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Dobrovolná požární ochrana
- trochu historie - 3. část
V letech 1882-1884 byly vydány zákony
pro Moravu, Slezsko i Čechy, které stanovily
povinnosti pojišťoven „k účelům hasičstva“ podpoře zařízení 3/4 a úrazovému 1/4.
Neshody v „Ústředí“ mezi českou a
německou částí vedly k rozdělení na českou
„Zemskou
ústřední
hasičskou
jednotu
Království českého“ a německou. Ustavující
valná hromada té české se konala 2. února 1881
v Měšťanské besedě v Praze. Jednota
existovala až do roku 1919. České hasičstvo
jen za rok 1890 vykonalo 18.613 cvičení, 9.981
schůzí a veřejných vystoupení, 21.870 hlídek a
ochranných služeb a zúčastnilo se při 881
místních a 2.211 přespolních požárech.
V létě roku 1891 se konala v Praze
zemská jubilejní výstava - zahájena 15.5. - jejíž
součástí - v XVIII. skupině - byly i exponáty
českého hasičstva. Aby bylo možné zachovat
pro budoucnost shromážděné exponáty, bylo
rozhodnuto vytvořit z tohoto základu zemské
hasičské muzeum, slavnostně pak otevřené
13.4.1894. Jeho inventář tehdy činil 1.026
položek.
Při příležitosti byl i sjezd hasičů z Čech,
Moravy a Slezska, kterého se zúčastnilo 16.000
hasičů.
Při národopisné výstavě v Praze v r.
1895 se konal i druhý sjezd československého
hasičstva s účastí 11.500 členů z Čech a 1.000
z Moravy a Slezska.
Dosavadní finanční podpory hasičstva
byly nedostatečné a proto se rozšiřovaly
vlastní svépomocné podniky: už v roce 1874
vzniklo v Praze „Společenstvo všeobecné
podporovací pokladny“ a v roce 1902 se
změnil název na „Svaz podporovací pokladny
hasičské“. Dále to byl „Invalidní fond“ a
„Výpomocný fond“ i „Pohřební pokladna“.
Největším svépomocným podnikem byla
„Hasičská vzájemná pojišťovna“ a v Brně od
roku 1900, která existovala jako samostatná až
do znárodnění v r. 1945. Už v roce 1903
vznikla „Hasičská záložna“ pod patronací
HVP. Jejím hlavním cílem byly levné úvěry
pro sbory jako pomoc při vyzbrojování.

České hasičstvo se zúčastňovalo i
mezinárodního dění. S úspěchem se zúčastnilo
mezinárodní výstavy v Berlíně 1901 a v
Petrohradě 1904. Svými zástupci navštívilo i
kongresy v Paříži, Berlíně, Budapešti, Miláně,
Turíně i Lipsku.
Velkou důležitost věnovali hasiči
vzdělávání a technickým znalostem. Od roku
1898 zahájily činnost pravidelné hasičské
školy, ústřední i krajové Organizační komise se
starala o soustavné pořádání přednášek,
zakládání knihoven s odbornou literaturou a
podporovala všechny druhy vzdělávání členů.
Velký význam měly i dlouho předtím časopisy
„Vzájemnost, Sokol, Jistota“. Samostatný
odborný hasičský časopis začal vycházet v roce
1878 pod názvem „Český hasič“, připojil se
„Věstník českého hasičstva“, „Hasičské listy“ i
další a v roce 1912 vyšel první ročník
kalendáře „Český hasič“.
V dějinách hasičstva, zejména na
vesnici, sehráli důležitou roli učitelé. Jejich
spojení s hasiči podporoval i „Ústřední spolek
jednot učitelských“, aby společně působili k
povznesení
všeobecného
lidového
vzdělání. Vyzývala učitele ke vstupu do
hasičských sborů (učitelé se postupně stávali
členy i vrcholných orgánů Svazu - v roce 1937
jich bylo v těchto orgánech 49!).
Všestrannost hasičského výcviku, hlavně
soustavné pěstování samaritní (zdravotnické)
služby, přineslo ovoce během 1. světové války,
kdy hasiči vytvořili 864 dopravní čety s 12.103
členy v místech veřejných nemocnic nebo
pomocných nemocnic Červeného kříže. Byly
určeny k doprovodu nemocných a raněných z
nádraží do těchto zařízení, poskytovaly první
pomoc, převazy a občerstvení. Hasičské sbory
uskutečnily jen v roce 1918 přes 22 tisíc
cvičení a zúčastnily se 417 záchranných prací.
Zakládání českých a slovenských sborů
mělo až do vzniku samostatného státu (1918)
veliký národnostní význam. Vedle tělocvičných
jednot se staly středisky českého a slovenského
života zvláště v národnostně smíšených
oblastech (Slezsko).
dokončení příště, Stejskal

