnost poskytování poradenství

AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky organizuje
v Králíkách poradnu pro nedoslýchavé. Využít odborného sociálního poradenství pro nedoslýchavé
mají občané regionu možnost víceméně v pravidelných měsíčních intervalech. Na spolufinancování
poradny se podílejí obce regionu, vyjmenované níže. Pracovník spolku AUDIOHELP je ve dnech,
kdy poskytuje poradenství na Městském úřadu Králíky, schopen poskytovat poradenství i
v domácnostech občanů v obcích Dolní Morava, Lichkov, Mladkov, Červená Voda a Králíky. Jedná
se především o klienty imobilní, zdravotně postižené, jejichž dostavení se do poradny na městský
úřad je spojeno s obtížemi. Poskytování odborného sociálních poradenství v domácnostech není
zpoplatněno.
O zprostředkování služby lze požádat na telefonních číslech 602 957 243 nebo 465 526 911 vedoucí poradenského střediska Vladimír Král.
Poslední termín poradny pro nedoslýchavé v roce 2017 je 13.12.2017. Další termín poradny bude
realizován nejspíše až v měsíci únoru 2018.
O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé v roce 2018 budou občané regionu informováni
prostřednictvím Králického zpravodaje, plakátů na jednotlivé termíny poraden a www stránek města
Králíky.
Vladimír Král, Audiohelp z. s., Plzeň, Středisko Ústí nad Orlicí
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Odpady v obci
Vážení spoluobčané, jak jste jistě zaznamenali, Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém
listopadovém zasedání, schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č. 2/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Samotná tato informace není zas až tak zajímává, neboť různé vyhlášky se
schvalují každoročně. Zajímavější informace je v tom, že poplatek za poplatníka a rok se pro rok 2018
snížil z původních Kč 400,-- na Kč 360,--, čímž jsme se vrátili na cenu, jenž platila v letech 2006 až
2013. V roce 2014 došlo ke skokovému zvýšení poplatku na Kč 420,--, jehož výše se udržela až do
roku 2016.
Výše poplatku je přímo závislá na výdajích, příjmech a na počtu poplatníků v tom kterém
konkrétním roce.
Výdaje obce jsou dané, jedná se o náklady, které musíme uhradit za svoz komunálního
odpadu a za skládkování. Svoz našich popelnic po obci zajišťuje obchodní společnost EKOLA České
Libchavy s.r.o. – to je ten modrý vůz, který v obci potkáváme každý sudý pátek v měsíci. Komunální
odpad, který odložíme ve sběrném místě do zelených kontejnerů, sváží obchodní společnost SUEZ
Využití zdrojů a.s., provoz Rapotín. Tato pro nás zajišťuje i mobilní svoz nebezpečných odpadů. Na
dopravě se již moc ušetřit nedá, ale dalo by se ušetřit na poplatku za skládkování, tedy ještě více třídit
a na skládky ukládat méně odpadu, neboť poplatek za skládkování se hradí za každou uloženou tunu
odpadu. Separovaný odpad, tedy plasty ze žlutých kontejnerů, dále papír z modrých kontejnerů a sklo,
ať již jde o sklo bílé z bílých kontejnerů nebo o sklo směsné ze zelených kontejnerů, sváží odchodní
společnost Komunální služby s.r.o. z Jablonného nad Orlicí. Zde hradíme pouze skutečné náklady na
dopravu. Za vytříděný odpad nic neplatíme, naopak dostáváme odměny od společnosti EKO-KOM,
a.s. Podobně to funguje s odevzdanými elektrospotřebiči a bateriemi, které sváží společnost ASEKOL
a.s., jen s tím rozdílem, že odměny jsou nepoměrně nižší, naopak svoz je zdarma.
Do příjmů obce jsou zahrnuty poplatky od jednotlivých poplatníků, dále odměny za
separovaný odpad a elektro odpad a dále z individuálních smluv o zajištění svozu a likvidace
komunálních odpadů a za individuální prodej druhotných surovin, tedy kovů a papíru.
Výrazně se na výši poplatků podepisuje i úbytek obyvatel obce, kdy celkové náklady se
rozpočítávají na méně poplatníků. „Poplatník“ je přesně definován obecně závaznou vyhláškou.
Když se vrátíme zpět k výši poplatku, tak tato je vždy stanovena na základě kalkulace, kdy
příjmy, výdaje a počet poplatníků se bere z posledního účetně uzavřeného roku, tedy poplatek na rok
2018 je kalkulován v roce 2017, ale poslední účetně uzavřený rok je rok 2016. Zde je třeba
poznamenat, že od roku 2003 obec na svoz a likvidaci odpadů doplácela a doplácí, někdy více, někdy
méně, ale vždy doplácela a doplácí.
Výši poplatku máme výhradně ve svých rukou a tedy i ve svých kapsách. Když nebudeme
třídit, budeme platit více, když budeme třídit budeme platit stejně nebo třeba i méně. Zákonodárci nám
čas od času říkají, že přijde doba, kdy se odpad nebude skládkovat nebo se skládkovat bude, ale za
horentní sumy, většina odpadů se vytřídí nebo se zlikviduje ve spalovnách. Jsou obce, které na odpady
vůbec nedoplácí a poplatníci hradí veškeré náklady spojené se svozem a likvidací odpadů.
Děkuji všem těm, kteří aktivně a zodpovědně přistupují k likvidaci odpadů. Zejména díky
těmto občanům mohlo dojít ke snížení poplatku na rok 2018. Kéž by se zamysleli i ti, kteří své
popelnice stále plní plasty, papírem, sklem, biologickým odpadem a dalšími komoditami, které je
možno vytřídit. Je smutný pohled na plnou popelnici, ve které jsou vyhozeny odkvetlé muškáty i se
substrátem. Proč je skládkovat, když mohou skončit na domácím kompostu?
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Závěrem trochu statistiky k vývoji výše poplatků.

