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S NADĚJÍ ZA HRANICE, LICHKOV – REPORT Z AKCE
V sobotu 17. srpna 2019 proběhla ve Vojenském muzeu Lichkov pravidelná každoroční akce oživlé
historie, tentokrát pod názvem S NADĚJÍ ZA HRANICE neboli od útočné vozby k Čs. samostatné obrněné
brigádě.
Celodenní akce byla rozdělena do čtyř ukázkových pásem se zaměřením na zbraně, se kterými přišly
do styku osádky tanků. Jako první se představilo kulometné družstvo čs. republikové armády z Učiliště
útočné vozby v Milovicích z konce 30tých let s výcvikem a střelbou z těžkého kulometu vz.24,
následované představením lehkých zbraní a výcvikem s těžkým kulometem vz. 37. Poté diváci mohli
shlédnout jízdní a střelecké ukázky tančíku AH-IV-R. Jako poslední se představila obsluha těžkého
kulometu Vickers Mk.II, složená z příslušníků tankového praporu Československé samostatné obrněné
brigády ve Velké Británii, která předvedla střelbu z kulometu a představila lehké zbraně pěší hlídky od
Dunkerque. Střelba z kulometu BESA se nakonec nekonala, neboť se zbraň nestihla vrátit ze zkušebny.
Kromě těchto ukázek mohli návštěvníci shlédnout dobový tábor s výstavkou vybavení a zbraní čs.
republikové armády a čs. armády ve Velké Británii, zaměřené na útočnou vozbu. K dispozici byla také
prohlídka muzea. Přestože akce proběhla spíše v komornějším duchu, věříme, že návštěvníci si to užili
stejně jako účinkující.
Foto na titulní stránce. zdroj:
https://rotanazdar.cz/?p=8218&fbclid=IwAR1ln8FU3psFjt3Cb-ZmII4h4dcVCHGSZE2z-4Om_3s4cLezHVYP0yUD5A4

Den rekordů
29. 5. 2019 se naše Základní škola v Lichkově zúčastnila již tradičního Dne rekordů, který se každoročně koná
na sportovním areálu v Králíkách. Tohoto klání se účastní žáci z okolních škol, např. z Červené Vody, Štítů
Mladkova, ale i žáci z Polska.
Do soutěže byly zařazeny tyto disciplíny: skok daleký, hod plným míčem, běh na 50 m a 300 m.
Z naší školy sportovalo 9 žáků, ostatní fandili. I za nepříznivého počasí a ve velké konkurenci všichni statečně
bojovali ze všech sil. Prosadili jsme se v I. a II. kategorii v hodu plným 1 kg, 2 kg těžkým míčem.
V I. kategorii dívek v hodu míčem získala 3. místo Natálie Semirádová a v I. kategorii chlapců hod míčem získal
též 3. místo Tomáš Mucha. Oba obdrželi bronzovou medaili, diplom a sladkost, ve II. kategorii v hodu plným míčem
2 kg těžkým získal Jelínek Martin 4. místo, v běhu 300 m ve II. kategorii též 4. místo Vlček Marcel.
Rádi bychom poděkovali panu starostovi Richtrovi za velkou podporu – zajistil nám dopravu. Žáci porovnali své
výkony s ostatními sportovci a poznali nové kamarády.
ZŠ Lichkov

