Kostel sv. Josefa – dělníka v Lichkově; kompletní historii čtěte na www.lichkov.cz; foto: redakce

Všechny srdečně zdravíme ze školky,
kde se od minula téměř nic nezměnilo. Stále
musíme dodržovat zpřísněná hygienická pravidla,
která budou již brzy platit rok.

Na konci února nás v mateřské školce čekají
Jsme rádi, že napadlo tolik sněhu a my si ho karnevalové radovánky a na ty se moc těšíme.
můžeme patřičně užít. Chodíme sáňkovat, hrajeme Pomalu nám bude zima končit a my budeme
si na zahradě, chodíme na procházky zasněženou vyhlížet jaro, jeho vůni a rozkvetlé první kytičky.
vesnicí.
Petra Kašková

Vše je jinak, učíme jinak, učíme se učit jinak… prostě děláme, co umíme.
Minulý rok jsme končili netradičně. Místo že se nám podaří naučit se co nejvíce.
vánočního vystoupení jsme šli do lesa nakrmit
zvířátka. A nový rok jsme kromě prvňáků a druháků
zahájili u počítačů – tedy také netradičně. Ale co se
dá dělat, snažíme se všichni. Prvňáci a druháci ve
škole. Menší děti v mateřské škole.

Snažíme se i my učitelé. Učíme trochu jinak.
Učíme se jiné postupy. A jsme rádi, že můžeme
využít nové vybavení ve škole. Snaží se děti. Patří
jim veliká pochvala. A snaží se rodiče – těm patří
nejen pochvala, ale také veliký dík. Budeme
společně věřit, že se do školy vrátíme co nejdříve a

Jsou prázdniny, krásné zimní dny, dlouhé
večery… a tak se mi vynořila vzpomínka,
vzpomínka na to, jak jsem si jako malá holka
potom, co jsem přišla z venku, zalezla s knížkou
někam do ticha a tepla a četla jsem a četla. A pak
jsme si s tátou a mámou povídali. Celý svět se
zastavil, zpomalil. A vůbec se nám nechtělo jít spát.
Myslím, že teď máme příležitost k takovým
zastavením. Využijme ji. Pěkné zimní večery.
Ivana Mědílková

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 14. prosince 2020
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), František Faltus (3), Mgr. Marie
Foglová (5), Zdeněk Brůna (6), Štěpán Kalous (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová
(9)
Omluveni:
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
2x (1x odchod v 17:52 hodin)

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana Štěpána Kalouse a
zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání ZO.
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Č.j.: 90/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 9. prosince 2020 –
bez výhrad.
Č.j.: 91/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 7. prosince 2020 a
14. prosince 2020 – bez výhrad.
Č.j.: 92/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Pasport místních a účelových komunikací obce Lichkov“,
aktualizace z 12/2020 – dle přílohy.
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Č.j.: 93/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod nemovitosti – pozemku p. č. 3236 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 106 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí ze státu na
obec a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu.
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Č.j.: 94/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 754/3, trvalý travní porost o
výměře 692 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí
a) západní část do výlučného vlastnictví XXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a
b) východní část do společného jmění manželů XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
za částku ve výši á Kč 122,89 bez DPH za m2 pozemku – skutečná výměra dle geometrického plánu, to vše
s podmínkou sjednání služebnosti inženýrské sítě v majetku a správě Obce Lichkov a úhrady nákladů na
pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k podpisu kupních smluv.
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Č.j.: 95/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemkové parcely č. 733/1, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost, za účelem výstavby rodinného domu pro
trvalé bydlení.
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Č.j.: 96/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem bytu č. 4 v domě čp. 203 v Lichkově XXXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dle podmínek Státního
fondu podpory investic.
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Č.j.: 97/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 11/2020 ze dne 11. listopadu
2020“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 98/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 12/2020 ze dne 30. listopadu
2020“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 99/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 13/2020 z 14. prosince 2020“ – dle
přílohy.
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Č.j.: 100/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na rok 2021 jako
přebytkový: příjmy ve výši Kč 9.509.200,--, výdaje ve výši Kč 8.646.723,--, vyšší příjmy slouží k financování
závazků z předchozího období ve výši Kč 862.477,-- - dle přílohy.
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Č.j.: 101/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SAP
16010-058542 a Smlouvu o právu k provedení stavby č. 16010-058542 – dle přílohy a pověřuje starostu obce
k uzavření smluv.
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Informace obce podané na zasedání ZO dne 14. prosince 2020
 nouzový stav – obec zajišťuje dopravu k lékaři a  Vánoční Vigilie – nelze konat v souvislosti s
zpět, nákupy, rozvoz roušek a dezinfekce, pomoc
platným 3. st. PES – rušíme
členů JSDH – operativně dle aktuální situace a  byl dokončen nátěr podlah stání v garážích JSDH,
požadavků občanů
nátěr ještě musí vyzrát
 II. obecní ples – termín 22. ledna 2021 – aby se  byla dokončena oprava oplocení vodojemu a jedné
mohl konat ples, je třeba se dostat do 1. st. PES,
studny vodovodu (zbývají 3 studny)
což je momentálně nereálné, max. 100 osob na akci  byl opraven zdroj vody pro hřbitov
– rušíme
 neděle 6. prosince 2020 – členové HZS Králíky,
společně se členy JSDH obce, provedli zásah na














