Pálení čarodějnic 30. dubna 2022; hřiště Lichkov; foto: Jaroslav Merta; více na straně 22

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Po období mimořádných opatření jsme měli možnost
19. března opět otevřít školu veřejnosti. Návštěvníci si
v průběhu akce mohli zopakovat psaní podle písanky
pro 1. ročník. Zjistili, že to vůbec není jednoduché, ale
statečně se s tím poprali. Výsledky jsou skvělé. Dále
měli možnost opakovat písemné dělení, oprášit
znalosti z vlastivědy, vyzkoušet si práci na interaktivní
tabuli i tvořit z keramické hlíny. Na závěr si poseděli
ve školní jídelně u drobného občerstvení a popovídali
si s rodinou nebo přáteli.

oblékli masky a s písní na rtech a doprovodu
harmoniky vyrazili na malý okruh centrem obce.
Mohli jste potkat sedláka se selkou, cikánku, Turka i
kobylu. Na mnoha místech jsme dostali pohoštění,
jako poděkování jsme hostitelům zapěli píseň navíc.
Bylo velice příjemné vidět úsměvy na tvářích všech
spoluobčanů, kteří se na nás přišli podívat. Ještě
jednou děkujeme za pohoštění a doufáme, že Vás za
rok budeme moci opět potěšit.
Marie Foglová, učitelka HV

UKLIĎME SI LICHKOV
V rámci projektu Ukliďme Česko jsme se letos poprvé
jako škola zapojili do úklidu Lichkova. V pátek 22.4.
na Den Země jsme vyfasovali, rukavice, kbelíky, pytle
a chňapky a vyrazili jsme na určenou trasu. Naše
nejmenší děti ze školky vyrazily od školy, kolem
kostela, podél řeky až k mostu u Martykánů, a poté se
vrátily spodní cestou zpět ke škole. Žáci a paní
učitelky ze školy vyrazili druhým směrem k
fotbalovému hřišti, poté spodem až k Lichkovskému
dvoru. Zpátky šla půlka dětí vrchní cestou kolem
hřbitova ke škole, kdy uklidily ještě hasičský areál.
Druhá půlka vyrazila podél silnici zpět ke škole.
Celkem se nám podařilo posbírat 8 pytlů odpadků.

Těší nás hojná návštěva a podpora. Naše škola
prochází změnami. Nový vzhled dostalo schodiště,
byla dokončena rekonstrukce družiny a přibyly nové
obrazy na stěnách. To vše vznikalo za pomoci a
spolupráce všech zaměstnanců, rodičů i dětí. Vážím si
toho a moc děkuji.
Irena Kosková, ředitelka školy

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Po krátké odmlce jsme si opět připomněli hojnost a
radovánky před dobou postní.

Žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci školy a školky

Nejvíce času jsme strávili na fotbalovém hřišti, kde se
nacházelo nejenom mnoho plastových lahví, kelímků
a skla, ale také obrovské množství nedopalků od
cigaret. A víte, že takový nedopalek se v přírodě
rozkládá až 15let, plastový kelímek 70 let a plastová
láhev dokonce 450let???? Prosím mysleme všichni na
to.

Komentáře žáků:
„Úklid mě bavil, snad to hřišti pomohlo. Našli jsme i
čtyři pneumatiky.“ (Daniel Römer)
„Mám z toho velmi dobrý pocit.“ (Bára Macháčková)
„Uklízení bylo fajn, dostali jsme chňapky a šli ke
statku, posbírali jsme toho hodně i cestou zpět, hlavně
hodně nedopalků.“ (Marek Brökl)
Za ZŠ a MŠ Lichkov Pavla Jelínková

„Taneční vystoupení“ ZUŠ Králíky. V červnu
ukončíme celoroční projekt „Olympijské hry“ a
společně s rodiči a přáteli školy přivítáme léto, kde
vyšleme předškoláčky do základní školy.
Přejeme všem krásný přicházející letní čas a
spousty slunečných dní.
Petra Kašková, vedoucí učitelka MŠ

ZDRAVÍME Z MATEŘSKÉ
ŠKOLKY

Opět se po čase hlásíme z naší družiny. Máme za
sebou spoustu práce a zážitků.
Za zmínku jistě stojí Karnevalové odpoledne plné her,
soutěží a smíchu. Součástí programu byla přehlídka
masek a minidiskotéka.
Měsíc březen jsme zakončili návštěvou Obecní
knihovny v Lichkově. Tímto bychom chtěli poděkovat
milé a vstřícné paní knihovnici Lence Richtrové za
krásné přivítání, trpělivost s jakou odpovídala na
všechny otázky dětí a v neposlední řadě za košík plný
sladkostí. Mnozí z nás byli v knihovně poprvé a jistě
ne naposled.

Květen se blíží rychlým krokem ke konci a na
dveře klepe léto. Počasí nám přeje, a tak si užíváme
společný čas v mateřské školce.
Druhý týden v květnu proběhl zápis do mateřské
školky a my se budeme od září těšit na nové
kamarády.

Od března je díky základní škole připraven
program pro naše předškoláčky „Kukátkem do školy“.
Díky tomuto programu se dostávají děti každé druhé
úterý do základní školy, kde se připravují na první
třídu. V této intenzivní a přirozené přípravě pomáhají
předškolním dětem děti z první a druhé třídy. Je radost
pozorovat děti, jak si umí poradit a vzájemně pomoci.
V dubnu jsme se účastnili akce „Uklidíme
Lichkov“ a těšili se na společné pálení čarodějnic,
které pro nás chystaly paní učitelky ze školy. Během
těchto jarních měsíců jsme si dvakrát vyjeli do Králík
na představení ZUŠ Králíky a moc se nám to líbilo.
Také jsme navštívili dvakrát Divišovo divadlo
v Žamberku, kde jsme zhlédli muzikál „Ledové
království“ a pohádku „O šípkové Růžence“. Koncem
měsíce dubna jsme začali jezdit na plavecký kurz,
který trvá až do konce června.
V květnu jsme přichystali odpoledne pro maminky
a na konci měsíce nás čeká společné focení. Měsíc
červen je nabitý akcemi – s dětmi vyrazíme vlakem na
výlet a budeme se těšit na Den dětí, který proběhne na
bojišti. Koncem měsíce se pojedeme podívat na

ŠKOLNÍ DRUŽINA

S knihou jsme také zahájili další měsíc a to hned 1.
dubna akcí Noc s Andersenem. Zúčastnili se opět
všichni školáci, kteří se podíleli i na tvorbě programu
a myslím, že jsme prožili prima odpoledne a noc.
Každý si přinesl svoji oblíbenou knihu, ze které
ostatním alespoň kousek přečetl nebo vyprávěl.
Samozřejmě došlo i na filmové pohádky a vyprávění o
spisovateli H. CH. Andersenovi. Další poděkování
patří maminkám, které nám upekly dobroty k večeři a
ke snídani, a které to bez nás celou noc vydržely.
Dále jsme se zapojili do jarní výzdoby školy, vyráběli
jsme dárky pro maminky k jejich svátku MDŽ a Dni
matek. Významnou událostí v průběhu posledního
dubnového týdne bylo pro nás již tradiční zdobení
obecní májky u hasičské zbrojnice. Pravidelně také
chodíme na vycházky jarní přírodou, hrajeme hry na
fotbalovém hřišti a školní zahradě. Užili jsme si i
sbírání květů pampelišek na výrobu medu nebo jarních
květin do společného herbáře.