PRVNÍ ROK V NOVÉM
ČESKOSLOVENSKU !
V Kovaříkově hospodě 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).
Naproti škole byla vysazena Lípa svobody. 28. prosince bylo ustaveno na místní škole rodičovské
sdružení s předsedou Josefem Kaleckým.
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 československou příslušnost.
Do provozu uvádí Krajský filmový podnik kino.
Firma Fehr a Wolf (národní správce Mitvalský) je plně zaměstnána výrobou loubkových košů,
vyvážených do Švýcarska a Holandska..
V Lichkově zůstalo pouze několik starousedlíků: Imlaufovi, vrátili se Horáčkovi, Novotní, Pižlovi,
Faltusovi, Efenbergerovi, Rosenbergerovi.
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“ (a její předseda) a velitelství stanice SNB.
2. listopadu bylo rozhodnuto obsadit Rosenbergerův hostinec 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).
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19. února je proveden zápis do mateřské školy, která je zřízena při místní obecné škole. Učitelkou je
Vlasta Pašková-Synková.
Do provozu uvádí v Lichkově Krajský filmový podnik kino.
Tato společenská událost však byla poznamenána krutostí poválečné doby:
31. března se Lichkovem nese silná detonace. Osmnáctiletý Jindřich Nosál
je těžce zraněn explosí nevybuchlé munice, kterou nalezli chlapci v korytě
řeky Orlice. Do nemocnice v Červené Vodě jej odvezli s koňským potahem.
Ještě v posledním stavení (č.p.1) mu kamarád Sláva Píč (Růžička) donesl
sklenici vody. Jindra v nemocnici umírá….
Od Nosálů to byl vypraven první pohřeb v poválečném Lichkově. Přišli se
s ním rozloučit skoro všichni občané nově osídlené vesnice. Na poslední
cestě jej provázela bílá a černá nevěsta,věnce nesli představitelé obce, za
kterými šel dlouhý průvod mládenců a drůžiček. Rakev byla vezena
koňským potahem a ke hrobu ji donesli mládenci v bílých košilích.
Tato událost byla pro lichkovské usedlíky prvním střetem se smrtí v jejich novém domově.

Ač byly válečné hrůzy ještě v čerstvé paměti, přesto náhlá ztráta mladého chlapce, kterýještě včera
pobíhal s kamarády po probouzející se vesnici silně dopadala na většinu obyvatel.
Jeho pohřeb byl smutnou tečkou za válečnými útrapami a zoufalým varováním před nepozorností a
lehkovážností, která zvláště mládež může trestat zákeřně a bezohledně…
V místě neštěstí vyrostla smuteční vrba, kterou později odnesla velká voda (tak, jako i vzpomínky
sousedů, kamarádů a spoluobčanů)…
Melichar
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Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 11. září 2017
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Stanislav Faltus (5),
Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
František Faltus (3), Zdeněk Brůna (6), Jan Faltus (7)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
11x (5x odchod v 19:25 hodin)

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Stanislava Moravce a pana
Jaroslava Mertu.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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 program zasedání ZO.
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.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí jmenování paní Mgr. Ivany Mědílkové ředitelkou
Základní školy a mateřské školy Lichkov, a to s účinností ode dne 22. srpna 2017 – bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce osadit místní komunikaci IV třídy č. 8d
v obci Lichkov, u čp. 151, dopravní značkou č. B13 s vyznačenou tonáží 3,5 t.
1
N

2
Z

3
-

4
N

5
N

6
-

7
-

8
N

9
Z

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

Výsledek hlasování:

0–4–2

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemkové parcely č. 202, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, neplodná půda o celkové
výměře 36 m2.
1
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N
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4
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5
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6
-