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. června 2019
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie Foglová (5), Štěpán Kalous (7), Ing. Miloš
Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Stanislav Moravec (2), František Faltus (3) a Zdeněk Brůna (6)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
3x
Č.j.: 45/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 10. června 2019 –
bez výhrad.
Č.j.: 46/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej části pozemku p.č. 733/1 – trvalý travní
porost, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, část o výměře cca 24 m2, kdy přesná výměra
pozemku bude stanovena na základě geometrického plánu a současně schvaluje Smlouvu č. 4121522226 o
uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci – dle přílohy a pověřuje starostu 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.: 47/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 406/6 – zahrada a části
pozemkové parcely č. st.81/1 – zbořeniště, o celkové výměře 250 m2, oba obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí, paní Miroslavě Plhákové, trvale bytem Lichkov čp. 18, psč. 561 68 – výdejní místo
Lichkov, a to od 1. července 2019 na dobu neurčitou, nájemné ve výši á Kč 11,-- za kalendářní rok a pověřuje
starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 128/3 – trvalý travní porost o
celkové výměře 88 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí za částku ve výši á Kč 4,-- za
kalendářní rok a dále schvaluje pronájem pozemkové parcely č. st. 296 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
54 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, jejíž součástí je jiná stavba bez čp. a če., jako
pronájem nebytových prostor za částku ve výši á Kč 1.998,-- za kalendářní rok, a to panu Ing. Pavlu Kunešovi,
trvale bytem Letohrad, ul. Sokolovská čp. 529, psč. 561 51, s počátkem nájmu dne 1. července 2019 na dobu
neurčitou a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Výsledek hlasování:
3–0–3
usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 48/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pod
Č.j.:OULi/546/eč.631/2019-STAR – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov nabízí za nemovitosti, pozemkové parcely č. 288/7 – ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 345 m2, 380/14 – trvalý travní porost o výměře 1.724 m2 a 380/16 – trvalý travní porost o
výměře 1.824 m2, cenu vyšší než Kč 52.000,-- a v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, pověřuje starostu obce k nabytí hmotné nemovité věci obcí v dražbě (ve
veřejné soutěži) o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
0–5–1
usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 49/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje investiční záměr „Sociální byty v Lichkově“ – dle schválené
projektové dokumentace a administrací žádosti o dotaci pověřuje obchodní společnost REDEA Žamberk s.r.o.,
IČ: 25982796, se sídlem na adrese Žamberk, ul. Divišova čp. 669, psč. 564 01, za částku ve výši Kč 45.000,-bez DPH.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 50/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořízení projektové dokumentace na rozšíření výjezdu
z místní komunikace č. IV/27d na silnici II/312 za částku ve výši Kč 58.000,-- bez DPH a jako zhotovitele PD
schvaluje obchodní společnost VDI Projekt s.r.o, IČ: 28860080, se sídlem na adrese Praha 10 - Vršovice, ul. K
Botiči čp. 1453/6, psč. 101 00.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 51/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova“, ev. č. smlouvy OŽPZ/19/22959, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161, poskytována neinvestiční
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč 110.000,--, na akci: „Obnova fasády kostela
sv. Josefa – dělníka v Lichkově“ – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 52/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navýšení rozpočtu obce na opravu a zateplení stropu
vestibulu kulturního domu v objemu Kč 65.000,--, z důvodu havarijního stavu.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 53/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pasport místních komunikací a pasport účelových
komunikací v obci Lichkov - dle přílohy pod Č.j.:OULi/494/eč.570/2019-STAR.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 54/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o způsobu financování projektu
„Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro území
obce s rozšířenou působností Králíky“ ze dne 21. prosince 2009 – dle přílohy.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 55/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje cenu pronájmu výsuvného přívěsného žebříku ZD12 za
částku ve výši á Kč 450,-- za každý započatý den + náklady na opravu případných poškození po dobu
pronájmu.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 56/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 8/2019 ze dne 9. května
2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 57/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 9/2019 ze dne 10. června 2019“ –
dle přílohy.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Č.j.: 58/19: Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje usnesení Zastupitelstva obce Lichkov pod Č.j.: 35/19, ze dne
15. dubna 2019.
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Výsledek hlasování:
6–0–0
usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem části ppč. 534/3, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí
nad Orlicí s podmínkou řádného zveřejnění záměru obce a současně pověřuje starostu obce k tomu, aby po
sejmutí záměru obce k pronájmu části ppč. 534/3 z úřední desky Obecního úřadu Lichkov, uzavřel nájemní
smlouvu se zájemcem o pronájem, který podá nejvyšší nabídku.
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Výsledek hlasování:













4–0–2

usnesení nebylo schváleno.

Informace obce podané na zasedání ZO dne 10. června 2019
vodovod – závada byla v pátek nalezena a dnes  Králický Sněžník, o.p.s. – jedná se o transformaci na
opravena – opravu jsme si provedli zcela sami,
zapsaný ústav (obecně prospěšná společnost již nemá
předsedající poděkoval zaměstnancům obce a
oporu v novém občanském zákoníku)
společnosti VaK Jablonné nad Orlicí za lokalizaci  legiovlak – dne 15. června 2019 v žst. Lichkově –
poruchy
vstup zdarma, předsedající poděkoval osazenstvu
kostel – obnova fasády a kamenných prvků ve fasádě
Vojenského muzea Lichkov
je hotova, stavba není předána, není sundáno lešení,  starosta dovolená od 7. do 23. srpna 2019 – zastupuje
předsedající poděkoval panu Stejskalovi za úklid
místostarosta obce
kolem kostela
 nedoplatky vůči obci k 10. červnu 2019 (nedoplatky
6. prosince 2019 se bude v našem kostele konat
po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 53.037,-koncert Lesů ČR – hráči na lesní rohy
(původně Kč 55.037,--, z toho Kč 3.459,-- je
probíhají opravy garáží JSDH v hasičárně –
předsedající poděkoval členům jednotky za
přihlášeno do insolventního řízení), vodné a stočné za
odvedenou práci a za práci, kterou ještě odvedou,
2015 a 2016 Kč 6.269,-- (vše přihlášeno do
nyní se čeká na tlakové betony
insolventního řízení), vodné a stočné za 3/3 2018 Kč
906,-- (původně Kč 6.020,--), vodné a stočné za 1/3
kůrovec v obecním lese – probíhá těžba (cca 200
2019 Kč 41.174,-- – krátce po splatnosti, odpady do
stromů)
2016 Kč 9.769,-- (vše přihlášeno do insolventního
zdržení s mulčováním a sekáním
řízení), neuhrazené faktury Kč 20.392,-zpřesňují se hranice pozemků – místní komunikace u
 plnění rozpočtu k 31. květnu 2019: příjmy schválené
třech mostů a okolí
Kč 9.480.228,--; upravené Kč 9.581.386,--;
připomínky k vlakovým jízdním řádům – do 28.
skutečnost Kč 5.944.804,-- – příjmy na 62,05 %;
června 2019 doručte starostovi
výdaje schválené Kč 8.965.228,--; upravené Kč
dne 4. června 2019 Lichkov hostil správní radu
9.275.919,--; skutečnost Kč 5.892.545,-- – výdaje na
Sdružení obcí Orlicko – hlavní téma: syngltreky,
63,53 % – finka je vyvěšena na webu.
CSS, cyklostezky a účetní závěrka, valná hromada se
ková dne 25. června 2019 v Klášterci nad Orlicí

