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Sdělení obce
Ke dni 27. 9. 2017 rezignovala na funkci zastupitele obce Lično Ing. Martina Ludvíková. Její písemná rezignace byla přijata. Novým členem Zastupitelstva obce Lično se
stal pan Jiří Knopp jakožto náhradník z kandidátní listiny téže volební strany na základě
výsledků voleb.
Na žádost Ing. Ludvíkové ve zpravodaji uveřejňujeme její příspěvek, s jehož obsahem se starosta, místostarosta a naprostá většina zastupitelů obce Lično neztotožňují
a považují jej v plném rozsahu za nekorektní, zejména však sdělení, že „řada rozhodnutí současného zastupitelstva je již za hranou zákona, s čímž také souvisí dlouhodobé a prokazatelné porušování zájmů obce a jejich občanů.“
V příspěvku chybí konkrétní příklad nedodržování zákonů a porušování zájmů obce,
a proto nelze na tato vznesená obvinění Ing. Ludvíkové v současné době odpovídajícím způsobem reagovat.
Veřejnost a občany však ujišťujeme, že všechna rozhodnutí a opatření přijatá a vykonávaná Zastupitelstvem jsou vždy většinovým hlasováním schvalována na veřejných
zasedáních Zastupitelstva obce a dosud žádná z kontrol a auditů provedených kontrolními orgány nezjistila jakékoli pochybení. Zápisy ze všech jednání jsou uloženy na
obecním úřadu a jsou k dispozici pro nahlédnutí všem občanům obce.
Závěrem chceme touto cestou veřejnosti sdělit, že nesouhlasíme se zvolenou formou dialogu vedenou prostřednictvím zpravodaje obce, a proto, prosíme, berte toto
„Sdělení obce“ jako konečné stanovisko starosty a naprosté většiny zastupitelů zde ve
zpravodaji.
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Od: Martina Ludvíková <ludvikova@energosmart.cz>
> Komu: <andy.dostalova@centrum.cz>
> Datum: 26.09.2017 22:21
> Předmět: Článek do Zpravodaje
> Ahoj.

Posílám Ti článek do Zpravodaje.
Moc děkuji a přeji hezký večer. Martina

Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané a zastupitelé.
Když jsem nastoupila do zastupitelstva pod hlavičkou kandidátky "Obyvatelé pro obec", kde
lídrem byl Tomáš Vilímek, současný starosta, byla jsem plná ideálů a zapálení pro věc.
V průběhu času jsem však zjistila, že se směřování obce a činnost starosty, místostarosty a
některých zastupitelů jeví jinak, než byla moje původní představa.
Je mi líto, že mě okolnosti donutily k tomuto pro mne velice těžkému a závažnému kroku a
možná tím i zklamu své voliče. Z pozice názorově menšinového zastupitele v opozici však
nemám z pohledu svého svědomí jinou možnost. Byla jsem na kandidátce současného
starosty, a proto je ode mne očekávána loajalita. Z pohledu svých mravních a profesních
zásad však mohu svůj nesouhlas s konáním na obci vyjádřit buď svojí činností na pracovních
schůzkách a veřejných zastupitelstvech, o což jsem se do této chvíle aktivně pokoušela např.
prostřednictvím získáváním dotací, připomínkováním do kumentů obce a vytvářením nových
návrhů apod. nebo se pokusit jít jinou cestou.
Jako zastupitel chci a musím jednat odpovědně – nejen z důvodů slušnosti vůči občanům a
dobrého pocitu z poctivě vykonané práce, ale také z důvodů sebezáchovy, protože řada
rozhodnutí současného zastupitelstva je již za hranou zákona, s čímž také souvisí dlouhodobé
a prokazatelné porušování zájmů obce a jejich občanů. Moje morální zásady a hodnoty se
zásadně neslučují se současným konáním a vedením obce.
Rezignuji tedy k datu 27.9.2017 na funkci zastupitele. Pokud se sami budete chtít víc
dozvědět, zajímejte se o činnost kolem vás v obci, nahlížejte do zápisů z jednání
zastupitelstva. Také děkuji za váš čas, který věnujete vyslechnutí názorů druhých a zamyšlení
nad nimi.
Budu-li chtít dosáhnout nějaké změny, rozvoje výborného potenciálu naší obce a ukázat, že
řada věcí opravdu jde realizovat a dokázat, mohu se o to pokusit pouze v následujících
volbách. Věřím, že se v příštím zastupitelstvu podaří prosadit řada projektů, za kterými by
bylo možné si stát a třeba po pár letech se ohlédnout a říct si – je za mnou kus dobře
vykonané práce.
Všem vám velice děkuji.

