Ohlédnutí za školním rokem
Opět se blíží konec školního roku a my se
poohlížíme zpět. Byl to rok plný výzev, změn a
přizpůsobování se aktuální situaci. Rok s objevováním
nového, s veselými příhodami i smutnými momenty.
S přenastavením životních hodnot a uvědomění si
důležitosti našeho zdraví.
Vzhledem k vývoji epidemické situace jsme
nemohli realizovat mnoho akcí a plánů. V období
mezi uzavíráním škol se nám podařilo uskutečnit
alespoň několik projektových dnů v rámci celoročního
projektu KOMENSKÝ i tematické dny jako ČERTÍ
ŠKOLA, MAŠKARNÍ DEN nebo ČARODĚJNICKÝ
DEN. Tyto dny jsme si opravdu naplno užili.
V průběhu distanční výuky probíhaly mimo jiné i
pravidelné online hodiny s žáky 1. – 5. třídy. Toto
období bylo velmi náročné pro všechny. Velký dík
patří učitelům a ostatním pedagogům za spolupráci,
hledání nových možností, postupů a aktivit
realizovatelných v online prostředí. Rodičům za

podporu a trpělivost a dětem za jejich práci, pokroky i
statečnost při „živém vysílání“.
Nyní dochází k uvolňování opatření a my doufáme,
že budeme moci uskutečnit akce naplánované na
červen – DEN DĚTÍ, ŠKOLNÍ VÝLET, CESTU DO
KRÁLOVSVÍ PÍSMENEK pro budoucí prvňáčky i
PASOVÁNÍ školáků a VÍTÁNÍ LÉTA. Postupně
vlastními silami budujeme záhonky a zkrášlujeme
školní zahradu. Připravujeme novou podobu
webových stránek.
Jeden rok končí a další se opět rychle přibližuje.
Doufáme, že bude lepší a hlavně optimističtější.
Děkujeme všem rodičům, zřizovateli i přátelům školy
za pomoc a spolupráci. Moc si jí vážíme a bez ní by to
bylo mnohem těžší. S malými školáky začínáme den
společným heslem, které přináší sílu, radost i naději.
Jaké to heslo je? „MY TO SPOLU ZVLÁDNEME.“
Přeji všem klidné a pohodové léto.
Mgr. Irena Kosková, ředitelka školy

Čarodějnice ve škole

učitelky pro děti připravily různé čarodějnické
disciplíny – slalom na koštěti, hod myší na cíl, skákání
v čarovném pytli, přeskok přes oheň a hod koštětem
do dálky. V čarodějnické kuchyni děti ochutnávaly
různé kouzelné lektvary. Třeba žabí sliz, odvar z
netopýra či hadích ocásků nebo štíří sliny. Musím říct,
že děti byly velmi statečné a každý chtěl ochutnat vše.
Na konci tohoto krásného dne děti dostaly
čarodějnické vysvědčení a mnoho sladkých odměn.
Rodiče, děti i učitelé připravili speciální čarodějnické
občerstvení, za které moc děkujeme.
Pavla Jelínková

Pálení čarodějnic je velmi starý a dodnes živý
lidový svátek. V tento den se všichni lidé scházejí u
zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých
místech se vztyčuje i ozdobená májka. Ne jinak tomu
bylo i v naší lichkovské škole. Během posledního
dubnového týdne děti ze školy pomohly ozdobit
mašlemi naší obecní májku. V pátek 30. dubna jsme
se všichni sešli v naší čarodějnické škole. První

Posíláme pozdrav z mateřské školky

hodiny byli ve znamení čarodějnického psaní a
počítání. Škrábání a škrtání bylo povoleno. Program
pokračoval na školní zahradě, kde jsme si ke svačině
mohli opéct buřty nebo třeba rohlíky. Na řadu přišlo i
pálení čarodějnic, které si děti ve škole vyrobily. Paní

Květen se nám překulil do druhé poloviny a my se
mohli začátkem měsíce zase vrátit do školky. Jsme
rádi, že už můžeme být zase společně.
V druhém týdnu v květnu proběhl zápis do
mateřské školky a my se už teď těšíme na 6 nových
kamarádů, kteří k nám v září přibydou.
Situace, která nás hned na začátku měsíce března
uzavřela, byla pro nás všechny nelehká. Naši poslední
společnou akcí byl karneval. Užili jsme si spousty her,
zábavy a nechyběly krásné masky.
V březnu a dubnu byla školka uzavřená, ale my
jsme zahájili distanční výuku. Setkávali jsme se
dvakrát v týdnu při online hodinách. Byl to čas, kdy
jsme si mohli popovídat, jak se máme a jak trávíme

čas doma. Každý týden děti dostávaly úkoly. Třeba
nové básničky, písničky na procvičení a
grafomotorické listy. Tyto úkoly mohly děti libovolně
plnit a posílat zpět paní učitelce na kontrolu. Nebáli
jsme se zařadit pokusy, který bylo možné předvést
online formou. Jedenkrát v týdnu byla pro
předškoláky připravená konzultace, kdy se setkávali
osobně s paní učitelkou a procvičovali, co bylo
potřeba.
V červnu bychom rádi vyrazili na menší výlet do
blízkého okolí vlakem Tak snad nám bude počasí přát.
Přejeme všem krásný přicházející letní čas a spousty
slunečných dní.
Petra Kašková

Ukliďme si Lichkov, aneb netradiční velikonoční procházka
Jak začal odtávat sníh, ukázaly se nám po
příkopech a po krajnicích spousty nepořádku. Ti,
kterým to nebylo lhostejné a chtěli, aby bylo v naší
obci čisto se s námi s nadšením připojili k
celorepublikové akci „uklidmecesko.cz“. Akce
probíhala od 4. – 11. dubna 2021 a využili jsme ji i
jako součást práce s mládeží SDH Lichkov. Všichni
potřebujeme pohyb a obzvláště pro děti byla tato akce
velkým přínosem a ponaučením. Obec nás podpořila
sběrači odpadků, pytli na tříděný odpad a následným
odvozem sesbíraného odpadu, děkujeme!

