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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lično
konaného dne 26. září 2013
Místo konání:
Termín:
Přítomno dle prezenční listiny:
Přítomno dle prezenční listiny občanů:

Vinárna v Ličně
26. září 2013 v 19,00 hod.
8 členů zastupitelstva
23 občanů

Jednání řídil starosta Tomáš Vilímek jako předsedající.
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů zastupitelstva. Předsedající
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Omluveni: Dokulil Petr. Provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva obce Lično byla pověřena účetní obce paní Renata Šedová. Ověřovateli zápisu z konaného zasedání byli určeni:
Marie Jarkovská a Mgr. Plašil Jan. Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi:
Ing. Josef Tošovský a Škop Roman.
Starosta připomněl všem přítomným, že zápis z minulého zasedání je k nahlédnutí
v kanceláři OÚ.
Předsedající zasedání seznámil přítomné s jednotlivými body programu dnešního
veřejného zasedání:
1. Schválení programu
2. Projednání a schválení žádostí
a) Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
b) ﬁrmy Sitel, spol. s r. o., Praha, o povolení provést výkop pro optický kabel
po obecních pozemcích v Ostašovicích
c) pronájem obecního rybníku
d) prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. p. 104 v Ličně
p. Barboře Váňové
3. Schválení převodu Sestavy PC knihovna příspěvkové organizaci
4. Schválení dodavatele pokládky střešní krytiny na budově MŠ Lično dle
po ptávkového řízení
5. Schválení rozpočtového opatření č. 3 na r. 2013
6. Zpráva starosty
7. Diskuze a závěr

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 26. 9. 2013
Zastupitelstvo obce Lično:
bere na vědomí:
1. Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2012
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2.
3.
4.
5.
6.

Závěrečný účet DSO Svazek obcí Dolní Bělá za rok 2012
Závěrečný účet DSO Svazek obcí Dřížná za rok 2012
Závěrečný účet DSO Vodovodní Svaz Císařská studánka za rok 2012
zprávu starosty
zprávu předsedkyně ﬁnančního výboru

schvaluje:
1. program veřejného zasedání a složení návrhové komise pro přípravu usnesení
2. pronájem obecního rybníku Martinu Šestákovi, trvale bytem Lično 23, PSČ
517 35 za 100 Kč ročně. V nájemní smlouvě je nutno uvést, že rybník slouží
především jako požární nádrž, dále je nutno zohlednit, že další funkce rybníka
je zadržovat přívalové vody ve směru od Radostovic, takže v případě naléhavé
potřeby bude přikročeno ke snížení vodní hladiny. Součástí povinností nájemce
bude udržovat pořádek v okolí rybníka, osečení břehů a povinnost dbát o to,
aby odtoková truba z rybníka nebyla zanesena nežádoucími nečistotami. V případě ztrát ryb nenese Obec Lično odpovědnost.
3. prodloužení nájemní smlouvy na byt v 1. patře nemovitosti č. p. 104 v Ličně
do 31. 10. 2016 paní Barboře Váňové. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají
beze změny.
4. převod sestavy PC knihovna (ev. č. b-2/11) v zůstatkové hodnotě 30.846 Kč
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lično, Lično 43
5. Martina Šestáka, trvale bytem Lično 23, PSČ 517 35, jako dodavatele pokládky
střešní krytiny na budově MŠ Lično dle poptávkového řízení
6. rozpočtové opatření č. 3 na rok 2013.
ukládá:
1. starostovi zjistit možnost ukládání biologického odpadu ve sběrném dvoře Velká
Ledská
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Kupa roští na Zákopčí
V uplynulých letech se stalo zvykem, že nejen místní obyvatelé, ale i obyvatelé
širšího okolí vozí větve z ořezaných stromů do Lična na Zákopčí. Nic proti větvím
a jejich pálení na onom místě, pokud jsou větve suché a pálení je řádně nahlášené
patřičnému útvaru profesionálních hasičů.
Problém je v tom, že na tuto kupu vozí nezodpovědní jedinci i odpad, který sem nepatří. Například plasty, železo, sklo, trávu, hnilobou zasažená jablka či brambory, cihly
a podobně. Ve všech obcích v okolí jsou rozmístěny kontejnery na plast, sklo a papír,
takže tento odpad nepochybně patří do těchto kontejnerů. Všichni za tyto kontejnery
rukou společnou a nerozdílnou platíme. Za čerpací stanicí ﬁrmy HDB v Ličně je velký
kontejner, do kterého je možno odkládat kovový odpad. Nerozumím tedy, proč se
odpad, na který jsou v Ličně kontejnery, objevuje na Zákopčí.

