Memoriál četaře Arnošta Hrada; Králíky 25. září 2019 – více na str. 2; foto: ZŠ a MŠ Lichkov

Co se mění v naší škole
Vážení čtenáři,dovolte mi, prosím, stručně se
zmínit o některých změnách, které proběhly u nás ve
škole proto, aby školu posunuly mezi moderní školská
zařízení v kraji.
V období prázdnin došlo k naprosté proměně
prostoru šaten. A vzali jsme to pěkně od
podlahy…opravdu. Výměna podlahy, vyřezání
šatnových klecí, vymalování, moderní šatnový
To vše stálo samozřejmě velké množství peněz.
nábytek a rázem se ocitáme v prostoru plném světla a
pohody. A ten nás každý den ve škole vítá a rádi Obec o svou školu dbá a tímto jí děkuji. Starostovi
v něm ještě před odchodem posedíme a zahrajeme si obce, i zastupitelům. Ale škola peníze také získala
v rámci projektů. Jsme rádi, že se nám podařilo
nějakou hru. Prostě opravdu máme pěkné šatny.
v projektech uspět.
4 000,-Kč od Českých lesů budou použity na
nástroje pro práci se dřevem pro školní družinu. Další
nemalé peníze škola získala v rámci projektu Šíření
příkladů dobré praxe a to 855 200Kč na vybavení
školní počítačové učebny, která bude sloužit nejen pro
výuku IT dovedností, ale i pro nejmodernější výuku
cizích jazyků. Učebna bude využívána i pro výuku
dalších předmětů, což se přirozeně velmi nabízí při
práci v odděleních. V rámci projektu si učitelé také
osvojí nové dovednosti pro práci v učebně. Projekt
bude realizován v tomto a příštím školním roce.
Nevím, jak Vy, ale já bych byla určitě ráda, kdyby
se mé dítě v takové škole mohlo vzdělávat.
Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

Memoriál četaře Arnošta Hrada

Dalším
prostorem,
který
byl
výrazně
modernizován, je školní jídelna. Byla položena nová
podlaha, vymalovalo se. Nové stoly a především
krásné barevné židle jídelnu rozsvítily. A teď už se
pracuje jen na dodělání výzdoby, které se ujala paní
učitelka Irena Kosková. A hned nám lépe chutná.
Ve školní kuchyni je průběžně modernizováno
zařízení. Nerezové stoly postupně nahrazují staré, byly
zakoupeny nové lednice a zařízení potřebná
k modernímu
způsobu
přípravy
pokrmů.
Předpokládáme, že v příštím roce bude pořízen i
konvektomat.
V průběhu prázdnin byl také podle plánu
zrekonstruován prostor pro naše nejmenší – tedy
prostor MŠ.

25. září 2019 jsme se všichni vypravili do Králík na
dělostřeleckou tvrz Hůrka.Počasí nám moc nepřálo.
Přesto jsme vyrazili do závodu i s paní učitelkou
Koskovou.Závod nebyl vůbec lehký. Museli jsme
vyběhnout mnoho schodů, vyměnit kolo u auta,
poskytnout první pomoc a odpovědět na mnoho
otázek. Skončili jsme na 4. místě.Příště to snad bude
lepší.
David Mucha

Rekonstrukce MŠ

Naše školka

Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás seznámila
s rekonstrukcí, která proběhla v letních měsících
v mateřské školce. Díky paní ředitelce, která uvolnila
finance na tuto akci a pracovníkům obce, kteří za nás
všechnu těžkou práci vykonali se podařilo v září
otevřít krásné opravené prostory.
V loňském roce se jako první vyměnily letité
kovové postýlky za nové, moderní, skladné a lépe
manipulovatelné. Proto jsme se rozhodli požádat
vedení školy, zda bychom mohli vyměnit nábytek
školky za moderní, vzdušný a plně funkční. Setkali
jsme se s kladnou odezvou, a tak se do toho pustili.
Nejprve nás čekalo velké stěhování a vytřídění
nábytku, který nám již nebude sloužit, poté uložení
hraček tak, aby se celý prostor mohl vymalovat a
dokončit kobercové lišty. Za finanční podpory z obce
se mohly také vyměnit staré dveře za nové.
Díky nábytku, který je vyroben na míru, tak vznikla
krásná otevřená třída. Tyto prostory jsme rozdělily do
tzv. „center aktivit“, které jsou v předškolním
vzdělávání tak atraktivní a přehledné pro práci s dětmi
a pro děti samotné. Vznikla nám tak krásná a plně
funkční centra jako jsou např. Domácnost, Pokusy a
objevy, Dílna, Ateliér, Kostky, Knihovna a Stolní hry.
Velkou radost udělala dětem tabule, kterou mohou
používat a kreslit tak na velkou plochu.
Tímto mi dovolte Vás srdečně pozvat na „Den
otevřených dveří“, který se koná 1. listopadu od 14
hodin a tak si prohlédnout prostory celé školy.
Petra Kašková, učitelka MŠ

Letošní nový školní rok jsme zahájili 2.září 2019
kdy jsme se s dětmi přivítali v naší krásné
zrekonstruované školce. První dny jsme se věnovali
seznamování dětí nejen s novými kamarády, ale i s
novými hračkami a novým prostředím školky. Již
20.září jsme se vydali na náš první výlet. Společně se
žáky ze základní školy jsme vyrazili autobusem do
Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové, kde jsme se
dozvěděli mnoho zajímavostí o naší sluneční soustavě
a o vesmíru. 21.září 2019 jsme opět společně se žáky
ze základní školy, na obecním úřadě v Lichkově,
přivítali nejmenší občánky naší vesnice. Přednesli
jsme básničky a zazpívali písničky, při kterých nás na
kytaru doprovodila naše nová paní vychovatelka ŠD
Daniela Pretoriusová.14.října 2019 jsme se vydali
vlakem na dopolední výlet do Králík, kde jsme
navštívili Království sov. Kromě různých druhů sov
jsme viděli také třeba krkavce nebo sokoly. Všem se
nám tam moc líbilo. Během měsíce října jsme také
uspořádali soutěž ve sběru kaštanů, k dnešnímu dni již
děti přinesli přes 200 kg kaštanů, které poslouží jako
zpestření stravy pro lesní zvířata. A teď na co se
můžeme těšit v nejbližší době?? 31.října 2019 nás
čeká opět společný výlet, a to do Skanzenu na
Veselém kopci. 1.listopadu 2019 proběhne v naší
školce a škole Den otevřených dveří. Také už
začínáme tvořit výrobky a nacvičovat vystoupení na
Vánoční Jarmark. Poslední prosincovou akcí bude
vánoční koncert pořádaný ZUŠ Králíky, a pak už se
budeme těšit na příchod nového roku.
Pavla Jelínková, učitelka MŠ

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 9. září 2019
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie
Foglová (5) – příchod v 18:06 hodin, Štěpán Kalous (7) a Ing. Miloš Praus (8)
Omluveni:
Zdeněk Brůna (6) a Alexandra Stejskalová (9)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
2x
Č.j.: 60/19:Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 4. září 2019 – bez
výhrad.

