Lyžařský výcvik 13. – 17. 1. 2020
v Českých Petrovicích
Báli jsme se, že nebude sníh. Ale sjezdovky
byly dobře připraveny. My jsme se všichni moc
těšili.

Masopust je doba od Tří králů do Popeleční
středy. Poslední dny masopustu jsou nejznámější
a nejveselejší. Proč? Protože jsou spojené
s radovánkami a hodováním před obdobím půstu,
který trvá až do Velikonoc.
Masopustní tradice je spojená s průvody
masek. Také naše škola se rozhodla před čtyřmi
lety tuto tradici s dětmi obnovit. A tak již třikrát
prošel naší vesnicí maskovaný průvod dětí ze
školy i školky. Letos půjde průvod poprvé
v odpoledních hodinách za účasti dětí i dospělých.
Ve škole i doma chystáme masky a všichni se
moc těšíme, že si průvod užijeme.

V pondělí hned po příjezdu se nás ujali
instruktoři z lyžařské školy a rozdělili nás do tří
družstev podle toho, jak umíme lyžovat. Děti
z MŠ tvořily samostatné družstvo. Počasí nám
přálo. I sluníčko svítilo. Celí týden jsme se učili
nové a nové věci na lyžích. Všichni jsme se
zlepšili v lyžování. Hodně jsme také jezdili na
vleku. To se nám moc líbilo. Líbil se nám celý
Karolína Kalousová
výcvik, ani bychom se nemuseli vracet do školy.
Do Českých Petrovic jsme jezdili autobusem,
Co nového v Mateřské škole?
Lyžařskou výbavu jsme si mohli vypůjčit včetně
Nový rok 2020 naše děti zahájily lyžařským
lyžařské helmy. Na placení dopravy a vleků se
výcvikem v Českých Petrovicích, kam společně
podílela škola.
s žáky ze základní školy dojížděly celý týden.
Všechny děti byly moc šikovné a brzy na lyžích
létaly jako draci. Ze začátku měsíce února školku
postihla velká nemocnost dětí, ale hned po jarních
prázdninách jsme už skoro v plném počtu jeli
vlakem na dopolední výlet do Letohradu, kde
jsme navštívili FunparkSkipi. Velká herna plná
prolézaček, skluzavek a trampolín byla pro děti
rájem. Ke konci měsíce nás ještě čeká karneval ve
školce a také Masopustní průvod vesnicí.
V měsíci březnu nás čekají přípravy na
Velikonoční jarmark, budeme dělat výrobky na
výstavu a také trénovat na vystoupení na sále.
Všichni jsme na konci výcviku dostali diplom a
V měsíci dubnu zahájíme již tradiční plavecký
společnou fotografii. Těšíme se na příští rok na
kurz v Ústí nad Orlicí, kam budeme každý týden
další výcvik.
dojíždět až do června. Také jsme začátkem roku
David Mucha
mezi námi ve školce přivítali tři nové kamarády.
19. května proběhne zápis do Mateřské školy,
MASOPUST 2020
kam Vás srdečně s vašimi dětmi zveme.
Ve škole i ve školce se chystáme na masopustní
Jelínková Pavla, učitelka MŠ
průvod. A tak jsme si zjišťovali, co to vlastně
MASOPUST je. Zkrátka pátrali jsme po tradicích.

Komunální odpady v roce 2020 a výše poplatku za svoz
Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 11.
listopadu 2019, projednalo návrh obecně závazné
vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok
2020. Návrh textu vyhlášky vycházel z vyhlášky č.
2/2017, měnila se výše poplatku a text projednávané
vyhlášky reagoval na aktuálně platnou legislativu. Výše
poplatku na poplatníka a rok, v roce 2020, se oproti roku
2019 zvyšuje na Kč 500,--. Návrh textu OZV byl
v rámci metodické pomoci konzultován s pracovníky
Ministerstva vnitra, Odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly v Pardubicích.
Jako starosta obce a předsedající zasedání jsem
navýšení poplatku odůvodnil tím, že výše poplatku je
stanovena na základě kalkulace, která vychází z nákladů
roku 2018. Náklady obce jsou kryty příspěvky od
společnosti EKO-KOM a individuálními smlouvami.
V roce 2018 stoupl podíl komunálního odpadu ze 118 na
140 tun a opět došlo ke zdražení svozu svozovými
firmami. Naopak došlo k ponížení odměn od společnosti
EKO-KOM přesto, že podíl separovaného odpadu stoupl
z 30 na 35 tun. Na zasedání jsem dále uvedl, že do výše
poplatku v roce 2021 by se měl nově promítnout
účtovaný poplatek za svoz plastů ve výši á Kč 0,80/kg a
zdražení svozu v roce 2019. Na léta 2020 a 2021 je
plánována obměna kontejnerů na velkoobjemový odpad,
kontejnery jsou poptávány v maximální možné velikosti
na svozový automobil v soupravě, což by mělo snížit
počet vývozů a tím i náklady na dopravu. Podíl
separovaného odpadu je v průměru kolem 25 % bez
započtení bio odpadu, za což občanům děkuji. Dále jsem
zde uváděl, že je zajímavé porovnání vyvezených tun
komunálního odpadu na svoz v porovnání léto/zima,
tedy zohlednění topné sezony, kdy v zimních měsících
je v průměru sváženo 4,11 t/svoz a letních měsících pak
3,35 t/svoz (počítáno letní období 05-09 včetně).
V rámci rozpravy bylo namítáno, že návrh vyhlášky
nezohledňuje osoby dlouhodobě žijící v zahraničí,
v Lichkově nejsou, odpady zde nevytvářejí a padl návrh,
aby byli tito občané od poplatku osvobozeni. Tento
návrh nebyl zastupitelstvem schválen. Zastupitelstvo
následně schválilo původně navržené znění vyhlášky.
Zde je třeba zmínit to, že při výkonu funkce není člen
zastupitelstva vázán žádnými příkazy volební strany, za
niž kandidoval, ale jedná a hlasuje v souladu se svým
vlastním svědomím, jde o tzv. volný mandát.
Věřte mi, že po několika letech, kdy se poplatek za
svoz komunálního odpadu snižoval až na loňských Kč
360,-- za poplatníka a rok, je opětovné zdražení odpadů
bolestivé a vůbec mě to netěší, stejně jako Vás. Bohužel
situace kolem odpadů je pro nás špatná, zastavil se trh
s plasty, nově se zastavil trh i s papírem a stejně jako za
vytříděné plasty budeme i za vytříděný papír platit
svozové firmě Kč 0,70 za každý svezený kilogram.
K tomu je nutné samozřejmě připočíst dopravu. O

