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Vážení čtenáři,
další číslo Zpravodaje Vám opět
přináší informace z dění v obci.
Protože minulé číslo bylo “pilotní“,
nebyly v něm uvedeny výtahy ze
zápisu
z veřejného
jednání
Zastupitelstva obce ani další
informace týkající se běžného
provozu našich obcí. Každé další
číslo Zpravodaje bude vycházet
právě co nejdříve po veřejném
zasedání zastupitelstva obce, tak
abyste měli ty nejaktuálnější
zprávy.
Spolu se všemi přispěvateli jsme se
také snažili nejen o postižení toho,
co se u nás dělo, ale obrátili jsme
pozornost i do budoucnosti a
musím uznat, že nás v roce 2008
čeká hned několik lákavých akcí,
kde se - věřím - všichni potkáme.
Je pro Vás také připravená malá
soutěž – kvíz, která prověří Vaše
znalosti našich vesnic a snad se
nám podaří Vám připravit i
v dalších číslech otázky, které Vás
pobaví a trochu i poučí.
Doufám, že se Vám budou líbit
obrázky, které namalovaly děti ze
Základní školy a ze kterých jsem
měla velice těžkou povinnost vybrat
těch několik, které jsou uveřejněny.
Martina Ludvíková
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIČNO
konaného dne 12. 12. 2007
pořadové číslo 7
Místo konání: Vinárna v Ličně
Termín: 12. 12. 2007 v 19,00 hod
Přítomno dle prezenční listiny: 7 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů: 18 občan
Jednání řídil pan starosta Jan Voda jako předsedající.
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Prezenční
listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a
zasedání je usnášeníschopné.
Provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva obce Lično byla pověřena p.
Šedová Renata, účetní Obce Lično.
Ověřovateli zápisu z konaného zasedání byli určeni: Jarkovská Marie a Dokulil Petr.
Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi: p. Tošovský Josef a p. Plašil Jan.
Starosta připomněl všem přítomným, že zápis z minulého zasedání byl vyvěšen na
úřední desce a nyní je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Požádal přítomné, aby v průběhu
zasedání nekouřili.
Předsedající zasedání seznámil přítomné s jednotlivými body programu dnešního
veřejného zasedání:
1./ Kontrola plnění úkolů
2./ Zpráva předsedy finančního výboru
3./ Schválení obecně závazných vyhlášek a rozpočtového provizoria
4./ Projednání žádostí a majetkových záležitostí
5./ Zpráva starosty obce, členů zastupitelstva obce a hostů
6./ Schválení úprav rozpočtu Obce Lično 2007
7./ Diskuze
8./ Schválení usnesení
9./ Závěr
Usnesení
Zastupitelstvo obce Lično:
bere na vědomí:
1.
kontrolu plnění úkolů,
2.
zprávu předsedy finančního výboru,
3.
výpověď z nebytových prostor v Ostašovicích firmou MURPHYS, s.r.o.
Třebechovice k 1. 3. 2008,
4.
žádost o souhlas s výstavbou sportovního zařízení TJ Sokol Lično,
5.
zprávu starosty,
6.
jmenování inventarizačních komisí pro inventury roku 2007,
schvaluje:
1. složení komise pro přípravu usnesení,
2. program dnešního zasedání,
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3. obecně závaznou vyhlášku Obce Lično č. 1/2007 o zrušení OZV č. 5/2005,
4. obecně závaznou vyhlášku Obce Lično č. 2/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění
komunálního odpadu,
5. podmínku prominutí a snížení poplatku podle Čl. 10 vyhlášky č. 2/2007: Poplatník
doloží správci poplatku (Obec Lično) potvrzení od správce poplatku v jiné obci nebo
městě o úhradě příspěvku na likvidaci komunálního odpadu,
6. pravidla rozpočtového provizoria Obce Lično na období do schválení rozpočtu na
rok 2008,
7. zveřejnění úmyslu odprodeje části pozemku č. par. 421/6 v Kú Lično ve vlastnictví
Obce Lično o výměře 70 m2 manželům Padriánovým, Lično 112,
8. žádost MVDr. Samka Miroslava staršího o zařazení části pozemku č. par. 8/2 v Kú
Lično do zóny výstavby RD při změně a úpravě ÚPO obce Lično,
9. podání žádost z POV na úpravu zpevněných ploch u kostela,
10. odkoupení pozemků pro výstavbu RD oddělených GP č. 218-346/2007 a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti,
11. podepsání smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. o připojení odběrných míst po
podepsání smlouvy o smlouvě budoucí k prodej nemovitosti všemi vlastníky
dotčených pozemků,
12. pokračování v přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci na přestavbu fary na
víceúčelové centrum Fara,
13. podílení se Obce Lično na tvorbě sociálního fondu, který spravuje Město Solnice
a příspěvek starostovi na oběd,
14. úpravy rozpočtu na rok 2007,
15. text usnesení dnešního zasedání.
