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30 RAD ŠÍLENÉHO SADAŘE
aneb
JAK SPRÁVNĚ OSTŘÍHAT JABLOŇ
Jaro je tady a stříhání stromků je jedním
z prvních úkonů, které čekají každého
zahrádkáře. Předkládám pár praktických rad, jak
se tohoto úkolu zhostit.
PROČ VLASTNĚ JABLONĚ STŘÍHAT
Důvodů je několik. Pokud bychom jabloň
nechali přirozeně růst, poněkud nám zdivočí. Ne,
že by neplodila, ale jablka by byla malá,
nedozrálá a těžko přístupná. Jabloň by velkou
část energie spotřebovala na růst nových
letorostů a na jablíčka by se jaksi nedostalo.
Krom toho by za pár let připomínala koště a to by
některým estétům mohlo vadit. Cílem jarního
řezu je tedy přinutit strom, aby větší část energie
vložil do plodů a ne do růstu větví. Aby jablka
byla velká, vyzrálá, dobře se sklízela a strom měl
pěkný tvar.
1. První co je třeba udělat, je ořezat uschlé
větvě. Řez vedeme na hraně tzv. větevního
kroužku. Pokud bychom vedli řez těsně u kmenu,
mohlo by se stát, že strom nezacelí plochu řezu a
vznikne dutina, ve které se bude držet voda a
strom bude zevnitř uhnívat. Řez může také
napadnout rakovina. Pokud bychom nechali
naopak pahýl, strom se s ním obtížně vypořádává
a trvá řadu let, než se pahýl uhnije a dovolí
stromu ránu zacelit. Často také začne kolem
pahýlu vytvářet skupinu nových nechtěných
větví. Pokud vedeme řez na hraně větevního
kroužku, postupné dorůstání kmene dosáhne
během jednoho, nebo dvou let hrany řezu a
tvorbou nové kůry napomůže zhojení rány.

3. Pokud je rána průměrem vetší než 4 cm,
ošetříme řeznou plochu balzámem, štěpařským
voskem, nebo alespoň jakoukoliv vodostálou
barvou, abychom zabránili vysychání, hnilobě a
usnadnili hojení.
4. Pokud začínáme tvarovat mladý strom,
musíme si rozmyslet, jaký tvar mu chceme dát.
Přirozený tvar koruny jabloně je tzv. štíhlé
vřeteno. Může však být oválný, kulový,
sloupový, nebo kotlový. Záleží na tom, je-li pro
nás důležitější estetika, nebo výnos ovoce.

Méně běžný tvar je deštníkovitý. Má však
nespornou výhodu. Pokud nasadíte větve nízko,
můžete ovoce trhat ze země. Sloupové stromky, a
nejen jabloně, jsou dnes oblíbené. Nezabírají
místo a jako miniaturní se dají pěstovat
v panelácích na balkoně. Nemají klasické větve,
ale plodonoše vyrůstají přímo z kmínku. Kotlová
koruna je spíše východiskem z nouze, pokud vám
vítr např. ulomí tzv. terminál (horní svislou část
kmene) a strom chcete nějak rozumně
vytvarovat. V 70-80 letech minulého století byly
oblíbené ovocné stěny, kdy se záměrně vázaly na
dráty a proplétaly větve sousedních stromů a
vytvářel jakýsi plot (kordony). V jižních státech
jsou běžné jabloně vyvazované na zdi domů
(palmetty).

2. Při řezání silnějších větví nejprve nařízneme
větev odspodu asi ve vzdálenosti 10 cm od
kmene, pak ji teprve odřízneme zvrchu, aby při
pádu nesloupla kůru z kmenu. Následně
seřízneme pahýl.
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větevní kroužek, nebo je použijeme jako základ
plodonošů.
11. Větve které se vzájemně kříží nás vybídnou
k odstranění jedné, nebo druhé.
12. Větve které přecházejí z jedné strany
koruny na druhou také odstraníme.
13. Jednoleté výhony - letorosty (tenké dlouhé
větve, které stačily vyrůst během minulé sezony,
tzv. „vlky“ vyřízneme celé, nebo zvážíme, jestli
se nehodí k založení chybující kosterní větve, či
plodonoše.
14. Existují odrůdy, keré rodí na tzv. dlouhém
dřevě. Pokud jim vyřežeme všechny vlky,
nedočkáme se téměř žádné úrody. Je to např.
kanadská odrůda Princezna Luisa, u nás
přešlechtěná
na
Čistecké
lahůdkové.
(Mimochodem nejchutnější jablko, jaké jsem kdy
chutnal.) Řeším to tak, že ho stříhám jen sudé
roky a sklízím v lichých letech.
15. Plodonoše jsou krátké větévky přisedlé ke
kosterní větvi, nebo i terminálu, které si
opečováváme, protože jsou zdrojem největšího
podílu ovoce. Tvarem připomínají rostoucí
mořské korály. Sestříhávame je jen na několik
pupenů. Časem zestárnou a někdy zasychají,
proto si ze zastřižených vlků pomalu
předpěstováváme nové a staré redukujeme.
Plodonošům tolerujeme růst i na spodku větve.

5. Podle velikosti dělíme ovocné stromy na
zákrsky,
čtvrtkmeny,
polokmeny
a
vysokokmeny.
Nižší tvary samozřejmě nasazují větve níže, ale
také jsou krátkověké. Neplatí to však absolutně.
Sám mám v zahradě padesátileté zákrsky, které
postupně dosáhly výšky vysokokmenů a stále
zdatně plodí a jsou zdravé.
6. Ovocný strom stavebně tvoří terminál,
kosterní větve a plodonoše. Plodonoše jsou
podstatné pro budoucí úrodu.

7. Základní požadavek při řezu užitkové jabloňě
je - pustit do koruny stromu maximum
slunečních paprsků. To je otázka optických
zákonů a sklonu slunce v našich zeměpisných
podmínkách. Praxe ukázala, že optimální sklon
koruny je 45°, tedy vrcholový pravý úhel. Takto
začínáme tvarovat stromek už od mlídí. Toto
pravidlo nám určí délku kosterních větví.

