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VELIKONOČNÍ JARMARK LICHKOV 2019
Proběhl 12.-13.4. a navzdory našim předpokladům
byl snad zase úspěšnější než ten předchozí. Alespoň
počtem příchozích určitě ano. Jako vždy jsme zvolili
základní téma, okolo něhož se vše točilo. Tím
tématem bylo tentokrát DŘEVO. Od pana truhláře
Vacka jsme si nechali naplátkovat pár dřevěných větví
a ještě před jarmarkem jsme v rámci našeho
organizačního týmu z takto vzniklých placek,
placiček, špalíků a větviček vytvořili první artefakty
na výzdobu a výstavu. Do toho se nám podařilo
domluvit se s pár přespolními dřevosochaři, kteří
přislíbili nejen dodání jejich dřevěných soch na
výstavu, ale i osobní účast. A když nám pak účast
slíbil i dechový orchestr ZUŠ Králíky včetně
tanečníků, country kapela a tanečnice z Letohradu,
věděli jsme, že se opět schyluje k povedené akci.
S dovezením soch nám pomohla obec, sami
bychom to nezvládli. A že jich bylo! Ze Šanova od
pana Romana Bubáka jsme dovezli asi 15 soch a
sošek, včetně obrovského hrocha, pak od pana Petra
Polácha ze Sobkovic dalších asi 25 soch různých
zvířat, indiánů, klubající se ptáče, které stálo na stole
u dezertů a bylo vytesané přímo pro náš jarmark.... A
od pana Štefana Hrudky z Vlčkovic – menší detailně
opracované sošky hned za vchodem do sálu. Sochy
byly rozmístěné všude, ve vstupní hale různá zvířata,
v prostorách šatny pak byla medvědí sluj s 5
medvědy, pod malým pódiem bylo pár špalíků
vyřezaných jako totemy okolo ohniště. Z půdy jsme
opět vynesli pár bývalých divadelních kulis a na
velkém pódiu z nich vytvořili prostor lesa, který byl
umocněný malým tee-pee stanem na hraní v dětském
koutku, který se dětem opravdu moc líbil.

Po všech složitých a vydatných přípravách jarmark
opět zahájily děti z naší lichkovské školy, které se již
tradičně přišly podívat už v pátek dopoledne. Opět pro
ně byla přichystaná i dílna – využili jsme zbylých
placek a větviček od pana Vacka a z nich si děti
pomocí tavné pistole vytvořily různé krásné
velikonoční dekorace. Moc se jim to povedlo. Ostatní
členové organizačního týmu mezi tím pilně mazali a
připravovali mísy s obloženými chlebíčky a různé
zákusky na odpoledne.
Páteční odpoledne v 16.00 pak začal oficiální
program jarmarku. U stánků se usadili stánkaři –

šperky, oblečení, keramika, dekorace, sýry, bylinky,
pochoutky. I prodej zákusků a chlebíčků nabral skvělé
tempo, pivo a limo se točilo proudem, lidí byla
spousta. S programem se nám nejdříve představila
naše ZŠ a MŠ Lichkov, měli připravené pásmo
písniček s tancem, na klávesy je doprovodil Milan
Fogl. Krása :) Zlatým hřebem pak bylo vystoupení
dechového orchestru ZUŠ Králíky, který čítá cca 20
členů – děti i dospělí, opět pod dirigentským vedením
Milana Fogla. Jejich vystoupení bylo tak úžasné, že
mnohým se z tohoto dechového orchestru dech až
tajil! Hráli skvěle, dlouho, tanečníci tančili, všichni
pak sklidili obrovské ovace, přídavky nebraly konce,
kdo zažil, souhlasí, kdo nezažil, neví. Díky Milane,
skvělá práce!!
V sobotu od 13.00 pak program pokračoval.
Stánky, chlebíčky, zákusky, občerstvení, vše jako v
pátek, k tomu se opět přidali i uzenáři se svými
dobrotami, živá hudba ve stylu folk a country od
hudebního seskupení Jašeto od Žamberka, živou
hudbu přijely svým vystoupením proložit tanečnice ze
skupiny Babylenky z Letohradu – předvedly krásné
břišní tance. Osobně dorazil i pan sochař Petr Polách,
který venku před vstupem předvedl naživo jak se
motorovou pilou vyřezává socha. Z kusu špalku
vyřezal sovičku s knihami, na níž jsme později
nechali dovyřezat znak Lichkova. Tuto sochu od něj
obec odkoupila a tuším, že je možno ji vidět v
zasedací místnosti na obecním úřadě.

Zdarma také opět probíhaly ochutnávky různých
mňamek – tentokrát vajíčkové pomazánky, zeleninové
saláty a pivo.
Výherci: zeleninové saláty: 1. místo – Radka
Šveráková, Boříkovice (vzorek č. 2), vaječné
pomazánky: 1. místo – Anička Turková, Letohrad
(vzorek č. 3) a pivo: 1. místo – Černá 13, Pivovar
Medvěd Jablonné nad Orlicí (vzorek č. 8).
Jarmark se skvěle vydařil, máme velkou radost, že
se z jarmarků v Lichkově stala tradice a že už jsme
jimi vyhlášení i v širokém okolí.
Za organizační tým vás tímto zvu na další a to
Vánoční Jarmark 2019, který se bude konat 29.-30.11.
Tématem budou POHÁDKY, takže se máme na co
těšit!! :)
Daniela Pretoriusová

Jak jde život v naší škole
Letošní jaro přivítali žáci školy poznávacími akcemi. Děti z mateřské školy vyrazily do Letohradu do muzea
řemesel. Seznámily se tam s řemesly, která ani neznaly. Ovšem nejvíc se všem líbila cesta vlakem. Ty větší děti
ze školy vyrazily do Prahy. Poznávání hlavního města všechny zaujalo a bylo určitě přínosem.
Účast školy na velikonoční výstavě je již letitou tradicí. I letos přispěla škola svými výrobky. Při zahájení
Velikonočního jarmarku pak vystoupili malí i velcí společně.
Děkuji všem učitelům, rodičům i dětem!
Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 15. dubna 2019
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie
Foglová (5), Zdeněk Brůna (6), Štěpán Kalous (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
12x (3x příchod v 18:21 hodin, 1x odchod v 19:18 hodin, 4x odchod v 19:26 hodin, 1x odchod v
19:47 hodin, 1x odchod v 20:10 hodin)
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a paní Alexandru
Stejskalovou a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný 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.:23/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 10. dubna 2019 – bez
výhrad.
Č.j.:24/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:25/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace: Základní škola a
mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831, za účetní období roku 2018 – dle přílohy, bez výhrad.
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Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:26/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Účetní závěrku Obce Lichkov, IČ: 00279161, za rok 2018 –
dle přílohy, bez výhrad.
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Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:27/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Závěrečný účet Obce Lichkov, IČ: 00279161, za rok 2018 a
souhlasí s celoročním hospodařením – dle přílohy, bez výhrad.
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:28/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 733/3, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 2.047 m2 paní Bc. Barboře Plajerové, nar.
10.4.1994 trvale bytem Lichkov čp. 25, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, za účelem výstavby rodinného
domu, za částku ve výši Kč 82.350,-- bez DPH s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě
nezkolaudování do pěti let bude účtována smluvní pokuta ve výši Kč 82.350,-- bez DPH a dále s podmínkou
úhrady poměrných částí nákladů na pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a pověřuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:29/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 733/6, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 57 m2 panu Štěpánu Kalousovi, nar. 28.4.1983
trvale bytem Lichkov čp. 59, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, za částku ve výši Kč 4.590,-- bez DPH
s podmínkou úhrady poměrných částí nákladů na pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:30/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje směnu pozemku p.č. 1305/21 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 4 m2, ve vlastnictví Obce Lichkov, IČ: 00279161, za pozemek p.č. 142/4 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 38 m2, ve vlastnictví pana Pavla Volkána, nar. 22.5.1954, trvale bytem Lichkov čp. 148, psč. 561 68 –
výdejní místo Lichkov, oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, s doplatkem panu Pavlu
Volkánovi ve výši Kč 2.710,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy.
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:31/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Darovací smlouvu pod Č.j.:OULi/293/2019-STAR, kterou
dárce, tedy Obec Lichkov, IČ: 00279161, obdarovanému, kterým je Pardubický kraj, IČ: 70892822, daruje
pozemek p.č. 153/4, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
71 m2 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
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Výsledek hlasování:

9–0–0
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemku p. č. st. 296 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 54 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp. a če., dále prodej pozemku p. č. 128/3 – trvalý travní
porost a prodej části pozemku p. č. 128/2 – trvalý travní porost, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr.
Ústí nad Orlicí, kdy přesná výměra pozemků bude stanovena na základě geometrického plánu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

0–7–2

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.:32/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 733/1 – trvalý travní porost
o výměře 2.207 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Nicole Záleské, trvale bytem
Lichkov čp. 30, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, a to od 1. května 2019 na dobu neurčitou, nájemné ve
výši á Kč 95,-- za kalendářní rok a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:33/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě č. IV-12-2016888/VB/2, Lichkov,parc.č.3021/6,p.Grúz,nová SS100 – dle přílohy a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
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Č.j.:34/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dohodu o odborné pomoci“ Městské knihovny Králíky
Obci Lichkov, v rámci pomoci při nákupu knih v hodnotě Kč 1.024,--, na rok 2019 – dle přílohy a pověřuje
starostu obce k uzavření dohody.
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:35/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č. 1/2019, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lichkov a vymezující prostory pro volné
pobíhání psů – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:36/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č. 2/2019 o
nočním klidu – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zrušení železniční vlečky.
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Výsledek hlasování:
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Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.:37/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 4/2019 ze dne 28. února
2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:38/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 5/2019 ze dne 18. března
2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:39/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 27. března
2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:40/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 7/2019 ze dne 15. dubna 2019“ –
dle přílohy.
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Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:41/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2019 – dle
přílohy, bez výhrad.
Č.j.:42/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu „Přechod pro
chodce + chodník a oplocení - čp. 16“:
1. David Mucha, IČ: 86691392, se sídlem na adrese Lichkov čp. 126, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, s
nabídkovou cenou ve výši Kč 295.054,35 s DPH.
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Č.j.:43/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ekonomickým subjektem David
Mucha, IČ: 86691392, se sídlem na adrese Lichkov čp. 126, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, na realizaci
akce „Přechod pro chodce + chodník a oplocení - čp. 16“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
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Č.j.:44/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Zprávu Školské rady Základní školy a mateřské školy
Lichkov – bez výhrad.

Informace obce podané na zasedání ZO dne 15. dubna 2019
 dne 30. listopadu 2015 byla podepsána kupní
smlouva na pozemek p. č. 3032/2, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí,
který byl obcí prodáván za účelem výstavby
rodinného domu s podmínkou kolaudace do pěti
let; rodinný dům je dokončen a dne 15. dubna 2019
bylo domu přiděleno čp. 184, tímto dnem
pominuly důvody sjednané smluvní pokuty
 porucha vodovodu byla lokalizována a objekt, ve
kterém docházelo k úniku vody, byl odpojen od
vodovodu
 po zimě drobné škody na obecním majetku –
pojišťovna nahradila veškeré uplatněné škody
 fabrika – byla podána stížnost Ministerstvu
spravedlnosti ČR na neodůvodněné průtahy
v řízení – nastal drobný posun ve věci, krajský
soud úkoluje exekutora, obec podala exekutorovi
návrh na stanovení lhůty, pokud bude soud
akceptovat, budou do exekučního řízení zahrnuti
dědicové povinného Františka Urbana a mohlo by
proběhnout rozvrhové řízení
 26. března 2019 se v Jamném nad Orlicí konala
valná hromada Sdružení obcí Orlicko – od roku
2020 navýšení příspěvků obcí do 2.000 obyvatel na
Kč 80,-- na obyvatele a rok (v ceně je zohledněno
GDPR a CSS), otevřela se diskuse kolem
opomíjené cyklostezky Letohrad – Králíky
 z minulé diskuse – byl opraven přístřešek nad
terasou u restaurace a vyčištěny dešťové svody;
bylo opraveno propadlo pro nápovědu na jevišti
sálu a opraven kompresor k chlazení a točení, dále
bylo kompletně vyměněno potrubí k chlazení; bylo
jednáno s majiteli domu čp. 199 a je přislíbeno
uklizení kolem domu – postupně, během letošního
roku; objednána oprava pozadí na vývěsních
plochách
 předsedající poděkoval zahrádkářům a SDH za
Setkání k MDŽ

 předsedající poděkoval za Velikonoční jarmark –
návštěvy ze širokého okolí, akce získává krajský
rozměr
 předsedající poděkoval zahrádkářům za úklid
parčíku – nově byl vysazen strom svobody, byť až
v roce 2019 – po vývratu v parčíku
 předsedající poděkoval hasičům IZS Králíky za
zásah na topolu nad hřbitovem
 předsedající poděkoval členům JSDH obce za
bourací práce v garážích výjezdové techniky
z důvodu kompletní rekonstrukce elektroinstalace;
jedná se o rekonstrukci podlah z leštěného betonu
 kostel – od března 2019 probíhají práce na kostele;
z fasády byl odstraněn nadzemní přívod NN, nově
kabelový přívod ve vlastnictví obce; byl vyměněn
elektroměrový rozvaděč na fasádě a dále rozvaděč
v kostele, proběhlo zednické zapravení, bude
výmalba; restaurátorské zprávy na barevnost –
plochy v barvě č. 9053, plastické prvky v bílé;
restaurování kamenných prvků ve fasádě; je
objednán restaurátorský průzkum na barevnost
oken a dveří; byly započaty restaurátorské práce na
věčném světle
 je zpracovaná kompletní projektová dokumentace
na opravu střechy čp. 203, včetně výstavby dvou
bytových jednotek do III. NP
 jedná se o dotaci na výměnu zdroje tepla a
zateplení restaurace čp. 189
 proběhla oprava veřejného osvětlení a varovného a
vyrozumívacího systému obce
 od února probíhá deratizace kanalizace a okolí
 probíhají
výměny
vodoměrů
–
provádí
místostarosta obce, pan Stanislav Moravec
 na základě podnětu pana Milana Kubaníka a paní
Dagmar Dvořáčkové proběhlo místní šetření
Krajského úřadu Pardubického kraje na místní
komunikace IV/8b – závěr: komunikace není
zastavěna stavbou, nelze ji mít za místní
komunikaci – aktualizovat pasport komunikací a