4
Situace je o to složitější, že si této kupy povšiml i Inspektorát životního prostředí
z Hradce Králové, který mne okamžitě kontaktoval a rozhovor, který jsem absolvoval,
nebyl příjemný. Pracovnici inspektorátu nevadila kupa dřeva, ale vyjádřila se zcela nekompromisně k plastům, sklu a jiným odpadům, které jsem citoval výše v tomto textu.
Včera, tj. 2. 10. 2013 pracovníci obce započali s odvozem nespalitelných pozůstatků
z minulých let (popela, zbytky železa, hlíny apod.) na řízenou skládku na Velkou Ledskou. Bylo zatím odvezeno 45 tun, což byl obsah 9 vleků za traktor a z kupy byla odvezena pouze jedna polovina. Druhou polovinu budeme odvážet v nejbližších dnech.
Tato akce byla plánovaná od jara letošního roku, protože nespalitelný zbytek již dosahoval značných rozměrů.
S ohledem na výše uvedené si dovoluji apelovat na všechny spoluobčany z Lična,
Radostovic, Ostašovic, ale i širšího okolí, aby na Zákopčí nevozili odpad, který patří
do sběrných kontejnerů. Vím, že nemohu toto uhlídat sám osobně, „drába“, který by 24
hodin denně vartoval na Zákopčí angažovat nelze, proto žádám všechny zodpovědné spoluobčany, aby případné nezodpovědné jedince nasměrovali s jejich odpadem
k tomu určeným kontejnerům, popřípadě kontaktovali mne a já již zjednám nápravu.
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Historie Ličenského mlýna č. p. 57
Ludmila Žlabková - Část třetí
UŽ NEMELEME, JEN ŠROTUJEME
Události počátku druhé půle 20. století pomalu, ale jistě ukrajovaly poslední chvíle
mlýnského provozu v Hovorkově mlýně. Jak již bylo zmíněno, mlýn roku 1939 získal
Čeněk Rejchrt. Zavázal se, že tu Josef s Václavem a sestrou Marií mohou až do smrti
žít. První v roce 1944 zemřela Marie. Nejstarší bratr Josef ji přežil o čtyři roky – zemřel
kolem roku 1948, mladší Václav pak roku 1952. 25/
Až do konce 50. let zůstal nájemcem Ladislav Kopecký, který podle vzpomínek vnuka Jaroslava Hovorky, rovněž Jaroslava (narozen 1948) kolem roku 1958, říkával: „Už
nemeleme, jen šrotujeme.“ Což opět znamenalo, že se tu nemlela mouka, ale veškerá
produkce mlýna šla na krmné účely, Ladislav Kopecký byl současně zaměstnaný jako
stárek ve mlýně RDP Kostelec nad Orlicí v Ličně 26/. V objektu ličenského mlýna měl
k dispozici byt a již roku 1951, když žádal o povolení stavby vlastního rodinného domku,
referent Okresního národního výboru píše: „Očekává se snad, že mlýn bude likvidován
a Ladislav Kopecký převeden do jiného zaměstnání, a tím bude muset byt opustit.“ 27/
Nakonec se ani ličenskému mlýnu nevyhnulo zestátnění. Sice už předním mšly provozovnu mlýna najatu Východočeské mlýny, národní podnik Předměřice nad Labem,
28/ ani to však nezabránilo, aby si stát nemovitost nepřivlastnil zcela. Hana Růžičková,
která se sestrou Marií Staňkovou zdědila mlýn po otci Čeňku Rejchrtovi, uvedla:
„Uvedené pozemky byly již od roku 1939 spolu s budovou mlýna a obytného stavení
čp. 57 se stavební parcelou par. č. 84/1 a dalšími nemovitostmi nacházejícími se v obci
a katastrální území Lično vlastnictvím mého otce Čeňka Rejchrta, stárka mlýna v Chotči. Nákup mlýna kryl otec z ušetřených ﬁnančních prostředků, avšak na úplnou obnovu
strojního zařízení byl otec nucen vzít si půjčku od tehdejší státní spořitelny ve výši, jak si
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pamatuji, asi 200 tisíc korun. V roce 1959, tj. už po otcově smrti, jsme s mou sestrou Marií Staňkovou musely na základě rozhodnutí tehdejšího ONV odevzdat mlýn, včetně pozemků národnímu podniku Hradecké mlýny a pekárny. Jediné dva pozemky, která nám
nebyly tímto rozhodnutím odebrány, byly parcely parc. č. 562 a 568/1 v obci k. ú. Lično.
Tímto způsobem jsme byly zbaveny veškerého majetku, z jehož výtěžku byla splácena
uvedená půjčka u státní spořitelny. Zabavením mlýna jsme se tedy dostaly do ﬁnanční tísně umocněné nutností splácet půjčku. Tato se v průběhu následujících dvou let
natolik zhoršila, že jediným způsobem, jak bylo možné situaci vyřešit, bylo vyhovění
požadavku bezplatného odevzdání zbylého majetku do vlastnictví státu, tj. darovat pozemkové parcely parc. č. 562 a 568/1 v obci a k. ú. Lično státu, neboť podpisem nabídky
tohoto bezplatného odevzdání majetku byl podmíněn odpočet pohledávky z uvedené
půjčky. Z tohoto důvodu podepsaly obě vlastnice nabídku dne 28. 6. 1962. 29/
Nový vlastník, československý stát, převedl v roce 1963 areál mlýna včetně zařízení
a staveb na pozemcích k mlýnu náležejících do správy Východočeských mlýnů a pekáren, národní podnik Pardubice. Provoz byl ale ukončen již v roce 1962 a vodní dílo
nebylo využíváno. Vlastní vodní oprávnění bylo zrušeno na základě žádosti národního
podniku Mlýny a těstárny Pardubice až roku 1973. Projektovou dokumentaci uvedení
vodního díla do neškodného stavu vypracovalo Povodí Labe v Hradci Králové v červnu