16. Kdy stříhat? Většinou se doporučuje jarní
řez provádět od února do dubna. Teoreticky je
možné stříhat, pokud to počasí dovolí, i v zimě
(do -3°). Jabloň naštěstí netrpí mízotokem (jako
třeba vinná réva), tak lze stříhat i v době, kdy už
raší pupeny. Škoda jen, že pak pouhým dotykem
olámeme při práci mnoho květních pupenů.
17. Kosterní větve mohou být kladeny
střídavě, nebo protilehle. Osobně preferuji
protilehlé uspořádání tak, že větve tvoří plochá
patra, vzdálená od sebe asi půl metru. Zhruba
každé dva roky jedno patro přiroste. Terminál by
mělo obtáčet 3 – 5 kosterních větví. Ale je taky
na stromu, kde si umane větve vytvořit a pak na
to sadař musí umět reagovat. Střídavé větve mají

8. Kmínek do výšky prvního patra zbavíme
všech větviček
9. Odstraníme paralelní vetve. To jsou jsou
větve, které rostou těsné vedle sebe a stejným
směrem. Musíme se rozhodnout, kterou z nich
zachováme. Měla by to být ta, která směřuje do
volného prostoru a přibližuje se zásadě
stejnoměrného zahuštění koruny.
10. Odstraníme větve směřující do koruny,
nebo svisle vzhůru. Ty vyřežeme částečně, nebo
úplně. Na nás je, jestli je odstraníme až na
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23. Další patra stříháme ze štaflí, nebo přímo
z koruny stromu tak, abychom patro měli pod
sebou a mohli posuzovat vliv našich zásahů na
správné zahuštění patra.
24. Větve, které odstřihneme shazujeme až na
zem, aby nám nezkreslovaly přehled o zahuštění.
25. Po ukončení práce je dobré ze země
přehlédnout obrys stromu a některé neposlušné
větve ještě přikrátit.
26. Někdy jsme na rozpacích, jestli spornou
větev odstranit, nebo ji nechat. Platí pravidlo
„říznout“!
27. Po necitlivém zásahu (řezu těsně při kmeni,
nebo výhonu při žebru kosterní větve) strom ránu
nezacelí a rozjede se v ráně rakovina. Rána se
postupně prohlubuje a rozšiřuje po obvodu větve,
nebo kmenu. Často proroste celým obvodem
kůry a větev, nebo vršek terminálu usychá.
Můžeme se pokusit o záchranu tím, že krabatou
zasaženou kůru ostrým nožem kolem rány
ořízneme až na dřeň a zatřeme barvou.
28. Ze zkušeností je známo, že rakovinou jsou
napadány zejména stromy rostoucí v jílovité
půdě.
29. Při řezu zanedbaných a starších stromů musí
jít cit stranou a je třeba nekompromisně řezat i
silné větve. Při nutnosti velmi radikální obnovy si
necháme část úprav na příští rok.
30. Ale pozor. Rány po spodních větvích se
hůře hojí, a strom tímto můžeme zlikvidovat.
Proto je žádoucí, aby strom měl už od mládí
správné proporce a radikálním zásahům jsme
předcházeli.
Dovětek.
V praxi se můžeme setkat s odlišnými
přístupy. Byl jsem např. přítomen tomu, kdy
zástupkyně školkařské firmy v zahradě předsedy
zahrádkářského spolku demonstrovala principy
jarního řezu tak, že předsedovi z mladé jabloně
ořezala vršek s roubem a následně jabloň totálně
zničila. Své počínání odůvodnila tím, že oni ve
školkách mohou pěstovat stromky jen do výšky
2,5 m, aby se daly sklízet ze země a estetika jim
nic neříká. Přístupy mohou být různé… Pokud
vám mé zkušenosti budou něco platné, budu rád.

tu výhodu, že my mladí kluci můžeme ze štaflí
vstoupit do koruny stromu, kde se lépe
dostaneme k potřebným úkonům. Po větvích
můžeme šplhat jako po žebříku.

18. Kosterní větve zakracujeme za pupenem
tak, aby poloha posledního pupenu směřovala do
prostoru, kam chceme, aby větev, nebo její části
rostly. Cílem je, aby koruna byla rovnoměrně
zahuštěná.

.
19. Kosterní vetve se větví podle tzv. fraktální
geometrie a mají podobný princip růstu jako celý
strom. Dbáme na to, aby i ony měly delší vrchol
(jakýsi terminál nižší úrovně) a podružné větve
byly kratší.
20. Kmen (terminál) nemůžeme nechat růst stále
výš a výš. Proto v místě, kde chceme umístit
vrchol, terminál zastřihneme. (Třeba proto, že
nemáme delší žebřík). Strom má ale stále
tendenci vytvářet nový vrchol. Proto je nejlepší
terminál nahoře rozvést do tří stran a přírůstky
směřující vzhůru každoročně zastřihávat.
21. Odklon větví od terminálu si strom zvolí
sám – bývá asi 60°

Ing. Pavel Kuneš
Březen 2017

22. Při stříhání postupujeme odspodu.
Začínáme nejnižším patrem, které obvykle
zvládneme bez žebříku.
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Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. dubna 2017:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Stanislava Faltuse a pana
Stanislava Moravce a dále zapisovatelku paní Denisu Sejkorovou.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání ZO.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 10/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Lichkov, IČ: 70188831, za účetní období roku 2016 – bez
výhrad.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 11/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
pod Č.j.: UZSVM/HUO/888/2017-HUOM, kterou je na Obec Lichkov převáděn nemovitý
majetek, a to pozemkové parcely označené dle GP č. 452-433/2016 jako č. 486/1 o výměře 38 m2
a č. 131/3 o výměře 97 m2, obě obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 12/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemků p. č. 992/4, trvalý travní
porost o výměře 440 m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175 m2, oba obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové, nacionále dle žádosti,
za celkovou cenu Kč 46.200,-- bez DPH, s podmínkou úhrady souvisejících nákladů a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
Z

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 13/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele gastro zařízení do kuchyně školní
jídelny ZŠ a MŠ Lichkov (elektrický sporák s elektrickou troubou zn. Alba, typ SE 40 ARS), a
to ekonomický subjekt Jindřich Schlesinger, IČ: 65682254, se sídlem na adrese Ústí nad Orlicí,
ul. Špindlerova čp. 638, psč. 562 01, s nabídkovou cenou ve výši Kč 95.227,-- s DPH (bez
montážní sady) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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8
A

9
A

Č.j.: 14/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořizovatele mostních listů a zhotovitele
hlavních mostních prohlídek mostů a lávek ve vlastnictví Obce Lichkov, a to ekonomický
subjekt Jaroslav Kohoutek, IČ: 64107141, se sídlem na adrese Šumperk, ul. Nemocniční čp.
409/51A, psč. 787 01, s nabídkovou cenou ve výši Kč 69.300,-- s DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 15/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje odepsání pohledávky Obce Lichkov, v
celkové výši Kč 12.000,--, vycházející z faktur č. 122014 a 142014, jako nevymahatelné.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 16/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122015548/VB/02, Lichkov p.č.3021/7-Matoulková-kNN“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 17/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č.
1/2017 O nočním klidu - dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 18/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Obce
Lichkov na období let 2018 - 2020 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 02/2017“, ze dne 28. února
2017 – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 03/2017“, ze dne 10.
března 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 19/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 04/2017“, ze dne 3.
dubna 2017 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.
6

8
A

9
A

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2016“ – dle přílohy,
bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2017 – dle
přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 20/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný plán činnosti
kontrolního výboru na rok 2017 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 21/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle
návrhu stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28. března
2017.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje provedení rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lichkov
dle a v rozsahu pořízených projektových dokumentací a schvaluje výběrovou komisi pro výběr
zhotovitele rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lichkov ve složení: předseda finančního
výboru, předseda kontrolního výboru, místostarosta obce a starosta obce.
1
Z

2
Z

3
-

4
Z

5
Z

6
-

7
-

8
Z

9
Z

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

Výsledek hlasování:

0–0–6

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje provedení projektu „bezbariérovost ZŠ“ dle a v rozsahu
pořízených projektových dokumentací a schvaluje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele
rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Lichkov a dále pro výběr zhotovitele vyrovnání podlah ve
složení: předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, místostarosta obce a
starosta obce.
1
Z

2
Z

3
-

4
N

5
Z

6
-

7
-

8
N

9
Z

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

Výsledek hlasování:

0–2–4

Usnesení nebylo schváleno.