předmětnou komunikaci začlenit jako komunikaci
účelovou, dále vytýčení vzájemných hranic mezi
pozemky p. č. 1255/1 ve vlastnictví obce a ppč.
1255/2, 1255/3 a 1255/4 ve vlastnictví fyzických
osob – pasport komunikací je v řešení, stabilizace
hranic je provedena, bude následovat vytýčení
hranic s vlastníky
dopravní značení na místní komunikaci IV/8b –
proti veřejné vyhlášce byla podána námitka, dne
11. dubna 2019 proběhlo místní šetření, na
doporučení policie bude řešen výjezd zemědělské
techniky z komunikace za nádražím; nutnost
zpracování projektové dokumentace na rozšíření
mostku na výjezdu na silnici II/312
obchodní společnost Alberon Letohrad s.r.o.
zahajuje práce na výstavbě metropolitní optické
sítě v Lichkově – I. etapa (od nádraží ČD po čp.
27)
volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a
25. května 2019 – jeden volební okrsek
dne 12. října 2019 (sobota) bude na sále posvícení
– hraje pan Arnošt Štěrba
dne 17. ledna 2020 (pátek) bude na „zkoušku“
obecní ples – hraje Králická pětka
obchodní společnost ASEKOL, a.s. vypověděla
spolupráci s obcí ve věci sběru elektrozařízení,
zůstává pouze červený kontejner u sběrného místa,
elektro nově likvidujeme výhradně přes Elektrowin
odpady – v letošním roce opět navýšení cen za
svozy – všechny svozové firmy, navíc KOS
Jablonné nad Orlicí zavádí od 04/2019 poplatek za
svoz a likvidací plastů ve výši á Kč 0,80/kg plastů
z kontejnerů 1.100 litrů – u nás se to týká

veškerých plastů, navýšení cen svozu a poplatek za
plasty bude promítnut do ceny za svoz a likvidaci
odpadů na rok 2020
 nedoplatky vůči obci k 15. dubnu 2019 (nedoplatky
po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 55.037,-(původně Kč 56.037,--, z toho Kč 3.459,-- je
přihlášení do insolventního řízení), vodné a stočné
za 2015 a 2016 Kč 6.269,-- (vše přihlášeno do
insolventního řízení), vodné a stočné za 2/3 2018
Kč 0,-- (původně Kč 882,--), vodné a stočné za 3/3
2018 Kč 6.020,-- (původně Kč 23.340,--), odpady
do 2016 Kč 9.769,-- (vše přihlášeno do
insolventního řízení), neuhrazené faktury Kč
3.264,-- (původně Kč 3.764,--)
 plnění rozpočtu k 31. březnu 2019: příjmy
schválené Kč 9.480.228,--; upravené Kč
9.505.802,--; skutečnost Kč 2.762.438,-- – příjmy
na 29,06 %; výdaje schválené Kč 8.965.228,--;
upravené Kč 9.015.643,--; skutečnost Kč
2.194.667,-- – výdaje na 24,34 % – finka je
vyvěšena na webu

Celé zápisy ze zasedání jsou dostupné na internetových stránkách Obce Lichkov v sekci Obecní úřad /
Zápisy zastupitelstva nebo přímo na http://www.lichkov.cz/zapisy-zastupitelstvo.
Nezačerněné originály zápisů, včetně písemných příprav, příloh a podkladů k jednotlivým usnesením,
jsou uloženy na Obecním úřadu Lichkov, dostupné na vyžádání.
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PŘÍRODA KOLEM NÁS
Když jsem před lety poprvé slyšel jméno jakéhosi neznámého ptáka – Chřástala polního, který
se snad v blízkosti Lichkova vyskytoval, snažil jsem si jej všimnout, ale dodnes se mně to nepodařilo.
Jeho plachost a moje nedostatečná vytrvalost ukončily mé bezvýsledné očekávání. (Nyní mohu alespoň
na obrázku obdivovat záhadného souseda.)

Chřástal polní

Hvězdovka trojitá

Květnatec Archerův

Chřástal polní je rozšířen téměř po celé Evropě a jeho výskyt zasahuje daleko do Asie.
Roztroušeně hnízdí po celé České republice, ale těžiště výskytu je nad 500 m.n.m., především
v pohraničních horách…. Je jedním z ptačích zástupců, pro které byla v roce 2004 vyhlášena ptačí
oblast Labské pískovce. Je též celosvětově ohroženým druhem, v České republice je zařazen mezi
druhy silně ohrožené.
Další vzácnost jsem spatřil v blízkost naší chalupy. Byly to zářivě rudé, jakoby pomačkané
jitrocelové lupeny v kombinací s jakousi exotickou houbou. Já, protože se už stmívalo, se rozhodl
vrátit až druhý den s fotoaparátem. Vrátil jsem se, ale houbu s lístky rudé barvy jsem už nenašel… Asi
uvadla a ztratila svoji vskutku kouzelnou barvu.
Až nedávno mně přinesli sousedé fotografii podivné houby, kterou pořídili v blízkosti řeky
Orlice. Byl to ale pouze krásný exemplář Hvězdovky trojité. Hvězdovka saprotrofní břichatkovitá
houba z čeledi hvězdovkovitých. Patří k nejmohutnějším českým hvězdovkám, které mohou dorůstat
až do rozměrů přesahujících 10 centimetrů. Do poloviny 20. století byla považována za velmi vzácnou
(v současné době není považována za vzácnou, spíš za roztroušeně se vyskytující.)
A jak skončil příběh s mojí „ohnivou houbou“? Zprvu jsem si domýšlel, že zvláštnost toho, co
jsem tenkrát krátce zahlédl, byla pouze jakási souhra večerních barev lesa, ukládajícího se ke spánku.
Jaké však bylo moje rozčarování, když při hovoru s houbařem z horního konce obce mně tento přesně
popsal houbu, v jejíž spatření jsem již přestával věřit! Dnes už vím, že tato hádanka se jmenuje
Květnatec Archerův. Je to druh stopkovýtrusné houby z čeledi hadovkovitých. Ještě v polovině 80.
let byl považován za houbu vzácnou, v současnosti je její výskyt popisován jako roztroušený. Jeho
domovina je australská a tasmánská oblast.
Možná jsou v našem okolí i jiné přírodní zajímavosti, o kterých by bylo vhodné seznámit
spoluobčany. Podělte se s námi o nevšednosti naší lichkovské přírody!
Obrázky nakreslila paní Kateřina Kalousová.
Melichar
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TJ TATRAN LICHKOV
S ukončením zimy a nástupem jara jsme na konci měsíce
března uklidili a připravili areál na mistrovskou
fotbalovou sezónu. Následně jsme v průběhu měsíce
dubna v rámci údržby fotbalového hřiště provedli
odvodnění jeho zadní části (směrem ke kravínu), kde byl
s pomocí mechanizace obnoven příkop, položeny
drenážní trubky a proveden štěrkový zásyp. Trávník
fotbalového hřiště jsme po zimě mechanicky
provzdušnili, pohnojili ledkem a začali s jeho
pravidelným sekáním. Ke změně došlo při lajnování
fotbalového hřiště, lajnovačku na vápno nahradila

lajnovačka na barvu (latex). Vápno tak již budeme
používat pouze na nohejbalových kurtech a některých
akcích.
25. dubna 2019 jsme ruku v ruce s SDH Lichkov přivezli
z lesa MÁJKU a společně ji 30. dubna postavili
nazdobenou u hasičské zbrojnice.
30. dubna 2019 jsme uspořádali na fotbalovém hřišti
PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
Nyní nás čeká dokončení mistrovské fotbalové soutěže a
níže uvedené akce:

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ III. TŘÍDY VE FOTBALE
Po přípravných zápasech na umělé ploše v Letohradě: 3.3. s Těchonínem 4:3, 10.3. s Malou Moravou 2:0, 16.3.
s Miedzylesiem 0:16 a 24.3. na přírodním hřišti v Písařově 0:6 jsme 6.4. zahájili jarní část mistrovské sezóny.
Prozatím jsme v ní získali 8 bodů s bilancí 2 výher, 2 remíz (prohry na penalty) a 3 proher, což znamená posun
v tabulce z podzimního 11. místa na 9. místo:
TJ Sokol Helvíkovice – TJ Tatran Lichkov
TJ Tatran Lichkov – Sokol Boříkovice
TJ Sokol Rudoltice B – TJ Tatran Lichkov
TJ Tatran Lichkov – FK Česká Třebová B
FK Mistrovice – TJ Tatran Lichkov
TJ Tatran Lichkov – Fotbal Žichlínek B
TJ Sokol Tatenice B – TJ Tatran Lichkov

4:1 (2:1)
1:4 (0:0)
2:5 (1:1)
1:0 (0:0)
3:2 (1:1) Pen: 4:3
2:3 (1:1) Pen: 3:4
6:2 (4:0)

Tabulka po 18. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

FK Česká Třebová B
Sokol Boříkovice
FK Mistrovice
TJ Sokol Helvíkovice
FK Kerhartice
TJ Sokol Tatenice B
Fotbal Žichlínek B
AFK Kunvald
TJ Tatran Lichkov
TJ Sokol Rudoltice B
TJ Luková
TJ Sokol Dolní Třešňovec

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
15
13
11
9
11
9
8
5
5
4
3

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

3
3
5
7
9
7
9
10
13
13
14
14

90:28
49:25
56:21
54:41
66:35
43:30
34:46
27:48
30:63
24:68
25:57
30:66

44
43
36
33
31
30
25
24
16
15
13
13

1
3
4
3
0
4
3
2
1
1
0
0

2
1
1
3
4
1
1
2
2
1
1
1

Konta soupeřů si na jaře připsala 14 gólů z našich kopaček: Bula st. 3, D. Merta a J. Matoulek 2, Záleský, Sedláček,
Plodek, Filip, Bednář a M. Kreusel 1, vlastní 1.
Tým Tatranu doznal před jarní části několik změn a to, do Lichkova přišli: Matouš Konopka (obránce) ze Sokola
Boříkovice, Václav Nosek (brankář) ze Sokola Malá Morava, František Plodek (záložník) ze Sokola Černíkovice a
z Lichkova odešel: František Majvald (obránce) do Sokola Těchonín.
Do konce mistrovské sezóny nám zbývá sehrát ještě 4 zápasy:
sobota
neděle
sobota
sobota

25.05.2019
02.06.2019
08.06.2019
15.06.2019

Lichkov – Luková
Kunvald – Lichkov
Kerhartice – Lichkov
Lichkov – Dolní Třešňovec

od 16:00 hod.
od 16:00 hod.
od 16:00 hod.
od 16:00 hod.

Společně s posledním zápasem je naplánováno UKONČENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY.
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DĚTSKÝ DEN
Uskuteční se v sobotu 1. června 2019 od 15.00 hod. na fotbalovém hřišti v Lichkově s podporou obce Lichkov,
Sboru dobrovolných hasičů Lichkov, Honebního společenstva Lichkov, Českého zahrádkářského svazu Lichkov,
Mysliveckého sdružení Hubertus Lichkov, Potravin Radka Lichkov a dalších, za což jim vyjadřujeme touto cestou
velké poděkování.
Po skončení Dětského dne proběhne HOD LICHKOVSKOU KOULÍ a den bude zakončen posezením při
reprodukované hudbě u táboráku.

FOTBALOVÝ TURNAJ MŮŽŮ – TATRAN CUP 2019, 2. ročník
V roce 2017 jsme po opětovném navázání bližších vazeb se slovenským týmem Tatran Polianka uspořádali
fotbalový turnaj mužů, který jsme po jejich vzoru nazvali TATRAN CUP. Jeho druhý ročník proběhne o sváteční
sobotě 6. července 2019 od 12:30 hod. na fotbalovém hřišti v Lichkově Účastníky turnaje budou: Tatran Lichkov,
Tatran Polianka, Tatran Písařov a Sokol Verměřovice.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Turnaj trojic v nohejbale bude následovat o týden později, v sobotu 13. července 2019 od 9:00 hod. na kurtech u
fotbalového hřiště v Lichkově. Pravidlovou podmínkou účasti v turnaji je, že se musí jednat o tříčlenné týmy
složené z neregistrovaných hráčů nohejbalu (hráč nesmí hrát organizované nohejbalové soutěže), kdy 4 hráč, jakožto
náhradník není dovolen (změna oproti předchozím ročníkům), přičemž minimálně jeden hráč v týmu musí být
Lichkovák (i bývalý).

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTŮ OBCÍ
Z rozhodnutí pořádajícího oddílu Sokola Boříkovice se 9. ročník turnaje O pohár starostů obcí uskuteční v sobotu 3.
srpna 2019 na fotbalovém hřišti v Boříkovicích. Předpokládaný čas zahájení turnaje je v 12:30. Účastníky turnaje
budou: Sokol Boříkovice, Jiskra Červená Voda, Tatran Lichkov, Sokol Těchonín.
Škoda jen, že pro drtivou většinu ze 40 členů TJ znamená členství v TJ pouze uhrazení členského příspěvku...
Za TJ Tatran Lichkov Jaroslav Merta, předseda TJ
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Významná jubilea
červen:
Chaloupková Marie
Marková Anna

75
70

červenec:
Mlynářová Zdenka
Morong Josef

83
65

srpen:
Stejskal Josef
Bulová Věra

84
65

Zápis do 1. třídy Základní školy Lichkov
Celkem šest dětí přišlo k dubnovému zápisu do 1. třídy, pro školní rok 2019/2020. Z předškoláků se
stávají školáci. V následujících letech se naučí mnoho důležitých a zajímavých věcí. Aby byl ten jejich první
zářiový den v lichkovské škole veselejší, obdrží každý zdarma dárkový balíček se základními školními
pomůckami. Úspěšné vykročení do období vzdělávání a mnoho studijních úspěchů, našim budoucím
prvňáčkům, přeje Obec Lichkov.

