Vánoční jarmark Lichkov 29. – 30. listopadu 2019; foto: Nikola Stejskalová

Vážení spoluobčané,
opět jsou tu Vánoce a blížící se Nový rok. Mnozí z nás si v mysli vybaví loňské Vánoce
či oslavy Nového roku. Možná si v duchu povzdychneme, že tento krásný čas trvá tak
krátce. Ano, je to tak, žijeme ve stále se zrychlujícím světě a Vánoce jsou časem, kdy
můžeme zapomenout na každodenní problémy, starosti a trápení. O Vánocích jsme si
bližší než kdy jindy, chceme být blízko sebe, chceme zavzpomínat na naše dětské časy u
vánočního stromečku, nebo se ve vzpomínkách vrátit ke krásným okamžikům v našich
životech. Chceme si alespoň v tomto čase připomenout jaké to je, těšit se z radosti našich
dětí, vnoučat, ale i dospělých. V tomto krásném čase se opět umíme těšit i z maličkostí a
je nám dobře i z toho, že většina lidí okolo nás, naše rodina, přátelé, bližší i vzdálenější
známí, sousedé, mají k sobě o něco blíž než jindy. V upřímném úsměvu, ve vlídném slově
nebo v lidském dotyku je velké tajemství a bohatství, jenž v nás vyvolává pocity štěstí,
pohody a sounáležitosti. Když si nyní slíbíme, že nejen během přicházejících svátků, ale i
v novém roce nebudeme šetřit na vzájemných dotycích, upřímných stiscích rukou,
pohlazeních, teplých pohledech a milých gestech, dáme svým blízkým a přátelům ten
nejkrásnější dárek. Když se nám to podaří, můžeme být spokojeni sami se sebou. Jen
v tomto duchu dospějeme k tomu, abychom mohli být hrdi na naší sebevědomou
občanskou sounáležitost, jenž je zárukou zdravého kulturního, společenského,
duchovního a ekonomického rozvoje.
Přeji Vám všem, Vážení spoluobčané, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do roku 2020, všechno dobré, pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů.
Roman Richtr, starosta obce

Den otevřených dveří
1. 11. 2019 jsme otevřeli školu, abyste se mohli podívat, jak tady žijeme. Přišlo vás hodně. My jsme
z toho měli velkou radost. Školáci vás provedli budovou a při tom jste se trochu vrátili do školních lavic plnit
úkoly. Překvapili jste nás. Zvládli jste to.
Všem, kteří jste přišli, moc děkujeme za příjemné odpoledne. Bylo nám s vámi dobře.
Natálie Kroczaková, David Mucha a Karolína Kalousová

Vyhodnocení soutěže Kaštánek
Zuzka a Eliška Sejkorovi
Tea Pokutová
Natálka Švestková
Barunka Králová
Kája a Lea Kalousovi

58,05 Kg
30,70 Kg
27,70 Kg
21,75 Kg
21,20 Kg

Rozárka Chaloupková
Hanča Luksová
Marek Brokl
Honzík a Anežka Foglovi
Sofie Walterová

16,60 Kg
14,95 Kg
13,55 Kg
12,25 Kg
8,85 Kg

ZŠ a MŠ Lichkov uspořádala během měsíce října soutěž ve sběru kaštanů. Jelikož máme děti velice šikovné,
podařilo se nasbírat úctyhodných 230 kg kaštanů. Tímto, bychom chtěli poděkovat panu Josefu Morongovi,
který od nás kaštany vykoupil, aby posloužily jako doplněk stravy pro lesní zvěř. Všechny děti byly odměněny
sladkou výhrou a 3 nejlepší z nich pak také věcnou odměnou.
Jelínková Pavla

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 11. listopadu 2019
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie Foglová (5), Štěpán
Kalous (7) Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
František Faltus (3) a Zdeněk Brůna (6)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
1x
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Alexandru Stejskalovou a pana Ing. Miloše
Prause a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Č.j.: 74/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávy finančního výboru ze dne 23. října 2019 a ze dne 6.
listopadu 2019 – bez výhrad.
Č.j.: 75/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 17. října 2019 a ze dne 4.
listopadu 2019 – bez výhrad.
Č.j.: 76/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu a mateřskou
školu Lichkov, pro školní rok 2019/2020 a souhlasí s případnou úhradou zvýšených výdajů na vzdělávací činnost
základní školy, a to nad rámec stanovený krajským normativem.
1
2
3
4
5
6
A
A
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
Výsledek hlasování:
7–0–0
Usnesení bylo schváleno.

