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30 RAD ŠÍLENÉHO FOTOGRAFA
svou podstatou - takříkajíc „bez přidané
hodnoty“.
Příklad: Začínající fotograf přinese fotografii
své krásné ženy, na které mohou všichni oči
nechat. Žena je opravdu krásná, otázkou je, jestli
je krásná i tato fotografie? Znalec zváží, jestli
má snímek onu přidanou hodnotu. Pokud ji
nenajde, oznámí autorovi, ať pozdravuje
milostivou paní, snímek ať si pověsí nad postýlku
a zkusí něco jiného. (Šlo o komunální portrét,
informativní zobrazení). Ptáte se, co může tvořit
tu zmíněnou přidanou hodnotu? Budeme o tom
hovořit později. Je zde milion možností: výraz
tváře, pozadí, protisvětlo, hra světel ve vlasech,
pozice těla, předmět v rukou, stín na stěně........
Obdobou kýče na psychologické úrovni je
sentimentalita (nekritické roztoužení, omámení
roztomilostí,
sladkobol,
prvoplánovitost,
trivialita). Tady boduje červená knihovna,
tramping ve stylu amerických desperádů,
dechovkové hitparády, romantické filmy pro
puberťáky, venezuelské telenovely, přiblblé
seriály a filmy typu Doktoři z Počátků,
Kameňáky, Babovřesky nebo Bezdružice.
Je zde však jedna kategorie, kterou bych
pracovně nazval “kýč na druhou”. Profláknutým
symbolem kýče v zahradě je sádrový, nebo
betonový trpaslík, zmenšenina hradu, či zámku.
Ale, co když trpaslíkovi ‘Smudlovi dáme do pusy
doutník a na hrad za ním umístíme nápis
“Hospoda u Prófy – kuřte venku, pobudové”.
Nebo když těch trpaslíků všech velikostí a tvarů
budeme mít záměrně plnou zahradu. Pak ten
prvotní kýč bude povýšen na dobrý fórek,
potažmo na umělecký počin. Příkladem mohou
být písně typu “Prasátko nemá hlad, možná chce
jenom podrbat …” od skupiny Kometa, nebo
obraz F. Ringo Čecha “ Zvířátka obdivují pí..”.
To jsou příklady na hraně únosnosti, ale
skvostnými příklady “kýče na druhou” jsou písně
Ivana Mládka, hry Divadla Járy Cimrmana, nebo
fotografie Jana Saudka.
Další kategorii, hrající si někdy na umění
bych nazval “blbost, trapnost, ubohost a
hnus”.
My, co pamatujeme socialistický realismus v
poezii a plakátech, víme své. Do této kategorie
bych zařadil např. Reklamní spoty společnosti
Alza, tank natřený narůžovo a např. “duchaplné”
písně Radka Bangy typu: “Jeden romskej kluk šel
si hledat šuk, kterou p..u vo…á, to mu bylo fuk”.

Dokumentace života našeho a našich
blízkých se stala nedílným úkonem pro
zachování vzpomínek na prožitý čas. Každý, kdo
rád fotí se cítí mistrem. Svými snímky fascinuje
sebe i své okolí. Okolí nešetří chválou a autora
nazývá umělcem. Co k tomu říci?
Je fotografie umění?
Jsem si vědom toho, že touto úvahou píchnu
trochu do vosího hnízda. Za umění většinou
považujeme to, co se líbí nám – co je roztomilé a
krásné - fotky našich usmívajících se dětí v
zabalovačkách, na houpačce, na koupališti,
opálená manželka pod palmou na Malorce,
barevné západy slunce, chaloupky po horami,
krásné dívky z časopisů.... A co se nám nelíbí, je
naopak hrůza a hnus fialový. Ale pozor! Doma si
můžete pověsit, co chcete - proti gustu ... znáte
to. Ale ve společnosti se unáhleným soudům o
„mazanicích“ a „ fascinujících uměleckých
dílech“ raději vyhněte. Časem by vás to mohlo
mrzet, neboť chyba může být i na vašem
„přijímači“.
A abych odpověděl na otázku, je-li
fotografie uměním, musím odpovědět vyhýbavě.
Fotografie může být uměním, ale za určitých
předpokladů.
O umění obecně.
Co je umění, lze těžko definovat. Náš
významný umělecký kritik Ján Šmok nám na
přednáškách říkával: „Umění je to, co daná
společnost na daném stupni vývoje za umění
pokládá“. Tato definice je poněkud rozplizlá a
těžko uchopitelná. Jsou lidé, kteří mají v sobě
vnitřní receptor, který jim neomylně napovídá. A
co my ostatní? Naštěstí některé umělecké atributy
lze alespoň rámcově definovat a naučit se je
respektovat. Většina zásad je převzata z malířství
a mají obecnou platnost pro všechny obory
umění (architektura, hudba, literatura, sochařství,
fotografie, interierová tvorba, film, divadlo, balet,
design, architektura zahrad, oděvnictví....).
Co umění není.
Pokud odhlédnu od mnoha zobrazovacích
oborů, které mají technický a informativní
charakter, lze říci, že uměním není to, co si
křečovitě na umění hraje. Takovému výtvoru se
říká „kýč“. Jak ale takový kýč od umění
rozpoznat? Kýč charakterizuje prvoplánovitost.
Kýč se nám snaží podbízet nečím, co je krásné již
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Zahrnuje dějové schema v jednom díle
(savana-cesta-jezdec na koni-rozcestník-město v
mlze)
Seriál - zobrazuje děj jednoho příběhu
několika po sobě jdoucími obrazy (pořadí nelze
měnit).
Cyklus - představuje několik svébytných
obrazů, které mají určité sjednocující prvky
(temata). Princip příběhu se uplatňuje pořadím
snímků, které ale není neměnné. Nejatraktivnější
díla se ale řadí před koncem cyklu, aby se
dosáhlo určité gradace.
Skladba obrazu
V dnešní digitální době bychom mohli říci,
že obraz se skládá z pixelů, které tvoří shluky.
Shluky pak vytvářejí barevné skvrny a ty pak
jsou základem prvků, které už můžeme definovat
jako něco z tohoto světa. (strom, člověk,
klobouk, slunce, cesta …)
Souhrn prvků v obrazu se nazývá obsah.
Způsob, jakým prvky v obrazu uspořádáme
se nazývá forma.
Výtvarný řád, který se snaží vhodným
výběrem, organizací a uspořádáním prvků dát do
souladu obsah a formu se nazývá kompozice
obrazu.
Cílem
je
dosažení
přehlednosti,
srozumitelnosti a působivosti obrazu. Abychom
mohli správně komponovat, musíme znát tzv.
skladebné principy, které jsou využívány už od
středověku a specifikují metody, kterými i
banální tema proměníme v umělecké dílo.

(Ano, to je ten Banga, co demonstrativně odešel z
vyhlášení Zlatého slavíka na protest proti textům
písní kapely Ortel, za což obdržel Cenu Františka
Kriegla, udělovanou Nadací Charty 77.)
Informatívní a umělecká fotografie.
Fotoaparátem lze zachytit nejen strohou
skutečnost, ale i atmosferu snímku.
• Informativní fotografie
Do této kategorie spadá drtivá většina
snímků amaterských i profesionálních.. Jde o
snímky upomínkové, rodinné, sportovní,
reportážní, technické, reklamní, instruktážní
apod., které divákovi poskytují takové množství
informací o zobrazovaném objektu, prostředí,
nebo ději, že mohou posloužit místo skutečnosti.
• Emotivní fotografie
Emotivní fotografie (a každé umělecké dílo)
i když poskytuje určitou informaci o zobrazeném
objektu, prostředí, nebo ději, vtahuje diváka do
oblasti emocí. Dílo by ve vás mělo probouzet
city, nálady, burcovat představivost a třeba i
provokovat otázky, proč se autor takto vyjádřil.
Mělo by přinášet jistý pocit neurčitosti a
zvědavosti. Pokud u obrazu řeknete: „vidím
hezkou holku, hezkou krajinu, hezkou chaloupku,
hezkou květinu...“, je to málo. Ctižádostí autora
je, abyste řekli: „to je působivý obraz jako
celek“.
Scénický příběh
Ze slohových čvičení na základní škole
známe pojem „osnova“. Ta se skládala z několika
po sobě jdoucích dějových bloků:
• úvod - vystižení prostředí, seznámení s
postavami nebo jiným tvůrčím materiálem
• vlastní vypravování – růst napětí, zápletka
• vyvrcholení děje – konflikt
• rozuzlení – uvolnění
• závěr – zobecnění, vyvození poučení
Toto schema je typické nejen pro literaturu,
ale vyskytuje se i v mnoha oborech umělecké
tvorby. (hudba, balet, film, divadlo, architektura,
uspořádání zahrad, a pod.). Své místo má i ve
fotografii a malířství. Někdy může být osnova
zkrácena a končit např. vyvrcholením děje
(anekdotický příběh, zábavné gegy, kouzelnická
vystoupení).
Scénický příběh se uplatňuje na trojí úrovni:
Obraz