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 22. července 2019
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie
Foglová (5), Štěpán Kalous (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Zdeněk Brůna (6)
Neomluveni: Přizváni:
Hosté:
3x
Č.j: 59/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o úvěru č. 1209/10/LCD z 24.
června 2010 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy.
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Výsledek hlasování:
8–0–0
usnesení bylo schváleno.
Celé zápisy ze zasedání jsou dostupné na internetových stránkách Obce Lichkov v sekci Obecní úřad /
Zápisy zastupitelstva nebo přímo na http://www.lichkov.cz/zapisy-zastupitelstvo.
Nezačerněné originály zápisů, včetně písemných příprav, příloh a podkladů k jednotlivým usnesením,
jsou uloženy na Obecním úřadu Lichkov, dostupné na vyžádání.
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Významná jubilea
říjen:
Kulaxidis Teodor
Loufek Josef
Vaníčková Ludmila
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80
60

Lichkovské reminiscence
V neděli 4. srpna 2019, za krásného slunečního odpoledne, jsme se v počtu asi šedesáti hostů z obce a
z okolí, sešli v kostele sv. Josefa dělníka v Lichkově, k poslechu již druhých lichkovských reminiscencí.
Přivítáni jsme byli starostou obce, který nám ve stručnosti představil letošní opravu fasády kostela,
plány na další opravy a připomněl i 130. výročí položení základního kamene kostela. Potom již následoval
hudební program, který sestavil a celý odehrál na elektronické varhany pan Josef Kalous, lichkovský varhaník a
skladatel, za pomoci a doprovodu pana Ing. Pavla Stejskala na basovou trumpetu tenor B. 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 Mgr. Plíšek.
Děkujeme za krásný hudební zážitek a těšíme se na další podobná setkání.
Návštěvníci
Informace obce
platby za vodné a stočné – do konce měsíce září 2019 – po doručení faktury do schránky
očkování a čipování psů – v pátek 13. září 2019 od 09:00 do 10:00 hodin před hasičskou zbrojnicí
obecní knihovna – letní otevírací doba (květen – říjen) každou sudou středu od 15:30 do 18:00 hodin
kanalizace – opět se množí případy ucpaných čerpadel obecní kanalizace, zejména čerpacích stanic „u lávky“ a „u
třech mostů“; apeluji proto na všechny uživatele kanalizace, zejména na uživatele připojené na kanalizační stoky
prostřednictvím gravitačních přípojek (přípojky bez domovních čerpacích stanic), vlhčené ubrousky, hadry, odpadky
a zbytky jídel do kanalizace nepatří. Provozní řád kanalizace jasně uvádí, že kanalizace obce Lichkov je určena
pouze pro splaškové vody; je zakázáno do této svádět dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov,
ropné látky, barvy, ředidla a louhy; je nutné zamezit vniknutí písku, hlíny a kamenů, kovů, skla, plastů, dámských
hygienických potřeb, plen a ubrousků. Poučte i případné návštěvy. Prosím, vžijte se do situace zaměstnanců obce,
kteří ucpaná, a tedy nefunkční čerpadla, musí ručně čistit. Prosím, vžijte se i do situace vlastníků níže položených
nemovitostí napojených na kanalizaci gravitační přípojkou, když při nefunkční čerpací stanici hladina ve stoce
nastoupá na maximální hladinu a vzduch z kanalizace a z přípojek probublává do jejich koupelen a kuchyní. Toto by
nechtěl zažít nikdo z nás a přesto, díky nekázni a laxnosti některých z nás, toto opakovaně zažívají. Ucpaná čerpadla
jsou více namáhána a dochází k jejich většímu opotřebení a tím ke snížení jejich životnosti. Náklady na opravy a
obnovu jsou promítnuty do ceny stočného, které platíme všichni. Děkuji za pochopení a dodržování provozního řádu
kanalizace, starosta obce.
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Tenisový klub Lichkov, z.s.
V sobotu 3. srpna 2019 se uskutečnil již 17. ročník tenisového turnaje O pohár starosty obce Lichkov ve
dvouhře neregistrovaných mužů. Turnaj zahájil starosta obce Lichkov Mgr. Roman Richtr, který přivítal
celkem 15 hráčů, kteří byli rozděleni do čtyř skupin. Po rozlosování do skupin byli hráči seznámeni panem
Stanislavem Moravcem s herním řádem. Za tenisový klub Lichkov se turnaje zúčastnil Pavel Stejskal, kterému
se bohužel nepodařilo postoupit do finálového pavouka.
Celý den, nepřálo počasí, střídal se déšť se sluníčkem. Po 14 hodině se počasí umoudřilo a bylo možné
pokračovat v turnaji. Finálový zápas o první místo se bohužel dohrával v neděli 4. srpna 2019.
Část cen předával výhercům v sobotu předseda TK Lichkov pan Stanislav Moravec a finalisté turnaje
obdrželi nádherné poháry s věcnými cenami v neděli po finálovém utkání z rukou starosty obce Lichkov.