7
-

8
N

9
N

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

Výsledek hlasování:

0–6–0

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.:35/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizovaný Program obnovy venkova –
harmonogram Obce Lichkov – dle přílohy.
1
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4
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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.:36/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-2008096/VB/1 Lichkov, p.č.3032_2 Sejkora_přípojka kNN“ – dle přílohy.
1
A

2
Z
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-

4
A

5
A
6

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:37/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě, stavba: Kanalizace a ČOV Lichkov“, č. smlouvy: SMLM549/1168/MS/83/2017 – 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.:38/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele a zhotovitele akce: Výměna dveří
a oken na čp. 189 v Lichkově“, obchodní společnost DOMETT, s. r. o., IČ: 26003619, DIČ:
CZ26003619, se sídlem na adrese Lichkov čp. 110, psč. 561 68 s nabídkovou cenou ve výši Kč
227.450,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
Z

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:39/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účast obce v projektu „Modernizace
ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace ekonomických informačních systémů
orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
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.:40/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 06/2017“ ze dne 11.
září 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.

Informace obce podané v rámci zasedání dne 11. září 2017
•
•

•

ve čtvrtek dne 14. září 2017 proběhne na
obci dílčí přezkum hospodaření obce za rok
2017
setkání seniorů – středa 4. října 2017
od 14:00 hodin v restauraci U nádraží
v Lichkově, na programu je beseda a
promítání fotografií z cest po Bolívii
kostel – oprava střech lodě a věže kostela a
bleskosvodu je hotova, zpracovává se
revizní zpráva na opravený bleskosvod, věž
kostela je otevřena pro vlet dravců, bude
vyúčtování dotace

•
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škola a školka – opravy podlah ve třídě,
v družině a v obou chodbách k WC v patře jsou
dokončeny a zaplaceny, v pátek 8. září byly
dolepeny lišty ke dveřím proti otěru, nový
sporák v kuchyni školy je nainstalován a
zaplacen (vícepráce nebyly), sociálky ve školce
z projektu „Domestos pro školy“ jsou
dokončeny (4x závěsné WC s mezistěnami, 5x
umývadlo, zakrytí stoupaček, obložení stěn
chodby a WC s umývárnou, nové radiátory,
výmalba – probíhá vyúčtování s partnerem
projektu, předsedající poděkoval sponzorům –
Vodoinstalatérství Stanislav Moravec Kč

•

•

•

•

•
•

•

•

•

5.000,-- a manželé Richtrovi Kč 5.000,--,
jedná se s dalšími sponzory
chodník před ZŠ – samotná výstavba je
dokončena, chybí natáhnout a obložit sokl
u hlavního vchodu – nedodání materiálu,
chybí zábradlí a madlo k hlavnímu vchodu,
je objednáno, probíhá zakázková výroba
z nerezu, v dohledné době bude osazeno, je
objednáno zaměření a geometrický plán,
připravuje se kolaudace
chodníky v obci – bude zaměření do
geometrického plánu a bude bezúplatný
převod na obec (předjednáno se SUS a
Pak), převod z Pavla Volkána na obec je
v jednání
započaly práce na opravě „Bunkrovky“,
bude zbudován sjezd na „Kejdu“ – veškerý
materiál bude navážen přes most u starého
kravína – případné škody budou opraveny
27. června 2017 v Bystřeci – VH Sdružení
obcí Orlicko – malé památky – obec
obdržela dotaci na opravu kříže na hřbitově
– oprava probíhá, nyní je nainstalováno
lešení a opravují se lokální poškození
kamenných
prvků,
smlouvu
se
zhotovitelem uzavírá Sdružení obcí
Orlicko, kompostéry – probíhá výběrové
řízení, dodání snad na podzim 2017 –
každý zájemce bude mít uzavřenu vlastní
smlouvu, doplatek hradí zájemci
pomník obětem I. sv. války – upadla část
zlaceného reliéfu – patrony, byly zaslány
k záruční opravě
moštárna – oprava moštárny je dokončena,
Jan Dubský si převzal od zahrádkářů klíče
a po domluvě moštuje – dle informace
z LO
Lichkovský Občasník – uzávěrka příspěvků
do LO na měsíce říjen, listopad a prosinec,
příspěvky prosím do pátku 22. září 2017
včetně, další číslo bude Vánoce a leden
2018, poslední číslo vyšlo na zkoušku
s barevným přebalem – je to drahé, příště
opět v ČB provedení
odpadové kalendáře na rok 2018 – jedná se
se společností KOS Jablonné nad Orlicí,
nebude-li zájem, vydáme si sami nebo
formou stránky v LO
31. srpna 2017 byli zástupci JSDH obce a
starosta obce na veletrhu komunální a
hasičské techniky v Jičíně – vozidlo zn.
Tatra s prodlouženou kabinou a 8 m3 vody