Č.j.: 61/19:Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 29. srpna 2019 – bez
výhrad.
Č.j.: 62/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Obce Lichkov na období let
2020–2023 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 63/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí podnět pana Ing. Pavla Kuneše ze dne 15. července
2019 a stanovisko Ministerstva vnitra ČR z dne 25. července 2019, pod Č.j.:MV-100412-3/ODK-2019 – dle
přílohy – bez výhrad.
Č.j.: 64/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Zásady pro pronájem pozemků ve vlastnictví Obce
Lichkov“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 65/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pod
Č.j.:OULi/712/eč.816/2019-STAR – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 66/19:Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup pozemkových parcel č. 381/8 a 383/2, obě obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o celkové výměře 58 m2, za částku ve výši
Kč 2.920,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup pozemkové parcely č. 917/5, obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 575 m2, v elektronické aukci s vyvolávací cenou Kč
115.000,-- 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, a to bez příhozu.
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Výsledek hlasování:
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Usnesení nebylo schváleno.
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Č.j.: 67/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok
2019 – II. kolo, ev. č. smlouvy OKŘ/19/24782, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161, poskytována účelová
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč 27.000,--, na pořízení zásahových oděvů – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 68/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci, složení
komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi (v obou případech Ing. Josef Franc – specialista na výběrová
řízení CSS Sdružení obcí Orlicko, dále starosta a místostarosta obce Lichkov, případní náhradníci předsedové
finančního a kontrolního výboru, v navrženém pořadí), vše pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Sociální
byty v obci Lichkov.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
-

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

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 69/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Protokol o kontrole OSSZ Ústí nad Orlicí č.
702/19/670, ze dne 29. července 2019 – bez výhrad.
Č.j.: 70/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu
svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2018“, valnou hromadou svazku konanou dne 25. června 2019 – bez
výhrad.
Č.j.: 71/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 10/2019 ze dne 17. července
2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 72/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 11/2019 ze dne 9. září 2019“ – dle
přílohy.
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 73/19:Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizaci investičního záměru „Sociální byty v Lichkově“
dle přípisu Státního fondu rozvoje bydlení ze dne 6. září 2019 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
-

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Informace obce podané na zasedání ZO dne 9. září 2019
na dalších třech místech; opravy provádí obec
 vodovod – proběhly dvě etapy oprav vodovodu
sama; v souvislosti s opravou uzávěrů bude
(výměna šoupat na hlavním řádu – 3x přivaděč 150
aktualizována databáze odběratelů v informačním
mm u čp. 4 + výměna hydrantu, 1x 100 mm před
systému obce SOIKA, kdy budou SMS zprávy
čp. 66, 1x 150 mm + 2x 100 mm u čp. 17 a 3x 100
odcházet pouze těm, kterých se to týká
mm u čp. 30); cílem je obnovit funkčnost uzávěrů
za účelem rozčlenění řádu na menší úseky, aby  je zpracována PD – odborný posudek na posílení
v případě poruchy nebo opravy bylo možno uzavřít
vodního zdroje obce Lichkov
pouze opravovaný úsek vodovodu a ostatní části
 o prázdninách proběhla oprava podlah ve škole,
obce aby byly stále zásobovány vodou; do
výmalba, je nový nábytek ve školce a v šatnách,
července 2017 se musela uzavírat celá obec, a to
v září bude ještě nový nábytek v jídelně, byly
včetně přivaděče k čp. 4; při opravě dne 6. září
zakoupeny nové lednice do kuchyně; škola získala
2019 již byla část obce bez výpadku;
dotaci na počítačovou učebnu
v následujících dnech se budou vyměňovat uzávěry

 byla dokončena oprava podlah v hasičárně – nově
tlakové betony s hydroizolací, proběhne ještě
oprava stěn, výmalba, kompletace elektra a
broušení a hydrofobní nátěr podlah
 probíhají dokončovací práce na přechodu pro
chodce před čp. 16; po dokončení ještě kolaudace
 oprava fasády kostela byla dokončena, vše je
zaplaceno a na SZIF vyúčtováno, dotaci máme na
účtu
 oprava obecního auta – Škoda Roomster + čištění
interiéru a exteriéru
 čeká nás oprava traktoru před zimní sezónou
 legiovlak a prázdninová akce ve Vojenském muzeu
Lichkov – předsedající poděkoval osazenstvu
muzea a pomocníkům za vydařené akce
 Lichkovské reminiscence – předsedající poděkoval
účinkujícím za krásnou akci
 očkování psů – dne 13. září 2019 v době od 09:00
do 10:00 hodiny proběhne očkování a čipování
psů, dle zájmu pejskařů možnost opakování akce
 dne 2. října 2019 je naplánováno další setkání
seniorů a besedou s cestovatelem a s promítáním
fotografií
 posvícenská zábava v sobotu dne 12. října 2019
 v pátek 6. prosince 2019 – Lesy ČR pořádají
vystoupení trubačů v lichkovském kostele

 dne 23. prosince 2019 tradiční Vánoční vigilie
v lichkovském kostele
 obecní ples v pátek dne 17. ledna 2020
 fabrika – obec podala exekutorovi Návrh na určení
lhůty, kterým by se mělo řízení urychlit, krajský
soud návrh schválil a exekutorovi přikázal do
řízení zapsat dědice, exekutor návrh obce na určení
lhůty zamítl, obec se odvolala – čekáme na
rozhodnutí krajského soudu
 nedoplatky vůči obci k 9. září 2019 (nedoplatky po
splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 48.578,-(původně Kč 53.037,--, z toho Kč 3.459,-- je
přihlášení do insolventního řízení), vodné a stočné
za 2015 a 2016 Kč 6.269,-- (vše přihlášeno do
insolventního řízení), vodné a stočné za 3/3 2018
Kč 0,-- (původně Kč 906,--), vodné a stočné za 1/3
2019 Kč 3.227,-- (původně Kč 46.506,--), odpady
do 2016 Kč 9.769,-- (vše přihlášeno do
insolventního řízení), neuhrazené faktury Kč
19.579,-- (původně Kč 20.392,--)
 plnění rozpočtu k 31. srpnu 2019: příjmy schválené
Kč 9.480.228,--; upravené Kč 9.818.971,--;
skutečnost Kč 8.516.623,-- – příjmy na 86,74 %;
výdaje schválené Kč 8.965.228,--; upravené Kč
9.777.010,--; skutečnost Kč 8.742.562,-- – výdaje
na 89,24 % – finka je vyvěšena na webu
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Významná jubilea
listopad:
Faltus Jaroslav
Brůnová Květoslava

