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Sdružení obcí Orlicko obdrželo se svými partnery dotaci na projekt
Singletrack Orlicko-Kłodzko
Monitorovací výbor Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil na svém jednání 15. 3. 2018
podporu projektu Singletrack Orlicko-Kłodzko, ve kterém je Sdružení obcí Orlicko vedoucím partnerem.
Dalšími partnery projektu jsou polské gminy Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Międzylesie a dále
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej a obec Červená Voda
Hlavním předmětem projektu je vybudování sítě singletracků, což jsou specifické jednosměrné cyklistické
trasy široké na jedno kolo budované ve vhodné terénu (viz. ilustrační foto), které cyklistům poskytují
zážitek z jízdy na kole v terénu a zároveň zajišťují jejich co nejvyšší bezpečnost. Na české straně bude
vybudováno 20 km singletracků v území
Suchého vrchu, ostatních asi 40 km
bude vybudováno na území polských
partnerů.
Další aktivitou projektu je vybudování
dvou
parkovacích
ploch
na
Červenovodském sedle o celkové
kapacitě 90 míst pro osobní
automobily, které budou k dispozici
nejen pro uživatele singletracků, ale
v zimě doplní stávající parkoviště
určené pro běžkaře v Lyžařské běžecké
oblasti Buková hora-Suchý vrch.
Součástí projektu je vytvoření společné
mapy se zakreslením tras singletracků a speciální mobilní aplikace. Celý produkt bude prezentován pod
společným logem.
Rozpočet celého projektu je 1 456 231 EURO a z toho na dotaci připadá 1 237 795 EURO. Rozpočet části
realizované Sdružením obcí Orlicko je 640 493 EURO a z toho dotace činí 576 443 EURO. Částku 64 050
Euro uhradí Sdružení obcí Orlicko prostřednictví mimořádných členských příspěvků svých členů z řad
měst a obcí přiléhajících katastry k řešenému území.
Z pohledu časové realizace předpokládáme, že se první cyklisté svezou po nových singletrackách v létě
2020, parkoviště by pak mohla být k dispozici již pro zimní sezónu 2019-2020.
Předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala uvedl: „Jsme rádi, že jsme v konkurenci mnoha desítek projektů
dokázali s tímto projektem uspět. Rozšíří se tak podstatně nabídka atraktivit v našem významném území
Červenovodského sedla a Suchého vrchu, uleví se zejména v zimě parkujícím, kdo zná aktuální situaci
v běžkařské sezóně ví, o čem mluvím. Velmi si vážím členů našeho svazku, kteří zabezpečí dofinancování
tohoto potřebného projektu, děkuji zastupitelům dotčených měst a obcí, že jeho realizaci finančně
podpoří“.
V Žamberku 26. 3. 2018

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko
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Rodina je záchranná síť
Rodina má ve společnosti zcela nezastupitelné místo. Oblastní charita Ústí nad Orlicí cílí své služby
právě na podporu rodiny a všechny věkové kategorie jejích členů.
Klima ve společnosti není pro rodinu ideální, proto je třeba znovu objevit nezastupitelnou hodnotu a krásu
rodiny. Podpora rodiny je také jedna z priorit Oblastní charity Ústí n.O. „Ve všech službách, které poskytujeme,
se setkáváme s lidmi, kteří volají po pozornosti okolí a potřebují pomoc. Často vidíme, že když rodina dobře
funguje, a některý z jejích členů se ocitne v životních nesnázích, plní úlohu záchranné sítě.“ říká ředitelka
Marie Malá a dodává: „naše služby se zaměřují na všechny věkové kategorie – od kolébky až po hrob.“
Nabízené služby
Rodičům s malými dětmi slouží dvě rodinná centra a mládeži Nízkoprahový klub. Pracovnice terénní služby
Šance pro rodinu zajíždí přímo do ohrožených rodin v celém okrese, kde učí rodiče konkrétním dovednostem a
převzetí zodpovědnosti za chod rodiny.
V občanské poradně se potkáváme s neblahými vlivy, které ohrožují rodiny - např. dluhy, exekuce, rozvody,
neplacení výživného. Následky většinou nesou ženy s dětmi, které často nemají nikde dovolání. Hodně lidí
naivně a nerozvážně naletí lákavým nabídkám rychlých půjček, které slibují zaručené štěstí, a přivedou tak
rodinu do vážných problémů. Rychlé štěstí ale neexistuje, štěstí pramení spíše z letitého budování vztahů,
věrné péče o rodinu a trpělivé práce na pracovišti.
Starší generaci jsou určeny zdravotní služby - charitní ošetřovatelská služba, půjčovna kompenzačních
pomůcek a domácí hospicová péče. Zdravotně handicapovaným lidem osobní asistence, pečovatelská služba či
sociálně terapeutické dílny. I zde je rodinné zázemí pečující rodiny velmi důležité pro spolupráci s těmito
službami.
A konečně: i lidem, kteří domov nemají, poskytujeme v našich zařízeních možnost hygieny, výměny
oblečení a snažíme se jim pomoci, aby se vrátili zpět do samostatného života.
Charita podporuje rodinu
Budovat rodiny je důležité i přes různé těžkosti, které život přináší. Vytváření bezpečného zázemí domova
na základě vzájemné lásky je podstatný vzorec pro životní postoje dalších generací.
Charita podporuje tradiční model rodiny s jeho hodnotami zodpovědnosti, slušnosti či ohleduplnosti a nabízí
k tomu své služby.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.O., www.uo.charita.cz
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Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 12. února 2018
Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Stanislav Faltus (5),
Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Mg. Roman Richtr (1), Zdeněk Brůna (6), Jan Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
7x
Přítomni:

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemkových pracel 280/4 – ostatní
plocha o výměře 267m2, p.č. 1263 – ostatní plocha o výměře 83m2, p.č. 1278/3 – ostatní plocha o
výměře 115m2, p.č. 1264/6 – ostatní plocha o výměře 4m2, p.č. 3160 (část) – ostatní plocha o
výměře 8.654m2, vše obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

0–5–0

Usnesení nebylo schváleno

Č.j.:1/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016888/SOBS VB/02‘‘, Lichkov p.č.
3021/6, p. Grúz – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–0

Usnesení bylo schváleno

Č.j.:2/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2015770/VB/02, Lichkov p.č. 3386 – Sléha – k NN‘‘ na služebné pozemky
p.č. 338/8 a p.č. 1266/2 vše obec a katastrální území Lichkov, ve prospěch budoucí oprávněné
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno

Č.j.:3/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o zřízení věcného břemene
služebností inženýrských sítí‘‘ číslo smlouvy: S 39 648/2009 – PRÁV – dle přílohy a pověřuje
starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–0

Usnesení bylo schváleno

Č.j.:4/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí, stavba: Marie a Milan Foglovi, novostavba RD čp. 182
v Lichkově‘‘ na služebné pozemky p.p.č. 869/1, 869/3, 1251/2, 3035/1 a 3060/6 vše obec a
katastrální území Lichkov, ve prospěch Mgr. Marie Foglové a Bc. Milana Fogla, bytem Lichkov
čp. 182 a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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Výsledek hlasování:

5–0–0

Usnesení bylo schváleno

Č.j.:5/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o poskytnutí mimořádného
neinvestičního členského příspěvku‘‘ uzavřenou s Sdružení obcí Orlicko, zastoupené předsedou
Sdružení Petrem Fialou, se sídlem na adrese: Žamberk, Masarykovo náměstí čp. 166, psč. 564
01 – pošta Žamberk, IČ: 70951993 a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno

Č.j.:6/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o způsobu spolufinancování
příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky‘‘ – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 01/2018 ze dne 9. ledna
2018 – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, za kalendářní rok
2017 – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí ,,Inventarizační zprávu za rok 2017‘‘ – dle přílohy,
bez výhrad.
Č.j.:7/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele a zhotovitele akce: ,,Zřízení
bleskosvodu na budově čp. 186 v Lichkově“, Františka Matějíčka IČ: 10642609, se sídlem
Palackého 467, 789 61 Bludov s nabídkovou cenou ve výši 33.700,--Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu Smlouvy o dílo.
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Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno

Č.j.:8/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele a zhotovitele akce: ,,Rekonstrukce
střešní krytiny na budově čp. 186 v Lichkově“ subjekt David Mucha, IČ: 8691392, se sídlem:
Lichkov čp126, 561 68 Lichkov s celkovou nabídkovou cenou 338.010,--Kč včetně DPH a
pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno

Č.j.:9/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2018dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno
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Č.j.:10/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Rozpočtové opatření č. 2/2018 ze dne 12. 2.
2018 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno

Informace obce podané v rámci zasedání dne 12. února 2018
• zaměstnanci na VPP – původní dohoda na
dva zaměstnance skončila dne 31. ledna
2018, na jedno místo je prodloužena, na
druhé místo je ukončena, nyní pouze jeden
zaměstnanec na VPP, časem příslib další
dohody – děkuji za aktivní přístup pracovišti
Úřadu práce v Králíkách
• vozidlo Peugeot Boxer – v lednu skončila
úvěrová smlouva, úvěr je řádně doplacen,
vozidlo je přepsáno na obec, nyní se řeší
havarijní pojištění – děkuji panu Janu
Faltusovi, veliteli JSDH, za poptání
pojišťoven
• wariňák – generální oprava je v plném
proudu, řešíme sami ve spolupráci
s učilištěm Králíky a firmou Agroservis
Šulc, práce provádějí zaměstnanci
• cesta k Mladkovu – byla podána žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci,
naceněno na Kč 960.000,--, spoluúčast obce
ve výši 50 %, žádost je přijata a zpracována,
čeká se na rozhodnutí

• kostel – prostřednictvím Státního zemědělského
intervenčního fondu byla na Ministerstvo
zemědělství ČR podána žádost o dotaci na
obnovu fasády kostela – naceněno na Kč
1.400.000,--, dotace max. ve výši Kč 700.000,--,
žádost je přijata a zpracována (vstupní schodiště
a pískovcový sokl bude řešen v dalších kolech
dotací jako II. etapa)
• kostel – připravuje se podání žádosti v rámci
ORP Králíky na dotaci z prostředků Ministerstva
kultury ČR na restaurování původního lustru –
naceněno na Kč 69.350,--, naše spoluúčast ve
výši pouze 20 %, v současné době probíhá
posouzení zpracovaného restaurátorského záměru
památkáři (v případě neposkytnutí dotace bude
žádáno o dotaci v rámci programu Malé památky
Orlicka)
• dne 10. března 2018 se na sále koná Setkání
k MDŽ, zvou zahrádkáři, hasiči a obec, obec je
zde jako spolupořadatel.
•

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 9. dubna 2018
Přítomni:

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

Č.j.:11/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Kupní smlouvu č. S 1793/16“, kterou Obec
Lichkov, od státního podniku Lesy České republiky, IČ: 42196451, kupuje pozemkovou parcelu
č. st. 368/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 a pozemkovou parcelu č. 3281 – ostatní
plocha o výměře 238 m2, obě obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, vše za
celkovou cenu Kč 36.000,-- a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno
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Č.j.:12/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje úplné znění „Stanov Sdružení obcí Orlicko“
dle návrhu stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 27. března
2018 a pověřuje starostu obce k podpisu aktualizovaných stanov – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno

Č.j.:13/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí mimořádného
neinvestičního členského příspěvku“ ve výši Kč 5.214,-- pro Sdružení obcí Orlicko, IČ:
70951993, se sídlem na adrese Žamberk, Masarykovo náměstí čp. 166, psč. 564 01 jako
částečnou náhradu za realizaci GDPR pro Obec Lichkov a její příspěvkovou organizaci
Základní škola a mateřská škola Lichkov a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy – dle
přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dohodu o skončení nájmu“ mezi Obcí Lichkov, IČ:
00279161 a panem Ing. Pavlem Kunešem, ve věci původně uzavřené „Nájemní smlouvy“ ze dne
1. ledna 2009, týkající se nájmu pozemkové parcely č. st. 296, jejíž součástí je stavba bez čp. a
če. a pozemkových parcel č. 128/2 a 128/3, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí
nad Orlicí a pověřuje starostu obce k podpisu dohody - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení nebylo schváleno

Č.j.:14/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřské škola Lichkov, IČ: 70188831, se sídlem na adrese Lichkov čp. 185,
psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, za účetní období roku 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno

Č.j.:15/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08018921 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
životního prostředí a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy – dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno

Č.j.:16/18: Zastupitelstvo obce Lichkov omezuje platnost usnesení Zastupitelstva obce Lichkov
pod Č.j.: 30/12 z 29. srpna 2012, a to do 31. prosince 2018 včetně.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno
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8
-

9
A

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 03/2018 ze dne 19. března
2018“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:17/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 04/2018 ze dne 9.
dubna 2018“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno

Č.j.:18/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Organizační řád obce Lichkov“ – dle
přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
Z

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2018 – dle
přílohy, bez výhrad.
Č.j.:19/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018
– dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
Z

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno

Informace obce podané v rámci zasedání dne 9. dubna 2018
• 27. února 2018 se v Žamberku konala
mimořádná valná hromada Sdružení obcí
Orlicko – schválení úvěru na nákup
kompostérů (projektový manažer nestihl
vyplatit dotaci a faktura byla po splatnosti)
• 27. března 2018 se v Helvíkovicích konala
Valná hromada Sdružení obcí Orlicko –
hlavním tématem GDPR, významná výročí
obcí, dotace pro sdružení – projekt „Žijeme
spolu“ – byl vyřazen, projekt „Singltreky“ dále
běží, aktualizace stanov Sdružení
• GDPR – obec řeší i pro své příspěvkové
organizace v rámci Sdružení obcí Orlicko,
pověřencem pro GDPR bude JUDr. Hlavsová
z Centra společných služeb
• posvícení dne 13. října 2018 (komunální volby
- termín?)
• nedoplatky vůči obci k 9. dubnu 2018
(nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014
Kč 63.301,- (původně Kč 66.589,--), vodné a
stočné za 2/3 2015 Kč 1.853,-- (původně Kč
1.853,--), vodné a stočné za 3/3 2015 Kč
1.734,-- (původně Kč 1.734,--), vodné a stočné
za 1/3 2016 Kč 1.818,-- (původně Kč 1.818,--),

• předsedající poděkoval zahrádkářům za
uspořádání akce k MDŽ
• předsedající poděkoval organizátorkám a
jarmarečnímu výboru za Velikonoční jarmark
– opět velice zdařilá akce zaměřená jak na
velikonoční svátky, tak i na sté výročí založení
republiky a historii Lichkova (o akci se
povídalo i na valné hromadě Sdružení obcí
Orlicko)
• nové www.lichkov.cz
lustr
z kostela
byl
předán
• původní
k restaurování – řeší se dotace
• připravují se práce na střeše hasičské zbrojnice
• probíhají práce na střechách úpravny vody a
vodojemu
• probíhá průzkum trhu na výměnu zdroje tepla
na sále OB – realizace léto 2018, automatický
kotel na uhlí, ořech 2
• pokračují práce na opravě wariňáku
• neustále závady na kanalizaci – hadry
v čerpadlech na ČS1 „u třech mostů“ –
provedeno preventivní opatření!
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vodné a stočné za 2/3 2016 Kč 1.242,-(původně Kč 2.580,--), vodné a stočné za 3/3
2016 Kč 3.684,-- (původně Kč 6.194,--), vodné
a stočné od 1/3 2017 do současné doby Kč
5.529,-- na vodném a Kč 11.731,-na
stočném. Předsedající záměrně neuváděl další
„nedoplatky“ neboť se jedná o předpisy na celý
rok a většinou jsou ve splatnosti. Většina

nedoplatků na vodném, stočném a na odpadech
je vymáhána
• plnění rozpočtu k 31. březnu 2018: příjmy
schválené Kč 8.415.420,--; upravené Kč
8.545.490,--; skutečnost Kč 2.643.032,-- příjmy na 30,93 %; výdaje schválené Kč
7.904.420,-- ; upravené Kč 8.035.818,-- ;
skutečnost Kč 2.151.436,-- – výdaje na 26,77
% – finka je vyvěšena na webu.