střeše fabriky – utržená střecha na střední části
hlavní budovy – je provizorně opraveno – nutnost
řešení, do střechy zatéká
od 4. do 7. prosince 2020 výpadky veřejného
osvětlení – nefunkční horní konec a dolní konec
k čp. 51 – zkraty na nadzemním vedení z důvodu
silného větru
10. prosince 2020 – setkání zakladatelů Králický
Sněžník, z.ú. – výběr rekreačního poplatku, karta
hosta – 50 % z poplatku na skibus a cyklobus –
obec nevybírá, nemáme vyhlášku, je na zvážení,
zda přijmout vyhlášku k rekreačnímu poplatku
dne 13. prosince 2020 – pracovní schůzka starostů
obcí, krizového řízení a Policie ČR, svolal MVDr.
David Švestka, veterinární lékař z důvodu
opakovaného výskytu otrav psů a koček v obcích
ORP Králíky (Lichkov, Králíky, Dolní Hedeč,
Červená Voda, Bílá Voda a další) – doporučené
venčení psů na vodítku a s košem, v případě nálezu
otrávených návnad volat policii, nesahat, nesbírat;
doposud byly nalezeny požerové návnady: buřty,
kabanos, sekaná, maso v igelitovém sáčku a
špekové knedlíky, různě poházené kolem cest,
stezek, ale i na oplocených zahradách
15. prosince 2020 – Valná hromada Sdružení obcí
ORLICKO, obec Lichkov zastává funkci předsedy
revizní komise
od 1. ledna 2021 platí nový zákon o odpadech –
celkově zdražení, zejména pak skládkování,
postupný nárůst cen až do roku 2030, cena bude
záviset na podílu výhřevnosti a biologické stability,
cílem je zcela eliminovat skládkování, starosta se
účastnil webináře
jsou podepsány dodatky ke smlouvám na svoz
odpadů – navýšení cen za svoz (5–12 % – dle
svozové firmy, použité techniky a komodity),
dodatky prozatím neřeší nový zákon o odpadech –
budou další dodatky
vývoz separovaného odpadu (papír, plasty) – jsou
pevně dané termíny na celý rok vždy po 4 týdnech
– v roce 2021 svoz 13x, veškeré sklo budeme nově













svážet jako směsné, bílé zvony budou přeznačeny –
svoz 4x za rok
cena poplatku za odpady se pro rok 2021 nemění,
zůstává ve výši á Kč 500,-- na poplatníka, v příštím
roce bude nutné přijmout novou vyhlášku
k odpadům reflektující na novou legislativu
od 1. ledna 2021 si budeme sami zajišťovat
odborného zástupce pro obecní vodovod a je
požádáno o nové povolení krajského úřadu
k provozování vodovodu obce Lichkov, stávající
povolení je neplatné
projektová dokumentace na posílení vodního
zdroje – problém s projektantem elektroinstalace
(nejsou, nemají čas) – podmínka: monitoring vrtu
od stávajícího poskytovatele služby na úpravně
vody a ČOV
úvěr na stavbu sociálních bytů – čerpání do konce
roku 2020 – díky změně podmínek poskytovatele
dotace obec úvěr nečerpala, a to ani částečně, příští
rok vypovíme smlouvu o úvěru
nedoplatky vůči obci k 14. prosinci 2020
(nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč
2.402,-- (původně Kč 3.902,--); vodné a stočné za
1/3 2020 Kč 514,-- (původně Kč 1.330,--); vodné a
stočné za 2/3 2020 Kč 25.099,-- (původně Kč
74.179,--) – byly zaslány upomínky; odpady 2020
Kč 6.110,-- (původně Kč 14.483,--); neuhrazené
faktury Kč 28.340,02,--; poplatek pes Kč 0,-(původně Kč 100,--)
plnění rozpočtu k 30. listopadu 2020: příjmy
schválené ve výši Kč 9.239.583,--; upravené Kč
14.005.274,--; skutečnost Kč 15.340.015,-- –
příjmy na 109,53 %; výdaje schválené ve výši Kč
8.714.583,--;
upravené
Kč
15.942.894,--;
skutečnost Kč 15.753.512,-- – výdaje na 98,81 % –
finka je vyvěšena na webu.