81
60

prosinec:
Vaníčková Věra
Vašíček Luboš
Hořínková Zdenka

80
70
65

Setkání seniorů
Letos již podruhé, Sbor pro občanské záležitosti obce Lichkov, společně s Obcí Lichkov, uspořádal
odpolední setkání pro naše seniory. Ve středu dne 2. října se v lichkovské restauraci U nádraží sešlo na
čtyřicet posluchačů, kterým se podařilo výčep zaplnit do posledního místa. Na programu byla beseda
s profesionálním fotografem Rostislavem Bartoněm, pod názvem „Krajinou příběhů“ a s promítáním
jeho fotografií z Orlických hor. Přednášející do besedy chytře zapojil většinu posluchačů, když promítl
i několik fotografií z blízkého okolí a z historie naší obce. Posezení se protáhlo až do odpoledních
hodin. Drobné občerstvení zajistila obec ve spolupráci s obecní knihovnou.
Redakce

Vítání občánků dne 21. září 2019, zleva: Šárka Faltusová s rodiči Ing. Stanislavem Faltusem a Bc. Barborou
Plajerovoua Lukas Walter s maminkou Lenkou Walterovou, otec Michal Walter stojí za fotoaparátem.
Foto: Michal Walter
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Předvánoční troubení
Vážení čtenáři, tímto nevelkým povídáním o lovecké
hudbě si Vás dovoluji pozvat na koncert Trubačů
Zábřeh – jednoho z nejlepších trubačských souborů u
nás, který se uskuteční dne 6. prosince v kostele sv.
Josefa v Lichkově.
Lovecká hudba u nás v současné době prožívá
„malou renesanci“. Patří k mysliveckým tradicím a
myslivečtí trubači dnes nechybí téměř na žádné lovecké
akci.
A jaké byly počátky lovecké hudby a jaká je dnes?
Již v královském svatovítském pokladu jsou uloženy
dva umělecky vyřezávané lovecké rohy, zvané olifanty,
které používal při lovu již sám český král a římský císař
Karel IV.
Lovecké troubení doprovázelo lovce od pradávna,
avšak o jeho zdokonalení a rozšíření v Čechách a celé
střední Evropě se měrou nebývalou zasloužil hrabě
František Antonín Sporck, osvícený šlechtic, jehož
netřeba představovat, neboť toto jméno je jednoznačně
spojeno s barokním areálem Kuksu.
Hrabě Sporck byl, velkým příznivcem myslivosti,
zakladatelem řádu sv. Huberta, zavedl u nás parforsní
hony, chovy loveckých psů, zakládal obory, bažantnice i
kačenárny.
Na přelomu 17. a 18. století poslal právě on dva
české myslivecké mládence – Petra Rohlíka a Václava
Švejdu – k markýzi Marcu A. Dampierrovi, vrchnímu
lovčímu na dvoře Ludvíka XIV., tvůrci a obnoviteli fanfár
ve Versailles.
Ti se tam za dva roky naučili tak výtečně troubit, že u
nás poté vycvičili další žáky a spolu s nimi se tento
krásný zvyk dále šířil.
Lze jmenovat mnoho dalších osobností, které mají
zásluhy o rozvoj loveckého troubení, například Leopolda
Koželuha (1747–1818), vynikajícího českého hudebníka
a skladatele, který působil jako učitel hudby
arcivévodkyně Marie Alžběty, dcery Marie Terezie –
dodnes se hrají jeho překrásné fanfáry jako
Tereziánská, Desavská, a další.

Dalším je autor loveckých fanfár Ondřej Anton
(1754–1831), schwarzenberský trubač na zámku
v Českém Krumlově, který důkladně znal průběhu honu
a jehož skladby, zejména pro sbor šesti trubačů, měly
praktické užití i velmi přesný popis děje – například
skladba Zvěř směřuje k vodě, byla signálem pro lovce,
kteří na ni čekali u vodní překážky a ke které byla zvěř
natláčena.
Daleko později v naší novodobé historii, v roce 1936,
přijala tehdejší Československá myslivecká jednota za
oficiální a jednotné “Signály pro lesnici B“ (správněji
“Hlaholy pro borlici B“) složené profesorem Ing.
Antonínem Dykem. Profesor Dyk se narodil v roce 1871
v myslivně Harabaska v Kbelanech u Stříbra, lesnické
vzdělání získal na HochschulefürBodenkultur a po jejím
absolvování prošel mnoha pozicemi v lesnické praxi od
adjunkta až po ředitele lesů a statků. V roce 1920 se
stal docentem ochrany lesů a myslivosti na nově vzniklé
Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně.
Protože profesor Dyk byl nejen vynikajícím lesníkem,
ale i básníkem a skladatelem, vytvořil již výše zmíněné
a proslulé Signály pro Lesnici B a v roce 1947 pak
rozšířené lovecké signály pro lesnici B a slavnostní
fanfáry pro lesní rohy F, které se dodnes s oblibou hrají.
Čeští myslivci jsou tak jediní v Evropě, kteří mají
ucelený soubor vlastních oficiálních signálů a
nepoužívají při provozování praktické myslivosti signály
německé. Jednotlivé melodie byly podloženy textem,
údajně pro lepší zapamatování. Tyto signály dnes proto
můžeme nejen slyšet, ale i zpívat, jsou známy pod
názvem Trubačské desatero.
Přestože ještě nevím, jaký program a jaké skladby si
pro nás Trubači připraví, věřím, že i pro Vás bude tento
koncert jedinečným hudebním zážitkem. Nejen proto se
přijďte podívat.
Zastavme se na chvíli v uspěchané době a
zaposlouchejme se do tónů lesních rohů a lesnic.
Za LČR, s.p., Lesní správu Lanškroun,
Jana Trejtnarová
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Mezinárodní cvičení – únik nebezpečné látky při nehodě vlaku s autobusem
Ve středu 18. září 2019 jednotky požární ochrany
spolu s polskou jednotkou likvidovaly následky
nehody vlaku s autobusem na nechráněném
železničním přejezdu tratě 025 v prostoru vlakové
zastávky Červený Potok. Při střetu vlaku s autobusem
bylo uvnitř autobusu zraněno osm osob. Z nákladního
vlaku – cisterny došlo k úniku nebezpečné látky.
Důležitá byla identifikace uniklé látky, záchrana osob
z vozidel a dekontaminace.
Zásah byl velmi náročný, protože se v místě
nehody nacházelo více osob s různě vážným
zraněním. Hasiči museli zajistit podmínky pro
poskytnutí první pomoci, zjistit počet zraněných osob
a rozsah jejich zranění. Nehoda představovala
zvýšené nebezpečí vzniku požáru a více míst na
možný únik provozních náplní. Důležité bylo zajistit
nouzové přežití raněných s ohledem na povětrnostní
podmínky a psychosociální pomoc.
Při cvičení byla využívána metoda třídění obětí
START (S – snadná, T – terapie, A – a, R – rychlé, T
– třídění), která se používá pro třídění osob
postižených mimořádnou událostí v případě většího
počtu obětí, kdy je nedostatek zdravotnického
personálu vzhledem k počtu obětí. Cílem je stanovit
prioritu transportu obětí na stanoviště třídění raněných
v prostoru pro poskytnutí zdravotní péče, kde je jim
poskytována odborná zdravotnická péče zpravidla
záchranáři zdravotnické záchranné služby.
Do cvičení se zapojilo devět jednotek požární
ochrany, z toho jedna jednotka byla z Polska. Dále se
cvičení účastnila Policie ČR, hasiči Správy železniční
dopraví cesty, CS Cargo a Zdravotnická záchranná
služba Pardubického kraje.
„Zdravotnická záchranná služba Pardubického
kraje zapojila do cvičení “Bezpečné pohraničí”
pořádaného HZS. Oddělení krizové připravenosti ZZS
Pardubického kraje naplánovalo procvičení činností,
a to ve dvou oblastech – nácvik komunikace a práce
Zdravotnického operačního střediska ZZS PAK spolu
s nácvikem komunikace a činností záchranářských
posádek na místě vzniku mimořádné události. Jsme
rádi, že se přeshraniční spolupráce při vzniku
mimořádných situací nadále upevňuje a můžeme tak
lépe pomáhat našim pacientům,“ uvedl ke cvičení
mluvčí ZZS Pardubického kraje Bc. Aleš Malý, DiS.
Hasiči v místě cvičení zachraňovali zraněné osoby,
ale také museli likvidovat nebezpečnou látku, která
unikala z cisterny na železnici. Nebezpečné jsou
každé látky, jejichž vlastnosti mohou tvořit významné
riziko pro člověka, životní prostředí nebo majetek.
Každá z nebezpečných látek představuje určité
nebezpečí – výbušnost, hořlavost, samovznětlivost,

