Zddobení vánočního stromu obce Lichkov - 26. listopadu 2020; foto: redakce

Vážení spoluobčané,
v době, kdy pročítáme tyto stránky, hoří na našich adventních věncích první svíčka, první svíčka
letošního adventu. Je před námi závěr roku, roku poněkud zvláštního, roku samoty našich
domovů a neustálých obav z neviditelné nákazy. Pevně věřím, že nadcházející Vánoce a blížící
se Nový rok nakonec prožijeme spokojeně, společně se svými blízkými, přáteli a známými a
letošní společenské akce, které jsme museli odložit nebo zrušit, si naplno užijeme příští rok a
doženeme tak vše, co jsme letos zameškali.
Děkuji Vám všem za zodpovědný přístup k vyhlášeným epidemickým opatřením, i když
se s nimi občas nemusíme ztotožňovat a můžeme je považovat za přehnané a nadbytečné.
Bohužel ani naší obci se nákaza nevyhnula, nezbývá tedy než doufat, že bude postupně slábnout
a že ji na konec porazíme.
Přeji Vám všem, Vážení spoluobčané, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do
roku 2021, všechno dobré, zejména pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů.
Roman Richtr, starosta obce

Otrávení psi a kočky?
Policisté na Orlickoústecku prověřují okolnosti
úhynu několika psů a koček. Na tyto případy nás
upozornil místní veterinární lékař, který po ošetření
několika psů pojal podezření, že by se mohlo jednat o
úhyn v souvislosti s otravou. Pana veterináře dokonce
kontaktovala jedna žena, která sdělila, že byla se svým
psem na procházce u chaty Amálky v Králíkách, a tam
našla igelitový sáček s kouskem masa. Ten chytře
vzala a panu doktorovi jej přinesla. Pokud se opravdu
jedná o otravy, psi s největší pravděpodobností venku
sežerou „návnadu“, poté začnou zvracet, mají průjmy,
třes a podobné stavy, které bohužel vedou až ke smrti.
Proto za policii vyzýváme pejskaře, zvláště ty na
Kralicku aby své čtyřnohé miláčky venčili na vodítku,
případně s náhubkem a kontrolovali, co venku

sežerou. Obezřetní raději buďte i na svých zahradách
tam, kde je možnost, že vám někdo něco hodí přes
plot. Zároveň vyzýváme, kdokoliv z vás by mohl mít
informace, které by pomohly objasnit tyto podezřelé
úhyny nebo pokud někdo někde najdete „návnady“,
dostavte se za policisty na Obvodní oddělení Králíky,
zavolejte jim na číslo 974 580 721 nebo volejte přímo
linku 158.
Podezřelé úhyny prověřujeme jako podezření
z trestného činu týrání zvířat, za což pachateli může
hrozit trest odnětí svobody na tři nebo pět let.
9. listopad 2020
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
zdroj: https://www.kraliky.eu/novinka/1987

Zprávičky z mateřské školky
Posíláme mnoho pozdravů všem starším zámku. Odpočinek nás čekal v přilehlé Minizoo, kde
kamarádům, kteří ještě nemohou do školy, i těm, co si všichni pochutnaly na připraveném řízku a pak se
čtou tento článek.
mohly věnovat krmení tamních zvířat.
I přes náročné období, které teď prožíváme, se
můžeme těšit v naší mateřské školce.
V září jsme se sešli plni očekávání, co pro nás
letošní rok přichystá.
Zářiové počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili na
houby. I ti nejmenší ušli pořádný kus cesty a úlovek
byl parádní. Děti se zapojily do projektu, „Jan Amos
Komenský“, který jim představili žáci základní školy.
Pomohly nakreslit list do jejich knihy. Výsledek je
možné si prohlédnout v chodbě naší školy.
Přišel měsíc říjen a naši kamarádi ze základní školy
museli zůstat doma. I na nás padla různá opatření, ale
všichni jsou stateční a zvládají je na jedničky. Rodiče
jsou moc hodní a dodržují předepsaná nařízení, která
nejsou vždy příjemná, a proto jim patří velký dík.
V říjnu připravila paní učitelka Pavla soutěž ve
sběru kaštanů a žaludů, která bude ukončena
v listopadu. Na vítěze soutěže, ale i další účastníky
čekají nějaké pěkné ceny.
Listí ze stromů již skoro opadalo a příroda se
pomalu chystá k zimnímu spánku. Svatý Martin na
bílém koni nepřijel, přesto ho děti vyhlíží z okna a už
Koncem měsíce jsme se jeli podívat do Častolovic. se moc těší. Všichni si přejeme prožít klidný adventní
Měli jsme velké štěstí, že byl zámek ještě zpřístupněn. čas, a když to bude možné, zazpívat si společně
Děti byly statečné a přesto, že museli mít roušku na koledy.
PANÍ UČITELKY A DĚTI Z MŠ
ústech, zvládly krásnou komentovanou prohlídku