S blížícím se koncem školního roku se samozřejmě Na konci tohoto krásného dne děti dostaly
těšíme na letní prázdniny a přejeme všem klidné a čarodějnické vysvědčení a na ohýnku spálily své
pohodové léto.
připravené čarodějnice a košťátka.
Alena Dostálková, vychovatelka

DEN MATEK
Ve čtvrtek 5.5. 2022 jsme se sešli s maminkami a
dětmi ze základní a mateřské školy, abychom oslavili
Den matek společným tvořením. Zdobili jsme
perníková srdce a vyzkoušeli si práci s keramickou
hlínou. Po vypálení nám jako památka zůstane
obrázek.
Komentáře žáků:
„Čarodějnice na zahradě byly super, užila jsem si to.
Nejlepší byly pokusy a pálení čarodějnice.“
(Natálka Švestková)
„Velice se mi líbilo, kolik tam bylo disciplín, všechny
mě bavily a bylo to hezky udělané, moc jsem si to
užila.“ (Hanča Luksová)
Pavla Jelínková, učitelka ZŠ

VÍTÁNÍ LÉTA – 28. června 2022

Celé tvoření se neslo v duchu přátelské atmosféry.
Hezké odpoledne jsme zakončili kávou a malým
občerstvením.
Tímto bych chtěla poděkovat maminkám za milou
návštěvu a celému kolektivu za spolupráci.
Již nyní se můžeme těšit na další společné setkání.
Veronika Faltusová, učitelka MŠ

ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA
V pátek 29. dubna jsme v naší škole společně strávili
krásný čarodějnický den. Vyučování začalo hodinou
čarodějnického zpěvu, potom děti dostaly karty
se jmény čarodějnic a různě po třídách hledaly ukryté
informace ke každé z nich. Poté už jsme všichni šli na
školní zahradu, kde se k nám připojili i naši kamarádi
ze školky. Všechny děti plnily různé čarodějnické
disciplíny, jako slalom na koštěti, hod myší, hadem či
pavoukem na cíl, hod bramborou do hrnce nebo hod
koštětem do dálky. V čarodějnické kuchyni děti
ochutnávaly různé kouzelné lektvary, jako třeba
kyselinu mravenčí, odvar z netopýra či myších ocásků,
ti nejodvážnější ochutnali i černý salát se žížalami.
V kouzelné laboratoři si zase děti mohly vyzkoušet
spousty pokusů např. barevnou sopku, kouzelné tužky,
duhu, tančící bublinky a kouzelné obrazce.

Školní rok se opět blíží ke konci a zdá se, že čas
letí stále rychleji. Celým rokem nás provázel projekt
SPORTEM KE ZDRAVÍ A PŘEKONÁVÁNÍ
PŘEKÁŽEK. Po uzavírání škol, distanční výuce a
časté práci u počítače jsme chtěli zdůraznit význam
sportu pro náš každodenní život i nutné úsilí sportovců
i obyčejných lidí při překonávání překážek. Opět jich
nebylo málo. My už víme, že nás posouvají vpřed, ale
potřebujeme i podporu a vzájemnou spolupráci. Na
společném setkání celý projekt vyhodnotíme a možná
i zavzpomínáme na staré časy v krátkém společném
cvičení.
Čeká nás také tradiční pasování předškoláků a
rozloučení se žáky 5. ročníku, tanečky, zpěv i
posezení s rodiči. Do 1. ročníku přechází 5 dětí. Učení
si mohou vyzkoušet v rámci pravidelného setkávání
v hodinách I. třídy KUKÁTKEM DO ŠKOLY.
Prostředí školy je tedy pro ně již známé a společně se
těšíme na zahájení nového školního roku. Tři žáci 5.
ročníku odchází na druhý stupeň. Přejeme jim mnoho
štěstí a úspěšný start s novými kamarády.
Děkujeme obci, rodičům a příznivcům školy za
jejich podporu a pomoc. Uvědomujeme si, jak je škola
v malé obci důležitá. Má i mnoho výhod. Patří mezi
ně klidné rodinné prostředí, spolupráce mezi
mateřskou a základní školou, vzájemné vrstevnické
učení a opravdu individuální přístup ke každému
žákovi.
Přejeme všem krásné léto, klid, pohodu, a hlavně
dostatek odpočinku.
Irena Kosková a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lichkov

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 11. dubna 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), Milan Sedláček (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Neomluveni: Přizváni:
Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
6x (19:50 hod.– 2x odchod, 19:52 hod. – 3x odchod a 20:21 hod. – 1x odchod)

Č.j.: 21/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Štěpána Kalouse a pana
Milana Sedláčka a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 7 – 0 – 2, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 22/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání ZO,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 23/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6. dubna 2022 – bez
výhrad.
Č.j.: 24/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr instalace sněhových zábran na střechu kostela sv.
Josefa – dělníka v Lichkově, zhotovitel veřejné zakázky bude vybrán na základě výběrového řízení
provedeného průzkumem trhu, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 7 – 0 – 2, usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje provedení opravy střechy sálu KD v rozsahu (střecha nad sálem),
zhotovitel veřejné zakázky bude vybrán na základě výběrového řízení provedeného průzkumem trhu, mimo
režim zákona o zadávání veřejných zakázek,
1
N

2
N

3
N

4
N

5
A

6
A

7
Z

8
A

9
Z

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

výsledek hlasování: 3 – 4 – 2, usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 25/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr výstavby dětského hřiště s účelovou komunikací ke
hřbitovu a s navazujícím chodníkem k dětskému hřišti,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 5 – 1 – 3, usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr modernizace veřejného osvětlení – výměna stávajících
osvětlovacích těles větve na horní konec – 19 ks po á Kč 5.000,--, zhotovitel veřejné zakázky bude vybrán na
základě výběrového řízení provedeného průzkumem trhu, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 1 – 6 – 2, usnesení nebylo schváleno.
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Č.j.: 26/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov vydává Změnu č. 1 Územního plánu Lichkov formou opatření obecné
povahy. Změna č. 1 Územního plánu Lichkov není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami
územního rozvoje Pardubického kraje a se stanovisky dotčených orgánů,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 27/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje, v souladu s § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. 2
Územního plánu Lichkov zkráceným postupem pořizování,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 28/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pana Mgr. Romana Richtra určeným zastupitelem pro
projednávání Změny č. 2 Územního plánu Lichkov,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 8 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 29/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje svá usnesení pod Č.j.: 96/21 a 97/21 ze dne 15. listopadu
2021 z důvodu opravy a doplnění Žádosti o realizaci směny nemovitostí se Státním pozemkovým úřadem pod
Č.j.:OULi/1116/eč.1279/2021,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 30/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – směnu části pozemkové parcely č. 3426, orná
půda o výměře 40.909 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 31/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje podání Žádosti o realizaci směny nemovitostí se Státním
pozemkovým úřadem – dle přílohy (obec požaduje ppč. 206/1, 204/2, 203/1, 752/4, 752/7, 74/1, 3107, 3277,
735/1 a 224/11, obec nabízí část ppč. 3426, orná půda o výměře 40.909 m2, obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí) a pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 7 – 1 – 1, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 32/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje svá usnesení pod Č.j.: 79/21 ze dne 13. září 2021 a pod Č.j.:
12/22 ze dne 14. února 2022 z důvodu zpětvzetí žádosti směny nemovitostí ze strany žadatelů,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
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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.: 33/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup pozemkové parcely č. 780/6, trvalý travní porost o
výměře 28 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, za částku ve výši Kč 4.360,-- a pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 34/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup pozemkové parcely č. 137/1, trvalý travní porost o
výměře 223 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, za částku ve výši Kč 37.690,-- a
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy,
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 35/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-122008331/VB/1, Lichkov, Lichkov, Fla, kVN, KTS, úpr. NN – 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.
Č.j.: 36/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-058542 VPIC
Lichkov (UO), Trafostanice ČEZ – 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.
Č.j.: 37/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. st. 421, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 38/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci ve výši Kč 30.000,-- pro pobočný spolek SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Lichkov, IČ: 61238180, na činnost organizace a na práci s mládeží v roce 2022
v rámci projektu: „Zahradní sekací traktůrek“ – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o
dotaci,
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 39/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem budovy restaurace „U nádraží“ na adrese Lichkov
čp. 189, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, ekonomickému subjektu Kamil Bohdík Novák, IČ: 08571082, se
sídlem na adrese Lichkov čp. 70, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, nájem od 07/2022 na dobu neurčitou,
měsíční nájemné ve výši Kč 1.000,-- a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní 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.: 40/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ekonomickým subjektem David
Mucha, IČ: 86691392, se sídlem na adrese Lichkov čp. 165, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, na akci
„Oprava komínu, fasády a střechy s příslušenstvím obecního sálu v Lichkově“, dle podlimitní veřejné zakázky
provedené průzkumem trhu, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, v nabídkové ceně Kč 106.974 s
DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 9 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 41/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2022 – dle
přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 42/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 02/2022 z 3. března 2022 –
dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 43/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 03/2022 z 21. března 2022 –
dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 44/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/2022 z 11. dubna 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 11. dubna 2022
řešeno ve spolupráci investor/projektant/technický
Rozpočtové opatření č. 01/2022 z 14. února 2022,
dozor/zhotovitel
projednané a schválené Zastupitelstvem obce
Lichkov dne 14. února 2022 pod Č.j.:20/22 – dne  veřejného osvětlení – poděkování občanům za ořez
1. ledna 2022 nabyla účinnosti vyhláška č.
větví zasahujících do vedení – nyní již bez
412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě v platném
výpadků
znění, kterou došlo ke zrušení položky 1340. Od  poděkování ZŠ a MŠ Lichkov a dobrovolníkům za
tohoto data není přípustné, aby se položka 1340
masopustní průvod v Lichkově – velká účast
objevila ve výkazu FIN 2-12 – po konzultacích  poděkování ZŠ a MŠ Lichkov za den otevřených
s Krajským úřadem Pardubického kraje, krajskými
dveří – pěkná akce s velkou účastí
auditorkami a daňovým poradcem, starosta provedl  zaměstnanci školy dokončili akci k dovybavení
opravu Rozpočtového opatření č. 01/2022 z 14.
školní družiny
února 2022. Oprava je vyvěšena na obou úředních  byla dokončena oprava vzájemných hranic a
deskách obecního úřadu a dále na webu v sekci
scelování pozemků pod místními komunikacemi –
„rozpočet“.
cesta u třech mostů, cesta u Šveců a cesta
vodovod – oprava vodovodu od čp. 45 po čp. 58 –
k Šulcově špici, zbývá dokončit zápis pozemků
stavba byla dokončena a předána, je odsouhlasen
pod pěšinou pod obecním úřadem č. UK28 – po
položkový rozpočet a zjišťovací protokol, je
zápisu bude změna pasportů místních a účelových
zaměřeno skutečného provedení stavby – nově jsou
komunikací
na řádu jenom nadzemní hydranty, podklady o  bylo provedeno zaměření cesty u Šenkových a u
provedené opravě byly předány hygieně, probíhá
Vacka s návrhem na dělení, probíhají jednání
platba z obnovy vodovodu
s vlastníky k odsouhlasení hranic pozemků, k
poděkování občanům za vstřícnost, trpělivost a
vypracování geometrického plánu a k možnostem
spolupráci při prováděných pracích na soukromých
odkupů/směn
pozemcích a při přepojování řádů a přípojek
 pokračují přípravné práce ke skartačnímu řízení
stávající vodovodní řád od čp. 58 po čp. 52 –  probíhá úklid po zimě (ořez dřevin, chodníky,
vedení DN 40 (v této lokalitě, kapacitně, není
komunikace, veřejná prostranství
možné napojit další nemovitosti na vodovodní řád  poděkování zahrádkářům za úklid parčíku a za
bez výměny vodovodního řádu alespoň za DN 80)
osázení truhlíků a květináčů na obci a na škole
posílení vodovodu – nový vrt – stavba pokračuje,
byla zjištěna chyba v projektové dokumentaci, je