schopnost reakce s vodou, chemickou nebo fyzikální
nestálost, jedovatost, radioaktivitu, žíravost, přičemž
jedna látka může mít i několik nebezpečných
vlastností. Havárie nebezpečné látky představuje
takový stav, kdy se látka dostává mimo kontrolu – u
požáru, únikem při výrobě, dalším zpracování,
skladování a zejména pak při její přepravě, jako
v tomto případě.
Nebezpečnou látkou byla kyselina chlorovodíková
– je to velmi silná kyselina, těkavá a bezbarvá
kapalina. Patří mezi velmi silné žíraviny. Kyselina
chlorovodíková leptá, při zasažení je třeba poraněné
místo důkladně několik minut oplachovat tekoucí
vodou
(případně
ještě
poté
zneutralizovat
hydrogenuhličitan sodným – tedy jedlou sodou), při
zasažení očí je nutné provést velmi důkladný výplach.
Následně je nezbytně nutné co nejrychleji vyhledat
lékařskou pomoc. Poleptání očí koncentrovanou
kyselinou většinou končí slepotou.
Při likvidaci nebezpečné látky, v tomto případě
kyseliny chlorovodíkové, museli hasiči dodržovat
následující taktický postup:
příjezd z návětrné strany, vytyčení nebezpečné
zóny,zjistit druh nebezpečné látky, řidič, svědci,
dalekohled, průzkum (nákladový list, značeni dle
ADR, RID), zhodnotit možnosti likvidace havárie v
souvislosti s přítomnými silami a prostředky, povolání
speciálních sil a prostředků, uzavření místa havárie –
vnější zóny, vytyčení týlového prostoru – vystrojovací
stanoviště, odpočinkové stanoviště a vytyčení
nástupního prostoru, nástupní stanoviště, kontrolní
bod, vytyčení dekontaminovaného stanoviště,
vyproštění raněných z nebezpečné zóny, sledování
doby nasazení zasahujících v nebezpečné zóně,
vybudovat trojnásobnou protipožární ochranu (voda,
pěna, prášek) – mimo neb. zónu, průzkum maximální
ochrana, co nejmenší počet zasahujících, jištění
zasahujících, zabránění šíření havárie – záplaty,
uzavření ventilů, ohrazení, použití improvizovaných
prostředků (zátky, klíny, zemina), přečerpání a
omezení rizika havárie – vyloučení zápalných zdrojů,
evakuace.
Cvičení bylo provedeno jako taktické v souladu s
odbornou přípravou jednotek PO a složek IZS s účastí
hasičské jednotky z Polské republiky v rámci
společného projektu „Bezpečné pohraničí“, a také v
souladu s Pokynem KŘ HZS Pak 13/2019.
Na místě zásahu bylo i mobilní operační a
informační středisko hasičů Pardubického kraje. V
rámci cvičení byl testován nový systém informování
Search and rescuenow – systém vyrozumění v dané
lokalitě, která je postižena mimořádnou událostí.
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Operační a informační středisko hasičů tak má
možnost vyrozumět všechny obyvatele, kteří mají
mobilní telefon a mimořádná událost by je mohla
nějakým způsobem zasáhnout.
Cílem cvičení bylo: vzájemné seznámení mezi
složkami IZS se svými taktickými možnostmi,
procvičení součinnosti v oblasti operační i taktické;
seznámení polských partnerů projektu s možnostmi
složek IZS z příhraniční oblasti Králicka; procvičit
součinnost složek IZS při společném zásahu, zejména
v oblasti spojení a komunikace; součinnost složek IZS
a JPO HZSP SŽDC a součinnost s krizovým štábem
města Králíky.
Přeshraniční spolupráce je velmi důležitá.
Evidujeme již řadu společných zásahů, a je dobré
zdokonalovat se po jazykové stránce, po stránce
odborné při různých zásazích, znát vybavení
zasahujících jednotek z Polska a Česka. Připomeňme
zásah, při kterém jednotka z Pardubického kraje
vyjížděla do polského Niemojowa v Orlických
horách, kde došlo k požáru penzionu. Z Pardubického
kraje na výzvu Krajského operačního a informačního
střediska HZS Královéhradeckého kraje k požáru
penzionu spěchala jednotka profesionálních hasičů ze
Žamberku. U zásahu v rámci přeshraniční spolupráce
zasahovalo zejména osm jednotek z Polska, čtyři
jednotky z Královéhradeckého kraje a jedna
z Pardubického kraje. Plameny spolykaly zejména
přístavek u penzionu a poškozen byl i samotný
penzion. V objektu se naštěstí nikdo nenacházel.
Jednou z velkých událostí byl také společný zásah
na požár lesa v Dolní Moravě. Druhý stupeň
požárního poplachu byl 25. července 2019 vyhlášen v
Dolní Moravě, kde hořel lesní porost. Stoupající kouř
byl vidět z velké dálky. Hořelo pod rozhlednou
Klepáč. Hasičům komplikoval likvidaci požáru
členitý terén a velmi strmé stráně. Na místo byl
povolán vrtulník, který hasičům pomáhal s likvidací
požáru. Plameny se šířily směrem na město Králíky.
Pomoc hledali hasiči i na polské straně. Přijeli tak i
hasiči z Miedzylesie. Požár dostali hasiči pod kontrolu
po pěti hodinách od nahlášení události na operační a