1970, zak. číslo 705. Do 31. prosince 1975 měly být zlikvidovány zbytky jezového tělesa a upraven tok řeky Bělé. V odůvodnění ke zrušení vodního oprávnění se uvádí, že
„v důsledku zanedbávání údržby došlo k poškození jezového tělesa, protržení levého
břehu v nadjezí a obtékání objektu. Rovněž náhon a objekty na něm jsou v havarijním
stavu. Vlastní mlýnská zařízení byla ve značné míře demontována.“ 30/
V polovině 80. let se podnik snažil tohoto majetku zbavit. Výrobně obchodní náměstek Karel Soukup odeslal 3. 6. 1985 na ličenský obecní národní výbor dopis: „Objekt
mlýna č. p. 57 v Ličně, okres Rychnov nad Kněžnou, stal se pro náš národní podnik
přebytečným národním majetkem, který by mohl za účelem dalšího využití být převeden
na jinou socialistickou organizace, případně odprodán do vlastnictví občanům. Obracíme se proto na Vás s dotazem, není-li Vám známo, že by některá organizace Vámi
řízená měla zájem o převzetí tohoto objektu. V případě, že by nebylo zájemců mezi socialistickými organizacemi, zde byste souhlasili s odprodejem občanům podle podmínek
stanovených vyhláškou o správě nár. majetku 90/1984 Sb.“ 31/
O objekt mlýna mělo zájem JZD Družba se sídlem ve Voděradech, které hodlalo
přestavět budovu na byty pro zaměstnance Velkokapacitního teletníku v Ličně. Ovšem
z plánu sešlo a místo toho zde JZD Černíkovice začalo budovat malou vodní elektrárnu
(MVE). Stavba obsahovala zděný objekt MVE o rozměrech 8,95 x 7,20 metru, výšky sedm metrů se šikmou střechou krytou eternitovými šablonami, elektrickou výzbroj
MVE, včetně regulace, elektrickou přípojku NN, včetně měření spotřebované a vyrobené elektrické energie. Kolaudace se uskutečnila 17. září 1990.
Po roce 1989, po zahájení restitučních procesů, zažádaly o vrácení dcery posledního
majitele Čeňka Rejchrta, Hana Růžičková a Marie Staňková. Po vrácení majetku do jejich vlastnictví objekt prodaly manželům Luďkovi a Lence Plegerovým.
Více než třicetileté zanedbávání údržby se projevilo na stavebním stavu vlastní budovy mlýna i okolních hospodářských objektů. Budova nebyla napojena na kanalizaci
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a veškeré odpadní vody byly svedeny do náhonu. Noví majitelé začali s rekonstrukcí,
jak vyplývá například z protokolu stavebního dozoru ze 7. září 1994: „Manželé Luděk
a Lenka Plegerovi provedli na objektu stavební úpravy, které spočívaly ve stavebních
úpravách bytových prostor v 1. patře – snížení stropů, výměna elektroinstalace, vodoinstalace, vnitřní kanalizace, výměna části oken a provedení opravy venkovní fasády. 32/
V 90. letech byla také podoba objektu částečně rehabilitována opravou fasády obytné
části mlýna, mlýnice však dosud čeká na obnovu.
Majitelkou mlýna byla od roku 2000 pouze Lenka Plegerová, která rovněž nechala
zbourat jeho hospodářské zázemí, nacházející se v dezolátním stavu. Roku 2005 prodala mlýn stávajícím majitelům.
STAVEBNÍ A TECHNICKÝ VÝVOJ
Rozvoj ličenského mlýna můžeme prostřednictvím archivních materiálů sledovat
od roku 1696, kdy zde stával emfyteutický mlýn o jednom složení, v roce 1807 rozšířený
o druhé mlýnské složení. Roku 1829 získal objekt v podstatě stávající podobu. Není
vyloučeno, že do této doby tu stálo roubené stavení. Součástí přestavby, kterou dodnes
připomíná nápis na zárubni vchodových dveří do dolní mlýnice: AT 1829 (Antonín Truhlář), však bylo zejména rozšíření provozu o třetí složení.
První konkrétnější popis mlýnského zařízení je zaznamenán v odhadu pozůstalosti
mlynáře Josefa Ježka z 16. prosince 1876 33/. V něm se mimo jiné uvádí: „vodní síla
(3.000 zl.) poháněla jeden nově zřízený mlecí stroj na obilí s … kamenim a cylindrem
(500 zl.). Jeden mlecí stroj na obilí nově opravený dle staršího způsobu (250 zl.), jeden
mlecí stroj na obilí již sešlý (180 zl.), vodní kašna (50 zl.). Souhrnem majetek za 4.316
zlatých a 90 krejcarů.“ Z tohoto popisu lze odvodit, že v případě prvně uvedeného „mlecí
stroj na obilí s … kamenim a cylindrem“ se zřejmě jednalo o složení s mlecími kameny
a hranolovým vysévačem, pravděpodobně poloumělecké složení. Nelze však vyloučit
ani nejstarší typ uměleckého složení bez válcových mlecích stolic (proto mlecí kameny);
cena napovídá spíš pro poloumělecké složení. Druhým zmíněným strojem, popsaným
slovy „opravený dle staršího způsobu“, bylo zřejmě míněno obyčejné složení.
Od poloviny 19. století dochází v mlynářském řemesle k bouřlivému vývoji. Týká se
zejména rozvoje mlecích technologií a způsobu jejich pohonu, ale i čištění a loupání obilí
a vysévání meliva a čištění krupice před jejím luštěním, cože mělo na výsledné produkty
minimálně stejně podstatný vliv jako rozvoj mletí. Současně od roku 1872 byly podle
zákona z 28. srpna 1870 zemského zákoníku vedeny takzvané Vodní knihy. V nich byla
zaznamenána všechna vodní díla a jejich vodoprávní poměry. Hovorkův mlýn v nich
