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Soumrak lichkovského divadelnictví
a nová aktivita Tatranu.
Rok 1963 – divadlo se nehrálo, prasklý vodovod zničil
šatnu, i parketovou podlahu na sále. Nejsou finance na
opravu a tak se zorganizovaly pouze tři akce – vystoupil
Vojenský estrádní soubor písní a jazu (?), tělovýchovná
akademie Tatranu a divadelní představení „Irkutská
historie“ nastudovaná divadelním souborem z Klášterce
nad Orlicí. Na všechny akce se však dostavil malý počet
diváků. V následujícím roce
neutěšená situace
pokračuje – i když se daří pozvat u příležitosti
celostátních voleb SĽUK (Slovenský lidový umělecký
kolektiv) a do Lichkova se dostavil i ministr Uher, byl
velký problém složit honorář 1500 korun z malé účasti
diváků. Nakonec zakoupila továrna a státní statek volné
vstupenky a vše dobře dopadlo.Podobné problémy se
však objevují u malých divadelních souborů v celém

okresu. V Lichkově se na zhoršené situaci podepsala i
dlouholetá přestavba kulturního stánku. Přišel rok 1965
a divadlo stále stagnuje.K MDŽ se pořádá dětská
besídka a organizuje se alespoň módní přehlídka.
V květnu proběhla oslava k 20. výročí osvobození naší
republiky, kde se o program postaral školní personál
v čele s ředitelem Strnadem. 250 diváků pochválilo děti
za jejich snaživá vystoupení – podívat se přišli i
návštěvníci z Mladkova a Králik. Ještě jedno milé
překvapení rok 1965 přinesl: Lichkovský herecký soubor
nastudoval divadelní hru „Charleyova teta“! Mezi herci
se objevuje nová, mladá krev. Režisér Strnad přivedl na
lichkovské jeviště tento kolektiv: Maruška Tichá, Jan
Bolehovský, Hana Petrová, Václav Richtr, Dominik Šulc,
Anna Faltusová a Maruška Křivohlávková.

Na obrázku je trojice mladých - Vilém Ryšavý, Josef
Stejskal a Josef Kalous mladší. Masky obstaral
nepostradatelný Smetana a nápovědu Maruška
Strnadová. Hra měla úžasný úspěch: doma 200
návštěvníků, ve Vlčkovicích 100 diváků, v Dolní Lipce
vyprodáno (svůj podíl na úspěchu mělo i pardubické
Východočeské divadlo, které zapůjčilo kroje).

o sobě vědět událostí okresního formátu. Naše vesnička
– jako jediná na Ústecku – zásluhou Zdeňka Ferdjuka –
přijala nabídku na instalaci širokoúhlého letního kina.
Na dvoře hostince bylo ustaveno 250 letních sedadel a
13.7. se mohl promítat první širokoúhlý film a dalších
pět následovalo. Během tohoto týdne navštívilo kino
1599 návštěvníků, kteří zaplatili vstupné ve výši 9.594
korun. Do organizace průběhu promítání se zapojili
pánové Bolehovský, Smetana, Dvořák a Macan Jiří.
Počasí sice nebylo nejlepší (naši slovenští sousedé

Tento úspěch ale nakonec vyzněl jako labutí píseň….
Kroje se vrátily a jeviště osiřelo. Ovšem ještě na začátku
prázdnin došlo přece jen k další kulturní akci, která dala
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obdrželi do fondu pomoci drobnou finanční částku), ale
celkový plán tržeb byl překročen již na celý rok a do
obecní pokladny bylo uloženo 3000 korun.

brzdí návštěvnost. V následném roce 1968 politická
situace zřejmě způsobila, že se filmový festival
neuskutečnil, ale už v dalším roce se opět hrálo.
Organizační zajištění si vzala za své osvědčená parta –
Šplíchal, Šťovíček, Loufek,Bolehovský, Dvořák, Špaček a
Matoulek. Večery byly tentokrát bez deště a tak přišlo
celkem 1800 návštěvníků a tržba dělala 15.755 korun.
Nefunkční divadelní kolektiv se omlazuje, režisérské
práce se ujímá Josef Stejskal a připravuje pohádku „
Král 3.333“. Koncem dubna 1970 se tedy po dlouhé
přestávce opět otvírá opona lichkovského divadla a
občanům je představen staronový kolektiv herců: Alena
Pecháčková, Václav Richtr, Vlastimil Lýr, Jaroslav
Strnad, Vladimír Minx, Stanislav Synek, Marie
Šťovíčková, Marie Sedláčková, Božena Kylarová, Eva
Dvořáková, Vincenc Moravec, Dominik Šulc, Václav
Špaček, Josef Stejskal a pan Pecháček. V maskérně
mněl plno práce opět pan Smetana, nápovědu
zajišťovaly paní Michaličková a Špačková.

I v dalším roce se kulturní dění soustředilo na několik
dětských besídek a malou estrádu. Zdálo se, že alespoň
letní kino povznese společenský život ve vsi, ale po
prvních dvou dnech začalo pršet a nepřestalo celý
týden. Přesto se za ty dva promítací dny sešlo 735
diváků a přineslo do obecní pokladny 1500 korun.
Tato nepřízeň počasí pobídla naše nadšence stříbrného
plátna k žádosti o zajištění filmového festivalu
v náhradním termínu, což vyšlo a v podzimním čase
promítli dalších 8 filmů, na které přišlo 1224
návštěvníků a celková tržba činila 8805 korun.Škoda,m
že na poslední fil (Tři mušketýři) začalo pršet. Promítání
se muselo zrušit a vstupné vrátit. O organizaci se
postaralo 8 členů divadelního souboru.
V místním tisku probíhá sláva, že ČSS ovocnářů a
zahrádkářů v Lichkově uspořádá První propagační
výstavu ovoce na Kralicku. Divadlo je v útlumu a tak
pánové Mlynář, Pichner, Dvořák a Loufek připravují
v prostorách hospodského sálu akci, která trvá celý
týden a účastní se jí pěstitelé z Lichkova, Králik,
Studeného a Petrovic. Byla to první propagace
pěstování ovocných stromů v nejvýchodnějším cípu
ústeckého okresu.Hned první den výstavu navštívilo 160
občanů, ale očekávání, že bude návštěvnost i ve dnech
dalších, se nesplnilo.

16.dubna 1970 (všední den) byla pohádka sehrána pro
mládež(pan Macan píše, že „….byla hlava na hlavě….“ A
o dva dny později se pohádka opakovala pro dospělé –
přišlo ji zhlédnout 130 diváků.
Po tomto představení přišlo opět na řadu širokoúhlé
kino se šesti filmy. Úspěch však měla pouze „Nezkrotná
Angelika“ – další tituly diváky nepřilákaly a tak bylo
rozhodnuto příští ročník neuspořádat. V tomto
posledním termínu fungování festivalu bylo utrženo
4.803 korun….

Ani rok 1967 aktivitu divadelního spolku nepřinesl. Jeho
členové se sice angažují při pořádání filmových
festivalů, estrád a dětských besídek, ale pauzy, mezi
divadelními aktivitami se stále více zvětšují. Bývalou
slávu připomněla estráda, kterou uspořádal Svaz
československých invalidů z Lichkova a kde vystoupily
děti (5. – 9.ročník) z Moravské Třebové. Pan A. Macan
vzpomíná: „Program se líbil a harmonikáře často celý
sál doprovázel zpěvem. Pořadatelé se postarali o
dobrou propagaci a tak všech 250 sedadel bylo opět
vyprodáno.“ Pro děti bylo připraveno celodenní
občerstvení zdarma. Závěr roku smutně poznamenalo
náhlé úmrtí Anny Dvořákové, kamarádky, která 15 roků
pracovala s partou lichkovských ochotníků.

