Oprava vodovodu obce Lichkov, výměna litinového potrubí od čp. 45 po čp. 58; foto: redakce, 01/2022

Obec Lichkov, která je majitelem a provozovatelem vodovodu obce Lichkov, se rozhodla v roce 2022
provést generální opravu vodovodního řádu od čp. 45 po čp. 58, včetně výměny armatury vodovodních
přípojek a třech nadzemních hydrantů. Hlavním důvodem byly časté poruchy na řádu a s tím spojené
omezené zásobování odběratelů a dále snížená kvalita pitné vody. Stávající nevyhovující litinové
potrubí DN 100 je ve stávající trase měněno za moderní svařovaný materiál PE 100 SDR.
Zhotovitelem akce je obchodní společnost V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné nad Orlicí, investorem
je Obec Lichkov, vysoutěžená cena akce je výši Kč 952.892,09 bez DPH a bude plně hrazena z fondu
obnovy vodohospodářské infrastruktury, který je obcí vytvářen od roku 2015. Staveniště bylo
zhotoviteli předáno dne 17. ledna 2022 a zemní práce byly započaty dne 20. ledna 2022. Ukončení
akce je plánováno do započetí vegetačního období. Opravovaný řád zásobuje celkem jednadvacet
trvale žijících obyvatel, šest rekreačních objektů, dvě novostavby a budovu čistírny odpadních vod.

Lyžařský výcvik v Českých Petrovicích
Po roční přestávce se naši žáci zúčastnili lyžařského
výcviku v Českých Petrovicích ve dnech 7.1.2022 až
13.1.2022. Dopoledne se děti učily a po odpočinku
odpoledne lyžovaly. Kurzu se zúčastnilo 11 žáků naší
školy. Všichni si zopakovali základy bezpečnosti a
chování na svahu. Pod vedením lyžařských instruktorů
si během týdne upevnili své lyžařské dovednosti, které
zúročili při závodech ve slalomu.
Připomněly si hlavní myšlenku her, symboly i naše
známé sportovce, kteří získali olympijskou medaili.

Postřehy našich žáků:
Nechybělo slavnostní zahájení, vlajkonoši, olympijský
„Paní učitelka nám nabídla lyžařský kurz a hned jsem oheň a medaile. Sladkou odměnu připravily paní
se těšila. Když jsme první den přijeli, vybrali nám lyže kuchařky. Všichni si den opravdu užili.
a lyžáky. Po rozcvičce jsme si připomněli, jak se brzdí
Bc. Pavla Jelínková
a zatáčí. Poslední den jsme měli závody, nevyhrála
jsem, ale něco jsem se naučila, měla jsem skvělý tým
a užila jsem si to.“ (Hana Luksová)
„Dva roky jsem nestála na lyžích, a přesto jsem na
závodech byla na 3. místě, vyhrála Bára a na druhém
je Zůza.“ (Nikola Vlčková)
„Pan instruktor nás učil lyžovat, jmenoval se Matyáš
Vítek, byl hodný, pomáhal nám.“ (Adam Lašut)
„Po rozcvičce nám instruktor nasadil lyže, nejdříve
jsem padal, ale nevzdal jsem se, uměl jsem zastavit,
zatáčet a poslední den už jsem byl na velkém svahu.“
(Marek Brökl)
Mgr. Hana Šulcová

Projektový den – ZOH Lichkov
3. února 2022 – den před zahájením ZIMNÍCH
OLYMPIJSKÝCH HER – se v naší škole uskutečnil
olympijský den. Za přispění všech zaměstnanců
školysi děti vyzkoušely různé zimní disciplíny –
biatlon, lední hokej, skeleton, curling, skoky na lyžích
a boby.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. dubna 2022
Milí spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ v Základní škole a mateřské škole Lichkov.
Škola prochází za velké podpory obce, rodičů i
zaměstnanců viditelnými změnami. Naším cílem je
poskytovat vzdělání v přátelské a klidné atmosféře, v
moderním prostředí, s využitím nejnovější počítačové
techniky. Učíme se, spolupracujeme, tvoříme. Přijďte
se podívat. Můžete si vyzkoušet některé jednoduché
aktivity ze školních lavic, posedět s přáteli u malého
občerstvení a odnést si i drobný dáreček. Těšíme se na
Vaši návštěvu
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lichkov

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
12. dubna 2022
Zápis proběhne od 14 do 16 hodin ve třídách základní
školy. Cestou do KRÁLOVSTVÍ PÍSMENEK budou
děti získávat klíče od hradu poznání. Budoucí
prvňáčci si mohou vyzkoušet učení při pravidelných
návštěvách v hodinách 1. a 2. ročníku – Kukátkem do
školy. Bližší informace naleznete na webových
stránkách školy www.skolalichkov.cz v záložce
ZÁPIS ZŠ, kterou postupně doplňujeme a
aktualizujeme.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
10. května 2022
Ve školním roce 2022/2023 je předškolní vzdělávání
povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2022, tj.
děti narozené do 31.8.2017. K zápisu do MŠ mohou
přijít rodiče dětí, které dosáhnou k 31.8.2022 dvou let.
Budou přijímány podle stanovených kritérií do
naplnění kapacity MŠ.
Zápis proběhne dopoledne od 9 do 11 hodin,
odpoledne od 14 do 16 hodin. V jiném termínu po
telefonické domluvě na čísle 777 654 921. Bližší
informace naleznete na webových stránkách školy

www.skolalichkov.cz v záložce ZÁPIS MŠ, kterou
postupně doplňujeme a aktualizujeme.

Děkujeme za důvěru a podporu
Mgr. Irena Kosková, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V prosinci se všichni těšili na nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce. I když nám epidemická situace
nedovolila zúčastnit se rozsvěcení vánočního
stromečku a besídky pro veřejnost, i tak jsme si tyto
svátky užili a těšili se z vánoční nadílky ve školce.
Po novém roce jsme se pomalu začali chystat na
lyžařský výcvik, který byl sice kvůli nepříznivému
počasí o pár dní odložen, ale o to více jsme si lyžování
a vše, co k tomu patří, užili. Slovy našich dětí
z mateřské školy: „Mně se líbil lyžák nejvíc.“, „Byl
dobrej.“, „Nejvíc mě bavil velký kopec.“
Projektové dny pokračovali tentokrát jako zimní
olympijské hry, ke kterým nás, tak jako na podzim,
přizvali naši kamarádi ze základní školy. Byl to
příjemně společně strávený čas a perníkové medaile
byly sladkou odměnou za vynaložené úsilí.

V únoru byl čas vyrazit za kulturou. Divišovo odměněno besídkou. Nechyběly pohádky, hry,
divadlo Žamberk si pro nás připravilo muzikálové pohoštění, a také některé tradiční vánoční zvyky.
představení
„Sněhová
královna
v Ledovém
království“. Cesta autobusem, divadelní představení a
návštěva herny pro nás znamenaly nové zážitky a
příjemně prožitý den.

A na co se můžeme těšit v dalších měsících?
V únoru máme naplánovaný výlet do Skipi Funpark
v Letohradě. V březnu se vydáme na masopustní
průvod a doufáme, že se potkáme s rodiči, kamarády a
příznivci školy a strávíme příjemné odpoledne.
V dubnu se koná zápis do základní školy, ale už nyní
se naši předškoláci seznamují s prostředím školy a s p.
učitelkami díky návštěvám „Kukátkem do ZŠ“.
V květnu přivítáme v naší školce nové kamarády, kteří
nás navštíví a přijdou si s námi pohrát během zápisu
do MŠ.

Těší nás, že máme možnost se s Vámi v brzké době
setkat a užít si společné chvíle.
Veronika Faltusová, učitelka MŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V předvánočním čase jsme vyráběli dárečky pro
naše nejbližší, podíleli se na výzdobě školy nebo si
upekli perníkovou chaloupku. Veškeré snažení bylo

Leden utekl jako voda a první pololetí bylo
zakončeno vysvědčením. A protože všichni
potřebujeme pochválit, povzbudit či jinak ocenit,
dostali školáci jedno vysvědčení navíc. A to přímo
„Družinové“.
Místo klasických předmětů byla oznámkována
pomoc kamarádům, chování při společných hrách,
úklid hraček, upovídaná pusa a podobně. Z posledního
jmenovaného předmětu dostali všichni 1*. U
předávání bylo opravdu veselo.
Stále pokračujeme v pravidelném úterním vaření,
které si získalo velikou oblibu. Středeční odpoledne
patří deskovým hrám.
V našich aktivitách je nám k dispozici také
počítačová učebna.
Ve školní soutěži „Kaštánek“ jsme se umístili na
pěkném 10. místě. Je prima, když školáci sbírali
kaštany ve svém volném čase a ještě měli snahu sbírat
za naši družinu. Sladkou odměnu jsme si spravedlivě
rozdělili.
Nesmíme také zapomenout na zimní radovánky.
Pokud nám počasí přálo, chodili jsme na vycházky do
přírody, bobovat nebo stavět sněhuláky.
Zima se už ale pomalu blíží ke svému konci, a
protože se říká, že příroda čaruje, těšíme se pro změnu
na kouzla jara.
Za školní družinu napsaly děti
s paní vychovatelkou Alenou Dostálkovou

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 13. prosince 2021
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3) – odchod v 18:32 hodin, Jaroslav
Merta (4), Mgr. Marie Foglová (5), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9) – příchod
v 17:10 hodin
Omluveni:
Zdeněk Brůna (6), Štěpán Kalous (7)
Neomluveni: Přizváni:
Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
3x