Celé zápisy ze zasedání jsou dostupné na internetových stránkách Obce Lichkov v sekci
Obecní úřad/Zápisy zastupitelstva nebo přímo na http://www.lichkov.cz/zapisy-zastupitelstvo.
Originály zápisů bez skrytých osobních údajů, včetně písemných příprav, příloh a podkladů
k jednotlivým usnesením, jsou uloženy na Obecním úřadu Lichkov, dostupné na vyžádání.

25 škol i neziskových organizací na Orlickoústecku se utkalo v soutěži o nejlepší
(mimo)školní projekt. Vítězné vavříny obdržela ZŠ a MŠ Červená Voda a Dům dětí a
mládeže kamarád v České Třebové.
25 škol a neziskových organizací z Orlickoústecka
se zapojilo se svými aktivitami do soutěže O nejlepší
(mimo)školní projekt organizovaný neziskovou
organizací MAS ORLICKO, z.s. Z 38 přihlášených
soutěžních aktivit vybrala v rámci veřejné ankety v
únoru široká veřejnost projekt: Zdravé stravování
realizovaný ZŠ a MŠ Červená Voda a projekt Co jsme
si vypěstovali, to si sníme realizovaný Domem dětí a
mládeže Kamarád z Česká Třebové.
Co vedlo k vyhlášení soutěže jsme se zeptali
ředitelky MAS ORLICKO, Ing. Vanické: „Soutěž o
nejlepší (mimo)školní projekt byla vlastně takovou
třešničkou na dortu. Poslední dva roky jsme v MAS
ORLICKO pracovali s desítkami škol, ředitelů i
pedagogů. Ve spolupráci s nimi jsme diskutovali o
tom, jaká témata je trápí, jaké aktivity jsou potřeba,
aby vzdělávání pro děti ve školách bylo kvalitní, ale i
zábavné a motivující. Organizovali jsme semináře,
ukázkové hodiny, exkurze. Také jsme se přesvědčili, že
zde máme mnoho angažovaných pedagogů, ředitelů
a neziskových organizací a přišlo nám, že se o jejich
aktivitě někdy vlastně ani moc neví a lidé se často
mnohem víc zaměřují na diskusi o problémech a o
tom, co se nedaří. Proto jsme formou soutěže chtěli
představit alespoň část toho, co v projektu proběhlo,
a především veřejně ocenit všechny – nejen vítězné
školy – za jejich angažovanost.“

Vítězné organizace získají cenu i další podporu z
projektů MAS.
Obě vítězné organizace získají pro žáky a
pedagogický doprovod jako odměnu za prvenství
zájezd do vědecko-výzkumného centra VIDA v Brně,
kde je pro ně připraven celodenní program.
Tím však spolupráce s nimi nekončí!
Na vítězný projekt realizovaný DDM Kamarád v
České Třebové naváže tříletá podpora zaměřená na
rozvoj komunitní zahrady při volnočasovém klubu
Rébus v České Třebové. Ta by měla zahrnovat návrh,
vybudování a rozvoj volnočasových a vzdělávacích
aktivit pro děti i širokou veřejnost v Česká Třebové.
Při ZŠ a MŠ Červená Voda bude v příštích 3 letech
podporován projekt s název „Cesta k otevřené škole“
v rámci kterého si pod vedením odborníků budou
moci pedagogové školy, neziskové organizace i
veřejnost osvojit další dobré zkušenosti a znalosti, jak
propojovat neziskový sektor, veřejnost i školu s cílem
kvalitního a dostupného vzdělávání a tuto dobrou
praxi následně sdílet s ostatními.
Na závěr Ing. Vanická uvedla, že aktivity projektů
MAP jsou určeny nejen školám a neziskovým
organizacím, ale i široké veřejnosti, která se s nimi
může seznámit na webu: www.maporlicko.cz.
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3D tisk – nástup technologie, která změní svět
Technologie výroby třírozměrných předmětů pomocí tisku je, obrazně řečeno, stvořitelský
úkon, při kterém, jako Fénix z popela, vyvstane před vámi hmatatelný objekt. Zařízení, které má toto
zrození na svědomí se jmenuje 3D tiskárna. Proces je to poměrně pomalý, ale velmi fascinující. Večer
vpravíte do počítače pár kouzelných zaklínadel a ráno, sotva si protřete zrak, na stole před vámi stojí
bájný Fénix se vztyčenými křídly v celé své vznešenosti.
Ale pěkně od začátku.
První zmínky o této technologii spadají někam do druhé poloviny minulého století, kdy věda
zvládla proces koncentrace energie pomocí laseru. V roce 1986 si jakýsi pan Chuck Hull nechal
patentovat postup, při němž poléval podložku tekutým fotopolymerem a svazkem řízených laserových
paprsků vytvrzoval zasažená místa. Postupným poléváním a vytvrzováním docházelo k štosování
vytvrzených vrstev až vznikl trojrozměrný předmět. Nevytvrzené části byly odplaveny vodou. Proces
tehdy dostal název stereolitografie. Proces se postupně zdokonaloval a modifikoval až po roce 2003
(kdy došlo k vypršení některých patentů), dosáhl dnešní podoby.
Dlužno připomenout, že nejlépe hodnocenou D3 tiskárnou na světě v kategorii malých
domácích tiskáren je dnes tiskárna PRUSAi3, nesoucí jméno českého vývojáře Josefa Průši. Ten své
tažení na světové výsluní zahájil jako jednadvacetiletý středoškolák v r. 2009 v obýváku svých rodičů
v Chotěboři. Zajímavostí je, že dnes ve své firmě v pražském Karlíně (která zaměstnává 100 lidí)
velkou část komponentů svých tiskáren tiskne na tiskárnách stejného typu.
O co vlastně jde.
3D tisk je vlastně obdobou CNC obrábění, ale převráceného naruby. Při obrábění máme blok
materiálu, který postupně odebíráme, až z něho skoro nic nezbude, zatímco při 3D tisku nejprve
nemáme nic a nakonec ze zařízení sejmeme předmět požadovaného trojrozměrného tvaru.
Vlastní proces sestává z několika kroků:
1. Získání dat trojrozměrného tělesa
V podstatě máme tři možnosti. Model buď vytvoříme ve speciálním počítačovém programu, nebo již
hotový předmět převedeme do digitální podoby pomocí tzv. 3D scanneru, nebo data 3D modelu
koupíme přes internet na tzv. 3D tržišti.
3. Slicování (z angl. – krájení)
Model musí být, obrazně řečeno, rozkrájen na tenké plátky jako citron do čaje. Plátky mají běžně
tlouštku kolem 0,2 mm. Plocha každého plátku předurčuje délky řádků kladených těsně vedle sebe
(rovněž asi ve vzdálenosti 0,2 mm), podobně jako při inkoustovém tisku. Vygenerovaný soubor
obsahuje veškeré informace o počtu a tvaru plátků a tím i o pohybu tiskové hlavy. Soubor se pomocí
příslušného ovladače odešle do tiskárny.
5. Vlastní proces
Tiskárna je konciponána podobně jako strojní frézka. Má souřadnicový stůl ovládaný třemi
servomotorky. Nahoře je umístěna cívka s plastovou strunou (běžný průměr struny je 1,75 mm).
Z cívky vede struna do vyhřívané trysky, kde se roztaví asi na 250°C a v zmíněných řádcích je
nanášena na stůl. Po každé vrstvě se tryska zvedne o 0,2 mm a vytváří další vrstvu. Tisk běžných
předmětů může trvat 10 min, ale třeba i 10 hodin.
Technická omezení
3D tisk má samozřejmě svá omezení.
- Nelze tisknout převislé plochy typu „šibenice“. (roztavený plast nemůžeme táhnout do volného
prostoru). Předmět musíme položit naplocho, nebo mu naprogramovat podpěry, které se po tisku
odlomí.
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- Předmět může být různobarevný pouze po vrstvách (výměnou plastové struny během tisku)
- Předmět má menší pevnost mezi vrstvami než kolmo na ně.
- U běžných malých tiskáren jsme omezeni velikostí výtisku asi na 20x20x20 cm. Lze však předmět
tisknout po částech a pak ho slepit.
- S běžnou tryskou 0,4 mm nemůžeme tisknout drobné detaily. Trysku ale lze vyměnit za menší
(0,2) a pak je možné (za mnohonásobně delšího času) tisknout i šperky.