•
•

•
•

•
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– cca Kč 7.000.000,-- s DPH – nástavba Kobit
nákup elektřiny na burze – plánované úspory
oproti předešlým letům i proti aktualizované
nabídce skupiny ČEZ
fabrika – obci bylo zasláno pravomocné
usnesení o příklepu, byla uhrazena celá kupní
cena Kč 1.600.000,-- (se započtenou dříve
složenou dražební jistotou) a obec požádala o
předání vydražených nemovitostí, návrh na
vklad
byl
podán,
nemovitosti
jsou
zaplombovány bez převodu na obec; problém č.
1 – zemřel povinný František Urban – jedná se
o dědictví a katastr si vyžaduje informace u
Okresního soudu v Ústí nad Orlicí –
k dnešnímu dni zprávu soudu neobdržel
(případné dědické řízení vážně zkomplikuje
vkladové řízení); problém č. 2 – soudním
exekutorem údajně nebyl obeslán jeden
z právních zástupců jednoho oprávněného a
došlo k „napadení“ usnesení o příklepu – věc je
postupována k rozhodnutí Krajskému soudu
v Hradci Králové, pobočka Pardubice; exekuční
řízení bude předmětem dědického řízení
upozorňuji na zákon č. 99/2017 Sb., kterým se
s účinností od 1. ledna 2018 mění zákon o
obcích
nedoplatky vůči obci k 11. září 2017
(nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014
Kč 66.589,-- (původně Kč 70.589,--), vodné a
stočné za 2/3 2015 Kč 1.853,-- (původně Kč
1.901,--), vodné a stočné za 3/3 2015 Kč
1.734,-- (původně Kč 7.246,--), vodné a stočné
za 1/3 2016 Kč 3.377,-- (původně Kč 4.698,--),
vodné a stočné za 2/3 2016 Kč 2.580,-(původně Kč 2.580,--), vodné a stočné za 3/3
2016 Kč 6.194,-- (původně Kč 6.194,--), vodné
a stočné za 1/3 2017 Kč 10.020,--, vystavené
faktury Kč 1.786,-- (původně Kč 1.786,--),
odpady Kč 11.806,-- (původně Kč 15.685,--),
nájmy - pozemky Kč 0,-- (původně Kč 4,--),
nájmy - nebytové prostory Kč 0,--, pes Kč 0,--,
většina nedoplatků na vodném a na odpadech je
vymáhána, nové nedoplatky nevznikají,
splátkové kalendáře, až na výjimky, se plní
plnění rozpočtu k 31. srpnu 2017: příjmy
schválené Kč 7.830.500,--, upravené Kč
8.429.433,-, skutečnost Kč 6.634.035,-- příjmy na 78,70 %, výdaje schválené Kč
7.487.600,--, upravené Kč 9.772.804,--,
skutečnost Kč 7.140.930,-- – výdaje na 73,07
%.

•

posvícení – dne 14. října 2017, vystoupí
dětská přípravka SDH Lichkov, k poslechu
a tanci zahraje pan Arnošt Štěrba, stánek
s uzeninami z Bušína, domácí kuchyně –
smažené řízky, pečený medový bok, pečené
ramínko
• parlamentní volby ve dnech 20. – 21. října
2017 - volební místnost v zasedací místnosti
Obecního úřadu Lichkov.