zvyšování cen dopravy jsem se již zmínil. I když se
může zdát, že platit za odvoz separovaného odpadu
nemá logiku, stále je to pro nás levnější varianta než
recyklovatelné odpady ukládat na skládku. Prosím,
buďme k sobě ohleduplní, mysleme na naši budoucnost,
na budoucnost našich dětí a vnoučat a chovejme se
ekologicky i přesto, že nás to něco stojí.
Přes to všechno, co jsem zde popsal, mám i jednu
potěšující zprávu a to, že na základě provedené
kalkulace odpadů na rok 2021 bylo zjištěno (vycházíme
z celého roku 2019), že výše poplatku v příštím roce
zůstane v nezměněné výši, tedy ve výši Kč 500,-- na
poplatníka, kdy se nepotvrdil můj odhad o dalším
zdražování.
A co bude dál, přátelé, bude hůř. Zákonodárci plánují
separovat veškeré odpady a eliminovat skládkování.
Kdo bude skládkovat, bude za to draze platit a výše
platby se bude odvíjet od podílu vytříděného odpadu. To
vše podle klíče: „Čím víc vytřídíš, tím méně na skládku
uložíš, čím méně na skládku uložíš, tím méně na
poplatku zaplatíš“. A kruh se uzavírá, neboť veškeré
náklady na svoz a likvidaci odpadů se zkalkulují na
každého jednoho poplatníka.
Přátelé, děkuji Vám všem za Váš přístup k odpadům
a k jejich likvidaci. Výši budoucích poplatků za svoz a
likvidaci odpadů máme ve svých rukou a nezmění to
žádná politická gesta.
Roman Richtr, starosta obce

Plnění rozpočtu obce v roce 2019
V rámci pravidelných zasedání Zastupitelstva obce Lichkov jsou zastupitelé a hosté, mimo jiné, seznamováni i
s plněním rozpočtu obce, a to jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Jednotlivé měsíční výkazy o plnění rozpočtu
jsou veřejné a jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách obce v sekci „rozpočet“, případně na vyžádání na
obci. Mezi hlavní výdaje roku 2019 obecního rozpočtu patří zejména:
akce
náklady
osvětlení přechodu pro chodce před čp. 16
48.340,-chodník u čp. 16 + přechod pro chodce
198.205,-plot u čp. 16
91.579,-oprava střechy na dřevníku u čp. 16
39.600,-vodovod – výměna šoupat na řádu
223.556,-cesta k Mladkovu (frézink)
216.490,-podlahy a malování v ZŠ a MŠ
149.343,-vybavení kuchyně v ZŠ a MŠ (lednice, ohřívací lázeň, mycí stůl)
68.242,-nábytek do školní jídelny
164.960,-oprava fasády kostela sv. Josefa – dělníka
1.389.933,-z toho dotace z Ministerstva zemědělství
700.000,-z toho dotace z Pardubického kraje
110.000,-restaurování věčného světla v kostele
30.400,-výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení
72.584,-nové podlahy v hasičárně – stání JSDH
87.093,-elektroinstalace a omítky v hasičárně – stání JSDH
58.020,-výsuvný žebřík ZD 12
59.849,-projektová dokumentace a další studie – vestavba čp. 203
136.220,-sál – oprava stopu ve vestibulu
56.630,-výdaje celkem
3.091.044,-K těmto výdajům je třeba ještě přičíst mnoho dalších výdajů na každodenní opravy obecní techniky, opravoval se
traktor, osobní automobil Škoda Roomster, elektrická tříkolka, ale i výjezdové vozidlo JSDH, průběžně se opravuje
kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, udržuje se movitý i nemovitý majetek, nemalé náklady jdou na pohonné hmoty,
elektřinu, vytápění, pojištění a splátky úvěrů, na povinné revize, odpady, stoupají mzdové náklady a s tím související
odvody a mnoho dalšího, čímž se dostaneme na neuvěřitelnou částku ve výši Kč 13.042.169,-- na straně výdajů, oproti
příjmům ve výši Kč 13.327.242,--.
Příjmy roku 2019 byly vyšší, jedná se zejména o daňové příjmy, příjmy ze sdílených daní a poplatků.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce

Obecní knihovna Lichkov
Obecní knihovna v Lichkově má ve svém knihovním
fondu více jak 3080 knih k volnému zapůjčení. Vesměs
se jedná o beletrii pro děti, mládež a dospělé, ale
zastoupena je i naučná literatura. Knihovní fond je
průběžně doplňován o nové tituly, zejména dle
požadavků Vás, našich čtenářů. Několik regálů knih
zabírají i výměnné fondy zapůjčené z Městské knihovna
v Králíkách.
V roce 2019 měla knihovna celkem 24
registrovaných čtenářů, z toho 1 dítě. Během tohoto
roku jsme zaregistrovali 181 návštěvníků, kteří si
vypůjčili celkem 341 knih, z čehož 38 knih bylo v rámci
naučné literatury. 41 výpůjček pak bylo knihovnicí
prodlouženo.
Mezi nejpilnější čtenáře roku 2019, stejně jako
v letech předešlých, opět patří ženy. Čtenářka
s registračním číslem 019 si vypůjčila 92 titulů, čtenářka
s registračním číslem 041 si vypůjčila 75 titulů a
čtenářka s registračním číslem 006 si vypůjčila 51 titulů.
Nejpilnějším mužem je čtenář s registračním číslem 069,
který si vypůjčil 22 titulů a celkově se tak umístil na
desátém místě v pořadí.