ukládá:
1. Bc. Vilímkovi Tomášovi prověřit možnosti finančního postihu za odchyt psů,
2. starostovi projednat spolupráci s p. Jedlinským Miroslavem, ml., při údržbě
veřejného osvětlení.
Voda Jan, starosta obce
Bc. Vilímek Tomáš, místostarosta obce
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIČNO
konaného dne 26. 2. 2008
pořadové číslo 8
Místo konání: Vinárna v Ličně
Termín: 26. 2. 2008 v 19,00 hod
Přítomno dle prezenční listiny: 9 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů: 20 občanů
Jednání řídil pan starosta Jan Voda jako předsedající.
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Prezenční
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listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a
zasedání je usnášeníschopné.
Provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva obce Lično byla pověřena p.
Šedová Renata, účetní Obce Lično.
Ověřovateli zápisu z konaného zasedání byli určeni: Plašil Jan a Dokulil Petr.
Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi: p. Padrián Jiří a p. Janeček Josef.
Starosta připomněl všem přítomným, že zápis z minulého zasedání byl vyvěšen na
úřední desce a nyní je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Požádal přítomné, aby v průběhu
zasedání nekouřili.
Předsedající zasedání seznámil přítomné s jednotlivými body programu dnešního
veřejného zasedání:
1./ Kontrola plnění úkolů
2./ Zpráva předsedy finančního výboru
3./ Schválení úvěru na nákup stavebních pozemků
4./ Schválení rozpočtu obce Lično na rok 2008
5./ Schválení zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů
6./ Zpráva starosty obce, členů zastupitelstva obce a hostů
7./ Diskuze
8./ Schválení usnesení
9./ Závěr
Usnesení
Zastupitelstvo obce Lično:
bere na vědomí:
1.
kontrolu plnění úkolů
2.
zprávu předsedy finančního výboru
3.
zprávu starosty
4.
změnu členů osadního výboru obce Ostašovice
schvaluje:
1. složení komise pro přípravu usnesení,
2. program dnešního zasedání,
3. odměny členům zastupitelstva obce od 1. 3. 2008: člen ZO Kč 500,-; předseda
výboru nebo komise Kč 700,- a místostarosta Kč 3.000,4. přijetí úvěru od České spořitelny a.s. Náchod ve výši Kč 1.500.000,- na nákup
pozemků pro výstavbu RD, čerpání úvěru 8/2008 – 12/2008, začátek splácení
v 1/2009,
5. rozpočet obce Lično na rok 2008 s doplněním výdajů:
dětské hřiště Ostašovice 25 tis. Kč,
nákup vleku 25 tis. Kč,
nákup přimetacího kartáče 8,55 tis.Kč,
změna dotace na neinvestiční výdaje za žáky Obci Voděrady z 60,8 tis. Kč
na 54,60 tis. Kč,
zpracování studie poldru “Draha“ 10 tis. Kč,
6. zřizovací listinu Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lično,
7. přijetí daru pozemků v Kú Lično č.par.: 727/11 o výměře 280 m², par.č. 727/10 o
výměře 104 m², par.č.727/9 o výměře 239 m², par.č.727/4 o výměře 210 m² a 699/22
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o výměře 70 m², oddělených GP 215-249/2007 od dárce Královéhradeckého kraje
8. odkoupení dílu “a”, pozemkové parcely č. 100 od pana Vilímka Jiřího, Lično 9, a
odkoupení pozem. par.č.764 od pana Jiřího Truhláře, Lično 10, vše v Kú Lično, dle
GP 216-341/2007,
9. zveřejnění úmyslu prodat v Kú Lično pozem. par.č.690/20, 690/7, 723/5 a dílu “e”
poz. par.č.690/5 a dílu “f” pozem. par. č. 690/2 dle GP 261-341/2007,
10. zveřejnění úmyslu prodat v Kú Ostašovice pozem. par. č. 81,
11. odkoupení pozem.par.č.747/2 v Kú Lično, oddělené GP č. 217-347/2007 od p.
Zaňky Libora, Lično 85
12. přesunutí stavební buňky na zahradu v ZŠ Lično,
13. opravu Usnesení č. 4 Zastupitelstva obce Lično ze dne 30. 5. 2007 v bodu č. 4
má být správně uvedeno: ZO Lično schvaluje odkoupení pozemku č.par.51/6 v Kú
Ostašovice od ing. Ludvíka Tomáše, Ostašovice 6, za cenu Kč 30,-/za 1m² plus
náklady na geometrický plán,
14. opravu Usnesení č. 6 Zastupitelstva obce Lično ze dne 4. 1.0. 2007 v bodu č. 5
má být správně uvedeno. ZO Lično schvaluje pronájem místnosti v budově obce v
Ostašovicích s využitelnou plochou 23 m² panu Hlaváčkovi Jiřímu, Ostašovice 4, za
cenu Kč 300,-/měsíčně,
15. zadání výzvy na projektovou dokumentaci ZTV “V Oborách” a zadání výzvy na
PD “Rekonstrukce víceúčelového centra fara”,
16. úpravy výhledu Obce Lično na roky 2007 – 2011,
17. závazný ukazatel pro hospodaření PO v r. 2008 na vrácení výše odpisů na účet
zřizovatele,
18. úpravy rozpočtu na rok 2008 – rozpočtové opatření č. 1,
19. výši neinvestičních nákladů na žáka v r. 2008 Kč 2.200,-,
20. starostu obce p. Jana Vodu k zastupování obce v MAS Sdružení SPLAV, o. s.,
