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Zveřejněné materiály mohou vyjadřovat i názory, s nimiž se vydavatel neztotožňuje,
odpovědnost za obsah a úpravu nese pisatel sám!

Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul ke komunálním volbám, které
proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018. Uplynulé čtyři roky volebního období
2014/2018 byly pro mě, coby starostu naší obce, velice poučné a podnětné a přinesly
mi mnohé znalosti, zkušenosti a osobní rozvoj. Toto období hodnotím jednoznačně
pozitivně, negativní zážitky a zkušenosti bych spočítal na prstech jedné ruky, ale i tyto
k funkci starosty patří a nakonec i jeho osobnost posilují.
Uplynulé volební období se neslo v duchu zejména neinvestičních akcí, tedy
oprav movitého a nemovitého majetku. Není obecní nemovitost, kde by se něco
neopravilo – škola, kostel, sál a restaurace, bytový dům čp. 16, hasičská zbojnice,
obecní úřad, vodovod s vodojemem a úpravnou vody, kanalizace a ČOV, místní
komunikace a mosty, veřejné osvětlení, památky a další. Největší investiční akcí bylo
zakoupení areálu bývalé továrny, bohužel zde vše kazí táhnoucí se řízení. Podrobnosti
k tomuto naleznete na dalších stránkách Občasníku. Podařilo se dobudovat chodník
před školou, od státu a kraje získat mnoho pozemků a budov, jako např. pozemky u
hřiště, cesty, budovu márnice na hřbitově, autobusové zastávky, dále zlegalizovat
stavby, které nebyly zapsány v katastru nemovitostí a mnoho dalšího. Další akce jsou
připraveny nebo připravovány na příští rok a pro další období. Hospodaření obce je
vyrovnané a transparentní – vše kolem rozpočtu je zveřejňováno na webových
stránkách. obce. Podařilo se získat mnoho dotací a grantů. O to více mě těší, že tohoto
bylo dosaženo výhradně vlastní pílí obce a školy, bez pomoci specializovaných firem.
Obec průběžně snižuje své zadlužení řádným splácením svých závazků dle dříve
sjednaného finančního plánu, k čemuž přispělo i důrazné vymáhání nedoplatků. Za
vším tímto snažením je mnoho popsaného papíru a ještě více hodin práce nejen
starosty, ale zejména zaměstnanců obce, místostarosty, zastupitelů, obou ředitelek a
všech zaměstnanců Základní školy a mateřské školy Lichkov, velitele a členů jednotky
SDH obce, členek SPOZ-u, kronikáře, knihovnice a správcové sálu a samozřejmě i
místních organizací, firem, živnostníků, zapálených pomocníků a Vás, občanů obce,
bez kterých by život v obci nebyl tím, čím je.
Samozřejmě, že to někdy zaskřípalo, ne všechno se povedlo, ne všechno se stihlo,
ne vždy byla žádost úspěšná.
V nadcházejícím období budou probíhat předvolební kampaně registrovaných
volebních stran, jenž vyvrcholí volbami. Prosím Vás, chovejme se k sobě vzájemně
slušně, korektně a s patřičnou úctou tak, aby to nebylo ku škodě obce.
Dovolte mi, abych Vám všem občanům obce Lichkov, chatařům a chalupářům,
návštěvníkům a všem těm, kteří mají Lichkov v oblibě, poděkoval za uplynulé volební
období, za Vaši nezištnou pomoc při chodu, údržbě a rozvoji naší obce, za krásné a
poučné čtyři roky ve funkci starosty obce.
Mgr. Roman Richtr
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Naše škola
Kolektiv zaměstnanců dozná v příštím roce dvě
změny: v prvním a druhém ročníku, tedy v první
třídě nastoupí jako třídní učitelka Mgr. Hana
Šulcová místo Mgr. Pavly Polanské a ve školce
místo Veroniky Faltusové nastoupí Pavla
Jelínková. Pavle Polanské chci na tomto místě
poděkovat za dlouholetou práci pro školu a
Veronice Faltusové chci popřát zdravé a krásné
miminko.
A jak zahájíme nový školní rok? Podle mě
rozhodně zajímavě. Ve čtvrtek 6. září 2018
vyrazíme všichni do letního sídla prezidenta
republiky na zámku Lány, který je u příležitosti
oslav 100. výročí založení Československa
mimořádně otevřen a kde si prohlédneme
prostory určené k reprezentaci a samozřejmě také
prostory, které užíval prezident Masaryk, včetně
jeho pracovny. Potom se vydáme na procházku
parkem, kde si připomeneme architekta Plečnika
a pokud nám budou síly stačit a počasí nám bude
přát, vydáme se ještě po naučné stezce až
k demonstrační obůrce s vyhlídkou na zvěř.
Uvidíme, zda se podíváme také do Muzea TGM.
Tož si držme palce ať se nám ten nový školní rok
vydaří!
Mgr. Ivana Mědílková

Ve svém minulém článku jsem slíbila, že se ještě
vrátím k uplynulému školnímu roku. A dělám to
ráda, protože chci zmínit úspěchy, kterých škola
dosáhla.
Již poněkolikáté se někteří žáci pátého ročníku
přihlásili ke studiu na víceletém gymnáziu a byli
ke studiu přijati. To určitě svědčí o kvalitě výuky
na naší škole. Na naše gymnazisty jsme pyšní a
věříme, že i v dalším životě si povedou dobře a
se svými úspěchy se nám do školy budou chodit
pochlubit. Těšíme se na to.
Prospěchově se žáci školy projevují jako slabě
nadprůměrní, v uplynulém školním roce všichni
prospěli, osm žáků mělo samé jedničky.
Ostudu nám naši žáci neudělali ani při
nejrůznějších vystoupeních ať už na poli
sportovním či kulturním. Připomínám vítězství
v Memoriálu četaře Hrada, nejrůznější kulturní
vystoupení na půdě obce, ale např. i v Domově
pro seniory v Červené Vodě. V této činnosti se
budeme snažit pokračovat a budeme ji rozšiřovat.
Rodinná atmosféra školy umožňuje prolínání
činností školy, školky i družiny. Využíváme toho
a do budoucna se právě na toto zaměříme.
V průběhu prázdnin byla v prvním patře
dokončena oprava podlah. Děti se po
prázdninách vrátí do opět vylepšeného interiéru.
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Policie České republiky
Hola hola, škola volá!
Není to tak dlouho, co začaly krásné dva
měsíce prázdnin pro školáky, a už píšu článek o
tom, že se přiblížil začátek nového školního
roku. Současně s tím, jak usednou děti do lavic,
začnou starosti i rodičům. Dnes bychom rádi
apelovali na rodiče menších dětí, především těch,
kteří udělají významný životní krok a nastoupí do
první třídy. Napíšu vám rady, jak naučit děti, aby
došly bezpečně do školy, a jak máte reagovat
v případě, že se vaše dítě setká se šikanou.
Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče
by měli dětem připomenout základní pravidla
chování při pohybu po chodnících, při přechází
silnice a při jízdě na jízdním kole. Rodičům
prvňáčků vřele doporučujeme projít si se svými
ratolestmi nejbezpečnější cestu do školy ještě
před prvním školním dnem. Upozorněte své děti
nejen na možná úskalí a nebezpečné úseky, ale
ukažte jim kde a jak bezpečně přejít silnici.
Pokud je cesta do školy složitější, určitě
pomůžou různé orientační body, jako je obchod,
kašna, socha, barevný dům apod. Pokud vaše děti
dojíždějí do školy hromadnou dopravou, určitě si
s nimi domluvte jasný scénář, co mají udělat,
kdyby jim autobus ujel, co naopak udělat
nesmějí. Děti potom zbytečně zmatkují a
dostávají se do pro ně poměrně složitých
stresových situací, ve kterých si nevědí rady.
Pokud hovoříme o cestě do školy, řada studentů
jezdí na kole. Poučte je proto o bezpečném
pohybu v silničním provozu a o nutnosti mít na
hlavě řádně připevněnou cyklistickou helmu.
V neposlední řadě je na místě připomenout, že
nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen dětí je
viditelnost. Policie obecně doporučuje, aby
používali svrchní oblečení, tašky nebo doplňky
z fluorescenčních nebo retroreflexních materiálů.
Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí
školáků. Školáci, pokud vám již rodiče svěřili
klíče od domu, mějte je uložené na bezpečném
místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte,
abyste v případě ztráty věděli kde hledat (třída,
jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). Při
odchodu z domů zkontrolujte, zda jste dveře
bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli. Do
školy ani ze školy nechoďte s cizími lidmi,
nesedejte s nimi do auta, ani pokud vám říkají, že
je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte
přehled o pohybu vašich dětí, pokud si je sami
nevyzvedáváte ve školní družině. Děti, nejezděte