7
A

8
A

9
A

Č.j.: 77/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navýšení provozních prostředků Základní školy a mateřské školy
Lichkov, IČ: 70188831, o Kč 50.000,--, pro účetní rok 2019.
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Č.j.: 78/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Lichkov,
IČ: 70188831, za školní rok 2018/2019 – bez výhrad.
Č.j.: 79/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemkové parcely č. 782/6, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 1.439 m2.
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Č.j.: 80/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 56/2 - trvalý travní
porost o výměře 93 m2, č. 56/3 - trvalý travní porost o výměře 54 m2, č. 1243/3 – díly „a“ a „d“ – ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře 102 m2, č. 752/5 - trvalý travní porost o výměře 204 m2 a č. 752/6 - trvalý
travní porost o výměře 18 m2, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
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Č.j.: 81/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a
provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, ev. č. smlouvy OKSCR/19/25389, kterou je Obci
Lichkov poskytována dotace ve výši Kč 16.923,-- na činnost IC Lichkov – dle přílohy a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dofinancování nočního spoje 7 a s tím souvisejícího vratného spoje 10,
autobusové linky č. 700974 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti.
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Č.j.: 82/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí mimořádného investičního členského
příspěvku č. 001/2019, pro výstavbu parkoviště na Červenovodském sedle v celkové výši Kč 100.000,-- s
pravidelnou roční splátkou ve výši á Kč 20.000,-- – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Č.j.: 83/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 30.000,-- pro spolek TJ Tatran Lichkov, z.s.,
IČ: 47501537, na činnost organizace v roce 2020 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci.
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Č.j.: 84/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 40.000,-- pro pobočný spolek SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Lichkov, IČ: 61238180, na činnost organizace a na práci s mládeží v roce 2020 – dle přílohy a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci.
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Č.j.: 85/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 7.000,-- pro spolek Tenisový klub Lichkov,
z.s., IČ: 70847169, na činnost organizace v roce 2020 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o
dotaci.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č. 3/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, doplněnou
o písm. d) článku 6 odst. 1 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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Č.j.: 86/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č. 3/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– dle přílohy.
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Č.j.: 87/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizaci strategického dokumentu obce „Program obnovy
venkova – harmonogram Obce Lichkov“ – dle přílohy.
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Č.j.: 88/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dodatek ke Smlouvě o způsobu spolufinancování příspěvku na
fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky“ – dle přílohy.
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Č.j.: 89/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu „Sociální byty v obci
Lichkov“, a to:
1. obchodní společnost Bromach spol. s r.o., IČ: 27467520, se sídlem na adrese Lanškroun, ul. Dobrovského čp. 83,
psč. 563 01 – pošta Lanškroun,
2. ekonomický subjekt Tomáš Kozel, IČ: 72844078, se sídlem na adrese Mistrovice čp. 22, psč. 561 64 – pošta
Jablonné nad Orlicí,
3. obchodní společnost KPV SYSTÉM s.r.o., IČ: 27546756, se sídlem na adrese Ústí nad Orlicí, ul. Lázeňská čp.
354, psč. 562 01 – pošta Ústí nad Orlicí a
4. obchodní společnost IPESIS s.r.o., IČ: 03519325, se sídlem na adrese Praha 2, ul. Sokolovská čp. 1605/66, psč.
120 00 – pošta Praha 2.
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Č.j.: 90/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s obchodní společností Bromach spol. s
r.o., IČ: 27467520, se sídlem na adrese Lanškroun, ul. Dobrovského čp. 83, psč. 563 01 – pošta Lanškroun, na
realizaci akce „Sociální byty v obci Lichkov“, za nabídkovou cenu ve výši Kč 2.999.370,10 bez DPH a pověřuje
starostu obce k podpis smlouvy o dílo.
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Č.j.: 91/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb technického dozoru investora při
realizaci stavby „Sociální byty Lichkov“ č. 01/2019 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Č.j.: 92/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o dílo o výkonu autorského dozoru projektanta při
realizaci stavby „Sociální byty Lichkov“ – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Č.j.: 93/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán inventur na rok 2019 - dle přílohy.
1
2
3
4
5
6
A
A
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
Výsledek hlasování:
7–0–0
Usnesení bylo schváleno.

7
A

8
A

9
A

Č.j.: 94/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 12/2019 ze dne 17. října 2019“ –
dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 95/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 13/2019 ze dne 11. listopadu 2019“ – dle
přílohy.
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Zastupitelstvo obce Lichkov projednalo Návrh rozpočtu obce na rok 2020 – dle přílohy.

Informace obce podané na zasedání ZO dne 11. listopadu 2019
 vodovod – v září proběhla další a letos poslední, etapa
oprav vodovodu (výměna šoupat na hlavním řádu – 1x
150 mm a 2x 100 mm u čp. 60, 2x 100 mm pod čp. 57 a
2x 100 mm u čp. 45); podařilo se obnovit funkčnost
uzávěrů za účelem rozčlenění řádu na menší úseky, aby
v případě poruchy nebo opravy bylo možno uzavřít
pouze opravovaný úsek vodovodu a ostatní části obce
aby byly stále zásobovány vodou; v souvislosti
s opravou uzávěrů byla aktualizována databáze
odběratelů v informačním systému obce SOIKA, kdy
SMS zprávy budou odcházet pouze těm, kterých se to
týká
 průběžně je opravována a čištěna kanalizace obce, jsou
ucpaná čerpadla, ale i kanalizační stoky – stoupají
náklady na provoz – nevhazovat do kanalizace hadry,
vlhčené ubrousky, vložky, tampóny a další, v minulém
týdnu proběhlo čištění – v sobotu dopoledne bylo na
česlích ČOV ½ popelnice hadrů, vlhčených ubrousků,
vložek, tampónů a zbytků jídel (zbytky jídel mají za
následek množení hlodavců = zvýšené náklady na
deratizaci)
 dokončuje se kompletace elektro v garážích JSDH,
předsedající poděkoval členům JSDH za pomoc
 byla provedena oprava a zateplení stropu vestibulu na
sále, včetně nového osvětlení
 byla dokončena oprava místní komunikace k Mladkovu
(akce ve spolupráci se sousední obcí)
 je zpracována projektová dokumentace na výjezd
z místní komunikace za nádražím na silnici II/312,
probíhá schvalovací řízení, odhad nákladů na realizaci
je Kč. 1.300.000,-- s DPH, cena však nepočítá
s požadovanou přeložkou sítí CETIN (bude třeba