„Kino v přírodě“ sice nárazově nabízelo kulturní vyžití
Lichkova (i okolí), na fotbalovém hřišti učil Vasil
Moschos kluky lásce ke kopané, ale byla tu ještě
skupina chlapců, které oslovil nový, mladý sport.
Nabízel se prostor k podmínkám soutěžení (t.j.stávající
divadelní jeviště), neomezené zlepšování výkonnosti dle
vůle jednotlivců a samozřejmě i pozornost, kterou
vídáváme u chlapecké dospívající mládeže – měření
výkonnostní síly, což předchází často k soutěživému
předvádění určených svalových skupin. Tak se rodila
v naší sportovně hladové obci další aktivita –
kulturistika.
První její průkopníci byli Bohouš Šantrůček, Standa
Synek , Tonda Wimmer, a Ludvík Šenk.

V Lichkově se zdá, že putovní kino (letní festival)
nahradilo divadelní život. V září 1967 probíhá další
cyklus promítání šesti filmů. Deštivé počasí však opět
3

Kohout a další). Zato je tu představena první fanynka
(Eva Ročková).
Zpočátku se tréninky uskutečňovaly na půdě domku
hlavního organizátora Vondry. Nadšenci nového sportu
si zhotovili jednodušší sportovní náčiní, což byly hlavní
tréninkové pomůcky. Scházeli se třikrát v týdnu, upravili
si náročný potravinový režim a pomocí ředitele školy
Strnada zvládli organizační podmínky k přihlášení do
soutěží a absolvování prvního turnaje. Zimní tréninky
v tělocvičně školy také přispěly k výkonnostnímu
nástupu našich mládenců. Starost o finanční náklady,
které nový oddíl Tatranu potřeboval, chlapci zdánlivě
lehce zlikvidovali : uspořádali několik akcí sběru starého
železa. Výtěžek stačil nejen na pořízení složitějšího
nářadí, ale i na zajištění prvního turnaje – O štít
Lichkova - , který se uskutečnil na konci roku 1968.
Kulturistika v Československu zaregistrovala nového
pořadatele, jménem

Tatran Lichkov!
Na obrázcích chybí ze zakladatelů Vratislav Šplíchal a
samozřejmě Franta Vondra(z mladších snad ještě

Melichar

TJ TATRAN LICHKOV
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ III. TŘÍDY VE FOTBALE
KONEČNÁ TABULKA 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
17
14
13
13
11
12
8
8
8
7
2

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
3
5
8
9
9
11
10
14
14
14
15
20

S
75:22
118:25
62:47
38:54
64:50
55:50
43:57
50:54
52:64
41:77
28:71
26:81

B
57
53
41
39
38
34
31
28
24
22
21
8

P+
2
0
3
1
1
0
5
0
2
5
1
1

P2
2
2
1
0
1
0
4
2
3
1
33

KLUB
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Sokol Helvíkovice
TJ Sokol České Heřmanice
Sokol Boříkovice
FK Kerhartice

Z
11
11
11
11
11

V
10
8
9
8
7

R
0
0
0
0
0

P
0
1
2
3
3

S
51:10
45:13
73:9
22:28
40:21

B
32
29
28
24
23

P+
1
2
0
0
1

P0
1
1
0
0

DOMA
1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Luková
FK Mistrovice
TJ Tatran Lichkov
TJ Sokol Dolní Třešňovec
AFK Kunvald
Fotbal Žichlínek B
TJ Sokol Rudoltice B

11
11
11
11
11
11
11

4
6
5
4
3
4
1

0
0
0
0
0
0
0

2
5
6
6
5
6
10

24:21
31:18
25:18
27:27
27:34
14:27
16:31

22
18
17
15
15
15
4

5
0
0
1
3
1
0

0
0
2
1
0
1
1

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
8
8
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
3
3
6
6
6
7
8
8
8
9
9
10

S
45:16
24:12
24:32
24:29
16:26
17:34
25:36
25:37
19:36
14:43
14:44
10:50

B
25
25
16
15
15
12
11
9
9
7
6
4

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

P1
2
1
0
1
1
2
1
0
3
0
2

VENKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Naším nejlepším střelcem byl Daniel Merta s 19 góly (celkově 4 nejlepší v soutěži). S velkým odstupem za ním je
David Chaloupecký s 5, Vladimír Bula a Vlastimil Vávra se 4, Jan Matoulek a Roman Holubec se 3 a Vladimír
Bednář se 2 góly.
Daniel Merta je taktéž jediný hráč týmu, který odehrál všech 22 utkání. Do 20 utkání pak nastoupili Vladimír Bula,
Roman Holubec a Michal Kreusel, 18 Vladimír Bednář, 17 Egon Vyšohlíd, 16 Roman Richtr a do 15 Jan Matoulek,
David Chaloupecký a Michal Gerža.
Mezi „nejtrestanější“ hráče našeho týmu patřil Egon Vyšohlíd s 1 červenou kartou a 4 žlutými kartami, Roman
Holubec se 6, Michal Kreusel s 5, Vladimír Bula, Vladimír Bednář a Daniel Merta se 4 žlutými kartami.

Po utkání Lichkov - Dolní Třešňovec (5:1) 16.06.2018 (Foto: Zdeněk Melichar)
Horní řada zleva: Vlastimil Všetička, František Majvald, Vladimír Bednář, Roman Richtr, Michal Kreusel, Radek Filip, Jan
Doleček, Andrej Lukáč, Roman Holubec.
Dolní řada zleva: Martin Matoulek, Filip Matoulek, Jan Matoulek, Petr Sedláček, Jaroslav Merta, Daniel Merta.
Ležící: Martin Jelínek
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FOTBALOVÝ
TURNAJ
VE
SLOVENSKÉ
POLIANCE
Volná místa ještě jsou! V sobotu 14. července 2018 se
zúčastníme fotbalového turnaje ve slovenské Poliance
(nedaleko Myjavy, Trenčínský kraj, vzdálenost cca 220
km). K dopravě bude zajištěn velký autobus. Zveme
hráče i své příznivce, kteří se stále mohou přihlašovat u
Martina Matoulka mladšího.
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTŮ
OBCÍ
V roce 2018 je jeho pořadatelem fotbalový oddíl Sokol
Těchonín. Na hřišti na Celném se odehraje v sobotu
28. července již jeho 8. ročník. Předpokládaný čas
zahájení turnaje je v 12:30 hodin a výkop prvního utkání
v 13:00 hodin. Obhájcem poháru z roku 2017 je domácí
oddíl, který turnaj vyhrál již 4 krát a pořádá jej při
příležitosti oslav spojených se 45. výročí svého založení.
Srdečně zveme!
Historické pořadí turnaje od roku 2011 dle prvních,
druhých, třetích a čtvrtých míst:
Sokol Těchonín
Tatran Lichkov
Sokol Boříkovice
Jiskra Červená Voda

4-1-3-0
1-3-0-3
1-2-1-3
1-1-4-1

DĚTSKÝ DEN
Dne 15. června 2018, netradičně v pátek, jsme
uspořádali na fotbalovém hřišti za aktivní pomoci Sboru

dobrovolných hasičů Lichkov a s podporou obce
Lichkov Dětský den. Děti měly možnost si vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky, obratnost s fotbalovým míčem,
přesnost v hodu na cíl, trpělivost při lovu dřevěných ryb
či postřeh a zručnost při řešení dřevěného hlavolamu.
Pro všechny příchozí děti bylo připraveno malé
bezplatné občerstvení a pro Ty, které se nestyděly
zapojit do soutěží i pěkné ceny. Tímto děkujeme našim
přispěvatelům:
místní
organizaci
Českého
zahrádkářského svazu, Honebnímu společenstvu
Lichkov, Mysliveckému spolku Hubertus Lichkov a
Potravinám Radky Šverákové.
HOD LICHKOVSKOU KOULÍ
Tradičně po skončení Dětského dne proběhla soutěž
dospělých v hodu „Lichkovskou koulí“ volným
způsobem. Kovová koule má váhu 4 kg a průměr 11 cm.
Do zápolení se zapojilo 13 mužů a 11 žen. Vítězem
v kategorii mužů se stal Martin Matoulek ml., jenž kouli
poslal do vzdálenosti 15,10 m. Na druhém místě skončil
Daniel Macák 13,77 m a na třetím Jan Faltus 13,70 m.
Mezi ženami zvítězila Pavla Jelínková s výkonem 6,70
m, druhá byla Naděžda Urubková 6,42 m a třetí Alžběta
Adamová 6,29 m. Historicky nejdelší hody předvedli
v roce 2009 Pavel Pražák 16,88 m a v roce 2011
Miroslava Šplíchalová 7,75 m.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 7. července 2018 od 9:00 hodin Vás zveme na
nohejbalový turnaj trojic. Po celou dobu turnaje bude
zajištěn prodej občerstvení pro hráče i příchozí diváky.