Informace obce podané v rámci zasedání dne 10. dubna 2017
• Setkání k MDŽ – předsedající poděkoval
zahrádkářům za uspořádání pěkné akce a
hasičům za pomoc ve výčepu, Obec Lichkov
byla partnerem akce
• Velikonoční jarmark – předsedající poděkoval
za uspořádání pěkné akce, těšíme se na další,
Obec Lichkov byla partnerem akce
• částečný úklid na půdě sálu, předsedající
poděkoval děvčatům od Velikonočního
jarmarku, společně se zaměstnanci obce –
bude možno dokončit elektroinstalaci na půdě

• územní plán Lichkov – dne 23. března 2017 se na
sále OB konalo veřejné projednání návrhu ÚP
Lichkov, nebyly podány žádné námitky ani
připomínky, pořizovatel zpracuje textovou část a
vše předá na SURPMO k tisku, může následovat
schválení ÚP v ZO (na letošní rok byla podána
žádost o dotaci na financování etapy – pořízení ÚP
po veřejném projednání)
• dne 28. března 2017 se v obci Kameničná konala
valná hromada Sdružení obcí Orlicko (cyklostezky,
asanace vrtů, dotace, v pátek 1. září 2017 se v obci
7

•

•
•
•

•

•

•

•

Lukavice koná oslava k výročí založení
sdružení, kompostéry – snad v měsíci červnu –
Lichkov 27 ks, novelizované stanovy sdružení
a další)
obnova katastrálního operátu – katastrální
mapa intravilánu obce byla digitalizována, dne
24. dubna 2017 dojde k instalaci počítače
s digitalizovanou katastrální mapou a občané
budou moci od 25. dubna 2017 nahlížet do
digitalizovaného KN; dne 10. května 2017,
v době od 13:00 do 15:30 hodin bude na obci
osobně
přítomen
pracovník
katastru
nemovitostí; vlastníci nemovitostí mohou
podávat námitky proti obsahu, a to po celou
dobu jeho vyložení a dále ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy skončilo vyložení
dne 13. dubna 2017 proběhne kontrola VZP
ČR – odvody
dne 28. dubna 2017 proběhne přezkum
hospodaření Obce Lichkov za rok 2016 (audit)
ve dnech 10. – 12. května 2017 proběhne
revize knihovního fondu naší knihovny a jeho
překlopení do systému REKS; dále se již
nebude používat systém Clavius, delší čas již
není aktualizován
dne 17. května 2017 se u Krajského soudu
v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích,
koná přezkum podaných přihlášek do
insolventního řízení a ihned následuje
věřitelský výbor (nedoplatky dlužníka Mucha
Alois – www.justice.cz – k 10. dubnu 2017
celkem 29 přihlášených věřitelů) – obec
přihlásila pohledávku ve výši Kč 19.497,-naše žádosti o dotace na rok 2017 – všechny
jsou zaevidované, čeká se na rozhodnutí o
schválení nebo zamítnutí (MZE – vrata
hasičárny – vyjádření k Zásadám a k podané
žádosti), nově žádost v programu „Malé
památky Orlicka 2017“ – kříž na hřbitově
dne 3. dubna 2017 proběhlo jednání
k možnosti získání dotace na pořízení nového
vozidla CAS pro JSDH v roce 2018 – projekt
společně s polským partnerem – Město
Miedzylesie
proběhla částečná oprava technologie ČOV
(generální oprava míchadla selektoru – ložiska,
průsaky ucpávek, čidlo vlhkosti; výměna
čerpadla vratného kalu – nově úprava proti
korozi a chemickému působení; oprava
frekvenčního měniče a plováku k čerpadlům
v čerpací stanici – ovládání je v nouzovém
režimu, je řešeno přes projektanta elektro a
firmu Fiedler)

• průběžné opravy a čištění domovních čerpacích
stanic a přečerpávacích stanic
• byla provedena revize hydrantů v obci, předsedající
poděkoval panu Janu Faltusovi, veliteli JSDH, že
se kontroly zúčastnil, dva hydranty jsou nefunkční,
u několika je vadný uzávěr nebo hlavní uzávěr, ale
jsou provozuschopné, během léta dojde k opravě
nebo k výměně, společně s uzávěry jednotlivých
větví vodovodu
• je ukončena rekonstrukce elektroinstalace suterénu
na obci (chodby, sklepy, moštárna), probíhá
výmalba; v moštárně je nový rozvod vody a
odpadů, bude instalováno umývadlo s průtokovým
ohřívačem vody, budou dokončeny obklady stěn,
výmalba a hydroizolační nátěr podlahy; v roce
2016 byla provedena oprava lisu, byl zakoupen
nový drtič ovoce a nová pračka
• nedoplatky vůči obci k 10. dubnu 2017: vodné do
12/2014 – Kč 73.266,-- (původně Kč 80.085,--),
vodné a stočné za 2/3 2015 Kč 1.901,-- (původně
Kč 7.397,--), vodné a stočné za 3/3 2015 Kč 7.246,- (původně Kč 7.246,--), vodné a stočné za 1/3
2016 Kč 4.698,-- (původně Kč 4.698,--), vodné a
stočné za 2/3 2016 Kč 4.500,--, vodné a stočné za
3/3 2016 Kč 8.884,--, vystavené faktury po
splatnosti Kč 22.044,--, nájmy nebytových prostor
Kč 8.130,--, nájmy pozemky Kč 210,--, poplatek
pes Kč 350,--, odpady Kč 71.259,-- (jde o
zavádějící údaj, neboť jedná se o předpis na celý
rok 2017 – většina poplatníků platí ve dvou
splátkách)
• plnění rozpočtu k 31. březnu 2017: příjmy
schválené Kč 7.830.500,--, upravené Kč
8.004.500,--, skutečnost Kč 2.284.952,-- - příjmy
na 28,54%, výdaje schválené Kč 7.487.600,--,
upravené Kč 7.671.108,--, skutečnost Kč
1.814.418,-- – výdaje na 23,65%.
• posvícení – dne 14. října 2017 – vystoupí mladí
hasiči?
• parlamentní volby ve dnech 20. – 21. října 2017.