Chtěli bychom ještě jednou velice poděkovat
cestou Lichkovského Občasníku všem zúčastněným za
odvedenou práci a nadšení, se kterým k úklidu
přistoupili! Myslíme, že se akce v počtu dobrovolníků
i sesbíraného odpadu povedla nad naše očekávání!
Společně jsme ulevili nejen oku, ale i přírodě v naší
obci. Užijme si teď jarní procházky po obci a okolí
bez iritujících odlesků z příkopů.

A jak to probíhalo? Rozdělili jsme si úseky,
Kéž by nám takto čistý Lichkov vydržel a vnímali
dobrovolníky vybavili podle potřeby reflexními
vestami, rukavicemi, sběrači, pytli na tříděný odpad, to i ti, kteří nám to tu neustále hyzdí ;-)
Za SDH Lichkov, Karel Macháček
kbelíky na sklo atd. a za dodržení vládních opatření
(rodiny s dětmi) jsme postupně prošli celou obec a
posbírali vše, co do přírody nepatří... Odpad jsme
pokud možno rovnou třídili, buď do obecních
kontejnerů nebo do pytlů.

České tradice
stavění máje a prvomájový polibek
Stavění máje patří mezi velmi oblíbené české svátky.
Proč v předvečer čarodějnic vyrostou v každé vesničce
vysoké májky a políbili jste svou milovanou na 1. máje?
Již od časů Karla Hynka Máchy symbolizuje máj svátek
lásky. K noci, kdy se z dubna stává květen, se váže spousta
lidových pověr a zvyků, které přetrvávají až dodnes.
Svatojakubská noc je údajně nejplodnější nocí roku – a děti
v tuto noc počaté mají mít po celý život štěstí.
Stavění máje
Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a
mládí – ale také jako strážce obce. Tradičně se muži
vydávají poslední dubnový den do lesa (v dnešní době
kdykoli v týdnu před čarodějnicemi), aby uřízli co nejvyšší
strom. Muži z budoucí májky oloupou kůru, oklestí ji a
děvčata ozdobí její vršek stuhami a krepáky.
Pod korunou stromu je uvázán ozdobený věnec, který
symbolizuje panenství dívek ve vsi. Právě kvůli němu musí
mladíci hlídat májku přes noc! Chlapci z okolních vesnic se
totiž během noci mohou pokusit májku pokácet, a získat
tak symbolické panenství děvčat pro sebe. Dodnes je
nebetyčnou ostudou, pokud muži svou májku nedokáží přes
noc uhlídat.
Ve velmi tradičních vesnicích staví mladíci malé májky
(břízky) před domy svých děvčat. Tento čin je signálem pro
všechny, že dívka není k mání. V některých krajích je
rovněž zvykem vysypávat chodníčky lásky – cestičky z
písku či vápna, které spojují domy milenců. Tento zvyk
může ale napáchat hodně škody, protože soukromí má
někdy zůstat tajemstvím!
Prvomájový polibek
Češi nikdy nepřijali svátek sv. Valentýna jako skutečný
svátek lásky. A proč by měli, my máme přece 1. máj!
Tento svátek se natolik vžil do národního podvědomí,
že je jeho původ zahalen tajemstvím. Již ve starověkém
Římě byla v tento den oslavována bohyně jara a plodnosti.
Křesťanství pochopitelně pojímalo tento svátek velmi
cudně – a proto byl polibek vrcholem toho, čeho chlapci
mohli dosáhnout.

Tradice praví, že na prvního máje by každá dívka měla
být políbena pod rozkvetlou třešní. Polibek jí zaručí krásu a
mládí. S tímto zvykem úzce souvisí stavění májek před
domy svých zaslíbených. I přes romantiku, lásku a krásu
měsíce května, by se v tomto měsíci neměly dělat svatby.
Dle lidových pověr: „Na svatbu v máji, do roka máry“.
Máj je prostě krásný čas, kdy bychom měli být se svými
blízkými a dělat jim radost…
zdroj: https://stips.cz/ceske-tradice-staveni-maje-aprvomajovy-polibek/
Máje, májka, mája nebo máj je označení ozdobeného
kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností
rozšířených po většině Evropy Nejčastěji bývá májka
stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v některých oblastech
se staví v období svátku sv. Jiří, letnic nebo nejčastěji
letního slunovratu. Máje se tradičně každý rok obnovují,
takto tomu bylo i v původní podobě slavnosti, někde se
však mění po delší době, například v Anglii či Bavorsku.
Česká máje má formu celého stromu, zbaveného, s
výjimkou horní části, větví a kůry. V některých případech
se holý kmen nechává stát více let a mění se pouze vrchní
část, jindy se zas skládá ze dvou či tří na sebe napojených
kmenů k dosažení větší výšky. Použitým stromem jsou
nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze se setkat také s
májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo
krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec. Se
stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání,
podle zvyků to bývá do východu slunce nebo také do
prvního kohoutího zakokrhání, před muži ze sousedních
vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol.
Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. V
některých obcích se máj hlídá dokonce 3 dny a 3 noci (do
12. hodiny posledního dne). Během této doby je povoleno
máj podříznout a sebrat věnec, který si následně ti, kteří
májku podřízli vystaví na své májce. Někdy se také staví
malé máje před domy jako vyjádření úcty nebo vyznání
lásky dívce.
V některých oblastech Čech se májka staví o letním
slunovratu, a to z jedle nebo borovice, a po slavnosti se
spálí. V některých oblastech jihovýchodní Moravy se zas
staví v době svátku světce místního kostela před hody.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1je

Stavění máje dne 30. dubna 2021 za účasti členů TJ Tatran Lichkov, SDH Lichkov, JSDH obce Lichkov a dobrovolníků, foto: redakce