informační středisko hasičů. Příčinou vzniku požáru
bylo kouření v přírodním prostředí. Škoda byla
vyčíslena na 100 tisíc korun a uchránit se hasičům
podařilo les v hodnotě 10 milionů korun.
Projekt Bezpečné pohraničí spolufinancovaný
z programu Interreg V A Česká republika – Polsko je
výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi hasičskými
sbory v České republice a Polsku. Koncepce a náplň
projektu byla připravena společně partnery na základě
analýz a závěrů z přeshraničních zásahů a cvičení.
„Cílem projektu je
zlepšit
přeshraniční
připravenost na řešení mimořádných událostí a
krizových situací na základě posílení spolupráce mezi
všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost. Dosažení
tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském
příhraničí a atraktivitu regionu. Partnery projektu
jsou Vojvodská velitelství státní požární ochrany v
Opoli (vedoucí partner), Wroclawi a Katovicích a
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,
Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje,
Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.
Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko,“ uvedl plk. Mgr. Aleš
Černohorský, ředitel HZS Pardubického kraje a dodal,
že cvičení je vyvrcholením celého projektu.
Plánovaná doba realizace projektu je v období
2016-2019 a celkový rozpočet projektu dosahuje
téměř 8 milionů Euro. Koncept projektu definuje
hlavní aktivity v rámci, kterých budou partneři
organizovat konkrétní aktivity, jako jsou: jazykové
vzdělávání, konference, pracovní setkání expertů,
záchranářská cvičení a také nákup vybavení.
Hlavními aktivitami bude analýza a vyhodnocení
současného právního a organizačního stavu v oblasti
bezpečnosti
v
příhraničí,
posílení
systému
komunikace, výměny informací a krizového řízení,
jakož i zvýšení kompatibility společných zásahů
záchranářů při požárech, záchraně z vody, povodních,
dopravních nehodách, záchraně osob a ochraně
životního prostředí.
por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS
Pardubického kraje

Převzato z https://www.hzscr.cz/clanek/mezinarodni-cviceni-unik-nebezpecne-latky-pri-nehode-vlaku-s-autobusem.aspx
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Informace obce
odečty vodoměrů – do konce měsíce prosince 2019 – platby v měsíci lednu 2020, po doručení faktury do schránky
obecní knihovna – zimní otevírací doba (listopad–duben) každou středu od 15:30 do 18:00 hodin
zasedání zastupitelstva obce – zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na 11. listopadu 2019 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu; program zasedání bude zveřejněn na úřední desce; přijďte na živé zasedání,
nečekejte na internetový zápis

Zpívání na Vánoční vigilii
Opět se nám blíží Vánoce a my připravujeme již tradiční předvánoční setkání v kostele sv. Josefa –
dělníka, které opět proběhne 23. prosince od 18:00 hodin.
Pěvecký sbor začal již zkoušet v pondělí 21. října. Pokud máte chuť zpívat, PŘIDEJTE SE K NÁM.
Práce na směny není problém, zkoušek bude dost. Zkoušíme vždy v pondělí od 18:00 na adrese Lichkov čp.
182.
manželé Foglovi

LICHKOVSKÝ JARMARK
Pohádkové Vánoce 2019
29. - 30.11. 2019

Datum konání:
Místo: lichkovský sál
Téma: Pohádky

PROgRAM:

Pátek
16.00 - 21.00
Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Lichkov
Možná přijde i kouzelník ....

Sobota
13.00 - 18.00
Živá hudba
Ochutnávky – bramborový salát, vánoční cukroví, různé druhy Rumu
Pohádkové kino
Dílny pro děti
Domácí uzeniny
Po oba dny bude probíhat prodej drobností, občerstvení, kino pro děti, jarmark bude laděn v
pohádkovém duchu, uvidíte pohádkové kostýmy, loutky
Akci pořádá Obec Lichkov
Vstupné dobrovolné
Přijďte, jste srdečně zváni !!!
Kontakt:
774961177 Daniela
739224223 Saša
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PRACHAŘOVÁ. Mladší kluci 3. místo Vojta, 2.
místo Ríša, 1. místo PROKOP ŠILHAVÝ. Starší
holky 3. místo Daniela, 2. místo Natálka, 1.místo
DENISA PRACHAŘOVÁ. Starší kluci 3.místo Matěj,
2.místo Ondra, 1.místo LUKÁŠ KOUBA. Sestavy
jsou připraveny a tak odjíždíme do Klášterce.
Jelikož nás je hodně na odvoz, musím zde
poděkovat za spolupráci rodičům, vedoucím ,
kteří použili vlastních aut na přepravu dětí a
dospěláků, pak SDH Králíky a obci Lichkov za
zapůjčení dodávky. Počasí nám vůbec nepřeje,
prší a prší. Děti jsou úžasný a bojují. Jejich
výsledky jsou ohromné a krásné, dělají nám
velkou radost. Umístění je. Mladší LICHKOV B 11.
místo, LICHKOV A 31. místo. Starší LICHKOV A 5.
místo, LICHKOV B 22.místo. Zároveň probíhá i
závod
dorostu,
kde
nás
reprezentuje
smíšenédružstvo, které se umísťuje na krásném
4. místě.Nádherná práce a velký příslib na jarní
část. Dovolte mi poděkovat všem dětem,
rodičům, příznivcům a hlavně všem mým
vedoucím za vše co dělají. Díky. Chci taky
poděkovat všem RODIČŮM A VEDOUCÍM, kteří se
podíleli na mém překvapení, které jsem dostala.
Je to pro mě čest a hodně si toho vážím, ještě
jednou moc děkuji. JÁ TOTIŽ POLETÍM BALONEM
JUPÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ. Na závěr Vám chci ještě říct co nás
ještě čeká do konce roku MIKULÁŠ, ZPÍVÁNÍ U
STROMEČKU, VÝROČKA, VÝLET, BESÍDKA A další
akce.