Nejžádanějšími tituly s třemi výpůjčkami byly knihy
s názvem: „Exploze“, autor: Marklundová Liza,
„Poslední výročí“, autor: Moriaty Liane, dále „Dotek
lásky“ a „Plachá manželka“, autor: Cartland Barbara,
dále „Zlatá klec“, autor: Cox Josephine, „Sedmero
tajemství“, autor: Holt Victoria, „Kulka“, autor:
Kellyová Louise Mary, „Nebezpečí na Nilu“, autor:
Cartland Barbara a dále dětská kniha „Tři malá
prasátka“ bez uvedeného autora. Vypůjčené tituly
vesměs korespondují s výpůjčkami rozloženými na
jednotlivé čtenáře, v našem případě především na
čtenářky.
Otevírací doba knihovny v měsících listopad až
duben včetně – každou středu, v měsících květen až
říjen včetně – každou sudou středu, vždy od 15:30 do
18:00 hodin.
Registrace nového čtenáře je časově neomezená.
Poplatek za registraci neplatí děti, dospělí zaplatí pouze
a jen jednou Kč 10,--, další poplatky se již nehradí.
Přijďte se za námi podívat, na Vaši návštěvu a na nové
čtenáře se těší
Lenka Richtrová, knihovnice

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 16. prosince 2019
Přítomni:

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

Č.j.:96/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 11. prosince 2019 a
Protokol o kontrole příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831, ze dne 12.
prosince 2019 – oboje bez výhrad.
Č.j.:97/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 280/5, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 513 m2, za částku ve výši
á Kč 756,--/rok a části pozemkové parcely č. 1356/10, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí –
trvalý travní porost, o výměře 414 m2, za částku ve výši á Kč 564,--/rok, a to paní Monice Horváthové, trvale
bytem Lichkov čp. 126, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, od 1. ledna 2020 na dobu neurčitou, s podmínku
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:98/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
velkoobjemových kontejnerů typu AVIA, provedené průzkumem trhu, a to:
1. obchodní společnost AGROSERVIS Mladkov, s.r.o., IČ: 07484593, se sídlem na adrese Jablonné nad Orlicí,
ul. Nad Školou čp. 396, psč. 561 64 – pošta Jablonné nad Orlicí a
2. obchodní společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ: 25638955, se sídlem na adrese Praha 2 - Vinohrady, ul.
Španělská čp. 1073/10, psč. 120 00 – pošta Praha 2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:99/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s obchodní společností
AGROSERVIS Mladkov, s.r.o., IČ: 07484593, se sídlem na adrese Jablonné nad Orlicí, ul. Nad Školou čp.
396, psč. 561 64 – pošta Jablonné nad Orlicí, na dodávku dvou kusů velkoobjemových kontejnerů typu AVIA 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.:100/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, kterou je Obci Lichkov
zapůjčen do dočasného užívání protipěchotní zátaras obsahující 49 kusů ocelových ježků – dle přílohy a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:101/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, kterou je na Obec
Lichkov, IČ: 00279161, převáděn dlouhodobý hmotný majetek označený jako IM-1 – Herní prvky v zůstatkové
hodnotě Kč 74.516,-- – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:102/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008331/VB/01 s názvem stavby: Lichkov, Fla, kVN, KTS, úpr. NN – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:103/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizaci strategického dokumentu obce „Program obnovy
venkova – harmonogram Obce Lichkov“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:104/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Indikativní nabídku České spořitelny, a.s. na
poskytnutí střednědobého investičního úvěru na financování výstavby obecních bytových jednotek – dle
přílohy.
Č.j.:105/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 14/2019 ze dne 16. prosince 2019“
– dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:106/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na rok 2020 jako
přebytkový: příjmy ve výši Kč 9.239.583,--, výdaje ve výši Kč 8.714.583,--, vyšší příjmy slouží k financování
závazků z předchozího období ve výši Kč 525.000,-- - 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.:107/19: Zastupitelstvo obce Lichkov stanovuje svým neuvolněným členům, za výkon funkce, odměny za
měsíc v následujících částkách: místostarosta Kč 10.277,--, předseda výboru zastupitelstva Kč 1.206,--, člen
výboru zastupitelstva Kč 781,-- a člen zastupitelstva bez dalších funkcí Kč 385,--; odměna bude poskytována
ode dne 1. ledna 2020; v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:108/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Základní školy a mateřské
školy Lichkov, IČ: 70188831, na období let 2021 - 2024 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

9
A

Č.j.:109/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zápis Finančního odboru Pardubického kraje
z dílčího přezkoumání hospodaření obce – Obce Lichkov, IČ: 00279161, ze dne 13. prosince 2019“ – dle
přílohy.
Č.j.:110/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Protokol o výsledku kontroly obce, pod Č.j.: HSPA105-53/2019, ze dne 16. prosince 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.










Informace obce podané na zasedání ZO dne 16. prosince 2019
stočné za 2015 a 2016 Kč 6.269,-- (vše přihlášeno
dne 29. listopadu 2019 byla do kostela navrácena
do insolventního řízení), vodné a stočné za 2/3
zrestaurovaná lampa na věčné světlo
2019 Kč 14.332,-- (původně Kč 28.930,--) –
předsedající poděkoval ZŠ a MŠ Lichkov za
upomínky šly, půjdou informace k uzavírce vody,
vystoupení na Vánočním jarmarku
část je hrazena splátkami, odpady do 2016 Kč
předsedající
poděkoval
organizátorkám,
9.769,-- (vše přihlášeno do insolventního řízení),
účinkujícím, vystavovatelům, hudebníkům a
odpady 2019 Kč 3.150,-- (původně Kč 5.912,--) –
pomocníkům za uspořádání Vánočního jarmarku –
upomínky šly, část je hrazena splátkami,
opět krásná akce, pěkná prezentace obce
neuhrazené faktury Kč 19.471,36; insolvenční
předsedající poděkoval Lesům ČR za Předvánoční
řízení je před ukončením, čeká se na rozhodnutí
troubení
krajského soudu, je předpoklad, že veškeré
v pondělí 23. prosince 2019 – tradiční Vánoční
nedoplatky přihlášené do insolvenčního řízení
Vigilie v lichkovském kostele – zve pěvecký sbor a
budou uhrazeny z výtěžku insolvenčního řízení
obec

plnění rozpočtu k 30. listopadu 2019: příjmy
v pátek dne 10. ledna 2020 – divadelní představení
schválené Kč 9.480.228,--; upravené Kč
Limonádový Joe
12.517.872,--; skutečnost Kč 12.399.553,-- –
obecní ples v pátek dne 17. ledna 2020
příjmy na 99,05 %; výdaje schválené Kč
nedoplatky vůči obci k 16. prosinci 2019
8.965.228,--;
upravené
Kč
13.767.413,--;
(nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč
skutečnost Kč 12.532.435,-- – výdaje na 91,03 % –
50.537,-- (původně Kč 51.037,--, z toho Kč 3.459,finka je vyvěšena na webu
je přihlášeno do insolventního řízení), vodné a
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. února 2020

Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie Foglová (5) – odchod
v 19:09 hodin z rodinných důvodů, Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
František Faltus (3), Zdeněk Brůna (6), Štěpán Kalous (7)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
2x