Kalkulace poplatků za odpady 2010-2018
Rok

Příjmy

Výdaje

Počet
poplatníků

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

163 798,00 Kč
165 688,00 Kč
168 636,00 Kč
209 168,00 Kč
158 102,00 Kč
158 102,00 Kč
248 972,00 Kč
296 121,00 Kč
303 349,00 Kč

250 449,00 Kč
254 262,00 Kč
263 533,00 Kč
360 596,00 Kč
279 952,00 Kč
279 952,00 Kč
328 360,00 Kč
304 303,00 Kč
271 049,00 Kč

600
602
602
606
594
594
586
589
567

Výše poplatku
na poplatníka a
rok
360,00 Kč
360,00 Kč
360,00 Kč
360,00 Kč
420,00 Kč
420,00 Kč
420,00 Kč
400,00 Kč
360,00 Kč

Příspěvek obce
57,00 Kč
62,00 Kč
78,00 Kč
235,00 Kč
51,00 Kč
51,00 Kč
140,00 Kč
117,00 Kč
118,00 Kč

Jak již bylo výše řečeno, kalkulace na jednotlivé roky vychází vždy z údajů let předešlých,
proto kalkulace na rok 2018 udává příjmy, výdaje a počet poplatníků z roku 2016. Jak jsme v
odpadech hospodařili letos, se nám na poplatku projeví až v roce 2019.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce

Obecní knihovna v Lichkově touto cestou děkuje všem dárcům, kteří do knihovny věnovali
své nepotřebné knihy.
Za knihovnu manželé Richtrovi
7

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 13. listopadu 2017:
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Stanislav Faltus (5), Jan
Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
František Faltus (3), Zdeněk Brůna (6)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
4x (1x odchod v 18:30 hodin)

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Alexandru Stejskalovou a
pana Ing. Miloše Prause.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
A

8
Z

9
Z

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 41/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje poskytnutí mimořádného finančního
příspěvku ve výši Kč 160.000,-- do mzdového fondu příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 42/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje převedení nečerpaného příspěvku na
pedagogického pracovníka – učitele, ve výši Kč 40.000,--, do mzdového fondu příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 43/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
„Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, ev. č.
smlouvy OKSCR/17/23991, kterou je Obci Lichkov poskytována dotace ve výši Kč 16.117,-- na
činnost IC Lichkov - dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 44/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č.
2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů - dle přílohy.
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1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 45/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov stanovuje svým neuvolněným členům, za výkon
funkce, odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta Kč 8.730,--, předseda výboru
zastupitelstva Kč 1.024,--, člen výboru zastupitelstva Kč 663,-- a člen zastupitelstva bez dalších
funkcí Kč 327,--; odměna bude poskytována ode dne 1. ledna 2018; v případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode
dne složení slibu.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 46/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pana Ing. Miloše Prause, člena zastupitelstva
obce, členem Školské rady Základní školy a mateřské školy Lichkov, a to ode dne 1. prosince
2017.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 47/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Veřejnoprávní smlouvu, na základě které
bude Město Králíky, na místo Obce Lichkov, vykonávat přenesenou působnost ve věci
projednávání přestupků – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 48/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 40.000,-- pro pobočný
spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lichkov, IČ: 61238180, na činnost organizace a na
práci s mládeží v roce 2018 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 49/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 35.000,-- pro Michala
Mahniga, IČ: 70559716, na částečné pokrytí výdajů spojených s projektem Rekonstrukce
expoziční místnosti „Východní fronta“ ve Vojenském muzeu Lichkov v roce 2018 – dle přílohy a
pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
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Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 50/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 15.000,-- pro spolek
Tenisový klub Lichkov, z.s., IČ: 70847169, na činnost organizace a na práci s mládeží v roce
2018 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 51/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 30.000,-- pro spolek TJ
Tatran Lichkov, z.s., IČ: 47501537, na činnost organizace a na práci s mládeží v roce 2018 – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 07/2017 ze dne 29. září
2017 – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 08/2017 ze dne 5. října
2017 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 52/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 09/2017“ ze dne 13.
listopadu 2017 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 53/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán inventur na rok 2017 - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zápis Finančního odboru Pardubického kraje
z dílčího přezkoumání hospodaření obce – Obce Lichkov, IČ: 00279161, ze dne 14. září 2017“ –
dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 54/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemku p. č. 992/5 –
zahrada o výměře 579 m2 a pozemku p. č. 992/2 – trvalý travní porost o výměře 421 m2, obě
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov dále projednalo návrh rozpočtu Obce Lichkov na rok 2018.
Celý zápis ze zasedání je dostupný na internetových stránkách Obce Lichkov v sekci Obecní
úřad/Zápisy zastupitelstva nebo přímo na http://www.lichkov.cz/zapisy-zastupitelstvo. Originál
zápisu, včetně písemné přípravy, příloh a podkladů k jednotlivým usnesením, je uložen na Obecním
úřadu Lichkov, dostupný na vyžádání.
10

Informace obce podané v rámci zasedání dne 13. listopadu 2017
• posvícení – v sobotu dne 14. října 2017 se
konala Posvícenská zábava, předsedající
poděkoval pořadatelům za pomoc s přípravou
a organizací a dále poděkoval dětské přípravce
SDH Lichkov a jejich vedoucím, za krásné
vystoupení
• škola a školka – koncem září byla opravena
sprcha, která je součástí sociálek MŠ,
předsedající poděkoval dalším sponzorům –
manželé Stejskalovi ml. darovali částku ve
výši Kč 5.000,-• byla vyměněna poslední okna a veškeré
vstupní dveře na čp. 189 – restaurace a sál (sál
s panikovým kováním) – jedná se již o 4.
etapu, poslední etapu, výměny oken –
dokončují se zednické práce
• byla vyměněna okna a vstupní dveře
v hasičské zbrojnici (dveře s panikovým
kováním), bude zednické zapravení
• došlo k opravě vadných hydrantů na
vodovodní síti – horní konec u čp. 140 –
výměna za nový podzemní hydrant, dolní
konec u čp. 54 – výměna za nový nadzemní
hydrant a u čp. 3 – výměna za nový podzemní
hydrant (začal téct po provedené revizi) – nyní
jsou veškeré hydranty funkční, odstávka se
trochu protáhla, předsedající se omluvil za
způsobené komplikace, ale oprava byla nutná
• chodník před ZŠ – čeká se na geometrický
plán, bude následovat platba za vynětí ze
zemědělského půdního fondu a kolaudace
• škody po vichřici dne 29. října 2017 byly
odstraněny, předsedající poděkoval členům
JSDH obce Lichkov za aktivní pomoc při
prvotní likvidaci škod v obci
• kanalizace – ČOV byla bez proudu od 29. do
31. října z důvodu závady na VN – funkčnost
ČOV je obnovena, byl navezen aktivní kal, ve
dnech 6. a 8. listopadu opakované čištění
čerpadel na ČS1 – opět namotané hadry!
• 1. listopadu 2017 se v Letohradě sešla
mimořádná VH Sdružení obcí Orlicko –
kompostéry – schválen podpis smlouvy,
dodání kompostérů snad na přelomu roku
• odpadové kalendáře na rok 2018 jsou
objednány
• fabrika – soubor vydražených nemovitostí byl
převeden na obec, bohužel z důvodu úmrtí
povinného nelze provést rozvrhové řízení a tím
vymazat omezení vlastnických práv –
nemůžeme s nemovitostmi nakládat; čeká se
na výsledek dědického řízení – dle exekutora