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 15. února 2021
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie Foglová (5), Zdeněk
Brůna (6) – odchod v 19:16 hodin, Štěpán Kalous (7) – příchod v 18:31 hodin, Ing. Miloš Praus
(8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
František Faltus (3)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
5x (1x odchod v 18:33 hodin)

Č.j.:01/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana Jaroslava
Mertu a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Č.j.:02/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání ZO.
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Č.j.:03/21: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 21. ledna 2021 – bez
výhrad.
Č.j.:04/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu provedené
průzkumem trhu, na zajištění pojištění majetku, obecné odpovědnosti, odpovědnosti statutárních orgánů obce a
JSDH, a to:
1. obchodní společnost ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, se sídlem na adrese
Pardubice – Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, psč. 530 02 – pošta Pardubice,
2. obchodní společnost Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: 46973451, se sídlem na adrese Praha 2, ul.
Římská čp. 2135/45, psč. 120 00 – pošta Praha 2.
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Č.j.:05/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 8074725811 s obchodní
společností ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, se sídlem na adrese Pardubice –
Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, psč. 530 02 – pošta Pardubice, dle poptávky a nabídky,
v nabídkové ceně Kč 60.437,-- a pověřuje starostu obce k podpisu pojistné smlouvy a k ukončení stávajících
pojistných smluv.
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Č.j.:06/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě čp. 203 v Lichkově, a to
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
a XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
dle podmínek Státního fondu podpory investic.
1
A

2
A

3
-

4
A

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

Výsledek hlasování:

5
A
8–0–0

6
A

7
A

8
A

9
A

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:07/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 3311, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 12.420 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí XXXXXXXXXXXX, trvale
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem zřízení výběhu pro koně, a to dle
„Zásad pro pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Lichkov ze dne 9. září 2019“, vše s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Č.j.:08/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pacht pozemkové parcely č. 3401 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 401 m2, pozemkové parcely č. 3412 – trvalý travní porost o výměře 14.736 m2 a pozemkové
parcely č. 3424 – orná půda o výměře 240 m2, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí
ekonomickému subjektu René Vyšohlíd, IČ: 74845390, se sídlem na adrese Lichkov čp. 27, psč. 561 68 –
výdejní místo Lichkov, a to dle „Zásad pro pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Lichkov ze dne 9. září
2019“, vše s podmínkou úhrady poměrné části nákladů na pořízení znaleckého posudku a pověřuje starostu
obce k podpisu pachtovní smlouvy.
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Č.j.:09/21: Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 59/20, ze dne 7. září 2020 z důvodu
zpětvzetí žádosti o prodej.
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Č.j.:10/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemkové parcely č. 869/3, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – zahrada o výměře 726 m2, za účelem výstavby rodinného
domu pro trvalé bydlení.
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Č.j.:11/21: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2020“ – dle přílohy, bez
výhrad.
Č.j.:12/21: 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 2020 – dle přílohy, bez
výhrad.
Č.j.:13/21: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 14/2020 ze dne 31. prosince
2020“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:14/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 1/2021 z 15. února 2021“ – dle
přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

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

Výsledek hlasování:

5
A

6
A

8–0–0

7
A

8
A

9
A

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:15/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dohodu o výběru poplatků a předání dokladů“ v rámci
odpadového hospodářství obce – dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

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

Výsledek hlasování:

5
A

6
A

8–0–0

7
A

8
A

9
A

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:16/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje doplnění programu zasedání ZO o bod č. 2m) – instalace DZ
na místní komunikaci od kravína ke hřbitovu.
1
A

2
A

3
-

4
A

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

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:17/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje omezení provozu na místní komunikaci III třídy č. 15c,
osazením dopravní značky č. B13 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, s
dodatkovou tabulkou č. E13 a s textem „Vjezd na povolení Obecního úřadu Lichkov“ – umístění dopravního
značení na začátku komunikace u „nového kravína“.
1
A

2
A

3
-

4
A

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

Výsledek hlasování:














5
A
7–0–0

6
-

7
A

8
A

9
A

Usnesení bylo schváleno.