 byla opravena vrata prodejny Radka poškozená po
DN – pojišťovna plnila v plném rozsahu bez
spoluúčasti – viník neznámý
 byla opravena vrata garáže u restaurace + nové
dveře a okno; do střechy nám opět někdo nacouval,
je posunutý okapový žlab – bez škody; k rohu
budovy zabetonujeme kolejnici – správní řízení
s možným viníkem probíhá
 pokračuje planýrka placu u fabriky
 odpady – od 1. dubna 2022 se nově uplatňují
odpočty na DPH
 12. dubna 2022 proběhne jednání ohledně
vypořádání třech připomínek ke zřízení Evropsky
významné lokality u pískovny
 4. května 2022 od 14:00 hodin v restauraci U
nádraží – neformální setkání rodáků
 23. a 24. září 2022 – komunální volby, mandát
zastupitelům končí uplynutím prvního dne voleb,
nadále na obci pouze starosta a místostarosta

 nedoplatky vůči obci k 11. dubnu 2022 (nedoplatky
po splatnosti): vodné a stočné za 1/3 2021 Kč
2.720,-- (původně Kč 4.676,--) – splátky jsou
hrazeny dle dohodnutého splátkového kalendáře;
vodné a stočné za 2/3 2021 Kč 968,-- (původně Kč
6.210,--); vodné a stočné za 3/3 2021 Kč 3.448,(původně Kč 31.802,--) doplatek za dvě odběrná
místa; odpady 2020 Kč 60,-- (původně Kč 60,--) –
jeden poplatník; odpady 2021 Kč 1.000,-(původně Kč 1.000,--) – dva poplatníci;
neuhrazené faktury Kč 2.405,-- – jedna faktura,
bude žaloba k okresnímu soudu
 plnění rozpočtu k 31. březnu 2022: příjmy
schválené ve výši Kč 10.481.986,--; upravené Kč
10.503.636,--; skutečnost Kč 3.121.299,-- – příjmy
na 29,72 %; výdaje schválené ve výši Kč
11.530.922,--; upravené Kč 11.666.215,--;
skutečnost Kč 2.847.772,-- – výdaje na 24,41 % –
finka je vyvěšena na webu.

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 16. května 2022
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie Foglová (5), Zdeněk
Brůna (6) – odchod v 18:52 hodin, Štěpán Kalous (7), Milan Sedláček (8) a Alexandra Stejskalová
(9)
Omluveni:
František Faltus (3)
Neomluveni: Přizváni:
Hosté:
3x (18:52 hod.– 2x odchod a 18:57 hod. – 1x odchod)

Č.j.: 45/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana
Jaroslava Mertu a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 6 – 0 – 2, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 46/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání ZO o body č. 2i) a
2k),
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 47/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navýšení rozpočtu akce „Posílení vodního zdroje vodovodu
obce Lichkov“ o Kč 36.177,44 a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 5.
srpna 2021 a dále k podpisu Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 1852/I ze dne 3. ledna 2019 a současně
pověřuje starostu obce k jednání ve věci vymáhání vzniklé škody,
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

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

výsledek hlasování: 7 – 0 – 1, usnesení bylo schváleno.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr nákupu rodinného domu čp. 171 v obci Lichkov, stojící na
pozemkové parcele č. st. 5, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 3 – 5 – 0, usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 48/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. st. 5, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 49/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. st. 421, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – zastavená plocha a nádvoří o výměře 24 m2, za Kč 24.000,--, a to
obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem na adrese Děčín, Děčín IV – Podmokly, ul.
Teplická čp. 874/8, psč. 405 02 – pošta Děčín a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy – dle přílohy,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 50/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok
2022, č. OKŘ/22/21824, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161, poskytována dotace ve výši Kč 10.800,-- a
pověřuje starostu obce k odpisu smlouvy,
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Informace o počtu zastupitelů na následující volební období na úřední desky.
Č.j.: 51/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 05/2022 z 20. dubna 2022 –
dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 52/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočtové opatření č. 06/2022 z 16. května 2022 – dle
přílohy,
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

výsledek hlasování: 8 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 53/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
č. OŽPZ/22/22495, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161, poskytována dotace ve výši Kč 63.527,-- 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.: 54/22 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navýšení rozpočtu akce „Oprava komínu, fasády a střechy s
příslušenstvím obecního sálu v Lichkově“ o Kč 11.252,-- s DPH, tedy na celkovou částku ve výši Kč 118.226,-s DPH, a to z důvodu přistoupení zhotovitele k plátcovství DPH,
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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 16. května 2022
10.000,--, výhledově bude třeba řešit výměnu
posílení vodovodu – nový vrt – stavba je
transformátoru 22 kV/400 V na stávajícím
pozastavena, čeká se na dodávku technologie
příhradovém stožáru
odradoňování s akumulační nádrží s příslušenstvím,
úprava ovládání a blokace chodu čerpadel, …
 20. května 2022 – závěrečný audit hospodaření
obce za rok 2021
pokračují přípravné práce ke skartačnímu řízení
garáž u restaurace – správní řízení s viníkem  31. května 2022 – Správní rada Sdružení obcí
ORLICKO v Kameničné
nehody z 08/2021 probíhá, zatím nepravomocné
rozhodnutí
 restaurace U nádraží – stávající nájemce bude mít
otevřeno do konce měsíce května, v červnu předání
kotelna sálu – nové dveře, zednické práce ze strany
obce jsou pozastaveny – co bylo možné, je hotovo,  23. a 24. září 2022 – komunální volby a doplňovací
čeká se na stavbu komínu k pokračování
volby do 1/3 senátu, mandát zastupitelům končí
zednických prací (podlaha, štuky, výmalba a
uplynutím prvního dne voleb, nadále na obci pouze
vystrojení kotelny)
starosta a místostarosta
pokračuje planýrka placu u fabriky a úklid budovy  15. října 2022 – posvícení + setkání rodáků – hraje
pan Štěrba, jedná se o předtančení (dopoledne
mostní prohlídky – po domluvě s mostařem budou
otevřeme vojenské muzeum, školu a kostel, ČOV,
provedeny v příštím roce, CN podá do návrhu
…)
rozpočtu na rok 2023