Č.j.: 112/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Mgr. Marii Foglovou a pana
Stanislava Moravce a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 5 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 113/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 0 , usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 114/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6. prosince 2021 –
bez výhrad.
Č.j.: 115/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 8. prosince 2021 –
bez výhrad.
Č.j.: 116/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 733/9, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, trvalý travní porost o výměře 1.352 m2, panu xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému 1/2, za účelem výstavby rodinného domu pro trvalé bydlení, to vše za
částku ve výši Kč 79.904,-- s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování domu do pěti
let bude účtována smluvní pokuta ve výši Kč 79.904,-- s podmínkou zákazu zcizení do doby kolaudace a
předkupního práva a dále s podmínkou úhrady nákladů na pořízení geometrických plánů a pověřuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 117/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkových parcel č. st. 81/1, zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště o výměře 212 m2, č. 406/6, zahrada o výměře 712 m2 a č. 189, trvalý travní porost o výměře
396 m2, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
účelem výstavby rodinného domu pro trvalé bydlení, to vše za částku ve výši Kč 102.390,-- s podmínkou
kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování domu do pěti let bude účtována smluvní pokuta ve výši
Kč 102.390,--, s podmínkou zákazu zcizení do doby kolaudace a předkupního práva a dále s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení geometrického plánu 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 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 118/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup pozemkových parcel č. 241/2, trvalý travní porost o
výměře 67 m2 a č. 241/3, trvalý travní porost o výměře 27 m2, obě obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí
nad Orlicí, za částku v celkové výši Kč 13.510,-- a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 7 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 119/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodohospodářské
infrastruktury (ČOV a kanalizace, vodovod) v majetku Obce Lichkov na období let 2021–2025 – dle přílohy
pod Č.j.:OULi/1076/eč.1236/2021.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 7 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 120/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Plánovanou kalkulaci ceny vody pro kalendářní rok
2022 pro oblast Lichkov“, k výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022.
Č.j.: 121/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu provedené
průzkumem trhu, na akci „Výměna zdroje tepla na sále“, administrované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to:
1. obchodní společnost Moravec & Felcman, s.r.o., IČ: 07703074 s nabídkovou cenou ve výši Kč 250.857,20
2. ekonomický subjekt Tomáš Vencl, IČ: 63193663 s nabídkovou cenou ve výši Kč 260.984,90
3. ekonomický subjekt Josef Vídeňský, IČ: 13559290 s nabídkovou cenou ve výši Kč 298.943,72 a
4. obchodní společnost Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 47452943 s nabídkovou cenou ve výši Kč
306.866,80.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 122/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s obchodní společností Moravec
& Felcman, s.r.o., IČ: 07703074, se sídlem na adrese Lichkov čp. 106, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, na
akci „Výměna zdroje tepla na sále“, dle poptávky, v nabídkové ceně Kč 250.857,20 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: 6 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 123/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu provedené
průzkumem trhu, na akci „Oprava vodovodu od čp. 45 po čp. 58“, administrované mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to:
1. obchodní společnost V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí, IČ: 45537186 s nabídkovou cenou ve
výši Kč 952.892,09 bez DPH a
2. obchodní společnost Vodovody a kanalizace Jablonné n. Orlicí, a.s. IČ: 48173398 s nabídkovou cenou ve
výši Kč 980.958,49 bez DPH.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 124/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s obchodní společností V A K S
T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí, IČ: 45537186, na akci „Oprava vodovodu od čp. 45 po čp. 58“, dle
poptávky, v nabídkové ceně Kč 952.892,09 bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 125/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu Obce Lichkov na období let
2023–2026“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 126/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 11/2021 ze dne 30.
listopadu 2021“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 127/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 12/2021 z 13. prosince 2021“ –
dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 128/21 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na rok 2022 jako
schodkový: příjmy ve výši Kč 10.481.986,--, výdaje ve výši Kč 11.530.922,--, schodek bude kryt z rezervy
vytvořené v minulých letech a z fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Informace obce podané na zasedání ZO dne 13. prosince 2021
materiál máme nakoupený, práce proběhnou v roce
 zastupitel pan Ing. Miloš Praus – rezignace do
2022
rukou starosty obce na mandát zastupitele
Zastupitelstva obce Lichkov a na funkci předsedy  nový vrt – smlouva o dotaci je podepsaná, čerpací
kontrolního výboru, to vše k datu 31. prosinci
zkouška je dokončena a staveniště je zazimováno;
2021, jako důvod uvádí změnu trvalého bydliště
z jara výstavba a vystrojení technologické části a
mimo obec – poděkování za práci; na uvolněný
napojení na úpravnu vody, nový provozní řád – cca
mandát nastoupí 1. náhradník volební strany, pan
Kč 35.000,--, …
Milan Sedláček – tento je se situací seznámen,  Vánoční Vigilie – termín 23. prosince 2021 – vstup
souhlasí s nástupem na uvolněný mandát a souhlasí
dle platných podmínek pro vnitřní akce
i s volbou za předsedu kontrolního výboru; předání  II./III. obecní ples – termín 21. ledna 2022 – vstup
osvědčení o vzniku mandátu a slib zastupitele musí
O/N, akce pouze do 22:00 hodin, sedět
proběhnout do 15 dnů, tedy do 15. ledna 2022,
s rozestupem min 1,5 m – dne 10. ledna 2022
nemáme radu, předává zastupitelstvo; mimořádně
budeme jednat dle aktuálních opatření s možností
se Zastupitelstvo obce Lichkov sejde v pondělí dne
přesunutí akce na pozdější dobu
10. ledna 2022 v 18:00 hodin – na programu bude  21. prosince 2021 – Valná hromada Sdružení obcí
předání osvědčení, slib zastupitele a volba
ORLICKO v Mistrovicích
předsedy KV; pan Milan Sedláček se chtěl  dětské hřiště – podklady k povrchu byly předány
zúčastnit i dnešního zasedání, ale ze zdravotních
projektantovi, předpoklad dokončení PD a
důvodů se omluvil
vyjádření dotčených orgánů – jaro 2022, náklady
 je dokončena oprava oplocení dvou studní na
na PD cca Kč 30.000,-- bez DPH
vodovodu; zbývá opravit oplocení jedné studny –  nedoplatky vůči obci k 13. prosinci 2021
(nedoplatky po splatnosti): vodné a stočné za 1/3

2021 Kč 7.676,-- (původně Kč 7.676,--) – jedno
odběrné místo; vodné a stočné za 2/3 2021 Kč
12.856,- (původně Kč 20.263,--) – tři odběrná
místa, z toho na jedno je splátkový kalendář, šly
upomínky; odpady 2019 a 2020 Kč 860,-(původně Kč 860,--) – jeden poplatník, šla
upomínka doporučeným dopisem, bude následovat
předžalobní výzva; odpady 2021 Kč 3.125,-(původně
Kč
5.125,--)
–
pět
domácností/poplatníků, šly písemné upomínky;
neuhrazené faktury Kč 2.405,-- – jedna faktura,

jedná se o vymožení pohledávky, šla II. upomínka
doporučeným
dopisem,
bude
následovat
předžalobní výzva, nedoplatky jsou upomínány
 plnění rozpočtu k 30. listopadu 2021: příjmy
schválené ve výši Kč 9.509.200,--; upravené Kč
10.745.620,--; skutečnost Kč 11.183.840,-- –
příjmy na 104,08 %; výdaje schválené ve výši Kč
8.646.723,--;
upravené
Kč
12.044.438,--;
skutečnost Kč 9.910.852,-- – výdaje na 82,29 % –
finka je vyvěšena na webu.

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. ledna 2022
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie Foglová (5), Štěpán
Kalous (7), Milan Sedláček (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
František Faltus (3), Zdeněk Brůna (6)
Neomluveni: Přizváni:
Hosté:
3x

Na počátku zasedání pan Milan Sedláček, nový člen Zastupitelstva obce Lichkov, složit slib zastupitele,
bez výhrad. Slib člena zastupitelstva: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lichkov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Č.j.: 1/22 – Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Alexandru Stejskalovou a pana
Štěpána Kalouse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 5 – 0 – 2, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 2/22 – Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 7 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 3/22 – Zastupitelstvo obce Lichkov volí předsedou kontrolního výboru pana Milana Sedláčka.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 4/22 – Zastupitelstvo obce Lichkov, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu provedené průzkumem trhu,
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ekonomickým subjektem Luděk Špatenka, IČ: 64800041, se sídlem na
adrese Vraclav čp. 34, psč. 566 42 – pošta Vraclav, na akci „Oprava pískovcových prvků kostela – etapa III
(1/2 soklu a 2x schodiště ke škole)“, dle poptávky, v nabídkové ceně Kč 502.107,-- a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 7 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Informace obce podané na zasedání ZO dne 10. ledna 2022
336,-- za každého poplatníka doplácela obec
Vánoční Vigilie – předsedající poděkoval
z rozpočtu)
účinkujícím a pořadatelům – pěkná akce,
návštěvnost poznamenána vládním opatřením
 nedoplatky vůči obci k 10. lednu 2022 (nedoplatky
po splatnosti): vodné a stočné za 1/3 2021 Kč
poškozená garážová vrata skladu prodejny Radka –
5.676,-- (původně Kč 7.676,--) – jedno odběrné
šetří policie, po nacenění nákladů na opravu bude
místo; vodné a stočné za 2/3 2021 Kč 11.724,věc nahlášena pojišťovně, po prohlídce technikem
(původně Kč 12.856,--) – tři odběrná místa, z toho
pojišťovny bude objednána oprava
na jedno je splátkový kalendář, šly upomínky;
byly započaty práce na opravě vzájemných hranic u
odpady 2019 a 2020 Kč 860,-- (původně Kč 860,--)
místních komunikací kolem ppč. 107
– jeden poplatník, upomínka doporučeným
připravuje
se
archivace/skartace
tištěných
dopisem se vrátila nedoručená, návštěva v místě
dokumentů
současného bydliště – nikdo nezastižen, telefony
současný nájemce restaurace U nádraží končí
nikomu nebere, nově reakce přes SMS – zaplatí 14.
k poslednímu červnu 2022 – bude zveřejněn záměr
ledna 2022; odpady 2021 Kč 1.500,-- (původně Kč
obce – pronájem pravděpodobně od 1. července
3.125,--) – tři poplatníci, šly písemné upomínky;
2022 – více na únorovém zasedání
neuhrazené faktury Kč 2.405,-- – jedna faktura,
kalkulace poplatků za odpady na rok 2023 –
jedná se o vymožení pohledávky, šla II. upomínka
náklady z roku 2021 (v roce 2021 byly náklady za
doporučeným
dopisem,
bude
následovat
jednoho poplatníka ve výši á Kč 836,--, kdy
předžalobní výzva, nedoplatky jsou upomínány.
poplatník hradil á Kč 500,--, rozdíl ve výši Kč
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 14. února 2022