VANISH
Zahrádkáři nabízejí pro nastávající
zahrádkářskou sezónu vanish v balení po
0,5 kg za 120 Kč.
Svůj případný požadavek sdělte
osobně nebo na tel. 725 497 435.
zahrádkáři: Stejskal
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PORADNA PRO rodiče
Někdy si jako rodiče nevíme rady, a přitom stačí jen slyšet zkušenosti druhých.
Rodičovství se nikde neučí, ačkoliv se s ním setkává skoro každý z nás. Pracovat na vztazích v rodině se vyplatí
– rodina je základ životní jistoty člověka a v krizích dokáže zafungovat jako záchranná síť. Každý chce mít
doma spokojené děti a vychovat z nich dobré lidi se zájmem o dění kolem sebe. Každý z nás má také při
výchově problémy, otázky, nejasnosti. Proto nabízí Rodinné centrum Mozaika každý den od 8 do 12 h.
společná setkávání rodičů s dětmi.
Rodiče si při setkávání sdělují zkušenosti a zážitky s dětmi. Vzájemně se podporují, získávají nadhled a učí se
vidět mnohé běžné věci i z pohledu jiných. Dokáží se i lépe vcítit do pocitů svého dítěte, poznat ho v interakci
s jinými dětmi, kde se přirozeně projevuje. Můžou si ověřit svoje výchovné postoje, případně je konzultovat
s psycholožkou, která je v herně přítomna každou středu od osmi do dvanácti hodin. Při našem setkání platí
zásada, že není nesprávná výchova, nikoho zde nepoučujeme, pouze se snažíme pomoci najít správný přístup
k dítěti dle jeho individuality, pomoci se zorientovat v chování dítěte v rodině nebo mimo rodinu, rozeznat, co
je pro něho dobré, a co ne. Důležité je umět naslouchat našemu dítěti, co chce říci a umět si v dané situaci
poradit, porozumět, co s v dítěti i v nás odehrává.
Paní psycholožka Mgr. Silvia Kubánková je odbornice s dlouholetou praxí a v RC Mozaika se věnuje rodičům a
malým dětem každý den od 8 do 12 h. Možnost konzultace nabízíme po domluvě i v odpoledních hodinách
rodičům školních dětí.
Srdečně Vás zveme do našich prostor a těšíme se na společně prožité chvíle.
Petra Jarošová, Rodinné centrum Mozaika
Centrum pod střechou, Taušlova 714, Letohrad
Tel. 731 402 336, www.uo.charita.cz

Setkání pozůstalých rodin pacientů hospicové péče
Jako každý rok, i letos v únoru se uskutečnilo setkání lidí, kteří v loňském roce přišli o svého člena rodiny, a
kteří byli v péči hospicového týmu Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Setkání lidí, kteří do svého okolí vysílají
obrázek toho, co považují za normální – doma umírá člověk, o kterého pečuje rodina, a je tu i Charita, o níž se
mohou profesionálně a lidsky opřít.
Sešli se stateční lidé. Na jedné straně ti, kdo beze slov a nezištně slouží svým nejbližším, jenž odcházejí ze
života. Na druhé straně ti, kteří poskytují profesionální péči a podporu tomu, kdo odchází, a rodině, která
zůstává.
I letos zazněla z obou stran slova díků. I letos se sdílelo, plakalo, ale i smálo – to když se vzpomínalo na
poslední pěkné chvilky v kruhu rodiny…
„Smrt je v dnešní společnosti tabu,“ připomněl letohradský kněz Václav Vacek, který má s vyprovázením
umírajících sám bohaté zkušenosti. „umírající i ti, kdo stojí u lůžka, jsou v tu chvíli sami. Důležité je mluvit a
nebýt s tím sám. Důležité je i plakat a truchlit…“
„Sestřičky mi daly to, co jsem potřeboval – podporu, pochopení a lidskost,“ řekl jeden z pozůstalých, „staral
jsem se rok a půl o manželku, to jsem ještě o Charitě nevěděl, až teď, když mi zemřel syn…“ Vděčnost vyjádřila
i paní, která se starala o umírající maminku a přítele na vozíčku: „Nebýt jich, nezvládla bych to.“
„Na smrt se připravit nedá“, připomněla vrchní sestra Petra Kaplanová, “ale existuje návod, co si s umírajícím
členem rodiny ve vhodné chvíli říct: Odpouštím ti. Odpusť mi. Děkuji ti. Mám tě rád, sbohem…“
Součástí hospicového týmu je také psycholožka, která nabízí podporu pacientům i jejich rodinám, a dále
sociální pracovnice, která rodině poskytuje poradenství a pomáhá např. se zajištěním sociálních příspěvků.
Domácí hospicová péče je podporována také z výtěžku Tříkrálové sbírky.
Iva Marková, www.uo.charita.cz

Nová expozice bezmotorového létání
Vojenského muzea Lichkov

Malé i velké návštěvníky především zaujme model
sportovního letiště rozkládající se na ploše cca 3 m2.
Kde jsou k vidění různé úkony plachtařů, jako je
trénink balancování,
Turistickou sezónu roku 2017 zahájilo Vojenské
muzeum Lichkov otevřením nové expozice věnované
historii bezmotorového létání. Rekonstrukce
expozice byla finančně podpořena dotací z Programu
podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií
poskytnuté z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje.
Návštěvník se zde seznámí s vývojem letectví do
roku 1939. Menší část expozice je věnována
průkopníku
bezmotorového
létání
Jaroslavu
Špitálskému.

start kluzáku pomocí gumového lana či transport
letadla za koněm po přistání zpět na letiště. Příprava
a vlastní realizace nové expozice představovala pro
členy ForteGu šestnáct měsíců intenzivní práce.
Tímto projektem se však rozvoj lichkovského
vojenského muzea nezastaví, nyní se pracuje na
přípravách rekonstrukce expozice věnované tématice
čs. obrněným vlaků.