5. listopadu 2022 – divadlo (soubor z Helvíkovic)
12. dubna 2022 proběhlo jednání ohledně
vypořádání třech připomínek ke zřízení Evropsky  25. – 26. listopadu 2022 – lichkovský jarmark
významné lokality u pískovny – vlastníci pozemků  pátek 20. ledna 2023 – II/IV obecní ples – hraje
a obec nesouhlasí se zřízením, bude rozhodováno
Pětka Králíky
na úrovni krajského úřadu – zařídíme se dle  ČSÚ – nová metodika k výpočtu počtu obyvatel
rozhodnutí
v obcích vycházející z výsledků posledního Sčítání
14. května 2022 proběhlo neformální setkání
lidu, domů a bytů – obci zpětně vypočteno k 1.
rodáků – pěkná akce, plná restaurace, poděkování
lednu 2021 celkem 498 obyvatel (původně 533) a
panu Milanu Foglovi st. a spol. za hudební
k 1. lednu 2022 celkem 511 obyvatel (dle centrální
vystoupení
evidence obyvatel 536) – starosta podal stížnost na
obec požádala o závazné stanovisko k instalaci
nepřesnosti a markantní rozdíly v porovnání
nových DZ na části cesty u Šveců a na třech
s centrální evidencí obyvatel, seznamem voličů a
mostech – omezení nákladní dopravy v souvislosti
obecní evidencí – čekáme na vyjádření a na dodání
s výstavbou nových RD v dolní části obce
jmenného seznamu osob, které nebyly do počtu
obyvatel zařazeny se zdůvodněním jejich
nové vedení VN z Lichkova do Mladkova – obec
nezařazení a doložením podkladů pro nezařazení a
nesouhlasí s umístěním nadzemního a kabelového
validace podkladů pro nezařazení, a to u každého
vedení na obecních pozemcích u ČOV
nezapočteného občana – dle vyjádření bude starosta
dotace na výsadbu stromů – byly osloveny dvě
následně činit další kroky (podání stížnosti NKÚ,
firmy, zatím nikdo nereagoval, alokované finanční
žaloba, …); od počtu obyvatel se odvíjí obecní
prostředky mají být vyčerpané
příjmy v rámci RUD (rozpočtového určení daní)
stomatologie v Mladkově – pan Mgr. Václav Vlček

nedoplatky vůči obci k 16. květnu 2022
sehnal kontakt na dvě lékařky z Ukrajiny, mají
(nedoplatky po splatnosti): vodné a stočné za 1/3
zájem v Mladkově pracovat, s krajem jedná se o
2021 Kč 2.220,-- (původně Kč 2.720,--) – splátky
způsobu zaměstnání – je třeba zajistit akreditované
jsou hrazeny dle dohodnutého splátkového
pracoviště a vybavení ordinace, poděkování panu
kalendáře; vodné a stočné za 2/3 2021 Kč 968,-Mgr. Václavu Vlčkovi
(původně Kč 968,--); vodné a stočné za 3/3 2021
od 1. května nám jsou u služeb účtovány palivové
Kč 921,- (původně Kč 3.448,--) doplatek za jedno
příplatky = zdražení služeb
odběrné místo; odpady 2020 Kč 0,-- (původně Kč
11. května 2022 opětovná porucha trafostanice
60,--); odpady 2021 Kč 500,-- (původně Kč 1.000)
úpravny vody č. 0686 ve vlastnictví obce, výměna
– jeden poplatník, nevíme kde je; neuhrazené
primárních pojistek na straně VN – více jak Kč

faktury Kč 2.178,-- – jedna faktura, dne 5. května
2022 byla podána žaloba k Obvodnímu soudu pro
Prahu 2, dle sídla podnikání – Žaloba o zaplacení
částky ve výši Kč 2.178,-- s příslušenstvím, s
návrhem na vydání platebního rozkazu
 plnění rozpočtu k 30. dubnu 2022: příjmy

schválené ve výši Kč 10.481.986,--; upravené Kč
10.696.363,--; skutečnost Kč 3.758.299,-- – příjmy
na 35,14 %; výdaje schválené ve výši Kč
11.530.922,--;
upravené
Kč
12.049.694,--;
skutečnost Kč 4.883.225,-- – výdaje na 40,53 % –
finka je vyvěšena na webu.

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.

Sdružení obcí Orlicko je dlouhodobě aktivní v bezpečnosti dopravy
Sdružení obcí Orlicko oslaví v tomto roce 30. výročí
své existence. Rád bych v příspěvcích připomněl jeho
činnost v řadě oblastí, které pozitivně ovlivňují rozvoj a
život v regionu Orlicka.
Dnes se poohlédnu za aktivitami Orlicka v oblasti
dopravy a zejména pak v oblasti bezpečnosti chodců a
cyklistů. Bezpečnost dopravy je jednou ze strategických
priorit rozvoje Orlicka. Tomu odpovídá řada realizací
uskutečněných v uplynulých letech. To, že se
soustředíme na posílení bezpečnosti cyklistů a chodců
při dopravě zejména do práce, za vzděláním a za
službami, ale využívají je i turisté, je vidět na řadě míst
v regionu, kde se setkáváte s cyklostezkami, když
většina z nich je investicí právě svazku Orlicka.
Nejstarší námi vybudovanou cyklostezkou je
Cyklostezka Žamberk – Lukavice – Letohrad, kterou
jsme dokončili v roce 2011, měří 4,6 km a stála 35 mil.
Kč. Investici jsme spolufinancovali z prostředků
Evropské unie a Státního fondu dopravní infrastruktury.
V roce 2012 následovala stavba Cyklostezky Červená
Voda – Králíky o délce 5,4 km a v hodnotě 22 mil. Kč.
Zde nám dotačně pomohl Státní fond dopravní
infrastruktury.
Protože příprava každé dopravní stavby je velmi
náročná zejména z důvodu vypořádání vlastnických
vztahů k potřebným pozemkům, další cyklostezky jsme
dokončili až v roce 2021 a to hned dvě. Z prostředků
Evropské unie prostřednictvím MAS Orlicko, z.s. jsme
realizovali Cyklostezku Šušek (Písečná) – Valdštejn
(Hnátnice), která je dlouhá 1,3 km a stála Orlicko přes 7
mil. Kč. Závěrem roku jsme dokončili výstavbu
Cyklostezky Letohrad – Šedivec o délce 1,4 km v ceně
10 mil. Kč za přispění Státního fondu dopravní
infrastruktury.
U financování všech uskutečněných i připravovaných
cyklostezek je nutné zmínit finanční podíly obcí na
přípravě i vlastní výstavbě, jejichž území se cyklostezky
spádově týkají.
Jak jsem uvedl výše, bezpečnost dopravy je jednou
z hlavních priorit Orlicka, a proto pokračujeme
intenzivně na projektové přípravě dalších cyklostezek.
Nejdále je příprava Cyklostezky Jablonné – Bystřec (k
Formplastu), která bude stavebně velmi náročná, když
prochází kolem lomu v Mistrovicích v úzkém prostoru

mezi silnicí, železnicí a Tichou Orlicí. Pokud v tomto
roce vyřešíme vlastnické vztahy, mohli bychom v roce
2023 žádat o dotaci na vlastní výstavbu.
Rozpracovanou máme také Cyklostezku Žamberk –
Líšnice – Nekoř, která je akutní zejména pro zajištění
bezpečného pohybu chodců a cyklistů v Líšnici a dále
Cyklostezku Žamberk – Kunvald – Rokytnice
v Orlických horách. Tato poslední cyklostezka je
důležitá z pohledu cestovního ruchu a cykloturistiky,
když podstatně usnadní návrat cyklistů z hřebene
Orlických hor do našeho podhůří. Nicméně u obou je
k realizaci, zejména díky nedořešeným vlastnickým
vztahům k pozemkům, ještě dlouhá doba.
Tím však záměry Orlicka ve výstavbě cyklostezek
nekončí. V tomto roce chceme zahájit projekční přípravu
Cyklostezky Těchonín – Mladkov – Lichkov a snad i
Králíky – Dolní Morava.