Informace obce podané na zasedání ZO dne 15. února 2021
nouzový stav do 28. února 2021 – obec zajišťuje  fabrika – byla vymazána omezení vlastnických
práv, stále nejsou vymazány všechny firmy sídlící
dopravu k lékaři, na očkování a testování, nákupy,
na adrese (zbývá jedna obchodní společnost – řeší
rozvoz roušek a dezinfekce, pomoc členů JSDH –
rejstříkový soud)
operativně dle aktuální situace a požadavků občanů
pondělí 18. ledna 2021 – úmyslně založený požár  byly sceleny pozemky pod chodníkem u fabriky –
příležitostně bude aktualizace pasportu
v III. NP fabriky (bývalý dentál), na místě JSDH
Lichkov, Mladkov a Králíky, dále HZS Králíky a  čištění příkopů
Policie ČR Králíky, bez škody, pachatelé zjištěni,  probíhá kontrola účetnictví obce ze strany VZP,
finanční dar obci jako náhrada za výjezd jednotky
zpráva bude na příštím zasedání
dne 4. února 2021 opětovně výpadek veřejného  12. března 2021 – přezkum hospodaření obce za
osvětlení – nefunkční horní konec – zkrat na
rok 2020 (audit)
nadzemním vedení z důvodu silného větru a
vzrostlé vegetace – výzva občanům k ořezu větví a  byl zmodernizován obecní rozhlas, řeší se možnost
následného poslechu relace prostřednictvím
stromoví pod nadzemním vedením
webových stránek obce
zpracovává se projektová dokumentace na posílení
vodního zdroje a řeší se projektová dokumentace  na webové stránky obce byla doplněna záložka
„kostel“, předsedající poděkoval panu kronikářovi
na dokončení chodníků a přechodů po obci –
za přípravu a zpracování podkladů
plánované přechody pro chodce nebudou
odsouhlaseny policií, budou místa pro přecházení,  nedoplatky vůči obci k 15. únoru 2021 (nedoplatky
po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 1.402,-nasvětlení ponecháme – doba svícení souběžně s
(původně Kč 2.402,--); vodné a stočné za 1/3 2020
VO
Kč 0,-- (původně Kč 514,--); vodné a stočné za 2/3
úvěr na stavbu sociálních bytů je ukončen, úvěrový
2020 Kč 0,-- (původně Kč 25.099,--), vodné a
rámec nebyl vůbec čerpán, vyúčtování dotace
stočné za 3/3 2020 Kč 39.416,-- – krátce po
proběhlo, čeká nás ještě fyzická kontrola
splatnosti, budou telefonické připomínky a
podpořeného díla
následně i písemné upomínky; odpady 2020 Kč
dokončují se nátěry dveří a zárubní v bytech č. 1. a
1.360,-- (původně Kč 6.110,--)
2 v II. NP na čp. 203, dne 15. února 2021 předán
dokončený byt č. 1, byt č. 2 (knihovna a lékař)  plnění rozpočtu k 31. lednu 2021: příjmy schválené
ve výši Kč 9.509.200,--; upravené Kč 9.509.200,--;
k předání ve středu 17. února 2021
skutečnost Kč 1.161.570,-- – příjmy na 12,22 %;
Roomster – nově je nainstalovaná elektronická
výdaje schválené ve výši Kč 8.646.723,--; upravené
kniha jízd, každý zaměstnanec má čip na jméno,
Kč 8.646.723,--; skutečnost Kč 875.631,-- – výdaje
JSDH má jeden společný čip a vede zjednodušenou
na 10,13 % – finka je vyvěšena na webu.
papírovou knihu jízd
Celé zápisy ze zasedání jsou dostupné na internetových stránkách Obce Lichkov v sekci Obecní
úřad/Zápisy zastupitelstva nebo přímo na http://www.lichkov.cz/zapisy-zastupitelstvo.
NezaXXXXXX originály zápisů, včetně písemných příprav, příloh a podkladů k jednotlivým
usnesením, jsou uloženy na Obecním úřadu Lichkov, dostupné na vyžádání.

Významná jubilea
březen:
Švecová Anežka
Stejskalová Jaroslava
Schreiberová Vlasta
Pížl Jan

88
83
75
60

duben:
Šulcová Božena
Kulaxidisová Ludmila
Loufková Květa
Barvínek Josef

81
80
80
70

květen:
Nagl Josef
Černohousová Anna

75
65

Vítání občánků 2020
V roce 2020 se naše obec rozrostla o sedm nových občánků (šest děvčat a jednoho chlapce), bohužel
epidemická situace nedovolovala uspořádat jejich slavnostní přivítání mezi občany obce. Tak snad letos …

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.

Informace obce

odečty vodoměrů – do konce měsíce dubna 2021, v případě nezastižení pracovníkem obce budete vyzváni k
samoodečtu – platby v měsíci květnu 2021, po doručení faktury do schránky
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
obecní knihovna – zimní otevírací doba (listopad–duben) každou středu od 15:30 do 18:00 hodin; letní sudé
středy zůstávají bez změny; od středy 17. února 2021 je otevřeno výdejní okénko; v případě potřeby půjčování a
vracení knih mimo otevírací dobu výdejního okénka, kontaktujte starostu
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 – službu zajistí starosta, zaměstnanci obce a hasiči
zasedání zastupitelstva obce – zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na 12. dubna 2021 od 18:00 hodin
a další pak na 14. června 2021 od 18:00 hodin, vždy v zasedací místnosti obecního úřadu; program a místo
zasedání bude zveřejněn na úřední desce; dle aktuální epidemické situace zvažte nutnost osobní přítomnosti na
zasedání – hosté musí dodržovat vzájemné dvoumetrové rozestupy

Vážení spoluobčané,
v letošním roce 2021 proběhla Tříkrálová sbírka v Lichkově vzhledem k výskytu Covidu netradičním
způsobem. Pokladničky byly umístěny od 4.1. do 24.1. 2021 na Obecním úřadě a v obchodě Radka.
Touto cestou bychom rádi poděkovali zaměstnancům obecního úřadu a zaměstnancům obchodu Radka za jejich
ochotu a vstřícnost pomáhat při sbírce. V neposlední řadě patří také velké díky všem, kteří svými štědrými dary
přispěli. V letošním roce byla v Lichkově vybrána částka 12 725,- KČ.
Vaši asistenti Tříkrálové sbírky.