MOŠTOVÁNÍ
Zahrádkáři i letos nabízí možnost moštování
v zrekonstruované moštárně.
V případě zájmu se obracejte osobně nebo
telefonicky na pana Martina Prachaře, tel. č.
777 623 425.
Zahrádkáři: Josef Stejskal

Vážení občané Lichkova,
jsme nuceny reagovat na informace, které byly zveřejněny v zápisu zastupitelstva obce
Lichkov ze dne 11. 9. 2017, protože se nás přímo dotýkají. Lži, arogance a nejistota, které jsou na naší
škole dlouhou dobu vůči zaměstnancům naprosto běžné, nám neposkytují podmínky pro naše
povolání, proto školu opouštíme, i když nerady.
Bývalá p. ředitelka se některých z nás snažila zbavit už několik let a její arogantní a
neprofesionální chování přetrvává i nyní, kdy je jmenovaná zástupkyní ředitelky. Na první poradě
s novou p. ředitelkou, které se zúčastnil i pan starosta, bylo řečeno, že na úvazky a peníze
zaměstnanců se nebude sahat. Po odchodu p. starosty se situace rázem změnila a vše bylo jinak.
Chování vedení se nezměnilo a jede se dál ve starých kolejích. Ano, pak následovaly naše výpovědi,
některé dohodou. Všechny byly přijaty okamžitě, bez přemlouvání. Paní učitelka dostala výpověď pro
nadbytečnost s dvouměsíční výpovědní lhůtou s následným tříměsíčním odstupným, ale musela
odevzdat klíče od školy a už tam od dalšího dne neměla chodit. Její místo dostala bývalá p. ředitelka a
další třídu p. učitelka, která nemá odpovídající vzdělání. Paní kuchařka si při práci o prázdninách ve
škole přivodila zánět v obou rukou, kdy pracovala navíc za uklízečku propuštěnou k 31. 7. p.
Polanskou, proto ta „marodka“.
Nejen po obci se šíří nepravdivé a nepodložené informace, ale i pomluvy, což se nám vůbec
nelíbí. Tak Vás také prosíme, rozhodujte se dle vlastního rozumu, dejte na svůj vlastní úsudek,
hodnoťte práci a ne jen slova.
Děkujeme, odcházející zaměstnanci ZŠ a MŠ Lichkov.

9

SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Žamberk 11.9.2017
Dobrý den,
děkujeme za účast ve výtvarné soutěži Orlicko/Kladsko – Tady žiju rád/ráda (Orlicko/Kłodzko – Kocham
miejsce gdzie mieszkam) a obdržené výkresy, které byly vystaveny v rámci oslav 25. výročí vzniku
Sdružení obcí Orlicka a 25. výročí česko-polské spolupráce dne 1.9.2017. Vyhodnoceni a odměněni byli
následující tři žáci:
•
•
•

Michaela Hoffmanová ze ZŠ Lukavice
Monika Vencková ze Střední školy a základní školy Vamberk
Emil Kotrba ze Zespol Szkol Nr. 2 w Ludwikowicach Klodzkich

Jako poděkování zasíláme všem ostatním účastníkům soutěže malý upomínkový předmět.
S pozdravem, Simona Dudková – účetní a administrativa

Obec Lichkov na výtvarné soutěži reprezentovaly dvě práce žáků Základní školy a mateřské
školy Lichkov, a to kresby Denisy Prachařové (10 let), 4. ročník základní školy (nahoře vlevo) a
Ingrid Kubaníkové (10 let), 4. ročník základní školy (nahoře vpravo), obě pod vedením Mgr. Terezy
Coufalové, učitelky základní školy.
Mgr. Roman Richtr, Starosta obce

Významná jubilea
říjen:
Kulaxidis Teodor
Loufková Marie
listopad:
Joštová Věra
prosinec:
Chaloupková Miroslava
Dulovec Jiří

83
60
60
60
60

Omluva
Omlouvám se p. Mgr. Stanislavě Tóthové, učitelce ZŠ a MŠ Lichkov, za nepravdivě
uvedenou informaci. Tímto prohlašuji, že p. učitelka je plně kvalifikovaná pro 1. stupeň ZŠ.
10

