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Velkou proměnou prošla naše školní družina. Díky
podpoře obce a jejích pracovníků, řemeslníků i
zaměstnanců školy čeká žáky nový nábytek, osvětlení
Dny se krátí, deštivých dnů přibývá a podzim klepe i elektroinstalace. Celý prostor rozzářily svěží barvy.
na vrátka. Začíná nový školní rok. Vítání léta už je
jenom milou vzpomínkou na zpívání, pohádkové
tančení, pasování školáků i loučení s žáky 5. ročníku.
Všichni pevně doufáme, že letošní školní rok bude
ovlivněn mimořádnými opatřeními co nejméně.
Těšíme se na společné akce s mateřskou školou, rodiči
i veřejností. Tento rok bude provázet naši školu
projekt s hlavní myšlenkou – SPORTEM KE
ZDRAVÍ
A
PŘEKONÁVÁNÍ
PŘEKÁŽEK.
Připravujeme podzimní Jablíčkový týden s dílničkami
pro rodiče a děti, Den otevřených dveří, vánoční
zpívání s pohádkou, kurzy, besedy s rodiči a další.

Nový školní rok v ZŠ

Od 1. září se účastníme projektu Šablony III. –
Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro
žáky v ZŠ a MŠ Lichkov. Umožní nám pořádat
projektové dny ve škole i mimo školu, setkávání
rodičů s odborníky, práci s ICT technikou, klub
zábavné logiky i sdílení zkušeností s ostatními
školami.
Děkujeme obci, rodičům i ostatním příznivcům
školy za podporu a důvěru. Přejeme všem nový školní
rok prožitý ve zdraví a v pohodě.
Mgr. Irena Kosková, ředitelka školy

Těšíme se do školky
Jeřabiny jsou už krásně rudé, léto pomalu končí a my už se těšíme, že se sejdeme v naší školce. V září
přivítáme nové kamarády a také novou paní učitelku. Vzpomeneme si na Anežku a Nikolase, kteří jdou do
první třídy. Ještě jednou jim popřejeme mnoho úspěchů při cestě za vzděláním. Budeme se těšit z vyprávění,
jak jsme prožili léto, co jsme zajímavého viděli a co nás těšilo.
A co nás asi čeká?
Snad nám již letos opatření dovolí nějaký výlet navíc. V září se vypravíme do „Sovího království“ a do
„Minizoo“ v Častolovicích. V říjnu, když bude hezké počasí, tak bychom mohli navštívit hrad Litice a
divadelní představení v Divišově divadle v Žamberku. Listopad si necháme volný a budeme se věnovat
přípravě na vánoční besídku, kterou snad budeme moci předvést i širšímu obecenstvu.
Čeká nás krásný čas strávený společně v hezkém prostředí, a tak budeme doufat, že si ho společně
užijeme.
Petra Kašková, vedoucí učitelka MŠ

Sbírka pro obce postižené tornádem na jižní Moravě
To co se stalo ve čtvrtek 24.6. ve večerních
hodinách na jižní Moravě, nikdo nečekal a nikdo
tomu nevěřil.
Že u nás v Česku, zažijeme tornádo takové síly,
které přešlo přes několik obcí na Hodonínsku a
Břeclavsku je jen těžko uvěřitelné, ale stalo se…..

jeho podporu a pomoc, který rovněž organizoval
sbírku. Od něj jsme měli nejvíc konkrétní informace.
Nakonec jsme se domluvili, že pojedeme společně.
Úterý 29.6. ve 12:00 jsme vyrazili směr Morava,
společně s Mladkovem, který také vezl plnou dodávku
materiálu, plus navíc ještě náklaďák plný latí a prken.

Následovala ale další neuvěřitelná věc a to
v podobě solidarity lidí, kteří pomohli/pomáhají jak
finančně, materiálně, či manuálně, prakticky z celé
ČR.
Pomáhají také LICHKOVÁCI!!!
Hned v pátek, pár hodin po neštěstí, nás napadla
myšlenka, zorganizovat také materiální sbírku, kterou
bychom následně odvezli na Moravu. Bylo třeba tedy
jednat rychle a co nejrychleji mezi lidi dostat
informaci o této akci, proto za podpory našeho sboru
SDH LICHKOV, jsme na sociálních sítích, během
soboty a neděle, rozšířili informace o této sbírce. Šlo
to také v smskách, které chodí občanům z OÚ
Lichkov.

Ten pocit, který na nás padnul po příjezdu na
místo, je nepopsatelný, bylo to jak na bitevním poli,
na blízkém východě, to co člověk vidí jen médiích.

Počáteční lehká nervozita, zda někdo dorazí na
sběrné místo, k hasičárně v Lichkově. Rychle opadla
s prvním darujícím, který zastavil u hasičárny a volal
na nás z auta, zda jedeme na Moravu a jestli bereme
nářadí. Pak už se to jen hromadilo a hromadilo. Za ty
dva večery jsme vybrali věci v hodnotě téměř 60000,……. v tu chvíli jsme neměli slov.
Mezitím jsme se snažili dostat co nejvíc informací
z postižených míst, co zrovna potřebují a čeho naopak
mají dostatek. Tím to bych chtěl poděkovat ještě
starostovi z Mladkova panu Romanu Studenému, za

Když jsme se rychle vzpamatovali, tak už jsme byli
u novostavby bez střechy v Moravské Nové Vsi, kde
už na kluky z Mladkova, respektive na latě a prkna,
čekali obyvatelé poničeného domu. Když se podařilo
složit náklaďák s dřevěným materiálem, tak už nás
místní slečna prosila, zda bychom nejeli pomoc
vynosit palety cihel na půdu, k jejím rodičům.
Neváhali jsme… . Pak jsme teprve vyložili část
darovaného materiálu. Poté následoval ještě přejezd
do obce Mikulčice, kde jsme předali druhou půlku
věcí.
Člověk v tom zmatku ani nekoukal na čas, návrat
domů byl až lehce před půlnocí.
Nechci děkovat každému zvlášť, chci poděkovat
VŠEM, kteří se podíleli jak organizačně, tak
sponzorsky na této akci. Jsem rád, že můžu říct, že to
v Lichkově funguje a jsme schopni, pomoci i takhle
na dálku. Ještě jednou DÍKY VŠEM!
Lidem na Moravě držíme palce, ať mají svá obydlí
a vesnice znovu v takovém stavu, jako před tornádem.
Martin Matoulek ml.