Mladí hasiči SDH Lichkov
Zdravím všechny a prosím o pozornost. Dovolte
mi touto cestou Vás informovat o činnosti
mladých hasičů SDH Lichkov. Jak všichni víme,
prázdniny skončily a nám začal opět soutěžní
program a to Hra Plamen. Ostrý branný závod
neboli ZPV byl letos naplánován na 5.10.2019
v Klášterci nad Orlicí, ale než jsme tam odjeli,
abychom se co nejlépe umístili, museli jsme
projít tvrdou přípravou, včetně dvou zkušebních
závodů. Takže pěkně od začátku. Každý podzim
máme málo času na přípravu, proto cvičení
rozdělujeme na starší a mladší, abychom jsme se
mohli dětem lépe věnovat. Je nás parta super
vedoucích a každý z nás má svou disciplínu za
kterou ručí a děti pak připravuje a učí. Odměnou
nám pak jsou výsledky dětí na závodech. Každý
rok vidíme na dětech pokroky, které dělají. Jsem
velmi ráda, že je pořád o náš kroužek zájem.
Letos na podzim jsme se zúčastnili zkušebního
závodu ZPV v ČERNOVÍRU kde běhaly tři hlídky
mladších a dvě hlídky starších. Naše umístění pak
bylo mladší Lichkov A 22. místo, Lichkov B
29.místo, Lichkov C 32.místo. Starší se pak
umístily Lichkov A 9. místo, Lichkov B 28. místo.
Máme co dohánět. Na 28.9.2019 jsme si
naplánovali ZPV v Lichkově a to běh jednotlivců
z Lichkova do Mladkova a zpět lesem, kde každý
plní 14 stanovišť. Nejlepší tři jsou pak odměněny
medailí. Máme to rozděleny na starší a
mladší(holčičky, kluci). Zde si prověřujeme jak na
tom děti jsou. Umístění bylo mladší holky 3.
místo Vaneska, 2. místo Cilka, 1. místo TEREZKA

Děkuji všem za pozornost Faltusová Lenka
vedoucí dětí SDH Lichkov

Navštívili jsme zahradu pana Ing. Pavla Kuneše
Na základě článku v minulém LO jsme po předchozí dohodě shlédli zahradu p. Kuneše. (O
„Víkendu otevřených zahrad“ jsme zde nevěděli.) Pan Kuneš nás očekával u brány kolem 9. hodiny 13.
září a z předpokládané asi hodinové prohlídky jsme se zdrželi více než hodiny dvě. Prošli jsme všechna
zákoutí, cestičky a shlédli množství stromů, keřů i dosud kvetoucích rostlin za doprovodu majitele,
tvůrce a znalce tohoto bohatství. Netušili jsme, že uprostřed obce na původní divoké skládce stavební
suti se skrývá takové bohatství díky nezměrnému úsilí a práci tohoto nadšence.
Na závěr nás pan Kuneš pozval do vinárny, kde připravil malou výstavku řezbářských prací a k
tomu drobné pohoštění.
Pane Kuneši, děkujeme a obdivujeme Vaši „Kouzelnou zahradu“ a přejeme ještě hodně sil a
nápadů při dalším jejím zvelebování.
Zahrádkáři, Stejskal
13