Skladebné principy
A Princip role
Každý prvek v obrazu má svou roli. Dělí se
na hlavní a vedlejší. Prvky, které do obrazu
nepatří se nazývají rušivé, nebo zmatečné.
B Princip rytmu
Opakování stejných, nebo podobných prvků,
tvarů, tónů a barev v určitých odstupech.
Odstupy mohou být pravidelné a nepravidelné.
Někdy se výtvarně využívá i záměrného
narušení rytmu.
C Princip symertie
Pravidelné rozmístění stejných, nebo
podobných prvků (tvarem, barvou, velikostí)
kolem středu, nebo některé osy. Symetrie
vyvolává vyváženost, rovnováhu, klid.
D Princip kontrastu
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14. Horizont má být pokud možno členitý a
nemá dělit snímek na dvě stejné půlky.
15. Vysoký hozizont navozuje dojem dálek,
nízký pocit zemitosti a domova
16. Obraz nemá mít v blízkosti okraje linie
s ním souběžné, které nachávají volný průhled do
pozadí. (telegrafní tyč, nebo kmen stromu těsně u
okraje snímku)
17. Při snímcích dětí bychom se měli
sehnout do výšky jejich očí.
18. Fotografováním v poledne na slunci se
připravujete o plastičnost obrazu
19. Ideální světlo je, když je obloha pokryta
bílými mraky z nichž lehce prosvítá slunce
20. Plastičnost zasněžené krajiny nejlépe
vyzní při fotografování proti slunci
21. Hlavní motiv nejlépe vynikne v poloze
tzv. “zlatého řezu”. Tato místa jsou na obraze
čtyři. Nejúčinnější je pravé přední. Ideální poloha
motivu v obrazu je dána přibližně poměrem 1,6 :
1, kde 1,6 je vzdálenost k levému okraji a 1 k
pravému okraji, a průsečíkem stejného pravidla z
vrchu dolů. Náš zrak je veden po obraze na
základě návyků z čtení zleva doprava. Teoreticky
projde od levého okraje k pravému, tam se odrazí
a zůstane na hlavním motivu. Tak vlastně
projdeme zrakem celý obraz. Kdyby byl hlavní
motiv vlevo, s nadsázkou řečeno, by se náš zrak
zastavil na hlavním motivu a pravá polovina
obrazu jakoby neexistovala. Arabové to mají,
díky čtení zprava doleva, obráceně.
22. V souvislosti s předchozím bodem platí
psychologické pravidlo, že postava otočená
doleva jde směrem k nám, zatímce postava
otočená doprava od nás odchází bez ohledu na to,
kde se na snímku nachází.
23. Vhodné je na hlavní motiv diváka
navézt. K tomu slouží “vodící linie”. Těmi
mohou být: cesta, stromořadí, plot, koleje, řada
patníků…….
24. Hlavní motiv se také dobře vyjímá na
průsečíků dvou vodících linií.
25. Velmi působivé snímky vznikají v dešti,
vánici, mlze, vichřici, a také v noci.
26. Záměrným snímáním “nakřivo” v
diagonále můžete snímku dodat dynymiku. Ale
natočení musí být tak veliké, aby bylo jasné, že
jde o záměr a ne o nedopatření.
27. Hledejte rytmus. Pohled na vyrovnaný
štos dřeva, kapky na hladině, ovoce v misce. Do
této kategorie patří také “struktura”- kůra stromu,

Staví vedle sebe dvě, nebo více rozdílných
kvalit. Kontrast může být tonální, barevný,
velikostní, věcný, významový, emotivní …)
E Princip proporce
Vkládá do obrazu prvek, který slouží jako
měřítko k posouzení velikosti ostatních prvků.
Aplikací a kombinací těchto principů se lze
dobrat elementárních kompozičních pravidel,
které předkládám jako:
30 RAD ŠÍLENÉHO FOTOGRAFA (v
závorkách jsou příklady chyb)
1. Hlavní motiv má být tonálně odlišen od
pozadí a má být ostrý. (nevýrazná ještěrka mezi
změtí klacků a suché trávy)
2. Světlé části obrazu přitahují pozornost.
(nechtěný reflex v brýlích portrétovaného)
3. Bílé, ani černé plochy obrazu by neměly
být bez kresby (dítě na saních na sluncem
ozářené sněhové pláni slité do bílé plochy)
4. Bílá barva by neměla “vytékat” z obrazu
(snímek pokoje z jedné strany končící bílou
stěnou)
5. Zmatečné prvky je třeba odstranit, nebo
negovat změnou stanoviště (postavě z hlavy trčí
klacky ze stromu za ní, nebo část jiné postavy)
6. Na snímku má být víc místa na straně k
níž směřuje pohyb, děj, pohled, nebo průčelí
architektury. (portrét z profilu s nosem na kraji
fotografie)
7. Zabývá-li se osoba, nebo skupina osob
nějakou činností, soustředí se na ni a nedívá se
do objektivu. (soustružník při spuštěném stroji
se s otočenou hlavou usmívá na fotografa)
8. Pokud snímek naznačuje děj, měl by tam
být celý (dítě ukazuje rukou, ale předmět jeho
zájmu je mimo plochu snímku)
9. Záběr na šířku podporuje dojem klidu a
rozlehlosti (úzký vodopád zachycený na šířku)
10. Záběr na výšku působí dynamicky, ale
důstojně – někdy však tísnivě uzavřeně. (pasoucí
se stádo ovcí na rozlehlé louce zobrazené na
výšku)
11. Snímek krajiny by měl mít popředí a
pozadí (záběr z rozhledny do zamlžené krajiny
bez popředí)
12. Popředí má být ostré, pozadí může být
neostré. (snímek lva v kleci, kde je ostrá pouze
mříž před ním)
13. Zamlžené pozadí dává snímku dojem
hloubky a prostoru
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písečné duny…. Pokud není vidět konec skupiny,
nebo řady, snímek má nádech nekonečna.
28. Narušení rytmu vytváří akcent, který
přitáhne zrak na hlavní motiv. V misce jsou žlutá
jablka a jedno červené.
29. Kompozici je také nutno proporčne
vyvážit jako na decimálce. Stojí-li např. malá
postava coby hlavní motiv ve zlatém řezu vpravo
a za ní vlevo coby vedlejší motiv se rozkládá
katedrála, je nutno postavu umístit více k
pravému okraji (viz. posuvník decimálky). Jinak
bychom měli pocit, že se snímek kácí na levou
stranu.
30. Na závěr jedno důležité pravidlo, které
všichni známe např. ze silniční dopravy:
“Zákony jsou od toho aby se porušovaly”.
Musíme však vědět, kdy si to můžeme dovolit a

kdy bychom si při tom mohli rozbít ústa. Např. v
bodě 6. uvádím jako příklad chyby postavu z
profilu nalepenou nosem na pravém okraj
snímku. Pokud potřebujeme umocnit pocit
odcházení, odcizení, zmaru, je tato symbolika na
místě.
Douška na závěr.
Pokud nechcete snímky veřejně prezentovat,
vykašlete se na nějaká pravidla a fotografujte si,
co se Vám zachce, neboť i náš současně nejlepší
fotograf Jan Saudek paradoxně při jednom
rozhovoru řekl: “Kýč je to, co je našemu srdci
blízké”.
Ing. Pavel Kuneš
Červen 2017

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 12. června 2017:
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4),
Zdeněk Brůna (6) a Jan Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Stanislav Faltus (5)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
7x (6x odchod v 19:00 hodin)

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana
Františka Faltuse a dále zapisovatelku paní Denisu Sejkorovou.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 22/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov souhlasí s vedením jednání za účelem získání dotace na
zakoupení nového zásahového vozidla CAS v rámci programu „Přeshraniční spolupráce“ a
pověřuje starostu obce a pana Jana Faltuse k jednáním, která povedou k získání dotace.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 23/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov vydává Územní plán Lichkov formou opatření obecné
povahy. Územní plán Lichkov není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami
územního rozvoje Pardubického kraje a se stanovisky dotčených orgánů.
6