Václav Vlček, Lichkov 151

SDH LICHKOV - O POHÁR STAROSTY OBCE
V sobotu 5. 8. 2017 se na našem bojišti konala tradiční soutěž O Pohár starosty obce Lichkov. Na
přijíždějící soutěžní sbory čekala vzorně připravená závodní dráha, bohatá a chutná kuchyně a ve
výčepu vychlazený a krásně orosený zlatavý mok. Hasičských sborů sice přijelo poskromnu, ale i tak
byla ve vzduchu cítit velká touha po vítězství. Soutěžilo se o krásné poháry a bohaté ceny, ale tím
nejcennějším, alespoň pro naše soutěžní mužské družstvo, bylo opětovné navrácení putovního
poháru zpátky na své místo a to do naší krásné hasičské klubovny mezi své početné pohárové
bratříčky.
Soutěž začala krátce po desáté hodině, kdy se postupně na soutěžní dráze vystřídalo šest mužských a
jedno ženské družstvo. Že naše ženy vyhrají první místo bylo více než jasné, ale s tak krásným
výsledkem by jistě vyhráli i při mnohem větší konkurenci. Mužské družstvo sice muselo zabojovat ve
větší konkurenci družstev, ale v to co každý fanoušek věřil se stalo skutečností. Družstvo SDH Lichkov
„B“ nám zajistilo výhru našeho krásného putovního poháru. Však se nám po něm po roce už opravdu
stýskalo a jeho místo na poličce bylo až nesnesitelně opuštěné. Na druhém místě se umístilo
družstvo SDH Žamberk, třetí příčku obsadilo družstvo SDH Králíky, čtvrté SDH Lichkov „A“, páté OSP
Domaszków a na krásném šestém místě se umístilo družstvo SDH Záchlumí.
V závěru mi dovolte poděkovat všem, kdo s přípravou soutěže pomohl. A hlavně nesmím
zapomenout poděkovat všem, kdo se podílel na novém vzhledu našich hasičských chatek a zábradlí.
Myslím, že to za to stálo ☺.
Tak za rok, snad ve větším počtu, se na Vás všechny moc těšíme!
Za SDH Lichkov Lenka Macháčková
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TJ TATRAN LICHKOV
MISTROVSKÁ SEZÓNA 2017/2018
Novou fotbalovou sezónu jsme zahájili 12. srpna
2017 domácí prohrou 2:5 s týmem Jiskry Ústí nad
Orlicí C. Tento tým je odborníky pasován na
hlavního aspiranta na celkové prvenství v soutěži.
Své výsadní postavení potvrzuje i po sedmi
odehraných kolech, po kterých je stále bez bodové
ztráty.
Velkým překvapením jsou prozatím výkony
Boříkovic, které Jiskře Ústí nad Orlicí šlapou
zdatně na paty a taktéž ještě nepoznali, jak chutná
porážka. Dokonce vedou průběžnou tabulku, byť i
díky tomu, že Ústí nad Orlicí má zápas
s Rudolticemi B odložen až na 23.10.2017.
Nám se zatím nedaří podávat stabilní výkony, je to
nahoru, dolů, sestava se neustále mění kvůli
absencím hráčů a v některých zlomových
momentech je rozhodujícím faktorem ve prospěch
soupeřů i skutečnost, že na rozdíl od nich nemáme
mezi tyčemi plnohodnotného brankáře, ale pouze
hráče z pole. Po špatném vstupu do sezóny jsme
své postavení v tabulce přeci jenom vylepšili a
posunuli se v ní na přijatelné 7. místo.
Výsledky odehraných zápasů:
1. kolo: TJ Tatran Lichkov - TJ Jiskra Ústí nad
Orlicí 2:5 (0:5)
2. kolo: FK Mistrovice - TJ Tatran Lichkov 5:2
(2:2)
3. kolo: TJ Tatran Lichkov - TJ Luková 3:0
(kontumace, soupeř se nedostavil)
4. kolo: TJ Sokol Rudoltice B - TJ Tatran Lichkov
1:3 (1:0)
5. kolo: TJ Tatran Lichkov - Sokol Boříkovice 0:2
(0:1)
6. kolo: TJ Sokol Helvíkovice - TJ Tatran Lichkov
4:3 (1:1) Penalty: 5:4
7. kolo: TJ Tatran Lichkov - TJ Sokol České
Heřmanice 5:2 (2:2).
Naším nejlepším střelcem je Daniel Merta, jenž již
šestkrát rozvlnil síť soupeřů. Dva góly vstřelil Jan
Matoulek, jedenkrát byli úspěšní Vladimír Bednář,
Vladimír Bula, Roman Durna, Roman Holubec,
David Chaloupecký a Vlastimil Vávra.