Č.j: 1/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 3. února 2020 a
protokol o kontrole čerpání dotace spolku Tenisový klub Lichkov, z.s., ze dne 7. ledna 2020 – oboje bez
výhrad.
Č.j: 2/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem
ve dnech 10. ledna 2020 a 3. února 2020 – bez výhrad.
Č.j: 3/20: Zastupitelstvo obce Lichkov souhlasí s umístěním inženýrské sítě – optického vedení ve vlastnictví a
správě obchodní společnosti Alberon Letohrad s.r.o., IČ: 27461289, se sídlem na adrese Letohrad, ul. Šedivská
čp. 844, psč. 561 51 – pošta Letohrad, do pozemkových parcel č. 3035/1, 3159, 3160, 3237 a 3235, všechny
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 4/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 782/6, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 1.439 m2, do společného jmění manželů Pavla a
Marty Kulaxidisových, oba trvale bytem Lichkov čp. 43, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, za účelem

výstavby rodinného domu, za částku ve výši Kč 82.000,- bez DPH s podmínkou kolaudace domu do pěti let,
v případě nezkolaudování domu do pěti let bude účtována smluvní pokuta ve výši Kč 82.000,-- bez DPH a dále
s podmínkou úhrady poměrných částí nákladů na pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a
s podmínkou sjednání věcného břemene na inženýrské sítě v majetku Obce Lichkov a pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 2b) – Záměr obce – prodej ppč. 3183 – přesunut na některé z dalších zasedání Zastupitelstva obce
Lichkov, po obdržení vyjádření obchodní společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Č.j: 5/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o úvěru č. 1209/10/LCD z 24. června
2010 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 6/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1415,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 7/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 735/3, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 177 m2, a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 8/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořízení a instalaci řídící a monitorovací stanice pro úpravnu
vody vodovodu obce Lichkov – dle cenové nabídky č. N191072, podané obchodní společností FIEDLER AMS
s.r.o., IČ: 03155501 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 9/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2019“ – dle přílohy, bez
výhrad.
Č.j: 10/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j: 11/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, za kalendářní rok 2019 – dle přílohy, bez
výhrad.
Č.j: 12/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Plán činnosti finančního výboru na rok 2020“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 13/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020“ – dle
přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 14/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Darovací smlouvu č. S/OM/4098/20/MS, kterou je na Obec
Lichkov, IČ: 00279161, bezúplatně převáděna pozemková parcela č. 1305/22, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 – dle přílohy a pověřuje starostu
obce k podpisu darovací smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:













5–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Informace obce podané na zasedání ZO dne 10. února 2020
předsedající
poděkoval
organizátorům
a  fabrika – bylo vydáno rozvrhové usnesení, čekáme
účinkujícím za Vánoční Vigilii v lichkovském
na právní moc a na výmaz omezení v katastru
kostele – opět krásná akce, sbor vystupuje i na
nemovitostí
akcích v okolí
 vodovod obce – předsedající poděkoval
předsedající
poděkoval
organizátorům,
zaměstnancům obce za opravu vodovodu ve dnech
pomocníkům, účinkujícím a sponzorům za Obecní
30. a 31. ledna 2020, nyní neevidujeme žádný
ples dne 17. ledna 2020 – bude i v roce 2021
únik; náklady na opravu – pouze materiál a
pohonné hmoty; nově je třeba zajistit odborného
společnost Králický Sněžník o.p.s. se v lednu 2020
zástupce – obec se pokusí zajistit sama, stejně jako
transformovala na ústav, nově Králický Sněžník,
u kanalizace; v roce 2020 bude pokračovat oprava
z.ú. – prioritou cestovní ruch
šoupat a hydrantů na jednotlivých větvích
Sdružení obcí Orlicko – prosincová valná hromada
vodovodního řádu
schválila Obec Lichkov za člena kontrolního
 posílení vodního zdroje – jedná se o pozemcích,
orgánu
připravuje se podání žádosti o dotaci
12. února 2020 – setkání seniorů
7. března 2020 – Český svaz zahrádkářů Lichkov,  kostel – jsou podány dvě žádosti o dotace na
obnovu schodiště v průčelí a ½ soklu – I. etapa,
SDH Lichkov a Obec Lichkov zvou na tradiční
bude ještě jedna žádost na Orlicko do programu
Setkání k MDŽ
malých památek; problém je se zhotovitelem –
3. – 4. dubna 2020 – Velikonoční jarmark – zve
nejsou lidi
jarmareční výbor a Obec Lichkov

kanalizace a ČOV – hadry, hadry, hadry, …,
17. dubna 2020 – divadlo na sále – ochotníci
průběžně opravy domovních čerpacích stanic;
Helvíkovice
v lednu velká oprava jednoho čerpadla čerpací
přechod pro chodce před čp. 16 – byly
stanice ČOV
shromážděny veškeré písemné podklady ke stavbě

odpady – v rámci elektro odpadu jsou, ke
a bylo požádáno o kolaudační souhlas, termín
zpětnému využití, nově sváženy i bojlery, máme
kolaudace zatím není
problém s televizory a monitory – řešíme přes
sociální byty Lichkov – SFRB obdržel veškeré
Elektrowin a SDH Lichkov; velkoobjemové
podklady k žádosti, čekáme na rozhodnutí; dne 5.
kontejnery jsou objednány, bude poptávka na
února 2020 telefonická informace, že žádost byla
Ekolu Libchavy k ceně skládkování (nyní vyváží a
vyhodnocena jako kompletní a v pořádku;
skládkuje SUEZ v Rapotíně); je hotová kalkulace
obdržíme smlouvu; povinnost doložení dalších
ceny poplatku za svoz a likvidaci odpadů na rok
příloh, zejména bezdlužností
2021 (vycházíme z cen roku 2019), poplatek za

poplatníka ve výši Kč 500,-- (ve stejné výši jako
letos)
 nebezpečné odpady – pozor změna oproti
odpadovému kalendáři – sběr a svoz již dne 4.
dubna 2020 od 10:30 hodin
 nedoplatky vůči obci k 10. únoru 2020 (nedoplatky
po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 49.537,-(původně Kč 50.037,--, 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 2/3 2019
Kč 1.100,-- (původně Kč 14.332,--); vodné a

stočné za 3/3 2019 – splatnost uplynula 31. ledna
2020, nedoplatky jsou, vyčíslení bude na dalším
zasedání ZO; odpady do 2016 Kč 9.769,-- (vše
přihlášeno do insolventního řízení); odpady 2019
Kč 1.438,-- (původně Kč 3.150,--) část je hrazena
splátkami; neuhrazené faktury Kč 2.178,-(původně Kč 19.471,36)
 nedoplatky přihlášené do insolvenčního řízení –
dne 28. ledna 2020 byla krajským soudem vydána
Vyhláška o konečné zprávě, nyní běží lhůta
k podání připomínek, obec by měla dostat vše, co
bylo přihlášeno, předpoklad úhrady cca 03-04/2020