Informace obce
odečty vodoměrů – proběhnou do konce měsíce srpna 2019, odečty a kontroly vodoměrů provedou
zaměstnanci obce, platby následně do konce měsíce září 2019 – po doručení faktury do schránky
obecní knihovna – letní otevírací doba (květen–říjen) každou sudou středu od 15:30 do 18:00 hodin, dne 21.
srpna 2019 dovolená
dovolená – starosta obce od 7. do 23. srpna 2019 – zastupuje místostarosta obce

Odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace pro nedoslýchavé v Králíkách,
možnost služeb v domácnostech imobilních občanů
Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem
Králíky organizuje v Králíkách poradnu pro nedoslýchavé. V rámci poradny pracovník
spolku poskytuje sociální služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
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 služeb v domácnostech není pro klienty zpoplatněno.
O zprostředkování služby v domácnostech je vhodné požádat v předstihu na telefonních číslech
602 697 729 nebo 465 526 911, Mgr. Zuzana Poláková, poradenské středisko Ústí nad Orlicí.
Předpokládané termíny poradny ve 2. pololetí r. 2019 jsou s poskytovatelem předběžně dohodnuty na dny
10.7., 16.8., 11.9., 9.10., 13.11. a 11.12.2019.
O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé v roce 2019 budou občané informováni
prostřednictvím Lichkovského Občasníku, plakátů na jednotlivé termíny poraden na vývěsce obecního
úřadu a na www stránkách obce Lichkov.
B. Strnad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Králíky
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Nebojte se svěřit, že vás partner bije!
Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzicky
napadá? Neváhejte, obraťte se s důvěrou na
intervenční centrum Oblastní charity Hradec Králové,
kde vám mohou pomoci. Nečekejte, až bude ještě hůř.
Facky, pohlavky, kopance, křik, podezírání,
ponižování, žárlivé scény, i tak bohužel může vypadat
partnerský vztah. Láska, přátelství, důvěra, která dva
lidi spojila, se v průběhu dnů, týdnů, roků mění
v bolestnou nenávist, strach o sebe, milované děti.
Hezký život, po kterém každý touží a chce mít, se
mění v pouhé přežívání dní v úzkostech a v obavách,
co zase přijde. Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím se problematikou násilí ve
vztazích zabývá již od roku 2007. O pomoc žádají
většinou ženy. Zklamané, zoufalé, zmlácené, dlouho
věří, že se vše nějak ve vztahu urovná a jejich partner
bude opět tím laskavým a pozorným manželem. I
jejich trpělivost, či upřímná obava jejich blízkého,

který si všímá, že není něco v pořádku, má své
hranice. Přijdou, zavolají, napíší. V tu chvíli již nejsou
na svůj problém samy.
Společně s pracovnicemi Intervenčního centra
nachází v rámci návštěv v zařízení opět samy sebe.
Nachází pomoc a velkou podporu a sílu vybojovat si
své místo na slunci, aby mohly začít znovu a jinak.
Ženy získávají zpět jistotu, že mají ve své blízkosti
kolem sebe lidi, kteří je mají rádi a kteří jim mohou
být oporou, třebaže do té chvíle si ani neuvědomovaly,
kolik blízkých je jim ochotno pomoci. Nachází svoji
vnitřní sílu, své lidské hodnoty, váží si samy sebe.
Díky pomoci Intervenčního centra většina z nich
dnes žije spokojeným životem, v lásce a bezpečí.
Pokud i vy máte strach, neváhejte, nikdo nemá právo
někomu
ubližovat.
Více
informací
na
www.charitahk.cz, 774 591 383.
Petra Zíková, Oblastní charita Hradec Králové

Fámy a zbytečný rozruch kolem zmijí
Bulvární média bijí na poplach: letos se přemnožily
zmije. Lékaři prý navíc nemohou používat séra proti jejich
uštknutí. Pacienti po nich trpí dramatickými vedlejšími
účinky. Musí místo nich používat kortikoidy. Co tvrzení, to
nesmysl nebo polopravda.

už řadu let k velice ohroženým druhům živočichů.
Rozhodně nemůžeme mluvit o jejich přemnožení. A žádná
organizace je nevysazuje.“ Dojem, že jich je někde víc,
vzniká podle odborníků kvůli tomu, že si jich lidé víc
všimnou v době, kdy se březí samice častěji vyhřívají na
slunci nebo když se objeví mláďata. Navíc si je často pletou
s užovkami. Nejčastěji s užovkou hladkou a užovkou
podplamatou.
Většina uštknutí není žádné drama
Pokud jde o uštknutí, nebývá to žádné velké drama.
Zmije není agresivní plaz, naopak je to plachý tvor, který se
snaží před člověkem zmizet. Pokud někoho kousne, musí
na ni šlápnout nebo se k ní přiblížit na vzdálenost zhruba
deseti centimetrů. Často k tomu dochází například při
houbaření nebo při sběru lesních plodů. „Ale nejčastěji
tehdy, když se někteří lidé pokoušejí chytit zmiji do ruky,“
upozorňuje Martin Šandera. „Zhruba z jednoho metru lze
hada v podstatě bezpečně sledovat. Každý rok kousnou
zmije asi 90 lidí v celé republice,“ říká MUDr. Jiří Valenta
z Toxinologického centra KARIM Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze (toxinologie se zabývá živočišnými
jedy). „Ale jen asi v polovině případů vstříknou do rány
jed, navíc ne v maximální dávce. Jako by si uvědomovaly,
že to v případě člověka nemá velký smysl. Naprostá většina
těchto intoxikací proběhne bez větších potíží. Obvykle se
objeví jen lokální reakce.“

Tři hadi, které si lidé často pletou: zmije obecná (na
obrázcích), užovka hladká a užovka podplamatá.
„Každý rok se v bulváru, ale i v hospodách u piva
opakují poplašné zprávy o tom, že se letos přemnožily
zmije nebo že je ochránci přírody znovu vysazují,“ říká
Martin Šandera, tajemník České herpetologické společnosti
(herpetologie je nauka o plazech a obojživelnících).
„Některým lidem nevysvětlíte, že to je nesmysl. Zmije patří

Pomoc přes mobil
V každém případě je dobré, když má postižený člověk
s sebou mobil a zavolá na Zdravotnickou záchrannou
službu 155 nebo na tísňovou linku 112. S odborníky pak
může konzultovat, co se mu stalo a jaký postup by byl
nejlepší. Rozhodně nemusí podléhat panice. Jeho život
obvykle není akutně ohrožený. Jednou z falešných představ
o nejúčinnějším ošetření je to, že máme ránu rozříznout
a vysát z ní krev s jedem. Nebo že je nutné kousnutí třeba
na noze nebo ruce podvázat, aby se jed nedostal tak rychle

do zbytku těla. Nemá to smysl. Zmijí jed není tak prudký,
jak si většina laiků představuje, a nešíří se tělem příliš
rychle. Důležité je, aby se postižený příliš nehýbal a jed se
z místa kousnutí nešířil po těle rychleji, než je nutné.
V krajním případě, pokud ho uštkne had v lese, může
někam pomalu dojít. Lepší je, když ho někdo odnese nebo
odveze.