Naši milí spoluobčané, vážení rodiče, milí čtenáři!
Opět se blíží konec roku. Roku poněkud zvláštního. Dohromady se nasbíralo asi 70 kg. Nejvíc jich
Roku, který nás v mnohém poučil a změnil. Virová nasbírala Tea Pokutová.
nákaza nás mnohokrát postavila před problémy, které
jsme nikdy nemuseli řešit. Jak jsme to zvládli? Inu
zvládli. Podle našich sil a našeho nejlepšího svědomí.
Letošní školní rok jsme zahájili s projektem
věnovaným J. A. Komenskému. A byl to právě
pedagogický odkaz Komenského, který nám byl tak
nějak podvědomě často příkladem, a i když je doba
úplně jiná, přesto je odkaz tohoto pedagoga pořád
velmi inspirativní, podobně jako jeho životní boj za
lepší svět.
Co zmínit ze zářijových akcí? Vydařený byl určitě
výlet do Jablonného, přálo nám počasí a ještě jsme
mohli vyjet bez omezení. 23. 9. jsme tedy vlakem
vyrazili do Jablonného. Petr Figulus a mlsný medvěd
- to byli naši průvodci. Plnili jsme spoustu úkolů a
dozvěděli se spoustu nových věcí. Prostě Komenského
škola hrou. A užili jsme si to. Školka byla v tento den
na zámku v Častolovicích.

14. 10. 2020 začalo platit rozhodnutí vlády o
uzavření školy. A tak učíme jinak. Na přípravu výuky
on-line jsme měli opravdu málo času, vzhledem
k tomu, že se počítačová učebna otvírala na konci
května a proškolování učitelů v rámci projektu teprve
probíhá. Ale všichni se snažíme se situací poprat. A
doufáme, že se naši žáčci vrátí do školy do konce
listopadu.
A to už budou za dveřmi Vánoce. Přesto věřím, že
ještě uděláme společně velký kus práce.
No a i když si koledy asi nezazpíváme, tak si je
alespoň společně poslechneme. A budeme se společně
těšit na Vánoce. Třeba budou i bílé. A teď už jen
přání:
Těm, kteří nezapomněli na vánočně rozsvícené oči
dětí, posíláme pozdravení vánoční. A těm, kteří věří
v lepší příští rok, patří pozdravení novoroční.
Ve škole i ve školce začaly děti sbírat kaštany.
Letos jich bylo málo a tak se děti musely opravdu
snažit, aby se zvířátkům v zimě mohlo přilepšit.

Za všechny pracovníky ZŠ a MŠ
Ivana Mědílková

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 9. listopadu 2020
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Mgr. Marie Foglová (5), Štěpán
Kalous (7) – příchod v 18:28 hodin, Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9) - příchod
v 18:04 hodin
Omluveni:
Jaroslav Merta (4)
Neomluveni: Zdeněk Brůna (6)
Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
2x (odchod v 20:13 hodin)