Sbor dobrovolných hasičů Lichkov
Zdravím všechny příznivce i ostatní, kteří mají rádi hasičský sport a hasiče vůbec. Tento snad děsný rok
pro nás doufám skončil a zase se vrátíme do starých kolejí, ale i přesto všechno podávaly naše děti úžasné
výsledky. Po vydařeném podzimu jsme bohužel museli díky Covidu naši činnost s dětmi na delší dobu
pozastavit. Pořád jsme sledovali situaci a věřili, že se brzy rozjedeme. Situace byla, ale pořád dost zoufalá. Až v
polovině dubna rozhodla Krajská rada mládeže, že jarní kolo Hry Plamen v Mladkově se uskuteční za přísných
podmínek a to tak, že na konci května budou soutěžit starší a na konci června zase mladší. Museli jsme se
rozhodnout zda do toho půjdeme. Děti nás příjemně překvapily a tak jsme začali intenzivně nacvičovat.
Naštěstí jsme se chystali jen na tři disciplíny a to POŽÁRNÍ ÚTOK, ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC,
ŠTAFETA 4X60M. Cvičení jsme měli i dvakrát někdy i třikrát do týdne. Děti makaly a výsledek po skoro
sedmi měsících nečinnosti stál za to. Starší se umístili na krásném 11. místě a mladší, kteří soutěžili ve dvou
družstvech byli pak 6 a 11. Tyto výsledky byli pro nás vedoucí krásnou tečkou za tímto covidovým rokem.
Musím všem dětem, vedoucím i těm, kteří nám pomáhají moc poděkovat a přát si, ať už to zlé je za námi.
Také musím zmínit skvělé výsledky našeho dorostu, který navázal na výborný výsledek z podzima
nádherným prvním místem na okresním kole v Mladkově a krásným druhým místem na krajském kole v
Pardubicích. Děkuji moc všem dětem, kteří s námi pracují a bojují za úžasné výsledky. Děkuji i vedoucímu
dorostu Martinovi F. Úžasná práce.
Od měsíce září se budeme opět scházet na bojišti a to každý čtvrtek od 16.00 hodin, budeme se opět
chystat na podzimní kolo Hry Plamen a to na branák. Kdo by chtěl se mezi nás přidat, ale opravdu přidat, přijď
se podívat a uvidíš, třeba to dopadne. Děkuji všem a mějte se hezky.
Faltusová Lenka, vedoucí mládeže

Máme novou MAŠINU a DRESY
Sbor dobrovolných hasičů obce Lichkov disponuje
tzv. patnáctkou (PS 15, neboli přenosná stříkačka 15).
Mašina, která se používá při závodech a trénincích,
mužů, žen a dětí. V neposlední řadě se dá použít i při
ostrých zásazích, kdy s její pomocí jsme schopni
zřizovat čerpací stanoviště pro cisterny.
Bohužel byla léta v havarijním stavu, kdy na ní
nebyl moc pěkný pohled a už vůbec nebyla šance se
s ní umístit na nějakém pěkném místě při závodech.
Do oprav se zrovna moc nikdo nehrnul a navíc, že by
to byla levná záležitost, to se říci nedá. Bohužel
sponzoři se hledají těžce…..

Až minulý rok na podzim svitla naděje! Při jednom
závodě, náš člen Robert Háva, nadhodil, že by se
pokusil dát mašinu dohromady. Netrvalo dlouho a měl
ji v garáži, v podstatě na ní celou zimu dělal, občas,
když bylo třeba, jsme mu s něčím pomohli, ale to
nestojí za řeč .
Na mašině se postupně udělalo: Kompletní
generálka motoru a elektroinstalace, nová nádrž,

sportovní sání, vývěva, kryt s novým znakem SDH
Lichkov, žárový zinek celého rámu, nová baterie a
celkové lakování dílů.
Dále se ještě podařilo vyrobit vozík pro mašinu a
vozík na hadice a prostředky k požárnímu útoku.
To všechno v hodnotě cca 30 000,- bez práce a
jen z našeho rozpočtu SDH.

Robertovi se podařilo sehnat i sponzora, který nám
zakoupil nové dresy v hodnotě 10 000,- které mohou
nosit družstva mužů, žen, dorostu, i starších žáků.
Tímto bych chtěl poděkovat firmě VYDRUS s.r.o.
která dresy zakoupila.
Za vedoucí dětí a SDH Lichkov
Martin Matoulek ml. a Robert Háva

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 14. června 2021
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie Foglová (5), Zdeněk
Brůna (6), Štěpán Kalous (7) – příchod v 18:58 hodin, Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová
(9)
Omluveni:
František Faltus (3)
Neomluveni: Přizváni:
Denisa Sejkorová, účetní obce
Hosté:
3x (2x příchod v 19:23 hodin)
Č.j.: 47/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Alexandru Stejskalovou a pana
Jaroslava Mertu a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
Z
A
A
A
Z
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 5 – 0 – 2, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 48/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
1
2
3
4
5
6
7
8
A
A
A
A
A
A

9
A

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

Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 49/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 9. června 2021 – bez
výhrad.
Č.j.: 50/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje úhradu podílu navrhovatelů na pořízení Změny č. 1
Územního plánu Lichkov, každý ¼ celkových nákladů, každý ve výši á Kč 24.805,-- a pověřuje starostu obce
k podpisu smluv.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
A
A
Z
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 6 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 51/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova, ev. č. smlouvy OŽPZ/21/72190, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161, poskytována účelová dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši maximálně Kč 110.000,--, na akci: „Oprava
pískovcových prvků kostela – etapa II. (1/2 soklu, 1x schodiště v průčelí)“ – dle přílohy a pověřuje starostu
obce k uzavření smlouvy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
A
A
A
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 52/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku pro Sdružení
obcí ORLICKO, IČ: 70951993, ve výši Kč 15.990,-- na nákup rolby a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
A
A
A
Z
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 6 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 53/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje výpůjčku části pozemkové parcely č. 483/1, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 2,1 m2, za
účelem instalace Z-boxu a schvaluje Smlouvu pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování a
pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
A
A
A
Z
A