•

•

•
•
•
•
•

•
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měsíce až roky; dále se čeká na jednání u
Krajského
soudu
v Pardubicích
ohledně
napadeného usnesení o příklepu; jako vlastník
máme povinnost zabezpečit nemovitosti před
znehodnocováním a dále proti neoprávněnému
vstupu – počítá se se zazděním stávajících otvorů,
případně provizorní oprava oplocení a výstražné
tabulky; stavební odbor při MěÚ Králíky byl
požádán o vydání potvrzení o neexistenci staveb,
živnostenský odbor téhož MěÚ byl požádán o
výmaz sídel a provozoven na čp. 191 – nemají
s vlastníkem nic společného
nedoplatky vůči obci k 13. listopadu 2017
(nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč
66.589,-- (původně Kč 66.589,--) ; vodné a stočné
za 2/3 2015 Kč 1.853,-- (původně Kč 1.853,--) ;
vodné a stočné za 3/3 2015 Kč 1.734,-- (původně
Kč 1.734,--) ; vodné a stočné za 1/3 2016 Kč
1.818,-- (původně Kč 3.377,--); vodné a stočné za
2/3 2016 Kč 2.580,-- (původně Kč 2.580,--); vodné
a stočné za 3/3 2016 Kč 6.194,-- (původně Kč
6.194,--); vodné a stočné za 1/3 2017 Kč 6.180,-(původně Kč 10.020,--); vodné a stočné za 2/3
2017 Kč 16.474,--; vystavené faktury Kč 1.586,-(původně Kč 1.786,--); odpady Kč 16.713,--;
většina nedoplatků na vodném, na stočném a na
odpadech je vymáhána nebo jsou sepsány splátkové
kalendáře
plnění rozpočtu k 31. říjnu 2017: příjmy schválené
Kč 7.830.500,--; upravené Kč 8.469.182,--;
skutečnost Kč 8.125.544,-- – příjmy na 95,94 %;
výdaje schválené Kč 7.487.600,--; upravené Kč
10.026.279,--; skutečnost Kč 8.397.050,-- – výdaje
na 83,75 %
Vánoční jarmark – ve dnech 1. – 2. prosince 2017
na sále – zvou pořadatelky a jarmareční výbor
1. prosince 2017 – rozsvícení vánočního stromu u
hasičárny – vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Lichkov –
strom je postaven
20. prosince 2017 – Vánoční vystoupení Základní
školy a mateřské školy Lichkov na sále – zvou děti
a pedagogický sbor
23. prosince 2017 – tradiční Vánoční vigilie
v lichkovském kostele
prezidentské volby ve dnech 12. – 13. ledna 2018,
případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
– volební místnost v zasedačce OÚ; zájemci o
výkon funkce členů okrskové volební komise se
mohou přihlásit u starosty
předběžný plán zasedání zastupitelstva v roce 2018:
12. února, 9. dubna, 11. června a 10. září, vždy
v pondělí od 18:00 hodin, další zasedání by mělo
být ustavující po říjnových volbách 2017.

Tříkrálová sbírka 2018
tisková zpráva ze dne: 24.10.2017
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již poosmnácté a její výtěžek je určen
především na podporu charitních služeb v regionu příslušné Charity, která sbírku organizuje. Služby
Oblastní charity využívají už 25 let lidé všech generací, čelící nemocem, zdravotním potížím, chudobě
či samotě. Stabilní rodina je základ životní jistoty každého člověka, a právě podpora rodiny je jedním
z hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I tento ročník Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní
služby na Orlickoústecku:
•

Sociálně terapeutické dílny, Domácí hospicová péče, Pečovatelská služba, Rodinná centra,
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Občanská poradna, Zařízení pro osoby bez přístřeší, Dar na realizaci humanitárních projektů
v zahraničí a Přímá pomoc lidem v nouzi

Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.495.071,- Kč. 65 % výtěžku
použila Oblastní charita v souladu se záměry zejména na zajištění domácí hospicové péče, sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a další charitní služby. Další podíl z výtěžku je určen na
projekty Diecézní charity HK (15 %), na zahraniční humanitární fond CHČR (10 %), na režii TS (5
%) a projekty CHČR (5 %).
Dávání a braní je principem každého života. Až budou v lednu u našich dveří koledníci zpívat
„štěstí, zdraví vinšujem vám…“, můžeme se jejich přáním nechat obdarovat. A zároveň i tentokrát
nabídnou možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz
a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce
najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její
organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou
pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity
(asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá
dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle
schválených záměrů použití. Každá skupinka koledníků TS 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.
Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz
Tříkrálová sbírka
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abychom Vám oznámili termín Tříkrálové sbírky v Lichkově.
V roce 2018 Vás navštíví Tři králové dne 6. ledna.
Všem Vám moc děkujeme za vřelé přijetí.
Vaši koledníci