TJ Tatran Lichkov

Podzimní část mistrovské fotbalové sezóny 2020 – 2021 nám nuceně skončila z důvodu epidemie
koronaviru Covid-19 již 10. října 2020, tedy čtyři kola před jejím koncem. Dohrávka zrušených zápasů
z podzimu 2020 byla Okresním fotbalovým svazem Ústí nad Orlicí naplánována na měsíce únor a březen 2021,
konkrétně tým mužů Tatranu Lichkov měl odehrát první zápas 6. března v Králíkách s týmem FC Jiskra 2008
C. Aby se podařilo odehrát kompletní soutěž, bylo organizátorem soutěže naplánováno, že zápasy budeme hrát
bez přerušení každý víkend a to až do 27. června, případně s využitím několika náhradních termínů ve
svátečních dnech. Avšak dne 8. února 2020 bylo Okresním fotbalovým svazem Ústí nad Orlicí oznámeno, že
veškeré zápasy naplánované na měsíce únor a březen 2021 se z důvodu epidemiologické situace ruší.
V současné době tedy nelze říci, kdy a zda vůbec se rozehraná soutěž dohraje.
Jen pro připomenutí uvádím výsledky odehraných zápasů a průběžnou tabulku okresního přeboru 3.
třídy ve fotbale mužů:
Dolní Třešňovec – Lichkov 3:2, Kerhartice – Lichkov 5:0, Lichkov – Helvíkovice 6:1, FC Jiskra 2008 B
(Červená Voda) – Lichkov 4:2, Lichkov – Žamberk 1:1 pk 3:4, Žichlínek B – Lichkov 2:1, Lichkov – Těchonín
2:0, Libchavy B – Lichkov 1:2, Lichkov – Luková 6:2
Tabulka po 10. kole:
KLUB
Z
V
R
P
S
B
P+
P1.
FK Kerhartice
10
9
0
1
38:9 26
1
0
2.
TJ Sokol Tatenice B
10
8
0
2
34:16 23
1
0
3.
FC Jiskra 2008 C
9
7
0
2
24:10 21
1
1
4.
FC Jiskra 2008 B
9
6
0
3
46:15 18
0
0
5.
TJ Sokol Helvíkovice
10
6
0
4
34:26 18
0
0
6.
1. FC Žamberk B
10
6
0
4
22:18 18
1
1
7.
Fotbal Žichlínek B
9
5
0
4
16:22 15
0
0
8.
TJ Tatran Lichkov
9
4
0
5
22:19 13
0
1
9.
TJ Sokol Libchavy B
10
4
0
6
18:26 13
0
1
10.
Sokol Boříkovice
10
4
0
6
19:21 12
1
1
11.
AFK Kunvald
10
3
0
7
20:40 10
0
1
12.
TJ Sokol Dolní Třešňovec 10
3
0
7
11:29 9
1
1
13.
TJ Luková
10
3
0
7
13:33 8
1
0
14.
TJ Sokol Těchonín
10
0
0
10
14:47 0
0
0
Dále touto cestou informuji, že s ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy
znemožňující uskutečnění zasedání Valné hromady TJ Tatran Lichkov, z.s. naplánované na sobotu 27. února
2021, se termín zasedání Valné hromady odkládá. Náhradní termín Valné hromady bude určen poté, kdy již
bude možné s ohledem na epidemickou situaci zasedání Valné hromady konat.
Za TJ Tatran Lichkov: Jaroslav Merta, předseda TJ

NOVÉ KNIHY Z LICHKOVSKÉ KNIHOVNY
Obchodník – Grisham John
Zlodějskému gangu s uměním se
podařilo uskutečnit loupež století – z
přísně střežených prostor knihovny
Princetonské univerzity odnesli lup
nevyčíslitelné hodnoty, pojištěný na 25
milionů dolarů.
Bruce Cable vlastní oblíbené
knihkupectví v ospalém letovisku Santa Rosa na
floridském ostrově Camino. Peníze si ale vydělává
jinak – obchoduje se vzácnými knihami, sem tam i na
černém trhu kradených tisků a rukopisů.
Mercer Mannovou, mladou spisovatelku a čerstvě
propuštěnou učitelku, osloví záhadná elegantní dáma s
nabídkou vysoké odměny, když se Mercer pokusí
proniknout do Cableova okruhu literárních přátel a
odhalit tajemství jeho transakcí.
Mercer přijímá – a John Grisham rozehrává další
napínavou zápletku svého dalšího mistrovského
románu.

mohlo přitáhnout pozornost veřejnosti, aby se o své
minulosti mohla dozvědět více. A opravdu, Caroline
se začínají ozývat pamětníci – bývalí sousedé,
policista, jenž případ vyšetřoval či otcův kamarád.
Jenomže i vrazi čtou noviny…

Kulka – Kellyová Mary Louise
Když
profesorku
francouzské
literatury Caroline začne pobolívat
zápěstí, ani v tom nejdivočejším snu by
ji
nenapadlo,
že
preventivní
magnetické rezonance odhalí kulku v
oblasti krčních obratlů… Šokovaná
Caroline se následně dozvídá, že je
adoptovaná, protože její biologické rodiče zastřelili v
Atlantě, když jí byly tři roky. Ona sama byla
postřelena také, ale přežila. Pachatel nebyl nikdy
dopaden.
Caroline tedy vyhledá novináře, který o vraždě kdysi
psal. Ten jí navrhne, že s ní udělá interview, což by

– a na hrudi mají vyřezáno slovo „LOUTKA“. Kdo je
však ten, který tahá za nitky?