TJ TATRAN LICHKOV
FOTBALOVÝ OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ III. TŘÍDY
4. kolo, 31. srpna 2019, Lichkov – Žichlínek B 4:1 (2:0)
Po devíti sezónách odehraných v Sokolu Těchonín přestoupil zpět do našeho týmu
Robert Kroczak a je třeba říct, že ve středu pole nezklamal. Mladá rezerva Žichlínku
se prezentovala živým kombinačním fotbalem a v 21 min. jsme díky výbornému
zákroku Václava Noska přežili těžkou situaci, když její útočník prošel středem naší
chybující obrany. Ještě v téže minutě ale zahrál obránce Žichlínku rukou a Lukáš
Gerža vsítil z penalty gól, 1:0. V 30 min. se Jan Matouleknenechal odstavit od míče
a střelou do protipohybu brankáře Hrabáčka zvýšil na 2:0. V 36 min. mohl navýšit
vedení Daniel Merta, ale Hrábáček nohou svůj tým zachránil. V 48 min. byl ve
vápně podražen Lukáš Gerža, Vladimír Bednář však penaltu neproměnil, Hrabáček
byl u tyče včas. Po dvou akcích soupeře a naší slabší pětiminutovce uvolnil Jan
Šplíchal v 60 min. Daniela Mertu a ten po 20 metrové sólo zakončil jak nelépe
mohl, 3:0. V 62 min., po faulu na Lukáše Geržu, odpískal rozhodčí Šimek třetí
penaltu v náš prospěch a Jan Šplíchal vsítil svůj první mistrovský gól za Tatran
Lichkov, 4:0. V 88 min. nepřesně rozehrál Václav Štěpánek a Šnír z hranice velkého
vápna mířil přesně k tyči, 4:1. Na fotografii Zdeňka Melichara je v zeleném dresu
v popředí Lukáš Gerža a v pozadí Jan Šplíchal.
5. kolo, 7. září 2019, Žamberk B – Lichkov 3:2 (1:0)
Za deštivého počasí, ale na skvěle připraveném trávníku, jsme odehráli vyrovnaný zápas, který jsme ztratili až v
samotném závěru. V 2 min. otálel Václav Nosek s rozehrávkou, až takřka nabídl soupeři příležitost ke skórování. Z
protiútoku mířil Robert Kroczak doprostřed branky na připraveného Dostála. V 15 min.vytáhl Dostál umístěnou střelu
Jana Matoulka na rohový kop. V 22 min. se Dostál při likvidaci ataku Daniela Merty a po střetu se spoluhráčem zranil a
byl v brance nahrazen Hubálkem. V 25 min. v dobré pozici na malém vápně útočník Žamberka překopl naši branku. V 34
min. Lukáš Gerža uličkou posunul na nabíhajícího Vladimíra Bulu a za překonaného Hubálka zaskočil na brankové čáře
obránce. V 36 min. Jan Doleček nastřelil smolně v našem pokutovém území Vladimíra Bednáře a Plundra odražený míč
uklidil do sítě, 1:0. V 38 min. si Hubálek poradil nadvakrát s přímým kopem Bednáře. V 44 min. se snesla hlavička
Žamberka na břevno naší branky. Do druhého poločasu jsme měli dobrý nástup, ale Žamberk postupně přebíral iniciativu
a v 58 min. musel Václav Nosek zachraňovat proti gólové šanci Cvika. Nedáš, dostaneš! Po dlouhém nákopu na polovinu
domácích se k míči dostal Daniel Merta a samostatnou akci zakončil přehozením Hubálka, 1:1. V 66 min. jsme důrazným
napadáním vybojovali míč u pravé postranní čáry a po přihrávce od Lukáše Gerži jej Vladimír Bednář placírkou poslal za
záda Hubálka, 1:2. Tlak domácích poté narostl a nám se nedařila rozehrávka ani odkopy. V 74 min. jsme při přímém kopu
nedokázali odstavit od míče Cvika, a bylo vyrovnáno, 2:2. V 77 min. pak Cvik netrefil ve vyložené šanci naší odkrytou
branku. V 84 min. Václav Nosek neudržel již lapený míč a osamocený Vávra ho koníčkem poslal do naší sítě, 3:2.
6. kolo, 14. září 2019, Lichkov – Rudoltice B 1:1 (0:1) pen. 3:2
Na našem mužstvu byla příliš znát absence Lukáše Gerži a nerozehranost
uzdraveného Františka Plodka a Vladimíra Buli ml. A když i výkon dalších
hráčů zůstal za očekáváním, nebylo divu, že s námi rezerva Rudoltic hrála
takřka vyrovnanou partii. Scházela nám přesnost i invence. Soupeř, v jehož
dresu odehrál celý zápas jeden 16 letý hráč a jeden 17 letý, se v 15 min. ujal
vedení, kdy právě postavou drobný 17 letý Smejkal zůstal Michalem
Kreuselem neobsazen a vymetl nám růžek branky, 0:1. Ve 22 min. vyslal
naší první střelu na branku hostů František Plodek, brankář Nikolinko ji ale
vyrazil a obránce odvrátil do bezpečí. Ve 32 min. Janu Matoulkovi unikl
soupeř po pravé straně a po jeho přihrávce se v pokutovém území dostal k
zakončení Boščík, které ale nebylo prudké a mířilo přímo do rukavic
Václava Noska. Ve 34 min. jsme si vypracovali velkou gólovou příležitost,
Milan Loufek našel ve středu obrany Rudoltic skulinu pro nabíhajícího
Daniela Mertu, avšak Nikulinko skvěle zasáhl. Ve 43 min. umotal Kuběnka
celou naší obranu a jen pohotový zákrok Václava Noska nás uchránil před
pohromou. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, neboť jsme v 48 min.
vyrovnali Danielem Mertou střelou k tyči. V 54 min. jsme měli možnost
výsledek zcela otočit, po faulu na Vladimíra Bulu st. se kopala penalta, ale
František Plodek branku vůbec netrefil. O minutu později předvedl zkrat
brankář Nikolenko, když v přerušené hře vrazil do Vladimíra Buli ml. až
upadl na zem. Za nesportovní chování byl vyloučen a nám se nabídla více
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než půlhodinová výhoda jednoho hráče v poli, ze které jsme však vytěžili pouze příležitost Petra Marka.O našem vítězství
rozhodl penaltový rozstřel. Na fotografii Zdeňka Melichara je v popředí v zeleném dresu Jan Šplíchal a v pozadí Jan
Doleček.
7. kolo, 21. září 2019, Ústí nad Orlicí C – Lichkov 2:2 (1:1) pen. 4:5
Na hřišti adepta na postup jsme uhráli cennou remízu a v penaltovém rozstřelu získali bod navíc! V mužstvu Ústí C se
objevilo 7 hráčů, kteří pravidelně nebo jen občas, nastupují za Ústí B, hrající 1. A třídu. Z těchto 7 hráčů pak 3 hráči byli
navíc v této sezóně napsáni i na lavičce Ústí A, hrajícího ČFL! V 15 min. jsme se ujali vedení Janem Matoulkem, 1:0, ale
po neproměnění našich dalších příležitostí domácí otočili výsledek Holomkem v 42 min. a Karlíkem v 57 min., 1:2. V 74
min. vyrovnal Daniel Merta na 2:2 a tento výsledek se již do konce utkání nezměnil. V penaltách mířil pátý hráč Ústí nad
Orlicí pouze do tyče, což rozhodlo o našem vítězství, neboť všech 5 našich hráčů bylo stoprocentních.
8. kolo, 28. září 2019, Lichkov – Luková 0:0 pen. 3:1
Zápas byl chudý na brankové příležitosti. Luková se
prezentovala zataženou obranou, ze které se snažila
vyrážet do rychlých brejků. V 15 min. pálil bez
přípravy Jan Doleček, brankář Lukové Formánek byl
však pozorný. Luková odpověděla ve 23 min., její
přímý kop olízl naši levou tyč. V 36 min. se do
otevřené obrany Lukové hnal Václav Štěpánek, míč
však ani s přispěním svých spoluhráčů do sítě
nedotlačil. V 41 min. při rohovém kopu hlavičkoval
nebezpečně Vladimír Bula, ale přímo do rukavic
připraveného Formánka. V 43 min. se odehrála druhá a
poslední šance Lukové, naše obrana si špatně rozebrala
její hráče, takže se za ní objevil osamocený Zeinert,
který v těžké pozici poslal míč kolenem mimo naši
branku. Druhý poločas byl na brankové příležitosti
ještě skromnější, za zmínku stojí pouze tečovaná střela Filipa Matoulka v 89 min., která mohla rozhodnout o našem
vítězství, to by ji však hosté nesměli vykopnout z brankové čáry. Potřetí za sebou tak o našem vítězství rozhodly až
penalty. Na fotografii Zdeňka Melichara je v zelených dresech Robert Kroczak, Vladimír Bula, Milan Loufek a Vladimír
Bednář.
9. kolo, 6. října 2019, Červená Voda – Lichkov 7:0 (2:0)
Utkání se nám vůbec nevydařilo, byli jsme v něm útočně
bezzubí a obranně naivní. V 5 min. nabídl Vladimír Bula
svou chybnou rozehrávkou soupeři samostatný nájezd na
naši branku, ten jím však pohrdl. Z protiútoku Daniel Merta
minul před brankou Červené Vody prudkou přihrávku od
Lukáše Gerži. V 8 min. Václav Nosek vyrazil nebezpečnou
střelu domácích a v 13 min. mu nehlídaný soupeř
hlavičkoval přímo do rukavic. V 16 min. vyzkoušel
Vladimír Bula ml. pozornost brankáře Kalianka, což byla
naše první a nadlouho poslední střela mezi tyče. V 21 min.
jsme u postranní čáry ztratili míč aPasker toho využil
k brejku,při kterém napodruhé překonal Václava Noska,
1:0. V 30 min. přidal po obdobné situaci druhý gól Roček,
2:0. Ve 37 min. byl vyloučen Jan Doleček, když bez míče
podrazil zezadu unikajícího soupeře. Oslabeni o 1 hráče
jsme druhý poločas začali aktivně, ale Vladimír Bula,
Daniel Merta ani Jan Matoulek své šance nezužitkovali. A
když se po nadějné čtvrthodince dopustil chyby Michal
Kreusel a Roček zvýšil na 3:0, tak náš tým od tohoto
okamžiku na přijatelný výsledek rezignoval. Na fotografii
Zdeňka Melichara v popředí v zeleném dresu Daniel Merta,
za ním Lukáš Gerža. Červená Voda byla naopak při chuti,
Pasker v 62 a 69 min., poté Bednář v78 min. a nakonec
Roček v 90 min. zaokrouhlili skóre na konečných 7:0. Na
další fotografii Zdeňka Melichara je zleva v zeleném dresu
Václav Štěpánek a Matouš Konopka, zády je brankář
Václav Nosek.
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10. kolo, 12. října 2019, Lichkov – Kunvald 4:3 (3:1)
Kunvald přijel plný sebevědomí, dodalo mu ho výrazné domácí vítězství nad Boříkovicemi (9:2). My jsme se chtěli
naopak rehabilitovat za debakl v Červené Vodě. V 3 min. Daniel Merta přihrál do gólové pozice Vladimíru Bulovi, ten
však trestuhodně selhal. V 8 min. jsme šli do vedení, odražený míč poslal do sítě Daniel Merta, 1:0. V 9 min. bylo skóre
srovnáno, z hranice velkého vápna mířil přesně k tyči Janoušek, 1:1. Po obdrženém gólu se dostal do dvou šancí Daniel
Merta, poprvé šel sám na Kopeckého středem obrany, ale měl to na dlouhou nohu a podruhé běžel z pravé strany, ale
střelu uspěchal. V 15 min. Robert Kroczak vyslal do brejku Vladimíra Bulu a ten napravil selhání z 3 min. a z úhlu
překonal Kopeckého, 2:1. V 22 min. jsme dostali Kunvald pod tlak a Vladimír Bula dotlačil v závaru před jeho brankou
míč až do jeho sítě, 3:1. V 49 min.
chyboval zaskakující brankář Josef
Sedláček, míč nakopnutý před naši
branku mu vypadl z rukou a Derka
se nejrychleji orientoval, 3:2.
Snadný gól Kunvald nabudil k větší
aktivitě, ale naše obrana si počínala
dobře. V 58 min. se po levé straně
přes tři hráče prosadil Jan Šplíchal a
obránce Kunvaldu odvracel před
brankovou čárou. V 64 min. zahrál
obránce hostů rukou, přičemž
nařízená penalta rozohnila brankáře
Kopeckého do té míry, že byl
rozhodčím Hejlem za sprosté
urážky vyloučen. Jan Šplíchal se
z penalty nemýlil a vrátil nám
dvougólové vedení, 4:2. Pokud si
však někdo myslel, že zápas je
tímto rozhodnut, tak se mýlil, neboť
Kunvald ho nezabalil a zaměstnával
naši obranu i v deseti hráčích. V 87
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min. vsítil kontaktní gól, přes dvojblok Loufek-Kreusel se z přímého kopu hlavou prosadil Moudrý. Více jsme Kunvaldu
nedovolili. Na fotografii Zdeňka Melichara jsou zleva v červených dresech hráči Daniel Merta, Vladimír Bula ml.,
Vladimír Bula a Petr Sedláček.
11. kolo, 19. října 2019, Helvíkovice – Lichkov 2:0 (2:0)
Domácímu týmu, prošpikovanému bývalými hráči Letohradu a Žamberka, jsme byli více než vyrovnaným soupeřem.
Zkušenosti těchto hráčů ale přesto rozhodly. V 13 min. po standardní situaci zůstal ve vápně neobsazený Kovanda a mířil
přesně k tyči, 1:0. Z počátku utkání se hráči Helvíkovic dostávali do šancí častěji, na vině byly hlavně naše ztráty. V 34
min. nezachytila naše ofsajdová past Ulvra a ten po kličce Noskovi zvýšil na 2:0. Naše útočná snaha byla dlouho marná,
akce končily před velkým vápnem, střela takřka žádná a finální přihrávky ne a ne najít svého adresáta. Až v 54 min. se do
přímého ohrožení branky Helvíkovic dostal Jan Šplíchal, ale brankář Hruša ho vychytal. Přestože s přibývajícím časem
domácím docházely síly, tak s vědomím dvoubrankového vedení čekali na naše chyby. V 74 min. se do brejku dostal
Špaček, ale Noska nepřekonal. Nepodařilo se mu to ani v 77 min., když ho prověřil střelou z 15 metrů. V 80 min. Daniel
Merta našel Vladimíra Bulu ml., ale pohotová střela mířila nad břevno. V 88 min. vybojoval Filip Matoulek míč pro
Matouše Konopku a jeho utažená skákavá střela skončila těsně vedle tyče. Závěr zápasu se nesl ve znamení našeho
dobývání branky Helvíkovic, avšak jejich obrana zablokovala všechny naše střelecké pokusy.
Tabulka po 11. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