Výsledky turnaje:
1. Luděk Dostál (Králíky)
2. Adam Panchartek (Červená Voda)
3. Roman Leicht (Studené)
4. Roman Pham (Žamberk)
5. Tomáš Nam (Červená Voda)
6. Jiří Doleček (Červená Voda)
7. Roman Pross (Rychnov nad Kněžnou) 8. Radim Válek (Červená Voda)
za TK Lichkov Stanislav Moravec
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Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost
chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon. Většina chovatelů také ví o tom, že
některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech i tu skutečnost, že pro cestování do
zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.
Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od
roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině,
zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti
vzteklině neočipovaného psa. Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, se ničeho
obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se
pro ně tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování
proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, ale nechat svého psa očipovat.
Není se ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip
velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly
vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou
dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.
Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných
psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho
majitele.
Zdroj: http://www.stity.cz/oznameni/povinne-cipovani-psu/

Očkování a čipování psů v Lichkově
v pátek 13. září 2019 od 09:00 do 10:00 hodin před hasičskou zbrojnicí
veterinární zákrok provede MVDr. David Švestka, registrační číslo veterináře: 5640
s sebou očkovací průkaz psa
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Příroda kolem nás.
V minulém čísle jsme se seznámili s Chřástalem, Hvězdovkou a Květnatcem. Na jednu stranu mně potěšilo, že
Květnatec a Chřástal vyprovokovali několik spoluobčanů k diskuzi, kterou rozšířil Lichkovský občasník. Na
druhou stranu je smutné, jestli o zvláštnosti přírody u nás má zájem jenom pár občanů...
Další pozoruhodnost by bylo vhodné zmínit spíše v zimních měsících. To jsou vidět na zamrzlé Orlici lovecké
kousky zajímavého ptáčka. Není to Ledňáček, který bývá také někdy vídán, ale je to nenápadný Skorec vodní.
Tento zpěvný pták, který byl určen v roce 2009 za
ptáka roku, upoutá nejen svým zpěvem, ale i loveckou
šikovností a nezvyklostí – svoji potravu si vyhledává na
dně potoka!!! Chytá jepice, měkkýše a korýše a vůbec
mu nevadí potápět se do hloubky vodních toků. Když
je voda mělká, ponoří jenom hlavičku a pevným
zobáčkem obrací kamínky na dně vodního koryta, kde
se potrava nachází. Prudký tok řeky využívá tak, že se
ponoří proti proudu a nastavuje křídla tak, že jej tlak
proudící vody přitlačuje ke dnu. Protože vydrží pod
vodou až 10 vteřin, vydává se v zimních měsících (kdy
je voda částečně zamrzlá) i pod ledový krunýř.
Skorec vodní je velký jako Kos. Jeho dominantní barva
je hnědá, na hřbetě tmavší, na bříšku světlejší. Na
krku má bílou lysinku, která přechází do nápadně bílé
náprsenky.
Melichar
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
(obrázek nakreslila paní Kateřina Kalousová)
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Ohlédnutí za „Víkendem otevřených zahrad“
Jak mnozí z vás vědí z tisku, rozhlasu, televize a
internetu, ve dnech 8. až 9. června se ve velké části
Evropy koná tzv. víkend otevřených zahrad.
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad
veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl
v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během
druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s
velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé
Evropě.
V celé naší republice se této akce zúčastnilo 265
klášterních, zámeckých, botanických, ale i zajímavých
soukromých zahrad.
V pardubickém kraji bylo vybráno 7 zahrad, mimo
jiné i zahrada ing. Pavle Kuneše v Lichkově. Celkově
se akce v Lichkově zúčastnilo 150 lidí z odborných i
laických kruhů celé republiky. Zahrada, kterou majitel
nazval „Kouzelná zahrada“ mnoho lidí překvapila
svým netradičním řešením, rozsáhlými sbírkami
neobvyklých rostlin, keřů a stromů, vstřícností a
zasvěceným výkladem majitele.
Zahrada vznikla před 14 lety na výsypce suti a
skládce odpadků. Postupně byla přebudována
v zahradu ve stylu anglických venkovských zahrad
s japonskými prvky. Zahrada se rozkládá na několika
výškových úrovních. Jsou zde rozsáhlé sbírky
bambusů, japonských javorů, kapradin, bohyšek,
dlužich, okrasných trav a dalších rostlin. Jako deštník
se nad zahradou klene jeden z nejstarších stromů