Závěrem mi dovolte vyjádřit víru v pokračování
dostupnosti evropských i národních dotačních zdrojů na
podporu bezpečnosti dopravy, ale též v pochopení všech
dotčených subjektů a vlastníků, kterých se naše aktivity
v oblasti výstavby cyklostezek dotýkají. A také chci
velmi poděkovat zastupitelům měst a obcí, které na
přípravu a výstavbu potřebných cyklostezek přispívají.
Bez jejich dobré vůle a finančního přispění by jakékoli
stavby cyklostezek nebyly reálné.
V jednom z dalších příspěvků si vám dovolím
přiblížit aktivity Orlicka v oblasti podpory cestovního
ruchu v našem krásném území.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

KALENDÁRIUM
 1952 +Fráňa Šrámek, spisovatel (*19.1.1877)
+Jiří
Voskovec,
herec,
spisovatel
pranostiky: „Jaký červen takový i prosinec“,  1981
(*19.6.1905)
„Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne se

2015 +Sir Nicholas Winton, zachránce 669 dětí za
kositi“.
2. sv. války (*19.5.1909)
 1. 6. 1817 český konstruktér a vynálezce Josef
 1.červenec je světový den architektury
Božek poprvé předvedl parní loď na Vltavě.
 teploty: min. 8,8 (1969), max. 35,3(2019)
 1850 v Praze zahájen provoz na Negrelliho
 2. 7. 1947 Československo po nátlaku Sov. svazu
viaduktu.
odmítlo Marshalův plán
 1953 měnová reforma v ČSR.
 1917 bitva u Zborova
 1850 v habsburské monarchii vydány první
 1932 *Waldemar Matuška, zpěvák (+30.5.2009)
poštovní známky.
 1983 +Vladimír Neff, spisovatel (*13.6.1909)
 teploty: min. 4,2 (1977), max. 31,9 (1927)
 1996 +Miloš Kirschner, loutkář (divadlo Spejbla a
 2. 6. 1297 Václav II.
Hurvínka) (*16.3.1927)
 1541 požár zničil dvě třetiny Malé Strany a severní
část Pražského hradu, na hradě shořely i Desky  teploty: min.9,0 (1849), max. 34.5 (1905)
červen

zemské
 1848 v budově muzea v Praze začal první
Slovanský sjezd
 1898 obchodník Ladislav Rott podal městské radě
první návrh na pražské metro (tehdy bylo metro
pouze v Londýně a v Budapešti
 1896 Guglielmo Marconi získal patent na svůj
vynález – rádio
 1953 korunována královna Alžběta II.
 1904 *František Plánička, fotbalový brankář
(+20.7.1996)
 1922 +Josef Václav Myslbek, sochař (*20.6.1848)
 10 .6. 1348 základní kámen hradu Karlštejn
 1942 Němci vyhladili Lidice
 24. 6. 1942 nacisté vyhladili osadu Ležáky
 1726 historicky první zednářská lóže v Českých
zemích v pražském paláci Fr. Ant. Šporka, dnes je
v Česku 23 lóží, mají kolem 600 členů
 1947 *Helena Vondráčková
červenec
pranostiky: „Co červenec neuvaří – srpen nedopeče“.
 1. 7. 1300 ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře začala
ražba Pražského groše
 1883 v Praze vydán první telefonní seznam
 1930 Čs. aerolinie uskutečnily první mezinárodní
let Praha-Záhřeb
 1991 ukončena platnost Varšavské smlouvy
 776 př. Kr. první řecké olympijské hry (=počátek
řeckého kalendáře)
 1903 start prvního ročníku cyklistický závodu Tour
de France
 1908 signál SOS zaveden jako celosvětové volání o
pomoc
 1899 * Jindřich Plachta, herec (+6.11.1951)

srpen
pranostiky: „Když fouká v srpnu severák, bude dlouho
pěkně pak“. „Jak Vavřinec (10.8.), Bartoloměj (24.8.)
zasmaží, tak se podzimek daří“.
 1. 8. 1832 začala pravidelná doprava koněspřežnou
železnicí České Budějovice – Linec
 1291 vznik Švýcarské konfederace
 1848 *František Kmoch, dirigent a skladatel
(+30.4.1912)
 1348 +Blanka z Valois, první manželka Karla IV.
(*1316)
 teploty: min. 10,1 (1957), max 30,6(1994)
 2. 8. =památný den romského holokaustu
 1892 měnová reforma na území Rakouska –
Uherska zavedla jako platidlo od 1. 1. 1900 korunu
místo dosavadního zlatého
 1949 *Olga Sommerová, film. dokumentaristka
 1922 +Alexander Graham Bell, vynálezce telefonu
(1847)
 teploty: min.9,7 (1935), max. 34,6(2018)
Josef Stejskal

Významná jubilea
červen:
Loufek Jaroslav

80

červenec:
Mlynářová Zdenka
Pšondr Antonín
Kalous Josef
Matoulková Jarmila

86
82
80
80

srpen:
Stejskal Josef
Schreiber Jiří
Rosenberger Richard
Mucha František

87
82
82
65

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 srpna 2022, v případě nezastižení pracovníkem obce budete vyzváni k
samoodečtu – platby v měsíci září 2022, po doručení faktury do schránky
obecní knihovna – 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 13. června 2022 od 18:00 hodin
a 12. září 2022 od 17:00 hodin, vždy v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Zahrádkáři Lichkov – brigáda, úklid parčíku před čp. 43 v Lichkově, 27. března 2022, foto: Vlasta Pšondrová

Střípky z historie obce podle čísel domů – (čp. 185-213)
čp. 185
čp. 187
čp. 188
čp. 189
čp. 190
čp. 191
čp. 192
čp. 193
čp. 194
čp. 195
čp. 196
čp. 198
čp. 199
čp. 200
čp. 201
čp. 202
čp. 203
čp. 204
čp. 205
čp. 206
čp. 207
čp. 208
čp. 209
čp. 210
čp. 211
čp. 212
čp. 213

ZŠ a MŠ od r.1947 zde bydlel řídící Josef Kudláček, Karel Nový, Jaroslav Strnad, Stančíková,
Martínkovi
Lohniský (zámečnická dílna), Štěpánek, dnes Dvořáčková, Kubaník
Chlumecký, Fričová, Harnychovi, Strádovi, Valentovi, Liebichovi, Frintovi, Skalníkovi
před a za války hotel Dittrich, pak Jednota Ústí n. O., od r. 1991 je v majetku obce: Čápovi,
Ferdjukovi, Karpeňková, Křivohlávková, Marek, Nožková, Šípek, Hůlkovi, Pláškovi – nájemců,
kteří zde nebydleli, bylo jistě víc
Dvořákovi (holičství), Matuš, Šolc, Filipovi
továrna
Kalousovi, Kyral, Staněk, Veselý, Šulcovi, Špikovi, v současnosti neobydleno
Synkovi, Dolečkovi, v současnosti rekreační dům Tománek
Faltus Josef (od r. 1980 - úmrtí – neobydleno)
rodina Faltusova – zemědělská usedlost
Čápovi, Kašíkovi, Malošková M., Maryška, Nový, Novotná M., Valentovi, Adamcovi,
Černohousovi
Filipovi Letohrad (novostavba\dosud bez kolaudace)
Mitvalská, Ješinovi, Netušilovi, Karlíkovi, Krčmářovi, Stejskalová (1953), Žáková, Joštovi,
Špárníková
Vorlický (dentista), mateřská škola, Tichý, Liebichovi, Železná, Dioment
Křivohlávkovi, Duspiva, v současnosti rekreační domek Frölichová
Weigertová, Mrština, Pavel, Mlynář, Wimmer, Barnetovi, Beschomerová
budova OÚ s knihovnou a dříve poštou, Sedláček, Veselý, Bielčíkovi a dva sociální byty
Malečkovi, Mertovi
Vítkovi, Budišová, Pšondrovi
kdysi i prodejna obuvi, Pichner, Kosohorský, Schreiberovi
Novák, Knap, Vágner, Doleček Jan
Burešovi, Motyčkovi, Wimmerovi, Bednářovi
původně prodejna Jednoty, Mikyska Výprachtický, Jareš, Dušek, Kryštofek, Kastner, Mucha Al.
Faltusovi – přístavba k čp.195
Richtrovi, Balonovi
Netušilovi, Chaplygin
Duškovi, Minxovi, Náglovi