21. zadání zpracování nabídky na opravu komunikace za hřbitovem 3 firmám,
22. text usnesení dnešního zasedání,
ukládá:
1. Bc. Talavaškovi aktualizovat povodňový plán obce Lično,
2. p. Vodovi zadat zhotovení návrhu rozpočtu na opravu komunikace v Ostašovicích.
KOMPLETNÍ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 PRO OBEC LIČNO JE
ZVEŘEJNĚN NA WWW STRÁNKÁCH OBCE NEBO K NAHLÉDNUTÍ V KANCELÁŘI
STAROSTY.
Voda Jan, starosta obce
Bc. Vilímek Tomáš, místostarosta obce
STAVEBÍ PARCELY
S trochou závisti jsme sledovali výstavbu nových rodinných domů v okolních obcích.
Novostavby, to znamená, že obec roste a vyvíjí se. Vyšší počet obyvatel má
samozřejmě pozitivní dopad na vývoj služeb v obci, je důležitý pro školu a má
samozřejmě mnohem více aspektů, které zde uvádět je zbytečné. Každý si dokáže
sám představit co znamenají stavební parcely, které je možno nabídnout
potencionálním zájemcům.
Obec v současné době žádné stavební parcely připraveny nemá. Obecní
zastupitelstvo proto neustále hledalo lokality, kde by mohla v budoucnu vyrůst nová
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zástavba, jakási druhá „Hůrka“. Naši pozornost upoutaly mimo jiné pozemky „V
oborách“, které se nachází v sousedství komunikace vedoucí do přilehlé obce
Ostašovice, kde byli majitelé ochotni pozemky prodat.
V současné době je podepsána smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemků
s jejich majiteli. Využívám příležitosti a děkuji všem vlastníkům pozemků za ochotu a
vstřícnost při jednáních o prodeji pozemků obci.
V tuto chvíli je však nutno vyčkat dne, než pozemkové úpravy, které probíhaly
v katastru obce nabudou právní moci. Od této chvíle bude možno provádět změny
vlastnických práv. Tehdy dojde k samotnému odkoupení pozemků za předem
sjednaných podmínek a bude se moci přistoupit k realizaci výstavby inženýrských sítí
na budoucích stavebních parcelách. Zároveň přikládám situační plánek, jak by asi
mohla plánovaná výstavba vypadat. Jedná se pouze o jednu z variant.
Celý tento projekt však nespí. Prozatím je vypsáno výběrové řízení na dodavatele
inženýrských sítí. Z toho tedy vyplývá, že ceny budoucích stavebních parcel
nemohou být zatím stanoveny.
Počáteční fáze budování stavebních parcel však vůbec nebrání potencionálním
budoucím „stavebníkům“ v tom, aby si podali žádost o odkoupení stavební parcely
k Obecnímu úřadu v Ličně. Praxe je taková, že stavebníci si vybírají parcely
v takovém pořadí, v jakém projevili zájem o koupi. Nenapadá mne jiné přirovnání pro
tuto situaci než staré dobré „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.
Bc. Tomáš Vilímek, místostarosta
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ODPADY. ODPADY. ODPADY. ODPADY. ODPADY. ODPADY.
Náklady na likvidaci odpadů každým rokem vzrůstají. V roce 2007 se nakládání
s odpadem řídí novou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007 o místním poplatku za
provoz systému využívání komunálního odpadu a vyhláškou č. 6/2005 o nakládání
s komunálním odpadem.
Tyto vyhlášky řeší nejen komunální odpad ale i velkoobjemový, nebezpečný a
separovaný odpad. Náklady v roce 2007 na provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dosáhly částky
445.258,- Kč. I když na úhradě této částky se podílejí občané, právnické osoby,
podnikající v obci, a odměna za třídění odpadu, stále Obec Lično doplácí 137.000,Kč.
Za rok 2007 bylo odvezeno z obcí celkem 153 tun komunálního odpadu; 4,2 tuny
papíru; 6,9 tuny plastů; 8,3 tuny skla; 0,09 tuny nápojového kartonu (třídí se do
plastů) a 1,3 tuny elektro materiálu.
Právě za zpětný odběr elektrozařízení za rok 2007 v kategorii „Obec do 5000
obyvatel“ Královéhradeckého kraje získala Obec Lično cenu za první místo v hodnotě
30 tis. Kč od systému EKOLAMP jako příspěvek na oblast nakládání s odpady.
V soutěži „Čistá obec“ obsadila naše obec v konkurenci 360 obcí a měst
Královéhradeckého kraje za třídění odpadů krásné 13. místo.
Aby se nám i v letošním roce podařilo udržet toto umístění, je třeba třídění ještě více
zefektivnit: při třídění plastů zmenšit objem lahví; z komunálního odpadu vytřídit
nápojové kartony; tam, kde jsou kontejnery na bílé sklo, třídit dle označení na
kontejnerech. Jedině tak se nám bude dařit držet náklady na likvidaci odpadů ve
stávající výši.
Voda Jan, starosta
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE plánované v roce 2008
Datum
19.4.2008
30.4.2008
10.5.2008
24.5.2008
28.6.2008
5. 7.2008
6. 8.2008
Srpen 2008

