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Lyžařská běžecká oblast Buková hora - Suchý
vrch - novinky po sezónu 2017/2018
Pro nadcházející sezónu rozšířilo Sdružení obcí Orlicko technické vybavení k zajištění úpravy
lyžařských běžeckých stop o čtyřkolku na pásech se stopovacím zařízením. Čtyřkolka bude
doplňovat rolbu a to zejména v případech, kdyby použití frézy u rolby mělo za následek narušení
nebo zničení podkladu. Také ji budeme používat v místech, kde rolba z důvodu šířky neprojede. Na
pořízení čtyřkolky se stopovačem přispěl Pardubický kraj částkou 300 000 Kč.
Další důležitou novinkou je zvýšení parkovného na Červenovodském sedle z 30 Kč/den na 60
Kč/den od 15. 12. 2017. Zvýšená cena parkovného nám pomůže s vytvářením zdrojů na zlepšení
celého systému úpravy lyžařských stop. Vzhledem k stáří rolby musíme vynakládat stále více
prostředků na servis a výměnu některých částí rolby, musíme průběžně aktualizovat a rozšiřovat
informační systém, včetně např. vydání nových map či plánků tratí nebo musíme platit za
prohrnování parkoviště. Na druhou stranu jsme zachovali cenu za sezónní parkovací kartu ve výši
500 Kč. Karty jsou k dispozici v objektu informačního centra na Červenovodském sedle.
Děkujeme za pochopení!
RNDr. Antonín Fiala, manažer Sdružení obcí Orlicko

2

Volba prezidenta České republiky v obci Lichkov, volební okrsek č. 1
I. kolo ve dnech 12. a 13. ledna 2018, II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

byla vypůjčena celkem 6x. S pěti výpůjčkami
následují „Závod lásky“, autor: Cartland
Barbara, dále trilogie „Jak milovat lorda Ashe“,
„Jak překvapit lorda Jacka“ a „Jak svést lorda
Neda“, autor: MacKenzie Sally, dále „Ostrovy
splněných snů“, autor: Roberts Nora. Z našich
autorů, se čtyřmi výpůjčkami, následuje kniha
„Nevinná“, autor: Francková Zuzana, „Můžeš-li
se vdát dnes“, autor: Jakoubková Alena,
„Puntíkáři“, autor: Kratochvíl Miloš a dále
„Banánové rybičky“ a „Banánové chybičky“ od
Haliny Pavlovské. Vypůjčené tituly vesměs
korespondují s výpůjčkami rozloženými na
jednotlivé čtenáře, v našem případě především na
čtenářky.
Otevírací doba knihovny v měsících listopad
až duben včetně – každou středu, v měsících
květen až říjen včetně – každou sudou středu,
vždy od 15:30 do 18:00 hodin.
Registrace nového čtenáře je časově
neomezená. Poplatek za registraci neplatí děti,
dospělí zaplatí pouze a jen jednou Kč 10,--, další
poplatky se již nehradí. Přijďte se za námi
podívat, na Vaši návštěvu a na nové čtenáře se
těší
manželé Lenka a Roman Richtrovi

Obecní knihovna Lichkov
Obecní knihovna v Lichkově má ve svém
knihovním fondu téměř 3.000 knih k volnému
zapůjčení. Vesměs se jedná o beletrii pro děti,
mládež a dospělé, ale zastoupena je i naučná
literatura. Knihovní fond je průběžně doplňován
o nové tituly, zejména dle požadavků Vás, našich
čtenářů. Několik regálů knih zabírají i výměnné
fondy
zapůjčené
z Městské
knihovna
v Králíkách.
V roce 2017 měla knihovna celkem 120
registrovaných čtenářů, z toho 15 dětí. Během
tohoto roku jsme zaregistrovali 265 návštěvníků,
kteří si vypůjčili celkem 751 knih, z čehož 91
knih bylo v rámci naučné literatury. 259
výpůjček pak bylo knihovnicí prodlouženo.
Mezi nejpilnější čtenáře roku 2017, stejně
jako v letech předešlých, opět patří ženy.
Čtenářka s registračním číslem 016 si vypůjčila
76 titulů, čtenářka s registračním číslem 023 si
vypůjčila 55 titulů a čtenářka s registračním
číslem 053 si vypůjčila 53 titulů. Nejpilnějším
mužem je čtenář s registračním číslem 069, který
si vypůjčil 34 titulů a celkově se tak umístil na
sedmém místě v pořadí.
Nejžádanějším titulem byla kniha s názvem
„Manželé odvedle“, autor: Lapena Shari, která
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Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 11. prosince 2017:
Přítomni:

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

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana
Františka Faltuse.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 55/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Králíky, IČ 49314629, se
sídlem na adrese Králíky, ul. Moravská čp. 647, psč. 561 69 - dle přílohy.
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 56/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 992/2 – trvalý
travní porost o výměře 421 m2 a pozemkové parcely č. 992/5 – zahrada o výměře 579 m2, oba
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, a to do SJM panu Václavu a paní
Růženě Urnerovým, oba bytem Lichkov čp. 27, za účelem výstavby rodinného domu, za částku
v celkové výši Kč 31.710,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy
s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování rodinného domu do pěti let
bude účtována smluvní pokuta ve výši 50% z ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé, stanovené
na základě znaleckého posudku č. 3344-114/2017, ze dne 26. listopadu 2017, a to včetně DPH a
dále ke sjednání věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí ve vlastnictví a správě Obce
Lichkov.
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 57/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 10/2017 ze dne 11.
prosince 2017 – dle přílohy.
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Č.j.: 58/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na
rok 2018 jako přebytkový: příjmy ve výši Kč 8.415.420,--, výdaje ve výši Kč 7.904.420,--, vyšší
příjmy slouží k financování závazků z předchozího období ve výši Kč 511.000,-- - dle přílohy.
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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.
Informace obce podané v rámci zasedání dne 11. prosince 2017
• předsedající uvedl, že dotační titul na nákup
nového hasičského vozidla v rámci českopolské přeshraniční spolupráce, kde je
možno čerpat dotace až do výše 85%
uznatelných výdajů, řeší dotační program
IROP, specifický cíl č. 1.3 – Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof a dotační program Interregn V-A,
prioritní osa č. 1 – Společné řízení rizik,
konkrétně investiční priorita č. 1.1 – Podpora
investic zaměřených na řešení konkrétních
rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a
vývoj systémů krizového řízení; Obec
Lichkov splňuje podmínky být oprávněným
příjemcem dotace a má zajištěného
přeshraničního partnera; finanční prostředky
alokované v rámci IROP však již byly
vyčerpány, je možné, že bude dofinancování
programu, předpokládá se však uspokojení
již dříve schválených žádostí ze zásobníku ověřeno na územním odboru IROP pro
Pardubický kraj, paní Ing. Lenka Fodorová;
alokované finanční prostředky v rámci
Interreg V-A byly rovněž vyčerpány, nový
dotační titul již nebude vypsán - ověřeno na
Krajském úřadu Pardubického kraje, paní
Michaela Hrdličková; v souvislosti s tímto
proběhla registrace starosty v systému
MS2014+, prostřednictvím kterého se
podávají programové žádosti; předsedající
uvedl, že o této skutečnosti informoval členy
JSDH obce Lichkov na jejich výroční
schůzi; dne 10. prosince 2017 bylo v obci
předvedeno zásahové vozidlo JSDH obce
Žichlínek – cisternové vozidlo na vojenském
podvozku Tatra, čtyřmístná kabina, nádrž na

9 m3 vody, délka 9 m, celková hmotnost 25t –
zakoupeno z IROP a dotace MMR; předsedající
uvedl, že za podmínky možnosti čerpání dotace
by neměl problém s pořízením nového
zásahového vozidla, ale v současné době není
vypsán žádný vhodný dotační titul; pan Jan
Faltus uvedl, že musíme být připraveni na
případné dodatečné vypsání dotačního titulu a
kdo bude první, má šanci, v následném dotačním
období budou podmínky pro získání dotace
nepoměrně složitější; předváděné vozidlo si
členové jednotky osahali a vyzkoušeli, zejména
zda se vejde do stání v hasičárně – vejde;
předsedající uvedl, že má problém s celkovou
hmotností vozidla, která je 25t, protože v obci
nemáme žádný most, který by dosahoval této
tonáže – informace z mostní evidence bude
předána veliteli JSDH k následnému plánování
dopravy techniky k zásahům
• Vánoční jarmark – předsedající poděkoval
členkám a členům jarmarečního výboru – opět
zdařilá akce, dobrá reprezentace obce; „každý si
našel svého sněhuláka“
• byly dokončeny práce na opravě centrálního
kříže na hřbitově – 50% nákladů na opravu
hradilo Sdružení obcí Orlicko, obec Kč 40.000,• je zpracována mostní evidence mostů a lávek ve
vlastnictví Obce Lichkov, mosty jsou v dobrém
technickém stavu, příští rok proběhnou drobné
opravy, tonáže: horní konec 22t (osazeno
dopravními značkami), u kravína 18t (osazeno
dopravními značkami), u kovárny 13t, pod
bývalou masnou 22t, tři mosty 12t a obě lávky
2,5 kN/m2 – dopravní inženýr nedoporučuje
osazovat tyto mosty dopravními značkami
z důvodu omezení tonáže místních komunikací
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•
•

•
•

na vjezdu – 5t (oboje značení by bylo
zmatečné a pro řidiče zavádějící)
byly započaty práce na opravě wariňáku –
spolupráce
se
SOU
opravárenským
v Králíkách
OPS Králický Sněžník – 4. prosince 2017 se
konala správní rada, v roce 2018 končí
udržitelnosti posledních projektů, vytváření
informačních letáčků členským obcím,
propagace v rámci geocachingu – schránky i
v naší obci, fotodokumentace členských obcí
(pozemní i z dronu – čtyři roční období)
separovaný odpad – problémy s plasty –
nevyvezené kontejnery u sběrného místa
z důvodu kontaminace stavebním odpadem
nedoplatky vůči obci k 11. prosinci 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 1.818,--), 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 8.520,--),
vodné a stočné za 2/3 2017 Kč 9.442,-(původně Kč 16.974,--), vystavené faktury
Kč 1.586,-- (původně Kč 1.586,--), odpady
Kč 15.847,-- (původně Kč 16.713,-), většina

