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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lično
konaného dne 17. 12. 2013

pořadové číslo 24

Místo konání:
Vinárna v Ličně
Termín:
17. prosince 2013 v 19,00 hod.
Přítomno dle prezenční listiny:
8 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů:
14 občanů a hostů
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. Omluven: Dokulil Petr, provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva obce Lično byla pověřena účetní
obce paní Šedová Renata. Ověřovateli zápisu z konaného zasedání byli určeni: Ing.
Tošovský Josef a Škop Roman. Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi: Ing.
Ludvíková Martina a Jarkovská Marie.
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:
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení pomoci p. Truhlářovi Jiřímu, Lično 10
3. Schválení ukončení smlouvy o dílo č. 25 mezi Obcí Lično a TS RK, s. r. o.
4. Projednání žádostí
5. Schválení memoranda o potvrzení společného zájmu v oblasti veřejné dopravy
6. Schválení darovací smlouvy od ﬁrmy Beas Sun s. r. o.
7. Schválení převodu tiskárny Minolta do majetku příspěvkové organizace
8. Rozpočtové opatření č. 6 na r. 2013
9. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2014
10. Schválení závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace
– vrácení odpisů
11. Diskuze a závěr

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 17. 12. 2013. Pořadové číslo 24.
Zastupitelstvo obce Lično:
bere na vědomí:
1. změnu plánu inventur na r. 2013 - předseda DIK SDH Lično bude Roman Škop
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schvaluje:
1. složení návrhové komise pro přípravu usnesení a program veřejného zasedání
doplněný o body č.:
2. schválení pomoci p. Jiřímu Truhlářovi Lično č. p. 10
3. schválení ukončení smlouvy o dílo na svoz a uložení PDO na skládku v Křovicích
z obce Lično a spádových obcí č. 25 ze dne 13. 12. 1995 mezi Obcí Lično a TS.
RK, s.r.o.
10. schválení závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace na r. 2013
2. poskytnutí dopravy obecním traktorem pro p. Jiřího Truhláře, Lično č. p. 10, za
účelem pomoci při znovuvýstavbě vyhořelé autodílny v jeho vlastnictví zdarma
3. ukončení smlouvy o dílo na svoz a uložení PDO na skládku v Křovicích z obce
Lično a spádových obcí č. 25 ze dne 13. 12. 1995 mezi Obcí Lično a TS RK, s. r.
o. a pověřuje starostu obce, aby smlouvu vypověděl
4. prodloužení nájemní smlouvy manželům Haně a Martinovi Kocmanovým na byt
v Ličně č. p. 43 do 31. 12. 2014 a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy
5. smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v
rámci regionálních knihovnických služeb ve výši 6,- Kč/občana mezi Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o., a Obec Lično na dobu určitou do 31. 12. 2014 a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy
6. smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb mezi smluvními partnery: Kultura Rychnov nad Kněžnou s. r. o. a Obec Lično na dobu určitou do 31. 12.
2014 a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy
7. poskytnutí ﬁnanční podpory ve výši Kč 2.000,- na slavnostní vyhlášení ankety
„Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2013“ a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy
8. text a přijetí „Memoranda o potvrzení společného zájmu“ při řešení dopravní obslužnosti mikroregionu se zvláštním zřetelem k osobní železniční dopravě
9. darovací smlouvu od ﬁrmy BEAS SUN, s.r.o., se sídlem Sadová 454, 55102 Jaroměř – Josefov, dar ve výši 200 000 Kč přijímá a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy
10. převod tiskárny Minolta1100 PagePro (ev. č. c-28) v ceně 14.627, 80 Kč příspěvkové organizaci
11. rozpočtové opatření č. 6 na rok 2013
12. pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014
ukládá:
1. starostovi vypsání poptávkového řízení na nového dodavatele služby na svoz domovního odpadu
Bc. Tomáš Vilímek,
starosta obce Lično
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lično
konaného dne 25. 2. 2014