Za TJ Tatran Lichkov Jaroslav Merta, předseda TJ

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 11. června 2018
Přítomni:

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

Č.j.: 20/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14.
května 2018 – s výhradami.
Č.j.: 21/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6. června
2018 – s výhradami.
Č.j.: 22/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 23/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Účetní závěrku Obce Lichkov, IČ: 00279161, za
rok 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
1
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6
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7
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-

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 24/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Závěrečný účet Obce Lichkov, IČ: 00279161, za
rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením – dle přílohy, bez výhrad.
1
A

2
A
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A

4
A

5
-

6
Z

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 25/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č.
1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - dle přílohy.
1
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 26/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k majetku a o zřízení věcného práva“ pod čj: UZSVM/HUO/1973/2018-HUOM, kterou se na
Obec Lichkov, IČ: 00279161 převádí nemovitost – pozemková parcela č. st. 398, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti – dle přílohy a
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 27/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2015548/VB/2, Lichkov p.č.3021/7–Matoulková–kNN“ na služebné pozemky
parcelních č. 1245/1, 3021/2 a 3035/1, vše obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí,
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:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 28/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření dohod o provedení práce u dvou členů
Zastupitelstva obce Lichkov ve volebním období 2014/2018, pana Františka Faltuse a pana Jana
Faltuse, pro práci v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Lichkov, a to na dobu neurčitou,
počínaje dnem 11. června 2018 a pověřuje starostu obce k uzavření dohod o provedení práce.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 29/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR“ –
sdílení pověřence pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Lichkov, IČ:
70188831 a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 30/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova“, ev. č. smlouvy OŽPZ/18/22677, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161,
poskytována neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč 120.000,-, na akci: „Oprava střechy a bleskosvodu hasičské zbrojnice – Lichkov čp. 186“ – dle přílohy a
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 31/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dohodu o odborné pomoci“ Městské knihovny
Králíky Obci Lichkov, v rámci pomoci při nákupu knih v hodnotě Kč 1.034,--, na rok 2018 – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření dohody.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zhotovitele akce „Výměna zdroje tepla na sále čp. 189
v Lichkově“, a to ekonomický subjekt Stanislav Moravec, IČ: 60147890, se sídlem na adrese Lichkov
čp. 106, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, s nabídkovou cenou ve výši Kč 241.704,-- s DPH a
pověřuje starostu obce, aby s výhercem výběrového řízení uzavřel smlouvu o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

4–1–1

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci pro zapsaný spolek Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198,
se sídlem na adrese Praha 8 – Bohnice, ul. Ústavní čp. 95, psč. 181 00, ve výši Kč 5.000,-- a pověřuje
starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

1–4–1

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci pro ekonomický subjekt Radek Plhák, IČ: 61205532,
se sídlem na adrese Dolní Čermná čp. 277, psč. 561 53, ve výši Kč 3.000,- a pověřuje starostu obce
k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

1–3–2

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 32/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 05/2018 ze dne 6. června
2018“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov projednalo počet zastupitelů Zastupitelstva obce Lichkov, pro volební období
2018 – 2022 a nenavrhlo změnu, proto zůstává v platnosti usnesení Zastupitelstva obce Lichkov pod Č.j.
30/14, ze dne 18. června 2014 ve znění: „Stanovení počtu členů OZ – 9 členů.“
Č.j.: 33/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Plnění Plánu financování obnovy
vodovodu a kanalizace v majetku Obce Lichkov za rok 2017“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 34/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Oznámení Krajského úřadu Pardubického
kraje o překročení hranice dluhu stanovené v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, pod Č.j.: KrÚ 32961/2018 OF – dle přílohy, bez výhrad.
Informace obce podané v rámci zasedání dne 11. června 2018
•
•

•

•

•

dne 25. května 2018 proběhl audit hospodaření
Obce Lichkov – výsledky byly prezentovány
v rámci zasedání ZO
dne 29. května 2018 se konala správní rada DS
Králický Sněžník, o.p.s. – v 03/2018 skončila
udržitelnost posledního projektu podpořeného
dotací, DS hospodaří se ziskem – k 31.12.2017
cca Kč 513.000,--, činnost je financována
z krajských dotací a z turistických vizitek,
uvažuje se o změně na zapsaný spolek – tlačí
hlavně Dolní Morava
dne 31. května 2018 proběhla závěrečná
kontrolní prohlídka stavby – chodník před
školou (GP na zaměření celého chodníku v obci
Kč 92.000,--, vynětí ze ZPF cca Kč 600,--) –
pan Zdeněk Brůna uvedl, že je přesvědčen, že
se GP na chodník v minulosti zpracovával
Pardubický kraj byl požádán o bezúplatný
převod pozemků pod chodníkem na obec, bude
nutná aktualizace pasportu místních komunikací
a chodník se zapíše jako komunikace IV. třídy

•

•

•

•
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DN – škoda na chodníku cca Kč 42.000,-- pojišťovna odmítla plnit
byly započaty práce na opravě střechy
hasičárny, příprava pro bleskosvod, kopat
budeme sami, po revizi bleskosvodu bude
řešena kolaudace, výhrady proti způsobu
provádění prací na střeše byly řešeny se
zhotovitelem
oprava wariňáku je dokončena (nějaké
drobnosti je třeba dodělat, ale jinak je funkční)
– předpoklad provedení výkopových prací pro
bleskosvod u hasičárny – pan Jaroslav Merta se
dotázal, kolik doposud oprava stála, paní účetní
uvedla, že cca 220.000,--, přesná částka je v
účetnictví
havárie elektroinstalace v prodejně potravin v
hasičárně – rekonstrukce započne 2. července
2018, a to včetně zateplení stropu – problémem
do budoucna je vytápění prodejny (akumulační
kamna, klimatizace, …)
závady na elektroinstalaci v kostele – bude
řešeno