výtahem
s podezřelými
osobami.
Nikdy
nejezděte autostopem. S cizími lidmi se nebavte a
neberte si od nich žádné věci. O soukromých
věcech, o rodině, o bydlení a podobně
nevyprávějte nikomu cizímu. Nevkládejte
fotografie nebo videa s obsahem, který se dá
zneužít na sociální sítě. Stejně tak nepište na
sociální sítě, kdy kam odjíždíte, že jste doma
sami apod., jsou to informace, které jsou veřejné
a velice jednoduše zneužitelné. O tom, že by
rodiče měli kontrolovat, co jejich děti dělají a jak
se chovají v kyberprostoru zde snad ani nemusím
mluvit.
A závěrem nesmíme zapomenout ani na
několik rad v oblasti šikany, se kterou se
mohou bohužel děti ve škole setkat.
• Při nástupu do školy informujte své dítě o
možném nebezpečí a jednotlivých projevech
šikany, např. formou pohádky či příběhu.
• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně
otevřeně mluvit.
• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu,
všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i
mimo ni.
• Seznamte se dítě s širším okruhem osob, na
které se může v případě potřeby obrátit.
• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat
druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z
pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a
před nikým se neponižuj.
• Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto
skutků mezi dospělými a možnost stíhání
případných aktérů.
• Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou
proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se
nebojí pomoci jeden druhému a projevy
šikany oznámit.
• Při pravidelných návštěvách rodičovských
schůzek se informujte nejen na prospěch
vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v
kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i
mimo něj.
• Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte
se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se
s ním spolupracovat. Je to váš spojenec.
• Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany
zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně
postupují a zda sledují projevy chování i
mimo vyučování.
Jak mají rodiče postupovat a co mohou při
podezření na šikanu dělat?
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Především ujistěte své dítě, že jste zcela na
jeho straně, má vaši plnou podporu a může se
spolehnout na vaši ochranu.
Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce
informací.
V případě vážného fyzického napadení nechte
své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho
následující dny do přímého kontaktu s
předpokládanými útočníky.
Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně
promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce,
možná nebudete sami.
Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem
školy nebo s třídním učitelem. Pokud
podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte
schovanou kopii dopisu.
Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou
záležitost pouze telefonicky.
Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte
do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit
poměry, které vládnou na jiné škole.

Pokud s vedením školy nenajdete společné
řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný
školský úřad nebo na školní inspekci.
• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a
vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a
řešení to není.
• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou
zátěž a informujte ho, jak se vyhnout
nebezpečným situacím (např. co odpovědět,
jak reagovat na provokace a jak zvládnout
situaci v případě ohrožení).
• V případě důvodného podezření na páchání
trestné činnosti na vašem dítěti informujte
neprodleně kteroukoliv služebnu policie nebo
přímo linku 158.
Školákům a jejich rodičům přeji co
nejpohodovější přechod zpět do pevného
školního režimu a ostatním příjemné babí léto!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

….. a život jde dál .....
Název této kapitoly o kultuře a sportu úzce navazuje na průběh dvou událostí, které se dotkly
společenského života v naší vesničce. V roce 1975 umírá dlouholetý režisér lichkovského divadla
Antonín Macan a rovněž tak na počátku sedmdesátých let ze řad kulturistů odchází skupina
zakladatelů (dvouletá základní vojenská služba a změna bydliště hlavních organizátorů) a skupině
dalších mladých nadšenců se jen těžce daří ještě na pár roků udržet pozornost kulturistické veřejnosti
na českém venkově. Z těchto dob zůstává Tatranu pouze několik diplomů, svědčících o úspěších
našich chlapců (první místo v Pardubicích 1971 a následně desáté místo na Juniorce v Ostravě 1971).
Rovněž tak ve vědomí naší veřejnosti chybí informace (i umístění) na třech uspořádaných turnajích
„O štít Lichkova“. Pouze několik pamětníků vzpomene na tento – ne právě typický vesnický sport….
To spíše na zábavy, které se konaly vždy po slavnostním ukončení sportovního klání.
Na obrázku vidíme vpravo hlavního pořadatele Frantu Vondru s našim nejlepším reprezentantem
Standou Synkem.
Vraťme se však k divadlu! O jeho oživení se
snaží v roce 1976 skupina, vedená V.
Richterem (Bulová, Bolehovský ,Stejskal a
Kalous).
Režisérského postu se chopil J.Smetana a
herecké obsazení první
zahajovací
(detektivní) hry se zúčastnili Šťovíček,
Richter, Šulc, Šulcová,, Stejskalová, Tichá,
Plášek, Bulová a Kalous st. + ml..
V dalším roce následovala hra od Moliera –
Chudák manžel, kterou opět zrežíroval
J.Smetana. Hráli Richter, Kalous a manželé
Šťovíčkovi, Stejskalovi a Šulcovi.
Po této hře přišla „Benátská vdovička“ a
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hned na to – pro děti - „Zelená perla“ (pohádka na motiv H.CH. Andersena). Hráli: Kleiblová,
Kulaksidisová, Imlaufová, Bulová, Košek, Plášek, Kalous a vodní víly.
Přes další zimu byla nastudovaná – opět pro děti - další pohádka - „Brejlatá princezna“, ve které si
zahráli Čestmír Efenberger, Liduška Kalousová, Jirka Kulaxidis, D. Efenbergerová, manželé
Bělohlávkovi, ……………………. paní Tichá a na obrázku dále sedí zleva Zdeněk Mlynář, Eva
Klaiblová, Petr Bureš, Pavel Kohout, (na klíně Milena Šenková), Milan Plášek, Věra Bulová, Maruška
Novotná, Iva Imlaufová, a klečí Josef Kalous.

Další hru si vybrali k nastudování od Hanse Sachse (renesační autor) „Kramářská nůše, Ctná panna
Gizelda, a Dobro a bohatství“… K stálému obsazení přibyli Bureš, Mlynář a Petřík.
Jednou z posledních her byla furie „Poklad kapitána Habakuka“. Na jevišti se vystřídali Milan
Plášek, Šenková, Černohousová, plus na fotograrii V. Kalous, Luboš Plášek a Kohout.