•

•

•

•

•
•
•
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nedoplatků na vodném, stočném a na odpadech je
vymáhána
plnění rozpočtu k 30. listopadu 2017: příjmy
schválené Kč 7.830.500,--; upravené Kč
8.538.909,-; skutečnost Kč 8.698.859,-- - příjmy
na 101,87 %; výdaje schválené Kč 7.487.600,-- ;
upravené Kč 10.377.599,-- ; skutečnost Kč
9.557.293,-- – výdaje na 92,10 % - „finka“ je
vyvěšena na webu
13. prosince 2017 – Policie ČR Praha IV –
předvolání starosty k podání vysvětlení ve věci
plánovaného
kontejnerového
překladiště
v průmyslové zóně Lichkov
19. prosince 2017 se v Těchoníně uskuteční
Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, společně
se setkáním starostů v rámci centra společných
služeb
20. prosince 2017 – Vánoční vystoupení
Základní školy a mateřské školy Lichkov na sále
OB – zvou děti mateřské a základní školy,
pedagogický sbor a zaměstnanci
23. prosince 2017 – tradiční Vánoční Vigilie
v lichkovském kostele – zvou pořadatelky,
pěvecký sbor a obec
ve dnech 27. – 29. prosince 2017 bude Obecní
úřad Lichkov uzavřen z důvodu zpracovávání
účetní závěrky
prezidentské volby ve dnech 12. – 13. ledna
2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27.
ledna 2018 – volební místnost v zasedačce OÚ –
případní zájemci o výkon funkce člena okrskové
volební komise nechť kontaktují starostu obce.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018
Letošní Tříkrálová sbírka je za námi. Téměř
jarní počasí vylákalo do ulic orlickoústeckého
okresu více než dva tisíce dobrovolníků, kteří i
letos přinesli lidem přání štěstí, zdraví, a písmeny
K+M+B požehnání jejich příbytku. I letos jsme
viděli slzy a radost v očích starších lidí, kteří Tři
krále netrpělivě očekávali, nebo úžas v očích
malých dětí…
V dnešním světě jsme sváděni strachem
či pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje, než
spojuje. Tříkrálová sbírka je ale krásným
příkladem
toho,
že
dokážeme
dobře
spolupracovat na společném díle. Charita, obecní
úřady, farnosti, občanské spolky, stovky
dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako

smysluplnou akci, do které se každý svým dílem
už 18 let obětavě zapojuje.
Jako organizátor akce a příjemce vybraných
peněz vyjadřuje Oblastní charita Ústí n. O.
upřímné poděkování všem, kdo se na Tříkrálové
sbírce podílejí, a také všem, kdo do sbírky
přispěli.
Podrobné výsledky najdete na webu OCH
www.uo.charita.cz
Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni
27.2.2018 na divadelní představení Větrná
pohádka v 18 h. v Orlovně Letohrad-Orlice.
Za Oblastní charitu: Iva Marková

Tříkrálová sbírka v Lichkově
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych poděkovala všem lidem, kteří svými dary přispěli na Tříkrálovou sbírku, která je, jak
všichni víte, zaměřena na pomoc lidem v nouzi. Velké díky také patří koledníkům, kteří se vydali na
cestu v téměř jarním počasí. Ráda bych poděkovala i vedoucím skupinek, bez nichž by nebylo možné
sbírku uskutečnit. Měli jsme radost z tak vřelého přijetí, kterého se nám často dostalo.
V letošním roce 2018 jsme vybrali částku 14 269,- KČ.
Jana Faltusová
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Policie České republiky
informace č. 1
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům
v kraji připomněli důležité preventivní rady a
zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali
oběťmi různých podvodníků nebo zlodějů.
Preventivní rady budou vydávat formou
tematických článků, které budou zasílat na vaše
obce. Témata budou jistě zajímavá. Například
podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné
nabídky zboží či služeb, legendy podvodného
vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři
v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči –
povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní
bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita,
tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do
neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy,
kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit,
aby naše články byly zajímavé a tak občas
přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste
věděli, co se ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku
připomněli čísla tísňových linek a postup při
podávání trestního oznámení. Začneme druhým
zmiňovaným tématem a to podáváním
„trestního“ oznámení. Oznámení na Policii
České republiky může podat kdokoliv (nikoli
pouze poškozený), oznámení lze podat písemně
nebo ústně a samotné oznámení lze podat na
kterékoliv oddělení policie nebo na státní
zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá
charakter neodkladného tísňového hovoru na
linku 158, můžete se obrátit na policisty
z nejbližšího obvodního oddělení policie.
V naléhavých případech můžete samozřejmě
volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám
jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení
komunikace a následné pomoci je dobré vědět
základní údaje k oznamované události, což jsou
minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší
upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda
potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů.
Obecně i při podávání oznámení na obvodní
oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je