1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
N

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 24/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z programu
Podpora pořízení územních plánů“, ev. č. smlouvy OR/17/21811, kterou je Obci Lichkov, IČ:
00279161, poskytována účelová investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje ve výši Kč 25.410,--, na akci: „Územní plán Lichkov – upravený návrh“.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 25/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí programové účelové
dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce“, ev. č. smlouvy OKŘ/17/22321, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161, poskytována
účelová dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč 10.000,--, na pořízení
kalového čerpadla s příslušenstvím.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

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.: 26/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova“, ev. č. smlouvy OŽPZ/17/22477, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161,
poskytována neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč
110.000,--, na akci: „Oprava střechy kostela sv. Josefa dělníka v Lichkově“.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

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.: 27/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce
2017“, ev. č. smlouvy OŽPZ/17/21902, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161, poskytována
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč 14.000,--, na realizaci
projektu č. 88: „Zahrada pro všechny – škola Lichkov“.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

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.: 28/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce
2017“, ev. č. smlouvy OŽPZ/17/21882, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161, poskytována
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč 6.000,--, na realizaci projektu
č. 89: „Je potřeba začít včas – škola Lichkov“.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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6
A

7
A

8
A

9
A

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje veřejnou finanční podporu pro zapsaný spolek Linka
bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem na adrese Praha 8 – Bohnice, ul. Ústavní čp. 95, psč. 181
00, ve výši Kč 5.000,-- a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
1
N

2
N

3
N

4
N

5
-

6
N

7
Z

8
N

9
N

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

Výsledek hlasování:

0–7–1

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 29/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
Z

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 30/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Závěrečný účet Obce Lichkov, IČ: 00279161,
za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením – dle přílohy, bez výhrad.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
Z

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 31/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Účetní závěrku Obce Lichkov, IČ: 00279161,
za rok 2016 – dle přílohy, bez výhrad.
1
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2
A

3
A

4
A

5
-

6
Z

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 32/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015770/VB/2, Lichkov p.č. 3386 –
Sléha - kNN“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje snížení celkové výměry za LV 10001, pro obec a
katastrální území Lichkov, z původních 132.042 m2, na 131.605 m2, provedené v rámci obnovy
katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitalizované
podoby, pro katastrální území Lichkov (683744).
1
N
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N

3
N

4
N

5
-

6
N

7
N

8
N

9
N

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

Výsledek hlasování:

0–8–0

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 33/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 05/2017“, ze dne 12.
června 2017 – dle přílohy.
8
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A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Protokol o kontrole České školní inspekce pod
Č.j.:ČŠIE-1244/16-E, ze dne 22. prosince 2016 a Inspekční zprávu České školní inspekce pod
Č.j.:ČŠIE-1058/16-E, ze dne 22. prosince 2016 – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výsledek šetření stížnosti České školní inspekce
pod Č.j.:ČŠIE-517/17-E, ze dne 17. května 2017– dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 34/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje informaci starosty obce o vyhlášení
konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy
Lichkov a schvaluje pana Ing. Miloše Prause, člena Zastupitelstva obce Lichkov, za člena
konkursní komise.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
A

8
Z

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného,
pod Č.j.:VZP-17-01365354-E857, ze dne 13. dubna 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Protokol č. 1/048/2017 o výsledku řádné kontroly
v přenesené působnosti na úseku základních registrů – ISÚI/RÚIAN, ze dne 28. dubna 2017 –
dle přílohy, bez výhrad.
Informace obce podané v rámci zasedání dne 12. června 2017
•

•
•
•
•

•

setkání seniorů – předsedající poděkoval paní
Anně Koškové za zorganizování setkání
seniorů, dále starostovi SDH Lichkov, panu
Františku Faltusovi za zajištění materiálů
s protipožární
tématikou
a
zajištění
videotechniky a panu Bc. Milanu Kacálkovi
za přednášku s besedou
hasičárna – kolaudace – výhrady hasičů,
drobné nedodělky, bude odstraněno a
doloženo
moštárna – zednické práce jsou dokončeny,
proběhla výmalba, bude hydroizolační nátěr
podlahy a kompletace vody, dopojení elektro
pomník obětem I. sv. války – bylo
dokončeno restaurování pomníku
kostel – 30. května 2017 započaly práce na
střeše věže a na střeše lodě kostela,
bleskosvod je před dokončením, zemní práce
na uzemnění provedla obec, probíhá
mechanické čištění krytiny, tmelení a nátěry
střech – vše z lana
připravuje se projektová dokumentace na
opravu fasády kostela a pískovcových prvků
– předpoklad žádost o dotaci na rok 2018

•
•
•
•
•

•

•
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probíhají nátěry mostů a lávek v obci
průběžně údržba zelených ploch v obci
opravy traktoru, waryňáku, mulčovače
oprava a modernizace dávkování chlornanu na
úpravně vody
v průběhu letních prázdnin proběhne oprava
podlah ve škole, oprava sociálek ve školce a
výměna sporáku ve školní kuchyni, započne
výstavba chodníku před školou
dne 18. května 2017 obec obdržela oznámení
Pardubického kraje a Ministerstva financí ČR o
překročení hranice dluhu stanovené v § 17 zákona
č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti; obec měla k 31. prosinci 2016
závazky v celkové výši Kč 7.534.540,--, což je
poměrem k průměru příjmů zadlužení ve výši
81,37%; své závazky splácíme několikanásobně
nad rámec povinnosti dané ke snížení dluhu
dne 25. května 2017 se konala dražba fabriky –
obec učinila nejvyšší podání ve výši Kč
1.600.000,--, byl udělen příklep a obci doručeno
usnesení o příklepu (prozatím není pravomocné)

•
•
•

•

27. června 2017 v Bystřeci – VH Sdružení
obcí Orlicko – malé památky – obec
požádala o dotaci na opravu kříže na hřbitově
předsedající upozornil na zákon č. 99/2017
Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2018
mění zákon o obcích
nedoplatky vůči obci k 12. červnu 2017, po
splatnosti: vodné do 12/2014 Kč 70.589,-(původně Kč 73.266,--), vodné a stočné za
2/3 2015 Kč 1.901,-- (původně Kč 1.901,--),
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 2.580,-(původně Kč 4.500,--), vodné a stočné za 3/3
2016 Kč 6.194,-- (původně Kč 8.884,--),
vystavené faktury Kč 1.786,-- (původně Kč
22.044,--), odpady Kč 15.685,--, nájmy Kč
0,--, pes Kč 0,--.
plnění rozpočtu k 31. květnu 2017: příjmy
schválené Kč 7.830.500,--, upravené Kč

8.261.863,-, skutečnost Kč 4.211.960,-- - příjmy
na 50,98%, výdaje schválené Kč 7.487.600,--,
upravené Kč 7.962.300,--, skutečnost Kč
3.337.808,-- – výdaje na 41,92%.
• posvícení – dne 14. října 2017, vystoupí děti
z SDH Lichkov, k poslechu a tanci zahraje pan
Arnošt Štěrba
• parlamentní volby ve dnech 20. – 21. října 2017.

MOŠTOVÁNÍ
Zahrádkáři i letos nabízí možnost moštování
v zrekonstruované moštárně.
V případě zájmu se obracejte osobně nebo
telefonicky na pana Jana Dubského, tel. č.
722 244 116.
Zahrádkáři: Josef Stejskal

lých činů, které můžeme udělat pro své blízké umožnit jim, pokud je to možné, aby mohli i
v nemoci setrvat doma. Domov se nedá ničím
nahradit, a právě pobyt v rodinném prostředí
přináší pacientům větší jistotu, pocit bezpečí,
často i zlepšení jejich zdravotního stavu.
Charita domácí péči podporuje. Jedním ze
způsobů je zapůjčení kompenzačních pomůcek
jako např. polohovací elektrické postele,
antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky,
toaletní židle, sedačky na vanu nebo WC atd.
Tyto pomůcky usnadňují pohyb a obsluhu nejen
pacientovi, ale zejména rodině, která o něj
pečuje. Za pomůcky se platí půjčovné dle
aktuálního ceníku. Smlouva se uzavírá na 30 dní,
ale pomůcku můžete mít půjčenou tak dlouho,
jak je potřeba, třeba i několik let. Dopravu
pomůcek Charita nezajišťuje, ve výjimečných
případech je ale možné se na odvozu domluvit.
Oblastní charita UO má v okrese tři půjčovny,
kde ročně obslouží kolem 800 klientů. Zavolejte,
rádi vám sdělíme potřebné informace.