Příště bych rád ukončil celý seriál pohledem na čísla evidenční (E).
Josef Stejskal
museli včas odejít. A už tu bylo opět loučení, a jak
doufali, snad ne nadlouho. Ale setkání pokračovalo do
Bylo nedlouho po obědě v sobotu 14. května, když pozdních večerních hodin.
se obecní hospoda začala plnit místními,
vzdálenějšími i těmi vzdálenými zdejšími rodáky nebo
i bývalými občany natěšenými na shledání dávných
známých. Posléze přijížděli nebo i přicházeli někteří s
hůlkou nebo holemi, jak jim zdravotní stav dovoloval.
A tak následovalo vzájemné vítání, často i
představování, protože léta, po která jsme se neviděli,
zanechala mezery v paměti jak na změněné podoby,
tak na jména.
A bylo o čem si povídat, obnovovat zaváté zážitky,
svěřovat se s rodinami i vnoučaty. A tak hospoda
Díky obci, knihovně i SPOZ-u za to, že se chopili
hučela a hostinský se měl co otáčet.
spontánnímu přání na setkání, které vyplynulo z
Díky panu Foglovi st., který dal dohromady známé nedávného setkání seniorů. A i těm, kdo o této akci
muzikanty, a starostovi, který je dovezl, se odpoledne zpravili své dávné známé. Děkujeme, bylo to hezké.
proměnilo v rychle ubíhající čas. Někteří, ti vzdálení,
článek Josef Stejskal, foto Milan Fogl

Neformální setkání rodáků

Fatální omyl – Wyler Allen
V nemocnici zemře mladý muž na
nezvladatelný otok mozku. Doktor
Tyler Mathews pátrá po příčině a
dospěje k děsivému odhalení
za
úmrtí může příliš vysoká dávka
radiačního záření, kterou nastavil
nový počítačový systém. Doktor
pravdivě ohlásí událost příslušným
orgánům i vedení nemocnice, ale ti vše popřou a
tvrdí, že šlo o selhání lidského faktoru. Tylerovi
nezbývá než rozehrát vysokou hru. Netuší, komu
může důvěřovat a komu ne, ale ví, že jde o život jemu
i všem pacientům.

Na vlastní kůži – Moro Javier
Poutavé
dobrodružství,
jehož
autorem je zkušený novinář a
osvědčený autor, popisuje skutečnou
událost, kterou bychom dnes mohli
nazvat humanitární misí. Na počátku
19. století se španělský král na
doporučení lékařů rozhodl vypravit
do zámoří expedici, jejímž cílem
bylo rozšířit právě objevenou vakcínu proti černým
neštovicím v Americe a na dalších územích a zbavit
tak tamější obyvatelstvo ničivé nemoci. Součástí
námořní výpravy byli lékaři, ale i dvaadvacet dětí a
mladá žena, která o ně pečovala. Právě Isabel se stává
hlavní hrdinkou příběhu a její nevšední osud,
Nepatrná šance – Wyler Allen
schopnosti, krása i odvaha udrží čtenáře v napětí do
Neurochirurg a vědec Russell poslední stránky.
Lawton pracuje na počítačovém
Poustevník – Rydahl Thomas
systému, který ochrnutým lidem
umožní ovládat končetiny pomocí
Na pláži na kanárském ostrově
myšlenky. Jenže někdo chce vynález
Fuerteventura se najde havarované
zneužít a neštítí se sáhnout k
auto. Na zadním sedadle je
jakýmkoli prostředkům. Doktor
kartonová krabice a v ní leží tělo
začíná zoufalý zápas o život svého dítěte a nevinných
chlapečka. Nikdo neví, jak se mrtvé
lidí, kteří se mají stát obětí atentátu...
dítě jmenuje, a po řidiči vozu není
nikde ani stopa. Vražda je to
Skalpel – Carson Paul
poslední, co na Fuerteventuře
Po chodbách dublinské Ústřední potřebují. Bary a větrem bičované pláže jsou už tak
porodnice se plíží zákeřný vrah. poloprázdné a místní policie je pod tlakem, aby
Mladou laborantku našli brutálně vyšetřování ukončila co nejdříve. Dlouholetý obyvatel
zavražděnou přímo v porodnici. ostrova Erhard, jenž vidí víc než většina ostatních,
Jediným vodítkem je krví potřísněný však policistům nedá pokoj a nedovolí, aby od
skalpel. Vyšetřování, které vede vyšetřování upustili – nemá co ztratit. Přerušil styky
detektiv seržant Kate Hamiltonová, se ženou a dítětem žijícími v Dánsku a odřízl se od
naráží na zeď mlčení. Personál moderního světa. Otázkou je, zda starý muž, který
nemocnice odmítá vypovídat, zoufale se snaží chránit neví nic o mobilních telefonech, internetu ani
dobrou pověst nejstarší porodnice v Irsku. sociálních sítích, vůbec může v dnešním světě objasnit
Hamiltonová má podezření, že vrahem je někdo ze vraždu. Zvlášť když nitky sahají daleko za písečné
zaměstnanců. Čím déle jde po stopě vraha, tím méně pláže ostrova…
si uvědomuje, že se z lovce stává štvanou zvěří.
Muž ve střídavé péči - Müllerová
Ten samý týden, kdy došlo k otřesné vraždě, je unesen
Alena
novorozený syn jednoho z nejvýznamnějších
průmyslníků Irska. Dítě, které se narodilo pouhých
Barvitý příběh dvou žen, které se
několik dnů před vraždou v té samé porodnici.
dělí o jednoho muže. Cyril je
známý novinář, který má milující
Škola zločinu – O´Conneell
manželku a dvě dcery. Přesto si
Jednoho
horkého
srpnového
s milenkou pořídí syna. Svůj čas
odpoledne je v bytě v East Side
dělí mezi obě rodiny a ocitá se tak
nalezena oběšená žena. Pečlivě
ve střídavé péči manželky a
rozmístěné červené svíčky a spousty milenky. Je ponořený do své práce a tento způsob
mrtvých much ukazují na jakýsi života mu vyhovuje. Jeho nemanželský syn je geniální
děsivý rituál...
dítě, které ve čtyřech letech zkoumá matematiku,
fyziku a zajímá se o politiku. Jednoho dne ho však na

ulici porazí auto a skončí v bezvědomí. Cyrilův balancující na pomezí
pohodlný život znenadání končí
psychologického thrilleru.
Děsivé tajemství – Victor Cynthia
Miranda vedla spolu se Stephanem a
jejich třemi dětmi spokojený
rodinný život. Jednoho dne se
Stephan rozhodl, že zkusí napsat
román. Jeho knihy byly velmi
úspěšné, avšak patřily k žánrům,
kterými jeho univerzitně vzdělaní
rodiče pohrdali. Proto se rozhodl, že bude psát pod
pseudonymem Forrester. Kromě Mirandy neměl nikdo
ani ponětí, kdo vlastně Forrester je. Ze Stephana se
náhle stal bohatý muž a Miranda ho po krátké době
začala nudit. Stephan se rozhodne, že ji i děti opustí.
Převede veškeré peníze ze společného účtu na své
tajné konto a zruší svou životní pojistku. V okamžiku,
kdy odchází z banky, zde vybuchla bomba. Nyní se
Stephan může bez problémů zbavit Mirandy i dětí. Z
místa nehody se nenápadně vykradl a už se domů
nevrátil. Jeho smrt Mirandu i děti hluboce zasáhla,
stejně jako zjištění, že zůstali zcela bez prostředků.
Téhož dne se Miranda dozvěděla, že jí byl Stephan
nevěrný a že se s ní chtěl rozvést. Poněvadž jediná
věděla, že její manžel byl Forrester, rozhodla se
pokračovat v psaní knih jeho jménem. Její první
román měl neuvěřitelný úspěch. Pochvalně se o něm
vyjadřovali i literární kritici, kteří Stephanovy knihy
odsuzovali jako podřadný šunt. Miranda po roce
samoty navázala vztah s Forresterovým vydavatelem.
O svých knihách mu však neřekla. Dozvěděl se to
zcela náhodně. Mezitím si Stephan užíval svých peněz
a snažil se napsat ten správný román, ale nešlo to a
jeho konto se velmi rychle tenčilo. Nejtvrdší ranou pro
něj bylo zjištění, že Miranda velmi úspěšně pokračuje
v jeho práci. Cítil se okradený a rozhodl se, že
Mirandu zabije, a tak získá zpět své místo jako
Forrester.
Dvojčata – Sarginsonová Saskia
Isolte a Viola jsou dvojčata. Jako
děti byly neoddělitelné, ale
dospěly ve dvě naprosto odlišné
osobnosti: Isolte je úspěšná
novinářka pracující pro módní
časopis, zatímco Viola je zoufale
nešťastná a už léta bojuje s
anorexií. Co se stalo, že se jejich
cesty nyní ubírají tak odlišnými směry? Když začnou
obě vyprávět o tragédii, která se odehrála během
jednoho polozapomenutého léta, z minulosti se
postupně začne vynořovat děsivé tajemství, které
hrozí, že jim nenávratně zničí i jejich dospělé životy…
Velmi očekávaný románový debut britské autorky,