S přáním krásných dnů a pohody. Martina Ludvíková

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 26. 9. 2017
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31. 7. 2017;
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schvaluje:
1. program veřejného zasedání, doplněný o body:
• schválení žádosti B. Dostálové, Lično 26, o byt s pečovatelskou službou;
• schválení žádosti Farnosti Lično o příspěvek na opravu kostela ve výši Kč 100
000 Kč;
• schválení veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnost k projednávání přestupků uzavřená mezi obcemi s Městem Rychnov nad Kněžnou a návrhovou
komisi ve složení Roman Škop a Mgr. Jan Plašil;
2. žádost B. Dostálové, trvale bytem Lično 26, o byt s pečovatelskou službou. Zároveň obec souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 24. 000,- Kč dle Pravidel pro
uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou;
3. finanční dar ve výši 100 000,- Kč Farnosti Lično a pověřuje starostu podpisem
smlouvy;
4. veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupku mezi
obcemi s Městem Rychnov nad Kněžnou;
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
6. pronájem bytu v č. p. 43 v Ličně a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy
s Žanetou Vlčkovou, trvale bytem Hoděčín 22. Zároveň zastupitelstvo schvaluje
jistotu ve výši 10.000 Kč;
7. doplněk č. 1 jednacího řádu Zastupitelstva obce Lično;
8. doplatek plynu příspěvkové organizace ve výši 9.800,- Kč;
9. rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017;
10. oddací místo na prostranství v areálu TJ Sokol Lično
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Ze základní školy
Po dvouměsíční pauze se do školní budovy opět vrátil život. Děti
– vlastně žáci, pedagogický sbor a rodiče prvňáčků zahájili v pondělí 4. 9. 2017 nový školní rok. Sešli se na slavnostním shromáždění,
kterého se zúčastnil jako host starosta obce Bc. Tomáš Vilímek. Slavnostně vyzdobená učebna I. třídy pí učitelky Teplé doslova praskala
ve švech, neboť se počet školáků přehoupl po mnoha letech přes 30
na konečný stav 31 dětí. Přivítali jsme mezi nimi 8 prvňáčků a dále 3 nové žáky,
kteří přestoupili do naší školy z jiné ZŠ.
Pedagogický sbor pokračuje ve stejném složení a je navíc posílen o asistentku
pedagoga pí Matušovskou, která zajišťuje inkluzivní vzdělávání. Velké poděkování si
zaslouží školnice pí Anna Bašová, neboť celá budova jako vždy voněla čistotou, vše
bylo srovnáno a uloženo na svém místě.
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V učebně II. třídy u pí ředitelky Kopecké všechny překvapila renovovaná stará
školní tabule, která nyní zaujímá důstojné místo vedle té moderní – interaktivní.
Všichni příchozí mohli u vchodových dveří obdivovat vkusnou květinovou dekoraci,
která pochází ze šikovných rukou pí učitelky Remešové; ta také zhotovila pro všechny prvňáčky krásné keramické medaile pro vzpomínku na zahájení školní docházky.
Školní rok 2017/2018 bude již tradičně naplněn zejména výchovně vzdělávací prací a činnostmi dětí v nabízených zájmových útvarech (Šikulové, Angličtina, Zdravověda a Počítače). Nově se zájemci budou moci přihlásit do tanečního kroužku STREET
DANCE v Třebešově.
V TV aktivitách nebude chybět výuka plavání v rychnovském bazénu a lyžování
ve Školičce v Olešnici v Orlických horách. Pro veřejnost bude připravena tvořivá pra-
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covní dílna, vánoční kulturní vystoupení,
Den otevřených dveří apod.
Dětem nezapomeneme zajistit zajímavé
exkurze, výlety, divadelní či filmová představení a účast na nabízených soutěžích.
Opět se budeme věnovat sběru papíru,
elektro – odpadu nebo sběru sušené kůry
z citronů a pomerančů. Předem děkujeme
všem, kteří dětem pomohou a přispějí.
Zahájení nového školního roku se neobešlo bez vypracování či aktualizace řady
dokumentů – ŠVP ZV a ŠVP ŠD, školního, klasifikačního a provozního řádu ZŠ
i vnitřního řádu ŠD. V průběhu podzimních
měsíců proběhne v našem zařízení kontrola Požární ochrany. Škola začne plně
využívat v komunikaci datové schránky. Ve
školské radě došlo k výměně na postu zástupce z řad rodičů. Byla zvolena paní Petra Janečková z Radostovic, která převzala tuto funkci po paní Dagmar Preclíkové. Jí
patří také poděkování za práci pokladníka SRPŠ - za ochotu, starost a velké časové
vytížení s tím spojené.
Aktivity naší školy můžete sledovat také na našich internetových stránkách www.
zsmslicno.estranky.cz, kde umísťujeme i spoustu fotografií z pořádaných akcí. Každého zájemce uvítáme i osobně, nejlépe po předchozí domluvě, aby nebyl narušován chod školy.
Poslední a určitě příjemná zpráva je určena rodičům, kteří financují výuku
plavání svých ratolestí. Všem zúčastněným žáčkům přispějeme na dopravu,
a to přibližně ve výši 290 Kč na dítě z dotačního programu na podporu plavání.
Příjemné podzimní dny prohřívané slábnoucími slunečními paprsky a hřejivým
mokem pro dobrou pohodu Vám všem přejí školáci.
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy
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Mateřská škola
První měsíc školního roku 2017/2018 je
u svého konce. Jaký
byl?
V pondělí 4. září
jsme společně přivítali nový školní rok.
Dvacet šest kluků
a holčiček – to je počet letošních malých
školáčků. Úplně poprvé přišlo do naší školky devět nových dětí.
První dny se samozřejmě neobešly bez
slziček, ale zdá se,
že si děti velmi rychle