Komunální odpady a výše poplatku za svoz
Pro letošní rok platí obecně závazná vyhláška č.
3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku na
poplatníka a rok je stanovena ve výši á Kč 500,--.
Tuto částku jsme hradili v roce loňském a hradíme ji i
letos.
Výše poplatku je vždy stanovena na základě
kalkulace, která vychází z nákladů předešlého, účetně
uzavřeného roku. Obecně závazná vyhláška však musí
být schválena před započetím nového účetního roku,
proto se při stanovování výše poplatku vychází z dat
roku předloňského, to znamená, že při stanovování
výše poplatku na rok 2022 jsou rozhodné údaje z roku
2020, který byl na odpady, co do množství, nejhorší v
historii.
Náklady na svoz a likvidaci odpadů jsou částečně
kryty z poplatků vybíraných od poplatníků, dále z
příspěvků od společnosti EKO-KOM za separovaný
odpad a individuálními smlouvami uzavíranými s
živnostníky. Zbytek nákladů hradí obec z obecního
rozpočtu. Jak již bylo avizováno, roce 2020 výrazně
stoupl podíl komunálního odpadu ze 122 na téměř 147
tun a opět došlo ke zdražení svozů svozovými
firmami. Naopak došlo k ponížení samotných odměn
od společnosti EKO-KOM, do čehož se negativně
promítlo i výrazné snížení podílu separovaného
odpadu z 35 tun v roce 2018 na současných 25 tun. Do
výše poplatku v roce 2022 se nově promítne účtovaný
poplatek za likvidaci plastů ve výši á Kč 0,80/kg a
papíru ve výši á Kč 0,40/kg.
Novelou zákona o odpadech jsou od roku 2021
výrazně zvyšovány poplatky za ukládání odpadů na
skládku. Tyto náklady se promítnou do poplatků až
v roce 2023, resp. v 2024, neboť v letošním roce
využíváme možnosti slevy vycházející z jakéhosi
„přechodného období“.
V roce 2020 byly zakoupeny dva nové kontejnery
na velkoobjemový odpad, kontejnery byly vyrobeny
na míru, v maximální možné velikosti na svozový
automobil v soupravě, což snížilo počet vývozů a tím i
náklady na dopravu. Podíl separovaného odpadu se
nyní pohybuje v průměru kolem 20 % bez započtení
bio odpadu. Zajímavé je porovnání svezených tun
komunálního odpadu na jednotlivý svoz v porovnání
léto/zima, tedy zohlednění topné sezony, kdy
v zimních měsících je v průměru sváženo 4,42 t/svoz a
letních měsících pak 3,68 t/svoz (počítáno letní
období 05-09 včetně).
V souvislosti s novenou zákona o odpadech
musíme v letošním roce přijmout novou obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
reagující na legislativní změnu. Poplatek na poplatníka
a rok by měl být ve výši á Kč 700,--. K tomu obec za
každého poplatníka uhradí nejméně Kč 58,--.
Příspěvek obce je však relativní, vzhledem k datům
z roku 2020 bude příspěvek obce v roce 2022 daleko
vyšší. Věřte mi, že opětovné zdražení odpadů je pro
nás všechny bolestivé a vůbec mě to netěší, stejně jako
Vás. Bohužel situace kolem odpadů je špatná, již
několikátý rok nefunguje trh s plasty, opětovně začíná
fungovat trh s papírem a kovem. 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.
Přátelé, děkuji Vám všem za Váš přístup
k odpadům a k jejich likvidaci, prosím třiďme všichni
odpad, neukládejme jej na skládky.
Roman Richtr, starosta obce
Kalkulace odpady

rok

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

náklady
Kč/rok

192 299,00
223 580,00
181 311,00
237 027,00
218 425,00
257 229,00
219 274,00
250 449,00
254 262,00
263 533,00
360 596,00
279 952,00
328 360,00
304 303,00
271 049,00
312 677,00
312 677,00
332 870,00
435 071,00

poplatek na
příjmy Kč/rok další období
Kč/rok
174 818,00
166 154,00
172 982,00
140 581,00
167 144,00
163 412,00
165 210,00
163 798,00
165 688,00
168 636,00
209 168,00
158 102,00
248 972,00
296 121,00
303 349,00
313 164,00
313 164,00
296 921,00
396 090,00

300,00
300,00
300,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
420,00
420,00
400,00
360,00
360,00
500,00
500,00
700,00

množství
komunální množství
hradila
ho a
separovan
počet
obec
poplatníků velkoobje
ého
Kč/rok
mového
odpadu
odpadu
42,00
562
92,00
571
25,00
558
33,00
603
7,00
596
65,00
605
4,00
603
57,00
600
63,00
602
78,00
602
235,00
606
51,00
594
140,00
586
97,86
7,12
117,00
589
107,79
31,46
118,00
567
106,25
21,37
196,00
562
118,79
30,16
196,00
562
140,65
34,99
98,00
565
121,52
23,89
58,00
574
146,42
25,11

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 12. dubna 2021
Přítomni:

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

Č.j.:18/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana
Stanislava Moravce a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:19/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:20/21: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 7. dubna 2021 – bez
výhrad.
Č.j.:21/21: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:22/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace: Základní škola a
mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831, za účetní období roku 2020 – dle přílohy, bez výhrad.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:23/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Účetní závěrku Obce Lichkov, IČ: 00279161, za rok 2020 –
dle přílohy, bez výhrad.
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A

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

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:24/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Závěrečný účet Obce Lichkov, IČ: 00279161, za rok 2020 a
souhlasí s celoročním hospodařením – dle přílohy, bez výhrad.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje finanční příspěvek pro „Sbírku pro Verunku“, ve výši Kč 15.000,--.
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Z

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

Výsledek hlasování:

2–2–5

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci pro zapsaný spolek Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem
na adrese Praha 8 – Bohnice, ul. Ústavní čp. 95, psč. 181 00, ve výši Kč 5.000,-- a pověřuje starostu obce
k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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N

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

Výsledek hlasování:

0–7–2

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.:25/21: Zastupitelstvo obce Lichkov odkládá na některé z dalších zasedání instalaci Z-BOX-u Zásilkovny
v Lichkově.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:26/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup podílu nemovitosti – ½ pozemkové parcely č. 3436,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
340 m2, za částku ve výši Kč 14.825,-- a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:27/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje směnu nemovitostí – pozemkovou parcelu č. 49/6 – trvalý
travní porost o výměře 148 m2 a pozemkovou parcelu č. 49/7 – trvalý travní porost o výměře 27 m2, obě obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, obě v celkové hodnotě Kč 9.220,-- bez DPH, do
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
za pozemkovou parcelu č. 1413 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí v hodnotě Kč 900,-- bez DPH, s doplatkem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ve výši Kč
10.256,20 s DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku č. 3668-158/2019 ve výši Kč
3.200,-, poplatku za návrh na vklad ve výši Kč 2.000,-- a poměrné části nákladů na pořízení geometrického
plánu č. 497-110/2019 a pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:28/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje podpacht pozemkové parcely č. 752, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 2.486 m2, panu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
trvale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to od 1. května 2021 na dobu neurčitou za
podmínky úhrady podpachtovného ve výši á Kč 118,- za pachtovní rok a pověřuje starostu obce k podpisu
podpachtovní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:29/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje podpacht pozemkové parcely č. 3313, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 6.442 m2, paní XXXXXXXXXXXXXXX, trvale
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to od 1. května 2021 na dobu neurčitou za
podmínky úhrady podpachtovného ve výši á Kč 306,-- za pachtovní rok a pověřuje starostu obce k podpisu
podpachtovní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

9
A

Č.j.:30/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1265/10, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 a
pozemkové parcely č. 1265/11, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 32 m2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:31/21: Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 95/20, ze dne 14. prosince 2020
z důvodu nové žádosti o prodej.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:32/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej části pozemkové parcely č. 733/1, obec
a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře cca 1.600 m2, za účelem
výstavby rodinného domu pro trvalé bydlení, ostatní část zamýšleného pozemku dokoupí za stejných
podmínek.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:33/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-12-2012891/SOSB VB/1 Lichkov, par. č. 255, kNN, č. smlouvy SoSB
VB_ČEZd_0035r01z02, schvaluje umístění stavby a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:34/21: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2021 – dle
přílohy, bez výhrad.
Č.j.:35/21: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, pod Č.j.:VZP-2100886450-E85H, ze dne 25. února 2021 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:36/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 2/2021 z 12. dubna 2021“ – dle
přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Informace obce podané na zasedání ZO dne 12. dubna 2021
 předsedající poděkoval za akci „Ukliďme Česko –  stavební povolení na akci „Posílení vodního zdroje
Ukliďme si Lichkov“
Lichkov“ je v právní moci, připravuje se výběrové
řízení na zhotovitele
 je dokončena projektová dokumentace na
chodníky, bude třeba dojednat souhlasy vlastníků  probíhá generální oprava dmychadla č. 3 na
dotčených pozemků a vyjmutí ze ZPF; žádost o
úpravně vody – maximum si řešíme sami
stavební povolení; vzhledem k rozpočtu bude třeba  sociální byty – stále čekáme na fyzickou kontrolu
na stavbu zajistit dotaci, případně stavět na etapy
podpořeného díla
(západ – východ)

 dokončování úprav na čp. 203 – odvodnění
okapních svodů, oprava vstupu do budovy ze
zahrady, zrušení septiku a asfaltování po zemnění
bleskosvodu, označení dveří
 čp. 16 – výměna dveří v I. NP – všechny obecní
bytové prostory jsou rozděleny na požární úseky
 fabrika – byla podána žádost o změnu územního
plánu na občanskou vybavenost
 betonové panely z fabriky položíme ve sběrném
dvoře a zpevníme plochu pod kontejnery
 probíhá očkování proti covid-19 obecní kritické
infrastruktury (JSDH a obsluha vodovodu,
kanalizace a ČOV)
 13. dubna 2021 – valná hromada Sdružení obcí
ORLICKO v Letohradě
 sčítání lidu, domů a bytů a volby v 10/2021
 odpady – začíná fungovat trh se separovanými
odpady, od 1. dubna 2021 již nebudeme platit
poplatek za zpracování separovaného papíru (Kč

400/t), letošní výkup železa je za trojnásobek
loňské ceny
 poplatek za odpady v roce 2022 za poplatníka je
kalkulován ve výši Kč 700,-- (náklady z roku
2020)
 nedoplatky vůči obci ke dni 12. dubnu 2021
(nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč
0,-- (původně Kč 1.402,--); vodné a stočné za 3/3
2020 Kč 5.027,-- (původně Kč 39.416,--); odpady
2020 Kč 1.360,-- (původně Kč 1.360,--);
neuhrazené faktury Kč 2.405,--; poplatek pes 2021
Kč 750,- plnění rozpočtu k 31. březnu 2021: příjmy
schválené ve výši Kč 9.509.200,--; upravené Kč
9.554.777,--; skutečnost Kč 2.883.505,-- – příjmy
na 30,18 %; výdaje schválené ve výši Kč
8.646.723,--; upravené Kč 8.750.723,--; skutečnost
Kč 2.368.480,-- – výdaje na 27,07 % – finka je
vyvěšena na webu.

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. května 2021
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie
Foglová (5), Zdeněk Brůna (6) – odchod v 18:56 hodin, Štěpán Kalous (7), Ing. Miloš Praus (8) a
Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Neomluveni: Přizváni:
Hosté:
- 7x (3x příchod v 18:13 hodin)

Č.j.: 37/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Ing. Miloše Prause a pana
Štěpána Kalouse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 38/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 39/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje v souladu s § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, záměr pořízení Změny č. 1
Územního plánu Lichkov z vlastního podnětu zkráceným postupem pořizování. Záměr na změnu územního
plánu se týká čtyř lokalit:
 Lokalita 1 – pozemky parcelních č. st. 241, st. 237, st. 249, st. 294, 483/4, 534/3, 1305/15, 1372, 1305/14,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – změna využití pozemků z plochy smíšené výrobní
(VS) a plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV) na plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura (OV)
 Lokalita 2 – pozemky parcelních č. 3152, 3176, 3202, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí
– změna využití z plochy zemědělské (NZ) na plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

 Lokalita 3 – pozemky parcelních č. 3207/1 (část), 3207/2 (část), 3206 (část), 3191 (část), obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – změna využití z plochy zemědělské (NZ) na plochy smíšené obytné –
venkovské (SV) a
 Lokalita 4 – pozemek parcelního č. 1390, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – změna
využití z plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) na plochy smíšené obytné – venkovské (SV).
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno,