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Mgr. Marii Foglovou a pana Františka
Faltuse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Č.j.:75/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 4. listopadu 2020 –
bez výhrad.
Č.j.:76/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 5. října 2020 a ze
dne 6. listopadu 2020 – obě bez výhrad.
Č.j.:77/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výroční zprávu za školní rok 2019/2020, příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Lichkov, ze dne 19. října 2020 – bez výhrad.
Č.j.:78/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Řád veřejného pohřebiště obce Lichkov“, ze dne 9.
listopadu 2020, pod Č.j.:OULi/873/eč.990/2020-STAR – dle přílohy.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SAP 16010058542 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Č.j.:79/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizaci strategického dokumentu obce „Program obnovy
venkova – harmonogram Obce Lichkov“ – dle přílohy.
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Č.j.:80/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1243/3 – díl „c“ –
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 19 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemkové parcely č. 47, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 230 m2.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje výmaz služebnosti práva stezky a cesty na pozemku parc. č. 54/2, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zrušení
služebnosti.
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Č.j.:81/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 15.000,-- pro spolek Tenisový klub
Lichkov, z.s., IČ: 70847169, na činnost organizace a na práci s mládeží v roce 2021 – dle přílohy a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci.
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Č.j.:82/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 50.000,-- pro spolek TJ Tatran Lichkov,
z.s., IČ: 47501537, na činnost organizace v roce 2021 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
o dotaci.
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Č.j.:83/20: 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 2021 – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci.
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Č.j.:84/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán inventur za rok 2020 - dle přílohy.
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Č.j.:85/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zápis Finančního odboru Pardubického kraje z dílčího
přezkoumání hospodaření obce – Obce Lichkov, IČ: 00279161, ze dne 23. října 2020“ – dle přílohy.
Č.j.:86/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 08/2020 ze dne 19. října
2020“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:87/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 09/2020 ze dne 30. října
2020“ – dle přílohy, bez výhrad.

Č.j.:88/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 10/2020 z 9. listopadu 2020“ – dle
přílohy.
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Zastupitelstvo obce Lichkov projednalo Návrh rozpočtu obce na rok 2021 - dle přílohy.
Č.j.:89/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zájem obchodní společnosti Taiko, a.s. o lichkovský
smrk pro Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze.









Informace obce podané na zasedání ZO dne 9. listopadu 2020
výstavba sociálních bytů na čp. 203 – proběhla  řeší se odborný zástupce pro vodovod obce
kolaudace, 9. listopadu 2020 proběhla instalace
Lichkov
posledního elektroměru, dokončeny dodělávky a  nouzový stav – obec zajišťuje dopravu k lékaři a
drobné opravy, ještě je třeba přenést ústřednu
zpět, nákupy, rozvoz roušek a dezinfekce, JSDH
internetu do nového rozvaděče, přepojit telefony;
má služby – předsedající poděkoval zaměstnancům
dotace byla vyčerpána v plné výši; zájemci o
a členům jednotky zapojeným do systému pomoci
bydlení musí doložit posouzení zpracované  nedoplatky vůči obci k 9. listopadu 2020
sociálním pracovníkem – budou obesláni
(nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč
byla dokončena rekonstrukce prostor obecního
3.920,-- (původně Kč 5.920,--); vodné a stočné za
úřadu, rozvody datových a telefonních sítí
1/3 2020 Kč 1.330,--; vodné a stočné za 2/3 2020
ve školní kuchyni byla nainstalována nová digestoř
Kč 74.179,-- - půjdou upomínky; odpady 2019 Kč
nad sporákem
0,-- (původně Kč 360,--); odpady 2020 Kč 14.483,- neuhrazené faktury Kč 16.292,01,--; poplatek pes
probíhá nátěr podlah stání v garážích JSDH
2020 Kč 100,-zpracovává se PD na nový vrt v rámci akce
 plnění rozpočtu k 30. říjnu 2020: příjmy schválené
„Posílení vodovodu obce Lichkov“
Kč 9.239.583,--; upravené Kč 13.830.912,--;
probíhá oprava oplocení vodojemu a studní
skutečnost Kč 14.164.712,-- – příjmy na 102,41 %;
vodovodu
výdaje schválené Kč 8.714.583,--; upravené Kč
oprava veřejného osvětlení na dolním konci –
15.513.285,--; skutečnost Kč 14.480.696,-- –
vadný podzemní kabel (provizorně je opraveno,
výdaje na 93,34 % – finka je vyvěšena na webu
bude třeba vykopat a přepojit)
Diskuse na zasedání ZO dne 9. listopadu 2020