zpracovat projektovou dokumentaci i na tuto přeložku,
cena přeložky se pohybuje v řádech statisíců korun)
dne 2. listopadu 2019 – opět škoda na veřejném
osvětlení, odhad cca Kč 30.000,-- – dopravní nehoda na
horním konci, viník je tentokrát znám, bude řešeno přes
pojišťovnu škodného vozidla
v sobotu 26. října 2019 bylo zjištěno odcizení 1 ks
protitankové překážky v areálu Vojenského muzea
Lichkov – těžkého železného rozsocháče, škoda je
předmětem šetření Policie ČR, poškozeným je Město
Králíky, které překážky zapůjčilo
pasporty pozemních komunikací obce Lichkov jsou
v právní moci, probíhá scelování pozemků pod
komunikacemi
(vyjádření
stavebního
odboru,
rozhodnutí katastru – vše bez poplatku, pouze
administrativní zátěž)
probíhá náprava hranic pozemků u MK „u třech mostů“
postupně až ke křižovatce „ke křížku“ – nesoulad
skutečného stavu s mapovým podkladem
jedná se o možnosti úsekového měření rychlosti v rámci
ORP Králíky
SPOZ – od roku 2020, jubilanti pro gratulování, hraní
v rozhlase a zveřejňování v Lichkovském Občasníku,
budou bráni od věku 65 let a více
skončila udržitelnost projektu „Veselá zahrada“ –
nositelem dotačního titulu je spolek Sdružení přátel
školy LIŠKA, z.s. – jedná se o převodu majetku na
obec, zůstatková hodnota majetku ke konci roku 2018
byla ve výši Kč 74.516,-po 17. listopadu 2019 by se měla do kostela vrátit
zrestaurovaná lampa na věčné světlo

 předsedající poděkoval ZŠ a MŠ Lichkov za den
otevřených dveří ve škole v pátek dne 1. listopadu 2019
– pěkná akce, velká účast, aktivní zapojení dětí
 malá účast na divadelním představení dne 2. listopadu
2019 – pěkná akce, předsedající poděkoval ochotníkům
 v pátek 29. a v sobotu 30. listopadu 2019 – Lichkovský
jarmark – symbolické rozsvícení vánočního stromu
s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Lichkov – zve
jarmareční výbor a obec – letošním tématem jsou
pohádky
 v pátek 6. prosince 2019 – Lesy ČR pořádají vystoupení
trubačů v lichkovském kostele
 v úterý dne 10. prosince 2019 se v Písečné koná valná
hromada Sdružení obcí Orlicko
 ve čtvrtek dne 12. prosince 2019 proběhne na obci dílčí
přezkoumání hospodaření Obce Lichkov za rok 2019
 v pondělí 23. prosince 2019 – tradiční Vánoční Vigilie
v lichkovském kostele
 od 1. ledna 2020 jsou nově vysoutěženy ceny elektřiny
na léta 2020-2021 – nárůst ceny o 1/3
 obecní ples v pátek dne 17. ledna 2020

 nedoplatky vůči obci k 11. listopadu 2019 (nedoplatky
po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 51.037,-- (původně
Kč 52.037,--, z toho Kč 3.459,-- je přihlášeno do
insolventního řízení), vodné a stočné za 2015 a 2016 Kč
6.269,-- (vše přihlášeno do insolventního řízení), vodné
a stočné za 1/3 2019 Kč 0,-- (původně Kč 3.227,--),
vodné a stočné za 2/3 2019 Kč 28.930,-- - jsou
připraveny upomínky, část je hrazena splátkami,
odpady do 2016 Kč 9.769,-- (vše přihlášeno do
insolventního řízení), odpady 2019 Kč 5.912,-- - jsou
připraveny upomínky, část je hrazena splátkami
 plnění rozpočtu k 31. říjnu 2019: příjmy schválené Kč
9.480.228,--; upravené Kč 9.844.942,--; skutečnost Kč
11.691.915,-- – příjmy na 118,76 %; výdaje schválené
Kč 8.965.228,--; upravené Kč 10.932.852,--; skutečnost
Kč 11.665.532,-- – výdaje na 106,70 % – finka je
vyvěšena na webu.

Pozvání nejen na vigilii
Již se přiblížila doba vánoční a my máme za sebou měsíc a půl zkoušení. Tímto bych Vás chtěla pozvat na naše
vystoupení:
 neděle 15.12. od 11:00 na kralickém náměstí v rámci Jarmarku místní ZUŠ
 pondělí 23.12. od 18:00 v lichkovském kostele na již tradiční Vánoční vigilii
 úterý 31.12. od 13:00 v kostele v Heřmanicích na Silvestrovkém setkání
Za všechny účastníky Vás srdečně zve Marie Foglová.

Významná jubilea
leden:
Doleček Vladimír
Doleček Jan
Fogl Milan
únor:
Rosenberger Gustav
Jelínek Josef
Kastner Josef
Pospíšilová Miluše

70
65
65
84
81
70
65

Děkuji všem lidem,
kamarádům, sousedům a příbuzným, kteří si našli čas a přišli se naposledy
rozloučit s mojí maminkou.
Děkuji Marušce a Milanu Foglovým a všem, kteří přišli mamince zahrát a
zazpívat.
Děkuji Mgr. Pavlu Plíškovi za církevní rozloučení a pěkná slova.
Děkuji panu Vodrážkovi a personálu z „Restaurace u nádraží“ za připravené
smuteční pohoštění.
Moc si toho všeho vážím.
Štěpán Kalous

Předvánoční troubení
Páteční podvečer dne 6. prosince 2019 jsme měli
možnost strávit ve vánočně vyzdobeném kostele sv.
Josefa – dělníka v Lichkově, na hudebním vystoupení
s názvem „Předvánoční troubení“. Pořadatelem
koncertu byl státní podnik Lesy České republiky,
Lesní správa Lanškroun, za podpory Obce Lichkov.
Přítomné přivítala paní Ing. Jana Trejtnarová,
ředitelka lanškrounské správy. Pak jsme se
zaposlouchali do tónů historické i moderní lovecké
hudby, kterou na lesní rohy a lesnice předvedli trubači
za Zábřehu na Moravě.
Redakce