Průběžná tabulka po 7. kole:
1. Boříkovice
2. Ústí n. O. C

7
6

17:8
19:4

20
18

3. Helvíkovice
4. Mistrovice
5. České Heřmanice
6. Dolní Třešňovec
7. Lichkov
8. Kerhartice
9. Kunvald

7
7
7
7
7
7
7

18:9
23:11
21:12
19:15
18:18
17:20
14:24

15
13
12
10
10
8
5

10. Luková
11. Rudoltice B
12. Žichlínek B

7
6
7

7:25
7:18
7:23

5
4
3

Své příznivce upozorňujeme na změnu termínu
našeho závěrečného podzimního zápasu 11. kola
v Dolním Třešňovci, ten sehrajeme již v sobotu
21.10.2017 od 15:00 hodin, oproti původní neděli
uvedené ve zveřejněném rozpisu.
Jaroslav Merta, předseda TJ

Bude nový školní rok pro SOUo Králíky přelomový? Zcela jistě ano!
Nový školní rok začal na Středním odborném
učilišti opravárenském v Králíkách na první pohled
podobně jako ten loňský. Žáci prvních ročníků s
rodiči se shromáždili v zrekonstruované jídelně,
ostatní žáci se sešli ve svých učebnách,

Je to krok nejen velmi praktický. V době, kdy na
střední školy v ČR nastupují početně slabší ročníky
a žáků tak přirozeně ubývá, je otevření se učiliště
směrem za hranice velmi účinný způsob, jak v
našem regionu zachovat tradiční a léty prověřené
řemeslné učební obory. Náš region se vyznačuje
vysokou „spotřebou“ zručných a kvalifikovaných
pracovníků, kteří snadno najdou uplatnění v
automobilovém a textilním průmyslu i příbuzných
oborech. Není proto důvod, aby naši
učni dojížděli za vzděláním mimo region.

a
by si po krátkém uvítání od svých třídních učitelů
mohli zařídit vše potřebné okolo ubytování,
stravování, a hlavně aby se podělili s kamarády o
dosud čerstvé prázdninové zážitky. A že jich bylo!
Ostatně jako každý rok.
A proč jen na první pohled?
Nejvýznamnější změna tentokrát nebyla vizuální,
ale organizační. Letos poprvé jsme totiž přivítali i
žáky ze zahraničí. Do prvního ročníku učebního
oboru Opravář zemědělských strojů k nám
nastoupili dva žáci z nedalekého Polska, čímž se
naše
učiliště
stává
učilištěm
vpravdě
mezinárodním.

Je to krok i velmi symbolický. Po třech letech
zejména stavebních rekonstrukcí (které však ani
zdaleka nekončí!) přichází velké morální
povzbuzení. SOUo v Králíkách si znovu získává
prestiž a opět se řadí k významným středním
školám regionu.

VÁNOČNÍ JARMARK
LICHKOV 2017
Datum konání: 1.- 2.12.2017
Čas konání: Pátek 1.12.: začátek: 16.00
hodin, živý koncert v pátek: Docenti od 19.00
hodin
Sobota 2.12.: začátek: 13.00 hodin
Místo: Lichkovský taneční sál za hospodou U
nádraží
Program: opět mnoho věcí k vidění, slyšení i
k zakousnutí, živá hudba, dílny, občerstvení,
drobný prodej, Vánoční pohoda, posezení a
poklábosení s přáteli.
Ochutnávky - kategorie: jednohubky,
martinské rohlíky a domácí likéry.
Těšíme se na Vás :), za organizační tým
Daniela Pretoriusová
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Memoriál Arnošta Hrada
očima žáků školy - účastníků
26. září máme jet na branný závod, takže už od
brzkého rána jsme čekali před školou na
autobus, který na nás ovšem zapomněl. Asi po
45 minutách už to paní ředitelka nervově
nezvládla a zavolala panu starostovi, zdali by nás
na závody neodvezl. Jakmile ale položila telefon,
tak ji zavolal "autobusák", že už pro nás jede.
Za chvilku už jsme stáli na startu. Vbíhali jsme do
bunkru, kde byla nekonečně dlouhá chodba,
kterou jsme museli v co nejrychlejším čase
proběhnout. Na konci chodby se před námi
tyčilo 287 schodů, které byly součástí naší
vytrvalostní prověrky. Po náročném výstupu se
nám ulevilo a mohli jsme pokračovat přes louku
k prvnímu stanovišti. Zde nás "podarovali"
bednou plnou písku, kterou jsme táhli až do cíle.
Ještě teď necítíme ruce. Na dalších třech
stanovištích jsme si vyzkoušeli hod granátem,
válení pneumatiky i plížení se pod sítí. Naivně
jsme si mysleli, že celý závod je za námi a my
bude moci odpočívat. To byla ovšem mýlka.
Pořadatelé si pro nás připravili dalších pět
stanovišť, kde si prověřili naše topografické
vědomosti, střelbu ze vzduchovky, výměnu kola
v plynové masce, hledání sudých čísel a znalosti