zvykají a smutno po mamince už jim je jen opravdu maličko.
Děti se bez velkých potíží začínají zapojovat do běžných činností školky a tím se
i začleňovat do kolektivu, nacházet si nové kamarády.
Začátkem září jsme se seznamovali s pravidly, která musíme dodržovat a to
hlavně proto, abychom se ve školce cítili bezpečně a všem se nám v ní líbilo.
Od září se zavádí povinná školní docházka dětí,
které do 31. 8.
2017 dosáhly pěti
let. Rodiče mají
povinnost přihlásit
děti k předškolní docházce, ale
také musí dohlížet na to, že do
školky dochází a
jeho nepřítomnost
omlouvat. Zákon
a vyhláška ukládají pětidenní docházku s nejméně
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čtyřmi hodinami pobytu
v mateřské škole.
V září děti navštívily výstavu akvarijních rybiček
v Rychnově n. Kn. a zkusily si netradičně zabubnovat na plastové sudy v
programu „Rytmy sběrného dvora“. Obě akce
se vydařily, děti byly
spokojené, a tak se můžeme těšit na další, které
budou v krátké době následovat.
Všechny žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, které splňovaly
daná kritéria pro školní rok 2017/2018 byly vyřízeny kladně.
Krásný podzim čtenářům Zpravodaje
přejí děti a zaměstnanci MŠ