.
Kdo to byl Jaroslav Špitálský? Stručně řečeno:
nejmladší československý konstruktér, jež dokázal v
šestnácti letech postavit kluzák, instruktor
bezmotorového létání, zřejmě asi i první Čech, který
podnikl let z hory Raná. Poválečný konstruktér
podílející se na vývoji cvičného letounu L-29 Delfín,
tvůrce patentu tvarování křídel letounu L-39
Albatros. Konstruktér katapultážních sedaček a
poradce při projektování první automatické linky pro
výrobu automobilů.
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hospodářským změnám, s nimiž vznikaly nejen nové pro různá panství a města rozdílné instrukce a selské
řády - ale i všemožná požární opatření. Ta měla
především zabránit vzniku požáru a uváděla i
povinnosti obyvatel při jeho vzniku. O tom máme
zprávy z konce 14. století z "městských práv spišských
měst", "Žilinské knihy" i z "Požárního řádu
Bratislavy".
Velká pozornost ve všech řádech byla věnována
komínům. Ty byly většinou spleteny z proutí jako
dlouhé koše vymazané hlínou nebo z dřevěných
desek rovněž vymazaných. A zděné se objevily
nejprve v menší míře ve městech. Povinností
purkmistra, rychtáře i starosty byly pravidelné
kontroly komínů - zpravidla po čtyřech týdnech! jejich stavu a čím se topí! Přitom se i těchto
termínech musely komíny znovu vymazávat hlínou.
Zakazovalo se chodit s otevřeným ohněm (loučí) do
stodol, chlévů a pod. Rovněž bylo omezeno
skladování většího množství dřeva na topení. Občané
měst měli mít žebříky, kožené korbele na vodu,
dřevěné stříkačky. Stodoly se směly stavět pouze na
předměstích. Na věžích hlídali hlásní nebo ponocní
placení městskou správou, jejichž hlavním úkolem
bylo včas oznámit vzniklý požár. Ponocní byli později i
na vesnicích a v některých z nich se udrželi až do 2.
světové války.
Z roku 1579 pocházejí všeobecné směrnice
uveřejněné v knize "Práva městská království
Českého a markrabství Moravského". Ta obsahovala
m,j. zvláštní nařízení pro řemeslníky, kteří používali
ke své práci oheň: ".... od výhní a pecí svých komíny
kamenné nebo cihelné nad krov v povětří dobře
vyzdvižené a zdělané..."
Hejtmanské instrukce z let 1603-04 platily do roku
1703. V nich se doporučovalo stavět všechna stavení
podle možnosti "od kamene a hlíny". Ale i u těchto
domů měli představení obce pravidelně dohlížet
každého čtvrt roku na "vytírání komínů". Z
technického vybavení mají již významné místo
měděné, mosazné a velké stříkačky.
Nejpodrobnější požární řády mají města pražská z
let 1611,1636 a 1678, dále např. Chrudim už z r.
1510, dále Kutná Hora, Litomyšl i Brno.
Počátkem 18. století se požární řády vyskytují již ve
větší míře. Starší jsou doplňovány o nové zásady
(např. zákaz kouření v okolí maštale, skladu sena,
slámy či dřeva a třísek), dále musela být dostatečná
vzdálenost stodol od stavení, podlahy nad síní a
maštalí mají být vymazány hlínou.
Josef Stejskal (pokračování příště)

Dobrovolná požární ochrana
trochu dávné historie
V roce 2005 na slavnostní akci "Lichkov 2005" jsem
obsáhle informoval o činnosti českého sboru
dobrovolných hasičů, který tehdy vzpomínal na
počátky dobrovolné hasičské služby v obci (7.6.1885),
kdy před 120 lety, o které jsme se s jejími zakladateli
(Němci) dělili právě na polovic této doby. Nyní se chci
ohlédnout do dávné minulosti této činnosti.
Úvod
Oheň! Podle řeckých bájí jím lidi obdaroval Títán
Prométheus, který porušil vůli nejvyššího boha Dia,
když v hoře Moschylos z pece svého druha kováře
Héfaista uchvátil oheň pro lidi. Naučil je řemeslům,
dobývat a tavit rudy a zpracovávat kovy a plavit se po
moři. Byl za to ale krutě Diem potrestám. Héfaistos
byl přinucen přikovat jej ke skále nezničitelnými
řetězy a prorazit mu hruď ocelovými hřeby.
Prm:N.A.Kun "Starořecké báje" - SPN Praha 1957)
Tolik velmi zkráceně řecká báje. Ale lidé jej nejspíše
získali od blesku, který zapálil jejich nejbližší okolí. Ti
se pak museli naučit jej udržovat a později i
rozdělávat.
"Oheň" - dobrý sluha a zlý pán. Na straně jedné
poskytuje člověku teplo, poskytuje přípravu pokrmů i
ochraňoval člověka před dravou zvěří. Na straně
druhé se jeho nebezpečí projevuje v okamžiku, kdy
nad ním člověk ztratil vládu, kdy se změnil v požár
ničící výsledky jeho práce.
Při řídkém osídlení v našich zemích na přelomu 1. a
2. tisíciletí nebylo nebezpečí požárů zdaleka tak
vysoké jako s postupující kolonizací (13. a 14.století),
kdy se na relativně malých plochách shromažďovalo
mnoho lidí ve vznikajících vsích a městech, při
koncentraci řemeslné výroby a kdy většina staveb
(příbytků) byla dřevěná navíc krytá šindelem či
doškami a půdách bylo uskladněno seno a sláma. To
vše byly podmínky nekontrolovatelného šíření
požárů. Ty často zničily celá města a vesnice. K tomu
přispíval i nedostatek vody, hasebního nářadí i
nedostatečná organizace hasebních prací.
Aby se zabránila nebo omezila možnost vzniku
požárů a do jejich hašení vnesl řád, vznikaly první
stručné směrnice. Za nejstarší se považují ve statutu
Prahy ze 14. století s názvy "O ohni" a o "Oznamování
požáru". Podle něho musel každý občan hlavně
chránit svůj oheň (ohniště), řemeslníci museli mít
bořicí háky a povozníci museli dovážet vodu při
vzniku požáru.
Na sklonku 15. a v průběhu 16. století došlo k
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Dne 11. dubna 2017 uspořádali členové místní
organizace Českého svazu zahrádkářů tradiční
jarní brigádu na úklid parčíku před bytovým
domem čp. 43 a v okolí plakátovací plochy u
bývalé masny. I přes poměrně chladné a nevlídné
počasí se sešlo dostatečné množství odhodlaných

členů a obecní pozemky v centru obce se
podařilo uklidit a vyčistit, převážně od staré trávy
a loňského listí.
Za nezištnou pomoc patří našim zahrádkářům
velký dík.
starosta obce

Foto: Vlasta Pšondrová
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Konec války a jméno malé pohraniční vesničky, které
se opět mohlo psát česky – to bylo jako

mávnutí kouzelným proutkem…..
Život v obci však musel jít dál. Odchod Němců
připomněl událost po Velké válce – na přelomu let
1918/1919. Tenkrát docházelo (mimo jiného)
k odchodu německých úředníků ze svých obecních
postů a stejně tak drážních i policejních zaměstnanců.
Lichkovem, ve kterém žilo jenom několik českých,
případně smíšených rodin, proběhly tyto události
vcelku klidně, i když se museli místní němečtí
vlastenci rozloučit s vidinou ,,Německého Rakouska“,
což měl být státní útvar, vyhovující Sudetským
Němcům. A tak – než mohli ,,němečtí lichkováci“
zapomenout na tuto křivdu – přišel rok 1938 a sliby
národovců o sebeurčení Německa. Následoval odsun
Čechů (viz Duchánkova rodina z hradla na dolním
konci Lichkova) a v zápětí II. světové válka,
s nekonečnou řadou obětí. Následných šest let bylo
krutých a my se dovídáme z poválečné literatury,
týkající se tohoto období například v knížkách G.
Pausewang o Rozinkové louce, jak jedovatá byla
propaganda předválečných německých ,,Vůdců“.
S ukončením bojů přišel trest: spousta lichkováků,
kteří nastoupili do armády tak, jak je nová vlast
povolala, padlo na východní frontě, ve které jich
zemřelo stejně jako v té první opět mnoho (bohu žel
v liniích svých zprvu útočný pozic…). Domů se nevrátil
nikdo – z prostého důvodu: v chaloupkách, ze kterých
narukovali, už po akci vojáků a partyzánů nebydlí
jejich rodiny. Většina jich zůstalo prázdných a
otevřená cesta vedla jenom na západ.
Válka skončila a znovu dochází ke stěhování obyvatel.
Nový život se rozbíhá přednostně na lichkovském
nádraží. Protože stanice bude důležitý železniční uzel
s celnicí, je zabezpečení kvality provozu prvořadé.