Tříkrálová sbírka v Lichkově
Vážení spoluobčané, dovolte, abych poděkovala všem lidem, kteří svými dary přispěli na Tříkrálovou sbírku,
která je, jak všichni víte, zaměřena na pomoc lidem v nouzi. Velké díky také patří koledníkům, kteří se vydali
na cestu v téměř jarním počasí. Ráda bych poděkovala i vedoucím skupinek, bez nichž by nebylo možné sbírku
uskutečnit. Měli jsme radost z tak vřelého přijetí, kterého se nám často dostalo. V letošním roce 2020 jsme
vybrali částku Kč 17.635,--.
Jana Faltusová

Hydrogel
Hydrogel je práškový koncentrát, který ve vodním
výluhu silně bobtná a vytváří stabilní gel. Částice
Hydrogelu na sebe vážou nejméně 250 násobek
vody a po obalení mořenů rostlin je zásobují vodou.
Tím zmenšují ztráty při přesazování nebo při
přepravě a skladování rostlin. Po přesazení rostliny
do půdy Hydrogel zajišťuje lepší kontakt kořenů
rostliny s půdou. Výhody přípravku: zajišťuje lepší
kontakt kořenů rostlin s půdou, zvyšuje zadržování
využitelné vody v půdě nebo substrátu, snižuje
frekvenci zavlažování, zvyšuje přežití nových
stromů a keřů po výsadbě, zabraňuje vyplavování
cenných živin, ideální pro všechny rostliny na
zahradě, 200 g balení vystačí na 200 l substrátu,
doba použitelnosti je 4 roky od data výroby,
doporučené dávkování: 5 g k rostlině nebo 5 – 10 g
do 10 l substrátu.
Co je to Hydrogel?
Na první pohled vypadá jako obyčejný prášek, ale
jakmile se setká s vodou, začne výrazně bobtnat a
získává gelovou konzistenci. Tato substance umí do
sebe absorbovat veliké množství vody i živin, svůj
objem zvětší až 250 x. Dlouhodobě tak pomáhá
zajišťovat kořenům rostlin nezbytný příjem vláhy a
živin. Půdní kondicionér zvyšuje zadržování vody
v půdě nebo substrátu, snižuje frekvenci
zavlažování, zvyšuje přežití nových stromů a keřů
po výsadbě, zabraňuje vyplavování cenných živin.
Je ideální pro všechny rostliny na zahradě.
Jak se Hydrogel používá v praxi?
Vezmeme si jako příklad pěstební nádobu na terasu.
Nasypte do ní potřebné množství substrátu a
pomocí odměrky přidejte dávku Hydrogelu. Vše
důkladně promíchejte a nyní již můžete rostlinu
vysadit. Přípravek se používá jen při výsadbě.
Dodatečné dosypávání na povrch půdy může
rostlině spíše ublížit. Použít můžete pro výsadbu do
květináčů, do klasických truhlíků, ale i do samo
zavlažovacích.

Jaké je dávkování? Je odlišné?
Do obyčejných balkónových truhlíků se přidává 10
– 20 g / běžný metr. Pro samo zavlažovací truhlíky
stačí jen 5 g/ běžný metr. Do květináčů a nádob: 10
– 20 g / 10 l substrátu. Zde bychom měli dodržovat
pravidlo, že méně je více, proto nepoužívejte vyšší
dávky. Mohlo by dojít k trvalému poškození rostlin.
Co když nám nádoba vyschne a teprve
pak ji zalijeme, není po přípravku?
Hydrogelu nevadí mu ani delší období sucha – i po
vyschnutí znova při další zálivce nabobtná. Zůstává
svěží a pružný. Své vlastnosti si uchovává po
několik let a poté se bez nežádoucích zbytků
rozkládá. Nemusíme se tedy obávat zeminu z nádob
vysypat třeba na kompost.
Mohu Hydrogel použít při výsadbě keřů
do volné půdy?
Samozřejmě ano. Použití Hydrogelu je stejné jako
při výsadbě do pěstebních nádob.
Kde všude ještě můžu Hydrogel použít?
Hydrogel můžete použít při přípravě půdy na celý
záhon nebo jen do výsadbového řádku, výborně
poslouží drobnému ovoci v nádobách i na
záhonech, jahodám, pro rostliny s vysokou potřebou
vody jako jsou hortenzie, durmany a další, dokonce
i při výsevu a údržbě trávníků. Přípravek není
vhodný pro rostliny citlivé na přemokření, jako
jsou např. bylinky nebo pokojové rostliny!
Používá se i do volné půdy.
Co tedy získám, když přípravek použiji?
Díky rovnoměrné závlaze a příjmu živin vám
rostliny nezaschnou, dobře přirůstají a posléze
bohatě kvetou, u ovoce nezasychají plody.
Vytvořený gel nám udrží dostatek vody v blízkosti
rostliny až o 70% a tím zajistí bohatší kořenový
systém až o 40%. Dobře hospodaří s vodou a brání
vyplavování živin do spodních vrstev půdy.

VANISH
Lichkovští zahrádkáři mají opět možnost odebrat v
Králíkách vanish v balení: krabice po 0,75 kg za 210
Kč. Nově je možno objednat i výše uvedený Hydrogel.
Případný požadavek mi sdělte osobně nebo na tel. 725
497 435 nebo paní Effenbergerové na tel. 734 895 228.
Za ČZS Josef Stejskal

Významná jubilea
březen:
Švecová Anežka
Stejskalová Jaroslava
Šulcová Marta
Vlčková Dana
Vlček Václav

86
82
70
65
65

duben:
Šulcová Božena

80

květen:
Petera Arnošt
Dolečková Mária

75
70

Vítání občánků
V sobotu dne 25. ledna 2020 jsme přivítali mezi občany obce naši nejmladší občanku. Kateřině
Foglové, jejím rodičům, sourozencům a nejbližší rodině zazpívaly a zarecitovaly děti ze Základní školy
a mateřské školy Lichkov, pod vedením paní Pretoriusové.