TJ SOKOL Lično
32. ročník
nohejbalu
trojic
V sobotu
1. 7. 2017
uspořádala TJ Sokol Lično již 32. ročník
nohejbalového turnaje trojic. Za
téměř ideálního počasí dorazilo
na místní sportoviště Sokolík 8
týmů. K vidění byly urputné boje,
které proběhly ve velice přátelské
atmosféře a v duchu fair play. Hrálo se systémem každý s každým
a nejlepší tři týmy byly GULÁŠCI
(Rychtařík M., Rychtařík M. ml.,
Kytlík P.), DOJELI JSME (Vlačiha D., Houser P., Novotý M.) a
HÁJOVNA (Smolka F., Kučera P.,
Halíř J.)
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Sponzoři turnaje:
Obec Lično, Sokol Lično, Triztal
Lično – výroba oken a dveří, Dapi
– obuv Rychnov n. Kn., BEAS Lično – pekárna, UNIPRINT Rychnov n. Kn. – tiskárna, EKOOIL
Lično – výkrm brojlerů, PANAP
Kostelec n. Orl. – prodej dřevoobráběcích strojů, HDB Vamberk
– síť čerpacích stanic, Motorsport
Kopecký Kostelec n. Orl., Agrico
Týniště n. Orl. – prodej zahradní a
zemědělské techniky, Truhlářství
Milan Křenek Zářecká Lhota
Tenisový turnaj dvouher
V sobotu 12. 8. 2017 se
uskutečnil již tradiční tenisový turnaj dvojic. Letos se
zúčastnilo 8 hráčů, kteří byli
rozděleni do dvou skupin na
ZKUŠENĚJŠÍ a MLADŠÍ.
Mezi zkušenějšími zvítězil
Jan Plašil před Martinem
Hůlkou, Kamilem Širokým
a Milanem Dostálem.
Ve skupině mladších hráčů
vyhrál Martin Paštika před
Jirkou Hlaváčkem, Pepou
Zárybnickým a Tomášem Vodou. Odpoledne se uskutečnilo absolutní finále, které dopadlo takto. O celkové 1. místo se utkali Plašil – Paštika
7:6, o 3. místo Hůlka – Hlaváček 7:5, o 5. místo Široký – Zárybnický 4:8, na 7. místě
skončil Tomáš Voda a 8. místo obsadil Milan Dostál.
Tábor
Tábor se uskutečnil na námi velice známém místě, v Hořicích – koupaliště Dachovy.
Letos táborová skupina čítala okolo 75 účastníků. Hlavním tématem tábora byl námět knihy o čarodějnickém učni Harrym Potterovi. Program byl jako každý rok velice
pestrý a velmi zábavný. Děti si vyzkoušely vyrobit košťata, na kterých se musely
naučit létat, vyrobit zázračný lektvar nebo zahrát famfrpál. Za všechny musím říci, že
jsme si to náramně užili a těšíme se na další . Poděkování patří všem obětavým
vedoucím a zejména pak Romanu Samkovi a jeho rodině a Pavlíně Školníkové za
skvělý program.
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Děkujeme všem našim věrným sponzorům: OÚ Lično, BEAS a.s - pekárna Lično
a všem dalším, kteří nás podporují a pomáhají nám.
Posvícení
Jaképak posvícení, když jsou hospody zavřené? A přece bylo. A byly dokonce
i kačeny, stehýnka nebo čtvrtky. Kdo co chtěl. Samozřejmě s houskovým knedlíkem
a se zelím. Troufneme si na to, zaznělo z úst mistrů od grilu na přípravné schůzi Sokola před posvícením. Všem, kteří ochutnali, velmi jídlo vychvalovali. Dále jídelníček
nabízel grilované makrely, kuřata a klobásy. V pekárně jsme si objednali sváteční
koláče, v baru nabízeli rozličné druhy nápojů, pípa se nezastavila, kolotoč na hřišti
pro děti také ne, večer byla taneční zábava, na kterou přišlo úctyhodné množství
spoluobčanů a hostů. A posvícení? Posvícení bylo a bylo veselé. Všem pomocníků
děkujeme, bylo jich hodně a velmi obětavě si to odpracovali. Ještěže báječně vyšlo
i počasí.
Pracovní oblast
Zahájili jsme rekonstrukci osvětlení v tělocvičném sále, která spočívá ve výměně
vypínačů a zásuvek na ovládacím panelu a výměna všech osvětlovacích těles stropních i stěnových za moderní s vyšší svítivostí a nižší spotřebou elektrické energie.
Po tomto kroku budeme jen stěží hledat, co ještě bychom mohli v tělocvičně zmodernizovat. Snad ještě naši „malou“ tělocvičnu zvětšit. Dalším úkolem tohoto čtvrtletí
byla oprava čerpadla, pomocí kterého po mnoho a mnoho let děláme v zimě led
na hokejovém hřišti. Čerpadlo jsme vyjmuli ze skruží nad potokem a zjistili, že jeho
oprava byla příliš nákladná a že bude lepší pořídit nové, moderní, výkonnější a tzv.
bezúdržbové. V nejbližších dnech proběhne jeho instalace. Nezbývá než doufat, že
bude příznivá zima a nové čerpadlo přispěje k vytváření kvalitního ledu pro bruslaře.  