to možné a tyto informace má) připravit
odpovědi na základní otázky typu CO se stalo,
KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY
k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke
skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání
spácháno či způsobeno, PROČ se podle
oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK
jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda
na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý,
nicméně pokud se něco stane a člověk je ve
stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti
nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme
zmínili číslo tísňové linky policie a to číslo 158.
Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo
150. Zdravotnická záchranná služba má linku
tísňového volání 155. Rovněž je možné si
přivolat pomoc voláním na jednotné číslo
evropského volání 112. Nicméně doporučujeme,
jen
jednu
složku
pokud
potřebujete
z integrovaného záchranného systému (dále jen
IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné
složky. Číslo 112 se využívá především
v případech, že potřebujete na místo dvě a více
složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš
MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a
doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy
akutně potřebujete pomoc záchranné služby,
volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť
sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů
z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince
155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro
neslyšící, kde operační důstojník komunikuje
s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS
zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158.
Na úplný závěr můžeme uvést malou
zajímavost - dětem jako mnemotechnickou
pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme
pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo
z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička
evokuje pouta používaná policisty, u linky 155 –
pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla
150 – nula představuje rybník plný vody, kterou
hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

VÁNOČNÍ JARMARK
LICHKOV 2017
Vánoční jarmark se tentokrát konal ve dnech
1. a 2.12.2017, opět pátek a sobota. I tentokrát
měl Jarmark své hlavní téma - tím byli sněhuláci,
sněhulačky a sněhulčata. Návštěvnost byla
skvělá, příchozí nikdy nepočítáme, ale bylo jich
hodně. Oproti loňsku se ale přeci jen něco
změnilo. Zdálo se nám totiž, že už se naši
návštěvníci naučili chodit, ne aby koukli, koupili
a zase běželi, ale aby poseděli, popovídali si,
něco dobrého snědli, zkrátka že chodí, aby se
zastavili a prožili si tu příjemnou atmosféru. A to
nás těší, proto to děláme :)
K vidění opět bylo mnoho různých
výtvarných dílek malých i velkých, sněhuláci,
vánoční stromečky, prodej vánočních dekorací,
občerstvení, k poslechu v pátek zahráli Docenti,
v sobotu nás opět bavilo duo klavír a housle Věra Foglová a Jaroslava Doudová, přijel i
Lalakroužek z Králík. Ochutnávky byly chutné,
vyzdvihnout si zaslouží hlavně kategorie
domácích likérů, kterých se sešlo opravdu hodně
a byly vynikající. Měli jsme i novinku - sobotní
promítání fotek z Kanady, kterou nás provedli
Jura Sejskal, Honza Kubeček a Nikola Málková.
Pojďme se teď ale podívat také do zákulisí
toho všeho dění a jarmarečních příprav. Kdo že
to vlastně pro nás ty Jarmarky připravuje?
Je nás asi 10, jsme z Lichkova a Boříkovic,
máme mezi sebou ty kdo hýří nápady, ty kdo
mají šikovné ruce i ty, kdo umí organizovat.
Občas jsme blázniví všichni, občas jen někdo,
občas se nám podaří pobláznit i další lidi. Už
jsme tým, který se vzájemně doplňuje, víme co
od sebe navzájem čekat a víme, že chceme laťku
našich Jarmarků ani ne tak pokaždé zvyšovat,
protože to by asi donekonečna nešlo, ale alespoň
udržet na stejné úrovni. Aby se u nás lidem líbilo
- místním i přespolním, aby si tu prožili něco, co
je sblíží a pohladí na duši.
Téma každého nového Jarmarku se většinou
rodí už s koncem toho posledního, některé
spontánně, některé odsouváme, aby dozrálo,
často prostě pojmeme nápad a sami jsme pak
překvapení, co z něj vyleze.
Přesně takhle vypadala tentokrát výroba
malých sněhuláčků. Pojaly jsme nápad ...
Když jsme se sešly poprvé, měly jsme
hromadu starých novin z Kralické knihovny, 4
lahve tapetového lepidla, lavor a věděly jsme, že