Č.j.: 40/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje určeného člena zastupitelstva (dále jen „určený zastupitel“)
při pořízení změny č. 1 Územního plánu Lichkov pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 41/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení Změny
č. 1 Územního plánu Lichkov, provedené průzkumem trhu, a to:
1. obchodní společnost SURPMO, a.s. IČ: 01807935, se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, ul. Opletalova
čp. 1626/36, psč. 110 00 – pošta Praha 1 a
2. obchodní společnost Atelier "AURUM" s.r.o., IČ: 42937680, se sídlem na adrese Pardubice - Zelené
Předměstí, ul. Jiráskova čp. 21, psč. 530 02 – pošta Pardubice.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno,

Č.j.: 42/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s obchodní společností SURPMO,
a.s. IČ: 01807935, se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, ul. Opletalova čp. 1626/36, psč. 110 00 – pošta
Praha 1, na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lichkov, dle poptávky, v nabídkové ceně Kč 99.220,-- s DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 869/3, obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí, panu XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
za
účelem
výstavby
rodinného domu, za částku ve výši Kč 49.125,-- bez DPH s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě
nezkolaudování domu do pěti let bude účtována smluvní pokuta ve výši Kč 49.125,- bez DPH a dále
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

1–4–4

Usnesení nebylo schváleno,

Č.j.: 43/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 869/3, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, do společného jmění manželů XXXXXXX, XXXXX a XXXX, oba trvale bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem výstavby rodinného domu, za částku
ve výši Kč 49.125,-- bez DPH s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování domu do

pěti let bude účtována smluvní pokuta ve výši Kč 49.125,-- bez DPH a dále s podmínkou úhrady nákladů na
pořízení znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 44/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 869/1, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 325 m2, za účelem výstavby
rodinného domu pro trvalé bydlení.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 45/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci, složení
komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi (v obou případech: předsedkyně paní Lucie Serbousková, DiS.
– pracovnice obchodní společnosti D A B O N A s.r.o., IČ: 64826996 a členové starosta a místostarosta obce
Lichkov, případní náhradníci předsedové finančního a kontrolního výboru, v navrženém pořadí), vše pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Lichkov – doplňkový zdroj vody“.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 46/21: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 3/2021 z 10. května 2021“ – dle
přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:










9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Informace obce podané na zasedání ZO dne 10. května 2021
předsedající poděkoval fotbalistům, hasičům a  školka – od 3. května běžný provoz, 7. května
dobrovolníkům za postavení obecní májky
mimořádné
bezpečnostní
opatření,
účast
zaměstnanců obce na ostraze – předsedající
chodníky – je připraven text smlouvy o právu
poděkoval zaměstnancům
k provedení stavby – ke stavebnímu řízení
 sběrné místo – 11. května započnou práce na
potřebujeme souhlasy vlastníků
zpevnění plochy pro kontejnery (pokládáme
výměna zdroje tepla restaurace/sál – připravuje se
betonové panely z fabriky) – 8. května 2021 bylo
projektová dokumentace
uzavřeno z důvodu státního svátku (informace na
byly dokončeny úpravy na čp. 203 – odvodnění
www.lichkov.cz, odpadový kalendář)
okapních svodů, oprava vstupu do budovy ze
zahrady, zrušení septiku, terénní úpravy na zahradě  paní účetní – do 30. dubna 2021 home office, od 3.
května 2021 úřední hodiny na obci: pondělí a středa
a označení dveří; bude ještě oprava podlahy
07:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin, úterý a čtvrtek
v zasedačce (desky, koberec, podlahové zásuvky a
07:00-12:00 hodin
výmalba po rekonstrukci v 2020)
5. května byly započaty práce na opravě  8. – 9. října 2021 parlamentní volby, v Lichkově
jeden volební okrsek – volební místnost na obci
parkovacího stání u kostela
byla schválena dotace z POV na opravu  16. října 2021 – posvícení (dle aktuálně platných
epidemických opatření)
kamenných prvků kostela, etapa II – schodiště
v průčelí a ½ soklu – práce započnou z kraje léta,  probíhá sčítání lidu, domů a bytů – obec pomáhá
vchod do kostela bude opět z východní strany
s elektronickým podáním
škola – do školní kuchyně byly zakoupeny dva  k 1. lednu 2021 měla obec 533 obyvatel (k 1. 1.
nové nerezové pracovní stoly
2020 – 529, od roku 2017 setrvalý mírný nárůst)

 místní komunikace – probíhá oprava hranic cesty  plnění rozpočtu k 30. dubnu 2021: příjmy
„U Imlaufových“ od čp. 70 po komunikaci „U
schválené ve výši Kč 9.509.200,--; upravené Kč
třech mostů“
9.587.237,--; skutečnost Kč 3.482.222,-- – příjmy
na 36,32 %; výdaje schválené ve výši Kč
 nedoplatky vůči obci ke dni 10. května 2021
8.646.723,--; upravené Kč 8.962.009,--; skutečnost
(nedoplatky po splatnosti): vodné a stočné za 3/3
Kč 3.089.188,-- – výdaje na 34,47 % – finka je
2020 Kč 3.456,-- (původně Kč 5.027,--); odpady
vyvěšena na webu.
2020 Kč 1.360,-- (původně Kč 1.360,--);
neuhrazené faktury Kč 2.405,-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.
NezaXXXXXXX originály zápisů, včetně písemných příprav, příloh a podkladů k jednotlivým
usnesením, jsou uloženy na Obecním úřadu Lichkov, dostupné na vyžádání.