Na obrázku je skupina, která zajišťovala plynulost
vlakové přepravy: V uniformě železničáře stojí
přednosta Schleiss (s malým synem Petrem), financ
Obermayer, vedoucí pasovky, dále přednosta celního

úřadu – náčelník celnice František Novák (prý se na
Slovensku sešel se Štefánikem).
Celní úřad byl otevřen na nádraží 21. července.
Zástupcem přednosty Nováka byl, Otomar Vykročil.
Dále tam sloužil další celní úředník a čtyři
zaměstnanci celní stráže.
Ze stavení,ve kterém byl za války úřad obecní
kanceláře NSDAP, je stržen vývěsný štít, aby dům
mohl sloužit k řádnému obývání.

2. srpna 1945 se setkávají čtyři velmoci v Postupimi a
sepisují komuniké. Také teprve v srpnu se mluví – a to
v Cecilienhofu – o vysídlení Němců (lichkovští Němci
jsou už tří měsíce za nedalekými hranicemi a přitom
,,Plán odsunu německého obyvatelstva“ zveřejňuje
,,Kontrolní rada pro odsun“ až 20. listopadu). Odsuny
musí být ukončeny do července 1946.
Zatím, co si čerství osadníci zvykali na nové domov,
čekali o 10 kilometrů severněji odsunutí Němci na
svůj osud. Nikdo se nesnažil jim, příslušníkům
poraženého státu, cokoli vysvětlovat. Každý je bral,
jako reprezentanty národa, který rozpoutal válku,
národa, který hnal Čechy v roce 1938 z pohraničí a
dalších sedm dlouhých let plnil koncentrační tábory
nepohodlnými lidmi.
Poznámka:
S lichkovskými Němci proběhl tzv. divoký odsun. Tato
první jejich velká skupina přešla do nejbližší vesničky
za našimi severními hranicemi, do Steinbachu
(Kamenčik). Tehdejší obyvatelé Lichkova měli v této
německé vesničce řadu známých, ale byla to pouze
malá jiskřička nad jejich budoucností. Rovněž tak
zprávy o tom, že odsun je pouze trestná záležitost a
po krátkém čase bude dovolen návrat odsunutých
zpět do jejich domovů. (Pro orientaci dnešní generace
je třeba si uvědomit, že Čechy sousedily na severu
pouze s Německem, které se rozkládalo až
k Severnímu moři.)
Melichar

Odborné sociální poradenství pro nedoslýchavé, možnost poskytování poradenství
v domácnostech imobilních občanů
AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky organizuje
v Králíkách poradnu pro nedoslýchavé. Využít odborného sociálního poradenství pro nedoslýchavé
mají občané regionu možnost víceméně v pravidelných měsíčních intervalech. V měsíci květnu se
uskuteční poradna dne 17.5.2017. Na spolufinancování poradny se podílejí obce regionu,
vyjmenované níže. Počínaje dubnem 2017 došlo ke zkrácení času jednotlivých termínů poradny na
čas od 8 do 12 hodin. Pracovník spolku AUDIOHELP je ve dnech, kdy poskytuje poradenství na
Městském úřadu Králíky, schopen poskytovat poradenství i v domácnostech občanů v obcích Dolní
Morava, Lichkov, Mladkov, Červená Voda a Králíky. Jedná se především o klienty imobilní,
zdravotně postižené, jejichž dostavení se do poradny na městský úřad je spojeno s obtížemi.
Poskytování odborného sociálních poradenství v domácnostech není zpoplatněno.
O zprostředkování služby lze požádat na telefonních číslech 602 957 243 nebo 465 526 911 - vedoucí
poradenského střediska Vladimír Král.
Poradny pro nedoslýchavé, a tedy i možnost využít terénních služeb pro nedoslýchavé v
domácnostech, jsou v tuto chvíli plánovány
v Králíkách na dny 17.5.2017 a 14.6.2017.
Poskytování poradenství pro nedoslýchavé ve 2.
pololetí r. 2017 předpokládáme ve stejném režimu,
jako doposud. O jednotlivých termínech poraden pro
nedoslýchavé budou občané regionu informováni
prostřednictvím Králického zpravodaje, plakátů na
jednotlivé termíny poraden a www stránek města
Králíky.
Vladimír Král
Audiohelp z. s., Plzeň, Středisko Ústí nad Orlicí

Informace obce
•
•
•
•
•

cena vodného a stočného pro rok 2017 zůstává v původní výši (vodné á Kč 18,-- s DPH a stočné á Kč 42,-s DPH), celkem Kč 60,-- s DPH za 1 m3
platbu za vodné a stočné za 1/3 roku 2017 provádějte až po obdržení faktury, kterou Vám doručíme do
Vaší schránky
svoz popelnic – každý pátek v sudém týdnu, prvně 5. května, dále 19. května …, sběrné místo – otevřeno
každou sobotu v lichém týdnu od 09:00 do 11:00 hodin, prvně 29. dubna, dále pak 13. května, …
zasedání Zastupitelstva obce Lichkov se uskuteční v pondělí dne 12. června 2017 v 18:00 hodin
knihovna – otevírací doba v měsících květnu až říjnu – každou sudou středu od 15:30 do 18:00 hodin,
prvně 3. května, dále 17. května, …
Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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Druhé kolo přijímacího řízení na SOUo Králíky
Pokud jste nestačili v řádném termínu podat přihlášku na střední školu, nebo si studium
rozmysleli až teď, nezoufejte. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky vyhlašuje
druhé kolo přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek do všech oborů.
Přihlášku si můžete podat na učební obor
OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ a na
nástavbové studium ve studijním programu
PODNIKÁNÍ. Součástí učebního oboru jsou
svářečská oprávnění a řidičské průkazy skupin B,
C, T. Po třetím roce je možnost pokračování v
nástavbovém studiu zakončeném maturitní
zkouškou. Absolventi nástavbového studia jsou
připraveni zvládat podnikatelské aktivity v
profesní oblasti, ve které dosáhli vyučení v
oboru. Mohou založit a řídit vlastní firmu nebo se
uplatnit ve funkcích technickohospodářského
charakteru, obchodních, marketingových či
jiných činnostech.

Více informaci získáte na internetových
stránkách školy souokraliky.cz nebo telefonním
čísle 465 631 106.