Otcové budou moci čerpat 7 dní volna po narození dítěte
Informace z Občanské porady Ústí nad Orlicí
Od 1. 2. 2018 budou moci muži do šesti týdnů po narození potomka nastoupit na týdenní volno.
Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí v této souvislosti novou dávku nemocenského
pojištění, tzv. otcovskou a upravuje podmínky nároku na otcovskou, její výši a délku podpůrčí doby.
Nárok na otcovskou bude mít muž, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo který pečuje o dítě,
které převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
Pokud pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče, náleží
otcovská pouze jednou.
Podmínkou pro poskytnutí otcovské bude účast na nemocenském pojištění. Zaměstnaní otcové
proto dostanou otcovskou v každém případě, protože jejich účast na nemocenském pojištění je povinná.
Osoby samostatně výdělečně činné budou mít na otcovskou nárok jenom tehdy, pokud si budou platit
nemocenské pojištění minimálně tři měsíce před nástupem na tuto dovolenou.
Otcovská se bude vyplácet ve výši 70 % vyměřovacího základu, tedy stejně jako u žen na mateřské.
Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní
situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
tel.: 734 281 415, 465 520 520
e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
provozní doba:
pondělí:
Ústí n.Orl., ul. 17. listopadu 69
9 – 12 h., 13 – 16 h.
Česká Třebová, staré nám. 77
9 – 12 h.
úterý:
Králíky, Moravská 647
9 – 12 h.
středa: Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914
9 – 12 h.
čtvrtek:
Ústí nad Orl.
9 – 12 h., 13 – 16 h.
Letohrad, Na Kopečku 356
9 – 12 h.
pátek:
Lanškroun, Havlíčkova 1129
9 – 12 h.
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Dobrovolná požární ochrana
trochu historie - závěr
Vznik samostatného státu v r. 1918 zasáhl i do
vývoje hasičstva. „Sdružení dobrovolného
hasičstva československého“ bylo rozpuštěno a
zemské jednoty svými zástupci utvořily
přípravný výbor „Svazu dobrovolného hasičstva
československého (SDHČ)“, připravily stanovy
schválené 18.12.1919. Svaz byl pak ustaven
21.12.1919 v Brně. Sdružoval Českou,
Moravskou a Slezskou zemskou hasičskou
jednotu.
Na Slovensku sice existovaly dobrovolné
hasičské sbory již dávno, ale vlastní zemskou
organizaci neměly až do roku 1922. kdy v Trnavě
6.8.1922 došlo k jejímu ustavení. Toho se
zúčastnili i hasiči z Čech, Moravy i Slezska.
Nová "Slovenská zemská hasičská jednota"
musela nejprve provést reorganizaci sborů a
vybudovat organizaci novou. Později vznikla i
jednota v Zakarpatské Ukrajině a ve svazku
SDHČ byl i „Zwiazek polskich strazy pozarnych
v Československu“ v Těšíně. (Ve Slezsku byla
početná polská národnostní menšina.)
Byly obnoveny styky s ostatními slovanskými
organizacemi a to v roce1923 (Poláci, Slovinci,
Chorvati, Bulhaři) a navázáno přátelství s hasiči
francouzskými, belgickými a italskými.
Dosavadní sbory se neustále potýkaly s
nedostatkem finančních zdrojů - 2% příspěvek
pojišťoven (již od roku 1884) byl sice od roku
1935 zvýšen na 3% z veškerého hrubého
pojistného příjmu, ale s rozvojem technických
zlepšení ani tyto, ani příspěvky obcí, nestačily na
potřebné vybavení. Sbory se proto snažily získat
je různými cestami (příspěvky činných i
přispívajících členů, z darů, z veřejných
vystoupení, tanečních zábav a plesů, od
hasičských hudeb, vydáváním kalendářů a
ochotnickou divadelní činností). Právě ta dosáhla
značného rozmachu, že v roce 1938 si vyžádala
vytvoření vlastního divadelního ústředí. (Výtěžek
z představení divadelních spolků v letech 19361938 činil přes 753 tisíce Kčs.)
28.9.1926 byl položen základní kámen k
hasičskému domu v Praze. K roku 1930 se
členská základna rozrostla na 5.114 sborů se
162.766 činnými členy, měla také 1.040 ženských
odborů se 6.857 členkami a už i jinošské družiny
- 96 s 1.001 členem. Za německé okupace byl
zrušen červený kříž, a tak hasičstvo spolu s

„Ústředím měst a obcí“ převzalo jeho
zdravotnickou službu a vychovávalo zdravotnické
pracovníky.
Po mnichovské konferenci (29. - 30. září 1938)
a záboru pohraničních oblastí došlo i k rozbití
hasičské organizace. Svaz československého
hasičstva ztratil 54 žup, 1.399 sborů a 40.801
členů. Němci zabrali i hasičský majetek, mnohde
museli členové odevzdat i součástky stejnokroje.
Podle ministerstva vnitra se stal nejvyšší
složkou „Svaz českého hasičstva v Čechách a na
Moravě“ se sídlem v Praze. Měl dvě zemské
jednoty - českou a moravskou. O zřízení,
udržování nářadí a výstroje se musely starat
obce. Odborný (technický) dohled mělo min.
vnitra. Němci věnovali pozornost požární
ochraně, aby pronikli do vlastní organizace a
hlavně chtěli mít chráněny všechny důležité
válečné a hospodářské objekty.
Navíc měli obavu, aby se hasičské sbory
nestaly středisky odporu.
Přesto docházelo k některým akcím: u sborů se
vytvářely co největší železné zásoby pohonných
hmot a pečlivě se uschovávaly, podpůrnou akcí
bylo shromažďování peněžních prostředků pro
vdovy a sirotky po umučených členech, a to i
jako odezva na lidickou tragédii. Hasiči
poskytovali i účinnou pomoc uprchlým zajatcům.
Ujala se tehdy i výzva: Při požárech válečně
důležitých podniků spěchejte pomalu, co hoří
nechte hořet a co nehoří zalejte důkladně vodou,
aby se zničily stroje i zásoby.
Významnou pomoc poskytli hasiči v
květnových dnech 1945: ukryté pohonné hmoty
pomohly požárním vozům, které přepravovaly
munici, zbraně i raněné.
Po osvobození potvrdila Česká národní rada i
nové vedení Svazu. Ztráty na životech mezi
hasiči: padlých, zahynulých a popravených bylo
954 členů.
Pro tento seriál jsem použil „Pamětní brožuru
k stému výročí založení dobrovolné požární
ochrany v naší vlasti“ vydané Československým
svazem požární ochrany v roce 1964. O vzniku
hasičského sboru v Lichkově 7.6.1885 a o
činnosti našeho českého sboru po roce 1945 jsem
obsáhle referoval na shromáždění ke 120. výročí
založení hasičské služby v naší obci při akci
„Lichkov 2005“.
Josef Stejskal

Sportovní hry
Pěkný den vážení spoluobčané, chtěla bych
se s vámi podělit o zážitky ze 41. ročníku
sportovních her pro tělesně postižené děti a
dospělé, které se konaly 1. - 3.9. 2017 v
rekreačním zařízení Radost Horní Jelení a
účastnilo se jich cca 90 členů, 9 dětí a 3
vozíčkáři.