Akce
Tajný cyklistický výlet
Čarodějnice
Rybářské závody
Ličenské kolečko
120 let hasičů – oslava
23 ročník v nohejbale trojic
Koncert dechové hudby
Ostašovická šlapka

23.8.2008
Prosinec 2008

Posvícenská zábava
Rozsvícení
vánočního
stromku
Silvestrovský výšlap

31.12.2008

Pořádá
Zastupitelstvo obce
TJ Sokol Lično
Zastupitelstvo obce
TJ Sokol s podporou obce
SDH s podporou obce
TJ Sokol s podporou obce
Zastupitelstvo obce
Osadní výbor Ostašovice s podporou
obce
TJ Sokol + zastupitelstvo
Škola s podporou obce
TJ Sokol

Bližší údaje o místě a konkrétním čase konání akcí budou průběžně konkretizovány
ve vývěsních skříňkách obce, na internetových stránkách obce i obecním rozhlasem.
Jelikož se blíží termín konání 1. akce z výše uvedeného seznamu, využívám
poskytnutého prostoru ve Zpravodaji k upřesnění údajů týkajících se TAJNÉHO
CYKLISTICKÉHO VÝLETU.
Sraz účastníků bude v sobotu dne 19.4.2008 v 10.00 hodin u kostela v Ličně. Trasa
prvního cyklistického výjezdu povede převážně rovinatým terénem a bude dlouhá cca
40 km. Doufáme, že v uvedený den bude příznivé počasí a účast cyklistů bude hojná.
Případné dotazy zodpoví Jiří Padrián nebo Tomáš Vilímek.
ZASE TY CHODNÍKY …
V minulých letech si obyvatelé a návštěvníci Lična velice často stěžovali na
neutěšený stav chodníků v obci, který takřka znemožňoval bezstarostnou chůzi bez
zvýšené pozornosti. Chodec musel neustále sledovat, kde vyčnívá kus dlaždice či
kde se nachází nějaká nerovnost.
Tehdejší představitelé obce neustále slibovali nápravu, kterou však logicky
podmiňovali zlepšením stavu obecní pokladny, vyčerpané právě dokončenou
plynofikací obce.
Proto jsem nejen já, ale určitě i ostatní lidé uvítali den, kdy započala slibovaná
rekonstrukce chodníků v obci. Tato rekonstrukce probíhala ve třech etapách a
celkové náklady byly nemalé. Dovolím si uvést konkrétní fakta:
Rok 2004 - Kč 456.327,10 z toho dotace z POV Kč 128.000,Rok 2006 - Kč 1.225.479,90 z toho dotace z POV Kč 284.064,Rok 2007 - Kč 1.552.917,z toho dotace z POV Kč 300.000,Celkem

Kč 3.234.724,-

dotace celkem

Kč 712.064,-
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Zbývá ještě provést rekonstrukci chodníku na Hůrku. V tuto chvíli ji bohužel není
možno realizovat z důvodu plánované výstavby vodovodu a kanalizace, která má být
vedena právě v tomto chodníku.
Jak vyplývá z názvu, chodníky jsou primárně určeny k chůzi a takto také byla
výstavba projektována a tomu odpovídala i cena.
V žádném případě chodníky v Ličně nebyly a nejsou určeny k parkování vozidel,
které chodníky více zatěžuje a v konečné fázi tak dochází k jejich většímu poškození
a tím i celkově menší životnosti.
Jelikož pevně věřím, že není třeba okamžitě při prvním náznaku jakéhokoliv problému
přistupovat k razantnějším řešením, ale postačí vysvětlit situaci a vše se plynule
vyřeší, prosím všechny občany obce i její návštěvníky, aby neparkovali na chodnících
motorová vozidla. Jsem si vědom, že v některých lokalitách obce je parkování
skutečně problém. Pokud však nemohu parkovat u svého domu, jistě je možno
zaparkovat o kousek dále bez problému a zbytek dojít pěšky.
Děkuji za pochopení.
Bc. Tomáš Vilímek, místostarosta