Do osmdesátých let jsme už vstoupili bez divadla i bez kulturistického
zápolení …
Melichar
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Areál bývalého Dřevotexu v Lichkově – stav řízení v běhu času
Areál bývalého Dřevotexu v Lichkově prošel od roku 1989 rukama několika vlastníků.
Výsledky jejich podnikatelského snažení jsme mohli sami průběžně sledovat – odvoz strojů, vytěžení
kovů, demolice hal a budov, opuštění vytěženého a zpustošeného areálu, až k současnému stavu, kdy
se areálu zmocňuje zeleň.
Protože se areál nachází v centru obce a jeho neutěšený stav obec hyzdí, schválilo
Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 14. října 2015, nákup nemovitostí – areálu bývalé
fabriky v Lichkově. Jednalo se o nemovitosti prodávané v elektronické dražbě soudním exekutorem
JUDr. Milanem Usnulem z exekutorského úřadu pro Praha 9. Vyvolávací cena byla stanovena na Kč
1.600.000,--. Následně došlo k registraci dražitele, byla složena dražební jistota a v dražbě dne 27.
října 2015, Obec Lichkov, areál zakoupila za vyvolávací cenu, tedy za Kč 1.600.000,--. Proti příhozu
nebyla podána žádná stížnost, proto exekutor obci udělil příklep. Proti příklepu si však jeden z věřitelů
i samotný povinný František Urban, podal odvolání a Krajský soud v Hradci Králové, pobočka
v Pardubicích, po projednání konstatoval, že ze strany exekutora došlo k pochybení a usnesení
soudního exekutora změnil tak, že obci se příklep neuděluje. Důvodem pochybení bylo souběžné
vedení exekučního a insolvenčního řízení proti povinnému Františku Urbanovi, tedy to, že nelze
nařídit exekuční prodej majetku v době, kdy probíhá insolvenční řízení. Dražební jistota byla obci
vrácena.
V následující době bylo insolvenční řízení ukončeno, ale povinný František Urban na sebe
podal nový insolvenční návrh. O tomto jednal Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích,
povinný se opakovaně odvolával a spis několikrát putoval mezi krajským soudem a Vrchním soudem
v Praze.
Exekutorem byla vydána opakovaná dražební vyhláška, kterou byla elektronická dražba
fabriky nařízena na 1. prosince 2016. Obec Lichkov opakovaně provedla registraci dražitele a složila
dražební jistotu. Dražba však byla následně několika usneseními exekutora odročena, nejprve na 12. a
potom na 22. prosince 2016 a následně odložena na neurčito. Důvodem odkladu bylo probíhající
insolventní řízení a obstrukce povinného. Dražební jistota byla obci opět vrácena.
Další elektronická dražba fabriky byla nařízena až na 25. května 2017. Obec Lichkov, již
potřetí, provedla registraci dražitele a složila dražební jistotu. Dražba proběhla, Obec Lichkov areál
zakoupila za vyvolávací cenu, tedy za Kč 1.600.000,--. Proti příhozu nebyla podána žádná stížnost,
proto exekutor obci udělil příklep, který nabyl právní moci dne 28. června 2017. Obec Lichkov
následně uhradila vydražené nemovitosti a exekutora požádala o převzetí vydražených nemovitostí.
Zápis do katastru nemovitostí byl proveden dne 20. října 2017.
Na den 28. srpna 2017 bylo exekutorem nařízeno rozvrhové jednání, tedy jednání o tom, jakou
část ten který z věřitelů, z peněz uhrazených obcí za koupi fabriky, obdrží. Bohužel toto rozvrhové
jednání bylo exekutorem odloženo na neurčito a jako důvod bylo uvedeno úmrtí povinného dne 20.
července 2017 a zjištění podaného odvolání do příklepu.
Rozvrhové jednání je v tomto případě klíčové a od tohoto se odvíjí možnosti, jak s nabytým
majetkem naložit. Nabývané nemovitosti byly v době dražby zatíženy mnohými exekucemi. Po
převodu nemovitostí na obec, při zápisu do katastru nemovitostí, byla většina exekucí vymazána, ale
až do rozvrhového jednání jsou vlastnická práva k nemovitostem omezena, což znamená, že obec je
sice vlastníkem, ale s majetkem nemůže dále nakládat. Případný pronájem či prodej je sice teoreticky
možný, ale prakticky téměř nereálný. Omezení vlastnického práva exekutor nechá vymazat až po
úspěšném rozvrhovém jednání, které bohužel neproběhlo, z důvodu úmrtí povinného. Další posun ve
věci je možný až poté, co proběhne dědické řízení. Z písemného vyjádření Mgr. Jany Filipové,
notářky v Ústí nad Orlicí ze dne 4. června 2018 je patrné, že vede řízení o pozůstalosti po Františku
Urbanovi, které není skončeno a jeho skončení nelze očekávat dříve, než za rok.
Další problém může nastat v případě podaného odvolání do příklepu. Prý se má jednat o
odvolání právního zástupce jednoho z věřitelů, který nebyl exekutorem obeslán. O tomto odvolání
bude opět rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ale až poté, co bude
ukončeno dědické řízení. Do této doby bude odvolání a exekutorský spis ležet u krajského soudu.
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Obec Lichkov, jako vlastník vydražených nemovitostí, je tak v patové situaci. Je sice
vlastníkem nemovitostí za které řádně zaplatil, ale s těmito nemůže nakládat. Naopak má povinnost se
o tyto starat a zabezpečit je před znehodnocováním a před neoprávněným vstupem. V případě zrušení
příklepu krajským soudem se pak o vynaložené náklady může soudit. Obec prozatím činí takové
kroky, které nezatíží obecní kasu, jako je výmaz sídel několika firem na adrese hlavní tovární budovy,
tedy na adrese Lichkov čp. 191 a dále uvedení do souladu skutečný stav nemovitostí s podklady
v katastru, neboť v minulosti provedené demolice nejsou doposud v katastru zapsány.
Když si celou věc promítneme zpětně, může to připomínat příběh, který byl dne 5. února 2018
uveřejněn na Aktuálně.cz:
Manželé koupili v dražbě statek, investovali do něj miliony. Soud jim ho bez náhrady vzal
Jindřich Faltýn koupil v dražbě statek, když zaplatil dluh předchozího majitele. Soud mu jej ale
bez náhrady zase vzal. Jak dostane zpět vložené peníze, mu ale neřekl.
Před čtyřmi lety se manželé Faltýnovi rozhodli rozšířit podnikání: Za čtyři miliony si jménem
své malé rodinné firmy Alivio, zabývající se daňovým poradenstvím, koupili statek v Dolním
Třeboníně nedaleko jihočeského Velešína, který přebudovali na malý penzion. Do rekonstrukce pak
dali další statisíce. Dnes nemají ani statek, ani peníze. Soud jim nařídil, že dům musí bez náhrady
vyklidit. Důvod? Údajná chyba exekutora v dražbě. "Statek jsme museli počátkem ledna vrátit
dlužníkovi, za kterého jsme před čtyřmi lety zaplatili dluhy," říká Jindřich Faltýn. "My teď nemáme
dům ani peníze. Naopak dlužník, kterému byl dům vydražen, má dům zpátky, nemá dluhy, které jsme
zaplatili my, a na domě neváznou ani žádné zástavy," konstatuje. Uvedeným dlužníkem je
jednašedesátiletý Milan Kraus, který má na sobě nyní šest dalších exekučních řízení. Kraus na zaslané
otázky nereagoval a neozval se ani poté, co redaktor Aktuálně.cz požádal o zprostředkování
rozhovoru jeho advokáta. Mimochodem: tím, kdo uvedené čtyři miliony dostal, je Krausova bývalá
manželka, které nevyplatil podíl po rozvodu a která se obrátila na exekutora.
Několikrát posunutá dražba
Faltýnovi statek vydražili v únoru 2014. Protože se ale Kraus proti dražbě odvolal, museli
počkat až do konce června, kdy soud pravomocným rozsudkem platnost prodeje potvrdil. Vzápětí
začali statek opravovat a předělávat na penzion. Katastr nemovitostí také zrušil všechna zástavní
práva, protože byla vyplacena z peněz, které Faltýnovi v dražbě zaplatili. Jenže v březnu 2015 pro ně
nastal šok. Nejvyšší soud po Krausově dovolání řekl, že příklep na dražbě, jímž získali Faltýnovi
nemovitost, byl neplatný. A s ním i celá dražba. Exekutor prý nedodržel povinnou třicetidenní lhůtu, se
kterou musí avizovat plánovanou dražbu, aby se o ní dozvěděl dostatek možných zájemců. "Jenže
vyhlášená dražební jednání sám dlužník mařil účelovými insolvenčními návrhy na svou osobu,"
argumentuje Faltýn. To potvrzuje i pohled do průběhu exekučního řízení. Dražební vyhláška byla
vydána již v srpnu 2013 a dražební jednání nařízeno na počátek října. Po stížnostech Krause bylo ale
několikrát odročeno až na 21. února. Podle Nejvyššího soudu ale nebylo rozhodující první oznámení
dražby, ale den, kdy se upřesnil poslední termín. A je jedno, že to bylo jen posunutí data, uvedených
třicet dní se prý mělo počítat opět od začátku.
"Všichni nám tvrdili, oslovení právníci, exekutor i exekutorská komora, že můžeme být v klidu,
protože není podle zákona možné 'vrácení běhu exekučního řízení'," popisuje Faltýn. Jinými slovy:
protože už jste zaplatil, exekuce byla ukončena a vše bylo v katastru zapsáno na vás, tak už o
vydražený majetek nemůžete přijít. Přesto noví vlastníci přerušili rekonstrukci a statek pro jistotu
zakonzervovali.
Faltýnovým dal v lednu 2016 za pravdu i soud, na který se Kraus obrátil se žalobou na vydání
věci. Tehdy Krausovu žalobu pravomocně zamítl. "Pro nabytí vlastnictví v dražbě je rozhodující, že
usnesení o příklepu nabylo právní moci a vydražitel zaplatil nejvyšší podání. Předchozí vady řízení,
včetně toho, zda dražební vyhláška nabyla právní moci, nejsou pro nabytí vlastnictví významné,"
konstatoval Krajský soud v Českých Budějovicích a odkázal na platnou judikaturu.
Nejvyšší soud podruhé zasahuje
Faltýnovi proto dál pokračovali v rekonstrukci. Jenže po dalším roce a půl přišel překvapivě
další verdikt Nejvyššího soudu, který po opětovném dovolání Krause znovu zasáhl. Přikázal
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Krajskému soud v Českých Budějovicích, aby znovu rozhodl ve prospěch Krause. "Při vážení
dotčených práv a oprávněných zájmů je zcela na místě upřednostnit ochranu vlastnického práva
žalobce před ochranou právního postavení žalované," napsal ve verdiktu soudce Nejvyššího soudu
Michal Králík. Českobudějovický soud tak loni v září musel vynést již třetí verdikt, kterým tentokrát
Faltýnovým statek vzal a přiřkl jej zpět Krausovi. Z odůvodnění verdiktu je přitom vidět, že s názorem
Nejvyššího soudu nebyl zcela ztotožněn. Proto nechal Faltýnovým lhůtu do 8. ledna, aby statek
vyklidili.
Faltýnovi způsobenou škodu spočítali na zhruba deset milionů korun a přemýšlejí o tom, po
kom ji mohou chtít uhradit. Jako první na řadě se může jevit exekutor, který podle Nejvyššího soudu
pochybil, když nenechal dostatečný čas před posledním termínem dražby.
Soud změnil zaběhlou praxi
Soudní exekutor ale nevěří, že by Faltýnovi proti němu uspěli. "Jsem si stoprocentně jist, že
můj postup byl v souladu se zákonem. Já jsem je do té nepříjemné situace nepřivedl," říká tehdejší
exekutor Marek Frank. Podle něj je na vině Nejvyšší soud, který nečekaně změnil dosud obvyklou
praxi.
A za svého bývalého člena (Frank mezitím na post exekutora sám rezignoval) se staví i
stavovská organizace. Podle mluvčí Exekutorské komory Martiny Houškové vycházel Frank z tehdy
běžně užívaného právního názoru, že nešlo o novou dražbu, ale jen posunutí jejího data, a tak byla
povinná třicetidenní lhůta od ohlášení s velkou rezervou dodržena. "Proto byl postup soudního
exekutora potvrzen odvolacím krajským soudem a nelze jej považovat za chybný," uvedla Houšková.
To, že Nejvyšší soud poté dosavadní praxi upravil, lze prý jen těžko přičítat k tíži exekutora. Exekutora
podle ní nelze vinit ani z toho, že v okamžiku, kdy existovalo pravomocné usnesení o příklepu, peníze
rozdělil. "Nejvyšší soud mohl v tomto případě odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, což ale
neučinil," poukázala Houšková. Faltýnovi by tak měli čas situaci řešit a případně se obrátit
s náhradou škody na stát kvůli rozhodnutí odvolacího soudu, které bylo následně Nejvyšším soudem
zrušeno.
Nesmíme dávat právní rady
Nejvyšší soud nechce svůj verdikt komentovat. A ani poradit panu Faltýnovi, jak a od koho má
získat svoje peníze, když mu zaplacený a zrekonstruovaný statek svým rozhodnutím bez náhrady
nechal vzít. "Nejvyšší soud nesmí podávat právní rady. Mohl by být nařčen z podjatosti, respektive
nadržování některé z procesních stran," uvedl mluvčí soudu Petr Tomíček a poradil Faltýnovým pouze
to, aby se obrátili na advokáta. Faltýn doufá, že uspěje alespoň s ústavní stížností. Tu ale může podat
až poté, co se neúspěšně obrátí na Nejvyšší soud. Právě ten, který mu vydražený statek přikázal vzít.
Podal tedy dovolání a čeká na výsledek. "Senát rozhodl již 24. ledna," uvedl mluvčí Tomíček, který
prý ale nemůže výsledek sdělit. "Nejprve je třeba vyhotovit celé řádné odůvodnění rozhodnutí, to
zaslat spolu se spisem k prvoinstančnímu soudu a následně počkat, až prvoinstanční soud toto
rozhodnutí řádně doručí všem účastníkům řízení," uvedl.
Statek je mimochodem stále zapsán na Faltýnovo Alivio, byť to jej už muselo vyklidit a klíče
předalo Krausovi. Ten se k opětovnému přepsání na sebe nemá. "Je dost pravděpodobné, že kdyby
požádal o přepis na sebe, tak mu ho hned zase obstaví exekutor pro další dluhy," přemítá Faltýn.
zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/manzele-koupili-v-drazbe-statek-investovali