v obci – 170 let starý jasan. Naprostou raritou je skála
vytvořená z 35 tun obrovských balvanů, porostlá
stovkami druhů skalniček.
Majitel po skupinách prováděl návštěvníky
zahradou s odborným asi hodinovým výkladem.
Následovalo malé pohoštění v přilehlé vinárně. Zde
návštěvníci mohli shlédnout výstavu dřevořezeb a
objektů 3D tisku, zapsat se do návštěvní knihy a
ochutnat čerstvý nesterilizovaný jablečný mošt.
Mnozí návštěvníci nešetřili chválou a dokonce se
vyjadřovali, že tak krásnou zahradu ještě neviděli.
Nechápali skutečnost, že zahrada na rozloze téměř půl
hektaru je dílem jediného muže. Drobné nedostatky a
sem-tam nějaký plevel byly vnímány vesměs kladně
jako kontrast k vyumělkovaným, trochu nudným,
zámeckým zahradám. Akci navštívil i zástupce fy
Gogole a vytvořil zde několik sférických fotografií,
které následně zanesl do svých map.
Byly vzneseny i výtky, že akce nebyla dostatečně
prezentována, což je asi pravda. Ale návštěvnost se
nedala odhadnout a velký počet lidí by se těžko
zvládal. Po skončení akce reagovalo mnoho
zájmových skupin s žádostí o komentovanou
prohlídku. Tu lze samozřejmě kdykoliv dohodnout
s majitelem na tel. 603336021.
Tak zas za rok!
/k/
Poznámka redakce: zasláno z e-mailu tegraf@seznam.cz
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TJ TATRAN LICHKOV
FOTBALOVÝ OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ III. TŘÍDY
Mistrovská fotbalová sezóna 2019/2020 začala 10. srpna a my jsme do ní vstoupili dvěma domácími zápas s Kerharticemi
a Dolním Třešňovcem a zápasem v Těchoníně. Soupiska mužstva doznala před sezónou 6 změn, přišli Václav Štěpánek
z Verměřovic, Lukáš Gerža z Letohradu a Milan Loufek z Králík a odešli Patrik Černohous do Těchonína, Egon Záleský
do Klášterce nad Orlicí a Lukáš Kalousek do Hanušovic. Před zápasem s Těchonínem byl dotažen přestup Jan Šplíchala
z Letohradu. Příchod Roberta Kroczaka z Těchonína je ještě ve fázi jednání. Na pozici trenéra vede mužstvo opět Radek
Filip.
1. kolo Lichkov – Kerhartice 2:3 (0:2)
V 15 min. dostal hostující Rossler příliš prostoru, navedl si míč z levé strany k velkému vápnu a s pomocí tyče překonal
Václava Noska, 0:1. V 17 min. jsme byli blízko vyrovnání, Jan Matoulek prošel přes několik hráčů, přihrál svému
bratrovi Martinovi a Pávek v brance Kerhartic musel ukázat všechen um, aby jeho střelu vytěsnil na rohový kop. V 21
min. jsme propadli ve středu pole a Motlova tečovaná střela poslala Kerhartice do dvougólového vedení, 0:2. Ve 40 min.
měl na kopačce snížení Vladimír Bednář, ale jeho „bomba“ skončila pouze na tyči. Vstup do druhého poločasu se nám
nevydařil, v 52 min. prokličkoval Kaplan mezi našimi obránci, pak obešel i Noska a bylo to 0:3. Prvního úspěchu jsme se
dočkali v 76 min., když Daniel Merta dostal míč za obranu a prostřelil Pávka, 1:3. V nastaveném čase, v 92 min., pak
ještě Filip Matoulek tečoval přímý kop Vladimíra Bednáře za záda Pávka, 2:3, ale více jsme nestihli, čas utkání uplynul.
2. kolo Lichkov – Dolní Třešňovec 6:4 (3:1)
Soupeř porazil v prvním kole Boříkovice 3:1 a tak jsme byli zvědaví, co předvede. Po třech letech se v našem dresu
objevil Lukáš Gerža a potvrdil, že je rozdílovým hráčem, tak jak ho známe. Velkou posilou bude jistě i navrátilec Milan
Loufek, který se však kvůli svalovému zranění objevil na hřišti až v 90 min. a to na 1 minutu v rámci taktického střídání.
Ve 2 min. zachraňoval Dolní Třešňovec na brankové čáře naši první útočnou akci, pak však hru vyrovnal a v 21 min. i