Informace obce
odečty vodoměrů – do konce měsíce prosince 2019 – platby v měsíci lednu 2020, po doručení faktury do
schránky
odpady – platby poplatku do konce měsíce února, v případě platby ve dvou splátkách potom ½ dokonce měsíce
února a ½ do konce měsíce září (od 1. ledna 2020 je poplatek ve výši á Kč 500,-- za poplatníka)
vývoz popelnic – vývoz nádob označených známkou roku 2019 bude probíhat až do 31. března 2020, od 1.
dubna 2020 je třeba mít nádobu označenu známkou platnou pro rok 2020; po tomto datu, nádoby bez platných
známek, nebudou vyváženy
pes – platby poplatku za psa do konce měsíce února (první pes á Kč 100,--, druhý pes a každý další á Kč 150,--)
obecní knihovna – zimní otevírací doba (listopad–duben) každou středu od 15:30 do 18:00 hodin
zasedání zastupitelstva obce – zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na 16. prosince 2019 od 17:00
hodin a další pak na 10. února 2020 od 18:00 hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu; program zasedání
bude zveřejněn na úřední desce; přijďte na živé zasedání, nečekejte na internetový zápis.
účetní obce – pracovní doba od 1. ledna 2020:
pondělí a středa:
07:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin
úterý a čtvrtek:
07:00 – 12:00 hodin

Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019
důležité otázky a odpovědi
1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu
v kraji?
 České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji
s výjimkou tratí 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad –
Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka –
Hanušovice)
 Leo Express – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov –
Wroclaw), 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad –
Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka –
Hanušovice).
2) Co se změní pro cestující?

 Na tratích provozovaných Českými drahami
nedochází k žádným změnám v rámci cestování.
Přestupy mezi jednotlivými spoji jsou možné
o
v rámci Českých drah na jednu jízdenku. Nadále
platí tarif dopravce, IN karty, síťové jízdenky atd.
 V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo
Express je uznáván tarif IREDO, karty IREDO, a
jízdné Leo Expressu.
3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi
dopravci?
 Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez
jakékoliv změny.
 V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez
karty IREDO bude nutné si pořídit dvě jízdenky.
Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou
z předchozího spoje, je poté cestující odbaven
v návazném vlaku bez jakékoliv přirážky.
4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když …?
 Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express
a naopak v Pardubickém a Královéhradeckém
kraji (IDS IREDO):
o S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu
jízdenku přestupovat mezi vlaky obou dopravců
na území Pardubického, Královéhradeckého kraje
a dalších vybraných úseků.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do
Lichkova si zakoupí v Pardubicích přestupní
jízdenku IREDO až do Lichkova. Tuto jízdenku
bude mít cestující uloženou na kartě IREDO,
kterou předloží při kontrole, jak ve vlaku Českých
drah, kterým cestující pojede z Pardubic do Ústí
nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad
Orlicí do Lichkova.
o Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi
vlaky obou dopravců na jednu jízdenku. Cestující
si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého
dopravce, a to elektronicky nebo na pokladně
nebo přímo ve vlaku. V případě předložení
jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce

bude další jízdenka vydána bez přirážky
k jízdnému.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do
Lichkova si zakoupí v Pardubicích jízdenku
Českých drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad
Orlicí. Zde přestoupí na navazující vlak Leo
Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova.
V případě předložení jízdenky z předchozí cesty
z Pardubic vlakem Českých drah, bude cestující
na své cestě do Lichkova odbaven ve vlaku Leo
Expressu bez přirážky k jízdnému.
Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy
a
naopak
mimo
Pardubický
a
Královéhradecký kraj (IDS IREDO):
Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých
drah nebude možné cestovat na jednu jízdenku.
Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u
každého dopravce. V případě předložení jízdenky
v návazném vlaku druhého dopravce bude další
jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému.
Cestující samozřejmě může koupit jízdenku také
na pokladně Českých drah či elektronicky.
Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do
Prahy. V pokladně dopravce Leo Express si
zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí
nad Orlicí, kde přestoupí na vlak dopravce České
dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých drah si
zakoupí jízdenku v tarifu Českých drah do Prahy.
V případě předložení jízdenky Leo Expressu
z předchozí cesty z Letohradu, bude cestující na
své cestě do Prahy odbaven ve vlaku Českých
drah bez přirážky k jízdnému.
(Při jízdě po území Pardubického, případně
Královéhradeckého, kraje lze využít spojení
v rámci IDS IREDO – viz výše).

5) Kde najdu informace o vhodném spojení?
 Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
 Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní
kalkulátor IDS IREDO (www.oredo.cz/tarifnikalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravců
České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express
(www.leoexpress.com/cs).
6) Kolik stojí karta IREDO?
 Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za
akční cenu 30 korun.
 Akce platí pouze pro karty pořízené na území
Pardubického kraje.
7) Je pro mne karta výhodná?
 Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje
zakoupení časové jízdenky, jednorázové přestupní



jízdenky nebo platbu elektronickou peněženkou,
která je součástí karty IREDO.
Karta je vhodná především pro pravidelné
cestující, kteří využívají jak spoje pouze jednoho
dopravce, tak cestující, kteří přestupují mezi
dopravci nebo využívají k dopravě také
autobusovou dopravu.

8) Kde mohu kartu pořídit?
 Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově
od 15. prosince 2019 zřizujeme tři nová kontaktní
místa, a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.
 Kompletní seznam kontaktních míst a informace
o kartě IREDO najdete na stránkách společnosti
OREDO www.iredo.cz.
9) Kdy ji mohu využít?
 V osobních, spěšných vlacích a autobusech na
území Pardubického kraje.
 Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641)
a také ve vybraných vlacích vyšší kvality (IC, EC,
rj). Seznam dálkových vlaků zařazených do IDS
IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz.
 Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na
následující úseky:
- 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě
- 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
- 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby
- 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubravou
10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a
kartě IREDO?
 Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití
karty IREDO. nebo aplikaci IDS IREDO (pro iOS

i Android a také na http://iredo.online) naleznete
na webových stránkách www.iredo.info nebo na
Call centru IDS IREDO 491 580 333.