Kateřina Foglová se svými rodiči, Mgr. Marií Foglovou a Bc. Milanem Foglem, foto: Milan Fogl

Setkání seniorů
Sbor pro občanské záležitosti obce Lichkov, společně s Obecní knihovnou Lichkov a Obcí Lichkov,
uspořádal odpolední setkání pro naše seniory. Ve středu dne 12. února 2020 se v lichkovské restauraci
U nádraží sešlo přes čtyřicet posluchačů z obce a z okolí (a nejen seniorů), kterým se podařilo výčep
zaplnit do posledního místa. Na programu tentokrát byla beseda a videoprojekce s Šárkou Šimkovou a
Michalem Foglem, pod názvem „Indie jiným pohledem!“. Přítomným popisovali své dojmy a zážitky
ze svých loňských cest po indickém venkově, kde dokumentovali českou pomoc ve vzdálené zemi.
Posezení se protáhlo až do odpoledních hodin. Drobné občerstvení zajistila obec ve spolupráci s obecní
knihovnou.
Redakce

TJ Tatran Lichkov
Dne 25. ledna 2020 proběhla na sále obecního
kulturního domu v Lichkově valná hromada TJ.
Zúčastnilo se jí 27 členů TJ z celkového počtu 40
členů TJ a 10 hostů. Mezi hosty byl mj. přítomen
starosta obce p. Roman Richtr i místostarosta p.
Stanislav Moravec. V rámci schváleného programu
byla přednesena zpráva o stavu ačinnosti TJ v roce
2019, zpráva o hospodaření TJ v roce 2019, zpráva
kontrolní komise TJ, zpráva trenéra fotbalového
mužstva mužů a byl stanoven plán činnosti TJ na rok
2020. Kromě účasti v okresní mistrovské fotbalové
soutěži v tomto roce proběhne Pálení čarodějnic
(30.04.), Stavění máje (30.04.), Dětský den (20.06.),
Hod Lichkovskou koulí (20.06.), zájezd na fotbalový
turnaj do slovenské Polianky (11.07., zájemci se již
nyní mohou hlásit p. Martinu Matoulkovi ml.),
Nohejbalový turnaj (bude upřesněno) a fotbalový
Turnaj starostů obcí (bude upřesněno). Hlavním
bodem valné hromady však byly volby do výkonných
a kontrolních orgánů TJ. Ve funkci předsedy TJ byl
potvrzen p. Jaroslav Merta, který je, jakožto statutární
orgán TJ, také členem 7 členného výkonného výboru,
do něhož byli opětovně zvoleni: p. Miloslav Gerža, p.
Jan Doleček ml., p. Radek Filip a p. Vladimír Bula
ml. Novým členem výkonného výboru TJ se stal p.
Vladimír Bednář ml., jenž nahradil odstoupivšího p.
Martina Matoulka ml. Kontrolní komise TJ nedoznala
změn, zvoleni byli znovu p. Pavel Kulaxidis, p. Pavel
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Schreiber a p. Jan Šplíchal st. Funkční období
zvolených zástupců TJ je dle platných stanov TJ 4
leté. Slavnostní charakter valné hromadě vetklo
ocenění 3 členů TJ, kdy v souvislosti s jejich
významnými životními jubilei bylo pí Věře Bulové, p.
Janu Dolečkovi st. a p. Jiřímu Kulaxidisovi st.
předáno Čestné uznání ČUS (Česká unie sportu) za
dlouholetou činnost a práci k rozvoji sportu a věcný
dar.
Náplní činnosti TJ v zimní přestávce je sportovní
aktivita v tělocvičně Žluté školy v Králíkách, kam od
11.01.2020 každou sobotu jezdíme.
Každoroční soustředění fotbalového mužstva
v Čenkovicích je tento rok pro nezájem ze strany
hráčů zrušeno. Jednotlivci z řad našeho týmu však
mají možnost využít náhradní řešení, jelikož termín a
zázemí na Penzionu Starý Mlýn využije fotbalový
oddíl z Těchonína, který nabídl možnost společného
soustředění.
Jarní část mistrovské fotbalové sezóny 2019/2020
proběhne dle níže uvedeného harmonogramu.
Upozorňuji, že aktuálně vychází z Informačního
systému Fotbalové asociace ČR a může v něm ještě
dojít ke změnám v zápasech u soupeřů, neboť vždy
někdo z nich využije možnost přesunout zápas ze
soboty na neděli nebo naopak, či změnit jeho začátek.

Kerhartice
D. Třešňovec
Lichkov
Žichlínek B
Lichkov
Rudoltice B
Lichkov
Luková
Lichkov
Kunvald
Lichkov
Tatenice B
Lichkov

-

Lichkov
Lichkov
Těchonín
Lichkov
Žamberk B
Lichkov
Ústí nad Orlicí C
Lichkov
Červená Voda
Lichkov
Helvíkovice
Lichkov
Boříkovice

Za TJ Tatran Lichkov: Jaroslav Merta, předseda TJ

Kanalizace obce Lichkov
Vážení uživatelé kanalizace obce Lichkov.
Kanalizace obce, ať už tlaková nebo gravitační, je
určena výhradně pro splaškové a odpadní vody
z našich toalet, umývadel, koupelen, prádelen apod.
Součástí kanalizační sítě jsou i čerpací a
přečerpávací stanice, osazené kalovými čerpadly.
Přečerpávaná kapalina (odpadní voda) může
obsahovat dlouhovláknité látky a pevné částice
neabrazivního charakteru o zrnitosti max. 5 mm.
Domovní čerpací stanice a přečerpávací stanice jsou
určeny pro použití v systémech tlakové kanalizace a
pracující na principu volumetrických čerpadel.
Kanalizační stoky, čerpací a přečerpávací
jímky, jsou určeny pouze pro splaškové vody. Je
zakázáno svádět do kanalizačních stok,
čerpacích a přečerpávacích jímek dešťové vody,
tukové vody, odpady z hospodářských budov,
ropné látky, barvy, ředidla a louhy. Je nutné
zamezit vniknutí písku, hlíny a kamenů, kovů,
skla,
plastů,
zbytků
jídel,
dámských

hygienických potřeb, hadrů, plen a vlhčených
ubrousků.
Apeluji proto na Váš zodpovědný přístup
k užívání obecní kanalizace. Vše to, co si do
kanalizace pustíme, musí být přečerpáno kalovými
čerpadly, která jsou ucpávána jak pevnými látkami,
tak i hadry, vlhčenými ubrousky a dámskými
hygienickými potřebami. Čerpadla se musí, nad
rámec pravidelné údržby, v tom lepším případě
demontovat a vyčistit, v horším případě nechat
opravit, případně vyměnit, což stojí peníze a
prodražuje nám to poplatek za stočné. Samotné
čištění ucpaných a zanešených čerpadel není
příjemnou činností a je na zamyšlení každého, že to
co do kanalizace dnes pustím, musí někdo zítra
rukama vybrat. Ten někdo, to jsou zaměstnanci
obce. Jak bychom se asi tvářili na jejich místě?
Proto Vás prosím, chovejme se, každý z nás, ke
kanalizaci tak, jako bychom si ji i sami čistili, každý
z nás a udržovali. Děkuji.
Mgr. Roman Richtr, odborný zástupce