prověřil Václava Noska nebezpečnou střelou z přímého kopu. V 26 min. podběhl hostující brankář Valenta centrovaný
míč a Daniel Merta na zadní tyči získal našemu týmu vedení, 1:0. V 27 min. se opřel do míče Martin Matoulek a
překvapený Valenta děkoval dobře postavené brankové konstrukci. V 29 min. se Valenta marně natahoval po střele
Lukáše Gerži, 2:0. V 34 min. se Valenta zaskvěl při hlavičce Martina Matoulka a vytáhl ji nad břevno. V 41 min. našel
Lukáš Gerža před brankou volného Daniela Mertu a bylo to 3:0. V 43 min. Štarman potrestal neschopnost naší obrany
odkopnout míč a upravil na poločasových 3:1. V 53 min. Lukáš Gerža vystihl špatnou rozehrávku hostů a po kličce
Valentovi nám vrátil tříbrankové vedení, 4:1. V 55 min. Daniel Merta zamotal hlavu třem hráčům Třešňovce, aby poté
přihrál Lukáši Geržovi, jenž dokonal hattrick, 5:1. V 67 min. byl nedovoleně atakován Vladimír Bula a nařízený
pokutový kop sebevědomě proměnil šestnáctiletý benjamínek Filip Matoulek, 6:1. Výsledkově to v tu chvíli vypadalo na
jednoznačnou záležitost, ale v zbytku utkání jsme se prezentovali vlažným a nekoncentrovaným výkonem, čímž jsme
dovolili soupeři korigovat na 6:4. V 70 min. po nepovedeném odkopu Michala Kreusela se mezi střelce zapsal Dorazil,
6:2. V 86 min. snížil na 6:3 po standardní situaci Sita a v 91 min. dal z rohového kopu výsledku konečnou podobu
Betlach, 6:4. My jsme si v závěrečné dvacetiminutovce vypracovali dvě zajímavé možnosti. V 82 min. překopl z malého
vápna branku hostů Filip Matoulek a v 87 min. neprostřelil Valentu zblízka Petr Marek.
3. kolo Těchonín – Lichkov 1:1 (1:1) pk 4:2
Těsně před zápasem byl dotažen přestup Jana Šplíchala z Letohradu a tento mladý špílmachr naznačil, že bude velkou
posilou. Zápas jsme rozehráli skvěle, již ve 4 min. našel Václav Štěpánek přesnou přihrávkou nabíhajícího Michala Geržu
a ten překonal Jireše, 1:0. V 18 min. Jan Doleček neuhlídal Turnera a ten pod tělem Noska vyrovnal, 1:1. Tato branka
Těchonín nabudila a začal být v ofenzívě velmi nebezpečný. Ve 24 min., po chybě naší obrany, osamocený Turner opět
překonal Noska, naštěstí se Konopka stihl vrátit a míč odvrátit ještě před brankovou čárou. Ve 37 min. Nosek zlikvidoval
Turnerovi další tutovku a v 45 min. zasáhl výborně proti tvrdé střele Strnada. To už začalo být utkání vyhrocené, kdy
tomu velmi napomohla hlavní rozhodčí Jílková, která svůj nepovedený výkon ve druhém poločase ještě vystupňovala a
opakovaně nás poškozovala (občas i Těchonín) nesprávnými výroky. I po přestávce byl Těchonín aktivnější a v 52 min.
střelecky prověřil Noska. Další šanci si Těchonín vypracoval v 72 min., kdy byl po radě asistenta rozhodčího Šimka
posouzen zákrok Noska proti útočníkovi Těchonína jako penaltový. To neunesl na hřišti Michal Gerža a poté na lavičce
ani Andrej Lukáč a oba obdrželi po hanlivých výrocích na adresu rozhodčí Jílkové červenou kartu. K penaltě se postavil
Turner a napálil ji pouze do tyče! V 83 min. jsme si konečně vypracovali příležitost, při rohovém kopu zakončoval Bula
hlavou těsně vedle. O vítězi utkání rozhodli pokutové kopy a Těchonín při nich byl úspěšnější a vyhrál je 4:2, když je
proměnili Uhlíř, Scholz, Křivohlávek a Černohous. Za nás byl úspěšný pouze Michal Kreusel a Daniel Merta
Termíny dalších zápasů:
4. kolo 31.08. 16:00 Lichkov - Žichlínek B
6. kolo 14.09. 16:00 Lichkov - Rudoltice B
8. kolo 28.09. 15:30 Lichkov - Luková