… a tak čas běží, břízy, jasany a olše rostou a dovolání není. Na zatížený majetek nelze čerpat dotace,
nelze tohle, nelze tamto. Obec v tomto případě nemůže nic dělat, než čekat na ukončení dědického
řízení, na následná rozhodnutí krajského soudu a na rozvrhové jednání. Obec nemovitosti v dražbě
kupovala v dobré víře, že s těmito bude moci naložit podle svého a sama si rozhodnout, co v centru
obce budeme mít. Skutečnost, že povinný zemře, se nedala předpokládat. Osobně mě tato situace
velice mrzí. Bohužel nám nezbývá, než vyčkat na ukončení dědického řízení a na výsledek následných
řízení. Prosím, buďme trpěliví.
Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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Donášková služba
Donášková služba Obecní knihovny Lichkov je zcela zdarma a je určena všem registrovaným
čtenářům, kterým zdravotní stav či handicap neumožňuje navštívit knihovnu osobně
• zavoláte a sdělíte nám názvy knih, o které máte zájem
• my ověříme jejich dostupnost
• domluvíme se na možném datu předání
• v den předání zavoláme a ujistíme se, že budete v daný čas doma
• vyzvedneme ty knihy, které chcete vrátit.
Knihy si můžete objednat na e-mailu: knihovna.lichkov@orlicko.cz
kontakt na knihovnici - Lenka Richtrová: tel. 731 089 356, e-mail: Leny.r@atlas.cz
kontakt na zástupce knihovnice - Mgr. Roman Richtr: tel. 731 469 469, e-mail: starosta@lichkov.cz
Dědečkova dílna – jak být správným kutilem.
V rámci kroužku si děti vyzkouší práci s běžnými
materiály (s kovem, sklem, dřevem…), ale i
s nejnovějšími technologiemi jako je 3D tiskárna.
Kroužek bude probíhat v centru Cesta pro rodinu.

Od nového školního roku startují nové
kroužky, které budou probíhat ve spolupráci
s MAS Orlicko. A na co se můžete těšit?
Kroužek železničního modelářství – fascinující
svět železnic jako na dlani. Přijď k nám a poznej,
jak to chodí a jaké to je postavit si s kamarády
vlastní kolejiště. Kroužek se bude konat na
Průmyslové střední škole Letohrad a je určen pro
děti do 15 let.

Agroenvironmentální výchova. Přihlas se do
kroužku a poznej skutečné zemědělství dneška,
plné novinek a technologií kosmického věku.
Kroužek bude probíhat v Masarykově ZŠ
Klášterec nad Orlicí. Zájemci se mohou hlásit u
paní Mgr. Petry Pospíšilové přímo v ZŠ.

Robotický kroužek – vítej v budoucnosti, postav
si svého robota. Kroužek se bude konat na
Gymnáziu Žamberk a je určen pro děti do 15 let.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu:
jaroslav.vebr@gyz.cz

MAS Orlicko
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Lichkovské reminiscence
V sobotu 11. srpna 2018, za krásného
slunečního odpoledne, jsme se v počtu necelých
padesáti hostů z obce a z okolí, sešli v kostele
sv. Josefa dělníka v Lichkově, k poslechu
lichkovských reminiscencí. Kostel byl svátečně
vyzdoben a k vidění zde byl i portrét zakladatele
kostela a čestného občana Lichkova, pátera
Josefa Häuslera, včetně smutečního oznámení
s informací o jeho úmrtí dne 27. října 1914.
Přivítáni jsme byli starostou obce, který
nám ve stručnosti představil historické počátky
obce, připomněl 450. výročí od první písemné
zmínky o obci Lichkov, 130. výročí položení

základního kamene kostela a další významné
milníky nejen v lichkovské historii. Potom již
následoval hudební program, který sestavil a celý
odehrál na elektronické varhany pan Josef
Kalous, místní občan, varhaník a skladatel.
K poslechu byly jak skladby mající vztah
k lichkovské historii, tak i skladby významných
skladatelů, jako byl např. Johann Sebastian Bach.
Hudební program uváděl a slovem provázel pan
farář Plíšek.
Děkujeme za krásný hudební zážitek a
těšíme se na další podobná setkání.
Návštěvníci

Hraničáři republice
V sobotu 18. srpna 2018 proběhla tradiční vzpomínková akce v areálu Vojenského muzea Lichkov,
kterou uspořádali členové klubu vojenské historie Rota Nazdar za spolupráce s Vojenským muzeem
Lichkov. Vzpomínková akce nazvaná "Hraničáři republice" připomněla sté výročí vzniku Republiky
Československé a osmdesáté výročí mobilizace roku 1938. Sobotní ukázky byly rozděleny do tří
pásem, diváci mohli kromě dobových táborů shlédnout ukázku výcviku střelby z těžkého kulometu
Schwarzlose 7/24, v podání kulometného družstva Hraničářského praporu 2, kulometu Vickers Mk.
II, ukázku s 3“ minometem a střelbu z 6liberního protitankového kanonu v podání družstev
představujících čs. samostatnou obrněnou brigádu ve Velké Británii. Symbolicky tak byla propojena
doba, kdy ti, kdo se nesmířili s okupací vlasti, odešli do zahraničí a připojili se k zahraničnímu odboji.