pořadové číslo 25

Místo konání:
Vinárna v Ličně
Termín:
25. 2. 2014 v 19,00 hod
Přítomno dle prezenční listiny:
7 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů:
23 občanů a hostů
Jednání řídil starosta Tomáš Vilímek jako předsedající.
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Předsedající
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Omluven: Petr Dokulil, Roman
Škop. 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. Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi:
Ing. Martina Ludvíková a Ing. Josef Tošovský. 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:
Program:
1. Schválení programu a kontrola plnění úkolů
2. Schválení odstoupení od kupní smlouvy s Danielem Krajčovičem a Simonou
Kaláškovou
3. Schválení závazného ukazatele pro rozpočet 2014 – úpravy rozpočtu v rámci
paragrafu
4. Schválení rozpočtu na rok 2014
5. Schválení hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013
6. Schválení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace pro rok
2014
7. Schválení smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb
8. Schválení příspěvku na činnost MAS Splav
9. Schválení prodeje části pozemku p. č. 24/1 a části pozemku 251/1 v katastrálním území Ostašovice
10. Schválení koupě pozemku p. č. 425/2 a pozemků PK 425/2 a PK 421 v k.
ú. Lično
11. Schválení zařazení výčepního zařízení do majetku obce
12. Schválení memoranda proti omezování železniční dopravy v regionu
13. Diskuze a závěr
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 25. 2. 2014. Pořadové číslo 25.
Zastupitelstvo obce Lično:
bere na vědomí:
1. informaci o trvání úkolu ohledně vypsání výběrového řízení na dodavatele služby
na svoz komunálního odpadu
schvaluje:
1. složení návrhové komise pro přípravu usnesení a program veřejného zasedání doplněný o: bod č. 2 Schválení odstoupení od kupní smlouvy s Danielem Krajčovičem
a Simonou Kaláškovou a vypuštění bodů č. 5 a č. 12
2. odstoupení od kupní smlouvy s panem Danielem Krajčovičem a Simonou Kaláškovou uzavřené dne 31. 10. 2011 na pozemek p. č. 3021/1 v k. ú. Lično se smluvní
pokutou ve výši 30 000 Kč
3. závazný ukazatel rozpočtu na r. 2014, že v příjmové stránce rozpočtu u nedaňových a kapitálových příjmů a ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem
operace (starostou nebo místostarostou) překročen jím stanovený objem provozních a investičních příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
2014 (v rámci paragrafu se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje)
4. rozpočet Obce Lično na rok 2014: příjmy 8.127,75 tis. Kč a výdaje 6.036,96 s přidělením dotací: příspěvkové organizaci 574,62 tis. Kč, dotace na nákup knih Kultura
RK 4 tis. Kč, dar na el. energii v kostele v Ličně Římskokatolické farnosti Častolovice ve výši 4 tis. Kč, neinv. dotace na činnost TJ Sokol Lično 20 tis. Kč, neinv. dotace
na činnost SDH Lično 20 tis. Kč, příspěvek zdravotně postiženým 4 tis. Kč, dotace
MAS SPLAV Skuhrov n. B. 25 tis. Kč
5. hospodaření a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lično za r. 2013 a závazný ukazatel rozdělení a použití hospodářského
výsledku z r. 2013:
a) rezervní fond zřizovatel – 115.881,- Kč – Použití: doplatek elektrické energie v
r. 2014
a ostatní náklady dle rozpočtu na r. 2014;
b) rezervní fond příspěvková organizace 26.644,86 Kč.
6. závazné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace na r. 2014:
- elektrická energie 300 tis. Kč
- plyn 40 tis. Kč
- voda 11 tis. Kč
7. příspěvek na činnost MAS SPLAV Skuhrov n Bělou v roce 2014 ve výši 10 Kč
na obyvatele dle počtu k 31. 12. 2013
8. prodej části pozemku v k. ú. Ostašovice odměřeného geometrickým plánem (GP) č.
1063/2012 z pozemku p. č. 224/1 a označeného v GP p. č. 224/3 o výměře 43 m2,
a prodej části pozemku odměřeného geometrickým plánem z pozemku p. č. 251/1
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a označeného v GP p. č. 251/9 o výměře 2 m2, za kupní cenu 25 Kč/ m2 Ing. Evě
Forejtkové a Oldřichovi Derunovovi, a to se všemi právy a povinnostmi a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy. Návrh na vklad hradí kupující.
9. nákup pozemků v k. ú. Lično p. č. 425/2 o výměře 801 m2 a pozemků PK 421 o
výměře 364 m2 a PK 425/2 o výměře 917 m2 za sjednanou cenu 50 Kč/m2 od
spolumajitelů Ing. Jindřicha Husáka, a paní Mileny Slavíkové a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Návrh na vklad hradí obec.
10. změnu ﬁnancování výčepního zařízení nakoupeného v 4/2013, kdy celé výčepní
zařízení uhradila obec a také jej vede v majetku.
ukládá:
1. úkol ze zasedání č. 24 trvá