byl popsán jako „mlýn a pila o třech na vodu vrchní zařízených kolech. Splav řeky Alby
jest 5,4 m dlouhý a 5 m široký a v něm tři stavidla, kterými se voda do mlýnské strouhy
pouští. Stavidla ta měřeje ve světlosti 1,47 mt, 1,45 mt a 1,05 mt šířka a po 1,? mt výšky. V náhoně jest zvláštní stavidlo k vypouštění vody do jalového potoka. To jest 1,5 m
vysoké a 0,8 mt široké. Kolo pily jest 3,16 vysoké, žene obyčejnou pilu. Kolo na pravé
straně žlabu jest 3,54 mt vysoké a žene vylendr (sic!) 34/. Kolo na levé straně žlabu
jest stejně 3,54 mt vysoké a žene obyčejné složení. Nejspodnější kolo na pravé straně
žlabu mlejna vysoké jak předešlé táhne špičák 35/ po případě krupník nebo jahelku.36/
Dne 22. září 37/ roku 1880 byl mlýn opatřen tzv. normálním znamením, označujícím
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maximální povolené vzdutí. Mlynář Hovorka na ten den musel připravit „vše čeho jest
potřebí, obzvláště normální cejch jak jest předepsán čl. 2 minister. nařízení z dne 30.
září 1872 z. z. číslo 53, totiž řádný dubový kůl asi jeden metr dlouhý, v který se přes
kříž rameno bylo zapustilo asi v polovici. Povrch toho kolu pokryje se plochou deskou
neželezného neb mosazného plechu a deska tato se dvěma podélnými obručemi ze
svíracího železa pevnými hřebíky připevní. Dále jest potřeby železné skoby 10 ctmt.
dlouhé, dělníka k vykopání jámy a kamene k zazdění cejchu.38/
Vodní kniha událost zaznamenala a znamení popsala:
„Výška prahu u šlajsny se poznamenala na krajním sloupu pravého břehu 17 ctm. dlouhou skobou železnou se signaturou J. H. 1880. Hořejší hrana té samé leží v jedné rovině s horní plochou výše uvedeného prahu. Normální cejch z dubového sloupu 1,02 m,
20 cm silný na spodním konci jsou dvě dubová křižující ramena 64 cm dlouhá 7/7 ctm
silná. Hlava sloupu jest silnou plechovou deskou pobita, která mimo to ze čtyřmi železnými zápory na kůl připevněna jest. Uprostřed této záporny se vrazil hřeb s hlavní
kulavatou se signaturou Josef Hovorka, Lično 23. 9.1880. Norm. znamení nalézá se
v jámě na levém břehu mlýnského náhonu na konci č. parc. 562 majiteli mlýna patřící.
Hlava cejchu jest v jedné rovině s horní plochou prahu u splavu. Ten samý jest od sloupu splavu do něhož byla skoba zaražena 10,2 m vzdálen po levém břehu mlýnského
náhona měřeno.“ 39/
Archivní materiály prozrazují více ze stavebního a technologického vývoje mlýna až
v průběhu 20. století, kdy mlýn nejprve roku 1908 vyhořel. Z obnovy shořelého areálu
se dochovaly plány (1908) na přestavbu mlýnské budovy a hospodářských stavení,
zhotovené stavební ﬁrmou Františka Piskory ze Skuhrova nad Bělou. Není bez zajímavosti, že již v této době byla opuštěna tradiční podoba trojdílné dispozice vesnického
domu, který se jinak v našem venkovském prostředí uchoval až do období kolektivizace.
Jednopatrový mlýn měl půdorys do tvaru písmene L, kdy jedno rameno, rovnoběžné
s tokem náhonu a sousední komunikace, tvořila mlýnice, a kolmo na ni byla přistavěna
obytná část. Ta byla v prvním patře rozdělena na dva trakty – vnitřní užší s kuchyní, spižírnou a světnicí, a vnější tvořenou třemi pokoji o pěti okenních osách. Stávající krovy
mlýna odpovídají rovněž tomuto nákresu z roku 1908.
Povolení k obnově mlýna vydaly úřady v únoru 1909. Nebyla však už zbudována
zničená pila. Odstraněno proto bylo i vrchní vodní kolo, které ji původně pohánělo a které nyní zůstalo bez využití. 40/ Pokud mlynář Josef Hovorka ml., jenž živnost od otce
převzal roku 1910, chtěl zůstat konkurenceschopný, musel mlýn zmodernizovat. Prvním
krokem bylo, že začal intenzivně připravovat výměnu původních mlýnských kol za spolehlivější turbínu. Změnu mu úřady povolily roku 1917 41/ , k realizaci však došlo zřejmě
až ve 30. letech 20. století.
Dosavadní podobu a umístění vodních kol zaznamenal plán vodních kol z roku 1914,
zhotovený pardubickou ﬁrmou Josefa Prokopa synové. Z dokumentu je patrné, že vodu
ke kolům přiváděly vantroky, odkud shora propadala zřejmě prostřednictvím štěrbinového stavidla na korečky vodního kola 42/. Vzhledem k tomu, že plán uvádí, že se jedná
o zaměření stávajícího stavu, je nutné předpokládat, že jde o stav starší, který mohl trvat
již po dobu jedné či dvou mlynářských generací (tj. třeba 50 let nazpět).
V pozůstalosti rodiny Hovorkovy se dochovaly tři návrhy osazení turbínou – nereali-
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zované projekty blanenské ﬁrmy Strojírny Blansko a. s., dříve Breitfeld Daněk a spol.,
z roku 1913 (s největší pravděpodobností se jednalo o kašnovou Francisovu turbínu.
Usuzujeme tak jednak z datace plánu, jednak ze skutečnosti, že Kaplanova turbína
bývá umístěna jen výjimečně v jiné poloze než vodorovně), a projekt Továrna Josefa
Prokopa synové 43/ - tandemová Francisova turbína se dvěma vanami. Realizován