V pátek odpoledne se začali účastnící
sjíždět a byli jsme trochu smutní, bylo špatné
počasí. V sobotu jsme se probouzeli do krásného
rána, dojeli ostatní účastníci a všichni si přáli, aby
počasí vydrželo, splnilo se. Zavítal mezi nás i
zástupce Krajského úřadu v Pardubicích ing.
Milan Fajfr, popřál nám úspěšný a krásný den. Po
registraci a společném přivítání, jsme se zapojili
do soutěží ve štafetách. První dvě místa obsadili
Choceňáci. Odpoledne soutěžili jednotlivci v 9
disciplinách a opět se na prvních místech, v
absolutním hodnocení, umístili Choceňáci, u žen
2. a 3. místo. Den probíhal díky počasí v dobré
náladě. Po rozdání diplomů a velice pěkných cen,
proběhlo ještě losování tomboly, která byla též
velmi bohatá a pestrá. K večernímu opékání buřtů
nám přijel až z Králík zahrát pan Koukol na
harmoniku, zazpívali jsme si a byli spokojeni, že
vše dobře dopadlo. V neděli dopoledne jsme se
rozloučili a slíbili si, že se opět za rok sejdeme.
Toto setkání zdravotně postižených z
Chocně, Vysokého Mýta, Králík, Lanškrouna,
Letohradu, Ústí nad Orlicí a České Třebové,
bychom nemohli pořádat bez pomoci moc
hodných lidí, kteří nám pomohli jak finančně, tak
i věcnými dary. Na finanční pomoci se podílel
KÚ Pardubice, MÚ Choceň, Lanškroun a
Brandýs nad Orlicí a věcným darem Ústí nad
Orlicí. Ovšem největší finanční pomoc nám
poskytly podniky a organizace, opravdu na nás
nešetřily a ještě se někteří ptali, jestli to stačí.
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Mezi finančními dárci byla i nadace Agrofertu p.
Babiše. Kdo nedal peníze, poskytl věcné dary a
těch se sešlo také velice mnoho. Byli jsme vděčni
za sebemenší podporu i z řad jednotlivců, např. tři
členové kamarádi z Lanškrouna se složili, každý
dal 200,- Kč a věnovali 600,- na nákup darů do
tomboly, důchodkyně z Králik upletla 5 párů
zimních ponožek, to potěší. Kdybych měla
vyjmenovat, kdo nám pomohl, do stovky by
chybělo velice málo.
Další skupinou, které se patří poděkovat
jsou organizátoři. Sportovní hry pořádá Svaz
tělesně postižených v České republice, okresní
organizace Ústí nad Orlicí.
Ten by tuto akci nemohl samozřejmě
zvládnout ale, pomáhají místní organizace. Při
přípravě se podíleli hlavně z místní organizace
Choceň, při shánění sponzorských věcných darů
všechny místní organizace. Přímo při sportovním
klání pomáhalo cca 28 lidí, pomocník si šel
zasoutěžit a nastoupil zpět na dané místo, kde
pomáhal.

Dík patří i harmonikáři, který se zřekl
odměny za hraní a zdravotnici, která celou sobotu
byla k dispozici rovněž bez honoráře.
Příští rok budeme rádi, když nás přijdou a
ne jen povzbudit i ostatní důchodci. Předběžný
termín konání 42. ročníku sportovních her pro
tělesně postižené je 1. - 3.6. 2018, na Mítkově v
Chocni. Bližší informace budou uvedeny v
dubnovém zpravodaji.
Přeji všem hodně síly a duševní pohody v
nadcházejícím předvánočním shonu, šťastné
Vánoce a veselé ukončení roku 2017.
Martynková Mirka
předsedkyně okresního svazu tělesně postižených

Informace obce
•
•

•

•

odečty vodoměrů proběhnou v průběhu měsíce prosince 2017, platbu vodného a stočného za 3/3
roku 2017 provádějte až po obdržení faktury, kterou Vám v lednu doručíme do Vašich schránek,
společně s informací o platbách dalších poplatků
odpady – výše poplatku za odpady v roce 2018 je Kč 360,-- za poplatníka a rok; poplatek je
možno uhradit jednorázově do 28. února 2018 nebo ve dvou splátkách: 1/2 do 28. února 2018 a
2/2 do 30. září 2018; žadatelé o úlevu na studenty musí doložit potvrzení o studiu a o ubytování
studenta mimo obec
popelnice – společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. prosí majitele popelnic, aby ze svých
nádob odstranily všechny neplatné známky; známka pro rok 2017 platí až do 31. března 2018;
známky na rok 2018 jsou k vyzvednutí na obecním úřadu; od 1. dubna 2018, popelnice bez
známky na rok 2018, nebudou vyvezeny
ve dnech 27. – 29. prosince 2017 bude Obecní úřad Lichkov pro veřejnost uzavřen – zpracovávání
účetní závěrky; v naléhavých případech volejte starostu obce na tel. č. 731 469 469