Domácí péče se nemusíte bát – Charita
vám pomůže
Řada lidí doma pečuje o své blízké, jenž
se potýkají s různými zdravotními problémy,
které přináší věk, nemoce nebo úrazy. Je to
dlouhodobá a náročná služba, jeden z ušlechti-

Ústí nad Orlicí - ul. 17. listopadu 69, tel.
731 402 314, e-mail:
pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
Letohrad - Na Kopečku 356, tel. 731 598 830, email: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz
Lanškroun - Havlíčkova 1129, tel. 733 611 556,
e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz
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Naděje - domácí zdravotní péče s.r.o.
Na Výsluní 525, Jablonné nad Orlicí, 561 64
Kancelář: Aloise Hanuše 82
Telefon: 464 620 325
Email: dop@dop-nada.cz
Internetové stránky: www.dop-nada.cz
Poskytování paliativní péče agenturou Naděje-domácí zdravotní péče s.r.o. v Lichkově.
V poslední době slýcháváme čím dál častěji o paliativní domácí hospicové péči. Samotná
paliativní medicína má za cíl zlepšit kvalitu života u pacienta, kde byly vyčerpány všechny možnosti
léčby, zajistit klidné a důstojné prostředí pro pacienta, vyloučit bolest a utrpení, motivuje pacienta
prožít zbytek života v co nejvyšší kvalitě, vede personál k empatickému jednání a zájmu o lidské
potřeby nemocného a jeho rodinu a také vytváří racionální systém paliativní péče a zde přichází naše
poslání, neboli poskytovat paliativní péči v domácím prostředí pacienta, ve kterém se cítí nejlépe.
Proč se v dnešní době o paliativní péči dovídáme stále častěji? Vždyť právě doma se dříve
umíralo běžně. Umírání se totiž tzv. institucionalizovalo a my se nyní opět pomalu učíme, že jde o
událost, která může opět probíhat v domácím prostředí pacienta, jako tomu bylo dříve. Poslední roky
se zvyšuje kvalita péče, kterou jsme schopny pacientovi v domácím prostředí poskytnout. Před 21
lety, když jsem začínala svou praxi v domácí péči, neměli jsme k dispozici téměř žádné pomůcky,
které nám dnes usnadňují péči o pacienta (např. kyslík, injekční dávkovače, oxymetry, glukometry). A
proto jsme v dnešní době schopny ošetřit v domácím prostředí pacienty, kteří vyžadují náročnější
péči. Samozřejmě společně s rodinou, která je pro nás a my pro ni v těchto náročných situacích
nejdůležitějším partnerem a společníkem.
Máme možnost v případě nutnosti na doporučení nemocnice nebo obvodního lékaře u pacienta
pracovat 3 i více hodin denně. Úzce spolupracujeme s ošetřujícím lékařem pacienta, ambulancí léčby
bolesti, ambulancí léčby ran, hospicem, panem farářem. V případě potřeby kontaktujeme psychologa,
právníka a jiné specialisty ve svém oboru. Za dobu mé praxe v tomto regionu, která trvá už 21 let,
jsme pomohly spoustu rodinám doprovodit jejich blízké. Věřím, že v 99 % byli s naší péčí
spokojeni. Velmi bych si přála a věřím, že tomu bude tak i nadále.
Vždy je možnost se jakkoliv informovat, telefonicky, elektronicky a samozřejmě osobně
v kanceláří na naší adrese Aloise Hanuše 82 v Jablonném n/O. Zapůjčujeme také kompenzační a jiné
pomůcky, tato služba je velmi často využívána. Nedisponujeme velkým množstvím, neboť nejsme
dotovaná organizace a sponzory máme zřídka, ale snažíme se pracovat s otevřeným srdcem a
poskytovat kvalitní péči všem našim pacientům.
Nováková Naďa - vedoucí sestra, kontakt 604 440 163

Informace obce
•
•
•
•

zasedání Zastupitelstva obce Lichkov se uskuteční v pondělí dne 11. září 2017 v 18:00 hodin
dražba továrny – usnesení o příklepu je pravomocné, vydražený areál je zaplacen a v současné
době probíhá zápis do katastru nemovitostí, dále bude následovat podání daňového přiznání a
konzultace s daňovým poradcem ve věci platby DPH
odečty vodoměrů – do konce měsíce srpna budou zaměstnanci obce obcházet domácnosti a
odečítat stavy vodoměrů, platby vodného a stočného prosím provádějte až na základě faktury
doručené do Vaší schránky
Základní škola a mateřská škola Lichkov – v průběhu letních prázdnin byl v kuchyni školy
nainstalován nový elektrický sporák v hodnotě Kč 95.227,--, byly opraveny a vymalovány dvě
učebny (třída + družina) a byly opraveny podlahy v hodnotě Kč 179.121,--, v současné době
probíhá rekonstrukce sociálek v mateřské škole, která je částečně financována z výhry Domestos
pro školy a do konce prázdnin by měla být dokončena stavba chodníku před školou.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Věc : tisková zpráva z jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 27.6.2017
V úterý 27.6.2017 se v Bystřeci konala
Valná hromada Sdružení obcí Orlicko. Na
programu jednání byla řada bodů, z nichž většina se
týkala
konkrétních
projektů
realizovaných
Sdružením obcí Orlicko v různých oblastech života
obyvatel regionu Orlicko.

předmětem je pořízení téměř 2000 ks domácích
kompostérů a jejich umístění do domácností
v obcích Orlicka. Valná hromada schválila
zadávací podmínky pro výběr dodavatele
kompostérů.
Valná hromada Orlicka také projednala stav
přípravy projektových dokumentací plánovaných
cyklostezek, když nejdále je příprava cyklostezky
Šušek - Valdštejn, která umožní napojení
Žamberecka na stávající cyklostezku Letohrad –
Ústí nad Orlicí. V pokročilém stadiu je také
příprava cyklostezky Letohrad - Šedivec, kde je
připravena dokumentace pro územní řízení a
čekáme
na
dokončení
směny
pozemků
s Pozemkovým fondem ČR.
Větší část jednání valné hromady byla
věnována oslavám 25. výročí založení Sdružení
obcí Orlicka, jako nejstaršího svazku obcí v České
republice. Ke konci června končí výtvarná soutěž
žáků 1. - 5. ročníků základních škol obcí Orlicka a
Kladska s názvem „Orlicko-Kladsko - tady žiju
rád/ráda“. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na
oslavách 25. výročí založení Orlicka, nejstaršího
svazku obcí v České republice, které proběhnou
v pátek 1. 9. 2017 od 14,30 v areálu sokolovny
v Lukavici, a na které je zvána široká veřejnost.
Podrobnosti o programu oslav (vystoupí např.
Karel Gott revival, Pavel Cejnar jako DJ a další)
naleznete na plakátech, na sociálních sítích a na
webu Sdružení obcí Orlicko www.orlicko.cz.

Jak se již stalo tradicí, Orlicko podporuje
v rámci projektu Malé památky Orlicka opravy a
rekonstrukce drobných památek v regionu. V tomto
roce Orlicko s přispěním dotace Pardubického kraje
podpořilo částkou 450 tis. Kč opravu 7 památek
v území Sdružení obcí Orlicko.
Valná hromada se zabývala vývojem cen na
komoditní burze, kde je prostřednictvím Sdružení
obcí Orlicko nakupován zemní plyn a zejména
elektrická energie pro více jak 1 200 odběrných
míst v regionech Orlicka a Lanškrounska. Za dobu
nákupů na burze byly ušetřeny členským obcím
milionové částky za energie. V nejbližší době dojde
k nákupu elektrické energie a zemního plynu na
roky 2018 a 2019.
Jedním z největších projektů Orlicka v roce
2017 je projekt Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných odpadů v území Orlicka, jehož