-

-

Výhody
Opertativnost. Potřebujeme-li třeba malý trychtýř pro nalití paliva do leteckého modelu,
naprogramujeme ho za 3 minuty a vytiskneme za 10 min.
Nízká cena materiálu. Uvádí se, že 1dm3 natisknuté hmoty vyjde asi na 3,50 Kč.
Nízká cena zařízení. Velmi kvalitní tiskárna se cenou vejde do 30 tisíc Kč, středně kvalitní
modelovací program též do 30 tisíc. A pak už potřebujeme jen notebook, nebo počítač asi za 15
tisíc. Problém je jen v tom, naučit se modelovat v 3D programu.
Metodou 3D je možné tisknout předměty jinými technologiemi těžko vyrobitelné. (Dutá a do
sebe zborcená tělesa, tělesa s hadovitě vedenými otvory a prohlubněmi nedosažitelnými žádným
obráběcím nástrojem).

Materiály
Nejčastěji se využívají hmoty na bázi akrylátu (ABS), polyaktid (PLA) a polyethylen (HDPE).
Některé hmoty se vyrábějí z kukuřičného škrobu a jsou ekologicky odbouratelné. Už existují i
technologie tisku skla, kovů, keramiky… Většinou se hmoty naprašují na podložku a spékají řízeným
laserovým paprskem.
Trendy
V současné době tvoří nadpoloviční využití 3D technologií prototypování průmyslových
součástí. Vývoj 3Dtisku velmi urychlil zájem velmocí o tisk poškozených dílů přímo na palubě
kosmických korábů. První testovací vzorky na palubě ISS byly vytisknuty v r. 2014. Pracuje se na
technologiích výroby potravin pro kosmonauty (rozumějte - natisknutý dobře prorostlý vepřový
bůček).
Velké naděje se vkládají do využití 3D tisku v medicíně. Už byly provedeny experimenty
s náhradou části lidské lebky. Pracuje se na možnostech tisku „živých“ objektů z embrionálních
kmenových buněk, čímž se otevírá cesta k vytváření celých orgánů pro transplantace. Touto metodou
se již podařilo vytvořit a transplantovat lidské ucho.
V Číně bylo již postaveno s použitím obřích tiskáren několik jednopatrových domků.
V r. 2012 byly na internetu zveřejněny plány k vytisknutí plastové pistole ráže 9 mm
k vystřelení jediného náboje. Ministerstvo USA pozdě zareagovalo, a se zpožděním nařídilo stažení
těchto materiálů. Bohužel pozdě. Dnes jsou návody běžně dostupné na internetových stránkách. V r.
2014 byly na veletrhu v USA představeny tisknuté cukrovinky neobvyklých tvarů s mnoha
příchutěmi.
Již dnes (i u nás v ČR) vznikají ve větších městech provozovny, která vám na přání vytisknou
libovolný předmět. Lze očekávat, že v následujících letech budou výrobci zasílat některé náhradní díly
svých výrobků jako digitální soubory internetem. Zákazník si je pak vytiskne na vlastní tiskárně, nebo
využije služeb veřejné tiskárny, která bude v každé obci. Nemusí jít jen o náhradní díly – mohou to
být drobné nástroje, kuchyňské potřeby, hračky, předměty běžné spotřeby.
V neposlední řadě se technologie 3D prosazuje i v umění. Záleží jen na invenci a technické
zdatnosti tvůrce, aby si v určité míře přivlastnil Boží kompetence stvořitele.
Ing. Pavel Kuneš, duben 2018
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TJ TATRAN LICHKOV
FOTBAL. Šestého dubna nám začala jarní část mistrovské fotbalové sezóny 2017/2018. První dvě
jarní utkání nám příliš radosti nepřinesla, v obou jsme soupeřům podlehli a v tabulce jsme se posunuli
směrem dolů, ze čtvrtého místa na sedmé.
Ústí nad Orlicí C - Lichkov 4:1 (1:1)
Utkání 12. kola hrané dne 06.04.2018 na hřišti s umělou plochou v Ústí nad Orlicí. Rozhodčí: Petr
Šimko, střelci: Tomáš Wohner pk, Pavel Motl 2, Zdeněk Šimek - David Chaloupecký pk, žluté karty:
2:2 Tomáš Wohner, Jan Dostál - Jan Matoulek, Roman Holubec. Sestava Tatranu:
Pavel Nerodil, Vladimír Bednář, Roman Babic (67´Jan Doleček), Michal Kreusel, Roman Richtr,
Vladimír Bula, Egon Vyšohlíd, Roman Holubec, David Chaloupecký (54´Tomáš Kreusel), Daniel
Merta, Jan Matoulek, náhradníci: Filip Matoulek, Andrej Lukáč, trenér: Jaroslav Merta.
O vítězi rozhodl až druhý poločas. V herně vyrovnaném prvním poločase se každé z mužstev
prosadilo jednou, a to vždy z pokutového kopu. K penaltě domácích ve 29 min. vedl zákrok našeho
brankáře Pavla Nerodila, jenž při svém zákroku podrazil nohy jejich útočníkovi. Střelcem penalty byl
Tomáš Wohner, 1:0. Po rozehrání ve středovém kruhu jsme založili odvetnou útočnou akci, kterou
domácí celek zastavil až ve vlastním pokutovém území faulem na Vladimíra Bulu. Nařízenou penaltu
proměnil ve 31 min David Chaloupecký, 1:1. Do druhého poločasu poslal náš soupeř najednou hned 3
nové hráče a na hřišti to bylo znát. Když v 54 min. musel pro zranění, kterému předcházel zákrok
domácího hráče, odstoupit ze hry David Chaloupecký, a náš tým hrál chvíli v 10 lidech, tak toho
soupeř využil Pavlem Motlem, kterého jsme nechali před brankou neobsazeného, 2:1. Po
nedůslednosti obrany nám pak v 62 min. vstřelil stejný hráč i třetí branku, 3:1. Na konečných 4:1 pro
Ústí C upravil v 90 min. střelou z velkého vápna Zdeněk Šimek.
Lichkov - Mistrovice 3:4 (2:2)
Utkání 13. kola hrané dne 14.04.2018 na hřišti v Lichkově. Rozhodčí: Václav Stolín, střelci: Daniel
Merta 2, Jan Matoulek - Jan Doleček, David Novotný 2, Vítek Richter, žluté karty: 1:0 (Michal
Kreusel). Sestava Tatranu: Roman Richtr, Vladimír Bednář, Roman Babic, Michal Kreusel, Michal
Gerža, Vladimír Bula (46´Patrik Černohous), Egon Vyšohlíd, Roman Holubec, Jan Matoulek, Daniel
Merta, Vlastimil Vávra, náhradníci: Filip Matoulek, Jan Doleček, Jaroslav Merta. Trenér: Jaroslav
Merta
Chaos a ementál. Ano těmito slovy lze vyjádřit, co naše mužstvo předvádělo při obranné činnosti.
Takřka každá akce, kterou soupeř založil středem pole, či po pravé straně byla nebezpečná. Již v 1
min. jsme mu otevřeli dálnici a jen díky teči, která usměrnila míč na rohový kop, nás nepotrestal.
Přesto jsme to byli my, kdo se ujal vedení. Ve 4 min. dostihl Vladimír Bula takřka ztracený míč a
poslal jej přesně na kopačku Daniela Merty, 1:0. Hra dopředu nám šla lépe než dozadu a v 8 min. jsme
byli blízko dalšímu gólu, když po našem autovém vhazování vykopával obránce Mistrovic z brankové
čáry. Další naše šance přišly v 16 min. a obě nám zmařil brankář Jansa, když stihl u tyče zasáhnout
proti střele Romana Holubce a následně dobře vyběhl proti Danielovi Mertovi. Nedáš, dostaneš! V 18
min. se ke střele napřáhl Jan Doleček a bylo vyrovnáno, 1:1. Ve 20 min. mohl otočit stav utkání
Matějka, ale špatnou rozehrávku Romana Richtra nedokázal umístit do naší odkryté svatyně. A opět
nedáš, dostaneš! Ale tentokrát na opačné straně. Nádhernou střelou nám ve 23 min. vrátil vedení
Daniel Merta 2:1. Z vedení jsme se těšili do 37 min., ve které Michal Gerža u pravé postranní čáry
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„namazal“ soupeři a Novotný natřikrát, dopravil míč do sítě, 2:2. Ve 39 min. jsme vyrobili další
hrubku, ale soupeř v zakončení selhal, až se všichni divili, že se něco takového nedá dát. Naše
lehkovážnost v obranné fázi pokračovala i ve druhém poločase. Ve 48 min. jsme ponechali naprosto
volné 2 protihráče před naší brankou a Roman Richtr byl bezmocný, 2:3. Po obdrženém gólu, ihned
po rozehrávce, jsme se dopustili takřka stejné chyby, jen s tím rozdílem, že jsme zakončení Mistrovic
odvrátili na rohový kop. Až v 57 min. jsme měli vlastní příležitost, ale při sólovém náběhu se Patrik
Černohous neprosadil. V 73 min. podcenil Vlastimil Vávra situaci ve středu hřiště a soupeř nám
Novotným odskočil na 2:4. V závěru utkání jsme se snažili vzepřít nepříznivému výsledku. Několik
nadějných příležitostí Daniela Merty však zůstalo nevyužito, brankář hostů svůj tým podržel.
Kapituloval až v 89 min., po přímém kopu Jana Matoulka, ale to již byla naše labutí píseň, 3:4.
Tabulka po 13. kole:
1.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