Za Vojenské muzeum Lichkov Jaroslav Špitálský, foto: Karolina Leiblová

Tenisový klub Lichkov, z.s.
V sobotu 14. 7. 2018 jsme uspořádali již tradiční
16. ročník tenisového turnaje O pohár starosty
obce Lichkov ve dvouhře neregistrovaných
mužů. Turnaj zahájil místostarosta obce Lichkov
a přivítal 15 hráčů, kteří byli rozděleni do čtyř
skupin. Z každé skupiny postoupili dva
nejúspěšnější hráči do předem rozepsaného
pavouka. Turnaj po celý den provázelo krásné
slunečné počasí a na závěr turnaje nejúspěšnější
hráče ocenil starosta obce Lichkov Mgr. Roman
Richtr.
Výsledky turnaje:

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

místo: Tomáš Nam; Červená Voda
místo: Luděk Dostál; Králíky
místo: Roman Pham; Žamberk
místo: Roman Leicht; Studené
místo: Filip Andrš; Žamberk
místo: Miroslav Absolon; Žamberk
místo: Jaromír Koubek; Červená Voda
místo: Stanislav Stolarik; Červená Voda

Na úplný závěr turnaje poděkoval za předvedené
výkony hráčům předseda TK Lichkov Stanislav
Moravec.
Za TK Lichkov, Stanislav Moravec

Tenisová škola TK Lichkov, z.s.
V letošním roce jsme poprvé zahájili tenisovou školu pro místní děti. První hodina tenisové školy se
uskutečnila 15. 5. 2018. V klubu je registrováno 15 dětí a mají možnost se účastnit jednou týdně vždy
v úterý dvouhodinového kroužku. Kroužek probíhá pod vedením tenisové trenérky třetí třídy Karolíny
Novotné. Pod odborným dohledem se děti učí tenisovým dovednostem a cílem je děti naučit
správnému držení rakety a základům tenisové hry. Po zvládnutí základních tenisových dovedností
plánujeme pro děti pořádat tenisové turnaje.
za TK Lichkov, Ing. Monika Grúzová
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Významná jubilea
září:
Černohous Vratislav

65

říjen:
Kulaxidis Teodor
Martykánová Růžena
Loufková Vlasta
Matoulková Eva

84
70
65
65

Vítání občánků dne 23. června 2018
03/2018
05/2018

Stella Bednářová
Zoe Záleská

Stella Bednářová s maminkou Terezou Faltusovou
a tatínkem Vladimírem Bednářem

Zoe Záleská s tatínkem Richardem Záleským

Informace obce
•
•
•
•

vodné a stočné 2018 – platby za vodné a stočné za 2/3 roku 2018 provádějte až po obdržení
faktury do schránky
poplatek za odpady – domácnosti, které hradí poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
ve dvou splátkách, by měly úhradu druhé splátky provést do konce měsíce září
obecní knihovna je v letním období, tedy od měsíce května do měsíce října včetně, otevřena
každou sudou středu v měsíci, v září to bude 5. a 19. a v říjnu potom 3. 17 a 31.
Zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 10. září 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu – nečekejte na zápis, přijďte na živé jednání.

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.
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SDH LICHKOV - O POHÁR STAROSTY OBCE
V sobotu 23. 6. 2018 se na našem bojišti konala tradiční soutěž O Pohár starosty obce Lichkov. Na
přijíždějící soutěžní sbory čekala vzorně připravená závodní dráha, bohatá a chutná kuchyně a ve
výčepu orosený zlatavý mok. Hasičských sborů letos přijelo opravdu poskromnu. Z české strany
dojelo pouze jedno mužské družstvo z Králík a z polské strany družstvo Międzylesi a Domaszków. I
tak ale byla ve vzduchu cítit velká touha po obhájení vítězství. Soutěžilo se o krásné poháry a pěkné
ceny, ale tím nejcennějším, alespoň pro naše soutěžní mužské družstvo, bylo opětovné vyhrání
putovního poháru.
Soutěž začala mezi kapkami deště krátce po desáté hodině, kdy se postupně na soutěžní dráze
vystřídaly tři mužské družstva a dvě ženské družstva. Že naše ženy vyhrají první i druhé místo bylo
více než jasné, ale s tak krásným výsledkem by jistě vyhráli i při mnohem větší konkurenci.
Součástí letošní soutěže byla i ukázka našich nejmenších hasičů. „Záchrana z hořícího domu“.
V našich dětech roste naděje, že o hasiče v Lichkově nouze rozhodně nebude. Ten komu se nechtělo
v pršlavém počasí z domu, měl možnost vzhlédnou tuto ukázku v pátek 29. června v kralickém
sportovním areálu při akci Vítání léta.
Naši muži „A“ se umístili na krásném druhém místě a další tým z Lichkova muži „B“obhájili loňské
vítězství a tím i zisk putovního poháru. A na třetím místě se umístilo družstvo mužů z Králík. Takže
putovní pohár opět míří na své místečko na poličku do naší klubovny. Ve zvláštní kategorii
příhraničních hostů, zvítězilo družstvo z Domaszkówa a na druhém místě družstvo z Międzylesie
Po celou dobu trvání akce bylo o všechny soutěžící i návštěvníky postaráno bohatým občerstvením.
V závěru mi dovolte poděkovat všem, kdo s přípravou soutěže pomáhal.
Tak za rok, snad ve větším počtu, se na Vás všechny moc těšíme!
Za SDH Lichkov Lenka Macháčková
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Pohárovka 2018

Ženy A, B

Přípravka SDH Lichkov

Muži A
15

Muži B

Lichkovská škola je skvělá volba
Nový školní rok je tu, destiměsíční
maraton, který čeká děti i učitele odstartoval
už v polovině srpna různými přípravami,
úklidem a organizačními záležitostmi. Naše
krásná lichkovská škola i školka jsou na tento
maraton dobře připraveny, stejně jako ostatní
školy a školky po celé republice. Přesto tady
ale vnímám určitý rozdíl oproti minulým
rokům. Dětí v naší škole ubývá, zdá se, že
rodiče raději volí pro své děti jiné školy a
školky v okolí. Jistě k tomu mají svůj důvod,
každý rodič má právo zvolit pro své dítě
školu podle vlastního uvážení.
Ráda bych ale naši lichkovskou školu
podpořila, je smutné, že se musíme potýkat s
nedostatkem
zájmu,
když
kvalita
vzdělání byla a je v naší škole vždy velmi
dobrá. Dovolte malé srovnání : konkrétně z
celkového počtu osmi loňských páťáků se
opět dva žáci dostali na osmileté gymnázium,
na větších školách je tato úspěšnost
srovnatelná, ne-li horší. Pro naši školu je to
vynikající hodnocení. Škola dále nabízí
mimoškolní činnost, kroužky, pohybové
aktivity, školní družinu - ano, zde mají velké
školy výhodu většího počtu dětí, tím pádem
lepšího naplnění kroužků a tedy lépe
zaplaceného instruktora. Nicméně menší
škola, jako je ta naše může zase nabídnout
individuálnější přístup k dětem. Navíc by se
naše škola chtěla do budoucna snažit dohánět
některé
své
nevýhody
intenzivnější
spoluprácí se ZUŠ Králíky, kde se dětem
dostane opravdu vynikajícího hudebního či
jinak uměleckého vzdělání. Za ojedinělé
vnímám dále i to, že celá naše škola i školka
již tradičně prochází každoročně plaveckým
výcvikem. Oproti jiným školám, kde
plavecký kurz probíhá pouze jeden až dva
roky naše děti absolvují klidně i sedm let
plavání. A v neposlední řadě školní jídelna kvalita stravování ve škole, kde děti tráví
často i celý den je dalším důležitým faktorem
a doplňuje celkové hodnocení školy. Naše
škola toto splňuje na výbornou opět díky své
výhodě, že je malá. Vaří se zde mnohem