byl projekt třetí – dvojčinná, též tandemová Francisova turbína, se dvěma oběžnými
lopatkovými koly na jedné hřídeli, osazená v otevřené kašně. Rovněž od pardubické ﬁrmy Jos. Prokopa synové, oba z roku 1914. Nejvyšší průtočné množství vody za vteřinu
činilo 510 litrů, počet obrátek 320, což umožňovalo nejvyšší výkon 22 KS. Kromě turbíny
byl mlýn vybaven třífázovým elektrickým motorem ﬁrmy Českomoravská Kolen Daněk,
vyrobený roku 1930 s výkonem 11 kW.
Poté, co v 80. letech 20. století padlo rozhodnutí znovu v ličenském mlýně začít využívat vodní sílu a byla zde vybudována malá vodní elektrárna, se k výrobě elektrického
proudu využívá nová Kaplanova turbína. Do původní kašny byla osazena Jednotným
zemědělským družstvem Černíkovice na přelomu 80. a 90. let. Při její instalaci zůstala
původní nefunkční tandemová turbína u dna vany, přičemž nahoře vany je umístěna
savka nové turbíny. Odpadní vody jdou „trubkou“ do původní jalové odtokové stoky.
Dosavadní poznání technologického vývoje mlýnského zřízení v Ličně č.p. 57 bohužel nezaznamenalo, kdy byl mlýnský provoz modernizován z obyčejného na umělecké
složení. Na základě existence stavebního plánu (Fr. Piskora) a projektu rozšíření mlýnské technologie (továrna Josefa Prokopa synové), oba z roku 1918, můžeme hypoteticky uvažovat, že šlo o modernizaci již existujícího uměleckého složení, které navíc bylo
uzpůsobeno jak na mletí žita, tak vzhledem k přítomnosti savky 44/ i na mletí pšenice.
Po modernizaci tu pracovala žitná válcová mlecí stolice, rovinný vysévač 45/ a válcová
míchačka, o čistící části nejstaršího uměleckého složení nevíme nic. Stávající savka
byla nahrazena reformou. Naopak z původního zařízení zůstala v provozu porcelánová
stolice a šrotovací stolice, moučný a šrotový vysévač.
Rozšíření mlýnského provozu vyžadovalo i více prostoru, kde budou nové stroje osazeny. Budova mlýna byla v prostoru mlýnice rozšířena o šest metrů. Z plánu technologické modernizace z roku 1918 vyplývá, že mlýn měl ještě stále zachovanou lednici
s vodními koly. Doloženo je to v řezech a půdorysu, kde je zakreslená hřídel i paleční
kolo, zpřevodované na transmisi pomocí kovového pastorku. O tři měsíce starší stavební plán Fr. Piskory přitom již předpokládá stavbu kašny na turbínu. B místech původní
lednice je nejen zděná kašna, ale i strojovna a kůlna. To znamená, že pokud by nedošlo
k přístavbě mlýnice, původní půdorys v podobě písmene L by se změnil na obdélníkový.
Změna způsobu pohodu však byla v Hovorkově mlýně realizována až později, čemuž
odpovídá i výše zmíněná ústní vzpomínka prasynovce mlynáře Josefa Hovorky ml., který tvrdil, že turbína tu byla osazena až v průběhu 30. let 20. století. Dnes se z původního
vnitřního zařízení bohužel nedochovalo téměř nic. Výjimkou je pouze část transmise
dosud zavěšená v podkroví a výše zmíněná dvojčinná (tandemová) Francisova turbína,
jež se sice nachází stále na původním místě, ale není v provozuschopném stavu. Stávající vlastník mlýna však uvažuje o její rekonstrukci a znovu zprovoznění.
- pokračování příště -
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Mateřská škola
Skončily nám prázdniny a začal nový školní rok. Pro některé rodiče a děti se změnil
rytmus dne a začalo něco nového. Školka je místo, kde se děti setkávají s novým prostředím, kamarády, paní učitelkou. Musí se naučit spolupracovat s ostatními, brát zřetel
na jiné, učit se trpělivosti, ohleduplnosti, kamarádství.
V letošním školním roce je k docházce zapsáno 28 dětí. V září jsme se poprvé
setkali s Alenkou Janečkovou (Radostovice), Janičkou Samkovou (Lično), Ellenkou
Sršňovou (Třebešov), Evičkou Vilímkovou (Olešnice), Vašíkem Martinkem (Olešnice),
Tadeáškem Poslušným (Křivice) a Kubíkem Stodůlkou (Ostašovice). Během školního
roku (po dovršení tří let věku) nastoupí do školky Irenka Nováková, Tomášek Burket
a Tobiášek Kašpar (všichni z Lična).
Koncem září děti navštívily divadelní představení v Kostelci n. O. „Matylda zasahuje“, na další pohádky se mohou děti těšit v říjnu, kdy do naší školky přijede maňáskové
divadlo s pohádkami „Hrnečku, vař“, „O zlaté rybce“ a „O Smolíčkovi“. Na listopad připravujeme focení dětí, vyšetření školní zralosti předškoláků zaměstnanci PPP Rychnov n. Kn. a opět pohádku v Kostelci n. Orl. „Z mechu a kapradí“. V prosinci pak pojedeme již tradičně na adventní výlet a budeme se těšit na společné chvíle u vánočního
stromečku.
V říjnu začne kroužek angličtiny a cvičení předškoláků a starších dětí v sokolovně.
O prázdninách bylo vyměněno osvětlení v šatně MŠ, v kuchyni a školních jídelnách.
V říjnu proběhne rekonstrukce střechy na budově mateřské školy.
Školní rok je teprve na samém začátku, ale všichni se budeme snažit, aby si děti, my
i rodiče na jeho konci mohli říct, že stál za to.
Děti a zaměstnanci mateřské školy