Významná jubilea
květen:
Hegedüsová Edeldrud
Melichar Zdeněk
červen:
Loufek Jaroslav
červenec:
Mlynářová Zdenka
Matoulková Jarmila
Kalous Josef

89
75
75
81
75
75

Vítání občánků dne 25. března 2017
Jan Fogl
Rozárka Chaloupková
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11/2016

TJ TATRAN LICHKOV
Před utkáním s Kunvaldem jsme si přivstali a
pod záštitou obecního úřadu jsme provedli v obci
sběr železného šrotu. Finanční prostředky, které
jsme získaly za 7700 kg železného odpadu, budou
použity na naši tělovýchovnou činnost. Tímto
děkuji Obci Lichkov za podporu této akce a
poděkování adresuji i občanům obce, kteří nám
železný odpad darovali.
K prvnímu „ostrému“ zápasu jsme jeli dne 9.
dubna do Dolního Třešňovce. Vstup do sezóny se
povedl, výhra 4:2 je cenná. Ostrými pálili Jan
Matoulek, Roman Durna a Roman Holubec. První
branka v síti Třešňovce byla vlastní, poté co jeho
obránce usměrnil za záda svého gólmana centr
Martina Matoulka.
Na domácím hřišti jsme se příznivcům
představili 15. dubna v zápase s Helvíkovicemi.
Uštědřili jsme jim výprask 7:0 z kopaček Jana
Matoulka 2, Vladimíra Buli 2, Davida
Chaloupecký, Egona Vyšohlída a Romana Richtra.
Soupeře nejvíce zaměstnávali naši útočníci
Daniel Merta

Dne 11. února 2017 jsme v rámci přípravy na
jarní části mistrovské sezóny okresního přeboru 3.
třídy odehráli na „umělce“ v Letohradě přípravné
utkání s celkem Mistrovic (aktuálně je v soutěži o
třídu výše na posledním místě). Utkání se nám
herně ani výsledkově nepovedlo, prohráli jsme
zaslouženě 0:5 (0:3).
Již od 14. ledna jsme každou sobotu až do 25.
února jezdili do Králík do tělocvičny žluté školy,
kde jsme se věnovali futsalu a fyzické přípravě.
Tak jako v předchozím roce tuto možnost využili i
jednotlivci, kteří nejsou členy týmu, ale přesto mají
chuť se hýbat. Průměrný počet účastníků jednoho
tréninku byl 10.
Dne 5. března jsme si v druhém zápase na
„umělce“ v Letohradě vedli již lépe, přesto jsme
vítězem nebyli. Klášterci nad Orlicí jsme podlehli
2:3 (0:1). Byť se soupeř v závěru utkání o vedení
třásl, nakonec jej uhájil. Oba naše góly vsítil Jan
Matoulek. Klášterec v loňském roce postoupil do
okresního přeboru 2. třídy a nevede si v něm
špatně, patří do horní poloviny průběžné tabulky.
Ve dnech 23 - 26. března jsme absolvovali již
tradiční kondiční soustředění v Čenkovicích, naši
„pánskou jízdu“. Výborné zázemí jsme měli opět
v Penzionu Starý mlýn, počasí vyšlo nádherné, co
do počtu účastníků (17 dospělých a 4 mládežníci)
byl počet o něco vyšší než v předchozím roce, takže
soustředění lze hodnotit jen kladně. Naše výběhy
byly směřovány do oblasti „Přírodní památky
Čenkovičky“, což je údolíčko doslova poseté
bledulemi. Bylo se tedy i na co dívat.
Po nutné přípravě hřiště a zázemí jsme si dne

a Jan Matoulek,

1. dubna na generálku před prvním mistrovským
zápasem pozvali do Lichkova mužstvo Kunvaldu.
Soupeř se po našich dvou chybách dostal do
dvougólového vedení, které jsme ale v posledních
10 minutách vymazali hatrickem Jana Matoulka.
Zvítězili jsme 3:2 (0:1).
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který je na jaře náš nejlepší střelec s 8 góly
(přípravné a mistrovské zápasy dohromady).
Ve dvou utkáních, která nás teprve čekají,
došlo ke změně jejich termínu. Týká se to zápasů
Žichlínek B - Lichkov a Jehnědí - Lichkov. Tyto
změny
jsou
zohledněny
v připojeném
aktualizovaném rozpise.
V neděli 30. dubna Vás zveme na „Stavění
máje“ u hasičské zbrojnice a poté na fotbalové
hřiště na „Pálení čarodějnic“. Příchozím budou
nabídnuty bramboráky, párky v rohlíku, klobásy
a uzené maso. Taktéž bude nabídnuta možnost
zakoupit si párek či špekáček a se zapůjčenou
vidličkou si jej vlastnoručně opéci.

Kvůli menšímu počtu do soutěže
přihlášených
týmů,
odehrajeme poslední
mistrovské utkání již 3. června. Utkáním s
týmem Albrechtic zakončíme mistrovskou
sezónu 2016/2017.
Již nyní probíhá příprava na letní fotbalový
turnaj „Tatran cup 2017“, jehož termín je
stanovený na 15. července. Turnaj bude pořádán
za finanční podpory Pardubického kraje a obce
Lichkov a zúčastní se ho kromě našeho týmu, FK
Hanušovice, slovenský Tatran Polianka a polský
Sudety Miedzylesie.
Týden po tomto turnaji, tedy 22. července je
naplánován další ročník nohejbalového turnaje
trojic a ještě o týden později, 29. července
bychom se měli zúčastnit 7. ročníku fotbalového
turnaje „O pohár starostů obcí“, jehož
pořadatelem bude Červená Voda.
Pojednání o dění v TJ zakončím tím, že
v souvislosti s plánovanou „prací“ s mládeží, se
již na hřišti používají, z finančního příspěvku
obce Lichkov zakoupené, tzv. „bezpečné
branky“, které jsou i děti schopny bez pomoci
dospělé osoby podle potřeby přemístit a ke hře
užívat. Budeme jen nyní doufat, že nepřijdou k
nějaké újmě, tak jako se to občas stává u volně
přístupného majetku TJ či obce v areálu
fotbalového hřiště.
Jaroslav Merta, předseda TJ