Hadrový panák – Cole Daniel
Před čtyřmi roky vzal detektiv
William „Wolf“ Fawkes spravedlnost
do svých rukou – nedokázal ustát, že
soud
osvobodil
podle
něj
jednoznačného
pachatele.
Wolfa
postavili mimo službu a poslali do
psychiatrické léčebny. Teď se vrací do
práce a touží po velkém případu. A zdá se, že se ho
dočkal: na místě činu, kam ho přivolala kolegyně
Emily Baxterová, se najde mrtvola – sešitá z částí šesti
těl jako hadrový panák. Stejně tak pojmenují děsivý
případ média a Fawkes je pověřen identifikací obětí.
Vzápětí Wolfova bývalá žena, která pracuje jako
reportérka, obdrží od anonyma fotky z dějiště zločinu
Zmizelá – FlynnováGillian
a taky seznam šesti lidí a dat, kdy budou zabiti.
Zdálo se to jako ideální manželství. Poslední jméno na seznamu je: Fawkes. A vrah už si
Zdání ale může vražedně klamat… chystá šicí potřeby…
Amy Dunnová zmizela v den pátého
Loutkař – Cole Daniel
výročí svatby. Nick, její muž, byl po
Od případu Hadrového panáka
sérii nalezených důkazů obviněn z
uplynulo osmnáct měsíců. Hrůza z něj
vraždy své ženy. Nick prohlašuje, že
se stále vznáší nad Londýnem, detektiv
nic nespáchal, Amyini přátelé a
Wolf zmizel. A jeho kolegyně
zápisky v jejím deníku tvrdí opak. Kdo má pravdu?
seržantka Emily Baxterová čelí další
Jak ji poznat? A pokud je Nick nevinný, kam se
sérii nezvyklých vražd – jejich oběšené
poděla Amy?
oběti mají na hrudi vyřezáno slovo
Psychothriller, který se stal kultem i fenoménem… „NÁVNADA“. Stejně označená těla se začnou
Nemilosrdně sžíravý kriminální román doslova objevovat také v New Yorku a do vyšetřování se tak
uchvátil čtenáře nejen v USA, kde se stal druhou vloží i speciální agenti FBI Damien Rouche a Elliot
nejprodávanější knihou roku 2012 (více než dva Curtisová. S přibývajícími mrtvolami stoupá tlak
miliony výtisků) a ani po roce od vydání neopustil médií. Stopy vedou k dvojici psychiatrů, k nimž
první desítku bestsellerů
zavraždění docházeli, ale ti jsou nalezeni rovněž mrtví

Konec hry – Cole Daniel
Hadrovým panákem vše začalo.
Loutkářem to pokračovalo. A teď je tu
Konec hry: nejtěžší případ, který kdy
detektivové Wolf a Baxterová řešili – a
který nemusejí přežít... Finlay Shaw,
policista v důchodu, je nalezen mrtvý v
zamčené
místnosti.
Nikdo
nepochybuje, že šlo o sebevraždu. Nikdo, až na
jednoho detektiva s pošramocenou pověstí – Williama
Wolfa Fawkese. Společně se svou bývalou parťačkou

Emily Baxterovou a soukromým očkem Edmundsem
pátrají v Shawově minulosti. Byl skutečně tak vzorný,
jak to vypadalo? Nebo se i na něj najde něco, co nikdy
nikomu neprozradil? Ne všichni na oddělení však
jásají z Wolfova návratu. A čím hlouběji se Wolf
během vyšetřování noří do bahna policejní korupce,
tím víc dává opět v sázku svou kariéru – a taky životy
svých blízkých.
Panský dům – Jacobsová Anne
Augsburg 1913. Mladá Marie
nastupuje jako kuchyňská pomocnice v
impozantní vile, sídle průmyslnické
rodiny Melzerů. Zatímco si děvče ze
sirotčince vydobývá své místo mezi
personálem, panstvo si užívá zimní
plesové sezony, v níž má být uvedena
do společnosti nejmladší, krásná dcera Katharina.
Jenom Paul, dědic rodiny, se drží stranou
společenského mumraje – dokud nepotká Marii...
Panský dům a jeho dcery –
Jacobsová Anne
Marie a Paul Melzerovi si užívají
rodinného života, ale jejich štěstí
netrvá dlouho. Vypukla první světová
válka a muži narukují na frontu.
Paul jako dědic průmyslnické rodiny je
zpočátku zproštěn vojenské povinnosti,
neboť je potřebný doma jako odborník v továrně.
Jenže i on posléze dostane povolávací rozkaz – a
právě v den, kdy Marie rodí jejich dvojčata.
Marie se však nezalekne žádné překážky. Brzy
pochopí, že je na tom melzerovská textilka špatně, a
pustí se do boje za zachování rodinného dědictví. Její
pomoc potřebují i obě švagrové Kitty a Elisabeth.
Později ale dostane zlou zprávu, že Paul padl do zajetí.
A záhy nato se objeví jeho přítel, elegantní Ernst von
Klippstein, který čím dál víc vyhledává její blízkost...
Panský dům a jeho dědictví –
Jacobsová Anne
Augsburg 1920. Panský dům hledí
optimisticky vstříc budoucnosti. Paul
Melzer se po návratu z ruského zajetí
ujal vedení továrny a dopomohl
rodinné firmě získat zpět starou slávu.
Jeho sestra Elisabeth se se svou novou
láskou nastěhuje zpátky do rodného domu. Paulova
žena Marie si splní svůj dávný sen: otevře si módní
ateliér. Její modely slaví úspěchy, ale stále častěji
dochází ke sporům s Paulem. Marie nakonec jednoho
dne sebere děti a z panského domu se odstěhuje a kola
osudu nabírají rychlost…