Pokud se anafylaktický šok začne rozvíjet u pacienta
v ordinaci po aplikaci séra, lékař bude vědět, co má dělat.
Většina případů vážnějšího uštknutí zmijí se projeví
otokem, zduřením příslušných lymfatických uzlin, případně
i nevolností. Dramatičtější průběh může mít u dětí
a starších lidí s chronickými nemocemi. U nich se někdy
objeví nadměrné pocení, bolesti, průjem nebo inkontinence.
U těžkých případů otok tváře, rtů a jazyka, případně ztráta
Každoroční fámy
vědomí. Nejsou ale časté. Smrtí končí přibližně jeden
Obavy nemusí mít ani těch pár jednotlivců, kteří případ za deset let.
potřebují pomoc lékařů. Rozhodně se není proč bát
Co je to za hada?
dramatických vedlejších účinků séra, kterými strašil lidi
Pokud žije na vašem pozemku had nebo jste nějakého
bulvár. Lékaři jim také nebudou místo něj píchat kortikoidy
nebo antihistaminika. To je naprostá hloupost. K těmto potkali v přírodě a chcete vědět, o jakého jde, vyfoťte ho
lékům sahají zdravotníci pouze tehdy, když se a snímek pošlete na email: m.sandera@seznam.cz. Případně
u postižených objeví alergická reakce na zmijí jed nebo na svá pozorování včetně obrázků můžete poslat přes BioLib:
látky obsažené v séru. Séra se totiž vyrábějí z koňské nebo www.biolib.cz. (Mapování výskytu plazů a obojživelníků).
ovčí krve. U prvního typu sér se v několika případech
Kam volat, kde hledat informace
objevily alergické reakce. U druhého zatím ne.
V akutním případě lze volat na linku toxikologického
Horší než jed může být alergický šok
informačního střediska 224 919 293 nebo 224 915 402.
Alergická reakce se projevuje zrudnutím, překrvením Řadu praktických informací najdete na internetové adrese
spojivek a svěděním kůže. Může pokračovat otoky, které Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
jsou nebezpečné hlavně v oblasti krku a obličeje, tedy VFN v Praze: www.karim-vfn.cz/cz/naseklinika.html.
dýchacích cest. Někdy postiženému poklesne krevní tlak,
Další možností je kniha MUDr. Jiřího Valenty Jedovatí
hůř se mu dýchá, točí se mu hlava a může se rozeběhnout
hadi, intoxikace, terapie (nakladatelství Galén).
alergický (anafylaktický) šok, který v krajním případě hrozí
Zdroj: https://www.novinky.cz/zena/zdravi/206407-famy-abezvědomím nebo až smrtí. U alergiků se obvykle objevuje
zbytecny-rozruch-kolem-zmiji.html
po bodnutí včelou, vosou nebo jiným hmyzem. V takovém
https://cs.wikipedia.org
případě je nutná injekce adrenalinu a další léčba. Adrenalin
reakci zabrzdí. Pacient si také musí vzít lék na alergii. Lidé,
kteří mají k šokové reakci dispozici, nebo ji dokonce zažili,
nosí s sebou autoinjektor s adrenalinem.

Užovka hladká (Coronella austriaca)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)
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CO NÁM NIKDO NEŘEKNE
Jistě si vzpomínáte na nedávnou aféru kolem firmy
Huawei. Nikdo nám však v podstatě neřekl, čím nás
tato firma může ohrozit, kromě kusých informací o
možné špionáži Číny vůči západu.

vypuštěno 20 000 satelitů, které budou s těmito
anténami komunikovat.
Princip fungování
Všechno na světě bude propojeno se vším. Člověk
se stroji a stroje mezi sebou. To znamená, že na
každém metru zemského povrchu a atmosféře do
výšky několika kilometrů budou k dispozici všechny
údaje zanesené do systému s časovou prodlevou
řádově mikrosekund. (Veškeré úřady světa,
záchranky, nemocnice, pojišťovny, policie, soudy,
katastrální a finanční úřady, exekutoři, veškeré
obchody, hromadná doprava, semafory, registry
dlužníků, registry automobilů, registry dopravních
přestupků, osobní údaje, zdravotní stav a pohyby
všech lidí.) To vše bude registrovat a třídit kvantový
počítač s umělou inteligencí, který do vteřiny vyhledá
vše potřebné. To není hudba vzdálené budoucnosti –
to už začíná fungovat.

V pozadí celé aféry je nový civilizační fenomén
„ABSOLUTNÍ INTERNET – SÍŤ 5G“.
Nechám stranou teorie o tom, že lidstvu je třeba
snížit inteligenci promícháním bělochů s africkým a
arabským etnikem, aby vznikla „hnědá poddajná rasa
nepříliš inteligentních otroků“, které pak bude ovládat
a řídit skupina vyvolených tzv. židoiluminátů právě
pomocí celosvětového síťového propojení 5G (tzv.
Kalergiho plán).
FCC – americký komunikační úřad předal 15.
listopadu 2018 licenci s názvem „Start Link Internet
Projekt“ k budování celosvětových 5G sítí projekční
agentuře Elona Muska.Mezitím s naprosto stejným
počinem vstoupila na Evropský trh čínská Huawei,
která doma s předstihem už tyto sítě testuje. Celý
poprask vznikl pouze z konkurenčních důvodů,
nikoliv z obav o národní bezpečnost. V konečné fázi
bude zcela lhostejno, kdo tyto sítě vybuduje.

Zkušenosti z Číny.
V Číně se již od r. 2018 v několika městech testuje
systém watrix. Po celé zemi je již rozmístěno 176
milionů kamer pro rozpoznávání obličejů a dalších
charakteristik osob až na vzdálenost 50metrů. Lidé,
kteří např. vkročí do křižovatky na červenou jsou
okamžitě zveřejněni na velkoplošných „tabulích
hanby“ umístěných u přechodů celým jménem a
adresou.
Od r. 2020 vstoupí v Číně v platnost systém
sociálních kreditů. Kladné body se občanovi budou
do imaginární kreditní banky vkládat za příkladné
chování a dobročinnost, záporné naopak odečítat,
např. za nákup alkoholu, za venčení psa bez vodítka,
za vyčurání do trávníku, za hraní hazardních her, za
pomlouvání politiků na sociálních sítích, za kouření
atd. Osobám s nízkým kreditem bude odmítnut vstup
do některých restaurací, do prostředků hromadné
dopravy, nedostanou kvalifikovanou práci, budou
omezeni v používání internetu, nákupu nemovitostí
apod. Body budou ztrácet i v případě, že budou
komunikovat s podobně postiženými osobami.

Předpoklady pro vznik 5G sítí.
Základním předpokladem vzniku tohoto projektu
byl vývoj vysokokapacitních uložišť dat, optických
kabelů a zvládnutá technologie vypouštění satelitů na
oběžnou dráhu. Dnes je již možno na 1mm3 media
uložit stovky GB dat. Technologie 5G je však
z technických důvodů závislá na milimetrových
vlnách (MMW), které se zatím prakticky využívali
pouze k mikrovlnnému ohřevu materiálu. Dosud
používané internetové frekvence byly vhodné pro
komunikaci mezi lidmi, nikoliv mezi stroji a roboty.
Věc má však háček. Zaváděné milimetrové vlny mají
nižší prostupnost zejména zdmi budov. Bude proto
nutné vybudovat síť statisíců antén (v husté zástavbě
každých 100 – 200 m šachovnicovitě a v každém
třetím patře budov výškově). Do atmosféry bude
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Velký Bratr bude disponovat údaji z nichž bude
schopen určit vaše sociální zařazení, stravovací
návyky, záliby i neřesti, cestování, vysedávání po
hospodách, sklony k nevěrám, veškerou vaši
telefonickou komunikaci, stav vašich financí,
zdravotní stav, kriminální minulost… Nic nezůstane
utajeno.