Z dalších našich připravovaných akcí
následujícího období zmíním, že dne 10. června
uspořádáme „Dětský den“, na nějž v případě
příznivého počasí naváže „Hod koulí“ a táborák.
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VELIKONOČNÍ JARMARK - Lichkov 7. - 8.4.2017
Další Jarmark proběhl opět velmi úspěšně. ZŠ a
MŠ Lichkov opět akci zahájili již v pátek ráno
slavnostním přestřižením pásky. Oproti předchozím
letům, kdy pro ně byly nachystané dílny pro ně
letos bylo nachystané loutkové divadlo, které pro
ně báječně sehrála paní Jaroslava Stejskalová.
Dětem i nám přítomným dospělým se divadlo moc
líbilo, na příště se budeme snažit něco podobného
zopakovat i pro širší veřejnost.
Odpoledne pak zase Jarmark propukl v 16.00, ale
první návštěvníci se již tradičně nedočkavě trousili
i před začátkem. K vidění letos byla výstavka na
počest
bývalých
lichkovských
divadelních
ochotníků. Na půdě nad jevištěm jsme objevili
doslova poklady. Jsou zde uložené staré kulisy,
divadelní rekvizity, jako třeba nápovědní budka,
nebo buben na dělání zvuku vánice, plná skříň
kostýmů. Od pana Josefa Stejskala se nám podařilo
získat kopii kroniky lichkovského divadla a ze ZŠ i
fotografický záznam dětského představení Pasáček
vepřů, v němž se pak mnoho návštěvníků samo
poznalo. Je nutno podotknout, že lichkovští
divadelní ochotníci byli opravdu velmi činní,
během jednoho roku byly schopni nastudovat i 4
velká představení s krásnými kulisami a kostýmy.
Toto téma jistě také stojí za další bližší zpracování.
Děti pak zaujala obrovská hlava draka, který měl
sluj s pokladem v prostorách šatny. Uvnitř sálu
návštěvníci obdivovali různě rozmístěné stromy
ozdobené barevnými květy- výroby se zhostily
pořadatelky, kdy každá vyrobila jiný druh květů.
Byly tu vidět květy z papíru, organzy, z ovčího
rouna, háčkované.
V prostorách jeviště byla herna s vláčkodráhou
pro děti a výstavka k historii loutkového divadla a
výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ Lichkov
a MŠ Pivovarská v Králíkách - za připravené
exponáty moc děkujeme, jste šikovní, čeká vás
ještě sladká odměna.
K občerstvení se daly koupit domácí obložené
chlebíčky, cukrovinky, nápoje alko i nealko, s
sebou domů pak něco pro potěšení oka i bříška byly zde stánky s Velikonočními dekoracemi,
živými květinami, keramikou, domácí sýry z
Lichkovského dvora, mňamky od paní Pavlíny
Hanákové.
K poslechu pak od 18.00 zahrála folková kapela
z Červené Vody.
V sobotu vše pokračovalo od 13.00 s tím, že
program byl ještě rozšířen o prodej uzenin, daly se
koupit a i na místě sníst čerstvě douzené klobásky,

maso, tradiční prdelačka, na sále pak také opět
probíhala zdarma ochutnávka různých dobrot, tímto
děkujeme všem, kdo dobroty do chutnávek
připravili. Tentokrát to byly tyto kategorie : 1. slané
mňamky jako tyčinky, krekry, pizzy,...2. sladké
řezy a koláče, 3. víno bílé i červené. Výherce i s
recepty najdete níže. Pro děti se pak otevřela dílna
k výrobě velikonočních dekorací a k poslechu celou
atmosféru doplnila živá hudba hudebního seskupení
Oktet Girls, kteří hráli a zpívali prakticky po celou
dobu programu písně swingové i jazzové, česky i
anglicky a nádherně tak vdechli celému dění na sále
neopakovatelnou atmosféru.
Za tým organizátorů můžu říci, že akce se opět
vydařila, návštěvníků přišlo mnoho, bylo veselo,
sedělo se, povídalo, poslouchalo a proto to vlastně
děláme. Abychom se čas od času sešli, poseděli,
popovídali a třeba ledacos nového vymysleli.
Děkujeme všem, kdo přišli i všem, kdo se jinak
účastnili na chodu Jarmarku.¨
A kdo že vlastně je ten tým organizátorů, kteří
Jarmarky každoročně připravují ? Saša Stejskalová,
Jirka Stejskal, Daniela Pretoriusová, Lenka
Richterová, Iveta Moravcová, Radka Mertová,
Míša Mertová, Dáda Řeháková, Simona
Kubečková, Radka Šveráková a Jitka Feltlová, to
vše za laskavé pomoci obce, tedy starosty Romana
Richtra, který nám zajišťuje topení a vůbec
všeobecnou podporu a pár dalších různě
přidružených přátel Lichkova, kteří nám vždy rádi
pomohou s přípravou i úklidem.
Jsme tým, který je rok od roku sehranější, za ty 4
roky, co Jarmarky probíhají už většinou víme co a
jak chceme a kdo z nás je čeho schopen. Nápadů
máme stále dost, sílu zatím také, čas nemáme, ale
to se poddá. A máte-li kdokoli nějaké další nápady,
připomínky, znáte někoho, kdo by se chtěl
Jarmarků také účastnit - jako prodejce, hudebník,
divadelník, řemeslník, na výrobu do ochutnávek, či
jinak pomohl..., rádi se s ním seznámíme, dejte nám
vědět, ať to máme stále pestré a zase nové.
Kontaktovat můžete kohokoli z týmu, nebo:
Daniela
Pretoriusová
774
961
177,
tlaapa@seznam.cz, Saša Stejskalová - 739 224 223,
domett@seznam.cz. Těšíme se na Vás zase v zimě.
Za celý tým: Daniela Pretoriusová
Výherci a vítězné recepty ochutnávek :
Slané: 1.místo: Šárka Jiráská z Brandýsa nad Orlicí
- Slaný Kisch
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1 listové těsto 400g (celozrnné), 1 sladká smetana
30%, 3 vejce, anglická slanina nebo šunka nebo
salám, olivový olej, cibule, něco na posypání jako
olivy, žampiony, rajčátka, kukuřice, paprika,
zelenina - možno vybrat, co komu chutná, sýr dobrá je i niva, nebo hermelín.
1. Rozválené těsto dám na papír na plech, 2.
Pokapu ho olejem, 3. Pokladu uzeninou, 4.
Smíchám vejce se smetanou a vliju to na uzeninu,
5. Osolím, opepřím, 6. Pokladu cibulí a zeleninou,
7. Posypu strouhaným sýrem, 8. Peču v troubě na
180 - 200 ºC cca 20 - 30 min.
Sladké: 1.místo: Jitka Feltlová, Boříkovice –
Kremeše od Jitky
těsto: 30 dkg hladké mouky, 10 dkg práškový cukr,
1 pol. lžíce rumu, 1 vejce + 1 žloutek, 1 lžíce medu,
1 kávová lžička sody, 5 dkg másla - uděláme těsto,

vyválíme dvě placky a upečeme na papíru na 180
ºC; horké sundáme z papíru, z plechu.
náplň: 20 dkg másla a 15 dkg mouč. Cukru - vše
vymícháme do pěny a přidáme nastavení, které
uděláme z 3/4 l mléka, 90 g maizeny, 1 dcl rumu uvaříme jako pudink; ještě do teplého vmícháme 3
žloutky a necháme vystydnout; nastavení
vmícháme do ušlehaného másla s cukrem; vše
natřeme na jednu placku.
šlehačka: 500 ml smetana ke šlehání 31%, 2
vanilkové cukry, 2 ztužovače - vše ušlehat a natřít
na krém; přiklopit druhou plackou; pocákat
čokoládou tmavou a bílou;.nechat v lednici.
Víno: 1. místo: Antonín Šurýn - červené víno
Portské

Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 200 výtisků.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v srpnu 2017 na měsíce srpen, září a říjen.
Předpokládám uzávěrku pro podávání příspěvků do 21. července 2017 včetně (pátek). Své příspěvky můžete
podávat v libovolném formátu. Práci a čas mi velice ušetří textový formát, velikost písma min 12, zaslaný na email: starosta@lichkov.cz. Do Vašich příspěvků není nikterak zasahováno, maximálně dojde k jeho úpravě po
grafické stránce, tedy k úpravě rozměrů, aby se přizpůsobil tiskovému formátu.
V Lichkovském Občasníku se nezveřejňují komerční sdělení, inzeráty a další podobné příspěvky.
Děkuji
Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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