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

o prázdninách bude realizována poslední etapa
opravy podlah v II. NP v ZŠ Lichkov včetně
výměny francouzského okna v I. NP v MŠ
Lichkov
most u kravína – na základě intervence Lesů ČR
bude zpracovatelem Kohoutkem přepracován
mostní list se zohledněním statických výpočtů
Ing. Hofmana (předpoklad částečného zvýšení
tonáže – nové dopravní značení, nová vyjádření
Policie ČR a MěÚ Králíky) – lesy požádaly
SPÚ o převod části cesty – obec požádala také –
pan Zdeněk Brůna uvedl, že v minulosti byla
záležitost lesů řešena věcným břemenem,
předsedající uvedl, že lesy neakceptovaly
požadavek na prodloužení dohody
lesní cesta Bunkrovka – stavba je před
dokončením, byl opraven poškozený asfalt u
patek mostu a bude proveden nástřik
poškozených částí – emulze + zásyp + opravení
a zhutnění krajnic
cesta k Mladkovu – proběhne oprava výtluku
pod E15 – opravu provede stavební firma
realizující stavbu GSM převaděče pod ČOV
Lichkov s pomocí SUS Žamberk
dotace na opravu cesty k Mladkovu – žádost
byla sice schválena, ale byla přesunuta do
zásobníku projektů, kde jsme na 215. místě –
bude žádáno opětovně na rok 2019, vše
potřebné máme
je v plánu vzpomínková akce v kostele – 11.
srpna 2018 – 130 let od zahájení prací na stavbě
kostela
dotace na opravu fasády kostela – předběžně
posouzeno a doporučeno ke schválení –
předpoklad realizace v 2019, letos bude podána
žádost na opravu pískovcových prvků kostela –
II. fáze opravy kostela – posuzování a
schvalování žádosti v 2019, realizace v 2020
prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko žádáme
o dotaci na pořízení strategických dokumentů
obce a pasportů inženýrských sítí, hřbitova,
sportovišť a dalších a na pořízení elektronické
úřední desky – objem pro obec cca Kč
1.000.000,--, spoluúčast obce pouze 5%
(nebude-li dotace, nebude realizováno)
je provedena kalkulace odpadů na rok 2019
(náklady z roku 2017) – cena á Kč 500,-- na
poplatníka a rok – v září bude předložen do ZO
návrh vyhlášky (nyní předběžné posouzení
odborem dozoru ministerstva vnitra)
31.7.2018 končí dohoda s ÚP na VPP – byla
podána žádost o prodloužení do 31.1.2019

•

•

•

•

nedoplatky vůči obci k 11. červnu 2018
(nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014
Kč 62.301,-- (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,--), vodné
a stočné za 2/3 2016 Kč 580,-- (původně Kč
2.580,--), vodné a stočné za 3/3 2016 Kč 3.684,- (původně Kč 6.194,--), vodné a stočné za 1/3
2017 Kč 3.240,-- (původně Kč 6.180,--), vodné
a stočné za 2/3 2017 Kč 3.342,-- (původně Kč
9.442,--), vodné a stočné za 3/3 2017 Kč 3.048,-, vodné a stočné za 1/3 2018 Kč 51.750,--,
vystavené faktury a nájmy Kč 0,--, odpady Kč
17.305,-- (z toho je 19 chalupářů, Kč 9.769,-- je
vymáháno v insolventním řízení a Kč 1.736,-- je
vymáháno v rámci splátkového kalendáře),
většina nedoplatků na vodném, stočném a na
odpadech je vymáhána, poslední V+S je 10 dnů
po splatnosti, půjdou upomínky
plnění rozpočtu k 30. květnu 2018: příjmy
schválené Kč 8.415.420,--; upravené Kč
8.727.642,-; skutečnost Kč 4.518.529,-- - příjmy
na 51,77 %; výdaje schválené Kč 7.904.420,-- ;
upravené Kč 8.239.948,-- ; skutečnost Kč
4.126.270,-- – výdaje na 50,09 % - finka je
vyvěšena na webu – předsedající uvedl, že do
příjmů i výdajů se promítlo převedení
prostředků mezi účty na obnovu VaK
dne 26. června 2018 se v obci Šedivec bude
konat Valná hromada Sdružení obcí Orlicko,
společně se Setkáním starostů v rámci Centra
společných služeb
GDPR – účinné od 25. května 2018,
pověřencem pro obec je Sdružení obcí Orlicko,
pověřencem pro školu je JUDr. Jana Hlavsová –
trojstranná smlouva o sdílení pověřence
starosta dovolená od 2. do 20. července 2018,
zastupuje Stanislav Moravec, místostarosta
obce, tel. 777 195 064

Celý zápis ze zasedání je dostupný 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.
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Odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace pro nedoslýchavé v Králíkách, možnost služeb
v domácnostech imobilních občanů
Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky
organizuje v Králíkách poradnu pro nedoslýchavé. V rámci poradny pracovník spolku poskytuje sociální
služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
Na spolufinancování poradny se podílejí obce regionu vyjmenované níže. Pracovník spolku
AUDIOHELP je ve dnech, kdy poskytuje poradenství na Městském úřadu Králíky, schopen poskytovat
poradenství i v domácnostech občanů v obcích Dolní Morava, Lichkov, Mladkov, Červená Voda a
Králíky. Jedná se především o klienty imobilní, zdravotně postižené, jejichž dostavení se do poradny na
městský úřad je spojeno s obtížemi. Poskytování služeb v domácnostech není pro klienty zpoplatněno.
O zprostředkování služby v domácnostech je vhodné požádat v předstihu na telefonních číslech
602 957 243 nebo 465 526 911 - vedoucí poradenského střediska Vladimír Král.
Další předpokládané termíny ve 2. pololetí r. 2018 jsou s poskytovatelem předběžně
dohodnuty na dny 18.7., 15.8., 12.9. a 10.10.2018. Termíny na měsíce listopad a prosinec nejsou
prozatím dohodnuty z důvodu dosud nedořešených personálních záležitostí na straně poskytovatele
služby /předpoklad ukončení činnosti p. Vladimírem Králem/.
O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé v roce 2018 budou občané regionu
informováni prostřednictvím Králického zpravodaje, plakátů na jednotlivé termíny poraden na vývěsních
místech, v městském rozhlasu a www stránek města Králíky.
B. Strnad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Králíky

NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI
aneb CO NÁS ČEKÁ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
Žijeme v době, kdy se nám svět před očima mění takovým tempem, že už nové technologie
nestačíme registrovat, natož na ně reagovat. Vítejme v exponenciálním věku, vítejme ve 4. průmyslové
revoluci.
Robotizace a umělá inteligence
10. února 1996 vyhrál počítač DEEP BLUE první partii nad mistrem světa Garry Kasparovem. O
převaze stroje nad člověkem však definitivně rozhodl rok 2006, kdy se v Německu konal souboj stroje
s úřadujícím mistrem světa Vladimírem Krajníkem. Počítač tehdy Krajníkova totálně rozdrtil rozdílem
třídy a natolik jej ztrapnil, že bylo rozhodnuto nadále pořádat pouze zápasy člověk versus člověk.
Zatímco šachy mají 10120 variant, počítačům odolávala ještě několik let nejkomplikovanější desková
hra - čínská GO, která má 10800 (jednička a 800 nul) variant. V březnu 2016 to počítačový program
AlphaGO natřel i nejlepšímu hráči světa Lee Sedolovi 3:0.
Již dnes roboti převzali velkou část technologických procesů v továrnách. Postupně dojde k plné
náhradě manuálních pracovníků a člověku zůstanou pouze manažerské úkony.
Japonci nedávno přišli s robotem, který nejen že s vámi dokáže rozmlouvat, ale postupnou
komunikací sám přejímá slovní zásobu, vědomosti a fráze spoluřečníka. Konají se ověřovací programy
k zavádění umělých učitelek do základních škol. Učitelky jsou zcela reálného vzhledu, mluví, gestikulují,
mrkají, rozhazují rukama, mají kvůli zlidštění i drobné vady pleti. Stačí do nich nahrát příslušné učební
osnovy.
Japonci již průmyslově vyrábějí „společnice“, které jsou téměř k nerozeznání od pravé ženy. Mají
hebkou, teplou pleť, při pohlazení smyslně vzdychají, tulí se a vrhají na vás vášnivé pohledy. Nebolí je
hlava a jsou vždy ochotné plnit tajné sny mužů.
Potrhlá Evropská komise (EK) nedávno vážně jednala o tom, zda by se nejvyspělejším robotům
neměl udělit status elektronické osoby s právy a povinnostmi.
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Nanotechnologie
Uhlík je prvek, který je základem všech živých organismů na této planetě, fosilních paliv, umělých
hmot, hořlavých plynů…
Ve škole jsme se učili, že uhlík má dvě krystalické modifikace – grafit a diamant. V roce 1985 dva
američtí profesoři Robert F. Curl a Richard E (Nobelova cena) objevili další krystalickou formu uhlíku FULLEREN. Má kulový tvar s 60 atomy, podobný fotbalovému míči.
Tento zázrak má spoustu roztodivných vlastností. Je tvrdší než diamant při zlomku jeho hmotnosti.
Za určitých podmínek je supravodivý, polovodivý nebo feromagnetický, má mimořádné optické vlastnosti
a jeho kulovitá forma téměř anuluje tření při styku s jinými látkami. Posléze byly objeveny další
krystalické modifikace uhlíků – nanotrubice (50000x tenčí, než lidský vlas) a nanopěna. Tyto látky
připravují cestu k výrobě ultratvrdých materiálů při nízké hmotnosti např. k obrábění diamantu,
nepoškrábatelný lak, neušpinitelné tkaniny mikročipy na bázi molekul a atomů (500 x menší než klasické
součástky), filtry k oddělování smíšených plynů, nanomechanismy – např. ozubená kolečka jejichž zuby
jsou tvořeny jednotlivými atomy, nanovlákna v textilnictví a celou škálu aplikací v medicíně, stavebnictví,
elektronice, optice.