13

12

0

1

45:7

35

1

0

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

Sokol Boříkovice
TJ Sokol České Heřmanice
TJ Sokol Helvíkovice
FK Kerhartice
FK Mistrovice
TJ Tatran Lichkov
TJ Luková
TJ Sokol Dolní Třešňovec
Fotbal Žichlínek B
AFK Kunvald
TJ Sokol Rudoltice B

13
13
13
13
12
13
13
13
13
12
13

10
9
8
7
6
6
6
5
3
3
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
5
6
6
7
7
8
10
9
11

22:23
57:18
38:24
35:32
31:25
38:35
21:35
37:36
15:41
26:49
12:52

29
28
25
20
19
19
16
15
10
8
7

1
0
1
1
0
0
2
1
0
2
1

0
1
2
0
1
1
0
1
1
1
2

Další utkání:
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

Luková -Lichkov, neděle 22.04.2018 od 16:00 hodin, odjezd v 14:30 hodin
Lichkov - Rudoltice B, sobota 28.04.2018 od 16:00 hodin
Boříkovice - Lichkov, sobota 05.05.2018 od 15:30 hodin, odjezd v 14:30 hodin
Lichkov - Helvíkovice, sobota 12.05.2018 od 16:00 hodin
Č. Heřmanice - Lichkov, neděle 20.05.2018 od 16:00 hodin, odjezd v 14:15 hodin
Lichkov - Kunvald, sobota 26.05.2018 od 16:00 hodin
Žichlínek B - Lichkov, neděle 03.06.2018 od 16:00 hodin, odjezd v 14:30 hodin
Kerhartice - Lichkov, sobota 09.06. 2018 od 16:00 hodin, odjezd v 14:30 hodin
Lichkov - D. Třešňovec, sobota 16.06.2018 od 16:00 hodin (UKONČENÍ SEZÓNY)

STAVĚNÍ MÁJE. Pondělí 30. dubna 2018 od 17:30 hod u hasičské zbrojnice.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Pondělí 30. dubna 2018 od 18:00 hodin na fotbalovém hřišti.
DĚTSKÝ DEN. Sobota 2. června 2018 od 15:00 hod. Poté také tradiční HOD KOULÍ.
FOTBALOVÝ TURNAJ VE SLOVENSKÉ POLIANCE. V sobotu 14. července 2018 se
zúčastníme fotbalového turnaje ve slovenské Poliance (nedaleko je okresní město Myjava, Trenčínský
kraj, vzdálenost cca 220 km). K dopravě bude zajištěn velký autobus. Srdečně zveme i své příznivce,
kteří se již nyní mohou přihlašovat u p. Martina Matoulka mladšího.
Jaroslav Merta, předseda TJ
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Dokument Místní akční plán vzdělávání byl úspěšně schválen
Od května 2016 do dubna 2018 probíhal na území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností Žamberk a Králíky projekt s názvem Místní akční plán vzdělávání. Cílem projektu bylo
zmapovat region z pohledu školství, co se nám daří, co nám naopak nejde a v čem vidíme rezervy.
Všechny tyto podněty a nápady byly zpracovány v dokumentu s názvem Místní akční plán vzdělávání,
který je složen z několika částí. Celý tento dokument byl schválen 17. ledna 2018 a je dostupný na
webových stránkách www.maporlicko.cz.
Celkem jsme uspořádali 13 seminářů, 9 ukázkových hodin, 4 workshopy, 7 kulatých stolů a 1
odbornou stáž. Všechny tyto akce byly určeny jak pedagogickým pracovníkům, tak i širší veřejnosti.
Podařilo se nám uspořádat akce s Martinem Romanem, Margit Slimákovou či Pavlem Kraemerem.
Do podvědomí veřejnosti jsme se snažili dostat pomocí soutěže O nejlepší (mimo)školní
projekt, která probíhala v měsíce února 2018. Do soutěže se zapojilo 21 aktivit, které soutěžily o
zájezd do brněnského vědeckotechnického parku s názvem VIDA. Vítězem se stala Základní škola a
mateřská škola z Červené Vody, která si tuto odměnu naplno užila 28. března 2018.
Od 1. května zahajujeme projekt Místní akční plán vzdělávání II, v rámci kterého budeme
pokračovat v podpoře škol a školských zařízení z regionu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili. Pokud se chcete o
nás a naší činnosti dozvědět více, podívejte se na webové stránky www.maporlicko.cz.
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Tříkrálová sbírka 2018 skončila
tisková zpráva ze dne: 26.1.2018
Tradiční dobročinná akce se opět setkala s
příznivou odezvou. V orlickoústeckém okrese se
vybralo do 586 pokladniček 2.894.503,- Kč.
Převážná část výtěžku je určena na činnost
Oblastní charity Ústí n.Orl.
Téměř
jarní
počasí
vylákalo
do
ulic
orlickoústeckého okresu více než dva tisíce
dobrovolníků, aby přinesli lidem devadesáti obcí a
měst přání štěstí, zdraví a písmeny K+M+B
požehnání jejich příbytků. I letos viděli koledníci
radost ve tvářích starých lidí nebo úžas v očích
malých dětí.
Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování
asistentům TS v jednotlivých obcích za organizační
zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a
ochotu
při
nakládání
s
pokladničkami,

dobrovolníkům za důstojný průběh koledování,
farnostem za podporu a doprovodné programy.
V dnešním světě jsme sváděni strachem či
pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje, než spojuje.
Tříkrálová sbírka je ale názorným příkladem toho,
že dokážeme dobře spolupracovat na společném
díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské
spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají
TS jako smysluplnou akci, do které se každý svým
dílem zapojuje už 18 let. Vedle finančního přínosu
má tato akce velký význam společenský, neboť
přispívá k upevňování dobrých mezigeneračních
vztahů v obcích.
Podrobné výsledky, fotografie a použití TS najdete
na webu Oblastní charity www.uo.charita.cz. Pro
koledníky a asistenty TS bylo na poděkování
přichystáno divadelní představení Větrná pohádka.
Iva Marková, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz

Policie České republiky

motorkáři vybírali, které prvky a kurzy si chtějí
vyzkoušet a ke kurzům bezpečné jízdy se sami
opakovaně vraceli. Aktivní účastníci jízdy obdrží
před začátkem jízdy reflexní šle, které přispívají ke
zvýšení viditelnosti v silničním provozu.
Do realizace projektu se zapojí všechna
výcviková centra v České republice, která se
zabývají bezpečnou jízdou. Pokud jste tedy první
vyjížďku promeškali a nechcete čekat do příštího
roku, můžete se podívat na naše webové stránky
www.policie.cz, kde naleznete článek s instrukcemi
k této akci a v něm přesné termíny a místa dalších
společných vyjížděk. Nejbližší termín a místo pro
motocyklisty z Pardubického kraje bude 5. května
2018, kdy se odjíždí z Deštného v Orl. Horách
směrem na polygon v Hradci Králové. Ředitel
služby dopravní policie Policejního prezidia ČR
plk. Tomáš Lerch k realizaci projektu dodává:
„Začátek motorkářské sezóny je vždy spojen
s určitou nedočkavostí motorkářů konečně vyjet.
Tímto projektem chceme podpořit bezpečnost a
pravidelné zdokonalování řidičských dovedností
řidičů motocyklů po zimní přestávce, kdy
nezvládnutí stroje bývá častou příčinou
dopravních nehod.“ Takže ……. Začněme spolu a
hlavně kolama dolů!!! Hezké jarní dny vám přeje

informace č. 3
Máme za sebou první jarní den, velikonoční
svátky a jaro nám ťuká na dveře. S příchodem jara
osedlávají své nadupané stroje i motorkáři a
v ulicích je i více cyklistů. Dnes bychom vám rádi
představili nový celorepublikový preventivní
projekt Policie České republiky a Asociace center
pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR zaměřený na
bezpečnost řidičů motocyklů. Mimochodem tuto
společnost jsme zmiňovali již v minulém článku a
řidičům seniorům jsme doporučovali jejich projekt
„Jedu s dobou“.
Aktuální projekt pro motorkáře se jmenuje
„Začněme spolu aneb kolama dolů“ a jeho pilotní
akce se uskuteční právě v Pardubickém kraji
v neděli 22. dubna 2018. Zhruba v 10 hodin
odstartuje z Pardubic společná jízda zájemců z řad
motorkářů v doprovodu dopravních policistů na
motocyklech. Trasa výjezdu povede přes Seč –
Horní Bradlo – Trhovou Kamenici – Nasavrky –
Ležáky – Prosetín – Skuteč – Luži až na polygon
do Vysokého Mýta, kde bude pro všechny
připraven zhruba čtyřhodinový program. V areálu
výcvikového centra proběhnou ukázky bezpečné
jízdy i aktivní trénink bezpečné jízdy pro
jednotlivce. Součástí programu bude i prezentace
všech možností polygonu tak, aby si sami

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Ve hře „Jenom na lékařský předpis“ se v prosinci
představila divákům Anna Dvořáková
(v postavě
Anny) Irena Veselá (jako Sejčková) a Josef Majvald
(Jako Mašek).

Zapouštění kořenů III.
Píše se rok 1949 a zdá se, že kořeny už jsou
zapuštěny. V únoru jsme s ohromnou parádou
přivítali naše hokejisty při vítězném návratu
z mistrovství světa ve Stockholmu, organizuje se
hasičský sbor, vesnice začíná žít nejen kulturou, ale i
sportem. Po fotbalu se hlásí i volejbal. Jen co se
utvořilo první družstvo a odjelo na turnaj do
Letohradu - vracejí se coby vítězové! Jejich jména,
jako Tichý, Jareš, Motyčka, Křivohlávek a Dvořák se
objevují v už divadelních statistikách (stejně, jako
jména fotbalistů Veselého, Kalouse, Michaličky nebo
Vlčka.)

Ve „druhé divadelní pětiletce“ bylo nacvičeno 9
divadelních her za režie Nováka (1) a Macana (8).
Oba jmenovaní se účastnili přípravy Silvestra.
Celkově bylo možno spatřit na lichkovském
divadelním jevišti 32 mužů a 20 žen. Dvacetkrát se
hrálo na cizích jevištích a nejlepší hra v roce 1954
byla „Šťastní otcové“, která se hrála pětkrát.
Hodnocení jednotlivých členů divadelního kolektivu
je už rozděleno na sledování mužské a dámské
kategorie – nejaktivnější z mužů byli Macan, 22
bodů, Kalous J. 16 b., Kalous V. 15 b., Novák F. 14b.,
Rychtr V. 11 b., Jareš A. 8 b., Doleček F. 7b., Brůna
A., Macan J., Vlček M. 6 bodů a další. U žen byly
nejlépe hodnoceny Náglová E., Dvořáková A. a
Dytrtová A. po 13. bodech, Kalousová M. 10 bodů,
Kalousová L. a Šulcová R. po devíti bodech,
Motyčková M. a Faltusová A. po šesti bodech a
další. Z uvedených 52. členů souboru přešlo do
dalšího pětiletého období 34 mužů a žen a svoji
činnost ukončilo 17 spoluobčanů. Na jevišti často
docházelo i k projevům uznání za výkon herců. Na
obrázku režisér Macan děkuje za asistence přátel
Jareše, Bažantové, Rychtra a Tiché, oblíbené
lichkovské herečce Emilce Náglové, za výborné
vystoupení v titulní roli ve hře „Slovo má babička“.

Píše se rok 1960 a naše republiková ekonomie
uzpůsobuje hospodářský rozvoj státu do pětiletých
cyklů (pětiletek). Podobně se rozhodl Antonín Macan
- hodnotit
lichkovské divadelnictví postupně
v pětiletých odstupech. Vymyslel bodovací tabulku,
která dovolila číselně označit aktivitu režisérů, herců,
nápovědy, techniků, tanečníků a zpěváků. V první
pětiletce se hodnotily 3. divadelní hry, 1.Mikulášská a
1.Silvestrovská veselice. Sledoval celkem 37
účinkujících a nejlépe byli „oznámkováni“ Novák – 5
bodů, Smetana, Motyčka, Kryštofek a Náglová 4
body a Rychtr, Kalous V., Brůna A., Šedý L.,
Motyčková M., Kalousová L. , Beranová M., a
Boháčová M. po třech bodech. Z třiceti sedmi
zakladatelů divadelnictví jich pokračovalo 23 do další
„pětiletky“. (Uvedené bodování je dnes pro nás
částečně potřebné, abychom dokázali posoudit
aktivitu nadšenců.)

Třetí (Macanova) pětiletka zaznamenala divadelní
období 1955-1960. Byl to nejplodnější úsek v činnosti
lichkovského divadelnictví. Během těchto pěti let
nastudovali lidoví ochotníci pod vedením režiséra
Macana 9 činoher (plus 2x Smetana a po jedné
Strnad a Novák). Dále operetu (Macan, Špetla, Strnad
M.) a 2 zpěvohry (Macan, Strnad J. zpěv a Macan,
Karas zpěv). Bylo to 16 divadelních her, z nichž dvě
byly zařazeny do soutěží a získaly II. a III. cenu. Kromě
toho spolek zorganizoval uspořádání čtyřech
Silvestrů, které obsahovaly 20 samostatných
programů, jejichž opakování zaznamenalo třicet
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repríz.
Kromě toho proběhla na lichkovském
divadelním jevišti Okresní divadelní soutěž a
přehlídka souborů. Mimo to přijelo hostovat do
Lichkova v těch pěti letech 11 divadelních souborů a
doma jsme uspořádali navíc 2 estrády a jeden
hudební večer.

zůstává nakonec 33 přátel, kteří budou s
divadelnictvím
pokračovat
v dalších
letech.
Děkujeme všem, kteří pomohli v uplynulých pěti
letech v naší ochotnické činnosti a z jakýchkoliv
důvodů nás - (třeba i dočasně) - opustili. Vězte, že
vám za vaši práci ze srdce děkujeme a pokud se po
čase vrátíte, bude to potěšením celého souboru.“

Počet zapojených občanů dosáhl výše 92. ochotníků
(54 mužů a 38 žen). Macanovo hodnocení uvedlo
opět jména nejaktivnějších spoluobčanů: „Macan 68
bodů, Rychtr 40b., Kalous J. 35b., Strnad 29b.,
Smetana 26b., Majvald 26b., Jareš 23b., Hubálek a
Tichý V. st. 22b., Tichý V. ml.21b., a u žen Náglová
31b., Vorlická 31b., Tichá 23b., Dvořáková 22b.,
Motyčková M. st.21b., Šťovíčková-Dytrtová 15b.,

A ještě jedna vzpomínka stojí za podívání – v červnu
1960 byla sehrána pro děti pohádka „Princezna
Pampeliška“. Vyprodané představení shlédly nejen
lichkovské děti, ale přijela mládež z Mladkova,
Boříkovic, Celného, Těchonína, Studeného a dokonce
až z Jamného!