Dílny v Králíkách slavnostně otevřeny
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, s podporou Města Králíky, otevřela v Králíkách novou sociální
službu pro občany s tělesným a mentálním postižením.
Sociálně terapeutické dílny Miriam (STD) pracují s klienty formou manuální práce, a dále jim nabízejí
aktivity, které rozvíjí jejich osobnost, společenské kontakty nebo komunikaci. Kapacita zařízení je 8
osob.
Zrod projektu a jeho financování objasňuje ředitelka Oblastní charity, Ing. Marie Malá: „Podnět ke
vzniku celého projektu dali manželé Krskovi, kteří hledali smysluplnou činnost pro svého syna. Po
ukončení školy s ním vyráběli různé výrobky a tyto své zkušenosti chtěli nabídnout i dalším lidem
s handicapem. Po několika jednáních se tedy podařilo otevřít službu, která tyto možnosti nabízí.“
Oblastní charita zařízení provozuje, město Králíky pronajalo prostory.
O klienty pečuje odborně vyškolený personál. Vedoucí zařízení, Mgr. Miroslava Kopecká uvádí:
„Cílem našeho projektu je dát uplatnění lidem s handicapem - zapojit je do práce, rozvíjet jejich
manuální zručnost, ale i sociální kontakty a dovednosti. Jde o sociální činnost, nikoli výdělečnou,
takže výkon není určující. Občané s postižením zde vyrábějí nejrůznější dekorační předměty ze dřeva,
překližky, látky, papíru apod. Chodíme na obědy do školní jídelny, kde podporujeme klienty k
samostatnosti. Odpolední program věnujeme muzikoterapii, hraní rozumových her, případně
individuální práci.“
A proč právě Miriam? Miriam je biblické jméno (častější českou obdobou je Marie) a má poukazovat
na nedalekou Horu Matky Boží s klášterem a poutním místem. „Zároveň manžel biblické Marie, sv.
Josef, byl řemeslník, tesař, což symbolizuje manuální práci v našich dílnách. A do třetice Marie a
Josef byli rodiče, tvořili rodinu, která je základem naší společnosti. To preferuje a podporuje i
Charita. A také pro naše klienty je jejich rodina velice důležitá…“ doplňuje ředitelka organizace.
V pohraniční oblasti kraje s omezenými pracovními příležitostmi se tak díky spolupráci několika
subjektů daří najít smysluplnou činnost pro občany, kteří mají ještě méně možností, jak sehnat práci.

V současné době nabízíme volná místa pro další zájemce.
Pokud hledáte uplatnění pro vaše blízké s lehkým mentálním nebo tělesným postižením obraťte se na nás. Služba STD je bezplatná.
Kontakt:
Mgr. Miroslava Kopecká
STD Miriam, Příční 352, Králíky, tel: 734 780 387, e-mail: dilny@uo.hk.caritas.cz
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Zapouštění kořenů
Po spěšném odsunu německých obyvatel nemohly zůstat selské usedlosti dlouho bez hospodářů – péče
o zbývající dobytek alespoň částečně přešla do povinností zůstavších němců a noví usedlíci, kteří
přicházeli v rámci osidlování pohraničí a měli zájem o hospodaření, se zapojovali se vším do
pokračujícího života vesnice.
Postupně se objevují i noví řemeslníci. Domácí porážku vepřů prováděli František Buchtel a Karel
Novotný (část sádla z vepřů se musela odvádět, stejně tak krupon), zámečnictví otevřel Václav
Lohnický, holičství Josef Petrlák, opravy elektroinstalací Antonín Friml.
Kovář Matuš měl pár pomocníků (Krčmář, Henych, Ymlauf). V domě, kde byla později otevřena
mateřská školka, zřídil ordinaci zubař Vorlický.
S odstupem času byla v budově MNV zřízena Kampelička a byl vybudován sklad uhlí, který vedl
František Bednář. Povoznictví provozoval Rudolf Urban. O vozovky se starali cestáři Antonín Macan
a Jaroslav Švěrák. Prodejnu a opravnu obuvi vedl František Pichner, později paní Schreiberová. U
Lýrů byla prodejna textilu, kde prodávala paní Majvaldová, potom paní Dolečková a Richtrová.
V domě u Šťovíčků se prodávalo smíšené zboží. Vedoucím byl pan Švec. Druhý obchod byl v budově
Jednoty, kde prodával pan Štěpánek, Krištofek a manželé Jarešovi (Byli dosti oblíbeni. Po jejich
odchodu do důchodu se odstěhovali do Rychnova nad Kněžnou.)
U Dolečků zřídili Kovomat. V budově, která později patřila lesní správě, sídlil SNB. Ve vsi fungovala i
Kampelička, kde našli zaměstnáni pánové Pichner, Veis, Bolehovský a Tichý.
Uvedená jména a popis hospodářského zajištění obce trochu předbíhá časovou posloupnost - vraťme
se tedy ještě na chvíli zpět:
V roce 1946 stála u stavení č.p. 90 na louce u cesty, větrem poškozená lípa – „Památný strom ČSR“ –
původně dvoják. Josef Gauglitz slíbil strom na náklady “Ochranářského svazu v Praze“ konzervovat.
O rok později však byla část stromu odlomena větrem a asi v roce 1981 se půlka stromu ulomila –
opět větrem. Druhá polovic byla asi v roce 1983 skácena, protože strom byl pro komunikaci
nebezpečný…
V rámci květnových oslav sehrály děti naší Národní školy divadelní představení „Princ s rudou
hvězdou na čele“. Hra měla veliký úspěch. Režíroval ji F. Novák.
Toto školní představení vzniklo díky rodícímu se nadšení občanů, kteří se začali scházet - zprvu jen
pro pobavení a později i pro realizaci sama sebe na „prknech, které znamenají svět“.
Tak také vznikl už na podzim roku 1945 „Spolek divadelních ochotníků v Lichkově“ a pod vedením
Zdeňka Otradovce a Jaroslava Smetany se začali scházet první členové: Smetana, Otradovec,
Pichner, Novák, Kryštofek, Rychtr, Šedý, Barvínek, Vencl, Brůna, Doleček, Kalecký, Motyčka, Kalous,
Náglová, Kalousová, Motyčková, Zítková, Beranová, Boháčová a Šulcová.
To bylo 21 nadšenců, kteří také uspořádali První mikulášskou zábavu a Silvestrovský večer v závěru
památného roku 1945…..
Dnes pětasedmdesátiletý odstup při vzpomínce naznačuje, že velká většina našich spoluobčanů se
může orientovat mezi uváděnými jmény pouze z pozice jejich děti, či spíše vnoučat…. Přesto se
domnívám, že společenské snažení našich rodičů či prarodičů zasluhuje pozornost, protože se
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rozhodli v tehdy pro ně cizím, neznámém prostředí provádět činnost pro pobavení nejen sebe, ale i
ostatních nových spoluobčanů !!
Pro dokreslení činnosti Spolku přikládám pozdější fotografii z divadelní veselohry „Slovo má
babička“. Na obrázku stojí herci z leva Tichý, Křivohlávek, ……, Bažantová, Jareš, Strnad,
Křivohlávková, Dvořáková, Richtr, Smetana, Náglová, Majvald a před nimi z leva Motyčková ml.,
…….., Tichá, sedí Macan a Motyčková Marie a byla řada dalších, kteří v těch letech měli své menší i
větší role a jejichž jména se nenápadně ztrácejí v minulosti obce.