Elektromobily
Klasickým automobilům, zdá se, je odzvoněno. S nástupem lithiových článků a pokrocích se
skladováním elektrické energie dochází k útlumu dieselových automobilů a benzinovým motorům zbývá
také již jen pár let života. Stejně jako fotografování na fotocitlivý materiál bylo během pěti let téměř
stoprocentně vystřídáno digitálním záznamem, bude i tato změna překotná. Předpokládá se, že benzinové
automobily budou za 15 let k vidění již pouze v muzeích. Benzinový motor má 2 000 součástek,
elektromotor 20. V praxi se při poruše budou vyměňovat celé motory. Vymizí klasické autoopravny,
benzinové pumpy. Ropní magnáti zkrachují. V ČR jezdí již asi 300 elektromobilů a v provozu je asi 150
dobíjecích stanic. Jedno dobití stojí 60-90 Kč a elektromobil na něj ujede až 250 km (t.j 30 haléřů/km).
Dobití trvá 2-4 hodiny, které řidič využije k odpočinku, občerstvení a zábavě v centrech, které budou
součástí dobíjecích stanic. Samozřejmě při kratších cestách si automobil dobijete přes noc doma.
Současně se vyvíjejí tzv. autonomní vozy bez řidiče. Vlastnictví automobilu v budoucnu však bude
spíše přítěží. Auto si objednáte telefonem a to vás samo odveze do cíle.

12

Elektrická energie
Hlavním zdrojem energie se stane sluneční záření, která zlevní cenu elektřiny na zlomek dnešní
ceny. Postupně bude střešní krytina domů nahrazována solárními pláty – taškami a šindely vyrábějícími
elektřinu. Tašky už jsou k dostání i u nás v ČR. Cena je 5500Kč/m2. Elektřinu bude každá domácnost
dodávat do globální sítě a v době potřeby zase odebírat. To souvisí i s celosvětovým řešením nedostatku
pitné vody. Již je vyvinuta technologie, kdy k odsolení 1m3 mořské vody stačí pouhé 2kWh elektrické
energie (asi 8 Kč/m3).

3D tisk
3D tisk je technologie vrstvení, nebo zapékání rychletvrdnoucí hmoty v etážích na sebe na základě
naprogramovaného pohybu trysky v tříosém systému. Očekává se, že kolem roku 2025 bude již asi 10%
průmyslově vyráběných předmětů realizováno touto technologií. Dnes se tato technologie běžně užívá
v průmyslu při vzorkování nových výrobků. Technologie se už usazuje v obuvnickém průmyslu a frontální
útok zažívá mezi modeláři a kutily. Ještě je třeba vyvinout hmoty s extrémním gradientem tuhnutí, aby se
celý proces urychlil. Velkorozměrové tiskárny již vytisknou dům za 50 hodin. Perspektivní uplatnění 3D
tisku doznává i medicína např. při výrobě kostních implantátů na míru.
S 3D tiskem souvisí i 3D skenování. Již jsou v prodeji smartphony, které toto umožňují.
S přístrojem obejdete milovanou osobu. Následně se obraz digitálně zpracuje a před spaním si již můžete
svoji snoubenku otáčet na monitoru a zkoumat ji ze všech úhlů.
Na trhu se objevují přístroje, do nichž vložíte předmět, který se automaticky oskenuje a vzápětí se
vytiskne jeho plastový duplikát.

Diagnostika nemocí
Ruští vědci vyvinuli v rámci kosmického výzkumu přístroj nazvaný Metatron Hunter, který na
základě změn elektrických a vlnových charakteristik buněk dokáže určit počínající onemocnění všech
tělesných orgánů v době, kdy tyto změny ještě nejsou medicínsky diagnostikovatelné. Tento přístroj
využívá např. sanatorium Harmonie v Bystřici pod Hostýnem. Hodinový proces vás vyjde na 700 Kč.
13

Američané uvádějí na trh přístroj Tricorder (název převzatý z filmu Stas Trek), který naskenuje vaši
sítnici, odebere vzorek vaší krve a vydechnutého vzduchu. Následně zanalizuje 54 biologických markerů,
které identifikují téměř jakoukoliv nemoc.

Identifikace osob
Facebok zavedl do svých aplikací software pro rozpoznávání osob, dokonce bez ohledu na
přibývající věk. Posléze na nátlak veřejnosti zvažuje jeho stažení. Nástroj je to poněkud ošidný, neetický a
necitlivě zasahující do soukromí osob. Pokud došlo k uvolnění tohoto software facebookem, lze
předpokládat, že zpravodajské služby dokáží s mnohem dokonalejším softwarem během několika minut po
detekci jedné fotografie proskenovat celosvětovou internetovou síť a na základě fyziognomických
parametrů, bez ohledu na případné účelové změny identity, rozpoznat hledanou osobu např. na skupinové
fotografii ze školního srazu.

Hranice technických možností
Každých 18 měsíců se zdvojnásobí kapacita vyráběných mikroprocesorů. Tento trend se zákonitě
musí někde zastavit. Vědci již určili hranici miniaturizace mikročipů, kterou již nebude možné překonat
s ohledem na fyzikální zákony. Dnes nejmenší tranzistor, který vytvořili australští vědci, tvoří jen 7 atomů.
Brzy se technicky přiblížíme velikosti jediného atomů 0,1-0,5 nm? K této hranici lidstvo dospěje kolem
roku 2040. Nějaký čas ještě vystačíme s 3D mikročipy vrstvenými na sebe, ale i to má své prostorové
hranice.

Co bude dál? Škoda, že my starší se to od našich dětí nedozvíme ...
Ing. Pavel Kuneš, červen 2018
Informace včetně ilustrací byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů a archivu autora. Seznam odkazů je
k dispozici u autora.

14

Ve čtvrtek 21. 6. byli ošerpováni ti naši žáci, kteří
odcházejí na vyšší stupeň do jiné školy. Pak také ti,
kteří opouštějí naši mateřskou školu. Potom jsme
se všichni vydali na „ Pohádkovou cestu“. Děti
a rodiče se vydali na cestu po jednotlivých
stanovištích, kde učitelům pomáhali páťáci.
Myslím, že jsme si to všichni užili, děti, rodiče i my,
pracovníci školy.