V Žamberku 27.6.2017
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Zahrádkáři v Petrovicích
pořádají v sobotu 26. srpna 2017 zájezd do Lednice a Valtic. Hlavní částí zájezdu bude městečko
Lednice, kde bude možnost navštívit zámek, zámecký okrasný skleník, rozsáhlý zámecký park o
rozloze 170 ha (parkem prochází okružní vycházková trasa doluhá necelé 4 km). Minaret nacházející
se v areálu zámeckého parku. V zámeckém parku jsou další různé možnosti vyžití jako např. letové
ukázky dravců, projížďky kočárem, plavba po řece Dyji k Minaretu či „Lednice dávná – Jak se žilo za
Tatíčka Masaryka“.
V odpoledních hodinách navštívíme město Valtice, kde můžeme shlédnout zámek, zámeckou
barokní kapli, zámecký vinný sklep, kde je možná degustace vín, bylinkovou zahradu.
Zájezd bude na zpáteční cestě zakončen dobrou večeří v restauraci Formanka v Lipovce.
Odjezd bude od zastávky na točně 26.8.2017 v 6,30 hodin, plánovaný příjezd cca ve 21,00
hod. Cena zájezdu pro členy ČZS 100,- Kč, pro ostatní účastníky 300,- Kč (placení v autobuse).
Přihlášky přijímá: Marie Junková, Petroviče čp. 78, tel. 603 729 410
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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. 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 do konce roku 2017, a tedy i možnost využít terénních služeb pro
nedoslýchavé v domácnostech, jsou plánovány v Králíkách ve dnech 12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11. a
13.12.2017. Jedná se vždy o druhé středy v měsíci.
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

Významná jubilea
srpen:
Stejskal Josef
Mucha František
září:
Frintová Jindřiška
Effenbergerová Daniela
Skalník Vojtěch
Vašíčková Jaroslava
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82
60
75
70
70
65

Dobrovolná požární ochrana – trochu historie – 2.část
V minulé části jsme se zabývali historií protipožární ochrany od jejích počátků do 18. století,
k době vlády císařovny Marie Terezie (1740-1780).
Ta vyhlásila 21.8.1751 patent, kterým se vydával „Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka
a dědiny Markrabství moravského“. A pro Čechy patenty dva: 3.2.1755 pro královská města
Pražská a 22.9.1755 pro venkov. A pro Slezské vévodství bylo toto Nařízení zveřejněno 27.3.1756.
V těchto „řádech“ byla nařízení jak vyhlašovat poplach při požáru, povinnost pomáhat při hašení.
Bylo zde i ustanovení, že všechny komíny mají být zděné nebo z vepřovic a to do roka. (Dřevěné však
přetrvávaly až do 40.let 19.století.) Dále nařizovaly na vesnicích vysazovat mezi domy stromy
k zabraňování šíření požárů a obecní Zastupitelstvo se muselo starat o zásobu vody v obcích (studny,
nádrže).
Následně Josef II. (1780-1790) vydal další, již podrobnější, požární řád pro Čechy (25.7.1785) a
pro Markrabství moravské a Slezské vévodství 24.1.1787. Obsahovaly hlavně preventivní opatření.
Během let byly vydávány další doplňující vyhlášky a nařízení, které dokazovaly, že nebezpečí
požárů stále hrozilo a že je nutno proti němu stále bojovat.
Protože při vypuknutí požáru trvalo poměrně dlouho než se jednotlivci určení k hašení dostali
k ohni, bylo rozhodnuto zřídit v Praze už r. 1821 stálé požární zálohy v čele s magistrátním úředníkem,
který byl přítomen od setmění do rozbřesku. Po roce 1853 měl sbor 30 lidí.
První sbory dobrovolných hasičů v Čechách. První pokusy s jejich zakládáním byly v r. 1863
v Chrudimi a ve Slaném (první německé vznikly v r. 1854 v Zákupech a v r. 1861 v Liberci). První český
sbor s úředním povolením a se stanovami vznikl 7.5.1864 ve Velvarech. Tam obchodník Karel Krohn po
zkušenostech z Německa (Hamburk) s prací tamních ochranných hasičských sborů oslovil spoluobčany a
11. listopadu 1863 11 občanů podalo žádost městské radě o povolení ke zřízení sboru. Připojeny byly i
„Dobrovolného hasičského spolku ve Velvarech“. Ty byly následně po právní stránce přepracovány,
schváleny 12.3.1864 a potvrzeny výnosem c.k. místodržitelstvím 7.5.1864. Tím vstoupil v život první
český dobrovolný hasičský sbor. A už po první valné hromadě 22.5.1864 měl sbor 51 členů. S výsledky
výcviku sbor seznámil veřejnost už 14.listopadu téhož roku. V příštích letech zakoupil vlastní károvou
stříkačku za 400 zlatých z darů obyvatel a obec se rozhodla sbor podporovat ročně 20 zlatými.
Sboru pak docházely z mnoha měst, hlavně větších, žádosti o zapůjčení stanov, z míst, kde byly
potřebné finance na výcvik a hlavně na technické vybavení.
Velkou zásluhu na výcviku vzniklých sborů měl pražský sbor, který, ač placený, dovoloval
mimopražským členům nově vzniklých sborů, aby se zúčastňovali jejich výcviku v Praze a svým členům
provádět výcvik mimopražských sborů. A tak v roce 1874 bylo již 107sborů.
Sbory se začaly brzy spojovat v župní a okresní hasičské jednoty. Mezi nimi chyběl styk, nebyla
jednotná pravidla a také byly rozdíly ve výcviku, výzbroji a kroji. K vytvoření jednotné organizace vedla i
snaha získat podporu pro své členy, kteří utrpěli úraz při službě nebo dokonce zemřeli. Dosud chyběl pro
tyto účely jakýkoliv fond.
Důležitou událostí pro další rozvoj byl „Řád policie požárové“ z roku 1873 a 1876. Hlavní jeho
zásady platily až do roku 1941, v některých případech i déle. Týkaly se: působnosti obce a starosty,
prohlídek (zejména komínů), kominíků, stráží proti ohni, pomoci při ohni, zásobování vodou, hasicího
nářadí, hasičských sborů (placení, dobrovolní). Starostové obcí se měli přičinit o to, aby v obcích
dobrovolné sbory vznikaly. Dále kdo hradí náklady na hašení, kdo hradí přiměřenou výpomoc při úrazech
(obec, okres, země). Dále zřízení podporovacích pokladen (příspěvky hasičů, pojišťovacích společností a
dobrovolné příspěvky). A také použití soukromého majetku při ohni.
Po vydání tohoto řádu se stupňovaly snahy o centralizaci. Klatovský sbor v roce 1875 žádal
svolání sjezdu českého hasičstva. Ten první se skutečně konal 13.-14.srpna 1876 v Praze za účasti 800
hasičů z 88 sborů. Spolu s pozdějším sjezdem německých sborů byla pak vytvořena „Ústřední zemská
hasičská jednota království českého“. Následný oběžník vyzýval všechny sbory v Čechách bez ohledu
národnosti ke svornému spolupůsobení. Zdůraznil i nepatrný příspěvek – 5 krejcarů ročně.
A tak do 30.6.1881 Ústředí sdružovalo 41 jednot, 551 sborů a 32.358 členů.
Vedle dobrovolných sborů měst a obcí vznikaly v této době i sbory tovární s vlastními řády. Těch
bylo na přelomu století (19. a 20) cca 2000 ve 33 župách a 54 sborech.
Pokračování příště, Stejskal
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Tančík AH-IV-R opět v Lichkově
V sobotu 8. července 2017 mohli návštěvníci
Vojenského muzea Lichkov sledovat jízdní i
střelecké ukázky repliky tančíku AH-IV-R.
Tento typ bojového vozu vyráběla strojírna
ČKD a.s. ve třicátých letech pro Rumunsko.

Tančíky AH-IV-R byly vyrobeny v malé
sérii čítající pouhých třicet pět kusů, žádný se
do dnešních dnů nedochoval. V roce 2006
přišel Luděk Fiala s nápadem postavit repliku
tohoto vozidla. Pro tuto myšlenku nadchl i
svého švagra Lubomíra Smolinského. Oba se
okamžitě pustili do sedmileté usilovné práce.
Vzhledem ke skvěle odvedené řemeslné práci
lze tančík bez nadsázky označit nikoli za
repliku, nýbrž za třetí prototyp AH-IV-R.
Tento bojový vůz byl poprvé veřejnosti
představen
17.
srpna
2013
v rámci
vzpomínkové
akce
nazvané
Kulomety
v Lichkově. Po necelých čtyřech letech se
tančík do Lichkova vrátil, provozovatelé muzea
připravili venkovní výstavu unikátních
historických fotografií AH-IV-R. Návštěvníci
se dále seznámili s výcvikem útočné vozby a
meziválečnou chirurgií. Muzeum opět ožije 19.
srpna 2017 akcí Tobrucké krysy.