milostného

příběhu

a

Citová záležitost – Upcher
Caroline
CarolIne Upcherová líčí příběh dvou
velice odlišných žen, jež svedl
dohromady osud – jedna z nich je
posedlá prací, má tři děti a dva
manžely. Druhá je o patnáct let
starší, svobodná a se zlomeným
srdcem, donedávna žila pod dohledem matky. Dvě
ženy, každá se svou noční můrou, jež ji pronásleduje,
dvě ženy, které od okamžiku, kdy se setkaly, začaly
ovlivňovat život té druhé.
Hora mezi námí – Martin Carles
Přichází bouře a provoz na letišti v
Salt Lake City je ochromen.
Novinářka Ashley je nervózní, že
nestihne vlastní svatbu, a na
chirurga Bena čekají pacienti.
Ačkoli se tihle dva vůbec neznají,
objednají si spolu charterový let,
aby se navzdory nepříznivému
počasí dostali domů včas. Jejich letadlo ale havaruje a
oni se ocitají uprostřed zasněžených hor bez naděje na
záchranu. Jak dlouho tu budou uvězněni? Jak si
obstarají potravu a přístřeší? Hledají k sobě vztah,
přehodnocují minulost a čelí krutým nástrahám
nemilosrdné divočiny. Dramatický boj o přežití v
extrémních podmínkách v nich probudí sílu, o níž
neměli tušení... Podlehnou v mrazivé pustině
zraněním těla a duše, nebo znovu uvěří v lásku?
Ty a já, navždy – Mansell Jill
Nic zůstane tajemstvím navždy a
láska nejméně ze všech... Ráno v den
svých dvacátých pátých narozenin
otevře Lily Harper úplně poslední
dopis, který jí napsala její milovaná
matka, která zemřela, když jí bylo
osm. Dozví se o první a jediné
skutečné lásce své matky. V tentýž
den potká Lily Eddieho Tesslera,
herce, jehož sláva pomalu uvadá, a který by mohli
dočista změnit její život. Ale její kamarád z dětství,
Dan, má své vlastní důvody, proč nechce, aby Lily
Eddiemu věnovala příliš mnoho pozornosti. Jako
tajemná minulost se pomalu začíná vynořovat a Lily si
není jistá, čemu nebo komu věřit. Ale jedna věc je
jasná: v krásné obci Cotswold Stanton Langley už nic
nebude takové jako dřív...

Zvláštní příběh – Gillerová
Katarína
Katarína, Karolína a Karin jsou tři
sestry, tři různé osobnosti. Karolína,
prostřední ze sester, si občas
připadá jako neviditelná. Není ani
tak vzorná jako nejstarší Katka, ani
tak vzdorovitá a problémová jako
Karin. Po zklamání v lásce a
stresujícím zážitku v práci se rozhodne od všeho odjet
a začít nový život v Londýně. Tam potká tajemného
cizince s kyticí žlutých růží a postupně mu propadá…
Ale proč se k ní chová tak zvláštně? A co znamenají ty
žluté růže? Příběh oblíbené slovenské spisovatelky
Kataríny Gillerové plný nečekaných událostí,
šokujících zjištění a tajemství, která když vyplavou na
povrch, zamíchají vztahy nejen v rodině.
Manželky – Keleová – Vasilková
Táňa
Iva, Diana, Michaela a Martina jsou
nerozlučné kamarádky od školních
lavic, které kromě společných
zážitků spojují problémy mnohých
současných žen okolo třicítky:
partnerské vztahy, děti, práce,
nesplněné
sny
a
naděje,
neočekávané životní situace, se kterými se musí každý
vyrovnat po svém. Iva po skončení mateřské dovolené
úporně hledá plnohodnotné uplatnění v životě,
Michaela upřednostnila kariéru před rodinou a svůj
omyl pochopí až po tragické ztrátě. Diana v rodině s
mnoha dětmi ztrácí půdu pod nohama v každodenním
stereotypu a krásná a stále svobodná Martina se
rozhodne rázně skoncovat se samotou, ale zanedlouho
zjistí, že ani jí nevychází vše tak, jak si naplánovala...

chce vzdělávat ve své profesi, manžel je však proti.
Ona však tajně jde za svým cílem, což vede k počátku
konce jejich manželství. Román o tom, jak manželství
bez respektu a kvalitní komunikace nemůže fungovat
správně.
Dobré ráno, lásko – Kaye Robin
Rebeka a Rich se nesnášejí, přesto
jsou nuceni žít v jednom bytě.
Když Riche opustí snoubenka s tím,
že je rozmazlený spratek, arogantní
Rich to nemůže strávit. Umane si,
že ji získá zpět, a jediný, kdo může
pomoci, je Rebeka. Ta by ho
nejraději poslala do háje, ale
vyhoví. Naučí ho zvládat domácí práce tak brilantně,
že ať ji vezme čert, jestli mu dovolí vařit v kuchyni
jiné ženy.

Cizí žena – Vincenzi Penny
Je nádherné a prosluněné ráno
svatebního
dne
Cressidy
Forrestové,
dcery
úspěšného
gynekologa Jamese Forresta. Také
Cressida si má brát mladého a
nadějného lékaře, takže mladou
dvojici nemůže čekat nic než samé
štěstí a radost. Přípravy jsou v
plném proudu, nádherné svatební šaty už visí v
podkroví. Na svatbu se sjíždějí staří známí rodiny a
nejbližší přátelé. Najednou není Cressida k nalezení.
Kam se poděla? Co se mohlo přihodit? Stala se snad
obětí únosu, dopravního neštěstí anebo odešla z
vlastní vůle? Její partner je zničený. Pátrání téměř
detektivního se účastní všichni přítomní, příbuzní i
přátelé a pozvolna se dobírají pravdy. Cressidin příběh
se současně proplétá s dramatickým životním
Přítelkyně – Keleová – Vasilková příběhem její sestry Harriet, jejího otce a řady
Táňa
rodinných přátel. Je to kniha plná napětí,
Tři ženy – Hana, Marta, Táňa. Tři překvapivých zvratů, lásky i bolesti.
přítelkyně – tři osudy, které spojuje
Strážkyně tajemství – Woodová
touha
po
sebenaplnění
a
Barbara
smysluplném životě. Hledají samy
Ke dvoru vládce Mayů přijde dívka
sebe a při tom cosi ztrácí a něco jiné
podivné krásy, s pleťí bílou jako
zase nacházejí, trápí se i radují,
alabastr. Nezdolná Tonina, která se
jednoduše si s sebou vláčí balíček
tam zamilovala do místního hrdiny,
života naplněný různorodou směsí.
však musí jít dál. Po matce zdědila
A samozřejmě i plný zvratů a
posvátnou knihu, která ukrývá
překvapení.
tajemství rodu a jeho budoucnost.
Tonina ví, že musí splnit své poslání, proto odhodlaně
Cukr a sůl – Keleová – Vasilková
kráčí vstříc osudu, po cestě plné nástrah,
Táňa
dobrodružství i lásky.
Kniha vypráví příběh jednoho
idylického manželství Luboše a
Láska je ve vzduchu – Moore Jane
Nory, které se však zvrtne a
Dobrý, nebo nejlepší? Cam Simpsonová vede s
objevují se v něm trhliny. Nora se
přítelem Deanem pohodlný klidný život, v němž

nechybí kamarádství a pocit
bezpečí. Vždyť Dean má všechny
vlastnosti, které ženy zpravidla u
mužů hledají. Je oddaný, mužný a
velkorysý. Jenže po šesti letech
společného soužití má pocit, že cosi
mezi
nimi
odplynulo.
Cam
potřebuje změnu a vyrazí s
kamarádkami na dovolenou na
Tenerife, kde potkává svobodného otce Toma. Nastal
čas zeptat se sama sebe: Mám se spokojit s panem
Dost Dobrým, nebo riskovat vše pro pana Možná
Toho Pravého?

přečtete o nových dobrodružstvích, jež dědeček zažil
ve svém životě hospodáře od jara až do zimy.