Letošní školní rok
Čím začít zamyšlení nad letošním školním rokem?
Co považuji za největší úspěch školy?
Určitě to, že se ve škole vytvořila dobrá parta lidí
ochotná vzájemně spolupracovat, ochotná si
pomoci tehdy, když je potřeba. Parta lidí ochotná
vymýšlet pro děti zábavu nejen ve vyučovacím
čase, ale i mimo vyučování. Po velmi obtížném
začátku je to určitě příjemné zjištění.

Tradičně vystoupily děti na vítání občánků.
Tím ovšem akce připravené pro letošní školní rok
nekončí. A tak vidím, že se budu muset na těchto
stránkách ještě k letošnímu školnímu roku vrátit po
prázdninách.

A nyní jen pár slov o tom, co jsme prožili
v posledním předprázdninovém období.
Jako každoročně, i letos probíhá v tomto období
plavecký výcvik pro všechny děti. To má pro děti
velký význam. Přestanou se bát vody a naučí se
postupně dobře plavat. Letošní teplé počasí nám
naše výjezdy do bazénu ještě zpříjemnilo. A tak si
naše děti ve čtvrtek odnesou z bazénu v Ústí nad
Orlicí svá mokrá vysvědčení ke své spokojenosti a
ke spokojenosti rodičů.

Takže všem přeji pěkné prázdniny, hodně sluníčka
a letní pohody!
Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

Školní výlet do olomoucké ZOO se líbil jak dětem ze
školky tak i dětem ze školy. Při návštěvě ZOO nás
zachytili reportéři Deníku. Mnoho dětí začalo
uvažovat i o tom, že by se třeba v budoucnu mohli
věnovat práci se zvířaty. Měli jsme velké štěstí na
průvodce, který uměl dobře vyprávět, ale také
nechal děti přijít do kontaktu se zvířaty.
Nejstatečnější si mohli podržet i hroznýše.
Divadelní představení na téma Ezopových bajek
nás na chvíli přeneslo do světa kultury. Děti poučilo
i pobavilo.
Ovšem ještě větší nadšení u dětí sklidil „Cachták“.
Proč? Inu jízda na raftu je přece jen něco vzácného.
Snad se děti naučily i něco málo z vodáckých
dovedností. Dřevo jsme posbírali bez problémů a
kluci zkušeně rozdělali oheň. Po koupání a
raftování přišel všem k chuti opečený párek. A tak
se nám vůbec nechtělo vracet se do školy.
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služby nově zařadí i rozvoz těchto výrobků po
městě Žamberk a okolí, které jistě využijí nejen
pacienti Albertina.

UZAVŘENÍ JARNÍCH VÝZEV IROP
Dne 10.5. 2018 přijalo MAS ORLICKO, z.s.
celkem 19 žádostí v hodnotě 15 686 789,76 Kč.

Tři, tak zní množství podaných projektů do 12.
výzvy zaměřené na neformální a zájmové
vzdělávání s celkovým požadavkem 2,2 mil. Kč.
Díky této výzvě dojde ke zkvalitnění vybavení
učeben jazykové školy Holmes English v Ústí nad
Orlicí. Dalším zapojeným subjektem je obec
Červená Voda, která podala do této výzvy celkem
dvě žádosti. V základní a mateřské škole tak
vyroste na školních pozemcích „Malé vosí hnízdo“
a „Zkušební včelín“.

Do vyhlášených výzev mohli žadatelé podávat
žádosti v oblasti formálního a neformálního
vzdělávání, sociálního podnikání a komunitních
center.
Největší zájem žadatelé projevili o výzvu č. 8,
zaměřenou právě na formální vzdělávání. Nejčastěji
se mezi žádostmi objevují požadavky na pořízení
vybavení do odborných učeben pro výuku cizích
jazyků, přírodních věd a ICT. Mezi žádostmi lze
nalézt požadavky nejen na vybavení ale také třeba
na EKO zahrádky, environmentální učebny a
spousty dalších zajímavých nápadů. Celkem z 8.
výzvy MAS ORLICKO, z.s. přijalo 15 žádostí od
12ti různých žadatelů s požadavkem 12,6 milionů
korun. Jsme rádi, že se do výzvy zapojily také
střední školy. Věříme, že projekty povedou nejen
ke zvýšení efektivnosti a atraktivnosti výuky, ale
také k lepší motivaci žáků za jejich cestou
k budoucímu povolání.

IROP je největší programový rámec
administrovaný MAS ORLICKO, z.s. s celkovou
alokací 116 mil. Kč. Z této částky zbývá po
ukončení jarních výzev pro další potenciální
žadatele ještě cca. 53 mil. Kč.
Kromě programu IROP realizuje MAS
ORLICKO, z.s. také výzvy v programových
rámcích Programu rozvoje venkova a Operačním
programu zaměstnanost a podporuje rozvoj
vzdělávání prostřednictvím projektů MAP.

Žádosti do 9. výzvy na podporu infrastruktury
komunitních center se ukázaly jako velmi náročné
na přípravu. Dva potenciální žadatelé tak nemohli
podat své žádosti, na projektech však dále pracují a
chystají je do další výzvy. Stejně tak projektový
záměr zaměřený na pořízení zázemí pro dětskou
skupinu z 11. výzvy.

Více informací o předložených
naleznete na www.mas.orlicko.cz.

Desátá výzva IROP nabízela možnost zkvalitnit a
rozšířit služby v infrastruktuře pro sociální
podnikání. Do této výzvy se zapojilo Sdružení
Neratov, z.s., se záměrem rozšířit své služby
v oblasti občerstvení v odborném léčebném ústavu
Albertinum, Žamberk. Sdružení bude moci díky
podpoře rozšířit své služby o výrobu svačinek,
čerstvých ovocných a zeleninových šťáv. Mezi své
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žádostech

Policie České republiky
Lidský hyenismus – podvody páchané na
seniorech
V jednom z minulých článků jsme vás seznámili
s tísňovými linkami a s tím, jak podávat trestní
oznámení. Dnes se zaměříme na rady pro poměrně
ohroženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioři
jsou pro podvodníky snadnou kořistí, a proto se často
stávají oběťmi především majetkové trestné činnosti.
Výjimkou v dnešní době bohužel není ani domácí
násilí páchané na seniorech, o kterém však budeme
psát až příště. Dnešní článek je věnován jak seniorům,
tak i jejich rodinám, protože z našich zkušeností víme,
že právě děti, vnoučata a široká rodina může seniorům
pomoci nestát se obětí podvodníků.
Podvody páchané na seniorech jsou poměrně
latentní trestnou činností. Okradení se stydí a raději to
nikomu neřeknou a to ani v rámci rodiny. Pachatelé
jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za
sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je
dopadnout. Hlavním důvodem proč si pachatelé
vybírají starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí,
důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají minimum
kontaktů s okolím, jsou méně ostražití, tělesně slabší a
proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci
zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti
seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví
i o celoživotní úspory. My jako policie se snažíme
této trestné činnosti předcházet, vytváříme preventivní
programy,
pořádáme
besedy
a
přednášky,
distribuujeme letáky, cílíme na tuto ohroženou
skupinu lidí, nicméně bohužel trestných činů
páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá.
Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již
v názvu článku jsem se nazvala lidskými hyenami,
protože parazitují na dobrosrdečnosti, vstřícnosti a
občas i částečné nemohoucnosti starších lidí.
Podvodníci jsou velice výřeční, na první pohled
působí sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů
navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře
připravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň
dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že
by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají
intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně,
používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito
pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí
se okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a
snadno si získávají důvěru. Co mají pachatelé
společného, jsou opakující se legendy, se kterými
bývají stále úspěšní.
O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát
velký pozor? Tak v první řadě to je legenda
VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za