Nejen o obecním plesu
Pro plesovou sezónu připravila obec první obecní
ples na 17. ledna. (Jinak by byl pouze hasičský 22.
února). Organizátoři pozvali hudební skupinu "Pětka"
z Králík a osvědčeného kuchaře pana Petra Bielčíka.
Prodáno bylo asi 130 vstupenek, v sále bylo ještě
20-30 volných míst. A co k průběhu? Návštěvníci byli
u vchodu přivítáni „zdravotním přípitkem“,
usměvavou obsluhou v šatně, zasedli na zpravidla
rezervovaná místa. Starosta obce přivítal přítomné,
hudba vyhlásila úvodní sólo pro starostu a pak se už
parket zaplnil. Všichni si během večera mohli zatančit
při dobré – ba výborné hudbě (i v podání zpěvaččině).
Zahráli dokonce i mazurku.
Účastníci se vrhli během večera na výborné, běžně
nevídané,
jídlo
připravené
šéfkuchařem
s
pomocnicemi. Na to všichni pěli jen samou chválu.
Zmizely také losy na bohatou tombolu, navíc
novinkou bylo i slosování vstupenek pro asi 12
hlavních cen. Ale to už byla půlnoc.
Během večera ve dvou vstupech s úspěchem
vystoupila taneční skupina RIKATADO, pokaždé v
jiných kostýmech. (Mimochodem, její účast je
předjednána i na MDŽ 7.3.)
A co závěrem? Škoda, že návštěvníků, občanů z
Lichkova bylo jen asi 22! (navíc pořadatelé ve
výčepu, v kuchyni a v šatně). Přijeli lidé z Mladkova,
Celného, Těchonína, Jablonného, Letohradu, z Králík
a Lipek a zřejmě i z jiných míst. Beznich by

pořadatelé včetně hudby proti místním hráli
přesilovku.
Vážení spoluobčané, nemusíte být zrovna
tancechtivými nebo hudbymilovnými, ale měli jste
tentokrát možnost poslechnout si dobrou muziku,
setkat se se známými či sousedy a pobavit se v
pěkném prostředí našeho sálu. Ale zejména podpořit
snahu, čas, starosti a práci těch, kdo se bez
jakéhokoliv nároku na prospěch o tuto akci zasloužili.
Ale nejde jen o tento ples, i když úspěšný a snad ne
poslední. Ta účast místních je mnohaletou bolestí. Jen
v poslední době: 4. srpna na „Lichkovské
reminiscence“ přišlo asi 50 lidí, převážně z okolí, 2.
listopadu zde hostoval divadelní soubor Bouda z
Těchonína - 46 vstupenek. Asi z poloviny z okolí. 6.
prosince výborná akce „Předvánoční troubení“ - asi
50 lidí, opět asi z poloviny z okolí. A nakonec letos
10. ledna na výborné divadelní představení, muzikál,
ochotníků ze Žamberka „Limonádový Joe“ se prodalo
54 vstupenek, jako obvykle značné části z okolí. A to
včetně muzikantů a tanečnic účinkovalo 28 lidí. A to
ještě 10 minut před začátkem to vypadalo na jejich
přesilovku.
Na malý zájem místních žehrají i hasiči a fotbalisti.
Není proto na místě si stěžovat, že se tu nic neděje.
Snad by si každý během roku mohl na jednu či dvě
akce najít čas. Nebo vám stačí televize a internet??
Josef Stejskal

Lampa na věčné světlo z kostela sv. Josefa – dělníka
(pokračování z předchozího čísla Lichkovského Občasníku)

Popis památky:
Tělo lampy je kruhového půdorysu kovotlačitelsky
zpracované, nahoře ukončené ručně tepanou
nádobkou na olej ve tvaru plamene. Po stranách se
nacházejí tři spirálovitě stočená ucha s florálním
motivem listu a květu, na nichž jsou zavěšeny
ozdobné řetězy, sbíhající se do pokličky se závěsným
uchem.
Restaurování:
Před zahájením restaurátorských prací byl
z venkovní boční strany článku řetězu odebrán vzorek
povrchové úpravy s částí podložního kovu a odeslán k
stratigrafické a prvkové analýze. Vzorek byl odříznut
lupenkovou pilkou, pouze povrchově, aby došlo k co
nejmenšímu poškození zkoumaného předmětu.
Průzkumem bylo zjištěno, že kovem je mosaz s
obsahem 62 % Cu a 28 % Zn a zároveň byl vyloučen
výskyt zlata v povrchové úpravě.
Lampa byla demontována na jednotlivé díly. Při
demontáži bylo zjištěno, že na středové železné tyči
jsou navlečeny dva různě dlouhé kusy dřevěných
špalíků, které sloužily jako výztuž. Dřevo bylo
napadené plísní a pokryté korozními produkty mědi,
nejvíce ve spodní části lampy, kde bylo v přímém
styku s mosazí. Všechny díly, kromě dřevěné výztuže,
byly odmaštěny v technickém benzínu, zároveň byly
rozpuštěny kapky vosku ze svíček. Degradovaný
bronzový nátěr byl odstraněn ponořením předmětů do
acetonu a s pomocí vlasového štětce. Acetonová lázeň
byla vyměňována, dokud nebyla prášková bronz zcela
vymyta. Pro opravu poškozeného článku řetězu byl
vyroben mosazný odlitek v pískové formě, z něhož
byla odříznuta potřebná část, která byla poté na tvrdo
připájena nízkotavitelnou stříbrnou pájkou. Spoj byl
začištěn jehlovými pilníky a smirkovým papírem.
Uvolnění korozních produktů bylo provedeno
ponořením do 5 % roztoku Chelatonu III. po dobu 30
minut, za napomáhání silonovým kartáčkem.
Následovaly oplachy ve vyměňované destilované
vodě. Konečný oplach byl proveden v technickém
lihu. Všechny lité části (závěsné řetězy, vrcholová
poklička s kruhovým uchem, ucha lampy) a tepaný
kalich byly po uvolnění korozních produktů dále
čištěny jemným mosazným kartáčkem za pomoci
připraveného mýdlového roztoku s malým přídavkem
čpavkové vody (150ml destilované vody, 3 lžičky
mýdla, půl lžičky 28 % čpavkové vody), následovaly
opakované oplachy v destilované vodě a nakonec v
technickém lihu. Dočištění dílů těla lampy bylo
provedeno tak, že z vídeňského vápna a mýdlové
vody se čpavkem byla připravena kašička, ta byla
nanesena na čištěný povrch a po zaschnutí rozleštěna