Poděkování za návštěvu v Kouzelné zahradě Ing. Kuneše
14. října po předchozí domluvě jsme navštívili s STD Miriam
Králíky okrasnou zahradu v Lichkově.
Dostalo se nám vřelého přivítání majitele, p. Kuneše, který nám
nejprve popovídal, jak vše vzniklo, že zahrada je vlastně na skládce
stavební suti a odpadků. Kolik práce a úsilí musel vynaložit na tu
krásu…
Provedl nás všemi zákoutími zahrady, kde vždy bylo nějaké to
posezení, shlédli jsme několik druhů bambusů, okrasných trav,
keřů, stromů, vzácné rostliny a několik druhů kapradin a netřesků.
Také nás provedl 12 m dlouhou strašidelnou jeskyní, kterou
také sám zbudoval. Nakonec nás pozval do své chalupy, kde je
společenská místnost-vinárna, zde si pro nás připravil ukázku
dřevořezby a tisk na 3D tiskárně.
Zahrada se nám velmi líbila a také nás pozitivně naladila. Určitě se
zase přijedeme podívat a inspirovat. Děkujeme ing. Kunešovi za podrobný výklad snad ke každé rostlince a
přejeme hodně energie k dalšímu tvoření a také osobní relax v tak krásné zahradě.
Sociálně terapeutické dílny (STD) jsou určené pro dospělé lidi s mentálním nebo tělesným hendikepem, kteří
chtějí trénovat pracovní a sociální dovednosti. Otevřeno máme každý pracovní den od 7:30 do 14:30 na adrese
Příční 352, Králíky, telefon: 734 780 387.
Za STD Miriam A. Lašutová

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 1. pololetí r. 2020 jsou
s poskytovatelem předběžně dohodnuty na dny 15.1., 19.2.,
11.3., 8.4., 13.5. a 10.6.2020.
O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé v roce
2020 budou občané regionu informováni prostřednictvím
Králického zpravodaje, plakátů na jednotlivé termíny
poraden na vývěsních místech, v městském rozhlasu a
www stránek města Králíky.
B. Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Králíky

Projekt EUROKLÍČ
Mezinárodní projekt EUROKLÍČ má pomáhat lidem se sníženou schopností pohybu. V rámci projektu jsou některá
veřejná místa osazována tzv. eurozámky. Ke všem eurozámkům pasuje jeden univerzální klíč. Takovým klíčem je pak
možno otevírat místa osazena eurozámkem doslova po celém světě. Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou
schopností pohybu dostupnost toalet, výtahů, schodišťových plošin ve veřejných budovách. Klíč si lze zakoupit nebo
půjčit. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, ve spolupráci s Pardubickým krajem, předala zástupcům každé
obce s rozšířenou působností 20 kusů euroklíčů, které mají být zapůjčeny obyvatelům regionu. Euroklíče mohou být
zapůjčeny držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům a onkologickým pacientům a rodičům dětí do tří let
a NOVĚ také pacientům s cystickou fibrózou. Na Králicku bylo vydáno dosud dvanáct euroklíčů, k vydání zbývá osm
kusů.
Pokud patříte do výše uvedené cílové skupiny osob, cestujete, a máte zájem o zapůjčení euroklíče, kontaktujte, prosím,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky tlf. 465 670 861, p. Strnad, mail b.strnad@kraliky.eu,
podrobnosti budou dohodnuty v osobním jednání.
Další informace o projektu EUROKLÍČ a místech osazených eurozámky, získáte na webových stránkách
www.eurokeycz.com
B. Strnad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Králíky

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ na rok 2020
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2019
ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně
z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně
z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví,
výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, převody
bytů do osobního vlastnictví, digitalizace území,
pozemkové úpravy, revize katastru apod.), že mají dle §
13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
v platném znění, povinnost podat daňové přiznání do 31. 1.
2020.
V naší územní působnosti došlo v roce 2019 k revizi
KO a pozemkovým úpravám těchto k. ú. Jamné nad Orlicí,

Králíky, Klášterec nad Orlicí, Mlýnice u Červené Vody a
Mlýnický Dvůr.
V měsíci lednu budou na Územním pracovišti
v Žamberku úřední hodiny pro podávání přiznání k dani
z nemovitých věcí každý pracovní den od 23. 1. 2020 do
31. 1. 2020 v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. (kromě
pátků 24. a 31. 1. 2020, kdy budou úřední hodiny 7:00 –
14:00).
Bližší informace je možné získat na internetu
http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě pro
Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.:
465 678 111.
Ing. Miroslav Buryška, ředitel odboru ÚP

Vánoční jarmark – dovolte mi, abych touto cestou poděkoval zejména jarmarečnímu výboru, všem
organizátorkám a pomocníkům, dále všem učinkujícím a vystupujícím, všem prodejcům a návštěvníkům, prostě
všem těm, kteří se podíleli na realizaci této již tradiční akce, která opět pozvedla povědomí o naší malé obci, o naší
obci Lichkov. Malé obci katastrem a počtem obyvatel, ale přesto velké akcemi, které se zde pravidelně konají.
Děkuji Vám všem, Roman Richtr, starosta obce

Viděli jsme výsledky české pomoci
Letohradští fotografové Šárka Šimková a Michal Fogl
navštívili v říjnu 2019 diecézi Belgaumve státě
Karnatakav Indii. Byli součástí jedenáctičlenné
výpravy lidí z organizace PONS 21. Cílem občanského
sdružení PONS 21 je budovat „mosty k lepšímu
životu“. Cílem Šárky a Michala bylo zažít Indii skrz
objektiv fotoaparátu a kamery.
Jak jste se k PONSu21 dostali?
Moje dcera chodí do speciální školy v Bartošovicích,
kterou provozuje sdružení Neratov. A ve sdružení
Neratov pracují dva jeho členové – Antonín Nekvinda
a P. Josef Suchár, kteří nás na tuto organizaci navedli.
Slovo dalo slovo, a stali jsme se součástí jejich
monitorovací návštěvy Indie.