různé energetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde
bychom rádi upozornili, že žádná energetická
společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!!
Obavy seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta
elektrika, voda či plyn pokud by na místě v hotovosti
nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný
přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto
služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma!
Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to,
aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zaplacení
údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté
se vám snaží vloudit do domu a peníze ukrást. Do
vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete dveře
nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na
toaletu. S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy
pachatelé vydávající se za pracovníky energetických
společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že
za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte
v hotovosti a nikoho si domů nepouštějte! O
případných změnách ve smlouvách se poraďte
s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se
nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat!
Požádejte o čas na rozmyšlenou. Další trik
podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru,
plynoměru apod. V těchto případech si ověřte, že se
opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti.
Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes
pootevřené dveře
zabezpečené
bezpečnostním
řetízkem předložit služební průkazy pracovníků
uvedených společností a případně si jejich totožnost
ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní
společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat
na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, následně
zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy.
Další možností je, pokud se energetici ohlásí předem,
požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době,
kdy má cizí osoba přijít, byl s vámi doma. To, že má
cizí osoba na sobě montérky s nějakým nápisem firmy
ještě neznamená to, že se nejedná o podvodníka. Vaší
povinností není, pokud si nejste jisti, pustit do bytu
cizí osobu! Jak se říká váš dům je váš hrad, vaše
soukromí a nikdo nemá právo vám ho narušit.
V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let
zaznamenali i další legendu a to vydávání se
podvodníků za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO
BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Převážně seniorům
podvodníci nabízeli výměnu starších kuchyňských
linek nebo výměnu zámků za lepší, bezpečnostní.
Další poměrně častou legendou podvodníků je, že
se vydávají za KAMARÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ
RODINY. Tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že
někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se
mu auto, ztratil peněženku, zastavili ho policisté a
podobně, on u sebe nemá peníze a tak si poslal

kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád
je však podvodník. Zde máme několik rad. Nikdy vy
sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého
příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno a
příjmení údajného příbuzného, který je v tísni. Pokud
podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před
domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do domu nebo bytu.
Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte tu
možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte
údajné peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste
kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam budete
neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme
cizím osobám předávat peníze! Dbejte i na to,
abyste nenechali pootevřené dveře, aby vám zloději
nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, abyste
podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný
přítel je v obrovských problémech a tlačí vás k vydání
jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se, jsou to vaše
peníze! V těchto případech vás můžou podvodníci
kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku.
V současné době mají pevné linky především starší
občané, a tak si podvodníci v telefonních seznamech
hledají osoby například i podle archaických jmen
(například Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu
samozřejmě zjistí i adresu, kam za vám následně
přijdou.
V neposlední řadě musíme zmínit i legendy
PODOMNÍCH PODEJŮ A NÁKUPŮ. V poslední
době není výjimečné, že obce zakazují podomní
prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je
to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad.
Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo se
bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat
státní policii na lince 158 nebo i městskou policii.
Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se
prodejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky.
Podvodníci v těchto případech nabízejí široký
sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny,
kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd.
Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení,
starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými
nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých
nepotřebných věcí a ještě vyděláte.
Když jsme hovořili o výhodných nabídkách,
musíme se dotknout ještě dalšího tématu a to jsou
hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce,
které se tváří jako výlet za kulturou s obědem, večeří
nebo kávou a tam vám prodejci nabízejí různé zboží –
deky, nádobí a tak podobně. Zde bychom na vás
apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně
vyhnuli, nebo se tam potom v žádném případě
nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv
smluv a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě

vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa zavolat policii.
Těmito případy se média poměrně rozsáhle zabývala a
tyto podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“.
Prodejci jsou velmi dobrými psychology, povídají si
s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli, kdy není
po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, začnou být zlí,
nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel
často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy, od
kterých je velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec
možné).
Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami
tím, že se, ač možná nechtěně, zavážou k PLNĚNÍ
NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto
případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to,
že senioři si s někým rádi popovídají, nechají se
operátory různých společností přesvědčit o
výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně
uzavřený závazek může být soudně vymahatelný.
Naše rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, není
vaší povinností přijímat telefonní hovory od cizích
lidí. Můžete odmítnout jejich monitorované hovory a
telefonát striktně ukončit.
A rada pro seniory, jak se nastat obětí
podvodníků? Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se
s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě
nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nedávejte se
do hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské
vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc.
Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na
dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte,
kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do
peněžních ústavů, a pokud je již máte doma,
uschovejte je na několika různých místech. Důležitá
telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste
mohli případně rychle zavolat pomoc.
V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné
druhy podvodů, které mohou seniorům ztížit život,
nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky
podvodníků. Pokud byste potřebovali pomoci, můžete
se kromě policie obrátit i na krizovou linku pro
seniory, která je v provozu 24 hodin denně a je
poměrně vytížená – její číslo je 800 157 157. Volání
na linku je zdarma.
Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce
zájem o takovou besedu, můžete se na nás obrátit a
my v rámci svých možností rádi přijedeme, předáme
rady, zkušenosti a poradíme, jak se v určitých
situacích zachovat.
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Významná jubilea
červenec:
Mlynářová Zdenka
Effenberger Čestmír
Švestková Marie
Richtrová Milena
Košková Anna

82
80
70
70
70

srpen:
Motyčková Růžena
Stejskal Josef

88
83

září:
Černohous Vratislav

65

Vítání občánků dne 23. června 2018
Stella Bednářová
Zoe Záleská

03/2018
05/2018

Informace obce
• obecní knihovna bude v letním období, tedy od měsíce května do měsíce října včetně, otevřena každou
sudou středu v měsíci (nyní 25. července 2018, 8. a 22. srpna 2018), dne 11. července 2018 bude
knihovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené – děkujeme za pochopení, manželé Richtrovi
• výměna vodoměrů – v objektech pro trvalé bydlení dojde v letních měsících roku 2018 k výměně
domovních vodoměrů instalovaných v letech 2004 – 2006, výměnu provede místostarosta obce
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Dnes je „Dnes“ a co bude „Zítra“?
Vážení rodiče, rodinní příslušníci, kamarádi a přátelé dětí, navštěvujících Základní školu a
mateřskou školu Lichkov. V návaznosti na naše setkání ve škole dne 21. června 2018 Vás oslovuji
ještě touto formou, neboť v průběhu odpoledne se mi nedostalo téměř žádných odpovědí na mé výzvy
a prosby.
Za zřizovatele naší školy, za Obec Lichkov Vás ubezpečuji, že zájem na zachování provozu
školky a školy v naší obci byl, je a i nadále bude a obec učiní maximum pro zachování jejich chodu i
do budoucnosti, pro další generace, o čemž svědčí doposud vynaložené nemalé investice na
rekonstrukci budovy a na provozní náklady.
Nezastírám, že nedostatek dětí je dlouhodobě kritický, nejedná se o problém pouze u nás, ale
jde o problém celorepublikový a zejména malé obce s malými školami, jsou na tom nejhůře. Opakem
jsou velká města, kde nemají dostatek volných kapacit. Problémem je financování mezd pedagogů a
zaměstnanců, kdy stát poskytuje příspěvky podle počtu dětí ve škole. Změnit by to měla novela
zákona, která by měla platit od roku 2019, kde by se financování odvíjelo od počtu odučených hodin.
V současné době chybějící finanční prostředky na mzdy doplácí zřizovatel.
Neznám důvody Vašeho rozhodnutí dát děti do jiné školy, může se jednat o závažné důvody,
neřešené problémy nebo jen o malichernosti či nedorozumění. Prosím, sdělte mi důvody Vašeho
rozhodnutí, pohovořme si o nich a pokusme se společně najít řešení vyhovující všem stranám. Vaše
výtky, připomínky a náměty budou pro nás poučením a budou řešeny.
Prosím Vás o vzájemnou solidaritu, soudržnost a hrdost, jenž byly vždy výsadou malých obcí.
Prosím, přehodnoťte svá rozhodnutí umístit své děti do školek a škol v okolí a ponechte je v naší
škole. Pomůžete tím zejména rodičům, kteří nechtějí nebo nemají možnost své děti vozit do jiného
zařízení. Pomůžete tím i zřizovateli, který uspořené finanční prostředky může použít na zvelebení
obce. Je to stejné, jako když se opraví restaurace, nechodíme tam všichni, ale s opravou souhlasíme,
protože je to naše restaurace. Opravíme obecní byt, neužíváme jej všichni, ale s opravou souhlasíme,
protože je to náš byt. Dáme děti do naší školy, protože je to naše škola a máme ji v místě. Myšlenka,
že si „Dnes“ něco vyřeším, je krátkozraká, je třeba brát v úvahu i „Zítřek“ a s tím spojené souvislosti.
Když „Dnes“ nedám své dítě do lichkovské školy, pravděpodobně se nic nestane, neboť je to „Dnes“ a
jedná se o jedno dítě. Co bude „Zítra“, to „Dnes“ neřeším. „Zítra“ do školy nemusí přijít žádné dítě a
zřizovateli nezbude, než školu uzavřít a jednou uzavřená škola se špatně otevírá. Podíváme se „Zítra“
svým dětem do očí a řekneme jim, že své děti, naše vnoučata, nemají kam dát do školky a do školy, že
škola v Lichkově již není, že na tom vlastně máme i svůj podíl, když jsme „Tehdy“ nezvážili co bude
„Zítra“ a nevzali jsme v úvahu širší souvislosti?
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Váš dosavadní přístup a zodpovědnost při umisťování
dětí do naší školy. Současně Vás prosím o sdělení Vašich výhrad, reakcí, námětů a připomínek
k chodu školy, školky a školní kuchyně, co by bylo třeba změnit, upravit nebo nově zavést. Vaše
vyjádření, klidně bez podpisu, vhoďte do novinové schránky školy anebo obce, případně je nechte u
personálu školy, u členů školské rady, u mě či u zastupitelů Obce Lichkov. Vaše náměty budou
zřizovatelem projednány se školou a se školskou radou.
Děkuji Vám a přeji Vám a Vašim dětem pěkné letní dovolené a letní prázdniny.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce
21