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

Výsledek hlasování: 6 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 54/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na ppč. 751,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – zahrada, v rozsahu dle geometrického plánu č.
527/333-2020, ze dne 6. září 2020 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Z
A
A
A
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 6 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 55/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 869/1, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, oba trvale
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem výstavby rodinného domu, za
částku ve výši Kč 18.525,-- bez DPH s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování domu
do pěti let bude účtována smluvní pokuta ve výši Kč 18.525,-- bez DPH a s podmínkou zákazu zcizení do doby
kolaudace a dále s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
A
A
A
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 280/5, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 513 m2 a pozemkové parcely č.
1356/10, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře cca 414 m2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
N
N
N
Z
Z
N
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 0 – 5 – 2, usnesení nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup nemovitosti – pozemku parcelního č. 181/3, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – zahrada o výměře 360 m2, dle Usnesení, dražební vyhlášky (o
elektronické dražbě), soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., se sídlen na adrese Praha 6, ul.
Evropská čp. 663/132, psč. 160 00, pod Č.j.: 067 EX 129665/08-141, ze dne 13. května 2021 a pověřuje
starostu obce k provedení registrace dražitele, složení dražební jistoty ve výši Kč 3.000,-- a k aktivní účasti na
dražbě uvedené nemovitosti s možností příhozů až do maximální výše Kč 30.300,--.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Z
Z
Z
A
A
A
Z
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 3 – 0 – 4, usnesení nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup nemovitosti – pozemku parcelního č. 181/3, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – zahrada o výměře 360 m2, dle Usnesení, dražební vyhlášky (o
elektronické dražbě), soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., se sídlen na adrese Praha 6, ul.
Evropská čp. 663/132, psč. 160 00, pod Č.j.: 067 EX 129665/08-141, ze dne 13. května 2021 a pověřuje
starostu obce k provedení registrace dražitele, složení dražební jistoty ve výši Kč 3.000,-- a k aktivní účasti na
dražbě uvedené nemovitosti s možností příhozů až do maximální výše Kč 40.400,--.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
A
N
Z
Z
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 4 – 1 – 2, usnesení nebylo schváleno.
Po dohadovacím řízení Č.j.: 56/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup nemovitosti – pozemku
parcelního č. 181/3, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – zahrada o výměře 360 m2, dle
Usnesení, dražební vyhlášky (o elektronické dražbě), soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., se
sídlen na adrese Praha 6, ul. Evropská čp. 663/132, psč. 160 00, pod Č.j.: 067 EX 129665/08-141, ze dne 13.

května 2021 a pověřuje starostu obce k provedení registrace dražitele, složení dražební jistoty ve výši Kč
3.000,-- a k aktivní účasti na dražbě uvedené nemovitosti s možností příhozů až do maximální výše Kč 30.300,1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
A
A
A
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 57/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu
Lichkov, pro školní rok 2021/2022 a souhlasí s případnou úhradou zvýšených výdajů na vzdělávací činnost
základní školy, a to nad rámec stanovený krajským normativem.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
A
A
Z
A
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 7 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 58/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí pro Mateřskou školu
Lichkov, pro školní rok 2021/2022 a souhlasí s případnou úhradou zvýšených výdajů na vzdělávací činnost
mateřské školy, a to nad rámec stanovený krajským normativem.
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A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 59/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků pro Školní družinu
Základní školy a mateřské školy Lichkov, pro školní rok 2021/2022 a souhlasí s případnou úhradou zvýšených
výdajů na vzdělávací činnost školní družiny, a to nad rámec stanovený krajským normativem.
1
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9
A
A
A
A
A
A
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 60/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce,
na akci „Lichkov – doplňkový zdroj vody“, administrované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to:
1. obchodní společnost EMBRA Drilling a.s., IČ: 08028524, se sídlem na adrese Česká čp. 184, psč. 664 31 –
pošta Česká,
2. obchodní společnost V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí, IČ: 45537186, se sídlem na adrese
Jamné nad Orlicí čp. 136, psč. 561 65 – pošta Jamné nad Orlicí a
3. obchodní společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČ: 15053695, se sídlem na adrese Chrudim III –
Píšťovy čp. 820, psč. 537 01 – pošta Chrudim.
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A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 61/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s obchodní společností EMBRA
Drilling a.s., IČ: 08028524, se sídlem na adrese Česká čp. 184, psč. 664 31 – pošta Česká, na akci „Lichkov –
doplňkový zdroj vody“, dle poptávky, v nabídkové ceně Kč 1.519.735,-- bez DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo.
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A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 62/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 4/2021 z 14. června 2021“ – dle
přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Informace obce podané na zasedání ZO dne 14. června 2021
 předsedající poděkoval členům JSDH obce
Lichkov za zásah na požáru rodinného domu
v Lichkově, obec přistavila kontejner na zničené
věci a uhradí likvidaci
 výměna zdroje tepla restaurace/sál – připravuje se
projektová dokumentace
 byla dokončena oprava podlahy v zasedací
místnosti obecního úřadu (desky, koberec a
výmalba po rekonstrukci v 2020)
 oprava parkovacího stání u kostela je dokončena
 je uzavřena smlouva o dílo na opravu kostela –
schodiště v průčelí a ½ soklu
 do parčíku před čp. 43 byly na zkoušku
nainstalované dvě lavičky a odpadkový koš –
pokud se osvědčí, bude zpevnění plochy, záštitu
nad místem převzali xxxxxxx
 dne 12. května 2021 – bouřka a úder blesku u čp.
53 – škody na obecním majetku za Kč 23.163,--,
(EZS vojenského muzea, ovládání třech DČS
kanalizace a jištění ČOV a VO), pojišťovna plnila
v plném rozsahu
 dne 15. června 2021 – Valná hromada Sdružení
obcí ORLICKO v Českých Petrovicích
 dne 19. června 2021 – slavnostní otevření
parkoviště na sedle a singltreků Suchák
 dne 23. června 2021 – setkání seniorů – promítání a
povídání o Indonésii
 dne 27. června 2021 – lichkovské reminiscence
v kostele sv. Josefa – dělníka v Lichkově
 8. – 9. října 2021 parlamentní volby, v Lichkově
jeden volební okrsek – volební místnost na obci

 vítání občánků a gratulování SPOZ – prozatím
odkládáme, uvidíme koncem prázdnin (současné
podmínky, stav k 14. červnu 2021: všichni doklad o
testování AG/PCI nebo doklad o očkování,
kontrolu provádí pořadatel, zodpovědnost je na
pořadateli, rozestupy, bez gratulování, povinný
respirátor, děti do 15 let rouška, kojenci bez,
dezinfekce při vstupu a při odchodu)
 posvícení dne 16. října 2021
 dětské hřiště – České dráhy byly požádány o
převod pozemku u žst. Lichkov
 kompostéry – dotace nebyla schválena, na podzim
2021 budeme žádat opakovaně
 proběhl nákup elektřiny na léta 2022 a 2023
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy
Kladno
 nedoplatky vůči obci ke dni 14. června 2021
(nedoplatky po splatnosti): vodné a stočné za 3/3
2020 Kč 0,-- (původně Kč 3.456,--); vodné a stočné
za 1/3 2021 Kč 45.157,-- - krátce po splatnosti –
paní účetní rozeslala připomínky; odpady 2020 Kč
1.360,-- (původně Kč 1.360,--); neuhrazené faktury
Kč 2.405,-- - obci se podařilo kontaktovat dlužníka,
nyní se jedná o vymožení pohledávky
 plnění rozpočtu k 31. květnu 2021: příjmy
schválené ve výši Kč 9.509.200,--; upravené Kč
9.718.114,--; skutečnost Kč 4.341.125,-- – příjmy
na 44,67 %; výdaje schválené ve výši Kč
8.646.723,--; upravené Kč 9.362.010,--; skutečnost
Kč 3.912.025,-- – výdaje na 41,79 % – finka je
vyvěšena na webu.