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 18:07 hodin, Milan Sedláček (8) a
Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Neomluveni: Přizváni:
Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
3x

Č.j.: 05/22 - 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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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 6 – 0 – 2, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:06/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.:07/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 4. ledna 2022 – bez
výhrad.
Č.j.:08/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem části budovy čp. 203, která je součástí pozemkové
parcely č. st. 250 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, o
výměře cca 0,25 m2, za účelem instalace podomítkového rozvaděče na východní stěně podesty schodiště mezi
II. a III. nadzemním podlažím, dále pronájem části budovy čp. 189, která je součástí pozemkové parcely č. st.
235/1 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, o výměře cca 2 m2,
za účelem instalace digitální ústředny v prostoru bývalého skladu nápojů (stavebně oddělený prostor s vlastním
vstupem a napájením) a pronájem části budovy bez čp. a če., která je součástí pozemkové parcely č. st. 335 –

zastavěná plocha a nádvoří, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, o výměře cca 0,25 m2, za
účelem instalace nástěnného rozvaděče na východní stěně vodojemu, celkové nájemné ve výši á Kč 3.600,-/rok hrazené vzájemným zápočtem za poskytnuté datové služby a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o
umístění zařízení – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:09/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí na ppč. 734,
1245/1, 3021/2 a 3035/1, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 503-69/2019, ze dne 3. srpna 2019, 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 – 1, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:10/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2022115/SOBS VB/1, Lichkov, parc. č. 733/1, kNN – dle přílohy a pověřuje starostu
obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:11/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-122012891/VB/01, Lichkov, parc. č. 255, kNN – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:12/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje směnu nemovitosti – pozemkové parcely č. 754/5 – trvalý
travní porost o výměře 337 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, v hodnotě Kč 53.210,--,
do
společného
jmění
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
trvale
bytem
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za pozemkovou parcelu č. 780/6 – trvalý travní porost o výměře 28
m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí v hodnotě Kč 4.360,--, s doplatkem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši Kč 48.850,--, s podmínkou úhrady poloviny nákladů na pořízení
geometrického plánu č. 537-377/2021, znaleckého posudku č. 3892-62/2021 a poplatku z návrhu na vklad, vše
v celkové výši Kč 8.534,50 a pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 6 – 1 – 2, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:13/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozšíření stávajícího živnostenského oprávnění „Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ o obory činnosti: č. 1 – „Poskytování
služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost“, č. 27 – „Povrchové úpravy a
svařování kovů a dalších materiálů“, č. 45 – „Přípravné a dokončovací stavební práce, specializovaná stavební
činnost“ a č. 76 – „Poskytování technických služeb“, za účelem ekonomické činnosti – úplatných služeb
občanům v rámci katastru obce a pověřuje starostu obce k rozšíření živnostenského oprávnění.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:14/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje finanční příspěvek Centru sociálních služeb města Ústí nad
Orlicí, IČ: 70857156 ve výši Kč 37.850,--, jako finanční spoluúčast na provoz týdenního stacionáře v roce
2022.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 6 – 3 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:15/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov vyhlašuje Výběrové řízení na pronájem restaurace „U nádraží“ v
Lichkově – dle uvedených podmínek.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:16/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Pojistné smlouvy s obchodní společností Hasičská
vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: 46973451, se sídlem na adrese Praha 2, ul. Římská čp. 2135/45, psč. 120 00, dle
nabídky v nabídkové ceně Kč 70.436,-- a pověřuje starostu obce k podpisu nové pojistné smlouvy – dle přílohy
a k ukončení stávající pojistné smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:17/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2021“ – dle přílohy, bez
výhrad.
Č.j.:18/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice
Pardubického kraje pod Č.j.:KHSPA-23535/2021/HOK-UO“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:19/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, za kalendářní rok 2021 – dle přílohy, bez
výhrad.
Č.j.:20/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočtové opatření č. 01/2022 z 14. února 2022 – dle
přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
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Informace obce podané na zasedání ZO dne 14. února 2022
 vodovod – oprava vodovodu od čp. 45 po čp. 58 –  poruchy veřejného osvětlení – výzva k ořezu větví
stavba byla započata, pokládá se potrubí hlavního
zasahujících do vedení (s tím související
řádu, po natlakování řádu dojde k přepojení
nefunkčnost rozhlasu – nesvítíme, nenabíjíme)
přípojek a následně k odpojení starého řádu
 Lichkovský Občasník na 03-05/2022 – uzávěrka
 posílení vodovodu – nový vrt – stavba je stále
v pátek 18. února 2022
přerušena/zazimována, pokračování z jara
 8. března 2022 – Správní rada Sdružení obcí
 Změna č. 1 Územního plánu Lichkov – dokončení
Orlicko v Králíkách
je plánováno na březen, připravuje se Změna č. 2
 8. března 2022 – masopustní průvod v Lichkově –
do průvodu zve ZŠ a MŠ Lichkov

 19. března 2022 – Setkání k MDŽ – zvou
zahrádkáři, hasiči a obec, současně by měl
proběhnout den otevřených dveří v Základní škole
a mateřské škole Lichkov
 8. – 9. dubna 2022 – Velikonoční jarmark – zve
jarmareční výbor a obec
 9. dubna 2022 – svoz nebezpečných odpadů
 rolba – úprava běžkařských stop – nová rolba se
nevejde do úvozové cesty, bude jednání s Lesy ČR
o rozšíření cesty, letošní zimu nebude zajíždět do
Lichkova
 dětské hřiště – představen grafický návrh povrchu,
projektová dokumentace je před dokončením
 kostel – s památkáři se jedná o instalaci sněhových
zábran na střechu kostela
 pěšina pod obecním úřadem č. UK28 – soukromé
pozemky pod komunikací jsou vykoupeny, probíhá
převod od SPÚ na obec, bude následovat změna
využití a scelení do jednoho pozemku a následně
oprava pasportu účelových komunikací
 cesta pod Veselým – MK III/16c – je souhlas
vlastníků na výkupu ppč. 137/1 na kterém leží
komunikace, máme zde i gravitační stoku
kanalizace; čekáme na znalecký posudek ke
stanovení ceny
 bylo provedeno zaměření cesty u Šenkových a u
Vacka s návrhem na dělení, budou probíhat jednání








s vlastníky k odsouhlasení hranic pozemků a
k možnostem odkupů/směn
jsou objednány mycí a pracovní stoly do kuchyně
ZŠ a MŠ Lichkov, do šatny JSDH a do moštárny
je dokončena každoroční aktualizace povodňového
plánu obce
připravuje se skartační řízení
nedoplatky vůči obci k 14. únoru 2022 (nedoplatky
po splatnosti): vodné a stočné za 1/3 2021 Kč
4.676,-- (původně Kč 5.676,--) – splátkový
kalendář; vodné a stočné za 2/3 2021 Kč 6.210,-(původně Kč 11.724,--) – tři odběrná místa, z toho
na jedno je splátkový kalendář, šly upomínky;
vodné a stočné za 3/3 2021 Kč 31.802,-- (14 dnů po
splatnosti) – e-mailem byly rozeslány upomínky;
odpady 2019 Kč 0,-- (původně Kč 360,--), odpady
2020 Kč 60,-- (původně Kč 500,--) – jeden
poplatník; odpady 2021 Kč 1.000,-- (původně Kč
1.500,--) – dva poplatníci; neuhrazené faktury Kč
2.405,-- – jedna faktura, jedná se o vymožení
pohledávky, 9. února 2022 šla předžalobní výzva
plnění rozpočtu k 31. lednu 2022: příjmy schválené
ve výši Kč 10.481.986,--; upravené Kč
10.481.986,--; skutečnost Kč 1.204.784,-- – příjmy
na 11,49 %; výdaje schválené ve výši Kč
11.530.922,--;
upravené
Kč
11.530.922,--;
skutečnost Kč 827.481,-- – výdaje na 7,18 %.

Celé zápisy ze zasedání jsou dostupné na internetových stránkách Obce Lichkov v sekci Obecní
úřad/Zápisy zastupitelstva nebo přímo na http://www.lichkov.cz/zapisy-zastupitelstvo. NezaXXXXXX
originály zápisů, včetně písemných příprav, příloh a podkladů k jednotlivým usnesením, jsou uloženy na
Obecním úřadu Lichkov, dostupné na vyžádání.
Poznámka redakce: z důvodu pádu komínu kotelny obecního sálu dne 17. února 2022 jsou akce uvedené v odstavci:
„Informace obce podané na zasedání ZO dne 14. února 2022“, bez náhrady zrušeny. Jedná se o Setkání k MDŽ dne 19.
března 2022 a dále o Velikonoční jarmark ve dnech 8. – 9. dubna 2022. Sál je i nadále k pronájmu, ale bez možnosti
vytápění.