Významná jubilea
červen:
Bednář Lubomír
Loufek Milan

65
65

červenec:
Mlynářová Zdenka
Pšondr Antonín
Bednářová Jana

85
81
70

srpen:
Stejskal Josef
Schreiber Jiří
Rosenberger Richard
Šplíchal Josef
Cacek Petr
Faltusová Hana

86
81
81
75
75
65

Oznámení
Základní škola a mateřská škola Lichkov nabízí možnost odběru obědů pro
veřejnost. Cena jednoho oběda, tj. polévka a hlavní jídlo, je 65,- 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 srpna 2021, v případě nezastižení pracovníkem obce budete vyzváni k
samoodečtu – platby v měsíci září 2021, po doručení faktury do schránky
vývoz popelnic – vývoz nádob označených známkou roku 2020 bude probíhat až do 30. června 2021, po tomto
datu je třeba mít nádobu označenu známkou platnou pro rok 2021; nádoby bez platných známek nebudou
vyvezeny
obecní knihovna – letní otevírací doba (květen–říjen) každou sudou středu od 15:30 do 18:00 hodin; v případě
potřeby půjčování a vracení knih mimo otevírací dobu kontaktujte starostu; nové knihy
zasedání zastupitelstva obce – zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na 14. června 2021 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu; program a místo zasedání bude zveřejněn na úřední desce

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí v regionu Králicka prostřednictvím
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, budova MěÚ Králíky na adrese K. Čapka 316, Králíky,
telefon: 465 670 861, 862, 863, 866, 867, mob. telefon 773276123 v pracovní době. Na pracovníky
zajišťující tuto agendu se mohou obracet děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech konfliktů mezi
partnery; při stanovení výživného; při neplacení výživného; ohledně určení otcovství; v případě
výchovných problémů dětí; při podezření na týrání nebo zneužívání dětí; při podezření na domácí
násilí v domácnosti, v níž vyrůstá dítě; v nepříznivé sociální situaci – ztráta příjmu, bydlení, apod.; v
potřebě zprostředkovat různé druhy poradenství; v případě zájmu o náhradní rodinou péči –
pěstounství, adopce; v ostatních záležitostech péče o dítě. V případě nejasností, zda Vaše situace spadá
do naší působnosti, nás kontaktujte. Poskytujeme sociální poradenství, spolupracujeme s institucemi,
které Vám mohou pomoci. Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí naleznete na
stránkách města Králíky – www.kraliky.eu
Bohumír Strnad, MěÚ Králíky

Neviděli jste Melody?, Hannah
Sophie
Cara je matkou dvou odrostlých dětí,
když se však znovu ocitne v jiném
stavu, manžel i obě děti se k jejímu
těhotenství staví spíš lhostejně.
Zklamaná přístupem svých nejbližších
se Cara rozhodne zmizet z Anglie do
luxusního rezortu v Americe, aby si zde ujasnila, jak
tedy dál. Sotva však přijede, začnou se dít divné věci.
Nejprve ji recepční pošle do pokoje, kde už někdo
bydlí, a následně se začnou šířit řeči, že se tam
objevila Melody – dívenka, která měla být před sedmi
lety zavražděná svými rodiči, ale jejíž tělo se nikdy
nenašlo. Když se Cara o onen příběh začne zajímat,
úplně ji pohltí. Co se tehdy doopravdy vlastně stalo?
Žena, kterou jsem byla, Fisherová
Kerry
Nový domov může znamenat šťastný
konec nebo nový začátek anebo…
bezpečný úkryt. Kate Jonesová o tom
ví své, je totiž na útěku. Opustila svůj
starý život a sobě i dceři změnila
jméno. Nikdo se nesmí dozvědět, kým
byla dřív. Nikdo nesmí přijít na chybu, která Kate
zničila život. Stěhuje se na Parkview Road, do ulice
plné zbrusu nových domů, a se závistí sleduje ostatní
ženy v sousedství. Zdá se, že mají všechno. Gisela má
pestrý život, dům plný ruchu a úspěšné děti. Sally žije
svým sňatkem, úžasnou dovolenou a závratnou
kariérou. Fotky na sociálních sítích jen potvrzují, jaký
skvělý život tyto ženy žijí. Na rozdíl od Kate, která se
za každou cenu snaží skrýt před celým světem.
Ovšem až do osudného dne, který vše změní. Stačí
jedna tragická nehoda a všechny tři ženy najednou
zjistí, že vše, co si o sobě doposud myslely, může být
jinak.
Hledá se Romeo, Potter Alexandra
Když ona je Julie, tak kde ksakru vězí
Romeo? Po dvou letech společného žití
spadli Julie a Will do naprostého
stereotypu. Romantika se kamsi
vytratila a nahradila jí jen hromada
neumytého nádobí, kupy špinavého
prádla a večery strávené klimbáním
před televizí. A vše se ještě začne zhoršovat poté, co
Will zapomene na domluvenou valentýnskou večeři.
Takže když náhoda svede dohromady Julii a sexy
Itala, který navíc pracuje v konkurenční reklamní

agentuře, a on jí nabídne romantický víkend v italské
Veroně, začne Julie zvažovat, zda právě tohle není ten
její Romeo
Letní závrať, Lowell Elizabeth
Dcera jednoho z nejbohatších mužů
Ameriky Raine Smithová je krásná
mladá žena. Miluje koně a je nadšenou
jezdkyní. K velké nelibosti svého otce
se zúčastňuje závodů a je velmi
úspěšnou žokejkou. Leží před ní
největší výzva její kariéry, na kterou se
soustředila celé roky – Olympijské hry. Její přehnaně
starostlivý otec se obává, že na tak velké akci by
mohlo dojít k únosu jeho milované dcery. Nechce se
však s tvrdohlavou Raine dohadovat a tajně najme
osobního strážce.Elliot Cord je muž, který byl
trénovaný, aby uměl odvracet katastrofy. Jeho úkolem
je zajistit bezpečnost Raine Smithové. Jeho
schopnosti projdou okamžitou prověrkou. Raine se při
závodě stane terčem útoku skrytého střelce. Elliot ji
bezohledně sthrne s koně k zemi. Když Raine
pohlédne do ledově modrých očí svého zachránce, je
jí náhle jasné, že kulka ze sniperovy pušky nebyla
dnes to nejnebezpečnější, co ji potkalo. Okamžitě se
zamiluje do svého zachránce.
Elliot má svá vlastní tajemství, se kterými se
nikomu nesvěřuje. Leží hluboko v jeho minulosti, ale
stále mu nedovolují se od nich osvobodit. Proti své
vůli je neodolatelně přitahován k Raine. Sliby, které
kdysi složil, mu svazují ruce. V horkém létě a žáru
vášnivé lásky se oba zaplétají do svého vztahu více,
než je zdravé. Prožít jedno nezapomenutelné léto jim
oběma stojí za jakékoli riziko.
Dokáže Elliot ochránit Raine před neznámým
pronásledovatelem? Povede se jim vypátrat, kdo se ji
pokouší zabít?
Muž se stříbrnýma očima, Cameron
Melissa
Televizní moderátorka Jordan už
překonala krizi ve vztahu se svým
manželem,
známým
fotografem
Benjaminem, a těší se na příchod
prvního
potomka.
Jenomže
v
Hollywoodu je rodinné štěstí přelétavé.
Benjamina si vyhlídla mladá ambiciózní herečka,
která se přes jeho postel hodlá dostat do věhlasných
filmových ateliérů. Těhotnou Jordan čeká další těžká
zkouška...