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 2. srpna 2021
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Mgr. Marie Foglová (5),
Zdeněk Brůna (6), Štěpán Kalous (7) – příchod v 18:02 hodin, Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra
Stejskalová (9)
Omluveni:
Jaroslav Merta (4)
Neomluveni: Přizváni:
Hosté:
7x (2x odchod v 18:33 hodin)
Č.j.: 63/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana
Františka Faltuse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 5 – 0 – 2, usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 64/21 - 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.: 65/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod movitého majetku – Radiostanice
vozidlová HT 6991DC PEGAS a Sada montážní, HT 1108 A MATRA, vše v zůstatkové hodnotě Kč 892,42
z převodce: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ: 70885869, se sídlem na adrese
Pardubice, ul. Teplého čp. 1526, psč. 530 02 – pošta Pardubice, na Obec Lichkov, IČ: 00279161 – dle přílohy a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 66/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o dílo č. 2021 1078“ s obchodní společností
FINGEO s.r.o., IČ: 04678982, se sídlem na adrese Choceň, ul. Litomyšlská čp. 1622, psč. 565 01 – pošta
Choceň, na zajištění autorského dozoru v rámci akce „Lichkov – doplňkový zdroj vody“ – dle přílohy a
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 67/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 733/1, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, trvalý travní porost o výměře 1.624 m2, panu xxxxxxxxxxxxxxx, nar.
xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
nar.
xxxxxxxxxx,
trvale
bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému 1/2, za účelem výstavby rodinného domu, to vše za částku
ve výši Kč 95.980,-- bez DPH s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování domu do
pěti let bude účtována smluvní pokuta ve výši Kč 95.980,-- bez DPH s podmínkou zákazu zcizení do doby
kolaudace a dále s podmínkou úhrady nákladů na pořízení geometrických plánů a znaleckého posudku a
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 7 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 68/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1265/10 – trvalý travní porost
o výměře 118 m2 a pozemkové parcely č. 1265/11 – trvalý travní porost o výměře 32 m2, oba obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za částku v celkové výši Kč 6.560,-- bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 69/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí informaci starosty obce o schválení „Závěrečného
účtu svazku Sdružení obcí ORLICKO za rok 2020“, valnou hromadou svazku konanou dne 15. června 2021 –
bez výhrad.
Č.j.: 70/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 05/2021 ze dne 28. června
2021“ – dle přílohy, bez výhrad.

Č.j.: 71/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 06/2021 z 2. srpna 2021“ – dle
přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Informace obce podané na zasedání ZO dne 2. srpna 2021
 předsedající poděkoval členům SDH Lichkov za
sbírku a za dopravu materiálu postiženým obcím po
tornádu, poděkování dárcům
 předsedající poděkoval členům TJ Tatran Lichkov
za reprezentaci na Turnaji starostů
 předsedající poděkoval členům Tenisovému klubu
Lichkov za uspořádání tenisového turnaje „O pohár
starosty obce Lichkov“
 proběhla částečná oprava kuchyně bytu č. 1 na čp.
16 – elektro, kuchyňská linka a spotřebiče
 je zavedena nová služba pro občany – Mobilní
Rozhlas
 Z-BOX je v provozu
 probíhá oprava schodiště kostela v průčelí a ½
soklu
 probíhá oprava odpadů chlapeckého WC v II. NP
ve škole – ležačka v podlaze, stoupačka v kotelně
 probíhá oprava místnosti školní družiny – oprava a
rozšíření elektro, výmalba, osvětlení, nábytek
 probíhá oprava hranic a legalizace místních a
účelových komunikací (cesta u Imlaufových – MK
III/5c, cesta u Šveců – MK III/6c, cesta u
Baloghových – UK18, cesta u Loufka – UK29,
cesta k Šulcově špici – MK IV/7d, cesta u
Augustových – UK3 a stezka pod obcí „panelka“ –
UK28) a započalo jednání o cestě pod












Bednářovými – UK9 – dokoupení části pozemku
z dědictví
odpady – kovové obaly od nápojů (pivo, limonády,
…) je možné odkládat do žlutých sběrných nádob
(plasty), všechny nádoby budou příležitostně
označeny
opětovně se připravuje projektová dokumentace na
výměnu zdroje tepla v restauraci a na sále
připravuje se projektová dokumentace na obnovu
Tschammerovy kapličky na dolním konci
od 1. srpna 2021 je zřízeno jedno pracovní místo na
VPP – na dobu určitou
8. – 9. října 2021 parlamentní volby, v Lichkově
jeden volební okrsek – volební místnost na obci
posvícení dne 16. října 2021
II./III. obecní ples dne 21. ledna 2022
starosta obce dovolená 13. – 29. srpna 2021 –
zastupuje místostarosta obce, na obci bude vždy
v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:00 hodin
stížnost předsedy TJ Tatran Lichkov na neukázněné
chování návštěvníků hřiště a okolí, zničené lavičky
a zázemí, nepořádek, kamení na střechách, kovové
a dřevěné předměty poházené v trávnících –
nebezpečí poškození žacího stroje, nebezpečí úrazu
– kontaktována policie se žádostí o častější
kontroly, žádost i na zastupitele o občasné
kontroly.

Kompletní zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Lichkově,
případně v anonymizované podobě na https://www.lichkov.cz/zapisy-zastupitelstvo.

Významná jubilea
září:
Balcarová Marie
Marková Radomila

80
65

říjen:
Kulaxidis Teodor
Loufek Josef
Faltus Miroslav

87
82
60

listopad:
Faltus Jaroslav
Bielčík Jindřich
Skalníková Věra
Bula Vladimír
Havle Josef

83
81
75
70
70

Informace obce
obecní knihovna – letní otevírací doba (květen–říjen) každou sudou středu od 15:30 do 18:00 hodin, zimní
otevírací doba (listopad–duben) každou 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 13. září 2021 a 15. listopadu
2021, vždy od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu; program zasedání bude zveřejněn na úřední
desce.