Kalendárium březen-květen
březen
pranostiky:

bouřka v březnu klade na dobrý rok; březen bez vody – duben bez trávy; březen hřmí – květen
sněží; o svaté Anežce od kamen se nechce
1. 3. 1453
- v Kunvaldě vzniklo hnutí Moravští bratři
1785
- v Klementinu naměřena nejnižší teplota za celou dobu měření – minus 27,6 °C
1955
- byla vyhlášena nejstarší Chráněná krajinná oblast v ČR – CHKO Český ráj
teploty: min. -27,6 °C (1785), max. +16,1 °C (1922)
2.3.1282
- + sv. Anežka česká - (*1211)
1824
- *Bedřich Smetana - (+12.5.1884)
1927
- +Jan Kašpar, průkopník československé aviatiky - (*20.5.1883)
1978
- Vladimír Remek na lodi Sojuz letěl do vesmíru
teploty: min. -20,3 °C, max.+18,4 °C (1997)
15.3.44 př.Kr. - ve starověkém Římě o březnových Idách by v senátu zavražděn Caesar (reformoval kalendář –
viz LO minulé číslo)
1983 + Oldřich Nový, herec (*1899)
teploty: min. -13,2 °C (1785) max.+18,1 °C (1882)

duben
1.4.1578
- objev krevního oběhu v těle – William Harvey v Anglii
1913
- otevřen Jedličkům ústav – první český ústav pro tělesně postižené
1929
- *Milan Kundera, spisovatel
2.4.1805
- *Hans Christian Andersen, dánský spisovatel a pohádkář (+4.8.1875)
1875
- *Walter Chrysler, zakladatel automobilky Chrysler - (+18.8.1940)
1926
- *Jiří Adamíra, herec (+14.8.1993)
2005
- +Jan Pavel II.- (*18.5.1920)
teploty: min. -7,- (1785), max. 22,4. (1976)

květen
český název „květen“ vytvořil v roce 1805 filolog Josef Jungmann. Dosavadní „máj“ byl odvozen i v jiných
jazycích – od latinského Maius podle mytologické bohyně Maia
pranostiky: májová kapka platí za dukát; jestli v máji neprší, červen to dovrší
1.5.1859
- + John Walker, angl. chemik, vynálezce zápalky (*29.5.1781)
1904
- + Antonín Dvořák, hudební skladatel (*8.9.1841)
1919
- maďarsko-československá válka: československé jednotky porazily maďarskou rudou armádu v
bitvě o Komárno
1953
- vysílání zahájila Čs. televize
1961
- *Jan Čenský, herec
2004
- Česko vstoupilo do EU
teploty: min. -0,8 °C (1782), max. + 28,6 °C (2012)
2.5.1926
- vznikla loutková postava Hurvínek
2005
- začalo vysílání ČT 24
teploty: min.-1,2 °C (1935), max.29,7 °C (2005)
15.5.1792
- na pražské univerzitě zřízena katedra českého jazyka a literatury
1880
- *Jan Štursa, sochař (+2,5.1925)
1951
- v Praze U Apolináře byla otevřena první záchytná protialkoholní stanice v ČR a na světě –
MUDr Jaroslav Skála
1991
- v Praze zahájena Všeobecná československá výstava (pokračovala v tradici výstav z let 1791 a
1891)
teploty: min. 2,7 °C (1876), max. 30,2 °C (1997)
J.S.

Sběr železného šrotu
9.4. 2022
Dne 9.4.2022 hasiči SDH Lichkov budou sbírat
v dopoledních hodinách po obci železný šrot.
Šrot nechte před domy, my ho naložíme a
uklidíme. Pokud by potřeboval někdo pomoct
s těžkými věcmi, rádi pomůžeme. Případně
kontaktujte prosím Martina Matoulka ml. tel:
737 531 510
Výdělek ze šrotu půjde jako příspěvek na
sekací traktůrek, který jsme se rozhodli koupit
k údržbě místního bojiště, abychom udrželi
takové podmínky jako teď a naši malí hasiči
mohli zvesela dál kvalitně trénovat 
Za SDH Lichkov Martin Matoulek ml.

Děti a žáci Základní školy a mateřské školy Lichkov
děkují panu Morongovi za výkup kaštanů v rámci
naší soutěže „Kaštánek“. Za finanční částku byly
zakoupeny odměny pro všechny aktivní sběrače.

Fotografie dětí a žáků
Základní školy a
mateřské školy Lichkov

Březen na zahrádce
Březnová zahrádka představuje pro zahrádkáře, po
relativně klidném zimním období, opět zvýšenou péči.
Již během prvních březnových dnů je třeba rozvěsit na
zahrádce ptačí budky, aby měli ptáci kde hnízdit, staré
budky je třeba zkontrolovat.
Když půda rozmrzne a oschne je nutné ji připravit na
jaro pro výsevy a výsadbu.
Jakmile to zem dovolí (oschne a nelepí se), začíná se
na zahrádce s výsadbou těch ovocných stromků a keřů,
které nebylo možné zasadit na podzim. Začínáme
rybízem a angreštem, neboť nejdříve raší. Při přípravě a
sázení je třeba pamatovat na případné mrazy, které škodí
obnaženým kořenům. Mísy u ovocných stromů
pohnojíme dobrým kompostem a obílíme kmeny stromů
tam, kde jsme tak neučinili dříve. Také dokončíme
odstranění mechů a lišejníků zvláště v místě
rozvětvování, kde může vlivem vyšší vlhkosti docházet
k zahnívání kůry.
Kontrolujte zdravotní stav u rybízu – zvětšené
pupeny napadené vlnovníkem rybízovým olamujte a
palte. V případě silného výskytu při teplotě nad +18 °C
ošetřete keře akaricidním přípravkem. U jádrovin se
dokončuje průklest podle zásady opatrného zakracování
každého letorostu, zvláště u mladých rostlin: Zbytečné
zakracování vede k trvalému bujení neplodných vlků.
Řezné rány je třeba ošetřit – u těch větších zahlazením
ostrým nožem po okraji a zatřením latexovou barvou s
přídavkem fungicidu (např. Dithane apod. v dávce cca
20 g na 1 kg barvy). K hojivému ošetření ran se
používají přípravky typu Kambilan balsam. Řez
provádíme obvykle koncem měsíce, kdy noční teploty
již zpravidla neklesají pod 10 °C.
V březnu se též dokončuje přeroubování peckovin a v
druhé polovině měsíce se začínají přeroubovávat
jádroviny. Je třeba uhlídat nalévání pupenů u broskvoní,
kdy je účinné provést ošetření proti kadeřavosti. Za
chladného a vlhkého počasí je třeba ošetření v
intervalech 10 až 14 dnů opakovat, používají se měďnaté
přípravky. Nezapomeňte se v této době věnovat rovněž
angreštu, u kterého se minulou vegetaci vyskytlo hnědé
padlí angreštu a proveďte preventivní zásahy (ostříhání,
postřik již před květem). K nalákání housenek obaleče
jablečného připevněte na kmeny jabloní pásy z vlnité
lepenky a nezapomeňte ani na obnovení lepových pásů u
peckovin. Po řezu révy je třeba provést vyvázání tažňů,
prokypřit a přihnojit půdu u révových keřů. Odřezané
réví je možné použít do kompostu.
Pro zeleninové záhony připravíme půdu mělkým
zkypřením a uhrabáním po podzimním rytí a tam, kde
půda na podzim nebyla zryta, učiníme tak co nejdříve,
kdy to stav půdy dovolí, aby se půda před urovnáním
stačila slehnout.
Ze zelenin vyséváme nejdříve kořenové – mrkev,
petržel, pastinák a černý kořen, s raným výsevem
nezapomeneme příp. na mák. Oseté záhony se
doporučuje utužit širokou lopatou, nebo lehkým válcem.
Uspíšení zrání až 12 dnů u v březnu vysazeného salátu je

možné docílit zakrytím záhonu netkanou textilií. Také s
výsevem ledového salátu (křehké bublinaté listy s
kadeřavými okraji se začíná v březnu. Výsev je
obdobný, jako u běžného hlávkového salátu, výhodou je
odolnost vybíhání do květu a větší snášenlivost vyšších
teplot. Sadbu celeru si zahrádkáři připravují doma v
teplé místnosti a teplém pařeništi. Vysévá se nejpozději
v první polovině března do truhlíků a po zakrytí
ovlhčeným sklem semenáčky v teple do měsíce vzejdou.
Při prvním pravém listu se přepichují do teplého
pařeniště 5x5 cm a běžně se ošetřují.
V druhé polovině měsíce se sází jarní česnek, koncem
měsíce se do volné půdy vysévá ředkvička, vodnice,
špenát a kopr. Pro pěstování raných brambor je třeba
sadbu předklíčit. Nenarašené hlízy se ukládají v jedné
vrstvě do platonků a umísťují se v světlejší místnosti,
kde je teplota 12–14 °C. Sadba by měla do doby
výsadby (s ohledem na polohu a počasí) vytvořit klíčky
1–2 cm dlouhé.
Pokud není dosud trávník ošetřen vyhrabáním listí a
mechu, tak to provedeme s následným rozhozením
kompostu, který přidáme rovněž k okrasným dřevinám,
vřesovištním rostlinám přisypeme rašelinu. Stále zelené
listnáče a rododendrony je třeba zvláště po sušších
zimách důkladně zavlažit tak, aby kořenový bal i s
okolím bylo zjevně dobře provlhčené. Poslední
zálivková dávka se využívá jako přihnojení – do vody se
přidává plné hnojivo v množství 3 g na 1 l.
Březen je hlavním obdobím řezu růži, také se
přesazují trvalky a prostokořenné dřeviny (bez balů) nejlépe těsně před rašením. Přesazují se fuchsie a
pelargónie a k zesílení se přenášejí na světlejší místa.
Ještě stále můžeme vysévat petúnie, vysévají se i
letničky s delší vegetační dobou (hledíky, salvie,
lobelky, nestařec). Pro výzdobu balkonů se řízkují
některé balkonovky - např. převislé hybridní petúnie
(Surfinie). Pokojové květiny se v tomto měsíci přihnojují
roztokem plných hnojiv, okenní truhlíky se osazují
maceškami již na začátku měsíce. Přezimované hlízy
begonií pro osázení okenních truhlíků se koncem měsíce
dávají do bedniček s 5 cm vysokou vrstvou vlhké
rašeliny.
Ještě počátkem měsíce můžeme pokračovat pro
udržení dobrého tvaru a plného kvetení v řezu plaménků
a popínavých dřevin.
https://www.zahradkari.cz/odborne/

Významná jubilea
březen:
Švecová Anežka
Stejskalová Jaroslava
Urban Josef

89
84
70

duben:
Šulcová Božena
Kulaxidisová Ludmila
Loufková Květa
Loufková Anežka
Volkánová Marie
Singerová Eva

82
81
81
75
70
70

květen:
Melichar Zdeněk

80

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.
Aktuální jídelní lístek naleznete na https://www.skolalichkov.cz/jidelna.