Škola v Mansapuru je církevní, ale křesťané pomáhají
všem bez rozdílu konfese. Chodí do ní jen asi 20 %
křesťanů, ostatní děti jsou většinou hinduisté a
muslimové. Jejich soužití ale bylo naprosto přirozené
a poklidné. Viděli jsme na vlastní oči, co pro ně naše
pomoc znamená, ačkoliv pro nás to může být
zanedbatelné. Za 5.000 Kč si tady nekoupím ani rádio
do auta, ale tam z toho rok studuje dítě. Teď je ve
škole na jedno místo zájem cca sto dětí. Kněží se
starají o děti, kontakt s rodinou i projekt podpory
vzdělání. Když dítě chodí do školy, pozvedne celou
rodinu. Někdy táta nechce dítě pustit do školy, protože
musí pracovat na poli, tak za ním kněz zajde, a
domluví mu, aby dítě do školy pustil.

Můžete nám představit tuto organizaci?
PONS 21 („Most 21. století“) v těsné spolupráci s
katolickým biskupstvím diecéze Belgaum pomáhá
místním chudým postarat se sami o sebe, a to
podporou vzdělání nejchudších dětí. (Podobně v této
oblasti působí Charita se svými projekty, např.
Adopce na dálku, pozn. red.) PONS 21 pomohl díky
sponzorům z České republiky vybudovat ve vesnici
Viděli jste v Indii ovoce křesťanství, jaký dojem
Mansapur školu pro 550 dětí. Vzdělání je pro chudé
z
toho
máte?
děti to nejdůležitější, protože jim dává do budoucna
velkou naději na slušný život a dobré pracovní Jsme oba nevěřící, ale viděli jsme, že křesťanství
uplatnění.
v Indii je pro lidi to nejlepší, co můžou dostat. Viděli
jsme, že křesťanství je pokrokové a lidské. Přestože
Co jste tedy v Indii viděli?
soužití lidí různých náboženství se nám v dané oblasti
Indie nás přivítala na Svátek světel, po období dešťů,
zdálo být naprosto bezproblémové.
jako šťavnatá, barevná, krásná země. Pořád bylo na co
Jak vás Indové vnímali?
koukat, jeden zážitek přebíjel druhý. Všude je plno
lidí – i v džungli. Najdete tam ohromné rozdíly a Všude se nám dostávalo poct, protože si uvědomovali
paradoxy. Pohybovali jsme se ve vesnici v důležitost naší české pomoci. Věděli, že tam jsme se
Mansapuru, kde panoval pořádek a určitý pokrok. sdružením, které jim pomáhá. Když tam má člověk
Lidé byli milí, přirození a příjemní. Jsme z místní doma na návštěvě bílého, tak se jeho úroveň v celé
Indie nadšení.
vesnici politicky zvedne. Vzhlížejí k nám. Bydleli
Jak proběhla vaše návštěva školy, na jejíž jsme v hotelech i na biskupství, kde se o nás nesmírně
pečlivě starali. Připravili program, zajistili vše
výstavbě mají podíl čeští sponzoři?
potřebné, sledovali, aby se nám něco nestalo. Což bylo
Školu provozuje katolická Kongregace Panny Marie,
v tamním chaosu docela namístě.
Královny apoštolů. Řádové sestry, které tam učí, jsou
Jak lidé žijí v oblastech, které jste navštívili?
zárukou kvalitního řízení školy i kvalitní výuky včetně
mimoškolních aktivit, které děti připravují na reálný Lidé jsou voňaví a čistí. Všichni muži jsou dokonale
život. Některé sestry pracují ve škole, jiné upravení, zastřižené vlasy a vousy. Neviděli jsme tam
v nemocnici. Jsou to vzdělané ženy, nesmírně srdečné snad nikoho kouřit. Jezdí na kole nebo motocyklu a
a laskavé, ale také urputné a cílevědomé ve shánění bydlí v primitivních chýších, které mají čtyři stěny, a
peněz a ve své práci pro druhé. Setkali jsme se se naopak nemají okna ani podlahy. Prádlo perou na
sestrou Marií Goretti, sestrou Juliet, s panem kameni a suší na plotě vedle všudypřítomných psů a
biskupem Derekem… Co tam dokázaly řádové sestry, krav. Samozřejmě jsou rozdíly, někde měli i gauč a
to je neuvěřitelné.
kachličky. Záchody většinou nemají. Ve vesnicích

měli čisto, co jsme viděli. Vaří na plynovém sporáčku
nebo na ohništi ze dvou cihel. Z nádobí, ve kterém
pokrm uvaří, přímo rukama i jedí. Zásoby nemají.
V chýši, kde bydlí šest lidí, mají dvě postele, spí na
zemi na igelitových pytlích. V každé domácnosti měli
oltáříčky, ke kterým se modlí. Lidé žijí na ulicích,
mají rozprostřené plachty, na kterých suší buráky,
ryby, mezi tím běhají krávy, psi, děti…