méně porcí, než ve větších školách, dá se
tedy hovořit o domácím stravování, jídlo je
vždy čerstvé, chutné a kvalitní.
Tolik srovnávání. Naše škola má naprosto
rovnocenné, ne-li lepší výsledky a nabízí
stejné, možná i lepší podmínky jako ostatní
školy.
Velké plus vidím právě v tom, že škola je
malá. V naší škole nikdy nedojde k tomu, že
by na jednom stupni bylo 30 dětí ve třídě a to
z čistě prozaického důvodu - prostě se nám
sem nevejdou. Tím je zaručen nízký počet
žáků ve třídě a tedy mnohem lepší potenciál
vzdělání. Učitel má zde více času a prostoru
se dětem individuálně věnovat. Další plus,
jak prokázaly průzkumy je i v tom, že učitel v
malotřídce - tedy tam, kde učí současně dva,
nebo tři ročníky je už vzhledem k rozdílnému
věku dětí zvyklý přistupovat k dětem
individuálně podle konkrétních potřeb dítěte.
I ve větších školách s modernějším přístupem
ke vzdělání se stále více přiklání k vyučování
v menších skupinách žáků i rozdílného věku.
Tedy opět - malotřídka není nevýhodou, ale
výhodou - učitel i děti se učí jeden k druhému
přistupovat podle osobních potřeb a ne podle
toho, kam věkově spadají, bez ohledu na
skutečný stav zralosti. Starší děti si s
mladšími opakují předešlé učivo, mohou jim
pomoci radou, vysvětlením, mladší se zase
dopředu připravují na náročnější studium
vyššího ročníku.
To vše je samozřejmě možné pouze pokud
máme k dispozici dobře kvalifikované
učitele, kteří jsou zároveň lidmi, jež si právě s
tímto způsobem vzdělání dokáží poradit a
přijmout ho za svůj. Není to zas tak těžké,
nutné je chtít tuto práci dělat, dělat ji s
láskou, pro děti i pro jejich rodiče. A tyto lidi
naše škola má, takže váháte-li stále, do jaké
školy své děti dáte, lichkovská škola je
skvělou volbou, kterou navíc podpoříme
vzdělání v naší obci a zachování školy i pro
další generace dětí.
Daniela Pretoriusová

I Lichkov má svého zástupce ve Skyrunningu
Již od roku 2013 máme v Česku možnost se stále častěji setkávat u horských závodů s
výrazem Skyrunning. Co to však kromě doslovného překladu vlastně znamená? Co si pod tím
představit? Kde a jak to vzniklo? Skyrunning jako extrémní sport v přírodě je obecně definován jako
horský běh, kde se překonává nadmořská výška minimálně 2.000 m, stoupání dosahuje alespoň 30 %
a náročnost nepřesahuje II. stupeň horolezecké klasifikace obtížnosti.
Každopádně ve skyrunningu, na rozdíl od některých jiných sportovních odvětví, je základem naprostá
rovnost mezi muži i ženami. Ženy startují společně s muži do závodů na stejných distancích a nemají
žádné jiné úlevy. A stejně tak i TOP ženy mají stejné odměny za vítězství nebo TOP umístění jako
muži.
Rok 2012 se ukázal být průlomovým pro ISF (International Skyrunning Federation). Byla
spuštěna Ultra Sky Série a byla přilákána některá z největších jmen v tomto sportu jak mezi
evropskými tak i americkými běžci. Ale nebylo to vůbec snadné. Byl to výsledek obnovené vize a
inspirace a potřeba, aby se tento sport dostal na další úroveň. Šéfové ISF museli vytvořit vhodnou
strategii a sledovat svůj instinkt. Zdá se také, že stále více běžců z USA i dalších částí světa je
uneseno naprosto jedinečnou technickou obtížností tratí v Evropě v porovnání například s většinou
amerických závodů.
Skyrunning nemůže být ale jen evropský sport. Hory jsou na celém světě, i když s různými
vlastnostmi. Alpy, kde se Skyrunning narodil a stále se rozvíjí, jsou typické strmými a technickými
tratěmi. Původní koncept Marina – od moře k nebi nebo cesta z města nebo vesnice na vrchol hory.
Nicméně, řada dalších míst na světě dokonale ztělesňuje tuto představu: Ben Nevis, Pikes Peak,
Elbrus, Kinabalu (bohužel od roku 2012 již ne na původní trati až na vrchol; na původní trati vedoucí
ze zhruba 1.500 m n. m. v džungli do výšky 4.095 m n. m. na vrchol Mount Kinabalu a zpět zvítězila
5x Anna Straková dříve Pichrtová a drží i traťový rekord), ostrov La Palma a další. Americké hory
jsou méně strmé a technické, ale je zde obrovský potenciál.
Mnoho skyrunningových závodů se odehrává také v Pyrenejích, které mají opět jiný charakter
než Alpy. Většinou jejich vrcholy nejsou tak obtížně zdolatelné a tak mnoho závodů vede přes ty z
největších. Také jsou často závody v Pyrenejích vedeny opravdu velmi divoce i mimo jakékoli cesty a
absence turistů často na většině trati dělá ze závodu opět jiný zážitek.
Zdroj: http://skyrunning.cz/skyrunning-co-to-vlastne-je-a-trocha-historie/

Skyrunningu se před časem začal věnovat a tomuto sportu propadl i náš Jakub Stejskal. Mezi
jeho poslední úspěchy patří celkově 8. místo v závodě nazvaném Tatranská šelma, kde se vybíhalo ze
Starého Smokovce na Slavkovský štít, dále běh v italském národním parku Gran Sasso e Monti della
Laga, kde obsadil dvě 11. místa v kategoriích vertical a skyrace. Ve volných chvílích se účastní i
místních soutěží, jako např. Jesenická 60, což je kombinace běhu a pochodu, ve které nenašel
přemožitele a zvítězil a mnoho dalších.
Záverem Jakubovi přejeme ať mu to běhá, hlavně pevné zdraví bez úrazů, úspěchy a posuny
v žebříčcích půjdou s tímto ruku v ruce.

zdroj: https://www.zonerama.com/LukasX-Trail/Photo/4509745/151096401 a 151096421

Redakce
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Sdružení nezávislých kandidátů „VŠE PRO OBEC 2018“
volební strana č. 1
kandidáti pro volby do Zastupitelstva obce Lichkov,
které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018
Mgr. Roman Richtr, 45 let, muž, starosta, bytem Lichkov, bez politické příslušnosti
Stanislav Moravec, 54 let, muž, živnostník, bytem Lichkov, bez politické příslušnosti
Jaroslav Merta, 50 let, muž, policista, bytem Lichkov, bez politické příslušnosti
Alexandra Stejskalová, 49 let, žena, zaměstnanec, bytem Lichkov, bez politické příslušnosti
Mgr. Marie Foglová, 30 let, žena, učitelka, bytem Lichkov, bez politické příslušnosti
Štěpán Kalous, 35 let, muž, adm. pracovník/technolog, bytem Lichkov, bez politické příslušnosti
Petra Marková, 37 let, žena, policistka, bytem Lichkov, bez politické příslušnosti
Vladimír Vaníček, 56 let, muž, dělník, bytem Lichkov, bez politické příslušnosti
Miloš Vencl, 47 let, muž, revizní technik, bytem Lichkov, bez politické příslušnosti
Vážení spoluobčané,
jsme skupina lidí, kterým není lhostejné dění v naší obci. Navazujeme na náš volební
program z roku 2014, proto jsme naše uskupení nazvali: Sdružení nezávislých
kandidátů „VŠE PRO OBEC 2018“. Tento název nejlépe vyjadřuje to, v čem chceme
pokračovat a čeho chceme dosáhnout. Nebyli jsme a nejsme svázáni s žádnou
politickou stranou a naše kandidátka je otevřena všem občanům Lichkova, kterým není
lhostejná budoucnost naší obce. Máme mezi sebou odborníky z nejrůznějších oblastí a
jsme proto přesvědčeni, že jsme dokázali a nadále dokážeme zajistit občanům
podmínky pro spokojený a klidný život.
Jsme připraveni hájit Vaše zájmy ve všech oblastech veřejného života a
nepodléhat žádnému osobnímu ani politickému tlaku. Nasloucháme Vašim názorům,
protože víme, že jedině když spolu otevřeně hovoříme, dozvíme se, co opravdu
potřebujete. Zásadní je pro nás otevřená informovanost o všech důležitých
rozhodnutích zastupitelstva obce. Nedopustíme, aby kdokoliv z Vás měl pocit, že se na
obci rozhoduje bez vyslechnutí jeho názoru, nekompetentně nebo dokonce v ústraní a
tajně.
Jsme občané Lichkova, tak jako Vy. Žijeme zde se svými rodinami a přestože
někteří z nás pracují i mimo Lichkov, máme jednoznačný zájem řešit všechny
každodenní problémy nás všech a pomáhat vést Lichkov k rozkvětu. Zakládáme si na
slušném vystupování a rovném přístupu.
volební strana č. 1

Sdružení nezávislých kandidátů „VŠE PRO OBEC 2018“
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TJ TATRAN LICHKOV
FOTBALOVÝ TURNAJ VE SLOVENSKÉ POLIANCE
Na pozvání slovenského oddílu TJ Tatran Polianka, který slavil výročí 60 let svého založení, jsme se
14. července 2018 zúčastnili 3. ročníku fotbalového turnaje TATRAN CUP 2018 za účasti mužstev
Turani Tura Luka, Družstevnik Jablonka, a Tatran Polianka. Turnaj byl ve sportovním areálu Tatranu
Polianka zahájen v 12:30 hodin vedoucím oddílu Jaroslavom Zmekom a starostou obce Polianka
Pavolom Kňazským. Zápasy se hrály v délce 2 x 35 minut dle předem stanoveného programu turnaje.
Náš tým výborně reprezentovali Martin, Jan a Filip Matoulek, René a Tomáš Vyšohlíd, Milan Loufek,
Roman Richtr, Jan Šplíchal, Michal Kreusel, Vlastimil Všetička, Vladimír Bula, Radek Filip, Andrej
Lukáč a Jaroslav Merta. Podpořilo je 19 věrných fanoušků a rodinných příslušníků, kteří s nimi na
Slovensko cestovali.