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Areál a jednotlivé objekty trvale udržujeme v čistém a provozuschopném stavu, brigádnicky byl proveden nátěr mantinelů okolo Sokolíku, dosypán nový a čistý křemičitý písek na dětské hřiště, obnoven posyp přístupové štěrkové cesty do areálu, pravidelně sečeme travnaté plochy a na jiných plochách zeleň likvidujeme chemicky. Při
všech našich akcích chceme, aby se u nás návštěvníci cítili dobře, aby se jim u nás
líbilo a opět se vrátili ať už ke hře nebo k zábavě. Stejné úsilí jsme věnovali přípravě
i před „Pivozářím“ 9. 9., kdy mladí ličenští zahrádkáři pořádali v areálu slavnosti piva.
Sportovní oblast
Tělocvična byla během prázdnin málo využívaná, ke cvičení docházeli pouze jednotlivci. Sportoviště Sokolík bylo navštěvováno často a pravidelně stálými zájemci.
V sobotu 7. října se uskuteční plánovaný tenisový turnaj ve čtyřhrách.   
Text: František Talavašek a Mgr.Jan Plašil
Foto: Mgr. Jan Plašil
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SDH Lično
Něco z historie požárů v Ličně
Blíží se neslavné výročí mimořádné události v Ličně, tak mi
dovolte krátké připomenutí celé události. Přesně 25. 10. 1996
v 6.32 h se ozval ohlušující  výbuch z místní benzínové stanice
a následně začala stanice hořet včetně nádrží s palivem. Později se ukázalo, že příčinou požáru byla především absence jakýchkoli přepážek, těsnění či intenzivních výplní v kanálech a potrubních rozvodech. Ty se
naplnily výpary, které se vznítily. Při hašení náš sbor nezasahoval, protože nebyl
v té době vybaven pěnovým hašením. Škoda činila 10 mil. Kč. Výbuchem utrpěla
i naše nově vybudovaná zbrojnice. Tlakovou vlnou byla zprohýbána kovová vrata.
Štěstím v neštěstí bylo, že tento den byly ve škole podzimní prázdniny. Jinak by
v tuto dobu po přilehlém chodníku procházely děti do školy.
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Seznam požárů v Ličně a přilehlých obcích od založení sboru
1888 - požár na půdě domu Josefa Kulíška, který se rozšířil na jeho stodolu a potom ještě na stavení Františka Votroubka
1897 - požár u Tomášků, hospodářské stavení
1904 - požár ve dvoře, hořela kolna zapálená bleskem
1907 - požár v ličenském mlýně
1908 - požár v podstráňském mlýně
1910 - požár obchodu u Vostřezů
1911 - požár hostince u Hanišů
1946 - požár u Votroubků, hospodářské stavení
1948 - požár u Šípků, hospodářské stavení
1952 - požár u Kopeckých
1965 - požár stodoly JZD Lično
1979 - požár osobního auta Františka Jedlinského
1981 - zahoření u Korábů, hořel zazděný trám v komíně
1990 - požár stodoly a hospodářské části stavení v Ostašovicích
1991 - doutnání krovu v místním pohostinství
1992 - požár lesa na Hradišti
1995 - požár střechy místního pohostinství
1996 - výbuch a následný požár místní benzínové stanice - 25. října
2005 - požár u Sokolovny, kde byla místním chlapcem úmyslně zapálena hranice,
           která se připravovala k pálení čarodějnic
         - požár, který vznikl při obracení sena motorovou sekačkou s adapterem
         - požár starého stohu v Ostašovicích
2007 - požár drůbežárny (bývalý teletník)
2013 - požár balíku slámy za hřištěm
2013 - požár autodílny Truhlář
Dotace na hasičské auto
Před časem jsme vás informovali o možnosti čerpání dotací na hasičskou dodávku, o kterou jsme nakonec zažádali. Díky podpoře zastupitelstva obce a zejména
členky zastupitelstva p. Martiny Ludvíkové, která nás na tuto možnost upozornila,
sepsala o dotaci žádost a prostřednictvím obce podala, se naše žádost dostala do
závěrečného přidělovacího kola. Dotaci musí ještě schválit kraj. Na kraj bude přiděleno 19 automobilů a náš sbor je s počtem hodnotících bodů 11 na jedenáctém místě.
Rozloučení s bratrem Josefem Faltou
Ve čtvrtek 7. září jsme se naposledy rozloučili s bratrem Josefem Faltou, dlouholetým členem našeho sboru a především členem soutěžního družstva, které v celostátní soutěži v roce 1959 v Bratislavě obsadilo 1. místo.  Tím se tehdy malá obec Lično
dostala do podvědomí široké hasičské obce.
Čest jeho památce.
Za výbor SDH Lično
Václav Kopecký
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Trocha poezie na podzim
PODZIMNÍ ČAS