flanelovým hadříkem. Následovaly opakované
oplachy v destilované vodě a nakonec v technickém
lihu. Po procesu oplachů byly díly vysoušeny
horkovzdušnou pistolí po dobu 5 minut. Dále bylo
přistoupeno k vyrovnání deformací. Promáčklina na
těle lampy byla opatrně mechanicky vytlačována z
vnitřní strany, v místě tlaku se po chvíli začínala tvořit
prasklina, proto byl proces ukončen. Po konzultaci s
vlastníkem a pracovníkem NPÚ bylo rozhodnuto
deformaci ponechat. Deformace na uchách lampy
byly šetrně částečně vyrovnány mechanicky, tlakem
na postižená místa. Prasklina na hrdle lampy byla
vypodložena tenkým měděným plíškem a zafixována
dvousložkovým epoxidovým lepidlem (Alteco Epoxy
Clear 5 min). Středová železná tyčka byla natřena
bezoplachovým odrezovačem s taninem, roztok byl
nanášen štětcem a vtírán silonovým kartáčkem,
postup byl opakován dvakrát s technologickými
přestávkami. Po konzervaci vnitřních částí dílů těla
lampy roztokem Paraloidu B48N v xylenu byla
provedena zpětná montáž. Dřevěná výztuž byla
provedena jako kopie původní výztuže z dubového
dřeva a zakonzervována bezbarvým voskovým olejem
zn. Osmo. Nakonec byla provedena konzervace všech
dílů 20 % roztokem Paraloidu B48N v xylenu. K

Zrestaurovaná lampa na věčné světlo v kostele sv. Josefa –
dělníka v Lichkově – listopad 2019, foto: redakce

lampě byl tenkým mosazným drátkem připevněn
měděný elektrický vodič PVC zlaté barvy (CYLY
2x0,75). Objímka pro žárovku E14 byla našroubována
na stávající závit železné středové tyče lampy uvnitř
tepaného kalichu. Původní závěsné textilní lano bylo
shledáno jako pevnostně dostačující, proto bylo
rozhodnuto ho využít k zavěšení lampy v interiéru
kostela i nadále. Dřevěné koule a torzo střapce byly
sundány a předány restaurátorce polychromie. Lano
bylo vyčištěno suchou cestou za použití perlové
celulózy. Celulóza byla vpravena kartáčkem a po
zaschnutí odstraněna sacím zařízením. Rozmotané
konce lana byly opět spleteny a dále bylo vytvořeno
oko pro zavěšení. Zrestaurované dřevěné koule se
střapcem (textilní část střapce byla vyrobena nově v
původním odstínu lana) byly navlečeny zpět na
závěsné lano. Elektrický vodič byl použit 3x kabel
CYA 1x1,5 PVC červený. Pro instalaci lana a lampy
byla vyrobena nová ocelová tyč s hákem prostupující

stropní klenbou kostela. Nově byl vyroben také háček
spojující lampu a závěsné lano pod střapcem.
Odstranění vrstvy imitace zlata, uchování vzorku
odstínu „zlaté“ lazury pro rekonstrukci (gelový
odstraňovač nátěrů, ředidlo C 6000), vytmelení
hloubkových defektů – nanesení klihokřídového
podkladu (boloňská křída, 10% želatinová voda),
broušení, hlazení ve shodě s dochovaným okolím,
nanesení červenohnědého polimentu, doplnění
plátkového stříbra s respektováním patiny stáří,
leštění
(plátkové
stříbro,
polyvinylalkohol),
patinování spojů otěrem, lazurování polokoulí a
lakování středního pruhu opakovaným nanášením
vrstev s technologickými přestávkami (šelak: odstín –
citron tmavý, veropal ředěný v xylenu).
Restaurování provedla paní Lucie Štefanková,
DiS., restaurátorka s povolením MKČR.
Náklady na restaurování: Kč 30.400,-- z rozpočtu
obce, částečně z darů.
Redakce

Informace obce
odečty vodoměrů – do konce měsíce dubna 2020 – platby v měsíci květnu 2020, po doručení faktury do
schránky
nebezpečné odpady – POZOR ZMĚNA – sběr a svoz nebezpečných odpadů v obci proběhne již v sobotu dne
4. dubna 2020 – změna je z důvodů na straně svozové firmy
obecní knihovna – zimní otevírací doba (listopad–duben) každou středu od 15:30 do 18:00 hodin, letní
otevírací doba (květen-říjen) každou sudou středu od 15:30 do 18:00 hodin
zasedání zastupitelstva obce – zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na 6. dubna 2020 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu; program zasedání bude zveřejněn na úřední desce, obecní vývěsce a na
obecních plakátovacích plochách; přijďte na živé zasedání, nečekejte na internetový zápis

Lichkovský Občasník, vydává Obec Lichkov, IČ: 00279161, DIČ: CZ00279161, Lichkov čp. 203, psč.
561 68 – výdejní místo Lichkov, tel. 465 635 531, e-mail: podatelna@lichkov.cz, řídí redakční rada,
neprodejné, reg. č. MK ČR E 11004, vychází 4-6 x ročně, zveřejněné materiály mohou vyjadřovat i názory, s
nimiž se vydavatel neztotožňuje, odpovědnost za obsah a úpravu nese pisatel sám.
Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 220 výtisků o 20 stranách a bylo Vám bezplatně
doručeno až do Vaší schránky.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci červnu na měsíce červen, červenec a srpen
2020. Předpoklad uzávěrky pro podávání příspěvků je do 24. května 2020 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