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

11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11

9
8
8
7
8
7
5
6
5
3
3
3
3
1

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

2
3
3
3
3
4
6
5
6
8
8
8
7
10

44:21
44:20
34:24
38:20
22:19
31:29
32:24
22:27
25:32
20:33
20:31
30:42
6:20
14:40

27
25
24
23
22
20
17
16
15
10
9
9
8
3

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

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

Za TJ Tatran Lichkov Jaroslav Merta, předseda TJ

Za ozdobu měsíce října
bychom mohli považovat akci mladých i dříve narozených, kteří se sešli, aby zavzpomínali na taneční melodie
dob minulých. Dle mého domnění by bylo asi opovážlivé nabídnout dnešní mládeži k tanci – třeba jenom
vzpomínkově – některý klasický rytmus. Přesto se v Lichkově daly poslechnout i zatančit melodie ve stylu
předválečných tančíren.
Že býval v naší obci zájem mládeže o tanec i
v době dávné, nás utvrzuje fotografie i skromná
poznámka v obecní kronice z roku 1930: „V zimě
tohoto roku se pořádal v hotelu Dittert (hostinec
U nádraží) kurz tance, ve kterém se učilo
moderním tancům, jako foxtrot, tango, anglický
wals a blues. Výuka trvala 6 týdnů, v každém
týdnu tanečníci absolvovali tři večerní cvičení.
Nácviku se zúčastnilo asi padesát chlapců a
dívek.“
Je s podivem, kolik mladých se do tanečních
přihlásilo, ale pokud bychom seřadili obyvatelé podle jmen, tak pouze Aniček s Maruškami bylo celkem 185,
k tomu 66 Josefů a ještě 65 Františků (Franz), ... a tak čtyři jména v Lichkově nosilo celkem 316 občanů
(uvádím pouze jako pozoruhodnost...).
Melichar
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Lichkovský Občasník, vydává Obec Lichkov, IČ: 00279161, DIČ: CZ00279161, Lichkov čp. 203, psč.
561 68 – výdejní místo Lichkov, tel. 465 635 531, e-mail: podatelna@lichkov.cz, řídí redakční rada,
neprodejné, reg. č. MK ČR E 11004, vychází 4-6 x ročně, zveřejněné materiály mohou vyjadřovat i názory, s
nimiž se vydavatel neztotožňuje, odpovědnost za obsah a úpravu nese pisatel sám.
Toto číslo Lichkovského Občasníku vyšlo v nákladu 220 výtisků o 18 stranách a bylo Vám bezplatně
doručeno až do Vaší schránky.
Další číslo Lichkovského Občasníku by mělo vyjít v měsíci prosinci na Vánoce 2019, leden a únor
2020. Předpoklad uzávěrky pro podávání příspěvků je do 6. prosince 2019 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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