Venkovské sídlo – Zlaté časy –
Jacobsová Anne
Když sedmdesátiletá Franziska krátce
po pádu Berlínské zdi navštíví bývalé
rodinné panství Dranitz ve východním
Německu, kde vyrůstala, je rozhodnutá
zůstat tady už natrvalo. V pohnutých
časech 2. světové války musela její
rodina venkovské sídlo na příkaz sovětské okupační
správy opustit. Touha po domově však Franzisku
nikdy neopustila. Společně s vnučkou Jenny se snaží
vrátit starobylému venkovskému sídlu dřívější lesk.
Přitom se jí vynořují vzpomínky na bezstarostné
dětství, na ztrátu rodičů a sourozenců, i na první
velkou lásku, Waltra Iversena, kterého jí vzala válka.
Když se náhle dozví, že je Walter naživu, začne
rozplétat příběh, který by mnozí raději nechali spát…
Venkovské sídlo – Bouřlivé časy –
Jacobsová Anne
Staré venkovské sídlo, svatba a
množství vzpomínek, v nichž ožívají
minulé časy Na sídle Dranitz zvoní
svatební zvony. Franziska a Walter jsou
po dlouhých letech konečně svoji.
Všechno mohlo být krásné nebýt
rodiny, která se odmítá usmířit. Vytoužená svatební
cesta jim poskytne možnost znovu se sblížit a oživit
staré vzpomínky. Zvláště pro Waltra je důležité
vypovědět Franzisce, co se opravdu odehrálo v oněch
hrůzných letech války, proč se navzdory tomu, že se
tolik milovali, nemohli vzít...
Venkovské sídlo – Časy se mění –
Jacobsová Anne
Zdá se, že na venkovském sídle
nastávají klidné časy. Franziska našla
starý domov a ve Waltrovi svou velkou
lásku. Vnučka Jenny udělá všechno,
aby si na rodinné usedlosti vybudovala
svou budoucnost, a je šťastná s Ullim,
jemuž se slibně rozbíhá podnikání v půjčovně lodí.
Všechno ale není tak růžové, jak na první pohled
vypadá: nově otevřená restaurace neprosperuje a při
stavebních pracích ve sklepě dojde k nálezu, který
oživí dávno zapomenutou historii. Franziska se obává,
že by mohl souviset s její zesnulou sestrou a klade si
otázku: Vymaní se někdy ze zajetí minulosti?
Stopy větru – Fleming Kayla
I když si Nora Hendriksenová žila
jako v bavlnce, rozhodne se uprchnout
s milencem Rainerem do Afriky, aby
tam na farmě začali nový život. Rainer
nezvládne drsné podmínky a romantika
z jejich vztahu vymizí. Zcela nečekaně

potká Nora důstojníka Wilhelma. Znovu vzplane a respekt a láska. Skotka Serena MacGregorová už od
prožívá s ním vášnivou lásku, jenže ta přináší i velké dětství, kdy jejich údolí napadla skupina vojáků, nemá
Angličany vůbec v lásce. A přítel jejího bratra
nebezpečí...
Maják na útesech – Lamballe Marie Brigham Langston není výjimkou, přestože stojí ve
sporu o krále na straně Skotů… a přestože Serenu
Po autonehodě Susanne dočasně přitahuje. I když si tenhle sympatický a příjemný muž
ztratila paměť. Trápí se, neví, kdo je. V získá náklonnost celé MacGregorovy rodiny, Serena
této situaci najde v kapse svého kabátu se stále zdráhá připustit si ho k tělu. Ale Brigham s ní
pozvání do Bretaně, adresované Anne- má jiné plány. Její krása, nadšení a oddanost ho
Marie LeBarsové. Susanne v domnění, uchvátily natolik, že je rozhodnutý vybojovat nejen
že je Anne-Marie, odjíždí do Bretaně svobodu Skotů, ale i Serenino srdce!
do malebného místa nad strmými
Každý něco skrývá – Clarková
útesy, kde stojí pouze několik rybářských domků a
Mary
Higgins
maják. V domě strážce majáku Susanne poznává
milou a srdečnou starou paní, která je přesvědčená, že
Sestrám Kate a Hannah před
se konečně setkává se svou vnučkou Anne-Marie. Obě
osmadvaceti lety zahynula při lodním
ženy si padnou do oka a brzy si Susanne oblíbí celá
neštěstí matka. Otci jsou od té doby
osada. Dívka se také začíná sbližovat s Alanem, který
dcery zcela lhostejné, jen pije a
po tragické ztrátě preferuje samotu, ale její nově
rozhazuje peníze. Pak dojde k výbuchu,
nalezené štěstí začínají ohrožovat vzpomínky na
po němž vážně zraněná Kate upadne do
minulý život, které se Susanne postupně vracejí…
kómatu. Právě v tomto stavu si vybaví, co jako dítě
vytěsnila z mysli. A někdo za žádnou cenu nechce,
Nespoutané dálky – McKinley
aby vzpomínka vyšla najevo…
Tamara