Fotografie účastníků zájezdu na Slovensko (foto: Tomáš Zelenka)

1. zápas:

Tura Luka - Jablonka
6:0
(Viskup, Nikodem 4, Šarudi)
Výrazné vítězství týmu hrajícího z účastníků nejvyšší soutěž - 6. slovenskou ligu pod Oblastním
fotbalovým svazem Trenčín. Jablonka hraje 8. ligu pod Oblastním fotbalovým svazem Senica.

Společná fotografie týmů Tatranu Lichkov a Tatranu Polianka (foto: Tomáš Zelenka)
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2. zápas:

Polianka - Lichkov
5:1
(Kučerak, Zmeko, Kovačiny, Šimko, Tomka - J. Matoulek)
V zápase se na nás projevila asi náročná cesta. Domácí, hrající 7. ligu pod Oblastním fotbalovým
svazem Trenčín předvedli proti nám kvalitní výkon, na který jsme nestačili. My jsme pouze korigovali
Janem Matoulkem na 4:1.
O 3. místo:

Jablonka - Lichkov
2:5
(Kubica, Piešťanský - Šplíchal, Merta, M. Matoulek 2, Richtr)
Po 2 chybám jsme brzo prohrávali 0:2, ale do poločasu se nám podařilo vyrovnat góly Šplíchala a
Merty na 2:2. Po přestávce jsme obrat dokonali Martinem Matoulkem a Richtrem. Zápas skončil
naším výrazným vítězstvím, neboť soupeři zvlhnul ve druhém poločase střelecký prach a doslova
zahodil 3 gólové šance.

Tým Tatranu Lichkov: přední řada zleva: Jan Matoulek, Tomáš Vyšohlíd, Andrej Lukáč, René Vyšohlíd,
Martin Matoulek, Filip Matoulek; zadní řada zleva: Radek Filip, Michal Kreusel, Vlastimil Všetička, Roman
Richtr, Vladimír Bula, Jan Šplíchal, Jaroslav Merta, Milan Loufek (foto: Tomáš Zelenka)

Finále:

Polianka - Tura Luka
0:3
(Koniček, Tulák, Nikodem)
Domácí se snažili, ale na Turany to nestačilo. Jejich obrana fungovala takřka bezchybně a v útoku
předváděl své umění nejlepší střelec turnaje Nikodem.

Vítěz turnaje Turani Tura Luka, ale i mužstva na 2 - 4 místě obdržela nádherné poháry a diplomy.
Individuální trofejí byl oceněn nejlepší hráč, nejlepší brankář a také nejlepší střelec turnaje. Pořadatelé
nezapomněli cenou ani na nejstaršího hráče turnaje, tím byl 50 letý Jaroslav Merta. Zpestřením turnaje
bylo vystoupení mladých karatistů, jeden z nich je reprezentantem Slovenska a ve své kategorii i
mistrem světa. Po vyhlášení výsledků turnaje byla pro účastníky a příchozí připravena bohatá tombola
(první cena televizor Sencor) a večerní zábava s DJ MOKO z Trenčína.
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTŮ OBCÍ
28.7. 2018 se uskutečnil v Těchoníně již 8. ročník putovního turnaje starostů obcí v kopané. V parném
sobotním odpoledni se na Celném představila mužstva z Těchonína, Červené Vody, Lichkova a
Boříkovic. Vítězem turnaje se stal domácí Těchonín, který při hracím systému každý s každým na 2x
20

20 minut, neztratil ani bod a inkasoval pouze jednu branku. Druhé místo obsadila Červená Voda, třetí
skončil Lichkov a na čtvrtém místě se umístili Boříkovice. Na všech mužstvech bylo znát, že jsou
prázdniny a dovolené v plném proudu. Trenéři a vedoucí týmů se určitě pořádně zapotili, než sehnali
dostatečný počet hráčů. I přes řadu absencí, měl turnaj slušnou úroveň. Někteří fotbalisté ukázali, že
mají před startem nové sezony solidní formu. Domácí Polzer a Hnátnický Petr z Červené Vody se
podělili o střeleckou korunu. Oba dva vstřelili tři branky. Výraznými oporami svých mužstev byli i
všichni brankáři. Punc turnaji dodala přítomnost starostů Těchonína a Lichkova pánů Krejsy a
Richtra, kteří se po odehrání všech zápasů podíleli i na předání cen. Příští rok by se tento turnaj měl
konat v Boříkovicích.
Domácí klub se před samotným vyhlášením výsledků, rozloučil s dlouholetými oporami Romanem
Špačkem a Pavlem Kmoškem. Roman Špaček, který přestoupil do Sopotnice, odehrál za Těchonín
226 zápasů a vstřelil 125 branek. Pavel Kmošek, který ukončil hráčskou kariéru, odehrál za domácí
tým 418 zápasů a vstřelil 84 branek. Oběma jmenovaným patří velký dík za odvedené služby.
Výsledky:
Těchonín - Boříkovice
B. Roček, Polzer, Černohous, Jandejsek - Krejčí
Lichkov - Červená Voda
B. Filip - Hnátnický Petr 2, Kopecký
Těchonín - Červená Voda
B. Polzer, Turner
Lichkov - Boříkovice
B. Matoulek Jan
Těchonín - Lichkov
B. Polzer, Kroczak, Turner, Špaček
Boříkovice - Červená Voda
B. Hnátnický Petr
Konečné pořadí turnaje starostů obcí:
1. Těchonín
3 0 0
10:1
2 0 1
4:3
2. Červená Voda
3. Lichkov
1 0 2
2:7
4. Boříkovice
0 0 3
1:6

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

9 bodů
6
3
0

Referát z turnaje napsal pan Radim Trejtnar ze Sokola Těchonín.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
7.7. 2018 jsme uspořádali na kurtech u fotbalového hřiště v Lichkově další ročník nohejbalového turnaje trojic.
Zúčastnilo se jej 8 týmů s 26 hráči.

Výsledky základní skupiny A:
NC Špafiko 2018
KFS
Pampers
NC Špafiko 2018
KFS
Policejní veteráni

-

Pořadí základní skupiny A:
1.
NC Špafiko 2018
2.
Policejní veteráni

Pampers
Policejní veteráni
Policejní veteráni
KFS
Pampers
NC Špafiko 2018
6
4

2:0
0:2
1:2
2:0
1:2
1:2

bodů

(10:6, 10:6)
(6:10, 9:10)
(4:10, 10:8, 10:4)
(10:2, 10:5)
(4:10, 10:9, 6:10)
(10:6, 6:10, 9:10)
sety
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6:1
5:3

3.
4.

Pampers
KFS

2
0

3:5
1:6

Výsledky základní skupiny B:
Bóbika
Litrpůl
JRD
Bóbika
Litrpůl
Šašci

-

JRD
Šašci
Šašci
Litrpůl
JRD
Bóbika

2:0
2:0
2:0
1:2
2:0
1:2

(10:7, 10:9)
(10:8, 10:8)
(10:7, 10:6)
(8:10, 10:9, 9:10)
(10:7, 10:4)
(5:10, 10:8, 6:10)

6
4
2
0

bodů

Pořadí základní skupiny B:
1.
2.
3.
4.