Informace obce
odečty vodoměrů – do konce měsíce dubna 2022, v případě nezastižení pracovníkem obce budete vyzváni k
samoodečtu – platby v měsíci květnu 2022, po doručení faktury do schránky
vývoz popelnic – vývoz nádob označených známkou roku 2021 bude probíhat až do
31. března 2022; od 1. dubna 2022 je třeba mít nádobu označenu známkou platnou
pro rok 2022; po tomto datu, nádoby bez platných známek, nebudou vyvezeny
vývoz popelnic a sběrný dvůr – čtrnáctidenní četnost vývozu popelnic z našich
domácností a četnost a otevírací doba sběrného dvora zůstává beze změny
nebezpečné odpady – mobilní svoz v sobotu dne 9. dubna 2022 (stanoviště na
horním konci, u hasičárny, na dolním konci a ve sběrném dvoře)
odpadové kalendáře na rok 2022 – počátkem ledna byly do
všech domácností doručeny odpadové kalendáře hnědé barvy;
některé exempláře však byly tiskárnou chybně zkompletované
(měsíce květen a červen a dále listopad a prosinec patří jiné
obci); přílohou tohoto vydání Lichkovského Občasníku je
opravený odpadový kalendář modré barvy; pokud se k vám
modrý odpadový kalendář nedostal, zastavte se na obci
obecní knihovna – zimní otevírací doba (listopad – duben) každou středu; letní otevírací doba (květen – říjen)
každou sudou středu, vždy od 15:30 do 18:00 hodin; v případě potřeby půjčování a vracení knih mimo otevírací
dobu knihovny kontaktujte starostu; v odůvodněných případech nabízíme donáškovou službu
zasedání zastupitelstva obce – zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na 11. dubna 2022 od 18:00 hodin
a další pak na 13. června 2022 od 18:00 hodin a 12. září 2022 od 18:00 hodin, vždy v zasedací místnosti
obecního úřadu; program zasedání bude zveřejněn na úřední desce – minimálně sedm dnů před plánovaným
zasedáním.

My Tři králové jdeme k Vám... Opět po roce k Vám zavítali Tři
Králové, aby Vás svým koledováním a zpíváním potěšili,
popřáli Vám mnoho zdraví v novém roce 2022 a poprosili Vás
o finanční příspěvek do pokladniček. Tyto peníze jsou určeny
pro lidi, kteří je potřebují. Díky Vám se podařilo v naší obci
vybrat krásných 20 325 Kč, což je naprosto úžasné.
Za kolektiv koledníků Lenka Faltusová, velké díky všem

Obecní knihovna Lichkov
Obecní knihovna v Lichkově má ve svém knihovním fondu celkem 3.386 knih k volnému zapůjčení.
Vesměs se jedná o beletrii pro děti, mládež a dospělé, ale zastoupena je i naučná literatura. Knihovní fond je
průběžně doplňován o nové tituly, zejména dle požadavků Vás, našich čtenářů. Několik regálů knih zabírají i
výměnné fondy zapůjčené z Městské knihovna v Králíkách.
V roce 2021 měla knihovna celkem 122 registrovaných čtenářů, z toho 4 děti. Během tohoto roku jsme
zaregistrovali 419 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 749 knih, z čehož 23 knih bylo v kategorii odborné
literatury.
Mezi nejpilnější čtenáře roku 2021 patří čtenářka s registračním číslem 019, která si vypůjčila 75 titulů. Po
mnoha letech se na druhé místě umístil čtenář s registračním číslem 067, který si vypůjčil 47 titulů,
následovaný čtenářkou s registračním číslem 041, která si vypůjčila 42 titulů. Dále následují čtenářky s
registračními čísly 113, 006 a 023.
Nejžádanějším titulem roku 2021 byla kniha s názvem „Panský dům a jeho dědictví“, autor: Jacobsová
Anne, která byla vypůjčena celkem 5x. Stejný počet výpůjček mají i knihy „Panský dům a jeho dcery“, autor:
Jacobsová Anne, dále „Vytoužená chvíle“, autor: Lowell Elizabeth a dále „Panský dům“, autor: Jacobsová
Anne. Se čtyřmi výpůjčkami následují knihy „Perleťový talisman“, autor: Lowell Elizabeth, „Venkovské sídlo –
Zlaté časy“, „Venkovské sídlo – Časy se mění“ a „Venkovské sídlo – Bouřlivé časy“ autor: Jacobsová Anne.
Vypůjčené tituly vesměs korespondují s výpůjčkami rozloženými na jednotlivé čtenáře, v našem případě
především na čtenářky. Všechny tyto knihy jsou součástí knihovního fondu lichkovské knihovny. Nejčtenější
knihou z výměnného fondu z Městské knihovny v Králíkách, označené signaturou VF5, je na třineckém místě,
s celkem třemi výpůjčkami, kniha s názvem „Dračí náhrdelník“ autora Vlastimila Vondrušky.
Lenka Richtrová, knihovnice

VANISH – přípravek proti slimákům
Zahrádkáři Lichkov nabízí pro nadcházející sezonu VANISH,
přípravek proti slimákům. Objednávky u pana Josefa Stejskala
nebo u paní Dany Effenbergerové.
Za ČZS Josef Stejskal

Střípky z historie obce podle čísel domů – (čp. 166-184)
Vážení čtenáři LO, v závěru roku 2002 a v roce 2003 (červenec–srpen) jsem Vás seznamoval s osudy
domů v naší obci a jejich obsazením. Nevzpomínám si na důvody, proč jsem tehdy nepokračoval. Až mě k
pokračování přiměl rozhovor s jedním spoluobčanem. Chtěl bych nyní o těch zbylých domech pokračovat.
Josef Stejskal
čp. 166
čp. 167

čp. 168
čp. 169
čp. 170
čp. 171
čp. 172
čp. 173

čp. 174
čp. 175
čp. 176
čp. 177
čp. 178
čp. 179
čp. 180
čp. 181
čp. 182
čp. 183
čp. 184

bydlel zde Josef Čapský (1957-1972) a Anna Štěpánová (+ 1974), dnes paní Ivana Nejedlá
původně hospodářská usedlost manželů Lýrových a jejich rodiny, bydleli zde v nájmu
Majvaldovi, Tesařovi, Stiebrovi, v novější době Geržovi a Balcarovi, kdysi zde byla prodejna
textilu
RD od roku 1945 manželé Vaníčkovi. dále Pláškovi, nyní v majetku Pláškových potomků
RD manželé Jelínkovi, dne dcera Jana Augustová
RD, od r. 1945 Jar. Jiruška (+1966), Smoljakovi, Horvát, Lakatošová a Turcaj, nyní pí
Schreiberová Jiřina
strážní domek ČSD/ČD, bydleli zde Strnadovi, Sítek, Libichovi, Plavcovi, Janečkovi, nyní pan
Cacek
domek ČSD/ČD u hradla II, bydleli zde Kohoutovi, Pohlovi, v roce 2018 zbourán
staniční budova ČSD/ČD, po válce zde bydlel přednosta Adolf Schleiss s rod., manželé
Bolehovských, Kopečtí, Dostálkovi, Fajtovi, Kobosovi, Kleiblovi, nyní Dubský, Marková,
Veselých
strážní domek u hradla č. I, bydleli zde Rozinkovi, Dostálkovi, Hosnedlovi, Stejskalovi a mně už
neznámá mladá rodina
strážní domek ČSD/ČD při silnici na Dolní Lipku, bydleli zde Barnatovi, Lachmanovi, Pekařovi,
Mašínovi, Kovářovi, dnes Oláhovi
RD manželů Richtrových, dnes jejich potomci
RD manželé Chaloupkovi (Alois), pí Charvátová, nyní manželé Faltusovi
RD Vondrovi, Marešovi, Vítkovi, Nedbalovi, Uhrínkovi, Bezáková, Ščepkovi, dnes rekreační
domek Řádových
rekreační část manželů Machačných, toto čp. vzniklo z hospodářská části domu čp. 177
novostavba manželů Šplíchalových (v původním popisu obce toto čp. není)
bývalá prodejna řeznictví manželů Náglových (Jednota), bydlela zde pí Reimannová, Fišera,
dnes rekreační dům Krmenčíkovi
novostavba RD manželů Foglových
RD manželé Venclovi (Josef a Jaroslav), bydlela zde pí Stodůlková, Macákovi, dnes manželé
Faltusovi (František a Lenka)
původní domek stál na vnitřní straně silniční zatáčky přibližně před domem čp. 18, bydleli zde
Šťovíčkovi, Danielovi, Suchomelovi, po tragické dopravní nehodě byl zbourán, dnes toto čp. má
novostavba manželů Sejkorových na dolním konci obce.
(pokračování příště)

TJ Tatran Lichkov
Dne 12. února 2022 se vybraní hráči zúčastnili druhého turnaje ve futsale ve sportovní hale v Červené Vodě. Na
rozdíl od prvního turnaje, na němž v listopadu 2021 obsadili 4. místo, své umístění vylepšili a skončili druzí.
Vítězem turnaje se stal tým Mladkova. Na třetím místě skončily Boříkovice, čtvrtý byl Těchonín.
Výsledky skupiny A: Lichkov – Mladkov 0:3, Lichkov – BM HK 3:0, Lichkov – Štíty 0:0, BM HK – Mladkov
1:5, BM HK – Štíty 0:1, Mladkov – Štíty 4:0
Pořadí skupiny A: 1. Mladkov, 2. Lichkov, 3. Štíty, 4. BM HK
Výsledky skupiny B: Těchonín – Boříkovice 0:2, Těchonín – Jablonné 1:0, Těchonín – FC Olda 2:0,
Boříkovice – Jablonné 0:0, Boříkovice – FC Olda 2:1, Jablonné – FC Olda 4:3
Pořadí skupiny B: 1 Boříkovice, 2. Těchonín, 3. Jablonné, 4. FC Olda

Semifinále: Lichkov – Boříkovice 1:0, Mladkov – Těchonín 4:0
O 3. místo: Boříkovice – Těchonín 2:1 pk
Finále: Mladkov – Lichkov 1:0

Na obrázku zleva: horní řada: Adam Macek, Přemysl Milota, Dominik Kunát, Egon Záleský, Vladimír Bula,
dolní řada: Jan Šplíchal, Matouš Konopka, Václav Štěpánek, Patrik Chaloupecký.
V rámci přípravy na jarní část mistrovské fotbalové sezóny má tým Tatranu domluvené dva zápasy,
s Kláštercem nad Orlicí dne 19. 02. 2022 od 11:00 hod. na UMT v Letohradě a dále s Černovírem 19. 03. 2022
od 14:00 hod. na UMT v Lanškrouně.
Dne 25. 02. 2022 se v Ústí nad Orlicí uskuteční valná hromada Okresního fotbalového svazu, na níž plynule
naváže aktiv se zástupci klubů okresních soutěží před jarní částí soutěžního ročníku 2021/2022. Tam bychom se
měli dozvědět bližší informace k blížící se sezóně. Prozatím disponujeme pouze níže uvedenou a
pravděpodobnou termínovou listinou našich jarních zápasů.