Co nám systém 5G přinese.
Začne éra automobilové dopravy bez řidičů – auto
vás samo doveze do cíle. 5G systém nám umožní
spuštění pračky z kanceláře. Při příchodu domů se
vám samy odemknou dveře, kávovar vám uvaří kávu,
spustí se váš oblíbený pořad v televizi. Na displeji
svého mobilu uvidíte zeměpisnou polohu všech vašich
příbuzných a známých i trajektorii cesty vašeho dítěte
ze školy. Zobrazíte si v reálném čase všechna místa na
světě osazená kamerami. Zmizí papírové peníze.
V dopravních prostředcích, divadlech, galeriích
nebudeme muset kupovat vstupenky. Stačí když
projdete dveřmi a systém vám sám částku odebere
z účtu.
Nebudeme se muset učit cizí jazyky – naše řeč do
telefonu bude digitalizována a příjemci automaticky
překládána do jeho rodného jazyka. V továrnách za
nás budou pracovat roboty a člověku zůstane pouze
vývojářská a dohlížecí funkce……

Vliv elektromagnetického záření na člověka a život
na Zemi.
Radiofrekvenční
záření
(RF)
asi
100x
intenzivnější, než u současných sítí, obstoupí celou
zeměkouli, každou píď od Antarktidy přes Saharu až
po deštné pralesy. 24 hodin denně, 365 dní v roce
nebude úniku. Vědci spočítali, kolik záření snese
člověk, aniž by se začal grilovat, jako v mikrovlnné
troubě. Došli k závěru, že únosná hodnota je 8wattů.
Frekvence záření v mikrovlnné troubě je 2,45 GHz, u
5G sítí je téměř stejná 3 - 5 GHz (odtud název 5G).
Nebezpečí
však
plyne
nejen
z intenzity
vysokofrekvenční nosné vlny, ale i z pulsace nízkou
frekvencí. Výzkumy dokázaly, že i nevýhřevné
účinky záření způsobují mnoho zdravotních
problémů.
Vědci znají souvislost mezi expozicí RF a
poruchami srdečního rytmu, nárůstu neplodnosti a
nádorových onemocnění. V prosinci 2018 probíhal na
vyhrazeném prostoru zasíťovaném 5G sítí ve Vídni
utajený test účinků RF na zdraví obyvatel. Velká část
zasažených lidí si stěžovala na krvácení z nosu,
bolesti hlavy, bolesti očí, tlak na hrudi, nevolnost,
únavu, zvracení, závratě. Devastující účinky RF
záření prokázaly i testy v Kanadě, kde na
exponovaném území přišlo o život velké množství
ptáků a hmyzu. Účinek se projevil i na rostlinách. Už
při stávajících koncentracích RF záření přinášejí
vědecké studie údaje o 25%ním úbytku hmyzu na
planetě za posledních 20 let, což díky narušení
potravního řetězce může mít fatální následky i pro
lidstvo. Záření pravděpodobně způsobí dezorientaci
včel, tažných ptáků a dalších živočichů.
Nepředvídatelné
problémy
čekají
lidi

A čeho se máme obávat.
V síti 5G budou uloženy všechny vaše osobní
informace a kterákoliv instituce na světě si je může
okamžitě najít. Když si v obchodě koupíte alkohol,
okamžitě tato informace bude k dispozici vašemu
lékaři, pojišťovně i policii. Pokud včas nesplatíte
dluh, vaše auto vás přestane poslouchat a
propadne exekutorovi. Zůstane v jeho držení, dokud
dluh nevyrovnáte. Pokud budete mít v krvi alkohol,
vaše auto rovněž nepůjde nastartovat. Auto vám samo
omezí rychlost v úseku s omezenou rychlostí. Velký
Bratr bude mít přehled odkud a kam jedete, zda jste
připoutáni, kde jste překročili rychlost, nebo přejeli
středovou čáru. Auto samo zastaví, pokud budete chtít
vjet do jednosměrky, nebo do zakázané městské zóny.
Systém 5G vám sám strhne z účtu pokutu za
nesprávné parkování. Pokud jste si koupili nové auto
po 1.dubnu 2018, máte již tento systém (nazvaný ecall) v autě zabudovaný.Obaly všech položek ve
vašem nákupním centru a další předměty budou mít
v sobě ukrytý malý plíšek (čip), který ponese
informaci o své poloze, úhradě, likvidaci.
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s kardiostimulátory,
kovovými
kloubními náhradami.

implantáty

a

Zachovejme
generace.

Co k tomu říci.
Vím, že pokrok se zastavit nedá a mnohé
výdobytky současnosti sám používám. Jistá pozitiva
5G snad lze spatřit pouze při odhalování zločinců. Ale
mám-li být upřímný, budoucnosti se obávám. Nechci
být špiclován na každém kroku a ještě být ohrožen na
zdraví. V totalitě už jsem žil, a další už bych se nerad
dožil. Braňme se jí, času už moc nezbývá.
Vědci celého světa varují před fatálními účinky 5G
sítí na celý ekosystém planety. Nejen Freiburská
výzva, ale i stovky petic z celého světa vyzývají
k zastavení tohoto sebezničujícího projektu. Připojit
se můžete i vy např. na www.5gspaceappeal.org.

svoji

krásnou

Zemi

pro

budoucí

S použitím veřejně dostupných materiálů zpracoval
Ing. Pavel Kuneš.
Seznam literatury je k disposici u autora.

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Dle § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon na ochranu zvířat proti týrání“), je každý povinen
zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky
pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho
biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení
nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti
úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako zvíře v
zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené
podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí
a zajištění jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře
nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny
jsou. Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím,
že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1
zákona na ochranu zvířat proti týrání {viz § 27 odst. 2 písm.
f) zákona na ochranu zvířat proti týrání}. Za toto jednání
může být uložena v přestupkovém řízení pokuta až do výše
Kč 50 000,--. Příslušným orgánem k projednání tohoto
přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Dle § 60 odst. 11 zákona 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen „zákon o silničním provozu“) je vlastník nebo
držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání
těchto zvířat po pozemní komunikaci. Porušení uvedené
povinnosti je přestupkem ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k)
zákona o silničním provozu, za který může být
v přestupkovém řízení uložena pokuta od 1 500,- Kč až do
2 500,- Kč, příkazem na místě pak pokuta do výše
2 000,- Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto
přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně
zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů
zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého
majitele nebo vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona

449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o myslivosti“)}. Za nesplnění uvedené
povinnosti může být dle § 63 odst. 1 písm. b) zákona
o myslivosti uložena pokuta do výše 30 000,- Kč, byl-li
přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše,
která je dvojnásobkem uvedené částky. Příslušným
orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
Dle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je
myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé
psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší
než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení
pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na
oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.
Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a
loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické,
záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v
honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší
nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost
umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od
jeho oplocení.
Obce jsou oprávněny prostřednictvím obecně závazných
vyhlášek regulovat pohyb psů a jiných zvířat chovaných v
zájmových chovech na veřejných prostranstvích {viz § 24
odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání a § 10 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů}. Porušení povinnosti stanovené obecně závaznou
vyhláškou pak může být hodnoceno jako přestupek
ve smyslu § 27 odst. 1 písm. q) zákona na ochranu zvířat
proti týrání (za který lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč)
či jako přestupek dle zákona o některých přestupcích (§ 4
odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů), za který lze uložit pokutu do
100 000,- Kč.
Zdroj: odbor dozoru MV ČR
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Členové JSDH obce Lichkov se zúčastnili mezinárodního cvičení
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
uspořádal ve dnech 20. – 21. května 2019, pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů města Králíky,
obce Červená Voda, městysu Mladkov a obce
Lichkov, společnou odbornou přípravu příslušníků
HZS Pardubického kraje, členů vybraných JSDH a
příslušníků polského PSP Wroclaw, na téma „Hašení
lesních požárů“. Z každé jednotky se zúčastnili 4
členové. Stravování a ubytování na místě bylo

zajištěno v ubytovacím zařízení v Prostřední Lipce.
Teoretická část proběhla ve společných prostorách
ubytovacího zařízení, praktická část potom na katastru
obce Červená Voda, část Šanov, kde byl nacvičován
transport vody z místního rybníčku až k rozhledně na
Křížové hoře. Příprava ověřila schopnost vzájemné
komunikace
mezi
jednotkami
místními
a
přeshraničními a vzájemnou kompatibilitu české a
polské zásahové techniky.
Foto a text: redakce

x
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vyfakturováno 18.965 m3 pitné vody, což je v průměru
na jednoho lichkovského obyvatele 100,238 litrů za
Obec Lichkov vlastní, provozuje a spravuje veřejný den (počítáno 518 obyvatel a 365,25 dnů).
vodovod pro obec Lichkov, v celkové délce 7,12 km.
Podezření na únik vody
Tuto činnost upravuje zákon č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
Únik pitné vody je ztrátou cenné suroviny, při
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kterém vzniká přímá škoda Obci Lichkov nebo Vám,
kanalizacích), v platném znění, a mnoho dalších spotřebitelům. Může však dojít i k nepřímým škodám
souvisejících vyhlášek a nařízení. Zákon o na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba
vodovodech a kanalizacích nabyl účinnosti dne 1. věnovat pozornost všem náznakům možného úniku
ledna 2002. Vodovodní přípojky nejsou součástí vody a veškerá podezření neprodleně řešit.
vodovodního řádu a jsou v majetku a ve správě
K úniku může docházet:
vlastníka
napojené
nemovitosti
s výjimkou
vodovodních přípojek zbudovaných po účinnosti výše Před vodoměrem – jedná se většinou o havárie
uvedeného zákona o vodovodech a kanalizacích, tedy vodovodního řadu nebo dalších technických zařízení
po 1. lednu 2002. Většinou se jedná o novostavby a pro rozvod pitné vody. Nemusí se vždy jednat o
v případě opravy této vodovodní přípojky je třeba prudké vyvěrání tlakové vody. Únik může být i malý a
postupovat dle zákona, se zohledněním vlastníků může se projevovat například zelenějším (bujnějším)
nemovitostí, přes které vodovodní přípojka vede. trávníkem, než je v okolí. Tento typ úniku způsobuje
Další výjimkou jsou vodovodní přípojky, které byly škodu obci, a proto budeme vždy rádi, pokud nás na
prokazatelně obci předány do majetku a správy. podezření úniku upozorníte.
V současné době Obec Lichkov neeviduje žádnou Za vodoměrem – tento typ úniku způsobuje škodu
takovou vodovodní přípojku. Vodoměry jsou spotřebiteli. Závada se může vyskytnout kdekoliv na
v majetku a ve správě obce a jsou kontrolovány. vnitřním rozvodu spotřebitele – je proto třeba věnovat
Jakost vody je pravidelně, nejméně 4x ročně pozornost veškerým „náhle“ mokrým místům nebo
kontrolována, rozbory provádí a vyhodnocuje zaplaveným vodoměrným šachtám nebo jiných
akreditovaná laboratoř. O výsledcích těchto rozborů podzemním prostorům apod. Častým zdrojem úniků
jsou odběratelé neprodleně informováni zveřejněním jsou též nevhodné, zastaralé či poškozené uzavírací
na webových stránkách obce v sekci Obecní vodovod ventily na vnitřních rozvodech (např. doplňovací
(http://www.lichkov.cz/rozbory-vzorku).
V případě plovákové ventily WC a topných systémů, pojišťovací
zjištění nevyhovujícího vzorku jsou okamžitě činěna ventily bojlerů a další). Proto se všeobecně
opatření k nápravě. O tomto jsou odběratelé doporučuje, při delším opuštění rodinného domu či
neprodleně informováni s poučením, za jakých bytu (dovolená, služební cesta), uzavřít hlavní uzávěr
vody. Velké riziko úniku je též u vnitřních rozvodů
podmínek lze vodu používat.
uložených v zemi, zejména u rozvodů starších (areály,
Spotřeba pitné vody v České republice stále stoupá
zahradní rozvody apod). Častější vlastní kontroly
a v roce 2018 to bylo průměrně téměř 91 litrů na
stavu vodoměru můžou odhalit závadu dříve, než při
osobu a den. Z vodovodu obce Lichkov bylo v roce
běžném, plánovaném, odečtu.
2018 do lichkovských domácností dodáno a účtárnou

Vodovod obce Lichkov

Co stojí úniky vody v domácnosti
litrů za den

m3 za rok

Kč za rok

kapající kohoutek slabě

24

8,76

543

kapající kohoutek silně

54

19,71

1.222

protékající splachovač WC slabě

150–1000

54,7–365

3.391–22.630

protékající splachovač WC silně

1000–2000

365–730

22.630–45.260

zařízení

Poznámka: ceny spotřebované vody jsou kalkulovány z cen platných od 1. ledna 2019 (vodné – Kč 18,--, stočné –Kč 44,--, celkem Kč
62,-- vč. DPH 15 %).

Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 220 výtisků o 24 stranách a bylo Vám bezplatně
doručeno až do Vaší schránky.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci září na měsíce září a říjen 2019.
Předpoklad uzávěrky pro podávání příspěvků je do 24. srpna 2019 včetně (pátek). Své příspěvky můžete
podávat v libovolném formátu. Práci a čas velice ušetří textový formát, velikost písma min. 12, zaslaný na email: starosta@lichkov.cz. Do Vašich příspěvků není nikterak zasahováno, maximálně dojde k jeho úpravě po
grafické stránce, tedy k úpravě rozměrů, aby se přizpůsobil tiskovému formátu.
V Lichkovském Občasníku se nezveřejňují komerční sdělení, inzeráty a další podobné příspěvky.
Děkuji, Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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Oprava kostela sv. Josefa – dělníka v Lichkově, duben – květen 2019, foto: redakce
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