Faltusová a Šulcová 14bodů a další“. Pan Macan na
závěr hodnocení uvádí: „Z těchto 92.účinkujících
Bylo vyprodáno a proběhlo i večerní představení. Na
obrázku jsou herci a tech. personál – Macan,
Strnadová, Šťovíčková, Ferdjuk, Strnad, Motyčková,
Motyčka, Faltus, Bureš, Šťovíček, Hubálek, Majvald,

Smetana, Tichý, Faltusová, Durchánková, Jareš, Čáp,
Bolehovský,
Dvořáková,
Kohoutová,
Jareš,
Bažantová, Náglová, Macan, Rychtr a Tichá.

Důležité poslání při každém divadelním vystoupení
měla funkce nápovědy – tady byla spolehlivá Marie
Motyčková, Anna Faltusová a Irena Vorlická.

dožil 67. let a svým elánem nadchl spoluobčany
k činnosti a výsledkům hodných profesionálních
spolků z měst!

Je pozoruhodné, že hlavní tahoun lichkovského
kulturního života – Antonín Macan – se v roce 1960

Melichar
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Pálení zahradního odpadu
Zejména jarní a podzimní pálení biologických osoba starší 18 let; ohniště musí být vzdáleno
odpadů na zahradách upravuje zákon č. 86/2002 minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné
Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších bezpečné vzdálenosti od budov a volných
předpisů, který stanovuje, že v otevřených skládek palivového dřeva apod.; pálení odpadu
ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího
grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, sucha a za větrného počasí; k dispozici by měly
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s
paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva vodou, lopata a písek, apod.; po skončení pálení
nebo materiály nesmějí být kontaminovány odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem
chemickými látkami. Všechny ostatní materiály uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8
se nesmí spalovat. Pokud je listí, vyřezané klestí hodin.
a další bioodpad mokrý, pálit se nesmí a tomu,
Při pálení zahradního odpadu by se vždy mělo
kdo tak činí, hrozí pokuta. Subjekty s přiděleným postupovat s rozumem a domluvit se se svými
identifikačním číslem mají povinnost pálení sousedy. V ideálním případě je zahradní odpad
nahlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR.
štěpkován a kompostován a vzniklý kompost pak
Pět pravidel pro správné pálení odpadu na využit v rámci zahrady. Biologické odpady ze
zahradě: pálení odpadu může provádět pouze zahrad je též možno odložit ve sběrném dvoře.
Zdroj: https://hobby.idnes.cz/kdy-a-jak-se-smi-palit-listi-dd4-/

Sousede, nesázejte u plotu ty stromy, mám proto rozumný důvod
Je to vcelku častá příčina sousedských sporů.
Pan Nývlt se rozhodne vysázet si na svém
pozemku hned u hranice s pozemkem pana
Nováka túje (nebo jakékoliv jiné stromy). Jenže
pan Novák z toho má radost jen pramalou. Až
donedávna se proti vysázení mohl bránit jen
těžko. Od 1. ledna 2014 může po panu Nývltovi
chtít, aby stromy nesázel, protože pro to má
rozumný důvod, případně aby stromy sázel až od
určité vzdálenosti. Nový občanský zákoník
přinesl některé novinky, které mohou pomoci
těm, kdo se nechtějí dívat, jak sousedův strom
prorůstá plotem a kořeny boří dům. Nový
občanský zákoník začal platit 1. ledna 2014 a do
řady oblastí lidského počínání přinesl nové věci,
termíny a pravidla. Týká se to i sousedského
soužití. Zatímco starý občanský zákoník nijak
neošetřoval to, jak blízko společné hranici lze
sázet stromy, nový se této záležitosti věnuje.
§ 1017 uvádí: „Má-li pro to vlastník pozemku
rozumný důvod, může požadovat, aby se soused
zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné
hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je
vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní
předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco
jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od
společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní
stromy 1,5 m“.

Pan Novák a pan Nývlt se samozřejmě mohou
dohodnout na tom, že vysadit túje hned u plotu je
skvělý nápad. Občanský zákoník tomu nijak
nebrání. Pokud se ale pan Novák a pan Nývlt
nedohodnou, měl by pan Nývlt respektovat
uvedené vzdálenosti. Občanský zákoník pak panu
Novákovi dává i možnost žádat pana Nývlta, aby
pokácel už vzrostlý strom. Pan Novák k tomu
musí mít ale rozumný důvod. Asi jste si všimli,
že se nám tu již několikrát objevil rozumný
důvod. Co to je? Samotný občanský zákoník
rozumný důvod nijak blíž neurčuje. Problém je,
že posoudit rozumnost důvodu je při sousedských
sporech dost komplikované, protože jde často i o
silné emoce. Podívejme se alespoň, co si pod tím
představují autoři nového zákoníku. Jako příklad
rozumného důvodu pro pokácení stromu nebo
jeho nevysazování je v důvodové zprávě uvedena
tato situace: „Z pohledu vlastníka zemědělského
pozemku se jako rozumný důvod dá chápat
obava, že vysazené stromy ohrozí v budoucnu
podstatnou měrou podzemní vláhu i pod
zemědělským pozemkem nebo že ho v budoucnu
zastíní. Stejně tak bude mít např. vlastník
pozemku s domem nedaleko hraniční čáry
rozumný důvod bránit se, zasadí-li soused při
hraniční čáře např. mladý exemplář jírovce
maďalu, protože kořeny vzrostlého jedince
tohoto druhu mohou dům vážně poškodit.“
Paragraf 1017 zmiňuje i místní zvyklosti. Ani ty
nejsou přesně vymezené. „Jako místní zvyklost

jistě nebude posuzován místní výskyt určité je kratší než požadavek paragrafu. A co když se
skutečnosti. To, že jeden obyvatel vesnice má sousedé neshodnou a vznikne mezi nimi spor?
strom umístěn v určité vzdálenosti od hranice Pak se musí obrátit na okresní soud, který jejich
pozemku, v žádném případě nic nevypovídá o při rozhodne. Soud také v konkrétních případech
tom, že by ve vesnici byla zavedena určitá bude posuzovat, zda daný důvod je „rozumný“.
zvyklost“. „O zvyklosti bude možné hovořit až v Vždy by soud měl vycházet z konkrétní situace:
okamžiku, kdy takto bude postupovat větší počet druh stromu, rozmístění staveb na pozemku,
vlastníků - ať už v současné době, nebo v množství dalších stromů nacházejících se na
minulosti, neboť i historická praxe, která se pozemku, účel staveb, z něhož plynou potřeby
osvědčila, může vypovídat o existující zvyklosti vlastníka pozemku, apod. Přesná definice pojmu
v současnosti“. Jestli je v konkrétní obci není možná, neboť by bránila spravedlivému
zavedena nějaká praxe, bude muset prokázat ten, rozložení práv a povinností osob, k němuž je
kdo má zájem na zachování stromu (v případě právě v oblasti sousedských vztahů nutno vzít v
návrhu souseda k jeho pokácení), respektive ten, potaz okolnosti konkrétního případu.
kdo chce strom zasadit v určité vzdálenosti, která
Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/sousede-nesazejte

Informace obce
• vodné a stočné 2018 – platby za vodné a stočné za 1/3 roku 2018 až po obdržení faktury do
schránky, cena vodného a stočného pro rok 2018 zůstává na původní výši, tedy á Kč 60,-- s DPH
za 1 m3 pitné vody (vodné Kč 18,--, stočné Kč 42,--)
• obecní knihovna bude v letním období, tedy od měsíce května do měsíce října včetně, otevřena
každou sudou středu v měsíci, počínaje dnem 2. května 2018
• zasedání Zastupitelstva obce Lichkov – dne 11. června 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Lichkov – nečekejte na zápis, přijďte na jednání
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DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ
Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí
Od 1. června 2018 začne platit nová dávka ze
systému nemocenského pojištění – tzv.
dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé
ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje
o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po
dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do
zaměstnání nebo vykonávat samostatnou
výdělečnou činnost.