NÁVRAT DO HISTORIE OBCÍ
Vážení spoluobčané,
v roce 2005 byla u příležitosti oslav 650let od první zmínky o obci Lično vydána
publikace, která zachycuje historii naší obce. Současně s touto publikací jste se mohli
seznámit i s brožurou o obci Radostovice a Panská Ves. Poskytuje nám velmi cenné
informace o jednotlivých staveních včetně fotodokumentace a to od nejstarších
obyvatel až po ty současné.
V průběhu let se nám díky Vaší ochotě podařilo zajistit staré fotografie i z Lična a
z Ostašovic, které je možno díky moderní technice uchovat i pro další generace.
Tento archív bychom rádi průběžně doplňovali. Obracíme se na Vás s prosbou o
spolupráci. Byli bychom rádi, kdybyste nám písemnou formou podali Vám známé
informace o Vašem domě (např. původní majitelé, obyvatelé, stáří domu, přestavby,
demolice, apod.) a zapůjčili nám staré fotografie i zadokumentování.
Za každý údaj Vám budeme vděční.
Za Obec Lično, Jan Voda, starosta
Do Zpravodaje jsem původně zamýšlela zařadit informace z historie obce, které jsou
do současné kroniky přeneseny ze staré farní kroniky. Vzhledem k tomu, že je nyní
obecní kronika ilustrována u pana Miřijovského v Týništi nad Orlicí a nemám ji k
dispozici, nabízím příběh jednoho domu. Je to počinek místopisu, který bychom rádi
zdokumentovali. Jedná se o zachycení historie jednotlivých stavení v obci Lično
podobně, jak je tomu v publikaci Dějiny obce Radostovice a osady Panská Ves , jejíž
autorem je pan Josef Janeček z Radostovic čp 17 a patří mu za tuto mravenčí a
trpělivou práci velké poděkování.
Oslovila jsem /zatím pouze/ některé obyvatele Lična, zda by mi řekli, kdy a kdo jejich
dům postavil,kdo v něm žil,…
Pan Josef Tošovský st. z Lična č.58 o domě, v němž bydlí, mimo jiné napsal:
„Tento dům byl několikrát přestavován. V původní stavbě byl dřevěný s doškovou
střechou do roku 1937. V té době můj otec vystavěl část obytného domu se stodolou.
V roce 1944 byla vykopána vlastní studna za stodolou do hloubky 8,5 m a rozveden
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vodovod po stavení. V roce 1958 byla dostavována přední část obytná se 4
místnostmi. Čelní část k silnici jsem obýval se svou manželkou a dětmi a zadní část
moji rodiče. Můj syn Josef dům zrekonstruoval do stávající podoby. Nyní jsou tu dvě
uzavřené bytové jednotky s vlastním vchodem. K tomuto popisnému číslu patřily
pozemky o celkové výměře 5,92 ha. Členění pozemků bylo 4,4 ha zemědělské půdy
a asi 3,2 ha půdy orné. Pozemky byly vcelku s usedlostí, jen louka byla 0,92 ha po
levé straně před mostem směr Třebešov.
Generace, jak navazovaly na sebe: Pamatuji ještě mého dědu, který zemřel v roce
1944 a jmenoval se František. Jeho syn František se oženil s Jindřiškou Rejmišovou,
dcerou pekaře z Lična. Měli dvě děti – mě, Josefa, a mou sestru Olgu, která se
provdala do Týniště n.Orl. za Jiřího Svobodu. 11.února 1967 jsem si vzal svou
manželku Evu a z tohoto manželství mám dvě děti – Evu a Josefa. Dcera Eva se
provdala, bydlí v Týništi n Orl. a má syna Patrika. Syn Josef se snachou Lucií bydlí
doma a má dvě děti – Andreu a Tomáše…“
Pan Tošovský pak popsal i historii sousedních stavení – budovu Mlýna a dům rodiny
Hloupých – tak, jak si je pamatuje od dětství.
Touto cestou bych chtěla poděkovat za ochotu jak panu Tošovskému, tak paní
Krbové, Zemanové a Tomasové, které mi ochotně vyprávěly o dobách minulých.
Zároveň bych vás všechny chtěla požádat o pomoc při práci na místopisu, aby se i
dalším generacím podařily zachovat vzácné informace o životě naší vesnice.
Marie Jarkovská, kronikářka obce
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Rok 2008 se rozběhl vpřed mílovými kroky. Ani jsme
se nenadáli a do našeho života vstoupilo tolik
očekávané jaro. Zima je za námi a s ní i řada
každodenních radostí a starostí, které v naší škole
prožíváme.
V lednu převzali naši školáci počítačem zpracované
výpisy z vysvědčení, na kterých bylo v 99 % zapsáno
prospěl/a s vyznamenáním. V červnu pak všichni
obdrží originální tiskopis se zhodnocením práce za
celý školní rok.
V závěru měsíce ledna jsme oslovili všechny žáky a
jejich rodiče s žádostí o vyplnění dotazníků KALIBRO, kde mohli všichni dotázaní
vyjádřit svůj názor k práci pedagogů na škole, ke stylu výuky a vzájemné komunikaci.
V současné době čekáme na výsledky jejich zpracování.
V únoru proběhl na naší škole zápis nových školáčků – budoucích prvňáčků. Tři
děvčátka (Adélka Burketová, Lucinka Cimmerová a Martinka Dokulilová) a tři chlapci
(Mareček Hejna, Vojtíšek Janský a Filípek Tomas) prošli statečně důležitou zkouškou
a protože byli úspěšní, převzali pamětní list o přijetí k základnímu vzdělávání. Těšíme
se na ně!
Prostřednictvím Orlického týdeníku či www. stránek Obce Lično jsme informovali
všechny čtenáře o zajímavém setkání - nás školáků - s režisérem Zdeňkem Troškou
na akci v Hradci Králové. Zážitek byl pro řadu dětí o to větší, že cestovali vlakem.
V měsíci březnu jsme měli velký důvod k oslavě: tím se stala nová digitální televize
s LCD obrazovkou, kterou jsme nahradili již nefunkční starý přístroj (sloužil více jak