Musíme ale ocenit práci sestry Marie Goretti, která
svou pílí a prací pozdvihla úroveň zdravotnictví, které
je Indii zcela ojedinělé.
Překvapila nás tam
informace o
vysoké
sebevražednosti dětí, jejíž příčinou jsou většinou tři
důvody: buď se jejich otec upije k smrti, nebo dětem
seberou mobil, a ty ztratí kontakt s vrstevníky, nebo se
zamilují do někoho, koho jim zakazuje kasta. Ale oni
Říká se, že Indii člověk buď miluje, nebo přesně ty problémy nezastírají. Naopak: budoucí zdravotní
sestry jim na tato témata hrají divadlo, dělají
naopak. Co vás tam překvapilo?
Asi každý člověk v té zemi má nějakou víru, od níž se přednášky a osvětu…
odvíjí kompletně jeho život. Převažují hinduisté,
Bylo asi příjemné a užitečné vidět dopady české
křesťanů je minimum. Kastovní systém, který pomoci…
vyznávají hinduisté, je pro nás nepochopitelný, Ano. Viděli jsme, že naše pomoc – jakkoliv nám se
nepřijatelný a krutý. Přestože kasty jsou zakázané, lidé zdá zanedbatelná – má pro ně ohromný význam. Už
tam podle nich žijí. Nesmí se mezi sebou míchat, mají tam sklízejí ovoce vzdělanosti. Jsou nám nesmírně
v kastě život určený dopředu. Dodnes mladým lidem vděční za to, že mohou studovat, protože si uvědomují
vybírají manžele jejich rodiče. Postižení lidé tam životní důležitost vzdělání, které jim a celé rodině
nikoho nezajímají, protože věří tomu, že si za naprosto změní život.
postižení můžou sami svým špatným minulým
Papež František řekl: „Chudí k nám nepřicházejí
životem, a teď si to odčiňují.
jen proto, abychom je nasytili. Co opravdu potřebují,
je více než naše nabídka jídla. Chudí potřebují naše
ruce, abychom je pozvedli, naše srdce, aby se cítili
přijati, naši přítomnost, aby překonali samotu.
Zkrátka potřebují lásku.“ Co byste po návštěvě
v Indii řekli na téma chudí a bohatí?
Lidé tam jsou chudí, ale spokojení, tedy svým
způsobem bohatí. My řešíme blbosti, protože všechno
máme. Oni řeší základní věci – co jíst, kde přespat,
kde pracovat. Pro nás ti lidé nejsou chudí. Je to jejich
život… A od nás je skvělé, že jsme ochotni jim
pomáhat, a že umíme pomáhat. Že máme v Česku
organizace, které se tím zabývají. Češi přispívají,
pomáhají, něco dělají. Nemávneme rukou nad tím, že
Na
ostrovech
Honavar
jste
navštívili Indů je hodně, a že naše malá pomoc nemá smysl. To
zdravotnickou školu, jaký dojem jste z toho měli?
není pravda. Má ohromný smysl.
Je to obrovská škola, kde se vzdělávají zdravotní
Máte spoustu krásných fotek, můžeme se těšit
sestry na vysoké úrovni. Studují různé specializace a na nějaké promítání?
pak mají návaznou praxi v nemocnici. V nemocnici
měli dialýzu, porodní sály, novorozenecké oddělení, Ano, chtěli bychom uspořádat promítání a besedy pro
infekční oddělení, mamograf, dětské oddělení. Jednu veřejnost. Chtěli bychom také lidi povzbudit k tomu,
z dialýz jim daroval PONS 21 a obrovskou zásluhu na aby se zajímali o možnosti podpory indických
tom má právě sestra Marie Goretti. Lidé se teprve učí chudých. Viděli jsme, že naše pomoc má smysl.
zdravotnickou péči vyhledávat. Také jsme navštívili Viděli jsme, že křesťané tam účinně pomáhají. Kdyby
ojedinělou léčebnu pro mentálně postižené. Kde jsou to tak ještě oslovilo běžného nevěřícího, bylo by to
lidé s problémy i ubytovaní. Anebo chráněnou šicí fajn…
dílnu na šití tašek a batohů. Lékaři a sestřičky jezdí na
Povedlo se vám tedy zažít Indii skrz objektiv?
odlehlá místa a provádí tam lékařskou pomoc. Vše se Ano. Ta zkušenost je nepřenosná – člověk tam musí
odbývá v maličké místnosti, přeplněné lidmi. Nejprve být, aby tu zemi pochopil. Je to jiný svět. Indie nás
si sestřička zapíše pacienta, pak jej lékař vyšetří, změří okouzlila a chceme se tam vrátit.
tlak nebo cukr. Poté si vyzvednou léky. Funguje tam i
Děkujeme za rozhovor.
rehabilitační lékař, který lidem radí, jaké cviky mají
provádět třeba po práci na poli, aby si šetřili záda.
Tisková zpráva: Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Lampa na věčné světlo z kostela sv. Josefa – dělníka
(před restaurováním)
Popis: Celá lampa je vyrobena z mosazi. Tělo tvoří
kovotlačitelsky zpracované díly sesazené středovou tyčí
s maticemi. Ozdobná ucha lampy a články závěsných
řetězů jsou vyrobeny technikou odlévání. Vrchní kalich
je ručně tepaný.
Lampa byla po desetiletí uložena v půdním prostoru
kostela, nijak nechráněna. Zde byla vystavena teplotním
proměnám prostředí a vlhkosti.
Celý povrch předmětu je pokryt korozními produkty
mědi, prachovými nečistotami, místy se objevují
„cákance“ červené, pravděpodobně syntetické barvy a
kapky bezbarvého vosku ze svící. Pod voskovými
kapkami na těle lampy se zachoval původní vzhled
leštěné mosazi.
Na uchách, článcích řetězů a tepaném kalichu se
nachází druhotný degradovaný zoxidovaný nátěr
práškovou bronzí. Tento nátěr vykazuje pozitivitu při
zkoušce rozpustnosti v acetonu. Po odstranění
bronzového nátěru z jednoho článku řetězu se odkryl
původní povrch se zlatavým vzhledem, na výše
exponovaných místech reliéfu se zlatavý povrch ztrácí a
vyskytují se zde hnědé korozní produkty mědi. Dále
byly provedeny zkoušky přítomnosti zlacení. Na povrch
článku řetězu byla nanesena kapka kyseliny na zkoušení
ryzosti zlatých slitin, obsahující kyselinu dusičnou.
Velikost zkoušeného místa přibližně 1x1mm. Povrch se
začal téměř okamžitě rozpouštět, proto bylo touto
metodou zlacení vyloučeno. Negativní byla taktéž
zkouška pomocí stolního spektrometru zn.GoldXpert
XRF (Olympus Innov-X). Touto metodou bylo zjištěno
pouze materiálové složení odlitých článků závěsných
řetězů. Slitina obsahuje 70,13 % Cu, 28,35 % Zn a