Veselé povídání o zvířátkách –
Lutz Ute
Kdo se vydá s pejskem Chlupčou
na průzkumnou cestu? Kočka Míca
zjistí, že den bez paničky vůbec
není nudný. Zlobivé kachňátko Pája
je na svém prvním výletě. Jak Zajda
Zbynďa uteče lišce a hledá a najde
svou maminku. Co zažije pes Mates
při jízdě autem a proč může být jízda na traktoru hezčí
než ve sporťáku, to všechno se dozvíš v této knize.
Krásná kniha k předčítání, samostatnému čtení a
vyprávění!

Čtyři a půl kamaráda a špion
v sukních – Friedrich Joachim
Z pronásledovatelů se stávají
pronásledovaní. Kalle, Ferda, Štefka
a Ředkvička objeví na trhu stánek se
značkovými šaty, které se tam ale
prodávají za méně než polovinu
obvyklé ceny. Kalle hned zavětří
nový případ! A protože pes slavných dětských
detektivů Sedmikrásek má konečně začít chodit do psí
školy, Kalle tentokrát věří, že jim pes v pátrání
doopravdy pomůže. Ale to se hodně přepočítal. Nejen
že Sedmikrásek dožene psího cvičitele k zuřivosti, ale
pak zcela nečekaně zmizí. A Kallovi a jeho
kamarádům jsou náhle v patách prodavači z
podezřelého stánku. Z pronásledovatelů se stávají
pronásledovaní a čtyři kamarádi zažívají se
Sedmikráskem dobrodružství, o kterém se jim
doopravdy ani nesnilo. Další román ze slavné série
zaujme rychlým spádem, dobrodružnou zápletkou a
nečekanými humornými zvraty, které rozesmějí malé i
velké čtenáře.

Druhá knížka dědečka Večerníčka
– Pavlovič Jozef
Dědečka Večerníčka možná znáte z
televizní obrazovky, kde rozsvěcuje
hvězdičky na obloze. Ale i jinak má
plno práce v domečku, na zahrádce a
se svými zvířátky, o která se stará na
dvoře. A právě v této knížce si

Čtyři a půl kamaráda a skandál ve škole –
Friedrich Joachim
Při každoroční školní slavnosti má být předána cena
za nejlepší příspěvek k ochraně životního prostředí. A
Kalle se za každou cenu snaží přijít na stopu nějakému
podvodu, který takové ceny podle jeho názoru vždy
provází. Sleduje proto pozorně školní pozemky, i když
se mu jeho kamarádi neustále smějí. Brzy je však
smích přejde, když jim Kalle poví o tajemství, které se
skrývá na jednom ze záhonů.

TJ TATRAN LICHKOV
Okresní fotbalový přebor mužů 3. třídy
Naše výsledky jaro 2022:
Boříkovice – Lichkov 3:0 (2:0)
Žichlínek B – Lichkov 3:0 (0:0)
Lichkov – Helvíkovice 0:1 (0:1)
Žamberk B – Lichkov 3:1 (1:0)
Lichkov – Jiskra 2008 B 1:0 (1:0)
Dolní Libchavy B – Lichkov 1:3 (0:0)
Dolní Třešňovec – Lichkov 1:1 (0:1)
Lichkov – Choceň B 1:3 (0:3)
Lichkov – Kerhartice 2:3 (1:2)
Střelci: Jan Matoulek 3, Vladimír Bula 2, Egon Záleský 1, František Plodek 1, Vladimír Bednář

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tabulka po 22 kole:
KLUB
Z
Choceň B
20
Kerhartice
20
Tatenice B
20
Helvíkovice
21
Žamberk B
21
Jiskra 2008 B
21
Libchavy B
20
Žichlínek B
20
Lichkov
21
Boříkovice
20
Kunvald
20
Dolní Třešňovec
20
Těchonín
20

V
19
14
14
14
11
10
8
7
6
5
4
4
2

R
1
3
2
1
1
1
3
4
3
1
3
2
3

P
0
3
4
6
9
10
9
9
12
14
13
14
15

S
B
147:10 58
61:35 45
48:21 44
71:45 43
47:36 34
47:45 31
44:60 27
38:48 25
31:49 21
38:78 16
31:83 15
29:69 14
23:76 9

Fotbalový turnaj TATRAN CUP 2022 se uskuteční v sobotu 2. července na hřišti v Lichkově. Zúčastní se
týmy: Tatran Lichkov, Tatran Polianka (Slovensko), Sudety Miedzylesie (Polsko) a Žamberk B. Předpokládaný
začátek turnaje je v 13 hodin.
Nohejbalový turnaj je naplánován na sobotu 16. července 2022 od 9 hodin.
Termín fotbalového turnaje O POHÁR STAROSTŮ OBCÍ, jehož pořadatelem je v roce 2022 Sokol
Těchonín, nebyl ještě pořadatelem stanoven.
Za TJ Tatran Lichkov Jaroslav Merta, předseda TJ

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je
lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v
čarodějnice, který se odehrává v noci z 30. dubna
na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je
slaven také v německy mluvících zemích a ve
Skandinávii. Pálení čarodějnic a Valpuržina noc
jsou často ztotožňovány s gaelským svátkem
Beltain či s židovským svátkem Lag ba-omer ve
stejném období.

Problematický byl i pro komunistický režim,
během kterého existovala snaha filopojakubské
ohně přejmenovat na „vatry míru“. Na mnoha
místech Česka tak pálení čarodějnic zaniklo.
Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století
si zachová řadu rysů pocházejících z minulosti,
zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je
především funkce, původní sociální, ochranný a
náboženský význam byl nahrazen funkcí
zábavnou a společenskou. Pálení čarodějnic
probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak
jako organizovaná akce. Především městské a
organizované akce někdy mívají charakter
jakéhosi „čarodějnického karnevalu“. Existují i
komerční akce svázané s tímto zvykem jako
Čarodějáles nebo freetekno festival Czarotek.
Příkladem proměny zvyku může být přežívající
ústřední role ohně, který je však v některých
případech upozaďován a hlavní dění probíhá
stranou od něj. Oheň také ztratil svou magickou
funkci zajišťující ochranu a prosperitu. Také již
není nutným zvykem oheň zapalovat na kopci.
Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje Současně zanikl zvyk házení zapálených košťat
není zmiňován v žádných staročeských do vzduchu. Zvyk upalovat figurínu čarodějnice
pramenech a měl vzniknout pod německým však přetrval či byl znovu vynalezen.
vlivem. Už v polovině 19. století však byl tento
zdroj: Pálení čarodějnic – Wikipedie
zvyk zakazován jako pověrečná praktika, stejně
článek k snímku na titulní stránce
tak nemohl probíhat během druhé světové války,
foto: redakce
kdy bylo zakázáno pálit venkovní ohně.
autoři čarodějnice na snímku: Miloš a Pavel

Ochrana životního prostředí je pro naši obec prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen
těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí
našich každodenních činností. Elektrozařízení však
obsahují množství materiálů, které pocházejí
z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně
zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a
recyklace vysloužilých elektrozařízení si Obec
Lichkov vybrala ke spolupráci kolektivní systém
ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší
životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým
rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu
prostředí, se dozvídáme z environmentálního
vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky
naší zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě
elektrické energie, primárních surovin, vody,
okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje
přínos obce Lichkov k ochraně přírody v roce 2021.
Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných
elektrozařízení jsme uspořili 2,15 MWh elektřiny,

155,1 litrů ropy, 83,16 m3 vody a 0,49 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
CO2 ekv. o 0,68 tun, a produkci SO2 ekv. (který
zapříčiňuje okyselování prostředí) o 8,35 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což
dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které
uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá
tříleté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve
standardním bytu.
Za
100
kg
vytříděných
elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které
by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do
Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a
přispívají tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno
pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA –
Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech
výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na
životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin
elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní
systém ASEKOL bezplatně zajišťuje.
redakce

Poděkování
SDH Lichkov děkuje všem, kteří přispěli při sběru
železného šrotu, který se uskutečnil 9.4. 2022. Akce se
velmi povedla. Celkem jsme po obci a ve sběrném
dvoře posbírali cca 5t železného šrotu, navíc jsme
trefili dobrou cenu železa, takže společně
s mimořádným příspěvkem 30 000,- jenž byl schválen
zastupiteli obce, kterým děkujeme. Jsme mohli bez
problémů zakoupit nový sekací traktůrek STIGA,
který už brázdí místní bojiště .

Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli, kteří
pomáhali při sběru, firmě VYDRUS s.r.o, která
zdarma zajistila dopravu a vedení TJ Tatranu Lichkov
za přenechání akce na tento rok.
Za SDH Lichkov, Martin Matoulek ml.
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