11

20 let). Na finanční úhradu bylo použito 15.000,00 Kč z příspěvku Obce, 1.500,00 Kč
ze státní dotace na školní pomůcky a necelých 1.500,00 Kč z úplaty na ŠD.
Poděkování touto cestou posíláme:
panu Miloši Jarkovskému za zakoupení, dopravu a následné
zprovoznění televize,
všem dětem a pochopitelně i jejich rodičům, kteří si v ZŠ i MŠ zakoupili
v rámci sbírky ŽIVOT DĚTEM reflexní pásky pro bezpečný pohyb
v silničním provozu a přispěli tak částkou 1.400,00 Kč,
všem, žákům – rodičům i pedagogům, kteří vyplnili již výše zmíněné
dotazníky, jejichž zpracování se stane součástí hodnocení školy za
uplynulý školní rok,
zaměstnancům Obce (pánové Stodůlka, Janeček a Plachý), kteří jsou
vždy nápomocni při odstraňování problémů všeho druhu, a to jak
v budově ZŠ, tak MŠ a ŠJ.
Možná nevíte, že:
každou středu v 19 hodin se můžete začít učit nebo zdokonalovat se
v anglickém jazyce, a to v rámci výuky rodilým mluvčím panem Steve
Myhill a jeho manželkou Hedvikou,
staré tuje před školní budovou budou nahrazeny novou výsadbou
listnatých stromů a stálezelených keřů, a to tak, aby tyto přírodniny
nezakrývaly přijíždějícím řidičům pohled na děti přicházející od školní
budovy k přechodu přes vozovku.
Co plánujeme:
v měsíci dubnu sběr starého papíru a s potěšením uvítáme, pokud nám
taktéž přispějete (bližší podrobnosti ještě sdělíme)
veřejné školní vystoupení na přelomu měsíce května a června - snad
můžeme prozradit, že i dospělí mají rádi pohádky a děti si je i rády hrají
Pěkné jarní dny přejí všem čtenářům Ličenského zpravodaje žáci a
zaměstnankyně školy.
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy
Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Letošní zima dětem nenabídla příliš mnoho možností
k vyřádění – sněhu i ledu bylo poskrovnu a počet
postavených sněhuláků nestál za řeč.
Ve školce byl ale každý měsíc něčím zajímavý, děti
zažily vedle „práce“ i spoustu zábavy a legrace.
Leden zahájily pohádkou „Jak na obra“ v černíkovické
mateřské škole. Konec ledna a začátek února patřil již
tradičně předškolákům. Učitelky pro ně připravily tzv.
„hru na školu“. Děti si přinesly do školky tašku, penál,
zkoušely psát do sešitů, dostávaly domácí úkoly.
Zjišťovaly, jaké to bude v opravdové škole. Nakonec, ještě před zápisem,
byly předškoláci na „malé hospitaci“. Děti sledovaly, jak probíhá vyučování
v 1.ročníku základní školy. Měly možnost vyzkoušet, jak se píše na tabuli, se školáky
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i posvačily. Potom, za odměnu, shlédli všichni pohádku divadelní společnosti
„Frištejnský“ „Bába Chřipka“.
V únoru děti pomohly karnevalově vyzdobit školku, převlékly se do masek, a pak
tancovaly, hrály hry, soutěžily a užívaly si karnevalového veselí.
I poslední zimní měsíc, březen, byl bohatý na kulturní zážitky. Nejprve děti shlédly
spolu s černíkovickými pohádku „O Popelce“. Hned druhý den přijel do naší školky
„Cirkus Pavlíny“. Společně se školáky měly děti možnost pozorovat akrobatické
dovednosti pejsků i šikovného žongléra, který si pohrával s míčky, kroužky i
skleničkami. Odměnou umělcům byl dětský potlesk.
Setím obilí, malováním vajíček, kuřátek a zajíčků se děti připravily na letošní brzké
Velikonoce. Nejprve, jak je v našem kraji zvykem, koledovaly holky a o dva týdny
později kluci.
Na rozloučenou s paní Zimou společně ustrojily Morenu a hodily ji do potoka. Teď už
se všechny děti těší na jaro. Vždyť je čeká spousta nových poznání, zkušeností,
dovedností, krásných zážitků a legrace.
Všem přejeme krásné jaro
plné sluníčka a pohody
učitelky a děti MŠ
Děkujeme všem, kteří nám pomohli při sběru pomerančové kůry. Peníze za ni budou
použity k částečné úhradě školního výletu.
! Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě ve školním roce 2008/2009
do mateřské školy, aby si vyzvedli přihlášku a vyplněnou ji vrátili do 15. května 2008.
.
Jana Francová
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 2. 2. 2008 od ranních hodin procházel Radostovicemi,
Ostašovicemi a Ličnem tradiční ostatkový průvod. Letos jej zajišťovali
hasiči. Dobrou náladu podpořila nejen hudba, ale i shovívavé počasí.
Průvodu se zúčastnilo celkem 42 masek.
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Také již tradiční sběr starého železa proběhl 8. 3. 2008. Celkem jsme sebrali 3560kg.
Tímto děkujeme všem, kteří touto cestou podpořili hasičské hnutí v naší obci.
A NA ZÁVĚR PRO VÁS MÁME DVĚ POZVÁNKY:
Příznivce hasičského sportu zveme na 17. 5. 2008 do Domašína, kde proběhne
Okrsková soutěž (požární útok a štafety). Minulý rok se nám podařilo získat
v Byzhradci první místo, proto nás přijďte podpořit, ať prvenství obhájíme.