5. kolo 07.09. 16:00 Žamberk B - Lichkov
7. kolo 21.09. 14:00 Ústí n. O. C - Lichkov
9. kolo 06.10. 15:30 Červená Voda - Lichkov
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10. kolo 12.10. 15:00 Lichkov - Kunvald
12. kolo 26.10. 14:00 Lichkov - Tatenice B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabulka po 2. kole:
KLUB
FK Kerhartice
TJ Sokol Helvíkovice
TJ SOKOL Tatenice B
1. FC Žamberk B
TJ Tatran Lichkov
Sokol Boříkovice
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí C
TJ Sokol Dolní Třešňovec
AFK Kunvald
TJ Sokol Rudoltice B
Fotbal Žichlínek B
FC Jiskra 2008 B
TJ SOKOL Těchonín
TJ Luková

Z
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1

11. kolo 19.10. 15:00 Helvíkovice - Lichkov
13. kolo 02.11. 14:00 Boříkovice - Lichkov
V
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

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

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

S
9:2
11:5
5:3
10:7
8:7
5:4
3:2
7:7
7:8
5:7
4:8
4:7
2:7
0:6

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

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

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

První dvě kola naznačila, kdo bude pravděpodobně v popředí tabulky. Helvíkovice s enklávou bývalých hráčů Žamberka
a Letohradu vedených Kovandou, Čadou, Ulvrem a posílenou o bývalého kanonýra Těchonína a Sopotnice Špačka?
S pádem do nejnižší soutěže jistě není spokojen Žamberk B. Na postup do okresního přeboru si dlouhodobě brousí zuby
v Kerharticích a mimo nezůstanou určitě ani rezervy Ústí nad Orlicí C a Tatenice B. Ve společnosti těchto týmů bychom
se rádi pohybovali i my.
Za TJ Tatran Lichkov Jaroslav Merta, předseda TJ

IX. ročník
3. srpna 2019
Pořadatel: Sokol Boříkovice

Výsledky zápasů:
Boříkovice – Červená Voda (Roman Holubec)
1:0
Lichkov – Těchonín (Martin Matoulek – Yurii Lazorka)
1:1
penalty 3:2
Lichkov – Boříkovice (Daniel Merta – Erik Borovička 2)
1:2
Těchonín – Červená Voda (Jakub Pasker, Martin Ďuriš, Patrik Roček)
0:3
Boříkovice – Těchonín (Roman Holubec – Filip Strnad)
1:1
penalty 6:5
Červená Voda – Lichkov (Jakub Pasker 2, Robin Kaplan – Filip Matoulek, Vladimír Bednář) 3:2
1.
2.
3.
4.

Konečná tabulka:
Sokol Boříkovice
FC Jiskra 2008 Červená Voda
TJ Tatran Lichkov
TJ Sokol Těchonín

Individuální ocenění:
Nejlepší střelec:
Jakub Pasker
Nejlepší brankář:
Jan Saňák
Nejužitečnější hráč:
Daniel Merta

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

8 bodů
6 bodů
2 body
2 body

(FC Jiskra 2008 Červená Voda)
(Sokol Boříkovice)
(TJ Tatran Lichkov)
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TURNAJ TROJIC V NOHEJBALE
Lichkov 13. července 2019
Účastníci:
1. BOBÍCI
2. SHEMALE
3. ŠPAFIKO
4. RŮŽOVÍ KOHOUTI
5. GEDOLO
6. LITRPŮL
7. SEDMIČKY
Výsledky:
SHEMALE
ŠPAFIKO
RŮŽOVÍ KOHOUTI
LITRPŮL
SEDMIČKY
BOBÍCI
ŠPAFIKO
RŮŽOVÍ KOHOUTI
GEDOLO
SEDMIČKY
BOBÍCI
SHEMALE
RŮŽOVÍ KOHOUTI
GEDOLO
LITRPŮL
BOBÍCI
SHEMALE
ŠPAFIKO
GEDOLO
LITRPŮL
SEDMIČKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Karel Macháček, David Ordoš, Michal Kreusel)
(Filip Matoulek, Jan Matoulek, Martin Matoulek)
(Radek Filip, Jaroslav Kovanda, Roman Špaček)
(Matouš Konopka, Václav Štěpánek, Jakub Kaplan)
(Jan Doleček, Lukáš Gerža, Milan Loufek)
(Jaroslav Merta, Ladislav Novák, Roman Zecha)
(Jiří Dulovec ml., Pavel Michalčák, Ivo Souček)
-

Konečné pořadí:
LITRPŮL
ŠPAFIKO
SHEMALE
RŮŽOVÍ KOHOUTI
BOBÍCI
GEDOLO
SEDMIČKY

SEDMIČKY
LITRPŮL
GEDOLO
RŮŽOVÍ KOHOUTI
ŠPAFIKO
SHEMALE
BOBÍCI
SEDMIČKY
LITRPŮL
GEDOLO
RŮŽOVÍ KOHOUTI
ŠPAFIKO
SHEMALE
BOBÍCI
SEDMIČKY
LITRPŮL
GEDOLO
RŮŽOVÍ KOHOUTI
ŠPAFIKO
SHEMALE
BOBÍCI

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

Body
12
10
6
6
4
4
0

Sety
12:3
11:4
7:8
6:8
8:9
6:9
3:12
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(9:10, 10:7, 10:4)
(7:10, 10:5, 7:10)
(10:5, 10:5)
(10:6, 10:4)
(7:10, 2:10)
(8:10, 10:6, 8:10)
(10:7, 6:10, 10:7)
(10:7, 7:10, 10:5)
(10:9, 6:10, 4:10)
(9:10, 4:10)
(10:5, 10:9)
(6:10, 4:10)
(7:10, 10:6, 10:8)
(10:8, 6:10, 10:7)
(10:4, 10:4)
(10:9, 6:10, 5:10)
(10:7, 10:3)
(10:2, 10:4)
(10:7, 4:10, 3:10)
(10:6, 10:8)
(2:10, 10:3, 3:10)