 vánoční strom – udělat/zrušit v souvislosti s covid-19? – strom postavíme a rozsvítíme
 II. obecní ples – termín 22. ledna 2021 – udělat/zrušit v souvislosti s covid-19? – vyčkáme do prosince a
rozhodneme dle situace
 Vánoční Vigilie – udělat/zrušit v souvislosti s covid-19? – program je připravený, jednotliví účinkující
individuálně nacvičují, dle epidemické situace bude secvičná a akce se může konat
 Lichkovský Občasník – vydávat elektronicky a omezené množství nechat k vyzvednutí občanům? –
zachovat stávající stav, výtisk do každé domácnosti a dodání zdarma do každé schránky
 pan Štěpán Kalous se dotázal na stavbu trafostanice VN/NN na dolním konci a na odvodnění komunikací –
problém je s nadměrnými srážkami, vše je podmáčené, mělo by být řešeno v rámci projektové dokumentace
na opravu cesty od čp. 177 po čp. 54
 paní Mgr. Marie Foglová se dotázala na podmáčenou cestu na hranici katastru Lichkov/Dolní Boříkovice –
je řešeno s technickým dozorem investora, stavba je prozatím pozastavena, bude prodloužen a prohlouben
stávající příkop na lichkovském katastru a voda bude svedena do stávajícího propustku
 paní Mgr. Marie Foglová se dotázala na možnost opravy hřbitovní zdi (opadaná omítka a je vydrolené
pojivo) – od roku 2016 je zpracovaná projektová dokumentace a je vydaný územní souhlas, cena opravy je
však značná – dle položkového rozpočtu z roku 2016 se jedná o Kč 2.380.137,-- s DPH, bez dotačního titulu
se neobejdeme
 paní Drahomíra Řeháková se dotázala na možnost omezení nákladní dopravy na cestě kolem čp. 45 – všichni
stavebníci jsou žádání o dopravu výhradně horní cestou, kolem čp. 177; bude jednání s Policií ČR o
možnostech instalace dopravního značení

Poděkování
Dne 14.8.2020 naše JSDH Lichkov, byla vyslána
KOPIS (krajským operačním a informačním
střediskem), na likvidaci obtížného hmyzu v obci
Lichkov.
Jednotka následně vyjela na likvidaci vosího
hnízda. Bohužel v tu dobu jsme nedisponovali téměř
žádnými prostředky pro tyto zásahy. Přesto jsme si
poradili a nebezpečné vosy v rodinném domě
zlikvidovali, za pomoci zapůjčení ochranného obleku,
klobouku a spreje proti vosám od místního včelaře
Jana Šplíchala st.
Tímto bych chtěl Honzovi poděkovat za rychlé
zapůjčení věcí, bez kterých by jsme asi těžko
likvidovali tento nebezpečný hmyz.
Po tomto zásahu nám obec okamžitě zakoupila
ochranné klobouky a pomůcky na tyto typy výjezdů.
To znamená, že pokud by jste měli v okolí svého
bydliště, či rodinném domě problém s nebezpečným
hmyzem (včely, vosy, sršni), můžete kontaktovat
starostu obce, velitele jednotky, či člena JSDH obce,
kteří situaci vyhodnotí a popřípadě naše jednotka
hmyz zlikviduje.

Za JSDH obce Martin Matoulek ml.

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je
určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců
do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Na tuto tradici navázala i Tříkrálová sbírka
Charity ČR. 21. ročník této sbírka bude mimořádný, protože i doba je mimořádná. Poprvé v historii
bude možné přispět na práci Charit i do virtuální kasičky. Malí koledníci totiž možná v lednu k našim
dveřím nepřijdou a nezazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“. Přesto ale můžeme, když se
rozhlédneme kolem sebe, zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti, a právě to je největším posláním
sbírky: zapojení se do řetězu lidské sounáležitosti a možnost přispět prostřednictvím organizací Charit
potřebným.
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím,
samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora
rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří
dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
- sociálně terapeutické dílny, domácí hospicovou péči, pečovatelské služby, rodinná centra, sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, občanskou poradnu,
zařízení pro osoby bez přístřeší, dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí a přímou pomoc
lidem v nouzi.
V roce 2020 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.194.346,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do
našeho regionu a využilo zejména v Charitních pečovatelských službách, Sociálně aktivizační službě
pro rodiny s dětmi, dále v Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Street, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního
vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly určeny na projekty
Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové
sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a
v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce
najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Tříkrálová sbírka (TS) je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její
organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou
pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity
(asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá
dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle
schválených záměrů použití.
Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR,
průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky a občanský průkaz,
kterým se v případě potřeby prokazuje.