Představení se konalo v Sobkovicích, 21. května 1960.
V tom čase přicházelo na představení hodně návštěvníků, vztah mezi herci a publikem byl vřelý a lidé
se skutečně bavili. Později hodně pomohl i řídící učitel Strnad a pan Jaroslav Smetana.
Ve vsi se také probouzí církevní život. Od roku 1946 (až do jara 1998) vykonává funkci kostelnice v
lichkovském kostelíku paní Kalousová Marie. Hroby kopal Adolf Dobroucký a k bohoslužbám dojíždí
farář Nouza z Nekoře (v zimě často i na lyžích). Jeho návštěvy lze vysledovat až do roku 1965. Doba
věřícím nepřála, a i Kalousovi byli často pro svoji víru očerňováni. Starosta Beran musel několikrát
upozornit na jejich dobrou pověst a aktivity v ochotnictví. Celá Kalousova rodina se s vervou zapojila
do divadelního umění na vsi a dlouho byla oporou této činnosti Osvětové besedy.
Melichar

Poděkování
Za společný život, 58 let spolu, děkuji moc svému věrně milujícímu
manželovi Teodorovi Kulaxidisovi za to, že mě dvakrát zachránil život.
Manželka Lída
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Významná jubilea
leden:
Veselý Karel

65

Vítání občánků dne 25. listopadu 2017
Štěpánka Cehová
Jakub Kurečka

06/2017
09/2017

Jakub Kurečka s maminkou Marikou a tatínkem
Jaroslavem Kurečkovými

Štěpánka Cehová s maminkou Renatou Schreiberovou
a tatínkem Lukášem Cehem
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V tomto měsíci oslavíme jeden
z nejkrásnějších zimních svátků – Vánoce
Jen málo se změnilo od minulosti – atmosféra zůstala stejná, jako před mnoha lety.
V některých domácnostech dokonce zapalují obyčejné vánoční svíčky, vyrábějí si ozdoby na
stromeček a spousta rodin se těší na vánočního kapra nebo zlaté prasátko. Jen toho sněhu
nám trochu chybí. Jak na zimu u nás vzpomíná německá spisovatelka Gudrun Pausewang?
„…Často chumelí už v říjnu. Teploměr klesá během tří nejstudenějších zimních měsíců na 25
až 30 stupňů pod nulou. Když fouká „Polák“ - severní, studený vítr, všichni obyvatelé se
schovávají v domech. Nejobávanější byly sněhové vánice. Jednou ráno, po mohutném
chumelení, byla v naší - jindy tak světlé obývací světnici - tma. Před okny vyrostly
mohutné, sněhové závěje. Běželi jsme ven a podívali se na zasněžené průčelí domu. Co jsme
uviděli, nelze snad ani popsat: ohromná závěj sahala až k prvnímu poschodí! Zachumlaní
do kabátů, že nám byl sotva vidět nos, jsme dlouho odhazovali sníh. Nakonec byla okna opět
volná ...
Ale užili jsme si i krásných zim: když napadl čerstvý sníh, kouzelně zářila okna pod
ztěžklými střechami. Jasné cinkání zvonečků na koňských postrojích, bílé lesy, ledové květy
na zamrzlých oknech a všechna ta krása, zarámovaná krajinou, obalenou jiskřivou
jinovatkou. Do vsi se vyjíždělo nejlépe na lyžích. Cesta nebyla sjízdná, musela se projíždět
sněžným pluhem. Potom se metrové sněhové náspy tyčily po obou stranách silnice a. Často
hrozilo i nebezpečí, že železnice mezi Lichkovem a Mladkovem nebude v provozu. V
takových dnech jsme byli úplně odříznuti od celého světa….“

Její vzpomínky sahají do předválečných dob, ale i naše české děti dokázaly využít sněhovou
nadílku a při pověstné ŠVITÁŽI projížděly na svých saních uličkami zasněženého Lichkova.

Veselé prožití svátků přeje
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Melichar.

Výroční členská schůze TJ. Uskuteční se v
sobotu 20. ledna 2018 od 16:00 hodin v sále
kulturního domu v Lichkově. Po skončení schůze
zábava s živou muzikou. Vstup volný. Srdečně
zveme!

TJ TATRAN LICHKOV
MISTROVSKÁ SEZÓNA 2017/2018
Výsledky podzimní části:
Lichkov - Ústí C
2:5 (0:5)
Mistrovice - Lichkov
5:2 (2:2)
Lichkov – Luková
3:0 kontumačně
Rudoltice B – Lichkov
1:3 (1:0)
Lichkov – Boříkovice
0:2 (0:1)
Helvíkovice - Lichkov
3:3 (1:1) pk 5:4
Lichkov - České Heřmanice
5:2 (2:2)
Kunvald - Lichkov
4:7 (2:2)
Lichkov - Žichlínek B
4:1 (3:1)
Lichkov - Kerhartice
1:2 (1:1)
Dolní Třešňovec – Lichkov
2:4 (1:2)

Tělocvična. Od soboty 27. ledna 2018 bude opět
zajištěna tělocvična ve Žluté škole v Králíkách.
Konkrétní čas bude předem vhodným způsobem
oznámen.