Litrpůl
Bóbika
JRD
Šašci

sety

6:1
5:3
2:4
1:6

Společná fotografie účastníků nohejbalového turnaje (foto: Zdeněk Melichar)

Čtvrtfinále:
NC Špafiko 2018
Bóbika
Litrpůl
Policejní veteráni

-

Šašci
Pampers
KFS
JRD

2:0
2:0
2:0
2:0

-

Bóbika
Policejní veteráni

(10:3, 10:9)
(10:7, 10:6)
(10:3, 10:5)
(10:4, 10:8)

Semifinále:
NC Špafiko 2018
Litrpůl

2:0
0:2
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(10:3, 10:5)
(8:10, 9:10)

O 5 - 8. místo:
Šašci
JRD

-

Pampers
KFS

o 5. místo:
o 7 místo:

Šašci
Pampers

-

2:0
2:1

(10:6, 10:1)
(10:5, 6:10, 10:3)

JRD
KFS

1:2
2:1

2:1

(7:10, 10:8, 10:9)

(8:10, 10:6, 8:10)
(10:3, 3:10, 10:3)

O 3. místo:
Litrpůl

-

Bóbika

Finále:
NC Špafiko 2018

-

Policejní veteráni

1:2

(10:5, 8:10, 2:10)

Konečné pořadí nohejbalového turnaje:
1.

POLICEJNÍ VETERÁNI
(Václav Vlček, Pavel Šedý, Pavel Urbánek, Jakub Komůrka)

2.

NC ŠPAFIKO 2018
(Radek Filip, Jaroslav Kovanda, Roman Špaček)

3.

LITRPŮL
(Václav Urner, Ladislav Novák, Roman Zecha)

4.

BÓBIKA
(Karel Macháček, David Ordoš, Michal Kreusel)

5.

JRD
(Jaroslav Merta, Radim Merta, Daniel Merta)

6.

ŠAŠCI
(Petr Sedláček, René Vyšohlíd, Michal Filip, Jan Hiller)

7.

PAMPERS
(Josef Michalčák, Pavel Michalčák, Tomáš Kreusel)

8.

KFS
(Jiří Kulaxidis, Milan Faltus, Ivo Souček)

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ III. TŘÍDY VE FOTBALE
11.08.2018 nám začala nová mistrovská sezóna 2018/2019 a výsledky prvních 2 utkání jsou odrazem
současné hráčské situace v týmu.
1. kolo
Lichkov - Helvíkovice 1:4 (0:1)
V utkání jsme měli více ze hry pouze v první čtvrthodině, ve které Helvíkovice nabídly svou chybou
nadějnou pozici Tomáši Kreuselovi, ale ten ji nedokázal využít. Helvíkovice zamířily poprvé mezi
naše tyče v 11 min. do náruče připraveného Martina Jelínka. Postupně však přebírali iniciativu, kterou
zúročili ve 34 min., když Maťo nadvakrát překonal našeho gólmana Jelínka, 0:1. My jsme mohli
odpovědět z 2 příhodných střeleckých příležitostí Egona Vyšohlída, ale ty byly velmi nepřesné.
Vyrovnání měl v závěru poločasu na hlavě Jaroslav Merta, z rohového kopu mu k překonání Hruši
chyběly pouze centimetry. Ve druhém poločase jsme již tahali za kratší provaz, byť jsme odolávali až
do 80 min., ve které jsme po chybě Radka Filipa inkasovali podruhé z kopačky Hušky, 0:2. Tři minuty
na to fauloval ve vlastním vápně Vladimír Bula a Procházka z pokutového kopu navýšil skóre na 0:3.
Útoky hostů jsme v závěru zápasu zachytávali již s velkými obtížemi, o čemž svědčí i čtvrtý gól v naší
síti, v 87 min. unikl Velecký a po kličce Jelínkovi zakončil do naší prázdné branky, 0:4. Náš čestný
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úspěch padl v 90 min. z pokutového kopu, který rozhodčí Diblík přísně nařídil proti hostům po
souboji Vladimíra Bednáře s jejich obráncem. Důvěru dostal náš nejmladší hráč Filip Matoulek, jenž
si počínal jako mazák a střelou pod břevno, překonal Hušku, 1:4. Byl to jeho první gól za Tatran
Lichkov!
2. kolo
Boříkovice - Lichkov 5:2 (2:0)
Ve 13 min. napřáhl z dálky Jan Saňák a střelou pod břevno nachytal našeho brankáře Pavla Nerodila,
1:0. V 19 min. nechal Michal Gerža nejlepšímu hráči domácích Romanu Štenclovi příliš volnosti k
tomu, aby se při rohovém kopu pověsil do vzduchu a hlavou zvýšil na 2:0. My jsme se v prvním
poločase dostávali k ohrožení branky domácích sporadicky, za zmínku stojí snad jen pohotová střela
Vlastimila Všetičky z otočky, která však skončila vedle. Druhý poločas jsme začali lépe a ve 49 min.
jsme tečovanou střelou Daniela Merty snížili, 2:1. K vyrovnání jsme v té chvíli nebyli daleko, avšak
po zbytečném faulu Michala Gerži nám v 64 min. Boříkovice opět odskočily na rozdíl dvou branek
3:1. Penaltu proměnil Jakub Michalička. A když se v 66 min. prosadil prudkou ranou podruhé Roman
Štencl, bylo rozhodnuto. V 73 min. byl sice z nařízené penalty po nastřelené ruce úspěšný Vladimír
Bednář, 4:2, jednalo se ale pouze o korigování nepříznivého výsledku. V 84 min. domácí naši obranu
opět rozebrali a Roman Holubec potvrdil do odkryté branky jejich výrazné vítězství, 5:2.
Tabulka po 2. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

FK Česká Třebová B
FK Kerhartice
Sokol Boříkovice
FK Mistrovice
TJ Sokol Tatenice B
TJ Sokol Rudoltice B
TJ Sokol Helvíkovice
AFK Kunvald
Fotbal Žichlínek B
TJ Sokol Dolní Třešňovec
TJ Luková
TJ Tatran Lichkov

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2

14:3
10:1
7:2
10:2
6:6
4:4
5:7
3:10
2:10
1:6
0:5
3:9

6
6
6
5
3
3
3
3
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

so
ne
so
so
so
ne
so
so
so

25.8.
2.9.
8.9.
15.09.
22.9.
30.9.
6.10.
13.10.
20.10.

16:00
16:00 odjezd 14:30
16:00
16:00
14:30
16:00
16:00
14:30
15:30
15:00
15:00
13:45

Rozpis dalších podzimních utkání:
3. kolo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lichkov - Rudoltice B
Česká Třebová B - Lichkov
Lichkov - Mistrovice
Žichlínek B - Lichkov
Lichkov - Tatenice B
Luková - Lichkov
Lichkov - Kunvald
Lichkov - Kerhartice
Dolní Třešňovec - Lichkov

Případné změny budou včas oznámeny.
Za TJ Tatran Lichkov Jaroslav Merta, předseda TJ
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Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 230 výtisků o 26 stranách a bylo Vám
bezplatně doručeno až do Vaší schránky.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v listopadu 2018 na měsíce listopad a
prosinec 2018. Předpoklad uzávěrky pro podávání příspěvků je do 26. října 2018 včetně (pátek). Své
příspěvky můžete podávat v libovolném formátu. Práci a čas velice ušetří textový formát, velikost
písma min. 12, zaslaný na e-mail: starosta@lichkov.cz. Do Vašich příspěvků není nikterak
zasahováno, maximálně dojde k jeho úpravě po grafické stránce, tedy k úpravě rozměrů, aby se
přizpůsobil tiskovému formátu.
V Lichkovském Občasníku se nezveřejňují komerční sdělení, inzeráty a další podobné
příspěvky. Děkuji
Mgr. Roman Richtr, starosta obce
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Den pěstounství je svátkem rodiny, užít si ho můžete společně
v Litomyšli
Na neděli 16. září zveme od 10 do 16 hodin nejen pěstounské rodiny, ale i širokou veřejnost
s dětmi do východočeské Litomyšle. Na zámeckém návrší připravují Pardubický kraj
s neziskovými organizacemi a ve spolupráci s městskými úřady již druhý ročník Dne
pěstounství.
Rodina jako důležitá životní hodnota a pěstounství k sobě nerozlučně patří; připomenout si to a
zároveň strávit nabitý program společně v krásném okolí litomyšlského zámku za to určitě stojí. Akce
se koná za každého počasí, vstup je pro všechny návštěvníky zdarma.
Přijďte si s dětmi projít stezku aktivit a úkolů, vyzkoušejte dětské zážitkové bludiště v zámecké
konírně nebo navštivte interaktivní expozici v piaristickém chrámu. Skvěle vás pobaví psí agility show
nebo ukázky parkouru v podání skupiny Flow vision. Pokud chcete získat více informací o
pěstounské péči, jedná se o výjimečnou příležitost, jak se potkat s rodinami, které již děti přijaly,
nebo organizacemi, které s pěstouny pracují. Těšíme se na vás. Více informací naleznete na
www.pardubickykraj.cz

Mgr. Eva Řezníčková
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
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