TJ Tatran Lichkov
Po 3 odehraných kolech podzimní části mistrovské fotbalové sezóny mužů 2021/2022, začalo se 2.
kolem, nám v průběžné tabulce patří s 1 bodem předposlední 12. místo. Na první zápas v Kerharticích (0:2)
měla vliv naše kombinovaná sestava, kdy několik hráčských opor bylo ještě na dovolené, druhý zápas doma se
Žichlínkem B (2:2) jsme měli dobře rozehraný, vedli jsme 2:0, ale dva góly soupeře „do šatny“ nám vzaly vítr z
plachet, a třetí zápas v Helvíkovicích (1:2) jsme nešťastně ztratili až v samotném závěru gólem z pokutového
kopu.
Soupiska týmu doznala před zahájením mistrovské sezóny 3 změny, kdy se jednalo pouze o příchody a
tím pádem o zvýšení konkurence v hráčské kabině a její omlazení. Po 3 letech v Jiskře 2008 B Králíky/Červená
Voda se vrátil do našeho týmu David Chaloupecký, který se v zápase se Žichlínkem B hned uvedl 2
vstřelenými góly, a dále se jedná o Dominika a Lukáše Dolečkovi, kteří byli registrováni v klubu FK Brandýs –
Boleslav (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav).
KLUB
1.
Jiskra 2008 B
2.
Libchavy B
3.
Choceň B
4.
Kerhartice
5.
Helvíkovice
6.
Kunvald
7.
Žichlínek B
8.
Tatenice B
9.
Dolní Třešňovec
10.
Těchonín
11.
Žamberk B
12.
Lichkov
13.
Boříkovice

Z
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3

Tabulka soutěže po 3 kolech:
V
R
P
S
3
0
0
10:6
2
1
0
6:3
2
0
0
18:2
2
0
1
7:3
2
0
1
8:7
1
1
0
3:1
1
1
1
7:6
1
0
1
2:3
1
0
2
8:10
0
1
2
3:5
0
1
2
5:8
0
1
2
3:6
0
0
3
3:23

B
9
7
6
6
6
4
4
3
3
1
1
1
0

P+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zápasy 2. kola:
Kerhartice – Lichkov 2:0 (1:0)
Žichlínek B – Jiskra 2008 B 1:2 (0:0)
Těchonín – Kunvald 1:1 (0:0)

Libchavy B – Tatenice B 3:1 (1:1)
Helvíkovice – Žamberk B 4:2 (2:0)
Boříkovice – Dolní Třešňovec 1:5 (1:3)

Zápasy 3. kola:
Lichkov – Žichlínek B 2:2 (2:2)
Žamberk B – Libchavy B 0:0 (0:0)
Tatenice B – Těchonín 1:0 (1:0)

Choceň B – Boříkovice 16:2 (7:1)
Dolní Třešňovec – Kerhartice 1:5 (0:1)
Jiskra 2008 B – Helvíkovice 4:2 (3:2)

Zápasy 4. kola:
Helvíkovice – Lichkov 2:1 (1:1)
Libchavy B – Těchonín
3:2 (1:1)
Kerhartice – Choceň B 0:2 (0:1)

Žamberk B – Jiskra 2008 B 3:4 (2:4)
Žichlínek B – Dolní Třešňovec 4:2 (0:1)
Boříkovice – Kunvald 0:2 (0:1)

Před sezónou jsme odehráli 2 přípravné zápasy, oba byly vítězné, doma s Vraclaví 4:2 a v Klášterci nad
Orlicí 5:2. Dále jsme před sezónou odehráli 3 zápasy fotbalového turnaje O pohár starostů obcí, jehož XI.
ročník pořádal oddíl FC Jiskra 2008 B v Červené Vodě. Po dohodě všech klubů se zápasy hrály 2 x 45 min.,
místo obvyklých 2 x 20 min. V turnaji jsme skončili na 2. místě.
Výsledky turnaje:
Červená Voda – Boříkovice 8:4 (4:2)
Boříkovice – Lichkov 0:0 (0:0)
Těchonín – Boříkovice 1:5 (0:0)
Konečná tabulka turnaje:
1. FC Jiskra 2008 B
3-0-0

Těchonín – Lichkov 1:8 (1:3)
Červená Voda – Lichkov 2:1 (0:1)
Červená Voda – Těchonín 2:1 (1:0)
12:6

9 bodů

2. Tatran Lichkov
3. Sokol Boříkovice
4. Sokol Těchonín

1-1-1
1-1-1
0-0-3

9:3
9:9
3:15

4 body
4 body
0 bodů

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Patrik Roček se šesti brankami (klub FC Jiskra 2008 B),
nejlepším gólmanem byl vyhlášen Václav Nosek (klub Tatran Lichkov) a nejlepším hráčem (nejstarším) byl
direktoriátem turnaje vyhlášen Jiří Stavinoha (klub Sokol Boříkovice).
ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ TJ TATRAN LICHKOV – PODZIM 2021
Okresní přebor 3. třídy – muži
Kolo

Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

2

07.08.2021 16:00

Kerhartice

Lichkov

Kerhartice

3

14.08.2021 16:00

Lichkov

Žichlínek B

Lichkov

4

21.08.2021 16:00

Helvíkovice

Lichkov

Helvíkovice

5

28.08.2021 16:00

Lichkov

Žamberk B

Lichkov

6

05.09.2021 16:00

Jiskra 2008 B

Lichkov

Červená Voda

7

11.09.2021 16:00

Lichkov

Libchavy B

Lichkov

8

18.09.2021 15:30

Lichkov

Dolní Třešňovec

Lichkov

9

26.09.2021 15:30

Choceň B

Lichkov

Choceň

1

28.09.2021 15:30

Lichkov

Boříkovice

Lichkov

10

02.10.2021 15:00

Lichkov

Kunvald

Lichkov

11

10.10.2021 14:30

Tatenice B

Lichkov

Tatenice

12

16.10.2021 14:30

Lichkov

Těchonín

Lichkov

Z pozice předsedy tělovýchovné jednoty a současně i člena zastupitelstva Obce Lichkov si dovoluji
apelovat na rodiče, aby se více zajímali o to, co a kde jejich děti dělají. Je takřka denním koloritem, že místní
nezletilá mládež, za níž dojíždí i kamarádi z Králík a přilehlých obcí, se schází ve sportovním areálu u
fotbalového hřiště, avšak jen výjimečně je náplní jejich pobytu sportovní činnost. Mnohem častěji to je
vyloženě vandalské jednání, jehož výsledkem je množství odpadků na zemi, rozházené dřevo, kameny na
střechách objektů, v okapových svodech i na fotbalovém hřišti, poškozené nohejbalové kurty, zlámané lavičky,
poházená železa na fotbalovém hřišti, poškozené obložení klubovny atd. ... Nezřídka bývá mládež přistižena i
při požívání návykových látek – kouření a pití alkoholu.
Sportovní areál je tvořen objekty ve vlastnictví tělovýchovné jednoty (mj. fotbalové kabiny, střídačky,
klubovna, garáže techniky, lavičky) a dále objekty a pozemky ve vlastnictví Obce Lichkov (mj. povodňové
chatky, fotbalové hřiště, nohejbalové kurty), kdy tyto objekty a pozemky má tělovýchovná jednota od Obce
Lichkov pronajaté na základě nájemní smlouvy. Je nutné zdůraznit, že o sportovní areál se členové naší
tělovýchovné jednoty starají a udržují ho bezplatně a ve svém volnu. Rozlehlost areálu a omezené finanční
možnosti tělovýchovné jednoty jsou příčinou, proč není sportovní areál oplocen a je veřejnosti volně přístupný.
Tato skutečnost ale nemůže být důvodem, aby ji kdokoliv zneužíval k výše uvedenému jednání. Važme si práce
druhých a toho, co nejen pro sebe, ale i pro Vás ostatní vytvářejí.
Sportu zdar!
Za TJ Tatran Lichkov: Jaroslav Merta, předseda TJ