Tabulka po podzimní části:
1. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
2. Sokol Boříkovice
3. TJ Sokol Č. Heřmanice
4. TJ Tatran Lichkov
5. TJ Sokol Helvíkovice
6. FK Kerhartice
7. FK Mistrovice
8. TJ Luková
9. TJ Sokol Dolní Třešňovec
10. AFK Kunvald
11. TJ Sokol Rudoltice B
12. Fotbal Žichlínek B

40:6
20:13
34:18
34:27
28:22
32:30
27:22
18:28
29:31
25:46
11:33
11:33

29
29
22
19
19
17
16
13
12
8
7
7

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2018 všem
čtenářům Lichkovského Občasníku.
Jaroslav Merta, předseda TJ

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – bez starostí, z pohodlí domova
Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve
znění pozdějších předpisů.
Podání daňového přiznání
•

•
•

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího
období, dojde-li během roku ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně
poplatníka.
Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů a příloh lze získat na všech finančních úřadech.
Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronické podání (EPO).
Po zadání základních údajů o přiznávaných nemovitých věcech aplikace EPO automaticky doplní
hodnoty potřebné pro výpočet daně, daň vypočte a zkontroluje. Formulář je možné vytisknout a
podepsaný doručit na finanční úřad.

Placení daně prostřednictvím SIPO
•
•

•
•

Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance – plaťte daň z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO a budete mít záruku, že daň vždy zaplatíte včas.
Tiskopis „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ je dostupný na každém
územním pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR
(www.financnisprava.cz).
Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO (nebo aktuální rozpis
bezhotovostních plateb SIPO) doručte na finanční úřad (nejpozději do 31. ledna).
Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, vyřiďte si ho na pobočce České pošty (nelze využít spojovací
číslo jiné osoby, např. v případě manželů).

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
•
•
•
•

•

•

Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a pro
právnické osoby, které nemají datovou schránku.
Údaje potřebné pro placení daně budete mít ve své e-mailové schránce, nemusíte čekat na složenku.
Zapomenete-li daň zaplatit, správce daně Vám zašle upozornění e-mailem.
Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ je dostupný na
každém územním pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR
(www.financnisprava.cz).
Vyplněnou žádost, ve které poplatník jednoznačně určí jednu e-mailovou adresu, na kterou chce
dostávat informaci o placení daně z nemovitých věcí je potřeba doručit na finanční úřad (nejpozději
do 15. března).
Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf obdrží poplatník před splatností daně do
určené e-mailové schránky.

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FINANČNÍM ÚŘADU.

DPS sv. Kryštofa nabízí volné byty
k pronájmu
Dům pokojného stáří se nachází blízko hlavního
vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí. V blízkosti je
pobočka České pošty, obchod s potravinami a
autobusová zastávka.
Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů a osob
starších 50 let, které pobírají invalidní důchod, a které
se ocitly v nepříznivé sociální situaci (zejména osoby
žijící osaměle, žijící v nevyhovujících podmínkách,
příjemci pečovatelské služby).
Obyvatelé DPS jsou v základních životních
činnostech soběstační, ale pro zajištění některých
potřeb již potřebují z důvodu věku nebo zdravotního
stavu pomoc nebo péči jiné osoby. Bydlení v DPS
není určeno pro osoby, které jsou z důvodu svého
zdravotního postižení odkázány na komplexní péči
jiné osoby, osobám trvale upoutaným na lůžko,
osobám s psychiatrickým postižením, osobám, které
nejsou schopné klidného společenského soužití nebo
alkoholikům.
Cílem DPS je poskytnout možnost důstojného a
klidného prožití života v atmosféře bezpečí a důvěry.
Pomáhá prodloužit všestranně soběstačnost obyvatel,
podporuje a rozvíjí jejich fyzickou, sociální, duševní a
duchovní aktivitu.
Obyvatelé domu se rádi vzájemně setkávají,
využívají posezení na zahradě nebo ve společenské
místnosti. Za obyvateli také dochází děti místní

základní školy a tato setkání jsou velmi oblíbená jak u
seniorů, tak u dětí. V letošním roce si děti pro naše
obyvatele připravily divadelní představení, besídku
s písničkami, opékání buřtů na zahradě a předvánoční
posezení se zpíváním koled.
Obyvatelé jsou přijímáni na základě písemné
žádosti na předepsaném formuláři, který lze získat
v DPS v provozní době kanceláře (v pracovní den ve
středu v čase 10 – 12h a 13 – 14,30h) nebo na
webových stránkách http://uo.charita.cz/sluzby/dumpokojneho-stari-sv-krystofa/.
V DPS sídlí také Charitní pečovatelská služba,
která pomáhá obyvatelům DPS s některými činnostmi,
které již sami nezvládají. Klientům v DPS jsme
nápomoci dle jejich přání a potřeb – např. nákupy ve
městě, pomoc s úklidem domácnosti, praní a žehlení
prádla, pomoc při přípravě jídla a pití, doprovod
klientů do města, na úřady, k lékaři. Podporujeme
klienty ve zvládání činností s využitím vhodných
kompenzačních pomůcek – např. chodítka, sedátka na
vanu apod. Pomáháme udržet kvalitu jejich života či
zmírnit osamělost. K dispozici je u nás také sociální
pracovník, který poradí, jak řešit případné starosti.
Kontaktujte nás pro více informací:
Oblastní charita Ústí n.O., DPS sv. Kryštofa, Sokolská
68, 562 04 Ústí n.O.
Ladislav Bien, vedoucí DPS: tel. 730 804 220, e-mail:
ladislav.bien@uo.hk.caritas.cz
Pečovatelská služba: tel. 731 402 341, e-mail:
chps.uo@uo.hk.caritas.cz

Jménem Štěpána Tylše z Bartošovic v Orlických horách děkujeme za příspěvek
na jeho studijní pobyt v Kanadě, který se vybral ve výši 1228Kč na přednášce v
rámci Vánočního jarmarku.
Nikola Málková, Jiří Stejskal
Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 200 výtisků.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v únoru 2018 na měsíce únor, březen a
duben. Předpokládám uzávěrku pro podávání příspěvků do 26. ledna 2018 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
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