z toho chceme uplácat hromadu koulí. S metodou
pokus - omyl jsme se vnořily do lavoru a koulely
až se hory zelenaly ...
Když jsme se sešly podruhé, sestavovaly jsme
z těch novinových koulí sněhuláky, kteří
připomínali sněhuláky jen proto, že jsme o tom
byly pevně přesvědčené ...
Když jsme se sešly potřetí, bílými spreji jsme
se snažily přesvědčit pro změnu i ten novinový
papír, aby se tvářil jako sněhulák. To, že
některým sněhulákům se nám ne a nedařilo
zakrýt různé fotografie různých našich i
významných politiků na různých i méně
lichotivých místech nás trochu znervóznilo, ale ...
„se to určitě ztratí, až to zaschne“...
Čtvrtá schůzka byla nejveselejší a ne jen kvůli
tomu vínu ... :) Z domova jsme donesly liché
ponožky - ano, ty, co nám záhadně zbydou po
každém praní prádla v pračce - a z těch jsme
sněhulákům začaly vyrábět čepice a šály. Časem
se naše tvořivost poněkud uvolnila a přišly na
řadu sukně, barety, podprsenky, ... Z ořezaných
kousků tužek jsme nalepily nosy, ručky z
ťapťátek do dýmek, namalovaly jsme první
obličeje a postupně se propracovávaly k
důmyslnějším a bizarnějším úsměvům, šklebům,
a jiným výrazům ... Najednou jsme před sebou
měly sněhuláčky s výrazem v obličeji, s vlastními
osudy a příběhy ... Snad to bylo skutečnou
podobností, snad narůstajícím vlivem vína, ale
naši sněhuláci najednou měli konkrétní jména po
místních osobnostech a spolcích :):):) - byli tu
SDH Lichkov s hadicí z brčka, TJ Tatran
Lichkov s míčem a půllitry :) , tenisti s raketami,
zahrádkáři s hráběma, Ski Alp Dolní Morava se
svým stylově vyladěným lyžařem, ZŠ a MŠ
Lichkov, Big Band Letohrad, Lalakroužek s
fešnou zpěvačkou ... a nad tím stáli pospolu náš
pan místostarosta a starosta, otírajíc si nad vším
tím hemžením starostovské čelo kapesníčkem
... :)) měly jsme báječný pocit.
Vytvořily jsme něco, co samo chtělo
existovat. Obyčejné noviny a lepidlo byly
povýšeny do jiného rozměru a i když je ten pocit
nesdělitelný, běžnému návštěvníkovi by se zdál
přinejmenším bláznivý, my jsme se na Jarmarku
na své sněhuláčky s láskou usmívaly ...
Inu - takhle nějak to také vypadá v zákulisí :)
A až se vás zase bude někdo ptát, kolik za to
máme, řekněte mu, že moc. Že se to nedá vyčíslit
:)))
Za jarmareční tým Daniela Pretoriusová
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Zapouštění kořenů II.
Je s podivem, kolik našich spoluobčanů nechápavě
kroutí hlavami, když zaslechnou poznámku o divadlu
v Lichkově, dokonce o úspěších, které naši rodiče či
prarodiče dosáhli v kategorii činnosti jejich
odbornosti tolik vzdálené. Je až neuvěřitelné, že
hlavním motorem lichkovských ochotníků byl
Antonín Macan, prostý dělník, který se po dobu 12ti
let věnoval divadlu v Letohradě, a po přestěhování se
do Mladkova nakonec přišel k nám, do Lichkova.
Tady všechen svůj volný čas obětoval činnostem
spojených s divadlem (k jejichž vykonávání je dnes
třeba odborného vzdělání).

v podobě kina: začínající herce Barvínka, Pichnera a
Kaleckého nadchla instalace promítacího přístroje,
začala se přistavovat promítací kabina, docházka
herců na nácvik her začala váznout a sám režisér
Novák se o kino velice zajímal. Nácvik další hry
„Jedenácté přikázání“ se zpozdil natolik, že mohla být
uvedena až 25.března 1951. Přesto zájem
spoluobčanů o divadlo byl značný - na hru přišlo 182
diváků, vybralo se 1 713,- korun, což znamenalo čistý
výdělek 1 557 Kč. Vystoupení absolvovalo 12 herců a
o režii se postaral F. Novák. Přesto ochotnická
činnost stále více upadala. Chyběla obětavá práce
organizační – motor, tedy člověk, který by svým
přístupem, nadšením i obětavostí dokázal
rozpohybovat
spoluobčany
a
bojovat
za
životaschopnost vesnického divadelnictví. Chyběla
aktivita Franty Nováka, který se stal vedoucím místní
odbočky státního kina, stále obtížnější byl problém
stavby a opětné likvidace jeviště, protože kino
uzavřelo s hostincem smlouvu na blokaci všech
nedělí a svátků v roce. Rovněž pak bylo třeba počítat
s tanečními zábavami. Neměli bychom zapomínat na
skutečnost, že starost o stavbu a rozebrání kulis zbyla
většinou na režisérovi a soboty byly v té době ještě
pracovními dny.

Samozřejmě, že nelze jmenovat pouze jediného
člověka, který stál u vzniku divadelní scény v malé,
pohraniční vesničce. Tento společenský fenomén
vyžaduje v první řadě aktivitu přátel, na které je
možno se dlouhodobě spolehnout. Proto také první
ochotníci byli občané, bydlící blízko sebe, tedy
sousedé navzájem si potřební. Proto se také dosti
často objevují v obsazení herců jména Náglovi,
Smetanovi, Dvořákovi, Macanovi, Majtanovi,
Novákovi, rodina Tichých a řada dalších, jejichž
bydliště bylo v jiné části obce.
Do roku 1956 se na provizorním jevišti Lichkovského
divadla vystřídalo (třeba i v malých rolích) 85
účinkujících(!), kteří sehráli 24 inscenací ( jména
všech herců jsou uvedeny na dokumentu, který si je
možno vyzvednout v úředních dnech na OÚ Lichkov).