o druhé světové válce. Po zdolání všech disciplín
nás čekala zasloužená odměna v podobě klobásy
s hořčicí a teplým čajem. Než jsme se nadáli, už
nás svolávali na vyhodnocení. Do poslední chvíle
nebylo jasné, které družstvo vyhraje. K našemu
překvapení jsme to byli právě my, kteří
vybojovali první místo.

Pevně věříme, že budoucí "páťaci" obhájí naše
prvenství.
PS.: MÁME OBROVSKOU RADOST :-)
Denisa, Ina, Joachim, Med
žáci 5. ročníku

KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ AKCÍ

říjen

listopad

1

1

2

2

3

3

4

06:00-06:30 - ordinace lékaře, 14:00 setkání seniorů, 15:30-18:00 - knihovna

5
6

vývoz popelnic

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

06:00-06:30 - ordinace lékaře

12

12

13

13

14

09:00-11:00 - sběrný dvůr
14:00 - posvícení

15

16

16

17

17
06:00-06:30 - ordinace lékaře
15:30-18:00 - knihovna

18:00 - zasedání Zastupitelstva obce

06:00-06:30 - ordinace lékaře
15:30-18:00 - knihovna

vývoz popelnic

19
20

vývoz popelnic

21

21

22

22

23

23

24

24

25

09:00-11:00 - sběrný dvůr

18

19
20

06:00-06:30 - ordinace lékaře
15:30-18:00 - knihovna

14

15

18

vývoz popelnic

4

5
6

06:00-06:30 - ordinace lékaře
15:30-18:00 - knihovna

25

06:00-06:30 - ordinace lékaře

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

17

06:00-06:30 - ordinace lékaře
15:30-18:00 - knihovna

09:00-11:00 - sběrný dvůr

06:00-06:30 - ordinace lékaře
15:30-18:00 - knihovna

KALENDÁŘ AKCÍ
prosinec
1
2

vývoz popelnic, 16:00 - Vánoční jarmark
17:00 - rozsvícení vánočního stromu
13:00 - Vánoční jarmark

3
4
5
6

06:00-06:30 - ordinace lékaře
15:30-18:00 - knihovna

7
8
9

09:00-11:00 - sběrný dvůr

10
11

18:00 - zasedání Zastupitelstva obce

12
13

06:00-06:30 - ordinace lékaře
15:30-18:00 - knihovna

14
15

vývoz popelnic

16

Zkoušky pěveckého sboru

17
18
19
06:00-06:30 - ordinace lékaře, 15:30 20 Vánoční
vystoupení ZŠ a MŠ, 15:30-18:00 21

Každé úterý od 18:00 hodin, v novostavbě u
Voglových, probíhají zkoušky pěveckého
sboru na Vánoční Vigilii. Začínáme již 3. října
2017. Přijďte všichni, kdo máte chuť. Směny
v zaměstnání nejsou překážkou.
Děkuji Marie Foglová

22
23

09:00-11:00 - sběrný dvůr
18:00 - Vánoční Vigilie

24
25
26
27

06:00-06:30 - ordinace lékaře
15:30-18:00 - knihovna

28
29
30
31

vývoz popelnic

Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo
v nákladu 200 výtisků.
Další číslo Lichkovského Občasníku by
mělo vyjít v měsíci prosinci 2017 na Vánoce a měsíc
leden 2017. Předpokládám uzávěrku pro podávání
příspěvků do 8. prosince 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

20