Tábor HEROLTICE 2017
Rok se s rokem sešel a MY opět vyrazili do Heroltic užít si tábor plný her, soutěží, aktivit,
srandy a kupy zážitků.
Letošní tábor se nesl v duchu Asterixe a Obelixe. Proto při losování, kde se děti dozvídají,
do jakého týmu vstoupí, je čekali například Falbala s Tragikomixem, Cézar, pes Idefix a
samozřejmě nesměli chybět Asterix s Obelixem.
Děti měly každý den připravený program, který se ale musel podle počasí upravovat na
tzv. „mokrou, nebo suchou verzi“. Naštěstí byl poblíž tábora velký sál, kde jsme s dětmi mohli
soutěžit, večer rozdávat poštu, tančit, atd., když nám zrovna nepřálo počasí. Téměř každý den byla
nějaká ta přeháňka a občas i bouřka, naštěstí máme šikovné a schopné děti, takže nám VŠEM
zůstala vynikající nálada po celý tábor. Určitě k tomu napomohl bezvadný celodenní výlet ke
Štítům, kde si děti musely po cestě poshánět dřevo, udělat ohniště, vyrobit držák na kotlík a
následně uvařit gulášovou polévku. I přes menší komplikace se nakonec všichni s chutí najedli.
Nesmím zapomenout na odpoledne, kdy k nám přijel tým KRAV MAGA - Kapap Bohemia v čele
s Janem Kubínem, který nás učil základy reálné sebeobrany. Děti se učily například jak se bránit
v nějaké nepříjemné situaci nebo zkoušely různě boxovat do pytlů. Z tohoto odpoledne byly děti
opravdu hodně nadšené. Dále určitě stojí za zmínku stezka odvahy, která je u dětí velmi oblíbená.
Letos byla strašidla opravdu hrůzostrašná, ale děti máme statečné, a skoro všechny se stezky
zúčastnily. A to by nebyl pořádný tábor, aby se na rozlučkový večer nekonala táborová diskotéka
☺. Ta je vždycky moc fajn, těší se na ní jak děti, tak vedoucí. Je to taková krásná tečka za
táborem. Rozdají se diplomy za celotáborovou hru i za jednotlivce a tak celkově se všichni
rozloučí a doufají, že se příští rok potkají znova na táboře v Herolticích.
Ještě bych rád poděkoval paním kuchařkám a Františkovi, kteří se o nás po celou dobu
starali a vyvářeli nám jako doma. A hlavnímu vedoucímu Krtkovi, který to bez chyby dokázal
ošéfovat ☺!!
Těšíme se na všechny zase za rok v Herolticích. Vaši vedoucí z tábora ☺ ☺ ☺
Za vedoucí Martin Matoulek ml.

Květnatec Archerův (Clathrus Archeri)
nález v Lichkově dne 15. července 2017
říše Fungi – houby
třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé
řád Phallales – hadovkotvaré
čeleď Phallaceae – hadovkovité
nejedlý

Květnatec je břichatkovitá houba, u nás
nepůvodní druh. Pochází z Australské a
Tasmánské oblasti a v Evropě byl poprvé
objeven v roce 1914 ve Francii, kam byl zřejmě

zavlečen při námořní dopravě surovin. První
výskyt u nás je z dokladovaný v jižních
Čechách, odtamtud se postupně rozšířil po celé
republice. Plodnice se vyvíjí z kulatého až
vejčitého, bělavého až světle žlutohnědého
vajíčka, často s fialovými tóny, vysokého 25 až
60 mm. Po puknutí z vajíčka vyrůstá 4 až 7
jasně červených, 40 až 70 mm dlouhých ramen,
pokrytých tmavozeleným až černavým,
hnilobně páchnoucím, slizkým teřichem.
Bělavý válcovitý třeň, pouze 20 až 50 mm
dlouhý, zůstává často ukrytý v pochvě. Roste
dost vzácně, ve větších skupinách, na kyselých
půdách mezi zbytky vegetace, dřevního odpadu
nebo slámy. Poslední dobou přibývá četnost
nálezů této exoticky vyhlížející a nápadné
houby u nás i v okolních zemích.
Roman Richtr
http://www.kudlacek.estranky.cz/clanky/kudluvatlas-hub/kvetnatec-archeruv---clathrusarcheri.html

Oprava střechy kostela
Dne 31. května 2017 byly započaty práce na opravě střechy kostela sv. Josefa – dělníka
v Lichkově. Až při podrobné prohlídce přímo na střeše byl zjištěn skutečný stav střechy, který nebyl
ze země patrný. Zatím, co střechu lodě a presbitáře kostela, plechování, žlaby a svody, stačilo pouze
mechanicky očistit od koroze a starého odlupujícího se nátěru a následně nově opatřit základním a
vrchním nátěrem, stav střechy věže kostela byl žalostný. Po léta zatékalo především kolem
technologických otvorů a dále prorezavělými otvory v plechování, což vyžadovalo opravu bednění
střechy, zhotovení a osazení replik technologických otvorů a výlezu a dále opravu plechování
přeplátováním a tmelení. Současně se střechou věže byla provedena konzervace atypických
klempířských prvků (kříž a makovice) a byl opraven bleskosvod. Po opravě plechování bude
následovat základní a vrchní nátěr. Předpoklad ukončení prací na střeše kostela je do konce měsíce
srpna 2017.
Práce na lodi a presbitáři provedl pan Milan Urválek z Náchoda a práce na věži a na
bleskosvodu provádí pan Pavel Beran z Rychnova nad Kněžnou. Veškeré práce jsou prováděny z lana,
případně z plošiny. Zemní práce na bleskosvodu jsme si provedli sami.
Oprava střechy a bleskosvodu byla naceněna na Kč 250.000,--. Již nyní je však zřejmé, že díky
neplánovanému zhotovování replik technologických otvorů a potřebě plátování střechy, budou
náklady na opravu vyšší. Pardubický kraj, v rámci Programu obnovy venkova, poskytl dotaci ve výši
Kč 110.000,--.
Kostel sv. Josefa – dělníka v Lichkově je zapsanou kulturní památkou reg. č. ÚSKP ČR
104587. Veškeré práce je třeba předem konzultovat a nechat odsouhlasit jak od památkářů na
Městském úřadu v Králíkách, tak i od Národního památkového ústavu v Pardubicích.
V letošním roce obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci na opravu fasády a
pískovcových prvků kostela. V současné době je žádost o souhlas s navrhnutým postupem oprav
posuzována památkaři Městského úřadu v Králíkách. Položkový rozpočet na opravu fasády je Kč
1.106.000,--, rozpočet na opravu pískovcových prvků prozatím není zpracován. Financování opravy
by bylo z větší části ze státního rozpočtu, prostřednictvím dotace z Ministerstva zemědělství ČR.

Roman Richtr, starosta obce
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Lichkov 15. července 2017
Mezinárodní fotbalový turnaj mužů pořádala TJ Tatran Lichkov za finanční podpory Pardubického
kraje a obce Lichkov. Materiálně a organizačně pořadatelům vypomohl SDH Lichkov. Všechna utkání
řídila trojice rozhodčích: Václav Stolín, Bohuslav Kolář a Petr Serbousek. Utkání se hrála na 2 x 30
minut.
Účastníci:
TJ Tatran Lichkov (3. třída, Okresní fotbalový svaz Ústí nad Orlicí),

TJ Tatran Polianka (VII. liga - JUH - Oblastní fotbalový svaz Trenčín, Slovensko),

MLKS Sudety Miedzylesie (A. třída, skupina Walbrzych IV., Polsko),

FK Hanušovice (2. třída, Okresní fotbalový svaz Šumperk)

Semifinále:
TJ Tatran Lichkov - TJ Tatran Polianka
1:3 (0:2)
Branky: 0:1 Svinkásek, 0:2 Kučerák, 0:3 Smolíček, 1:3 Bula ml.
MLKS Sudety Miedzylesie - FK Hanušovice
1:3 (0:0)
Branky: 0:1 Vaněk, 0:2 Křenek, 1:2 Macura, 1:3 Křenek
O 3. místo:
TJ Tatran Lichkov - MLKS Sudety Miedzylesie 6:2 (2:1)
Branky: 1:0 Kreusel Michal, 2:0 Matoulek Jan, 2:1 Piotrowski, 2:2 Duś, 3:2 Chaloupecký, 4:2
Kroczak, 5:2 Vyšohlíd René, 6:2 Vyšohlíd René
Finále:
TJ Tatran Polianka - FK Hanušovice
Branky: 1:0 Kučerák, 2:0 Zguriš

2:0 (0:0)