Významná jubilea
prosinec:
Vaníčková Věra
Bielčíková Eva

81
75

leden:
Faltusová Anna
Bednář Vladimír
Römerová Ladislava

80
70
60

únor:
Jelínek Josef
Vítková Věra
Dolečková Jaroslava

82
70
60

Informace obce
odečty vodoměrů – do konce měsíce prosince 2020, v případě nezastižení pracovníkem obce budete vyzváni k
samoodečtu – platby v měsíci lednu 2021, po doručení faktury do schránky
cena vodného a stočného pro rok 2021 – kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2021 bude provedena
externí firmou z počátku roku 2021 – kalkulace a ceník bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu na
www. stránkách obce
odpady – platby poplatku do konce měsíce února, v případě platby ve dvou splátkách potom ½ dokonce měsíce
února a ½ do konce měsíce září (pro rok 2021 zůstává poplatek ve stejné výši, tedy á Kč 500,-- za poplatníka)
vývoz popelnic – vývoz nádob označených známkou roku 2020 bude probíhat až do 31. března 2021, od 1.
dubna 2021 je třeba mít nádobu označenu známkou platnou pro rok 2021; po tomto datu, nádoby bez platných
známek, nebudou vyváženy
vývoz popelnic a sběrný dvůr – čtrnáctidenní četnost vývozu popelnic z našich domácností a otevírací doby
sběrného dvora zůstává, pouze se mění označení sudý a lichý týden, což je zapříčiněno přestupným rokem 2020,
který končí lichým 53. týdnem a rok 2021 začíná rovněž lichým 1. týdnem
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; letní sudé
středy zůstávají bez změny; knihovna po rekonstrukci je připravena k otevření, otevřeno bude ihned, jak to
epidemická situace dovolí
nouzový stav – po dobu nouzového stavu využívejte ke kontaktu s obcí a obecním úřadem především telefonů a
e-mailů, osobní návštěvy omezte na minimum; v případě potřeby nákupů, cest k lékaři apod. kontaktujte
starostu – služba zajistí zaměstnanci obce a hasiči
pevné telefonní linky na obec – v rámci rekonstrukce kanceláří úřadu byly pevné telefonní linky dočasně
odpojeny a v současné době se čeká na jejich opětovné připojení (starosta: 465 635 531, účetní: 465 635 329)
zasedání zastupitelstva obce – zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na 14. prosince 2020 od 17:00
hodin a další pak na 15. února 2021 od 18:00 hodin, obě předběžně v zasedací místnosti obecního úřadu;
program a místo zasedání bude zveřejněn na úřední desce; dle aktuální epidemické situace zvažte nutnost osobní
přítomnosti na zasedání
Lichkovský Občasník – září až listopad 2020 – vydání bylo pouze v elektronické podobě, zájemci o tištěnou
verzi si ji mohou dodatečně vyzvednout na obci.

Oznámení
Základní škola a mateřská škola Lichkov nabízí možnost odběru obědů pro
veřejnost. Cena jednoho oběda, tj. polévka a hlavní jídlo, je 60,- Kč. Přihlásit
se můžete u vedoucí školní jídelny paní Luksové přímo ve škole anebo na
telefonním čísle 725 568 315 rovněž u paní Luksové.

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.
2021 jsou s poskytovatelem předběžně dohodnuty na
dny 13. 1., 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5. a 9. 6. v čase 8–
12 hodin.
O
jednotlivých
termínech
poraden
pro
nedoslýchavé v roce 2021 budou občané regionu
informováni prostřednictvím Králického zpravodaje,
plakátů na jednotlivé termíny poraden na vývěsních
místech, v městském rozhlasu a na www stránek
města Králíky.
B. Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Králíky

I v této nelehké době (koronaviru) se konají malé zázraky
Dne 3.10.2020 se naše děti z SDH Lichkov zúčastnily
ZPV – branný závod okresního kola hry Plamen v
Bystrci. Cílem závodu je získání a upevnění všestranné
sportovní zdatnosti. Pětičlenná hlídka musí absolvovat
označenou „polní“ trať a plnit úkoly na šesti stanovištích
(střelba
ze
vzduchovky,
uzlování,
překonání
vodorovného lana, základy topografie, požární ochrana
a základy první pomoci).
Závod se konal za přísných hygienických podmínek. A
to tak, že jsme byli pozváni na určitou hodinu, odběhli
jsme, najedli se a poté ihned odjížděli domů. Výsledky
nám byly zaslány přes email až po 18.00 hodině.
Za SDH Lichkov běželo celkem 7 hlídek. A to čtyři za
mladší a dvě za starší. Dále jsme měli ještě zastoupení i
v závodu dorostu a to 1 hlídka smíšená. Počasí nám
přálo, sluníčko svítilo, jen ten vítr trochu zlobil. Děti byly
úžasné, podaly nádherné výkony a udělaly nám velkou
radost. Běžecké časy byly dobré a ani moc trestných
bodů nebylo. Dorost ten také předvedl úžasný výkon, po
trati letěl a trestné body minimální. Odjížděli jsme
hrozně netrpěliví a napjatě čekali na výsledky. Čekání
stálo za to. Umístění našich dětí bylo pro nás vedoucí
odměnou za přípravu. Při čtení výsledků mi stoupaly slzy
do očí, neboť to stálo za to!