Někdo cizí v domě – Lapena Shari
Ruby se provdá za dobrodruha
Jamese a vyrazí s ním do australské
V téhle útulné čtvrti spokojených
divočiny, kde chtějí založit farmu.
domovů zůstávají nebezpečné lži
Cestou se ukazuje, že James není tak
uzavřeny za dveřmi… Shari Lapena,
laskavý jako před svatbou. Nakonec
autorka thrilleru roku 2017 Manželé
manželku i děti opustí. Srdce mladé
odvedle, přichází s dalším rodinným
ženy získá Jamesův bratranec Finn, který je jí oporou
dramatem
plným
tajemství
a
a kterému ani ona není lhostejná. Nejdřív je ovšem
nečekaných zvratů, které nikdy
třeba vypořádat se s minulostí...
nepřestanou překvapovat.
Karen a Tom Kruppovi jsou šťastní – vzali se teprve
Nedostižná láska – Rothschildová
nedávno
a vlastní nádherný dům poblíž New Yorku.
Hannah
Jednoho dne se Tom vrátí domů a zjistí, že Karen
Annie má jednatřicet let a zrovna se zmizela – její auto je pryč a zdá se, že odjela ve
vzpamatovává z těžkého rozchodu. Po spěchu. Nevzala si dokonce ani kabelku, telefon,
sérii událostí zahrnujících náhodného doklady. Krátce nato se Tom dozví, že Karen měla
milence a pokus sehnat mu zajímavý nehodu a leží v nemocnici s otřesem mozku a ztrátou
dárek
skončí
s
podivuhodným paměti. Po čase se Karen, odhodlaná vyléčit se a
obrazem, který skrývá víc, než se na zapomenout, vrací s Tomem domů. Ale zdá se, že se
první pohled zdá. Jak jinak si vysvětlit, že se kolem tam něco změnilo. Něco není v pořádku. Někdo tam
Annie najednou začínají točit ruský oligarcha či byl. Někdo cizí.
pochybný nákupčí uměleckých předmětů i mnozí
Jenže v tomhle domě je každý cizí. Každý má něco,
další? Annie se rozhodne zjistit, kdo a proč její obraz co by podle něj mělo zůstat skryto. Něco, kvůli čemu
namaloval a při své cestě odhalí nejen temná tajemství by raději vraždil, jen aby si to mohl nechat pro sebe...
evropské historie, ale snad i novou lásku.
Pohádky ze světa zvířátek
Srdce rebelky – Robertsová Nora
Vyprávění pejska Bertíka, který žije
Skotsko, 1745 Na pozadí osudové
na statku s dalšími zvířátky. Co prožil
bitvy u Cullodenu na Skotské
zajíček Hop na svém prvním výletě?
vysočině, v níž jakobitská vojska
Podaří se zachránit Punťovi koťátka
utrpěla porážku od Angličanů, se
kočky Míci? Najde čmelák Brunda
odehrává jiný souboj – mezi mužem a
cestu domů? Všechny tyto otázky
ženou, jehož vítěznou trofejí je čest,
vám zodpoví tato knížka.

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 červnu na měsíce červen, červenec a srpen
2021. Předpoklad uzávěrky pro podávání příspěvků je do 21. května 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
Naše obec byla oslovena s nabídkou služeb pro občany – s projektem Z-BOX.
Zásilkovna je logistická společnost, která poskytuje komplexní logistické služby pro
internetové obchody. Široká síť výdejních míst aktuálně čítá téměř 6000 partnerů,
díky kterým může nabídnout oblíbenou službu osobního odběru. Jen v České republice má přes 4000 výdejních
míst a jejich počet neustále roste. Snaží se být zákazníkům stále na blízku, proto byl spuštěn projekt Z-BOX.
Jedná se o samoobslužné výdejní místo, která může zjednodušit jak vyzvednutí, tak odeslání zásilek. Díky
nepřetržitému provozu dokáže vyhovět všem zákazníkům a jejich časovým možnostem. Z-BOX má v sobě
zabudovanou technologii, která využívá propojení Bluetooth s chytrým mobilním telefonem a aplikací
Zásilkovna.
Pro obec Lichkov jsou nejblíže výdejní místa Zásilkovny v Králíkách a v Červené Vodě, další pak
v Jablonném nad Orlicí, Žamberku a v Letohradu. Chcete mít Z-BOX v Lichkově? Pokud ano, doručte tento
anketní lístek na Obecní úřad v Lichkově nebo kontaktujte starostu, případně svého zastupitele.
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