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen Lukáš Kučera (FK Hanušovice) a nejlepším brankářem Ján
Maziny (TJ Tatran Polianka).
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První poválečný podzim
5. září 1945 pověřuje místní komisař František
Stránský Bohumila Šantrůčka, aby převzal veškerý
hasičský majetek po Němcích. Ten - spolu s J.
Matoulkem a J. Mlynářem - provedli první
majetkovou inventuru hasičů. Už 18. září se schází
v Banertově hospodě, (později hostinci „U
Hybnerů“). k první schůzce 26 mužů a 7 žen a je
zvoleno vedení hasičů v Lichkově: velitel:
Šantrůček
B.,
starosta:
Mlynář
J.,
podnikatel: Chlumecký J., jednatel: Matoulek J.,
pokladník: Hybner J., revizoři účtu: Kovařík J.,
Kopecká A., strojmistři: Vais a Friml A.
zbrojmistr horní: Faltus F., zbormistr dolní: Loufek
B., první trubač: Kovařík Jan a trubač horní:
Moravec J., dolní: Barvínek R. a střední: Štěpánek
F.,
vzdělávatel
sboru:
Barvínek
R.,
samaritáni: Kovařík, Kopecká a Šťovíčková.
Do budovaného sboru hasičů se přihlásilo 45
členů a je 51 přispívajících. 29. 9. se sbor schází
poprvé - v počtu třiceti dvou členů. Na
dobrovolných příspěvcích bylo vybráno 7070 Kčs.
Na následujícím obrázku je skupinka
lichkovských hasičů z tehdejší doby. Nahoře, zleva
Pichner, Hybner, Matoulek Jar., Šplíchal a dole
Matoulek Josef, dnes neznámý inspektor z okresu,

Chlumecký, Kalecký a Brůna.
Do Kovaříkovy hospody (dříve Kolbeho
kostinec, nyní hasičárna) je navozen nábytek a
zařízení z opuštěných statků. To si částečně
rozebírají „aktivní“ zástupci obce, částečně se
provádí dražba.
Ve školní budově je zatím ubytováno vojsko,
které bylo 10. září vystěhováno. Budova byla velmi
zanedbaná a učit se začalo 17. září ve dvou

třídách. Správcem školy byla učitelka Antonie
Straková (1911), jako druhá, výpomocná učitelka
Marie Motlová (1919). Do první třídy dochází 10
chlapců a 12 děvčat, do druhé 9 chlapců a 10
děvčat (celkem 41 žáků). Chybí tu však děti z
Rosenbergerova stavení. Docela jim to vyhovuje,
protože ti školou povinní (Gustav a Kurt), neumějí
česky a nemají zatím ani české kamarády, ani
československou příslušnost.
Protože jako platidla jsou čsl. peníze,
protektorátní peníze a peníze říšskoněmecké,
nařídilo ministerstvo financí - za účelem přesného
zjištění výše státního dluhu - dnem 1.10. zavedení
jednotné měny s označením Kčs. Všechny
protektorátní peníze - Koruny - byly odvedeny, z
nich na osobu bylo možno vyměnit 500 K. Ostatní
peníze byly uloženy na vázaný vklad. Do oběhu je
dána nová peněžní jednotka. Je zaveden přídělový
systém na potravinové lístky, který trvá až do roku
1953, kdy byla provedena druhá peněžní reforma.
Spořitelní knížky, vkladové listy, pojistky a losy
musely být přihlášeny v době od 15. do 20.
listopadu. Nepřihlášené propadaly státu.
První výročí 28. října bylo oslaveno průvodem
občanů od nádraží ke škole.
K 31. říjnu byla v Lichkově ustavena „Místní
správní komise“, její předseda a velitelství stanice
SNB.
2. listopadu bylo rozhodnuto obsadit
Rosenbergerův
hostinec
(vedle
stávající
„Kovárny“) Svazem dobrovolných hasičů a Svazem
české mládeže. MNV a ONV s
tím však
nesouhlasili a tak odjel J. Mlynář a J. Chlumecký
za hasiče a J. Matoulek s M. Richtrem za SČM do
Prahy.
Taky byla plánována první Mikulášská zábava,
na které byl konferenciérem krejčí Doleček.
10. ledna 1946 je v Lichkově ustavena
tělocvičná jednota Sokol (starosta Ant. Mitvalský,
soc. dem., místostarosta Antonín Vais, kom.,
náčelník J.Smetana, kom., vzdělavatel F. Novák,
nár. socialista).
Odchod Němců z Lichkova je z větší části
ukončen. Také osidlování se vydařilo - a to nejen v
Lichkově: Na začátku roku žije již v pohraničí 2
miliony Čechů a Slováků (v roce 1944 jen asi 455
000 Čechů).
Náhlá obleva z teplého deště způsobila 15.
února velkou povodeň. Voda se rozlila po lukách a
zatopila mnoho obytných domů. Dvě lávky byly
strženy ( v Žamberku byl poplach - hlavně dolní
Žamberk - 120 domů bylo pod vodou).
Melichar

Ohlédnutí za školní výstavou
Na závěr uplynulého školního roku 2016/17 připravili učitelé a žáci školy v tělocvičně
bohatou výstavu prací žáků, výběr z dokumentů z činnosti školy a také fotografie z minulých
let.
•
•
•

•
•
•

Mohli jsme vidět:
četné výtvarné práce žáků (malby, kresby)
fotoalba s obrázky žáků až z r. 1973, z let osmdesátých a devadesátých a po roce 2001 a to
jednotlivých tříd s jejich učiteli – připomněli jsme některé dřívější: Štěpán, Martinková,
Dorčincová, Habasová, Ostrodická, Vyčítalová, Brandejsová až po ty současné
kroniku jednotlivých akcí školy s mnoha podpisy účastníků s přáními řady osobností
veřejného života (hejtman, senátorka, zástupci řady spolupracujících organizací)
• diplomy, certifikáty a pamětní listy
• fotografie z lyžařských, plaveckých a vodáckého výcviku
• z lanového centra, z „Čertí školy“ a vítání léta
• záběry z úprav okolí školy (zahrada, pískoviště, herní koutek a opravy tělocvičny)
fotokopie článků o dění ve škole z periodik (Orlické noviny, Orlický deník, Nové králicko,
Lichkovský občasník)
krátká sdělení o zvelebení a vybavení školy, o opravách
záznam o spolupráci s polskou školou Gorzowie Wielkopolskim.

I přes plakátování této akce byla účast veřejnosti slabá. Zastavili se hlavně ti, kdo
doprovázení děti do MŠ. Škoda, dnešní rodiče by se jistě poznali na snímcích z před několika
desetiletími, kdy byli žáky této školy.
Přesto, milá školo, díky za tvůj počin.
Stejskal

Tenisový klub Lichkov, z.s.
V letošním roce se uspořádal, již 15.
ročník tenisového turnaje O pohár starosty
obce Lichkov ve dvouhře neregistrovaných
můžu. Turnaj byl naplánován na sobotu 29.
července 2017, pro nepřízpnivé počasí se
pořadatelé rozhodli turnaj přesunout na neděli
30. července 2017. Tento den již přálo počasí
a turnaj se mohl odehrát. Turnaje se
zúčastnilo 16. hráčů, kteří byli rozdělení do
čtyř skupin. Z každé skupiny postoupily dva
nejúspěšnější hráči do předem rozepsaného
pavouka.
1.
2.
3.
4.

Výsledky turnaje:
místo: Tomáš Nam
místo: Roman Nam
místo: Filip Andrš
místo: Jiří Doleček

za TK Lichkov, Stanislav Moravec
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TJ TATRAN LICHKOV
SEZÓNA 2016/2017
Konečná tabulka 2016/2017:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KLUB
TJ Albrechtice
FK Jehnědí 1980
FK Kerhartice
TJ Tatran Lichkov
TJ Luková
TJ Sokol Libchavy B
AFK Kunvald
Fotbal Žichlínek B
TJ Sokol Dolní Třešňovec
TJ Sokol Helvíkovice

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
18
15
12
10
8
8
7
5
6
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
3
6
8
10
10
11
13
12
17

S
60:16
74:23
58:39
40:35
39:37
52:49
28:51
36:52
34:61
19:77

B
51
46
36
30
26
24
20
18
16
3

P+
3
0
1
2
0
1
3
1
2
0

P0
1
1
2
2
1
2
4
0
0

Postupy:
z OP II. třídy: TJ Sokol Tatenice
z OP III. třídy: TJ Sokol Albrechtice, FK Jehnědí 1980
Sestupy:
z I. B třídy: TJ Sokol Verměřovice
z OP II. třídy: TJ Sokol České Heřmanice, FK Mistrovice
Ukončili činnost: TJ Sokol Libchavy B
Nová mužstva do OP III. třídy: TJ Sokol Rudoltice B, Sokol Boříkovice, Ústí nad Orlicí C
Okresní přebor mužů II. třídy 2017/2018:
TJ Sopotnice
Fotbal Žichlinek
FC Jiskra 2008 B
SK Rybník
TJ Spartak Brandýs n. Orlicí
TJ Sokol Albrechtice
FK Jendědí 1980