Oznámení
Základní škola a mateřská škola Lichkov nabízí možnost odběru obědů pro
veřejnost. Cena jednoho oběda, tj. polévka a hlavní jídlo, je 70,- 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 osoby se sluchovým postižením a jejich blízké. V
rámci poradny pracovník spolku poskytuje sociální služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace. V
poradně Vám pracovnice spolku může provést drobné opravy sluchadel; pomůže Vám vybrat vhodné
sluchadlo, či jinou kompenzační pomůcku pro nedoslýchavé; poskytne poradenství, co se týče nároku na
pořízení kompenzační pomůcek ze zdravotního pojištění;
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 777
882 337 nebo 465 526 911, Mgr. Zuzana Poláková, poradenské středisko Ústí nad Orlicí, mail:
audiohelpuo@seznam.cz.
Předpokládané termíny poradny ve 2. pololetí r. 2021 jsou s poskytovatelem předběžně dohodnuty na
dny 11.8., 8.9., 13.10., 10.11. a 8.12. 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

Nejlepší přítelkyně – Drews Christine
sexuálně zneužíval. Bezpečí najde ve
slovinských jeskyních, kde začne
Katrin, matka tříletého Lea, je po
pracovat jako průvodkyně v největším
návratu do rodného města na všechno
krasu Evropy a později se proslaví jako
sama, její muž Thomas pořád jen
záchranářka. Petr Brašov, který
pracuje. Před školkou se seznámí s
mezitím udělal politickou kariéru,
Tanjou, matkou malého Bena. Obě
Terezu donutí vrátit se do Prahy, aby
ženy se spřátelí. Když Katrin náhle
její popularity využil pro svou mediální
zemře otec a ona nechce brát syna na pohřeb, neví si
rady, kdo by se o malého chlapce postaral. Její nová kampaň. Netuší však, že právě to se mu stane
osudným…
přítelkyně Tanja se ochotně nabídne…
Srdce v písku – Janečková Klára
Skandální polibek – Nash Sophin
Osudy pilota Petra Hartmana a Sandry
Jediný letmý polibek od lorda Henryho
Koutné se protnou v Dominikánské
převrátí Rose život naruby. Aby se
republice, kde tráví se svými přáteli a
předešlo
skandálu,
rodiče
jim
rodinami dovolenou. Oba jsou si od
domlouvají sňatek. Tvrdohlavá kráska
prvního
setkání
sympatičtí
a
odmítá vdát se za muže, který ji
bezstarostně si spolu s ostatními turisty
nemiluje, a raději přijme nabídku
užívají chvíle oddechu v nádherném,
vypočítavého Alfreda. Kdo ochrání nezkušenou
hraběcí dceru před bezohledným hrubiánem a dá exotickém prostředí. Nikdo z nich netuší, že se jejich
pobyt záhy změní v noční můru a boj o přežití. Na
jejímu srdci naději na opravdovou lásku?
letovisko Juan Dolio se totiž žene nebezpečný
Najít svou tvář – Fern Michaels
hurikán. Všichni dostanou přesné instrukce a uchylují
Když doktor Blake Hunter potká na se do krytu v místním kasinu, jediné budovy schopné
cestě
do
Sweetwateru
Casey odolat přírodním katastrofám. Sandřina sestra,
Edwardsovou, je to žena bez minulosti. delegátka cestovní kanceláře, se psychicky zhroutí, a
Jako paměť beze stopy vymazala tak Sandra statečně přebírá její roli a snaží se i s
hrozné
události,
které
otřásly Petrovou pomocí o klienty postarat. Hurikán záhy
Caseyiným životem před deseti lety. udeří. Lidé prožívají hodiny nekonečné hrůzy. Kasino
Na útržku papíru, který žena svírá v se otřásá v základech, s přílivovou vodou proniká
ruce, má adresu Labutího domu, skvostného luxusního dovnitř voda a neustále stoupá. Kolem vládne temnota
sídla, kde žije její matka se záhadně postonávajícím a chlad. Propuká panika. Někteří hledají záchranu na
manželem. Jenže tenhle "domov" je zřejmě vším stolech, mnozí kolabují. Ale to nejhorší je teprve čeká.
jiným než bezpečným útočištěm. Útržky nesouvislých Blíží se tzv. oko hurikánu a po něm další vlna bouře.
vzpomínek na burcující zážitky vzbudí v Casey sílící Nikdo nemá ponětí, zda jí už teď poškozený kryt
touhu rozplést síť zneklidňujících tajemství. Někdo by odolá
ji však chtěl odklidit z cesty, dřív než se jí paměť
Nejtemnější úsvit – Martinezová Alyl
příliš projasní.
Charlotte se stalo to nejhorší, co se
Manželská hra – Fern Michaels
může matce přihodit – když se na
vteřinu podívala jinam, kočárek s jejím
Novomanželka Samantha se vrátí z
půlročním synem zmizel. I po deseti
líbánek s Douglasem a doma ji čeká
letech je chlapec stále pohřešovaný a
šok: na stole leží rozvodová smlouva.
zdrcená Charlotte se plně soustředí na
Zklamaná Sam vypátrá, že se stala
svou práci. Stala se z ní úspěšná
obětí Douglasových sňatkových intrik.
pneumoložka,
která však odmítá léčit děti, protože
V touze po odplatě nastoupí speciální
nesnese
pobyt
v
jejich blízkosti. Nic nedokáže zaplnit
výcvik pod vedením sympaťáka
to prázdné místo, které v ní zanechala ztráta dítěte…
Pappyho, zoceluje si tělo i mysl. Ale co srdce?
Jenže pak potká Portera Reese, mladého a
Pád do tmy – Janečková Klára
okouzlujícího podnikatele, který si v životě taky
Tereza Brašová uteče ve svých osmnácti letech z prošel peklem. Mají jeden pro druhého pochopení a
domova, aby se zbavila svého otčíma, který ji léta Charlotte má najednou dojem, že konečně něco cítí.