Sbor dobrovolných hasičů
pořádá oslavy

120 let trvání sboru.
Přípravy oslav se již rozbíhají, proto dnes s určitostí víme, že se budou konat

v sobotu 28.6.2008 v prostorách hasičské zbrojnice.
Program bude ještě upřesněn.
Při nepřízni počasí bude možné využít velkého stanu.
Občerstvení bude zajištěno.

Srdečně jsou zváni nejen členové sboru.
Za Výbor SDH Lično Václav Kopecký
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, zpráva SPOZ za 1.čtvrtletí 2008
Naši oslavenci
Jméno
87 let
Flegel Jaroslav
83 let
Tomasová Růžena
Vostřez Vladimír
82 let
Vodová Anna
75 let
Říčařová Marie
Falta Josef
60 let
Říhová Božena
Bartoš Jaroslav
50 let
Doležalová Dana
Vostřez Josef
Prasličková Marie
Brandejs Vladimír
Lauková Milena
Kutnarová Michaela

Bydliště
Lično
Lično
Lično
Lično
Ostašovice
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Ostašovice
Lično
Lično
Lično

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Noví občánci
Hovorka Josef
Požár Antonín

březen 2008
březen 2008

Lično
Lično

Našim novým občánkům přejeme hodně zdraví!

Svatby
Žádná svatba v obci nebyla.

Rozloučili jsme se
Janeček Jaroslav
Šabata Zdeněk

Radostovice
Lično

Čest jejich památce!
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Vzpomínáme
Dne 18.května by se dožil 95. narozenin náš tatínek a dědeček pan
Václav Tomeš z Ostašovic.
Vzpomínají děti s rodinami.

Gratulace a poděkování
16.6.2008 oslaví pan Antonín Izák z Lična svoje 75.narozeniny. Chtěli
bychom mu touto cestou poblahopřát vše nejlepší a mnoho zdraví do
dalších let.
Rodina Doleželova z Lična a Ostašovic.
Zpracovala Marie Truhlářová, předsedkyně SPOZ a kancelář OÚ
Zároveň bychom se chtěli omluvit rodičům Jiříka Caletky z Ostašovic za zkomolení
příjmení v předchozím čísle Zpravodaje.
Redakce

 KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ
Do těchto míst se vám budeme snažit pravidelně pokládat ty nejtěžší, nejzáludnější a
nejpropracovanější otázky z historie a místopisu našich obcí.
A začínáme právě nyní:
Kde se v Ličně říkalo „U Sádrovny“ a proč?
Kde se v Ostašovicích nalézala „Pazderna“ a k čemu sloužila?
Piště – poštou nebo do schránky na budově OÚ, mailujte na adresu Obce Lično,
mail: obec@licno.cz.
Ty nejzajímavější, nejpravdivější nebo nejoriginálnější odpovědi a samozřejmě i
odpovědi správné budou uveřejněny v následujícím čísle Zpravodaje a po zásluze
odměněny.
 KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ
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HASÍCÍ PŘÍSTROJ DO KAŽDÉHO DOMU?
Nová vyhláška o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb
Odpověď na tuto otázku nalezneme v nové vyhlášce ministerstva vnitra č.
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která
začne platit od 1. července letošního roku. Její vydání je reakcí na nový
stavební zákon, který vyvolal potřebu novelizace prováděcích a
souvisejících předpisů.
Vyhláška v souladu s evropskými právními normami harmonizuje systém zajištění požární
bezpečnosti staveb dané kmenovými normami řady ČSN 73 08.. a stanoví technické
podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání staveb zahajovaných po
1.7.2008 z hlediska splnění technických podmínek na stavební konstrukce, evakuaci osob
a zvířat i umístění stavby s ohledem na odstupové vzdálenosti, zdroje požární vody nebo
dostupnost pro požární techniku.
Hlásiče a hasící přístroje
Novou a nejčastěji diskutovanou změnu přinesla vyhláška v oblasti vybavení stavby
hasicími přístroji a zařízením autonomní detekce a signalizace požáru (autonomní
hlásiče). Autonomní hlásič má být v každém rodinném domě. Zařízení se umisťuje v části
vedoucí k východu. Je-li podlahová plocha bytu větší než 150 m 2, musí být umístěn další
hlásič v jiné části bytu. Toto se týká i jednotlivých bytů v panelovém nebo činžovním domě.
Každý rodinný dům musí být také vybaven jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí
schopností 34A, což přibližně odpovídá hasicímu přístroji s náplní 10 kg hasicího prášku.
Tento požadavek však není zcela nový, protože podle současně platných právních a
technických předpisů musí být hasicí přístroj umístěn v garáži rodinného domu.
Garáže
Nově je ve vyhlášce upravena problematika garáží. Nebude-li plocha požárního úseku
rodinného domu větší než 600 m2, je jednotlivá garáž nebo přístřešek pro osobní nebo
dodávková auta součástí tohoto požárního úseku a garáž nemusí být oddělena požárními
dveřmi. Tímto dojde k určité úspoře nákladů. Na druhou stranu stanovuje vyhláška
povinnost vybavit garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva
detektory úniku plynu a účinným větráním. Vozidla s pohonem na plynná paliva nelze
parkovat v podzemní hromadné garáži určené pro veřejné parkování.
Ceny a náklady
Pro doplnění uvádím orientační ceny těchto zařízení a náklady na jejich provoz.
Autonomní hlásič lze pořídit již od 300 Kč. Je napájený bateriemi, které jsou součástí
dodávky. Životnost baterií je 1 rok až 5 let. U hasicího přístroje je situace složitější. Nový
přístroj stojí okolo 1500 Kč. Jednou za rok se provádí kontrola hasicího přístroje v ceně
okolo 50 Kč, jednou za 3-5 let tlaková zkouška v ceně asi 500 Kč. Životnost přístroje je
podle typu 20 nebo 40 let.
Závěr
Jak tedy zní odpověď na otázku z úvodu? Hasícím přístrojem a autonomním hlásičem
musí být vybaveny domy a byty, jejíž realizace začne po nabytí účinnosti nové vyhlášky,
tedy o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne po 1. červenci 2008. Na domy již
postavené nebo v současné době stavěné se tato povinnost nevztahuje.