Pomoci recyklovat staré elektro
můžete i netradičně

roku 2014, kdy začala jeho pilotní fáze – už přes 300.
Příjemci jsou vesměs neziskové organizace.

Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam
s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich
sběru a recyklace, který se v České republice buduje
už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce
možností, jak se domácích vysloužilců zbavit na
nejrůznějších sběrných místech. Proč si ale se starým
elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy nebo
neudělat dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český
kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektra, už
vytvořil na 13 500 míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřazených
elektrospotřebičů o hmotnosti více než 330 tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou,
kontejnery trvale umístěné na veřejně přístupných
místech nebo třeba mobilní sběry organizované
pravidelně obcemi jsou možností, na niž už jsme si
všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým
spotřebičem můžete také obdarovat potřebné lidi,
nakrmit zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.

Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd
grizzly, kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v
českých zoologických zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci
nakrmit. Vhod jim přijde například stará žehlička,
rychlovarná konvice nebo třeba toustovač. Ne, není to
vůbec takový nesmysl, jak se může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v
roce 2017 umístěny speciální kontejnery na vysloužilé
spotřebiče, jejichž obsah pomůže nakrmit chovaná
zvířata. Postaral se o to ELEKTROWIN, který za
naplněný kontejner vyplatí zoologickým zahradám
finanční odměny. A ošetřovatelé už vědí nejlépe, co
pro chovaná zvířata obstarat za ty peníze dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do
ZOO, podívejte se včas na její webové stránky, jestli
právě v té, kterou jste si vybrali, takový kontejner
nestojí. Pokud ano, nezapomeňte vzít s sebou nějakou
tu elektrickou dobrotu.

Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře
funguje, vy jste se ale rozhodli koupit nový, který má
víc funkcí, menší spotřebu - nebo se vám prostě svým
designem víc hodí do domácnosti. Pak máte šanci
pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž
organizuje ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout
k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé chtějí
zbavit, přitom jsou ale stále funkční a mohly by po
odborném posouzení, se zárukou, dále sloužit
potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech,
který zavedl pojem „opětovné použití“. Rozumí se
tím „použití zpětně odebraného nebo odděleně
sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového
elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke
stejnému účelu, pro který byly původně určeny“.
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete
kromě podrobných informací také formulář, přes
který lze nabídnout svůj spotřebič k opětovnému
použití. Odborníci na základě zadaných údajů posoudí
vyplněné parametry zařízení, a pokud vyhovuje,
přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101
spotřebičů, za celou dobu trvání projektu – tedy od

Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit
také do projektu Máte doma muzejní kousek?, který
ELEKTROWIN připravil ve spolupráci s Národním
technickým muzeem. Možnost přihlásit „historické“
elektrozařízení do projektu mají všichni od 1. března
až do konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič,
který byste rádi věnovali do sbírky Národního
technického muzea, stačí udělat pár jednoduchých
věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis - odhadované
stáří, stav, dochované příslušenství, případně další
informace (manuál, návod, prodejní doklad, apod.) a
zašlete emailem do 31. prosince 2018 na adresu
muzejni.kousek@elektrowin.cz.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech
skupin s hlavním zaměřením na velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické
nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005,
tedy za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval více
než 19 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o
celkové hmotnosti více než 330 000 tun.
Zdroj: https://www.elektrowin.cz/inzerce.html
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Uzavření výdejního místa České pošty, s.p. 561 68 Lichkov je plánováno pouze po nezbytně
nutnou dobu, tedy po dobu oprav prostor prodejny potravin Radka v Lichkově, zejména z důvodu
havarijního stavu elektroinstalace. Po ukončení oprav bude prodejna opětovně otevřena, a to včetně
výdejního místa České pošty, s.p. Děkuji za pochopení, starosta obce.
Vyšla nová publikace Králíky a okolí v průběhu
staletí, která podává ucelený výklad o regionu Králicka.
Kniha je rozdělena do dvou částí, z nichž první popisuje
Králicko především z pohledu historického, druhá část
představuje Králicko jako přírodní lokalitu. Téměř
třísetstránková "encyklopedie" formátu A4 je v prodeji v
Městském muzeu Králíky za cenu 390 Kč.
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 září 2018 na měsíce září a říjen. Předpokládám
uzávěrku pro podávání příspěvků do 24. srpna 2018
včetně (pátek). Své příspěvky můžete podávat
v libovolném formátu. Práci a čas mi velice ušetří
textový formát, velikost písma min. 12, zaslaný na email: starosta@lichkov.cz. Do Vašich příspěvků není
nikterak zasahováno, maximálně dojde k jeho úpravě po
grafické stránce, tedy k úpravě rozměrů, aby se
přizpůsobil
tiskovému
formátu.
V Lichkovském
Občasníku se nezveřejňují komerční sdělení, inzeráty a
další podobné příspěvky. ¨
Děkuji, Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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Naši fotbalisté uzavřeli sezonu 2017-2018 nejen vítězstvím nad Třešňovcem, ale při této příležitosti
proběhla také oslava padesátin předsedy, trenéra,

organizačního pracovníka a nositele dalších, nedefinovatelných funkcí – prostě tahouna oddílu kopané.
Jemu z velké části patří dík, že se naše vesnička může přes řadu potíží stále ještě pyšnit účastí
v Okresním přeboru! Jarda Merta je výborný funkcionář, ale dokázal, že i v tomto kulatém věku s ním
můžeme počítat při mistrovských zápasech.

Díky tobě, Jardo!!
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