Ze základní školy
Pole už jsou dávno holá,
Hola – škola na nás volá!

A my jdeme, mámo, táto,
ať je zima nebo bláto …

Příspěvek ze základní školy dnes zahajuji slokou básně, kterou si při troše představivosti vybaví pravděpodobně velká část čtenářů, samozřejmě těch narozených
v minulém století! Začínala jí leckterá čítanka či učebnice českého jazyka.
I letos škola zavolala, přestože vůbec nebylo bláto a v prvním zářijovém týdnu nás
potěšily i sluneční paprsky. První školní den roku 2013/2014 jsme zahájili za účasti 26 žáčků, pedagogického sboru, starosty obce pana Vilímka a rodičů prvňáčků.
S jejich tvářemi se můžete seznámit na přiložené fotograﬁi. Zleva stojí: Vítek Požár,
Kubík Šrámek, Karolínka Pinková a Nicholas Jaroslav Dostál.
Ve třídě jsou současně spojeni s žáky 2. a 5. ročníku a všech 14 dětí má na starosti třídní učitelka a současně ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Marta Kopecká. Vítek miluje
přírodu a rád kreslí, Niki promýšlí a rýsuje plánky bytů a domů, Kája jezdí na vlastním koni a Kubíka zajímá antická historie i bojové umění. Zvládnout čtení, psaní
a počítání pro ně bude zaručeně hračkou!
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Školáci 3. a 4. ročníku pracují pod vedením třídní učitelky
Mgr. Zdeňky Hübnerové, činnost ŠD řídí paní
Marie Jarkovská a pořádek v budově i v jejím
okolí udržuje školnice
paní Anna Bašová.
Příjemným překvapením se pro všechny
malé i velké stala nová
skříň, která nahradila
letitý zásuvkový stůl
ve ŠD. Své místo zde
našly televize, rádio,
DVD i video přehrávač. Prostorné zásuvky
i skříňky s dvířky skryly
řadu dalších pomůcek.
Poděkování náleží našim „domácím mistrům
truhlářům“ – pánům
Pavlu Faltovi a Petru
Sejkorovi.
Další nepřehlédnutelnou změnou je nová vstupní branka do dvora, kterou zhotovil
pan Ondřej Požár a dokonale sladil ozdobné prvky se sousedící bránou. Děkujeme
všem!
V letošním školním roce nás čeká mnoho práce. Kromě klasické výuky se výrazněji
zaměříme na dopravní výchovu a výchovu ke zdraví, pomocí rozvoje ﬁnanční gramotnosti se budeme snažit žákům více přiblížit matematiku jako nezbytnou součást
praktického života.
Vzhledem k tomu, že se kalendářní rok přehoupl do závěrečné čtvrtiny, připomínáme adventní koncert, na jehož přípravu se všichni těšíme.
Touto dobou se bude pyšnit naše druhá školní budova – budova MŠ a ŠJ - novou
střešní krytinou. Ve ŠJ dělá paním kuchařkám velkou radost nový robot na zeleninu,
v mateřské školce bude do konce roku vyměněn dětský nábytek (stolky a židličky). Mgr. Hübnerová a pí Jarkovská vyřizují v současné době objednávku keramické
pece. Je stále se na co těšit a je nutno dodat, že bez ﬁnanční podpory Obce Lično by
tyto akce zůstávaly stále utopií.
Za všechny malé a velké školáky přeji čtenářům Ličenského zpravodaje příjemně
prožitý podzim, kdy ještě dokážou zahřát sluneční paprsky nebo je vystřídá příjemné
teplíčko domácího krbu.
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka ZŠ a MŠ Lično
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Trocha poezie
PODZIM

POD HVĚZDNOU OBLOHOU

Orlické hory
barvami podzimu hýří,

Toulám se krajinou
s krosnou přes rameno,

vítr prohání se
po strništi,

jsem tulák
toulající se časem
procházející městem.

kde v oblacích
honí se papíroví draci.
Spadané listí
pod nohama šustí,
herbáře plní se
suchými listy.

PODZIMNÍ ČAS

Krajina Orlických hor
převlékla svůj zelený šat
za pestrobarevný oděv.

V kapce ani haléř nemám
v samotě úkryt hledám,
jsem tulák
toulající se časem.
S kloboukem do čela
pak šťastný jsem,
sám pod hvězdnou oblohou.