ostatní příměsi jako Pb, Ni, Nb, Be. Původní povrchová
úprava byla tedy pravděpodobně provedena tzv.
brenováním (opalováním), což je krátkodobé ponoření
do lázně ze směsi koncentrovaných kyselin sírové a
dusičné.
Objevují se tvarové deformace a trhliny. Tělo nádoby
je ve svém nejširším místě v blízkosti ucha
promáčknuté. Deformované jsou také vnější části volut
na uchách. Vrchní část řetězů a poklice se závěsným
okem jsou zabarveny do černa. Je to způsobeno žárem a
kouřem stoupajícím ze zapáleného oleje věčného světla.
Nádobka na olej z červeného skla se nedochovala. Část
posledního článku jednoho z řetězů je ulomená a
nahrazená vázacím drátem. Na vrchní závěsné poklici se
nacházejí dvě místa se zbytky cínové pájky a kruhový
otvor se závitem. Bylo zde pravděpodobně v minulosti
něco přichyceno (možná nějaký závěsný systém?).
Závěsné oko je k poklici upevněné dvěma maticemi a je
uvolněné. Na jeho povrchu se nachází degradovaný
bronzový a pod ním stříbrný nátěr.
K lampě na věčné světlo patří závěsné lano o délce
711 cm, které se nacházelo taktéž na půdě kostela. Je
vyrobené z červeného (pravděpodobně bavlněného)
vlákna. Lano je zdobeno pěti dřevěnými profilovanými
koulemi. Ze střapce se dochovala pouze tordovaná
dřevěná část. Všechny dřevěné části jsou opatřeny
degradovaným druhotným bronzovým nátěrem. Byla
provedena sonda postupným rozpouštěním vrstev nátěrů
acetonem. Pod bronzovým nátěrem byl zjištěn stříbřitý
(pravděpodobně hliníkový) nátěr, pod nímž se nacházelo
původní plátkové stříbření na křídovém podkladě s
šelakovou politurou – tzv. waschgold.

Navracení původní lampy na věčné světlo do kostela sv. Josefa – dělníka v Lichkově – listopad 2019, foto: redakce

Záměrem restaurování je snaha o navrácení předmětu
reprezentativního vzhledu a odpovídající původní
funkčnosti s ohledem na zachování historické hodnoty
díla. Restaurátorské práce by měly být provedeny šetrně
se zachováním původních povrchových úprav. Veškeré
opravy, retuše a konzervační prostředky by měly být
reverzibilní. Požadovaná elektrifikace restaurovaného

předmětu by měla být provedena neinvazivně bez
jakýchkoliv upravovacích zásahů do předmětu a tak, aby
nenarušovala jeho původní vzhled. Průběh prací by měl
být konzultován s pracovníky NPÚ.
V příštím čísle se dočteme o postupu a o výsledku
celého restaurování.
Redakce

TJ TATRAN LICHKOV
Konečná tabulka podzimní části okresního přeboru III. třídy mužů sezóna 2019/2020
KLUB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Helvíkovice
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí C
FK Kerhartice
1. FC Žamberk B
TJ SOKOL Tatenice B
FC Jiskra 2008 B
TJ Tatran Lichkov
TJ Sokol Dolní Třešňovec
Sokol Boříkovice
AFK Kunvald
TJ Luková
TJ Sokol Rudoltice B
Fotbal Žichlínek B
TJ SOKOL Těchonín

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
9
9
9
9
7
8
7
5
4
4
3
3
2

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

2
3
4
4
4
6
5
6
8
9
8
10
10
11

55:25
47:20
47:24
41:28
23:25
39:28
30:28
35:34
26:38
32:45
11:26
21:42
23:37
17:47

33
30
28
27
24
23
22
21
15
12
12
10
9
6

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

0
2
1
0
0
2
1
1
0
0
1
1
1
1

Zásluhou plného bodového zisku v posledních dvou kolech se držíme na pěkném 7. místě. V 12. kole jsme
deklasovali Tatenice B 5:0 a v 13. kole jsme po devíti letech přehráli Boříkovice 3:1.
Tělocvična „Žluté školy“ v Králíkách je zajištěna každou sobotu od 10. ledna 2020 od 10:00 hodin. Odjezd
z Lichkova od hasičské zbrojnice bude vždy v 09:45 hodin.
Valná hromada TJ Tatran Lichkov, z.s. proběhne v sobotu 25. ledna
2020 od 16:00 hodin na sále kulturního domu v Lichkově.

DĚKUJEME OBCI LICHKOV, SPONZORŮM,
PŘÍZNIVCŮM I SKALNÍM FANOUŠKŮM ZA
PODPORU V ROCE 2019
A
PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A
ÚSPĚŠNÝ ROK 2020.
Za TJ Tatran Lichkov Jaroslav Merta.
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