Opálová poušť, Haran Elizabeth
Ovdovělý otec podléhá svodům
půvabné pijavice a snoubenec před
svatbou strávil noc s jinou ženou. Není
divu, že Erin od oltáře prchá, jak nejdál
to jde, do Austrálie. Musí se vyrovnat s
drsným půvabem krajiny, stejně jako s
nelehkým způsobem života hledačů
opálů. Setkání se sympatickým Jonathanem jí prozáří
dny, ten ale musí odjet do Anglie dostát svým
závazkům. Osud však ještě nevydal své poslední
tajemství.
Návrat královny, Vanak Bonnie
Archeoložka Elizabeth doufá, že se jí v
Egyptě podaří najít štít královny
pouště. Hned v prvních dnech narazí
na tajemné bojovníky v čele s šejkem
Jabarim, kteří památku střeží a
popravují každého, kdo se k úkrytu
přiblíží. Jenže Elizabeth Jabarimu
natolik učarovala, že jí nedokáže ublížit. Odveze ji do
svého harému, aby si rozmyslel, co podnikne dál.
Kněžna žebráků, Dempf Peter
Hannah přišla při požáru o muže, o
dceru i o střechu nad hlavou. Místo
pomoci ji sousedé nechají uvrhnout do
žaláře. Zprvu se utěšuje, že jde o omyl,
protože je popálená k nepoznání, ale
pak se dovtípí, že komusi šlo o to, aby
se už nikdy nedostala na svobodu.
Podaří se jí uniknout v přestrojení za žebračku, dál
musí žít jejím životem a přitom odhalit, kdo má vše
na svědomí.
Na útěku, Campbell Bethany
Učitelka Laura si s velkým úsilím
získala důvěru svých svěřenců,
osmiletých dvojčat Rickieho a
Tracyho. Oba chlapci jsou autisté, žijí
ve vlastním uzavřeném světě a
Lauřiným úkolem je vytvořit jim
klidné a bezpečné zázemí. Ale ani
Laura je nedokáže ochránit před strašlivým zážitkem.
A tak se spolu s Laurou ocitnou na útěku před
obludnou hrozbou...
Stále půlnoc, Mina Denise
Klidný nedělní večer na předměstí
Glasgow. Běží televize, v troubě se
peče večeře. Klid naruší stará otlučená
dodávka, která prorazí dveře jednoho
ospalého domu. Vyřítí se z ní skupina
ozbrojených mužů v kuklách. Zajmou
rodinu a požadují výkupné milion

liber. Útočníci jednoho člena rodiny unesou. Na místo
je přivolána vyšetřovatelka Alex Morrowová. Ale
kolem případu se objevuje spousta záhad. Kdo byli ti
únosci? Proč si mysleli, že v normálním domě žije
bohatá rodina? Rodina zarytě mlčí. Alex se noří
hlouběji do případu a odhaluje podivná tajemství.
Pochybení, Turow Scott
Napínavý příběh z právnického
prostředí, kdy Odvolací soud USA
prověřuje oprávněnost uložení trestu
smrti v případu trojnásobné vraždy.
Měsíc
před
popravou
odvolá
odsouzený zlodějíček své přiznání k
trojnásobné vraždě, a tak začne
obnovené pátrání po skutečných vinících a motivech
činu. Šetřením je pověřen známý právník a bývalý
prokurátor, ale ani on si není jist, zda se mu po deseti
letech podaří najít důkazy ve prospěch svého klienta.
Podstatou příběhu plného dramatických zvratů je
touha po nalezení pravdy a spravedlnosti.
Smrtící ukolébavka, McClure Robert
Oba žijí v Los Angeles, oba se
pohybují v místním podsvětí – John
Crucci, přezdívaný Frajer, pracuje jako
odstraňovač nepohodlných osob. Jeho
syn Leo Crucci alias Kručák dělá
kariéru u policie. Zdálo by se, že stojí
na opačných stranách zákona, ale…
Leo nemá zrovna bezúhonnou pověst, často si rád
vsadí a nesmlouvaví bossové žádají splatit dluhy.
Frajer se zrovna vrací z vězení. Plánuje sice odchod
na odpočinek, ale musí se postarat o poslední
zakázky. Rád by se postaral i o Lea, ale nemají spolu
zrovna ideální vztah. A fakt, že Leo se stane svědkem
otcovy „práce“, k tomu nijak nepřispěje. Smrtící
ukolébavka je drsná mafiánská detektivka plná
přestřelek, vražd, drog, prostituce, pomsty, intrik a
korupce. A taky pokusů o jedno komplikované
rodinné sblížení…
Smrt
v
převleku, Grahamová
Caroline
Další z knih o vraždách v Midsomeru.
Tentokrát
šéfinspektor
Barnaby
vyšetřuje vraždu jednoho ze členů hnutí
New Age, jež se usídlilo v
alžbětinském sídle ve vesnici Compton
Dando. Přoložil Petr Mikeš.
Věrnost až za hrob, Grahamová Caroline
Obyvatelé vesnice Fawcett Green poněkud zneklidní
náhlé
a
nevysvětlitelné
zmizení
Simone
Hollingsworthové a podivné chování jejího manžela
Alana – ten se uzavřel ve Slavičím domě, luxusní vile,

kterou Hollingsworthovi obývají, a
odmítá komunikovat s okolím. To se
však nehodlá s daným stavem věci
smířit a dohady na sebe nenechají
dlouho čekat. Je Simone naživu? Nebo
svého muže opustila? Proč se Alan
utápí v alkoholu? A má s tím snad
něco společného Alanův bývalý
společník ve firmě Gray Patterson, kterému Alan
údajně ukradl návrh nového počítačového programu?
Někteří sousedé se proto rozhodnou konat, ať
oficiálně, když osloví místní policii, či tajně – ze
soukromých pohnutek. Čím dál podivnější situaci
přijede prozkoumat i šéfinspektor Barnaby a seržant
Troy, avšak pozdě: zločin už byl spáchán a všechny
překvapí, kdo se stal jeho obětí...