PODZIMNÍ ÓDA

Krajina Orlických hor
převlékla svůj zelený šat
za pestrobarevný oděv.

Podzim se vkrádá
žloutnoucím listím
do Orlických hor,

Listy stromů pozvolna opadaly,
holé větve se tyčí k nebesům
svou nahotou.

Vítr se prohání
po strništi,
kde v oblacích

Ranní jinovatka
postříbřila krajinu
stříbrnou pavučinou.

honí se papíroví draci.
Meluzína si brouká
své komínové blues,
spadané listí
ve větru šustí
podzimní ódu.
Jan Dawidko
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Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 3. čtvrtletí 2017
Naši oslavenci

Jméno		     Bydliště
95 let
František Plašil 	
91 let
Marie Hartmanová
85 let
Josef Kulhavý
83 let
Jaroslav Jehlička
82 let
Marie Kopecká
50 let
Roman Škop

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Nový občánek

Jméno		     Bydliště
Patrik Bradáč 	
Antonín Dyntar

Ostašovice
Lično

Přejeme jim hodně štěstí
a spokojenosti!

Rozloučili jsme se

Jméno			
Josef Novák
Josef Falta
Eva Řičařová              	

Bydliště
Lično
Lično
Ostašovice

Čest jejich památce!

Přistěhovali se

Jméno		     Bydliště
Kamila Vrbová
Kristýna Jindrová
Michal Jindra
Iva Lhotová
Filip Merta st.
Filip Merta ml.
Petra Kašparová
Dana Vaňková
Martin Krof 	

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Radostovice
Radostovice

Nové spoluobčany mezi námi
srdečně vítáme!
Za SPOZ
Lenka Podolská

Setkání důchodců
Lična, Ostašovic, Radostovic
které se uskuteční v pátek 20. 10. 2017 od 16:00
v Podstránském mlýně.
Odjezd svozových autobusů: 	
Ostašovice (zastávka)  -- 15:30
		
Radostovice (kaplička) -- 15:30
 		
Lično (náves)                -- 15:45
Obec hradí dopravu autobusy, občerstvení (jídlo, zákusek), káva a jeden nápoj.
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Centrum pro integraci osob se zdravotním
postižením Královéhradeckého kraje, regionální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou - CIOZP
V Rychnově nad Kněžnou již několik let funguje centrum, které nabízí služby všem
osobám se zdravotním postižením bez ohledu na druh, rozsah postižení a věk. Dále
pak osobám, které jsou ohroženy vznikem nepříznivé sociální situace nebo se vyskytly v nepříznivé sociální situaci.
Hlavní činností je poskytování odborného sociálního poradenství, půjčování
kompenzačních pomůcek osobám se zdravotním postižením včetně informací
o možnostech získání těchto pomůcek, prodej baterií do naslouchacích aparátů.
Centrum slouží i jako distribuční místo Euroklíčů, které zajišťují rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.
Pro získání více informací o činnostech centra a nabízených službách je možné
nás osobně navštívit, případně předem sjednat osobní schůzku.
Kontakt: PhDr. Mgr. Monika Vacková
Tel: 494 535 494, 605 037 761
E-mail: rychnov@czphk.cz
Adresa: Palackého 694, Rychnov n. K.
Více na: www.czphk.cz