Díky této přípravě pak můžeme doplňovat družstva
mladších. Děkujeme. Budeme rádi, když se k holkám
přidají další maminky se svými dětmi. Nebojte se a
přijďte.
Jelikož je teď doba velmi zlá, nemůžeme zatím v
našem programu s dětmi pokračovat. Což nás velmi
mrzí. Ale i přesto, kdyby se chtěl někdo z dětí k nám
přidat, rádi ho mezi námi uvítáme. Držme si palce, ať
vše v klidu přežijeme.
Za SDH Lichkov Faltusová Lenka vedoucí dětí

Vedoucí, kteří připravili děti na
ZPV Bystřec 2020

Střelba - Standa Faltus, Požární ochrana (hasí - nehasí)
Lenka Macháčková, Zdravověda - Jana Faltusová,
Překonání lana - František Faltus starší i mladší, Uzle Miras Loufek, Lenka Faltusová, Základy topografie
(značky) - Růža Urnerová, mapa - Mates Matoulek,
Určování azimutu - Filda Matoulek.
Vedoucí dorost - Matty Faltus,
Vedoucí přípravky - Monika Temňáková, Petra
Pravcová.
Sbor dobrovolných hasičů Lichkov přeje všem
 Mladší nám obsadili krásné 5. místo, 6.místo, 15.
lidem
dobré vůle krásné prožití vánočních svátků a
místo, 31.místo z 46 hlídek.
v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody.
 Starší 6.místo, 33. místo z 54 hlídek.
František Faltus starosta SDH Lichkov
 Dorost smíšené družstvo obsadilo nádherné 1 místo
z 8 hlídek.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
Tyto výsledky jsou velkým příslibem pro jarní kolo hasičům, hasičkám za skvělou práci, kterou pro
Hry Plamen v Mladkově.
sbor dělají. Přejeme Vám všem hodně štěstí,
Na to, že jsme měli málo času na přípravu a hlavně zdraví a pohodu. A v Novém roce 2021 se
nacvičování, jsou tyto výsledky úžasné. Za vším kromě budeme opět těšit na spolupráci s vámi.
výkonu dětí stojí také skvělá práce všech vedoucích,
kteří věnují svůj volný čas a předávají vědomosti dětem
tak, aby byly co nejlépe připraveny na soutěž. Za což jim
všem moc děkuji. Také musím poděkovat všem těm,
kteří nám pomáhají děti na soutěž dopravit. Ať to jsou
rodiče, naši fandové, vedoucí, tak i podpora a zapůjčení
aut od sborů SDH Lichkov, SDH Králíky a SDH Heřmanice
je pro nás důležitá.
Moc děkujeme!
Dále musím zmínit něco o naší přípravce, do které
docházejí děti ve věku od tří do šesti let. O tyto děti
pečují a s láskou se jim věnují Petra z Králík a Monika z
Heřmanic. Nyní mají na starosti 8 dětí. Hrají si s nimi a
František a Lenka Faltusovi
předávají jim první zkušenosti s hasičským sportem.

PRONÁJEM BYTU
Pronajmu menší byt, velikost cca 53 m2 (3 místnosti) s kuchyňskou linkou (popř. další vybavení). Koupelna po
rekonstrukci. K dispozici internet. Topení ústřední uhlí + dřevo. Dále možnost krytého stání pro auto a větší
zahrada. Osobní jednání, tel. 777 847 981.

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 18 stranách a bylo Vám bezplatně
doručeno až do Vaší schránky.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci březnu na měsíce březen, duben a květen
2021. Předpoklad uzávěrky pro podávání příspěvků je do 19. února 2021 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