OZNÁMENÍ PRO ČLENY TJ
Na sobotu 12. března 2022 od 16:00 hodin je na sál kulturního domu v Lichkově svolána výkonným
výborem VALNÁ HROMADA TJ Tatran Lichkov. Valná hromada se bude konat v souladu s aktuálně
platnými hygienicko-epidemiologickými opatřeními dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktuálně pro
konání valné hromady neplatí žádné omezení. Nadále ale povinnost mít ochranu nosu a úst ve vnitřních
prostorech.
Za TJ Tatran Lichkov Jaroslav Merta, předseda TJ

Obec Lichkov – některé statistické a rozpočtové údaje roku 2021
evidence obyvatel
narozené děti – 3
přihlášených osob – 22
odhlášených osob – 14
úmrtí – 3
schválené příjmy:
schválené výdaje:

rozpočet obce na rok 2021
Kč 9.509.200,-skutečné příjmy:
Kč 9.183.723,-skutečné výdaje:

Kč 12.629.971,84
Kč 10.514.726,16

výdaje v roce 2021
parkoviště u kostela sv. Josefa – dělníka
nerezové pracovní stoly do kuchyně ZŠ a MŠ Lichkov
nová elektřina (zásuvky + osvětlení) + malování – družina ZŠ
oprava varhan v kostele sv. Josefa – dělníka
restaurování vstupního schodiště + soklu kostela sv. Josefa – dělníka
dotace: Pardubický kraj (Program obnovy venkova)
kuchyňská linka – byt čp. 16
pracovní stůl + věšáková stěna v knihovně
terénní úpravy západní části areálu továrny
oprava střechy a plechování – garáž u restaurace
oprava podlahy a výměna podlahové krytiny – čp. 203 (zasedačka)
projektová dokumentace na chodníky (čp. 43-42 a čp. 151-7)
nový vrt na pitnou vodu (část nákladů, pokračování v roce 2022)
dotace: Státní fond životního prostředí
výdaje 2021 celkem
dotace 2021 celkem

Kč 122.176,50
Kč 30.051,-Kč 40.195,44
Kč 26.000,-Kč 369.495,-Kč 110.000,-Kč 52.635,-Kč 10.500,-Kč 58.080,-Kč 97.298,-Kč 66.169,-Kč 154.000,-Kč 825.363,-Kč 565.913,-Kč 1.815.962,94
Kč 675.913,--

I na rok 2022 je v plánu mnoho investičních, ale i neinvestičních akcí, zejména pravidelné prohlídky
mostů a lávek v majetku a správě obce, pokračování v obnově vybavení a nábytku v kuchyni a oprava jedné
třídy Základní školy a mateřské školy Lichkov (výměna osvětlení, zednické zapravení a výmalba), dále výměna
elektroměrového rozvaděče hasičárny a mycí stůl pro JSDH + dovybavení členů jednotky zásahovými obleky a
svítilnami, dokončení restaurování kamenných prvků kostela – dvě boční schodiště a přilehlá část soklu,
výměna kuchyňské linky a dveří v obecních bytech na čp. 16, dále výměna zdroje tepla – kotle na sále,
dokončení opravy garáže u restaurace (vrata, dveře, okno, …), dokončení Změny č. 1 Územního plánu Lichkov
a započetí pořízení Územní studie areálu fabriky, dále instalace další repliky střílny ve Vojenském muzeu
Lichkov, oprava vodovodu – litinového řádu na dolním konci od čp. 45 po čp. 58, pokračování ve výstavbě
nového vrtu pro obecní vodovod, průběžné opravy obecní techniky, nejnutnější opravy komunikací a další.
Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161 na rok 2022 byl Zastupitelstvem obce Lichkov schválen již
v prosinci 2021. Rozpočet byl schválen jako schodkový: příjmy ve výši Kč 10.481.986,--, výdaje ve výši Kč
11.530.922,--, schodek bude kryt z rezervy vytvořené v minulých letech a z fondu obnovy vodohospodářské
infrastruktury. Drtivou většinu výdajů tvoří tzv. mandatorní výdaje, tedy povinné prostředky, které obec musí
vynaložit. Povinné jsou proto, že jsou stanoveny zákonem, jinou právní normou nebo vyplývají z jiných pevně
daných smluvních závazků obce. Výši mandatorních výdajů nelze při plánování rozpočtu nijak měnit.
Podrobnosti obecního rozpočtu naleznete na https://www.lichkov.cz/rozpocet a rozklikávací rozpočet potom i
na https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00279161/prehled?rad=j&obdobi=2009.
Roman Richtr, starosta obce, účetní obce a redakce

Temné kouty – Flynnová Gillian
Libby Dayové bylo sedm, když se její
matka a dvě sestry staly oběťmi
„satanistické vraždy“ v kansaském
městečku Kinnakee. Libby přežila – a u
soudu se proslavila svědectvím, že je
zabil její patnáctiletý bratr Ben. O
pětadvacet let později ji vyhledají
členové neoficiálního spolku zaměřeného na notoricky
známé zločiny. Doufají, že objeví důkazy svědčící o
Benově nevině. Libby zase doufá, že na své tragické
minulosti něco vydělá… Psychothriller Temné kouty
(2009) americké bestselleristky Gillian Flynnové,
autorky kultovních kriminálních románů Zmizelá
(2012) a Ostré předměty (2006), vyhlásil časopis
Publishers Weekly nejlepší knihou roku. Hlavní roli v
připravované filmové adaptaci ztvární Charlize
Theronová (držitelka Oscara za snímek Zrůda).

rozhodl bojovat. Za budoucnost světa
a za lásku svého života
U… jako Utrpení – Graftonová Sue
Je duben, rok 1988 a Kinsey
Millhoneová
oslaví
za měsíc
osmatřicáté narozeniny. Sedí sama ve
své kanceláři, na stole před sebou
hromadu lejster, když se nečekaně objeví zvláštní
mladík. Vypadá mladší, než ve skutečnosti je, možná
ani alkohol by mu v krámě neprodali. V novinách si
přečetl o únosu děvčátka, k němuž došlo před více než
dvaceti lety, a vyvolalo to v něm jednu dost konkrétní
vzpomínku. Stal se totiž podle všeho svědkem
tichého, utajeného pohřbu té holčičky. A od Kinsey
žádá, aby mu pomohla najít její tělo a také člověka,
který ji zabil. Stalo se to už hodně dávno a stop už
mnoho nezbývá, ale Michael Sutton – jak se mladík
jmenuje – platí hotově, takže Kinsey
souhlasí, že tomu dá jeden den…

Ostré předměty – Flinnová Gillian
Stěží si představit hrůznější zločin než
Psáno krví – Grahamová Caroline
uškrcení malé holčičky. Zapomenuté
Kolotoč vyšetřování začíná příjezdem
missourijské maloměsto Wind Gap se
Maxe Jenningse - autora bestsellerů ještě nevzpamatovalo z jedné brutální
do vesničky v Midsomeru. Druhý den
vraždy, a už je tu další, stejně strašná a
po jeho odjezdu je nalezen mrtvý
nepochopitelná. Proč nevinné dívky? A
tajemník
kroužku
amatérských
proč jim vrah vytrhal skoro všechny
spisovatelů,
který
slavného
autora
pozval.
zuby? Pro mladou chicagskou reportérku Camille
Šéfinspektor Tom Barnaby se se seržantem Gavinem
Preakerovou, která ve Wind Gap vyrůstala, je takový
Troyem tetokrát budou muset pohroužit do dávné
případ vítaným sólokaprem. Jenže to, co se zprvu
minulosti, aby tento případ mohli
zdálo jako kariérní příležitost, získá nakonec mnohem
vyřešit.
osudovější a tragičtější podobu. Ukáže se, že
Konec vosí sezóny – Mina Denise
posedlost jde v tomto příběhu až na krev. A to do
slova a do písmene. Kontroverzní, znepokojivý
Bohatý finančník Lars Anderson se
psychothriller Gillian Flynnové stojí na počátku
oběsí. Dědictví jeho podezřelých
autorčiny úspěšné spisovatelské kariéry: její knihy od
obchodů zle dopadá na jeho rodinu,
té doby neopouštějí žebříčky bestsellerů – ani hlavy
dvě
otcovou
výchovou
těžce
čtenářů.
poznamenané děti a zlomenou ženu.
Ty vyber, kdo přežije – Meier Mezitím na předměstí Glasgow někdo brutálně
zavraždí mladou ženu. Vyšetřovatelka Alex
Stephan R.
Morrowová začne rozplétat pavučinu lží, která obtáčí
Muž prchá hustým lesem ve snaze
místní komunitu, Skotsko i stovky mil vzdálená místa.
skrýt se před blížícími se drony.
Konec vosí sezóny je vynikající a velmi přesvědčivý
Objevení znamená smrt. Jeho jméno je
vícevrstevný detektivní román, který sleduje zničující
Spark. Až donedávna byl spořádaným
důsledky sobeckého počínání jednoho člověka ve
občanem dokonalého světa Eden, který
světě zpustošeném hospodářskou
je řízen inteligentním algoritmem TEĎ.
recesí a zpochybňující vše, co bylo
Spark měl všechno: zdraví, pravidelný sex, jídlo a
dříve pokládáno za posvátné.
smysluplnou práci. Ale pak zjistil, co stojí za smrtí
Bohové a bestie – Mina Denise
jeho otce. Jak nebezpečná může být všemohoucnost
současného světa. A žena, kterou miluje, zmizela – a
Je týden před Vánocemi. Na rušnou
ve světě mimo Eden nepřežiješ ani den. Sparks se
pobočku pošty v Glasgow vtrhne lupič
s kalašnikovem. Přinutí zákazníky

lehnout tváří k zemi. Upravený starší muž se zvedne a
jde pomáhat lupičovi. Mlčky plní pytle penězi a
odnáší je ke dveřím. Pak otevře dveře a pokyne
hlavou. Lupič ho rozstřílí na kusy. Vyšetřovatelka
Alex Morrowová se chopí pátrání. Nikde žádné vazby
na lupiče. Ani starému pánovi se nedá nic vytknout.
Pátrání po střelci dovede Morrowovou do podivného
světa stranické politiky a života Davida Gillespie,
populárního politika, jehož sexuální výstřelky dělí
politickou scénu na dva tábory. Ať se děje cokoliv,
Morrowová netouží po ničem jiném, než se vrátit
domů k manželovi a svým dvojčatům, než pochopí, co
vyšetřování případu znamená: žádný kout města není
bezpečný a její angažovanost bude větší, než by si kdy
myslela.