Nakonec proběhl rok 1952 bez jediného divadelního
představení! V této době se však objevuje mezi
lichkovskými ochotníky Antonín Macan. Přivedl
Dramatický soubor JZD Mladkov a jako jejich režisér
na lichkovském jevišti předvedl hru „Šest
zamilovaných“. Brzy na to se do Lichkova
přestěhoval,
začal
nacvičovat
s lichkovskými
ochotníky v kanceláři JZD Lichkov novou hru „Peníze“
a v dubnu 1953 ji v Lichkově uvedl. V kronice je
uváděno: „Představení mělo velmi dobrý úspěch.
Hlediště bylo úplně vyprodáno, návštěvníci přepláceli
vstupenky! Ve hře zahrála velmi dobře Růžena
Šulcová!“

V minulém čísle Občasníku je pod obrázkem herců
lichkovského divadla poznámka, že je fotografie
z pozdější doby. Ano – první představení se hrálo 18.
dubna 1949. Hra o třech dějstvích se jmenovala „Pro
lásku a svobodu“. Její námět byl brán z dob okupace
a režíroval ji František Novák. První amatérští herci
byli Emilie Náglová, Ludmila Kalousová, Ludvík Šedý,
Josef Motyčka, František Novák, František Krištofek,
František Mrština a Milada Boháčová. Ještě téhož
roku ředitel místní školy Kudláček zrežíroval hru o
mládeži „Na letním bytě“, jejíž obsazení vybral
převážně z dospívající mládeže: Dytrtová Marie,
Majtanová Marta, Brůnová Hana, Šťovíček Jaroslav,
Motyčka Josef, Friml Ladislav, Rychlá Slávka,
Kostková Anna, Lipenský Vlastik, Hložek Jaroslav,
Friml Jan a Beranová Milada. Byla to náborová
záležitost, protože z původního souboru se zúčastnili
pouze dva herci.
Zdálo by se, že divadelnictví zapustilo svoje kořeny,
ale nebylo to tak jednoduché. Psal se rok 1950 a
v Lichkově se v kulturní práci objevila konkurence
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O týden později se hra opakovala v Mladkově. Obě
představení navštívilo celkem 196 diváků a čistý
výnos byl 3.972 korun! Těchto představení se
zúčastnili na jevišti Macan A., Dvořáková, Brůnová,
Jareš, Vaničková, Šulcová, Vlček, Brůna, Mlynář,
Barvínek, Motyčka, Novák a Macan J.

Také Silvestrovské veselice byly organizovány členy
divadelního souboru. Jako konferenciér se představil
Alois Jareš, sólové zpěvy absolvovaly Jaruška Šulcová,
Anna Tichá a Marie Valentová. Do programu se
zapojilo 19 členů souboru. O půlnoci „…..po tradičním
zhasnutí a zapálení světel přišlo vřelé stisknutí rukou
a radostné blahopřání k Novému roku 1955….“ Bylo
by na místě podívat se znovu na fotografii, podobnou
té z minulého čísla Občasníku. Byla pořízena se
zpívajícími herci o něco později (pravděpodobně po
představení „Restaurační personál) a jsou na ní
(kromě herců ) i hudebníci, doprovázející
představeníV tomto roce se už vážně mluví o
organizačních i technických změnách v lichkovském
divadelnictví.
Na
dubnové
členské
schůzi
Dramatického
souboru seznamuje
přítomné
předseda Rychtr o ustavování „Osvětových besed“.
Tato organizace se buduje také v Lichkově.
Předsedou se volí Josef Majvald. Zároveň divadelní
soubor přechází pod utvořenou OB Lichkov. Další
změna se týká přípravy materiálu pro budování
nástavby sálu u nádražního hostince. Konečně se
začíná rýsovat i podoba nového jeviště!

Zapojení se Antonína Macana do společenského
života v Lichkově lze označit jako opětné zrození
ochotnické činnosti obyvatel obce. Jeho zkušenost
z divadelnictvím, působením v Letohradě a následně
v Mladkově, zažehlo novou jiskru v myslích prostých
občanů a tak se u nás opět (v „polních“ podmínkách,
které nabídlo JZD) začalo zkoušet s novým nadšením.
Přišla hra „Buky pod Polanou“, „Dámy a husaři“,
„Gorali“, „Statní otcové“ a „Václav Hrobčický
z Hrobčic“. U příležitosti divadelních představení se
také prezentovala kapela místních samouků –
„Švitorka“ , která hrála o přestávkách mezi
jednotlivými dějstvími a často jezdila i k vystoupením
do okolních obcí. Po každém představení nechyběla
pochvala režiséra, a tak se před oponou často klaněli
Kumstová Marta, Macanová Růžena, Kalousová
Ludmila, Rychtr Václav a Kalous Václav. Mile působí
poznámka v kronice: „ Hudba jezdila všude s náma a
byly to veselé návraty domů, ať již se jelo autobusem,
koňmi nebo s kufírkama pěšourem…. Byla radost nad
tím, že rozšiřujeme umění Dramatického souboru JZD
Lichkov…“ a nebo „ ….půvabnou postavu Marie
Kalenicové ve hře vytvořila výborně Anna
Dvořáková“.