Něco vzrušujícího, co už dlouho necítila… naději. neobydleném kousku země uprostřed oceánu je
Naději na budoucnost, která nebude mít podobu noční děsivé, ale žít s temným tajemstvím je horší…
můry. Naději, že by mohla zase někoho milovat…
Mona Lisa virus – Rode Tibor
Porter je ale otcem dvou dětí a jeho nemocný syn
V Americe náhle zmizí skupina
zoufale potřebuje Charlottinu pomoc.
královen krásy a po čase se opět
Dítě svobody – Miller Jax
objeví, ale všechny dívky jsou
Freedom Oliver má spoustu tajemství.
znetvořené po plastických operacích. V
Žije v malém městě v Oregonu hlavně
Lipsku Staré radnici je zničena
sama pro sebe. Pár jejích přátel a
nástěnná malba Leonarda Da Vinciho.
sousedů vědí, že pracuje v místním
Zároveň se po celém světě šíří
motorkářském baru; vědí, že je každý počítačový virus, které ničí fotografie žen. Co mají
týden zadržena pro pití alkoholu na tyto události společného? To je otázka, na kterou musí
veřejnosti; vědí, že je drzá, zábavná a najít odpověď vědkyně Helen Morgan, zvlášť když je
nebojácná. Co nevědí, je, že Freedom Oliver je falešné její dcera unesena a stopa vede do Evropy – na místo,
jméno. Nevědí, že před dvaceti lety byla zatčena, když kde s největší pravděpodobností před 500 lety spatřil
zabila svého manžela, policistu. Nevědí, že dala své světlo světa slavný obraz Mona Lisa...
dvě děti k adopci. Nevědí, že je nyní v programu na
Píšťalka – Grisham John
ochranu svědků a každý den lituje, že tehdy udělala
Nejnovější román Johna Grishama –
dohodu s FBI, kvůli níž přišla o děti. Jednoho dne se
včetně připojené bonusové povídky
dozví, že její dcera zmizela, možná byla unesena.
Svědek procesu – přináší další strhující
Odhodlaná zjistit, co se stalo, Freedom sedá na
příběh, který potvrzuje výjimečné a
motorku a míří do Kentucky za dcerou. Dává v sázku
neotřesitelné postavení tohoto autora v
svůj život a odkrývá léta střeženou identitu. A
žánru
právnických
thrillerů.
nebezpeční není málo: pomstychtivá rodina jejího
Soudci jsou čestní a spravedliví. Jejich
bývalého manžela; bývalá spoluvězeňkyně i rodina,
poctivost a nestrannost tvoří základ dobře fungujícího
která adoptovala její dcery.
právního systému. Co když ale někdo z nich obejde
Dům u ústí řeky – Jones Victoria
zákon nebo přijme úplatek? Lacy Stoltzovou,
Tajuplná mohyla, opuštěná ruina a zaměstnankyni Kárné komory dohlížející nad etickým
skryté
rodinné
tajemství. chováním soudců, kontaktuje záhadný muž a slíbí jí
Iris dlouho čekala, že se bude moci odhalení nejzkorumpovanějšího vykonavatele práva v
osvědčit jako archeoložka, až konečně dějinách USA. Informátor byl kdysi sám právníkem,
dostala příležitost. Má dohlížet na zdá se tedy, že může poskytnout zasvěcená fakta. Ale
odkrývání anglosaské mohyly. Drsná odkud je bere? A kdo obviňovaného soudce financuje?
krajina Suffolku ji fascinuje stejně Odhalování takových finančních toků, zvlášť stojí-li
jako ruina panského domu u ústí řeky. Proč jeho za nimi mafie, hrozí vždy nebezpečím…
obyvatelé Hengist Hall opustili? V jedné zprávě o
Žena, po které se slehla zem –
dávné vraždě najde jméno domu, při svém pátrání
Theilsová Lone
však narazí na zeď mlčení. Teprve její kolega Caleb jí
Brutální
deportace
nelegálních
pomůže příblížit se pravdě...
imigrantů, mezinárodní korporace,
Ztroskotání – Bleeker Emily
pokusy na lidech, zázračný lék na
Lillian a Dave přežili leteckou havárii
nadváhu a dokonce iránský jaderný
a trvalo téměř dva roky, než se dostali
program… Tyto události spojuje více,
z pustého ostrova zpátky domů.
než se může na první pohled zdát.
Vracejí se k rodinám, ale jejich život Nora Sandová stojí před největší výzvou své kariéry.
už není jako dřív. Odmítají říct, co se Iránský nositel Nobelovy ceny, který se řadu let brání
po pádu letadla skutečně odehrálo, a mediální pozornosti, nyní usiluje o azyl v Dánsku, a
novinářům i veřejnosti předkládají proto souhlasí s poskytnutím jednoho jediného
smyšlené historky. Jak dlouho jim lhaní vydrží a co se rozhovoru právě jí. Má jeden požadavek: Nora musí
vlastně pokoušejí skrýt? Veřejnost je jejich příběhem najít jeho milovanou ženu Aminu, která zmizela kdesi
fascinovaná, novináři jsou zvědaví, ale kartami v Londýně během útěku z Iránu. Pátrání po
zamíchá až drzá reportérka Genevieve. Je neodbytná, spisovatelově ženě zavádí mladou novinářku do míst,
protože cítí, že za rouškou propracovaných lží jaká by si nedokázala představit ani v tom nejhorším
zůstávají znepokojivé otazníky. Trávit čas na snu…

Papua – Nová Guinea, se z ní milovnice psů. Koupila si psí útulek a začala se
Kittlová Doris
o psy starat. Bohužel jen do chvíle, než londýnské
Kniha barevných fotografií hodiny Big Ben začaly hlasitě odbíjet...
s doprovodným
textem
z cestovatelského deníku.

Prokletí králíkodlaka, Glenn
Dakin
Ježeček jde do světa, Stark Ulf
Wallace a Gromit jsou zpátky! V
jejich nejnovějším dobrodružství Vydejte se na cestu s ježečkem, dalšími kamarády a
plní velice důležitý úkol – zachránit květinkami z lesa. Vyzkoušejte život ježků a učte se
Obří zeleninovou soutěž před hrou.
hladovými králíky. Ale tihle
povedení chytači ušáků se budou
muset vypořádat s něčím, co vůbec nečekali...
Seznamte se s Wallacem a Gromitem a spoustou
osobitých postaviček, včetně neblaze proslulého
králíkodlaka! Objevte tajemství Wallaceových
potrhlých vynálezů. Podnikněte výpravu do
velkolepého luxusního sídla Tottington Hall.
Na statku od jara do zimy,
Fischerová Gisela
102 dalmatinů, Disney Walt
Seznámí malé čtenáře se životem na venkovském
Po mnoha měsících strávených ve vězení byla Cruella statku,
s domácími
zvířaty
a
nejrůznějšími
De Vil propuštěna na svobodu. Prodělala speciální zemědělskými stroji.
léčbu, díky které, jak se zdálo, se zcela změnila. Stala