městečku Warrington v Anglii, kterou s rodiči
opustila, když jí byly dva roky. Důvodem návštěvy je
vážný stav jejího dědečka, cesta je však pro ni
vítaným únikem z krachu dalšího nevydařeného
vztahu. Netuší však, že dům, v němž nyní žijí její
prarodiče, má děsivou a krutou historii. Když se od
babičky začíná dozvídat střípky příběhů, jež se tu
odehrály, ani zdaleka by ji nenapadlo, že se v nejbližší
době stane jejich přímou účastnicí…
Domek na pláži – Green Jane
Nan je vdova, děti jí už vylétly z
hnízda a z ní je dnes zcela nezávislá,
ničím nesvázaná žena, které je
naprosto jedno, co si lidé myslí. Ale
pak zjistí, že jí nějak docházejí peníze
a že by mohla přijít o svůj milovaný
domek. Proto se rozhodne pronajmout přes léto ve
svém domku pokoje, do kterých tak s nájemníky
vstupuje hluk, smích i slzy. A s nimi i Daniel,
rozvedený otec dvou dcer, který se snaží zjistit, kým
doopravdy je. A také Daff, rozvedená matka
vzdorovitého pubertálního potomka. A do toho
přijíždí na léto nečekaně i Nanin syn…

Prozrazení – Hayesová Sam
Nina Kennedyová, šťastně vdaná
matka patnáctileté Josie, slaví
úspěchy v životě i v povolání. Skrývá
však tajemství z minulosti a po sérii
podivných nehod se začnou naplňovat
její nejhorší noční můry… Ava
Atwoodová, osmiletá holčička, se po matčině smrti
octla v dětském domově, kde vládne atmosféra strachu
Něžný déšť – Bouvier Claire
a děti skrývají hrůzná tajemství. Poté co dojde k
Zcela
bez
prostředků
odjíždí
tragédii, Ava najde odvahu a vše prozradí. Musí však
Jaqueline daleko za moře a věří, že jí
nést následky… Frankie Gerrardová nastupuje jako
tam pomůže otcův přítel Alan. Ten
asistentka do dívčí internátní školy, která sídlí v
však sleduje vlastní sobecké cíle a
budově bývalého dětského domova. Frankie se zde
Jaqueline nezbude než před ním
před někým skrývá. Až když se seznámí s učitelem
uprchnout do divočiny. Tam přežije
historie Adamem a odhalí jeho spojení s minulostí a
tímto místem, začne pravda vycházet na povrch a jen díky pomoci mladého Connora. I když je Connor
zadaný, zamilují se do sebe, jenže ani jeho snoubenka,
příběhy tří žen se dramaticky propojí.
ani Alan se nehodlají tak lehce vzdát toho, co
Modrá je barva vraždy – Harrisová
pokládají za svůj majetek.
Joanne
Úsvit lásky – Garlock Dorothy
Vypravěč příběhu, ostatními nazýván
Leona se po sestřině smrti rozhodla
BB, žije svůj osamělý život s matkou
zůstat se švagrem Andym. Jemu
na americkém předměstí. Jeho pravý
pomůže s výchovou dětí a sama se
život se však odehrává na internetu,
vyhne
nevítané
péči
svého
kde pod přezdívkou blueeyedboy
svatouškovského bratra. Když však
pravidelně publikuje drsné a tajuplné
Andy skončí na několik týdnů v
povídky s jediným motivem: brzy dojde k vraždě.
Skrze deníky a povídky se čtenář dovídá, že BB nemocnici, neví Leona, co řešit dřív. Bratr jí opět hází
pochází ze tří synů, z nichž dva zahynuli za podivných klacky pod nohy a Yates, záhadný cizinec, který jí
okolností. Jakou roli náš podivný vypravěč hraje? Je nezištně pomáhal, představuje úplně jinou hrozbu...
obětí, zločincem, anebo jen nevinným pisatelem
Koho miluješ – Weiner Jennifer
povídek? Na síti není radno věřit
Bylo jim osm let, když se setkali v
nikomu – protože právě ten, jemuž
čekárně na pohotovosti. Rachel
nejvíc důvěřujete, může být vrah.
Blumová je v nemocnici jako doma,
má totiž vrozenou srdeční vadu. Andy
Dům vzpomínek – Woodová
Landis potřebuje jen zasádrovat
Barbara
zlomenou ruku. On se jí představí.
Andrea se po čtvrtstoletí vrací z USA
Ona mu povypráví svůj příběh. A pak
do svého rodného domu v malém
se rozejdou v domnění, že se vidí naposledy. Mýlí se.

Rachel vyrůstá v honosném domě, rodiče ji zbožňují a
udělali by pro ni první poslední. Není divu, že Rachel
postupem času zjistí, že vlastně ani neví, co by od
života měla chtít. Naproti tomu Andy žije na chudém
předměstí se svou osamělou mámou. Jedinou šancí na
vymanění z mizérie takového života je jeho
neobyčejný sportovní talent. Ano, Andy se má stát
jedním z nejlepších běžců své generace. Rachel a
Andy se náhodně setkávají po celá tři desetiletí. Oba v
tom čase vystudují střední i vysokou školu, projdou si
manželstvím i peklem rozvodu, zažijí chvíle sladkých
vítězství i rozčarování z porážek. Celou dobu jeden o
druhém vědí, ale přesto se pokaždé rozcházejí s
pocitem, že tentokrát se už opravdu vidí naposledy. A
pokaždé se znovu mýlí. Jejich příběh je totiž jedním z
nejsilnějších milostných příběhů, jaké jste kdy četli.
Ostrov ztracených snů – McKinley
Tamara
Když Lorelei obdrží zprávu o
dědictví, vypraví se do Tasmánie
zjistit, po kom vlastně dědí. Ví, že
zde žije její nevlastní matka, která ji
vždycky nesnášela, ale hlavně chce
znát pravdu o svém otci. Nečekaně tu
potká i osudovou lásku. Ve víru dění
Lorelei nedojde, v jakém je nebezpečí. Nenávist
macechy totiž sahá příliš daleko....

bylo to poslední, co čekal. Nebyl však tak hloupý, aby
to nepoznal, jen potřeboval mít jistotu, že Shane
neoslnily pouze jeho miliony. A tak místo pravdy
raději mlčel. Jenže ostatní už nemlčeli…
Bouřlivá láska: Jilliana je sice městská dívka, ale už
jako dítě, kdy jezdívala na dědův ranč, se rozhodla, že
z města odejde a bude pokračovat v jeho práci. Po
dědečkově smrti nakonec zůstala na vedení ranče
úplně sama. I když má schopné zaměstnance,
potřebuje si dokázat, že vše zvládne, takže se od rána
do večera nezastaví. A ještě ke všemu se u ní objeví
Aaron, syn majitele sousedního ranče, který jí nedá
spát. Nabízí jí pomoc, ale může mu Jilliana věřit?
Pošetilý sen – Robertsová Nora
Poslední sezona: Nezáleží na tom, jak
je David atraktivní a charismatický –
Megan si prostě nemůže dovolit, aby
se do něj zamilovala! Ví totiž, že mu
nejde o ni, ale jen o zábavní park,
který zdědila po dědečkovi a kterého
se nehodlá jen tak vzdát. David však
vždy dostane to, co si usmyslí… a tak Megan brzy
zjistí, že dalším bodem na seznamu Davidových přání
je právě ona!
Sladké zákusky: Když vyhlášená cukrářka Summer
dostane nabídku, aby obohatila prestižní kuchyni v
Blakeově hotelu ve Filadelfii, váhá, zda ji přijmout či
ne. Jenže vidina stálého místa je pro Summer, zvyklou
cestovat po celém světě, velmi lákavá… zvlášť, když
ji Blake přitahuje!

Ostrovy vášní – Proctor Candice
Milostný román odehrávající se ke
konci devatenátého století vypráví
Bratr a sestra – Trollopová Joanna
příběh
neohrožené
Indie
McKnightové,
která
odjakživa
Většina lidí ví, odkud pochází, kam
vyhledávala dobrodružství. Nyní
patří. David a Natálie nikoli. Vyrostli
cestuje Polynésií, aby mohla napsat
společně jako sourozenci, jsou silně
poutavou a pravdivou knihu o tomto
závislí jeden na druhém. Každého
území. Na nebezpečné cestě se jejím průvodcem po
ovšem porodila jiná matka. Na prahu
Jižním Pacifiku stane bývalý příslušník britského
čtyřicítky v nich zvítězí touha poznat
královského námořnictva, Jack Ryder. Osamělý a
své biologické matky. Není to
divokou přírodou zocelený muž je rozhodnut Indii jednoduchá cesta ani pro Davida a Natálii, není to
doprovodit pouze a jenom proto, aby jí dokázal, jak
ovšem snadné ani pro jejich
byla ve svých představách o původním obyvatelstvu
partnery a okolí.
naivní. Cestou však původní nevraživost mezi
Šmoulové – Šmoula kuchař
hlavními hrdiny přeroste v milostný cit.
Povolání světa – seznamte se se
Náhlá vzplanutí – Robertsová Nora
šmoulou kuchařem a jeho
První pohled: Vance nebyl jen
povoláním.
šikovný řemeslník, který se dal
přemluvit, aby Shane pomohl s
Šmoulové – Šmoula malíř
rekonstrukcí domu. Ve skutečnosti byl
šéfem stavební společnosti, jenž si
Dozvíte se, čím se každý den
přijel na venkov hojit rány po
zabývám. Užijeme si spolu
nevydařeném manželství. Že potká v
spoustu zábavy.
takovém zapadákově životní lásku na první pohled,