Vedení divadelního spolku napřelo své síly na
přípravu blížících se stavebních prací. Tak byly
uvedeny pouze dvě nové hry – „Rodinná záležitost“,
ve které se předvedl ve výborném světle Gustav
Rozenberger, a „Paní Marjánka, matka pluku“, v níž
sklidila největší potlesk Emilka Náglová, z mužů
Václav Kalous a Antonín Macan.

Poznámka: Prosím pamětníky, kteří poznávají na obrázku účastníky představení, aby poznamenali jejich jména
na papír a zanechali jej v kanceláři OÚ Lichkov.
Děkuji Melichar
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Informace obce
•

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
• platby za vodné a stočné za 3/3 roku 2017 – obecní úřad děkuje všem poplatníkům, kteří řádně a
včas uhradili poplatek za vodné a stočné, současně vyzývá zapomětlivé poplatníky k úhradě
poplatku, případně nabízí možnost uzavření splátkových kalendářů
• kompostéry – zájemci o domácí kompostéry, kteří v minulosti nahlásili svůj zájem o kompostér, si
jej můžou vyzvednout na obecním úřadu, nejlépe po telefonické domluvě se starostou na telefonu
731 469 469 nebo 465 635 531
• zasedání Zastupitelstva obce Lichkov – dne 12. února 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Lichkov – nečekejte na zápis, přijďte na jednání

Významná jubilea
únor:
Moravcová Olga
Rosenberger Gustav
Matoulková Věra

87
82
75

březen:
Švecová Anežka
Stejskalová Jaroslava
Loufková Miluše

85
80
60

duben:
Štorková Žofie

93

VELIKONOČNÍ JARMARK LICHKOV – 23. – 24.3.2018
Přijďte opět pobýti a tentokráte si prožíti atmosferu 1. Republiky. Strojení běžné, kdo chce,
může se stylisovati. Hudba, prodej, občerstvení, ochutnávky, ...
Pátek 23.3.2018
Začátek již od 16.00 hodin, hudba od 19.00 hodin MiFo Band - hudba k lehčímu tanci i poslechu.
Sobota 24.3.2018
13.00 - 18.00 hodin. Prodej zabijačkových pochoutek. Hudbou nás bude provázeti Oktet girls a Swing
friends.
Za jarmareční tým Daniela Pretoriusová
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TJ Tatran Lichkov
Dne 20. ledna 2018 proběhla na sále obecního kulturního domu v Lichkově výroční valná
hromada TJ, v jejímž čele stojí 7 členný výkonný výbor: předseda Jaroslav Merta a členové Vladimír
Bula, Jan Doleček ml., Radek Filip, Miloslav Gerža, Martin Jelínek a Martin Matoulek ml. Valné
hromady se zúčastnilo 21 členů, tedy nadpoloviční většina z celkového počtu 40 členů a 18 hostů.
Byly předneseny zprávy o činnosti a hospodaření TJ za období od minulé valné hromady a zpráva
kontrolní komise TJ (pracuje ve složení Pavel Kulaxidis, Pavel Schreiber a Jan Šplíchal st.) Přítomní
si vyslechli také informace k plánovaným akcím TJ v roce 2018. Po ukončení oficiálního programu
schůze proběhla zábava s živou muzikou.
Sobotou 27. ledna 2018 začala sportovní příprava mužstva na fotbalovou sezónu. K dispozici
máme vždy od 10 hodin do 12 hodin tělocvičnu Žluté školy v Králíkách a po předchozí domluvě i
případně hřiště s umělou travnatou plochou v Králíkách a Letohradě. V rámci přípravy proběhne od
22. března do 25. března 2018 soustředění mužstva v Čenkovicích, opět se zázemím v Penzionu Starý
mlýn (www.penzionstarymlyn.cz).
Fotbalová sezóna Okresního přeboru 3. třídy nám začíná zápasem proti vedoucímu týmu
soutěže Ústí nad Orlicí C netradičně v pátek 6. dubna 2018 od 18:00 hodin na jeho umělé travnaté
ploše v Ústí nad Orlicí. Přikládám předběžný termínový rozpis našich zápasů, ale upozorňuji, že
kluby mají stále možnost žádat Okresní fotbalový svaz o změnu termínů svých zápasů, takže je
pravděpodobné, že rozpis ještě zaznamená zněny, např. místo neděle se bude hrát v sobotu a naopak
nebo dojde k časovému posunu začátku utkání.

Kolo
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Domácí
Ústí n. Orlicí
Lichkov
Luková
Lichkov
Boříkovice
Lichkov
Č. Heřmanice
Lichkov
Žichlínek B
Kerhartice
Lichkov

Hosté
Lichkov
Mistrovice
Lichkov
Rudoltice B
Lichkov
Helvíkovice
Lichkov
Kunvald
Lichkov
Lichkov
D. Třešňovec

Den
pa
so
ne
so
so
so
ne
so
so
so
so

Datum
06.04.
14.04.
22.04.
28.04.
05.05.
12.05.
20.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.

Výkop Odjezd
18:00 16:30
16:00
16:00 14:30
16:00
15:30 14:30
16:00
16:00 14:15
16:00
17:00 15:30
16:00 14:30
16:00

Za TJ Tatran Lichkov: Jaroslav Merta, předseda TJ
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budeme přiřazovat historické události. Držte nám
palce, ať se nám podaří seznámit se s českou historií
posledních sta let co nejlépe.