Protože je to ale dávka nemocenského pojištění,
podmínkou pro vznik nároku na její výplatu je
dostatečně dlouhá účast na pojištění.
Zaměstnancům
vznikne
nárok
na
dlouhodobé ošetřovné, pokud jsou účastni
nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních
dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je to účast
na
pojištění alespoň po
dobu
3 měsíců
bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby
dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této
péče.

Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování
celodenní péče ošetřovanému spočívající
v každodenním ošetřování (tzn. péče spojená
s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním,
tělesnou hygienou a pomocí při výkonu
fyziologické potřeby).

V průběhu péče, za kterou náleží
dlouhodobé ošetřovné, vám zaměstnavatel
nemůže dát výpověď a po ukončení péče vám
nová úprava v zákoníku práce garantuje původní
práci i návrat na stejné pracovní místo.

Dávku
je
možné
pobírat
nejdéle
90 kalendářních dnů a výše dávky za kalendářní
den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel ale nemusí poskytnout
pracovní volno na tuto péči automaticky. Může to
odmítnout, ale jen kvůli vážným provozním
důvodům. V takovém případě vám je musí
písemně sdělit. V ostatních situacích je povinen
volno poskytnout.

Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba,
jejíž
závažná
porucha
zdraví
si
vyžádala hospitalizaci
trvající
nejméně
7 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím
období musí potvrdit ošetřující lékař.
Abyste mohli uplatnit nárok na dlouhodobé
ošetřovné, musíte být:
a)

manželem (manželkou) ošetřované osoby
nebo registrovaným partnerem (registrovanou
partnerkou) ošetřované osoby

b)

příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou
nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha,
zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc

c)

manželem
(manželkou),
registrovaným
partnerem (registrovanou partnerkou) nebo
druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v
písmenu b), nebo

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může
vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode
dne, za který jste měli naposledy na tuto dávku
nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen
jednou, i když současně poskytujete péči více
osobám.
Služby občanské poradny jsou poskytovány
bezplatně, jsou určeny všem lidem, kteří se
dostali do nepříznivé sociální či životní situace,
nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami
řešit a potřebují pomoc.

druhem (družkou) ošetřované osoby nebo
jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou
osobou v domácnosti.

Informace o provozní době a kontakty na
občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz
nebo je získáte na telefonu 734 281 415. Nebojte
se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme
věnovat.

Na rozdíl od běžného krátkodobého
ošetřovného je tato dávka určena i pro OSVČ.

Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

d)
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Oznámení
ZŠ a MŠ Lichkov nabízí možnost odběru obědů
pro veřejnost. Cena jednoho oběda , tj. polévka a
hlavní jídlo, je 48,-Kč. Přihlásit se můžete u
vedoucí školní jídelny paní Luksové přímo ve
škole a nebo na telef. čísle 725 568 315 rovněž u
paní Luksové.

Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 200 výtisků a bylo Vám bezplatně
doručeno až do Vaší schránky.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v červenci 2018 na měsíce červenec,
srpen a září. Předpokládám uzávěrku pro podávání příspěvků do 22. června 2018 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

VELIKONOČNÍ JARMARK LICHKOV 2018
Proběhl 23. - 24.3.2018, opět pátek a sobota.

V sobotu jsme si na návštěvnost stěžovat
nemohli, přijelo opravdu hodně lidí a jsme rádi,
že oproti jiným rokům vidíme posun v tom, že
zde návštěvníci zůstávají po celou dobu až do
konce akce. Za to jsme rádi, tak to má být :)

Počasí bylo krásné, takže se k nám přijelo
podívat opravdu i hodně lidí přespolních. Jako
vždy, i letos jsme zvolili hlavní téma a tím byla
oslava ke 100. výročí od založení 1. Republiky.
Vzhledem k charakteru tématu jsme tentokrát
zvolili zapůjčení cca 40 informačních panelů, na
nichž bylo dopodrobna zmapováno budování
obrany hranic ČR - jinými slovy - budování
obranné linie pohraničních bunkrů, které je
právě pro naši oblast velmi příznačné. Ve
vestibulu měli svou prezentaci nadšenci z
místního lichkovského bunkru, kteří stylově
oblečení
ukazovali
návštěvníkům
různé
zajímavosti a hovořili s nimi. Návštěvníci se zde
jistě dozvěděli různá zajímavá fakta. Atmosféru
1. Republiky jsme se pak pokusili navodit i
vybudováním
jakéhosi
prvorepublikového
salonku, který byl na podiu, oddělený od
ostatního dění a kde si návštěvník mohl v klidu
posedět,
odpočinout
si
a
shlédnout
videoprezentaci, kterou nám pro tyto účely
připravila naše paní ředitelka ZŠ Lichkov Ivana
Mědílková s dcerou. Paní Mědílková u promítání
jakožto fundovaný odborník na historii navíc
ráda odpovídala všem příchozím na jejich dotazy.
Celý sál byl pak vyzdoben girlandami v
národních barvách a výstavou dobové módy šaty honosnější i chudší, boa, klobouky... Z
výtěžku z minulých akcí jsme zakoupili několik
figurín, takže odteď se můžete těšit i na výstavy
různých druhů oblečení.

Sobota byla opět trochu nabitější děním,
přibyla nám tu ochutnávka - tentokrát to byly
jablečné dezerty, karbanátky a pálenky. Vše se
snědlo a posléze i vypilo, vítěze už asi ani
nebudeme zmiňovat, vzhledem k tomu, že
výrobou domácích ochutnávek se zabývají stále ti
samí lidé to také stále ti samí lidé porůznu
vyhrávají... budeme moc rádi, pokud na
Vánočním jarmarku ochutnáme také nějakou
novinku :), takže neváhejte a přidejte se k nám s
nějakým tím vzorkem - stačí nás jen kontaktovat,
my vám řekneme, co se bude dělat a donést
vzorek. To ostatní už je zábava :) K
ochutnávkám přibyl také již tradičně prodej
domácích uzenin teplých i studených. A opět po
celou dobu živá hudba - tentokrát seskupení
Oktet Girls s nádherným repertoárem swingové
hudby počátku minulého století. Zpívaly krásně,
hráli báječně, atmosféra 1. Republiky byla téměř
dokonalá. Přispěly jsme k ní snad i my,
organizátorky akce tím, že jsme oblékly šaty 1.
republiky a v sobotu dopoledne si i nechaly
udělat dobové účesy - s těmi nám pomohla
Daniela Prausová a my jsme jí za to moc vděčné
:), zkrásněly jsme a osobně si vyzkoušely čeho
všeho jsme schopné, takže se těšte na příště :) další bude Vánoční Jarmark 30.11. - 1.12.2018.

V pátek se opět začalo slavnostní zatěžkávací
zkouškou, kterou vždy rády provedou naše děti
ze ZŠ a MŠ Lichkov a které dopoledne přišly,
vše shlédly, vyzkoušely a v dílně, kterou jsme
jim připravili si vyrobily pár Velikonočních
drobností z keramiky. Zatěžkávací zkouška
proběhla v pořádku, takže odpoledne už jsme
neměli žádné obavy a vše rozjeli naplno. Opět
zde bylo ledacos ke koupení, k zakousnutí, k
vidění, dětský koutek a živá hudba - tentokrát
MiFo Band pod vedením Milana Fogla. Hráli
báječně a nás trošku zamrzel poměrně nízký
počet pátečních návštěvníků. Takže příště
neváhejte, nekoumejte a přijďte i v pátek,
vždycky to stojí za to!

Daniela Pretoriusová
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