Kulomety v Lichkově II
report z akce
V sobotu 21. 8. 2021 proběhla ve Vojenském
muzeu Lichkov akce pod názvem Kulomety v
Lichkově II. Akci pořádal náš klub ve spolupráci s
Forteg z.s. a svým zaměřením navazovala na
úspěšnou akci před osmi lety. Byť byl první ročník o
poznání obsáhlejší a zahrnoval téměř veškerý
československý odboj od první světové války po
druhou, tentokrát to bylo v trochu komornějším
duchu. K ukázkám jsme použili zbraně výhradně z

vlastního arzenálu, nicméně pro nedostatek lidí v
prázdninové době, nám personálně vypomohli
kamarádi z Commanda X a Tankařů, za což jim patří
velký dík. Ukázky proběhly ve třech časových
pásmech a postupně se předvedly obsluhy kulometů
vz. 24, Vickers, vz. 26, Bren, vz. 37, Besa a 6 liberní
kanon na závěr. Počasí akci přálo, a i přes nízkou
propagaci si na akci našlo cestu za celý den poměrně
dost diváků. Děkujeme také Terce a Zuzce za skvělé
obstarání zázemí u polní kuchyně.
Rota Nazdar z.s.
Foto: Terka Bernášková, Milan Mynář
Zdroj: http://rotanazdar.cz/?p=9515&lang=cs

KALENDÁRIUM – září, říjen a listopad
Na každý den je v databázi množství výročí událostí, osobností – vybral jsem náhodně jen
některé:
září – pranostiky
- teplé září – daří se ovoci
- bouřka v září – sníh v prosinci
1. 9. 1689 * Kilián Ignác Dientzenhofer, architekt (+ 1751)
1929 * Květa Fialová, herečka (+ 2017)
1598 Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město
2. 9. 1347 v chrámu sv. Víta arcibiskup Arnošt z Pardubic korunoval Karla IV. králem a
Blanku z Valois českou královnou
490 př. Kr. Feidippidés běží l. maraton (doběhl do Sparty, aby oznámil vítězství nad
Peršany u Marathónu)
3. 9. 1948 + Eduard Beneš, čs. prezident
4. 9. 1965 + Albert Scweitzer, lékař, misionář, theolog (*1875)
15. 9. 1254 * Marco Polo, cestovatel (+1324)
30. 9. 1938 Mnichovský diktát
1452 vytištěna první kniha na světě – latinská bible – Johannes Gutenberg
říjen – pranostiky
- teplý říjen – studený listopad a leden
- mrazy v říjnu – hezký leden
1. 10. 1828 v Praze začíná působit Česká vzájemná pojišťovna – první novodobý pojišťovací
ústav
1946 Norimberský proces
1931 * Jiří Suchý – divadlo Semafor
10. 10.1954 * Ondřej Havelka. herec, zpěvák
2014 + Pavel Landovský, herec (*11.9.1936)
31. 10.
2003 v ČR přestaly platit 10 a 20 haléřové mince
1918 rozpadlo se Rakousko-Uhersko
1821 * K. H. Borovský (+29.7.1856)
1879 * Karel Hašler, herec, skladatel (+22.12.1941)
1980 + Jan Werich, herec (*6.2.1905)
listopad – pranostiky
- studený listopad – zelený leden
- jaký listopad – takový březen
1. 11. 1420 bitva pod Vyšehradem – husité porazili Zikmundovo vojsko
1781 patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Českých zemích (ponechal však robotní
zatížení a zachoval instituci poddanství)
1846 v katastru Kladno otevřen první uhelný důl
1945 čs. měnová reforma a zavedena československá koruna
8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře
30. 11.1938 čs. prezidentem zvolen Emil Hácha
1906 tenorista Karel Burian jako první Čech zpíval v Metropolitní opeře
1874 * sir Winston Churchill, britský politik (+24.1.1965)
Nejčastější křestní jména v ČR (dle ČSÚ):
Jiří, Jan, Marie, Petr, Jana, Josef, Pavel, Martin, Jaroslav, Tomáš, Eva atd.
Josef Stejskal

Policisté z Pardubického kraje hledají nové parťáky a nabízejí možnost přijít si vyzkoušet přijímací fyzické
testy NA(ne)ČISTO. Přijďte se za námi podívat a zjistit, jakou máte kondičku! Kolegyně a kolegové vám rádi
zodpoví vaše dotazy. Fyzické testy NA(ne)ČISTO budou probíhat v září a říjnu 2021 ve čtyřech městech
Pardubického kraje a mimo fyzických testů se můžete něco dozvědět o policejní práci.
Termíny a místa konání:
09. 09. 2021 SŠ automobilní Ústí nad Orlicí od 8.30 hod. /Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí/
24. 09. 2021 SPŠ chemická Pardubice od 8.30 hod. /Poděbradská 94, 530 09 Pardubice/
21. 10. 2021 Gymnázium Suv. řádu maltézských rytířů od 8.30 hod. /Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč/
25. 10. 2021 ISŠ Moravská Třebová od 8.30 hod. /Brněnská 1405, 571 01 Moravská Třebová/
Na místě budeme určitě do 13 hodin. Zaregistrovat se můžete na e-mailu krpe.nabor@pcr.cz, předmět e-mailu –
WORKSHOP, dále je potřeba uvést jméno a příjmení, telefonní číslo a termín, na který se hlásíte.







Co vás na workshopu čeká?
jedna část přijímacího řízení k Policii ČR – FYZOTESTY (více informací na webu policie.cz)
úspěšný účastník získá osvědčení, které je platné 1 rok a bude uznáno při přijímacím řízení do služebního
poměru policisty
dozvíte se něco o policejní službě přímo od policistů pořádkové, dopravní a cizinecké policie, kteří
zodpoví veškeré vaše dotazy
prohlédne si policejní techniku
dozvíte se informace o přijímacím řízení a psychotestech
Co s sebou?
občanský průkaz, sportovní oblečení (v případě nepříznivého počasí boty do tělocvičny), jídlo a pití

Vše je ke stažení i na našich webových stránkách zde: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policiepdk-informace-chcete-byt-jednim-z-nas.aspx
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí krajského ředitelství

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, tisk a distribuce vlastní, 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 24 stranách a bylo Vám bezplatně
doručeno až do Vaší schránky. K nahlédnutí je též bezplatné internetové vydání na
https://www.lichkov.cz/lichkovsky-obcasnik-novy. Vydání: 09/2021.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci prosinci na měsíce prosinec 2021 + Vánoce,
leden a únor 2022. Předpoklad uzávěrky pro podávání příspěvků je do 19. listopadu 2021 včetně (pátek). Své
příspěvky můžete podávat v libovolném formátu. Práci a čas velice ušetří textový formát, velikost písma min.
12, zaslaný na e-mail: 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