Bc. Josef Tošovský
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Obec Lično pořádá

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU





letního a zimního oblečení ( dámské, pánské a dětské )
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon a látek
domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen
funkční
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme:



obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále pak
ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky –
ty se bohužel transportem znehodnotí

Věci, které chcete věnovat na humanitární účely, prosíme zabalit
do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Sbírka se uskuteční v Ličně v hasičské zbrojnici
v pátek dne 25. 4. 2007 od 8,00 do 12,00 hodin
a
v sobotu dne 26.4. 10. 2007 od 8,00 do 10,00 hodin.
Jiný termín lze dohodnout na tel. čísle 603 958 658 – pan Tomáš Vilímek.
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CHCETE SE NAUČIT ANGLICKY?
POTŘEBUJETE NĚCO PŘELOŽIT?
Výuka ANGLIČTINY s rodilým mluvčím z
Anglie či českým mluvčím.
Pro děti i dospělé.
Pro skupiny i jednotlivce.
Pro firmy, školy.
Gramatika, slovní zásoba, konverzace a více
Obchodní angličtina.
Překlady osobních, obchodních i
technických dokumentů z angličtiny
do češtiny i naopak.
Korekce textů, kontrola dokumentů
rodilým mluvčím.
MÍSTNÍ UČITELÉ

Steve & Hedvika Myhill
Česky: 775 393 110

Anglicky: 776 171 778

Email: myenglish@atlas.cz
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CVIČENÍ (nejen pro) ŽENY
Chtěla bych Vás pozvat na cvičení, které se koná
každé pondělí a čtvrtek v tělocvičně TJ Sokol v Ličně

od 19:30hod. – do 20:30hod.
Vstup je 15,-Kč a podložky si je možno
zapůjčit.
PONDĚLÍ

- kruhové posilování po minutovém impulsu, při
kterém se prostřídáte na různých stanovištích
a posílíte celé tělo, dle svých možností.
Vhodné i pro maminky s dětmi.

ČTVRTEK -

aerobic (sestava na zahřátí),
(posílení problémových partií)
protažení těla.

posilování
a celkové

Tak pokud budete mít „chuť“ přijďte a nebojte
se, že nebudete stačit. Záleží jen na Vás
v jakém rytmu budete cvičit, rádi Vás uvidíme.
Těsí se na Vás Eva Janská a celý kolektiv
Provozovatel prodejny se smíšeným
v OBCHODNÍM DOMĚ v Ličně

f i r m a

Š T O K

a

zbožím

S Y N

přijme do této prodejny

P R O D A V A Č K U .
Bližší informace na tel. 739 041 814
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Z REDAKCE ZPRAVODAJE:
Kontaktní spojení - adresa: Obec Lično; Lično 17; 517 35
tel./fax: 494 384 204
e-mail: obec@licno.cz
www: http://www.licno.cz
Případné platby můžete poukázat ČS: č.ú: 1240139399/0800
hotovostně v kanceláři obce
IČO: 00275069
DIČ: CZ0275069
Žádosti o informace
- písemně na adresu obce
- e-mailem
Příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad v úřední dny a hodiny
Úřední hodiny:
pondělí
8 - 12, 13 - 17
úterý
středa
8 - 12, 13 - 15
čtvrtek
pátek
Obrázky v tomto čísle namalovali: Barbora Hűbnerová, Hana Preclíková, Andrea
Tošovská, Simona Vašatová
Inzerci firemní i soukromou lze objednávat na OÚ, pí Šedová, 50Kč za ½ stránky,
100Kč za stránku. Poděkování, vzpomínky bezplatně.
Redakce zodpovídá za články označené RED nebo OÚ, ostatní články uveřejňuje
bez cenzurního zásahu.
Redakce děkuje všem, kteří přispěli do tohoto vydání zpravodaje!
Zpravodaj obce Lična
Vydává: Obec Lično
Tisk: Tiskárna Lípa, Lípa nad Orlicí
Náklad: 250 výtisků
Redakční uzávěrka: 31.3.2008
Zodpovědný redaktor: Ing. Martina Ludvíková
Kontakt: 731 617 995
Redakční rada: Tomáš Vilímek, Monika Hejnová
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