TJ Sokol Verměřovice
TJ Sokol Klášterec n.O
1.FC Žamberk B
FK Dolní Dobrouč
TJ Sokol Němčice
TJ Sokol Rudoltice
TJ Dolní Čermná

Okresní přebor mužů III. třídy 2017/21018:
TJ Sokol Helvíkovice
FK Kerhartice
TJ Sokol České Heřmanice
TJ Sokol Rudoltice B
TJ Sokol Dolní Třešňovec
Sokol Boříkovice

FK Mistrovice
TJ Luková
TJ Tatran Lichkov
AFK Kunvald
Fotbal Žichlínek B
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí C

DĚTSKÝ DEN
Dne 10. června 2017 jsme pořádali s pomocí Sboru dobrovolných hasičů a za podpory obce Lichkov
„Dětský den“. Proměnlivé a deštivé počasí zapříčinilo, že se jej zúčastnilo, oproti předchozím rokům,
menší počet dětí, než obvykle. Ty co přišly, však nelitovaly. Na zajímavé ceny, které po splnění
soutěží děti obdržely, přispěly: místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Potraviny Radka
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Šveráková, Honební společenstvo Lichkov, Myslivecký spolek Hubertus Lichkov. V průběhu
Dětského dne se počasí umoudřilo a po jeho skončení proběhl tradiční hod koulí i táborák.

HOD LICHKOVSKOU KOULÍ
Muži:
1. Rozehnal Ivoš
2. Matoulek Martin
3. Morong Josef
4. Pražák Pavel
5. Pluhař Petr
6. Filip Radek
7. Faltus Jan
8. Richtr Roman
9. Dubský Jan
10.Kulaxidis Šimon

14,50
12,80
10,30
12,50
08,70
11,50
10,50
10,20
07,00

15,50
14,30
12,90
12,71
12,30
11,70
10,90
11,80
10,30
06,80

1. Jelínková Pavla
2. Marková Petra
3-4. Řeháková Monika
3-4. Vaníčková Lucie
5. Adamová Alžběta
6. Faltusová Veronika
7. Koubová Michaela
8. Pretoriusová Daniela
9. Matiásková Alexandra
10. Vaníčková Hanka
11. Vrbová Kateřina

06,00
06,30
05,60
06,30
05,70
05,70
05,40
05,30
01,60
05,00
04,93

06,55
06,50
06,30
06,10
06,00
05,45
05,30
05,10
04,30
04,21

Váha koule je cca 4 000 gramů (3 850 g).

MISTROVSKÁ SEZÓNA 2017/2018
Zahajovací utkání nové sezóny odehrajeme na svém hřišti proti nově sestavenému týmu Jiskry Ústí
nad Orlicí C v sobotu 12. srpna 2017 od 16:00 hod. Srdečně zveme!
Jaroslav Merta, předseda TJ

Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Okresní přebor III. třídy 2017/2018
TERMÍNOVÁ LISTINA - PODZIM 2017
Domácí
Hosté
Den
Datum
Lichkov
Ústí n. Orlicí
so
12.08.
Mistrovice
Lichkov
so
19.08.
Lichkov
Luková
so
26.08.
Rudoltice B
Lichkov
ne
03.09.
Lichkov
Boříkovice
so
09.09.
Helvíkovice
Lichkov
so
16.09.
Lichkov
Č. Heřmanice
so
23.09.
Kunvald
Lichkov
so
30.09.
Lichkov
Žichlínek B
so
07.10.
Lichkov
Kerhartice
so
14.10.
D. Třešňovec
Lichkov
ne
22.10.
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Výkop Odjezd
16:00
16:00
14:50
16:00
16:00
14:20
16:00
16:00
14:45
16:00
15:30
14:20
15:30
15:00
15:00
13:45

VII. ročník
Červená Voda 5. srpna 2017
Sedmý ročník uzavřeného fotbalového turnaje mužů se uskutečnil 5. srpna 2017 v Červené Vodě, kde
jej krátce po poledni za přítomnosti místostarosty města Králíky pana Martina Hejkrlíka zahájili
starosta Červené Vody pan Petr Mareš a předseda pořádajícího klubu pan Pavel Musil. V průběhu
turnaje se dostavil a při předávání cen asistoval i starosta naší obce pan Roman Richtr.
Výsledky jednotlivých zápasů:
Těchonín - Červená Voda
Boříkovice – Lichkov
Červená Voda - Lichkov
Těchonín - Boříkovice
Boříkovice - Červená Voda
Lichkov - Těchonín

1:1 (0:1)
0:4 (0:2)
0:1 (0:1)
0:2 (0:0)
1:2 (1:0)
1:3 (1:2)

Hrálo se na 2 x 20 minut, systémem každý s každým. Turnaj řídila trojice rozhodčích: Jiří Pavlas,
Václav Stolín a Radek Krajči.
V prvním utkání jsme jasně přehráli tým Boříkovic 4:0 (Merta Daniel, Bula Vladimír st., Bula
Vladimír ml. 2).

(Jan Šplíchal mladší v souboji s brankářem Boříkovic Janem Saňákem)
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Dobrý výkon jsme si přenesli i do utkání druhého,
ve kterém jsme nejtěsnějším výsledkem porazili
domácí Červenou Vodu 1:0 (Merta Daniel).
O tom, že se vítězem turnaje stane opět Těchonín
(obhájce trofeje z roku 2016 z Lichkova), rozhodlo
až závěrečné utkání.
Do něj jsme z lepší pozice nastupovali my, neboť
nám stačila k případnému vítězství v turnaji remíza,
Těchonín musel vyhrát.
Po vlastních chybách jsme však již v 6 minutě
nabrali dvoubrankovou ztrátu. Sice jsme ji v 9
minutě korigovali dalekonosnou střelou Davida
Chaloupeckého a chvíli na to jsme nebyli daleko od
vyrovnání, když Daniel Merta rozezvučel břevno
těchonínské branky, ale ve 22 minutě nám Těchonín
zasadil rozhodující úder, z rohového kopu
hlavičkoval přesně Dostálek, 1:3.
(zakončující Vladimír Bula mladší v utkání s Boříkovicemi)
Konečné pořadí turnaje:

Body Skóre

1. Sokol Těchonín
2. Tatran Lichkov
3. FC Jiskra 2008 Červená Voda
4. Sokol Boříkovice

7
6
4
0

6:2
6:3
3:3
1:8

V rámci turnaje byly oceněny také individuální výkony hráčů, cenu pro nejlepšího střelce turnaje si
převzal náš Daniel Merta, cenu pro nejlepšího brankáře těchonínský Daniel Janata a cenu pro
nejužitečnějšího hráč Ladislav Dostálek z Boříkovic.
Pod vedením Jaroslava Merty reprezentovali Tatran Lichkov tito hráči: Petr Dušek (brankář),
Vladimír Bednář, Vladimír Bula st., Vladimír Bula ml., Egon Vyšohlíd, Daniel Merta, Vlatimil Vávra,
Roman Richtr, Roman Durna, Roman Holubec, Jan Šplíchal ml., Petr Sedláček, Andrej Lukáč, Michal
Kreusel, David Chaloupecký, Milan Loufek, Pavel Šípek a Jakub Smejkal.
Jaroslav Merta

Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 200 výtisků.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v září 2017 na měsíce říjen, listopad a
prosinec. Předpokládám uzávěrku pro podávání příspěvků do 22. září 2017 včetně (pátek). Své
příspěvky můžete podávat v libovolném formátu. Práci a čas mi velice ušetří textový formát, velikost
písma min 12, zaslaný na e-mail: starosta@lichkov.cz. Do Vašich příspěvků není nikterak
zasahováno, maximálně dojde k jeho úpravě po grafické stránce, tedy k úpravě rozměrů, aby se
přizpůsobil tiskovému formátu.
V Lichkovském Občasníku se nezveřejňují komerční sdělení, inzeráty a další podobné
příspěvky. Děkuji
Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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Vojenské muzeum Lichkov – akce Týden Vojenského muzea Lichkov – tančík AH-IV-R, více na
straně 15.
Foto a zdroj: Vojenské muzeum Lichkov
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