Jan Dawidko

Listy stromu pozvolna opadaly,
holí větve se tyčí k nebesům
svou nahotou.
Ranní jinovatka
postříbřila krajinu
stříbrnou pavučinou.

PLYNUTÍ ČASU
Tak jako voda plyne
korytem řeky,

střídá se jaro s létem,
podzim se zimou.
Tak čas mládí
blíží se ke stáří.
Není hanba byt stár.
Mít šediny je dar.

Karolína Pinková
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Adéla Korábová

TJ Sokol Lično
Nohejbal – 28. ročník, mistr světa v Ličně

V sobotu 6. 7.
uspořádala TJ
Sokol Lično již
28. ročník nohejbalového turnaje
trojic. Družstva
byla rozlosována do čtyř skupin,
z každé postoupila tři nejúspěšnější
do dvou semiﬁnálových skupin. Poté
se již bojovalo o konečné umístění.
Nejlepším celkem v konkurenci 18
týmů se stalo družstvo z Pekla, které
ve ﬁnále porazilo loňského obhájce
tým Hájovny. Vítězné družstvo startovalo ve složení Jedlinský, Hostinský a Prachař. K vidění byly urputné  zleva Jiří Hlaváček, Jarmil Hušek a Jan Plašil
boje, které proběhly ve velice přátelské atmosféře a v duchu fair play. Počet i kvalita družstev startujících na tomto turnaji
je každým rokem vyšší. Pravidelně se turnaje zúčastňují vítězové krajského přeboru
z Pekla (Jedlinský, Hostinský, Prachař, Kytlík, Příhoda, Krejčík), ale stejně tak si přijedou vyzkoušet tento krásný sport i kluci nehrající žádnou soutěž. Za zmínku určitě
stojí i to, že letos přijel na nohejbal do Lična i několikanásobný mistr světa, mistr
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Evropy, mistr České republiky, vítěz PMEZ a nohejbalista roku Jakub Mrákava. Pořadatelé se už těší a pomalu se začínají připravovat na další ročník, který se uskuteční
opět první červencovou sobotu v roce 2014.
Sponzoři turnaje:
Obec Lično, Sokol Lično, Triztal Lično – výroba oken a dveří, Dapi – obuv Rychnov
n. Kn., BEAS Lično – pekárna, UNIPRINT Rychnov n. Kn. – tiskárna, G – centrum
Lično – auto – pneu – servis, EKOOIL Lično – výkrm brojlerů, PANAS Kostelec n.
Orl. – prodej dřevoobráběcích strojů, HDB Vamberk – síť čerpacích stanic, Motorsport Kopecký Kostelec n. Orl., Agrico Týniště n. Orl. – prodej zahradní a zemědělské
techniky, Obklady a dlažby Morávek Kostelec n. Orl.
Konečné pořadí:
1. Peklo
7. Brkalové
2. Hájovna
8. Lično
3. Rudá hvězda Žamberk 9. Lično Hůrka
4. Zlatovláska tým
10. Dej to nahoru
5. Mnětice
11. Gulášci
6. Píďosauři
12. Tutleky

13. TBH
14. Častolovice
15. Gerdíci
16. Cabalkovci
17. Halda tým
18. Invaze hrdinů

Letní dětský tábor “Po stopách Robinsona Crusoa”

V letošním roce jsme se opět po roce vrátili do Hořic - Dachovy, abychom zde strávili několik táborových dní, a to v termínu od 10. 8. do 15. 8. 2013.
Celotáborová hra nás tentokrát zavedla na pustý ostrov a my jsme prožili těch několik dní skoro jako Robinson Crusoe. Pravdou je, že některých technických vymožeností jsme se nevzdali, ale jinak jsme si na vlastní kůži mnohé vyzkoušeli. A co třeba?
Po ztroskotání (tedy po příjezdu) jsme se rozdělili do čtyř družstev, abychom si mohli
po celou dobu tábora zasoutěžit. Každý účastník dostal kšiltovku určité barvy, kterou
si podle svého vkusu ozdobil a která se stala jeho nezbytnou součástí. A pak jsme již
prozkoumávali ostrov a tvořili mapu, vyráběli přírodní kalendář, sestrojovali sluneční
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hodiny (a ony dokonce ukazovaly správný čas!), pekli želví maso, připravovali slavnostní tabuli, šili, vyráběli luky a šípy, plácali z hlíny hrnečky, vysvobozovali Pátka,
učili ho cizí jazyky. Prostě jsme se nenudili a určitě se ledačemu přiučili. Kromě toho
jsme si udělali výlet i do Hořic. Vykoupali se v přilehlém areálu prvorepublikové plovárny.
Poděkování patří všem účastníkům, kteří se do rolí Robinsonů vžili na výbornou.
Poděkování si zaslouží i všichni vedoucí, kteří si letos také zasoutěžili a svým oddílům přinesli cenné body. Poslední velký díl patří našim sponzorům - TJ Sokol Lično,
OÚ Lično, Beas a.s. Lično, OÚ Černíkovice, Uniprint, atd.
Mgr. Jan Plašil

Posvícení

O trochu více než čtvrtina ličenské populace, to je slušná účast. K tomu „Strejci“,
muzikanti z Přepych a okolí pod vedením Jana Macháčka, párty stan, pódium pro
hudbu, dostatek jídla i pití, upravený areál TJ Sokol, částečně zmodernizovaná klubovna, příjemná sousedská atmosféra... To bylo posvícení 2013 v režii TJ.