ČSÚ představil první výsledky Sčítání 2021
Podle výsledků sčítání
lidu žilo k 27. březnu
2021 v Česku 10.524.167
obyvatel. Jejich průměrný
věk byl 42,7 let a mezi
sečtenými bylo 50,7 %
žen a 49,3 % mužů.
Oproti minulému sčítání
vzrostl počet osob s vyššími stupni vzdělání. Ve
srovnání s rokem 2011 přibylo téměř 195 tisíc domů.
Sčítání 2021 začalo tzv. rozhodným okamžikem o
půlnoci z 26. na 27. března a skončilo v úterý 11.
května 2021. Jednalo se o historicky první online
sčítání lidu v naší historii. Počet obyvatel České
republiky činil 10 524 167 osob, což bylo o 87,6 tisíc
více proti předchozímu sčítání v roce 2011. „Je velmi
potěšující, že plných 85 % obyvatel se sečetlo
elektronicky a listinné formuláře se tak staly spíše
doplňkovou formou. Předčilo to naše původní
očekávání. Český statistický úřad také v maximální
míře využil data z registrů státní správy, aby
respondenty zatížil co nejméně,“ říká Marek Rojíček,
předseda Českého statistického úřadu. Sčítání přitom
probíhalo za nepříznivých podmínek pandemie
onemocnění covid-19.
Téměř polovina obyvatel (48,2 %) žila ve čtyřech
krajích – v hlavním městě Praze, kraji Středočeském,
Jihomoravském a Moravskoslezském. Hlavní město
Praha se od ostatních krajů odlišuje nejnižším
průměrným věkem 41,4 let, nejnižším podílem
obyvatel s českým státním občanstvím (86,1 %) a
nejvyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných osob
starších 15 let (33,7 %). V Karlovarském a Ústeckém
kraji byl nejnižší podíl vysokoškoláků a věřících
hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti a
nejvyšší podíl rozvedených a bez náboženské víry.
Nejstarší obyvatelé s průměrným věkem 43,8 let žili
ve Zlínském kraji.
V krajích na Moravě byl patrný vyšší podíl
obyvatel moravské národnosti.
Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let, přičemž o
něco vyšší byl u žen (44,1 let) než u mužů (41,2 let).
Od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i
ženy v průměru o 1,7 let. Mezi sečtenými
představovaly děti ve věku 0–14 let 16,1 %, osoby v
produktivním věku 63,5 % a senioři ve věku 65 a více
let 20,4 %. Zastoupení dětí mladších 15 let dosáhlo
nejvyšších hodnot (17,9 %) ve Středočeském kraji a
nejnižších (15,3 %) v hlavním městě Praze a
Karlovarském kraji. V produktivním věku (15–64 let)
se nacházel nejvyšší podíl obyvatel v hlavním městě
Praze (66,3 %) a nejnižší v Královehradeckém kraji
(61,9 %).

Ze sečtených obyvatel ve věku 15 a více let bylo
32,1 % svobodných a 45,6 % ženatých či vdaných.
Mezi ovdovělými výrazně převyšují ženy (13,3 %) nad
muži (2,9 %).
Podle Sčítání 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci.
Mezi nimi byly v populaci zastoupeny nejvyšším
podílem osoby se státním občanstvím Ukrajiny (1,4
%), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Obyvatelé
s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,5 %
populace a mimo zemí EU 3,2 % populace.
„Z výsledků sčítání vyplývá, že v České republice
nadále vzrůstá zastoupení osob s vyššími stupni
vzdělání. Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl 1,5
milionu a oproti minulému sčítání vzrostl i počet lidí s
úplným středním vzděláním zakončeným maturitou,“
upozorňuje Robert Šanda, věcný gestor Sčítání 2021.
Z patnáctiletých a starších obyvatel má již 53,1 %
alespoň střední vzdělání s maturitou nebo vyšší. Lidé
se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity
tvoří asi třetinu populace, stejně jako ti se středním
vzděláním s maturitou. Podíl
obyvatel s
vysokoškolským vzděláním byl 18,7 % (v roce 2011 to
bylo 13,2 %).
Dobrovolnou otázku na národnost zodpovědělo
68,4 % obyvatel. K české národnosti se přihlásilo 83,8
% z těch, kteří otázku na národnost vyplnili (konkrétně
6.033.621 osob), k moravské národnosti pak 5,0 %
(359.621 osob) a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších
národností byla nejčastěji deklarována národnost
slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská
(0,4 %). Oproti Sčítání 2011 vzrostl počet obyvatel
hlásících se ke dvěma národnostem. Nejčastějšími
kombinacemi jsou česká – moravská (179.721 osob),
česká – slovenská (59.336 osob), česká – evropská
(18.057 osob), česká – romská (15.841 osob) a česká –
německá (13.637 osob).
Odpověď na náboženskou víru, která rovněž
spadala mezi dobrovolné otázky, vyplnilo 69,9 %
obyvatel. V odpovědi 18,7 % z nich deklarovalo, že
jsou věřící a hlásí se k církvi nebo náboženské
společnosti. Z církví a náboženských společností byla
nejvíce zastoupena Církev římskokatolická, která
představovala desetinu všech odpovědí (741,0 tis.
osob). Odpověď „bez náboženské víry“ tvořila více
než dvě třetiny (68,3 %) odpovědí.
„Domovní fond se v Česku rozrostl na 2 353 024
domů a ve srovnání s rokem 2011 tak přibylo téměř
195 tisíc domů. Za posledních 30 let se jejich počet u
nás zvýšil dokonce o více než 484 tisíc, což představuje
pětinu celkového domovního fondu,“ říká Robert
Šanda. Nejrozšířenějším typem vlastníka domů byly
fyzické osoby, které vlastnily 88,4 % všech domů.
Druhou nejčastější
formou vlastnictví
bylo
„spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)“, které bylo

evidováno u 146.799 domů. Vlastnická struktura domů
nebyla poprvé v historii sčítání zjišťována přímo od
respondentů, ale byla odvozena z evidovaných údajů v
katastru nemovitostí. Zhruba každý čtvrtý dům v
Česku pochází ještě z období před rokem 1946.
Zveřejněná data bude Český statistický úřad v
příštích měsících dále doplňovat do většího územního

detailu. Ve druhém a třetím čtvrtletí 2022 přibydou
informace o bytech a další charakteristiky
obyvatelstva. Ve čtvrtém čtvrtletí budou zveřejněna
data o domácnostech a dojížďce. Veškeré aktuální
informace včetně tabulek a kartogramů jsou uvedeny
na webu www.scitani.cz.
Jolana Voldánová, tisková mluvčí Sčítání 2021

Letní čas je označení systémové úpravy měření a udávání času, při které se po část roku
(okolo letních měsíců) nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas,
který je o určitou hodnotu (obvykle o 1 hodinu) posunut dopředu. Účelem letního času má
být úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení. V Evropské
unii včetně Česka dochází ke změně času během poslední neděle března, respektive října.
Letní čas v roce 2022 začíná 27. března v 02:00 hodiny a končí 30. října v 03:00 hodiny.

Zimní branný závod v České Rybné
Dne 5.2.2022 se naše děti zúčastnily zimního
branného závodu v České Rybné. Soutěžilo se za
přísných covidových podmínek. Byl přesně určen čas
příjezdu pro každé družstvo, které po odběhnutí a
občerstvení odjelo domů, tak aby se družstva
vzájemně nepotkávala. Výsledky nám byly posléze
zaslány emailem.

Soutěž musela proběhnout za každého počasí. Na trati
jsme plnili disciplíny a to střelbu, uzle, zdravovědu,
požární ochranu, topografii, určování azimutu, hod
granátem a motání hadice. Důležitý pro nás byl také
skvělý výsledek v běhu, docela se nám dařilo. Mladší
se nám umístili na krásných místech a to 2., 3. a 4.
místo ze 14 hlídek. Starší pak 6. a 8. místo z 19
hlídek.

Krásná práce! Děkuji všem dětem i vedoucím za
tak skvělou práci a za přípravu a svůj volný čas
věnovaný dětem. Tyhle výsledky pak stojí za to.
Můžeme být po právu pyšní. A já jako hlavní
vedoucí jsem.
Lenka Faltusová.

kategorie mladších:
2. místo Bára, Matty, Lucas
3. místo Eliška, Cilka, Vanesa
4. místo Ríša, Lili, Anežka
kategorie starších:
6. místo Medák, Prokop, Denča
8. místo Ladík, Terka, Nikča

Každé družstvo mělo tři členy a soutěžilo se v
kategorii mladších a starších. Nás reprezentovala tři
družstva mladších a dvě družstva starších hasičů.

Vánoční zázrak
Když situace dovolí, chodí lichkovští dobrovolní
hasiči lampionový průvod po obci. Cíl světélkující
cesty je vždy na bojišti SDH Lichkov. Tam již čeká
pan Raušer z Vysokého Mýta, který nafukuje
balonky heliem. K balonku připojí každé dítko své
přání, co by chtělo od Ježíška a připíše také své
jméno
a
SDH
Lichkov.
Po
přivázání
přáníčka společně všichni balonky vypouštíme a
doufáme, že doletí přímo k Ježíškovi a snad i dojde
ke splnění přání
.
Po listopadovém pouštění balonků se opravdu
zázrak stal
. Balonek s přáním doletěl do zahrady
jedné moc hodné paní, která se rozhodla přání

splnit. A tak až z velké dálky, z městečka v Německu
kousek od holandských hranic, se na cestu do Čech
vydal dárek pro Moniku Martincovou. Cesta dárku
byla velice zdlouhavá, ale nakonec došel a vedoucí
mladých hasičů jej konečně mohli Monče předat.
Je to něco tak úžasného až nevymyslitelného, jak se
může balonek z Lichkova nechat unášet vzduchem
až do Německa a k tomu všemu přistane v zahradě
paní, která je původem z České republiky.
Moc
cizokrajnému Ježíškovi děkujeme.
Přejeme nejen dětem, ať věří ve splnění svých
snů a přání, vždyť vidíte! ZÁZRAKY SE DĚJÍ!
Za SDH Lichkov Lenka Macháčková
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