Nahlédnutí do naší školy
Vážení čtenáři,
Máme za sebou náročné, ale krásné předvánoční a
vánoční období. Doufám, že jsme si ho všichni užili
v pohodě a radosti, tedy tak, jak to k Vánocům patří.
My ve škole určitě.

Školkové děti se v průběhu měsíce února zapojí do
projektu Naše školka připravovaného Orlickým
deníkem.
Škola pokračuje už od podzimních měsíců ve
spolupráci se ZŠ v Červené Vodě na projektu Výuka
přírodních věd nově. Zatím se školili dva učitelé.
Škola získala sadu čidel na měření nejrůznějších
veličin a k tomu i příslušné programové počítačové
vybavení. V měsíci únoru se pak budeme se žáky
věnovat některým měřením. Těšíme se na to.

Pro obyvatele obce Lichkov jsme připravili krátký
program, který jsme předvedli při rozsvěcení
vánočního stromku. Hlavní úsilí všech žáků i učitelů
bylo ovšem soustředěno na předvánoční vystoupení.
Všichni jsme pilně nacvičovali a nepřestávali jsme, ani
když se nám vše úplně nedařilo. Výsledkem bylo
pěkné vystoupení dětí z mateřské školky i dětí ze
základní školy. Všem dětem i pedagogům bych chtěla
ještě jednou poděkovat.

A na závěr chci všechny obyvatele pozvat na
masopustní průvod masek. Masopustní úterý, letos
13. února, bude již podruhé spojeno s maškarním
průvodem. Maškarní průvod bude vycházet v deset
hodin ze školy. My se chystáme a těšíme se. Vždyť
Masopust patří k tradici českého venkova.

Začínáme nový kalendářní rok a škola začíná pátý
měsíc v novém složení. Republika si bude připomínat
sto let existence. Ani my ve škole nebudeme stát
stranou. I my se podíváme do historie. A začneme
pěkně od začátku, podíváme se na historii vlastní
rodiny. Sestavíme si malé rodokmeny. Do nich pak

Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

Oznámení
ZŠ a MŠ Lichkov nabízí možnost odběru obědů pro veřejnost. Cena jednoho oběda , tj. polévka a hlavní jídlo, je
48,-Kč. Přihlásit se můžete u vedoucí školní jídelny paní Luksové přímo ve škole a nebo na telef. čísle
725 568 315 rovněž u paní Luksové.
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Zpětný odběr pneumatik – jak to vlastně funguje?
Pneumatika není komunální odpad a její
likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného
produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla
co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a
nekončila jako odpad ve sběrném místě či
dokonce jako černá skládka.

pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další
produkty. Zařízení na energetické zpracování
pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také
provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku
emisí.

Jistě již víte, že obyvatelé obcí a měst mají
možnost staré pneumatiky odevzdat bezplatně, v
rámci zpětného odběru, na místě prodeje – tedy v
pneuservisu a autoservisu, a to bez ohledu na
značku či místo jejich nákupu. Je potřeba začít
tuto možnost plně využívat a tím ulehčit
především obecní pokladně. Pneuservisy,
autoservisy a místa prodeje pneumatik jsou
přirozená místa sběru – nikoliv ale sběrné místo.

Místa zpětného odběru zřizují všechny
povinné osoby (výrobci a dovozci pneumatik) a
jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva
životního prostředí v sekci Zpětný odběr výrobků
v
odkazu
Pneumatiky
a
oleje
http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. Zde najdete
místa zpětného odběru těch výrobců, kteří se
rozhodli plnit své zákonné povinnosti
samostatně. Místa, která bezplatně sváží
provozovatel kolektivního systému Eltma pro
povinné osoby, kteří se účastní kolektivního
systému,
najdou
občané
na
stránkách
www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Zadáním
názvu města si jednoduše najdou nejbližší sběrné
místo, a to pomocí přiblížení a oddálení. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto je dobré
pro aktuální situaci vždy navštívit výše zmíněné
stránky.
zdroj: www.ekokom.cz

Jako autorizovaný kolektivní systém
organizující svoz a likvidaci pneumatik funguje
nezisková společnost s ručením omezeným ELT
Management Company Czech Republic (Eltma),
která zapojeným firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České
republice. Financování samotného systému je
zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a
likvidace je v rukou zpracovatelů, vybraných na
základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou
sváženy z jednotlivých sběrných míst a
převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky
jsou následně využívány jak materiálově, tak také
energeticky. Materiálovému využití předchází
separace ocelových kordů, textilu a gumového
granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v
hutním průmyslu, textil například do izolačních
desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy
pro dětská hřiště, sportoviště, tlumící podložky

Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 200 výtisků a bylo Vám bezplatně
doručeno až do Vaší schránky. Přílohou je odpadový kalendář 2018.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v květnu 2018 na měsíce květen a červen.
Předpokládám uzávěrku pro podávání příspěvků do 20. dubna 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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