Tenisový turnaj – čtyřhry

Na sportovišti „Sokolík“ v Ličně v sobotu 7. září 12 mužů ve dvojicích soutěžilo
o sportovní poháry a další ceny. Vítězi tenisového turnaje se stali a zlaté poháry
obdrželi Jan Plašil st. a Jan Kopecký, který po týden starém triumfálním vítězství
v automobilové Bohemia rallye vyměnil zlatý volant za zlatou tenisovou raketu. Finálovými soupeři jim byli a se stříbrnými poháry odešli Stanislav Koráb a Jiří Hlaváček.
Bronzové poháry si odvezli Josef Zárybnický a Slavomil Císař. Počasí vyšlo na jedničku, turnaj byl zajištěn i po stránce občerstvení. V průběhu dne byla slyšet slova
o častějším pořádání podobných soutěží. K tomu lze dodat jediné: Sportoviště je zde,
je tu pro všechny, přijďte sportovat!

Tělocvična přes prázdniny zahálela. Koncem srpna nastoupily ženy
ke svému pravidelnému úternímu
a čtvrtečnímu podvečernímu cvičení. Od září se v deníku objevují také zápisy o cvičení ZŠ a MŠ.
Sportoviště Sokolík bylo využíváno především zájemci o tenis,
nohejbal pouze v den pořádání
tradičního turnaje a fotbal také
pouze jednou, když si s ličenskými
kamarády o dovolené, jako každý
rok, přišel zakopat náš fotbalový
reprezentant Jára Plašil. Nutno
podotknout, že statistiky vykazují

Sport
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na novém sportovišti více účast starších – již seniorů, či veteránů, oproti mladším generacím a dětem. Při diskuzích po sportování si pak my starší říkáme: „To za našich
mladých let, kdybychom takové sportoviště měli...“ „Honili jsme merunu po štěpnici,
po potoce, na hřišti a na kdejakém plácku. Místo branek posloužily boty nebo trička
na zemi, místo sítí provázek, místo tenisových raket prkýnko s vyřezanou rukojetí, či
jiné vlastní výtvory“. Hold – časy se mění..

Práce

Údržba zeleně ve spolupráci s obcí, opravy a udržování sportovišť a zařízení (nátěr mantinelů na Sokolíku, likvidace plevele a obnova bílého písku na dětském hřišti
aj. – brigádně zajistili Tomáš Jarkovský, Jan Burket a Matouš Podolský), likvidace
starého a nepotřebného materiálu, úklid v tělocvičně, modernizace vnitřního zařízení
klubovny (nový nábytek – regály, skříňky, pult, stolky, židle, strop, podlaha ad.) Čeká
nás oprava střechy nad šatnou a WC (vyhodnocujeme nabídky).

Připravujeme

Poslední společná sportovně turistická akce v letošním roce bude ještě Silvestrovský pochod. Podrobnější informace budou včas zveřejněny. Děkujeme za podporu
a spolupráci.
Za TJ SOKOL František Talavašek

Z dění SDH Lično
V Doudlebách nad Orlicí proběhlo dne 18. 9. Krajské setkání
zasloužilých hasičů. Z našeho
sboru se zúčastnil bratr František Štěpánek. V programu
byla mimo jiné prohlídka zámku
v Doudlebách a prohlídka nové
budovy SHZ v Rychnově nad
Kněžnou. Bylo znát, že se blíží
volby, na akci se objevili takoví političtí představitelé, jako je
Bohuslav Sobotka, Hana Orgoníková a hejtman našeho kraje
Lubomír Franc.
Kateřina Kocmanová Dne 21. 9. se uskutečnilo rozšířené jednání výboru okrsku s posezením při harmonice v Domašíně. Akce byla
velmi dobře zajištěna a posezení bylo příjemné.
Závod požární všestrannosti mladých hasičů se konal dne 5. 10. v Olešnici u Rychnova nad Kněžnou.
Již známe termín valné hromady našeho sboru. Byl určen na pátek 17. ledna 2014.
Místo je tradiční – kavárna v Ličně.
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V poslední době proběhla reorganizace výjezdového družstva.
Členové:
Škop Roman
Škop Zdeněk ml.
Dokulil Petr
Zárybnický Aleš
Jedlinský Miroslav

Padrián Miroslav
Talavašek Václav
Hušek Petr
Koráb Stanislav

Truhlář Michal
Tomeš Pavel
Dostál Milan
Plašil Jan
Za SDH Lično,
Václav Kopecký

Společenská kronika
zpráva SPOZ za 3. čtvrtletí 2013
Jméno

Naši oslavenci

91 let
Marie Červinková
František Plašil
90 let
Marie Vašková
87 let
Marie Hartmanová
84 let
Josef Říčař
81 let
Josef Kulhavý
70 let
Jiří Novák
60 let
Miroslav Jedlinský
50 let
Kristina Dudková

Bydliště

Lično
Lično
Lično

Jméno

Lično

Lično

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Ostašovice
Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a radosti ze života!

Svatby
Marcela Šolínová a Jiří Baše
Novomanželům přejeme hodně
štěstí a spokojenosti!

Lično
Lično

Bydliště

Simona Stodůlková
Karolína Nováková

Lično
Ostašovice

Noví občánci

Kotyzovi

Přistěhovali se

Lično 116

Vítáme nové spoluobčany!
Za SPOZ Marie Truhlářová