zemřít? Když najde odpovědi, začne jednat.
Nemilosrdně. Jak toho může být schopná? Odpověď
na to leží v minulosti staré mnoho let...
Dům smrti, Aichner Bernhard
Lovkyně se mění v lovnou zvěř!
Dvacet
let
prázdný
hotel.
Vražedkyně na útěku. Noční můra,
která nebere konce. Při exhumaci na
innsbruckém
hřbitově
najdou
přítomní v rakvi dvě hlavy a čtyři
nohy. Jde o vraždu. A jen jedna
osoba přichází jako pachatelka v úvahu, funebračka
Blumová, která tehdy mrtvé pochovala. Teď hledá
útočiště na místě, kterému je lépe se vyhnout...

Přítelkyně smrti, Aichner Bernhard
Jak daleko byste zašli, abyste pomstili
toho, koho milujete? Brünhilda
Blumová doufala, že tajemství, které
dávno pohřbila, již nebude muset
nikdy odkrýt. Pak ale za podivných
okolností zemře její manžel a Blumové
se z minuty na minutu zhroutí svět.
Brünhilda plánuje pomstu. Především si však klade
otázky: Co se doopravdy stalo? Proč musel Mark

Obec Lichkov – některé statistické údaje za rok 2020
evidence obyvatel
nové RD – kolaudace
narozených dětí – 7
čp. 147
přihlášených osob – 11
čp. 154
odhlášených osob – 10
čp. 158
úmrtí – 3
čp. 160
čp. 184
počet obyvatel obce k datu 31. 12. 2020 – 533
rozpočet obce na rok 2020
schválené příjmy: Kč 9.239.583,-skutečné příjmy:
Kč 16.719.926,-schválené výdaje: Kč 9.239.583,-skutečné výdaje:
Kč 17.093.406,-výdaje v roce 2020 v Kč
nákup pozemku p. č. 751 a p. č. 4
výroba nového nábytku – počítačová učebna (ZŠ a MŠ Lichkov)
nové žaluzie do počítačové učebny (ZŠ a MŠ Lichkov)
výměna digestoře v kuchyní (ZŠ a MŠ Lichkov)
kuchyňský robot Kenwood (ZŠ a MŠ Lichkov)
travní traktor Starjet UJ 102-23 P6 PRO
panikové dveře (jeviště sálu)
2x schodiště budova hasičárny + zábradlí
monitorovací a řídící stanice (vodárna)
sociální byty (byt č. 3 a 4) + oprava bytu č. 1 a 2 + OÚ
dotace SFPI (Státní fond podpory investic)
nové podlahy (knihovna, doktor, byt č. 1, obecní úřad)
modernizace varovného a vyrozumívacího systému
Územní plán Lichkov, Územní studie – plocha Z7
2x kontejner do sběrného dvora
zásahová dýchací technika + ochranný oblek a spol. JSDH
dotace Pardubický kraj

235.750,-117.000,-12.657,-28.242,-19.990,-188.910,-56.393,-151.991,-84.927,-4.450.074,-3.112.770,-234.343,-36.221,-59.895,-137.891,-215.584,-138.000,--

Stali jste se obětí trestného činu?
„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen pomoci, ale
pak jsem se do něj zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé úspory. Po propuštění z vězení mě
vmanipuloval do situace, kterou jsem se rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec mi zachránil život. Za
obrovské podpory rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů jsem opět našla sama sebe.“
Tereza, 45 let.
Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se mi stát nemůže“.
Častou reakcí oběti může být otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak následují pocity lítosti, sebeobviňování
a pocit opuštěnosti. Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta iluze bezpečného světa. Ta může vyústit v
psychické problémy jako jsou zhoršená schopnost vnímání, špatná interpretace poskytovaných informací,
zhoršená schopnost řídit svůj život, dlouhodobá úzkost a neustálý strach.
Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a duševní stability
dojde u obětí trestného činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je mít někoho, kdo umí
pomoci. Obrovskou podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří vrací oběti trestných činů zpátky do života.
V poradně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme právní informace, psychologické a sociální poradenství a
praktické rady a informace. Nabízíme bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí,
srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Dále vám můžeme
pomoci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení pocitu
bezpečí.
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu, můžete se
obrátit na pobočku Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích. Poradna sídlí v
Pardubicích, Tř. 17. listopadu čp. 237 (Dům služeb). Kontaktní telefon je
732 923 462 nebo můžete volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci
obětem kriminality a domácího násilí 116 006.

VANISH – přípravek proti slimákům
Zahrádkáři Lichkov nabízí pro nadcházející sezonu VANISH, přípravek
proti slimákům. Omezený počet balení po a 3/4 kg je připraven k
okamžitému odběru u pana Stejskala. Cena jednoho balení je Kč 210,--.
Za ČZS Josef Stejskal

Antigenní testování veřejnosti v Králíkách
Město Králíky ve spolupráci s Městskou knihovnou
Králíky zajistilo možnost antigenního testování pro
veřejnost. Testování antigenními testy pro veřejnost je
prováděno certifikovanou laboratoří Renturi s.r.o.
vždy každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hod.
v prostorách Městské knihovny Králíky.
Testování je prováděno bezplatně, podmínkou je
účast na zdravotním pojištění (registrace u příslušné
zdravotní pojišťovny ČR). Na žádost testovaného
bude v případě negativního výsledku vydán certifikát
o provedeném testu. Certifikát je platný 3 dny (v
současné době je např. vyžadován při víkendových
návštěvách sociálních a zdravotních ústavů, popř.
bude vyžadován při návštěvách kulturních a
společenských akcí atd.)
V případě širšího zájmu veřejnosti bude jednáno
s firmou o rozšíření počtu testovacích dnů, nicméně
v případě malého zájmu bude služba pro veřejnost ze
strany laboratoře ukončena (40 testovaných a méně
denně).
Město Králíky
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