Fotbalový turnaj mužů, Lichkov 6. července 2019
Účastníci:
TJ Tatran Lichkov
(3. třída, Okresní fotbalový svaz Ústí nad Orlicí)
TJ Tatran Polianka
(7. liga - JUH - Oblastní fotbalový svaz Trenčín, Slovensko)
TJ Tatran Písařov
(3. třída, Okresní fotbalový svaz Šumperk)
TJ Sokol Verměřovice
(2. třída, Okresní fotbalový svaz Ústí nad Orlicí)
Rozhodčí: Radim Doskočil, Lukáš Pinkava, Michal Depeš.
Semifinále:
TJ Tatran Polianka - TJ Sokol Verměřovice
Branka: Navid Latyphi
TJ Tatran Lichkov - TJ Tatran Písařov
Branky: Lukáš Gerža - Oldřich Voráček

1:0 (1:0)
1:1 (0:0) pk 4:3

O 3. místo:
TJ Sokol Verměřovice - TJ Tatran Písařov
Branky: Michal Hynek 2 - Ondřej Ščambura

2:1 (0:0)

Finále:
TJ Tatran Lichkov - TJ Tatran Polianka
Branky: Matouš Konopka - Matúš Tomášek 2

1:2 (1:2)

Konečné pořadí turnaje:
1. Polianka, 2. Lichkov, 3. Verměřovice, 4. Písařov
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč Matúš Tomášek (Polianka), nejlepší brankář Peter Svinkásek (Polianka).
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okénko tak, že dosáhl na klíč, který byl zevnitř.
Pak už věci nabraly rychlý spád. Pan Kuneš, sám
po těžkém úrazu, se mnou nebyl schopen
ani hnout. Okamžitě mě zabalil do deky a zavolal
záchranku. Pak zburcoval sousedy, kteří mě
snesli po úzkých točitých schodech do sanitky.
Chtěl bych znovu poděkovat panu Ing. Pavlu
Kunešovi za jeho všímavost a obětavost. Bez
jeho pomoci bych tu dnes možná už nebyl.
Samozřejmě také děkuji i všem ostatním, kteří se
podíleli na mém převozu do nemocnice.
Díky, sousedé!!!
Josef Kastner

Před několika týdny uplynulo 5 let od události,
která mi změnila život.
Osudný den jsem se v patře svého domu sprchoval a
uklouzl v koupelně na kluzké podlaze.
Bohužel jsem si při pádu zlomil krček levé nohy.
Nebyl jsem schopen se ani s pomocí rukou a
zdravé nohy pohnout z místa. Ležel jsem mokrý na
studené
podlaze
a
přemýšlel,
co
budu
dělat.
Po chvíli bezradného přemítání jsem začal volat o
pomoc. Chvíli jsem se odmlčel a čekal
nějakou reakci. Ticho. Bohužel všechna okna mého
bytu byla zavřená a mé volání stěží mohl
někdo uslyšet.
Asi 200 metrů od mého domu ještě něco venku
poklízel
pan
Kuneš.
Jak
mi
později
vyprávěl, zaslechl, jakoby z velké dálky, nějaké
volání. Zprvu tomu nevěnoval pozornost.
Když se to ale několikrát opakovalo, zpozorněl.
To už rozpoznal slova "pomóóóc". Nedalo
mu to a šel za hlasem. U obecního úřadu už mu bylo
jasné, že zvuky vycházejí z mého domu.
Všechny dveře však byly zamčené. U postranních
dveří se mu podařilo vymáčknout dveřní

Zajímavé akce, projekty, kroužky, podpora, rozvoj školství, spousta dřiny ale
také zábavy – to a mnohem víc je Místní akční plán vzdělávání.
V novém školním roce máme pro děti, rodiče i pedagogy připraveno mnoho akcí a
zajímavostí. Opět budeme otevírat všechny čtyři úspěšné volnočasové kroužky
pro děti do 15 let, které budou zcela zdarma, pro rodiče a pedagogy plánujeme
další semináře, workshopy i ukázkové hodiny. Všechny mateřské i základní školy
na našem území jsou do projektu MAP II již zapojeny a snažíme se je podporovat a
rozvíjet. Všechny informace, fotky i plánované akce můžete sledovat na našem
webu:
https://www.maporlicko.cz/
a
facebooku:
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií.
Bc. Lucie Osuská, Administrativní pracovnice MAP
MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk
Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 220 výtisků o 16 stranách a bylo Vám bezplatně
doručeno až do Vaší schránky.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci listopadu na měsíce listopad a prosinec
2019. Předpoklad uzávěrky pro podávání příspěvků je do 25. října 2019 včetně (pátek). Své příspěvky můžete
podávat v libovolném formátu. Práci a čas 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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