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Oprava střechy mateřské školy
V loňském roce na podzim byla započata oprava střechy Mateřské školy v Ličně. Všiml
jsem si, že lidé chodili a kroutili hlavami, co že to je za nápad opravovat střechu na podzim, když střecha se opravuje v létě. Ano, tomuto názoru musím přisvědčit, skutečně dá
rozum opravovat střechu na jaře, či v létě a ne pozdě na podzim. Nicméně musím uvést
něco na vysvětlenou.
Obec Lično žádala cca 3 x bezúspěšně o dotaci na výměnu střešní krytiny Mateřské
školy v Ličně č. p. 1. Teprve v červnu roku 2013 byla na čtvrtý pokus žádost kladně vyřízena a započalo klasické úřední kolo, které teprve v září loňského roku vyvrcholilo tím, že
Obec Lično obdržela přípis, na podkladě kterého bylo možno vypsat poptávkové řízení
na výměnu střešní krytiny.
Nejlepší nabídku na dodávku prací učinil Martin Šesták a práce stihl ke vší spokojenosti dokončit ještě před příchodem špatného počasí, takže do rozkryté střechy nezateklo.
Celá anabáze projektu na výměnu střešní krytiny se dokončuje letos. Jelikož ﬁnanční prostředky byly poskytnuty ze Státního zemědělského intervenčního fondu, je vždy
projekt lépe bodově ohodnocen a možnost získání ﬁnančních prostředků vyšší, pokud
se s konkrétním projektem spojí i ozelenění okolí. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k
rekultivaci pozemku u mateřské školy, kde po urovnání pozemku a vysbírání kamenů
dojde k výsevu nového trávníku, popřípadě k výsadbě stromu či keře tak, aby byl naplněn
požadavek projektu beze zbytku.
V letošním roce budou práce na zvýšení užitné hodnoty budovy č. p. 1 v Ličně pokračovat. Ve školce je propadlá a nevyhovující podlaha. Z tohoto důvodu bude v letních
měsících provedena oprava podlahy MŠ. Zároveň dojde i k výměně topení. V mateřské
škole se topí akumulačními kamny, jejich stáří je již značné. Zároveň je toto topení i obtížně regulovatelné a z tohoto důvodu i nákladné. Proto bylo Zastupitelstvem obce Lično
rozhodnuto o modernizaci systému vytápění budovy MŠ. Po zvážení různých možností bude přikročeno k montáži ústředního topení a plynového kotle. O dodavateli těchto
úprav dosud nebylo rozhodnuto.
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Připomínka
Dovoluji si připomenout všem obyvatelům obce, kteří doposud neuhradili poplatek
za odpady v letošním roce, že lhůta pro jejich úhradu uplyne 30. dubna tohoto roku.
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

8

9

Mateřská škola
Letošní zima dětem nenabídla příliš mnoho možností k vyřádění na sněhu, postavených
sněhuláků bylo poskrovnu. Ve
školce byl ale každý měsíc něčím zajímavý.
Leden – Druhá polovina měsíce
patřila tradičně předškolákům.
Učitelky pro ně připravily tzv.
„Hru na školu“. Děti si přinesly
do školky tašku, penál, zkoušely
psát do sešitů, dostávaly domácí
úkoly. Nakonec se šly do opravdové školy podívat. Vyzkoušely
si, jak se sedí v lavicích, jak probíhá vyučování. Měly možnost
psát na tabuli a sledovat, co se jejich starší kamarádi za několik měsíců naučili.
Únor – Konec února byl ve znamení karnevalového reje masek. Děti pomohly vyzdobit školku, převlékly se do masek a pak tancovaly, hrály hry, soutěžily a užívaly si
karnevalového veselí.
Březen – V posledním zimním měsíci se děti v hudebním pořadu „Muzikohraní“ seznámily zábavnou formou s netradičními hudebními nástroji (tibetskými mísami, tibetskými zvony, šamanským bubnem, dešťovou holí atd.). Na některé z nich si děti
zkusily samy zahrát.
Na rozloučenou s paní
Zimou jsme společně ustrojili Moranu a hodili ji do potoka.
Teď už se s dětmi připravujeme na svátky jara – Velikonoce. Malujeme vajíčka,
stříháme, lepíme a vybarvujeme. Zdobíme školku,
aby se nám v ní všem líbilo.
Všem čtenářům Zpravodaje přejeme
krásné jaro plné sluníčka
a pohody.
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Ze základní školy v Ličně
První příspěvek za rok 2014 je ohraničen dvěma významnými svátky, a to 6. ledna Tří králů a
28. března Den učitelů.
Jako každoročně se naši školáci podíleli na
Tříkrálové sbírce a protože zájemců bylo více,
rozdělili se na dvě skupinky. Jak jim to slušelo,
můžete posoudit na přiložené fotograﬁi.
Závěr měsíce ledna patřil již klasickému předávání pololetních výpisů vysvědčení. V tento den
jsme pro žáky připravili zajímavou besedu na
téma „Zdravá výživa.“ Kromě teoretických informací si všichni vyrobili taktéž různé zeleninové a
ovocné pokrmy, které jim nezvykle hodně chutnaly!
Všichni pak s radostí vyrazili vstříc jednodenním pololetním prázdninám a na ně navazujícím
prázdninám jarním. Přestože byly letos stanoveny na 1. únorový týden, byly také beze sněhu,
kdy převážně nevlídné a větrné počasí opravdu k
procházkám venku příliš nelákalo. Lépe by bylo v
teplíčku za pecí … a to nakonec skutečně bylo!!!
Již v únoru jsme se začali chystat na školní masopustní průvod, protože bylo třeba s předstihem
vyrobit upomínkové předměty na tuto akci. Svou
premiéru tudíž měla práce s keramickou hlínou; byla
třeba spousta úsilí a snažení, které musely vyvinout
zejména paní učitelky Mgr. Hübnerová a M. Jarkovská. Společně s dětmi vyválely, ozdobily a vykrájely
několik táců srdíček. Tyto se po 3týdenním sušení
na volném vzduchu nakonec vypalovaly v naší nové
keramické peci, a to v žáru dosahujícím teplotu 1
000° Celsia! Závěrečnou třešničkou na dortu bylo
připevnění srdíček pomocí tavné pistole na špejle
a ozdobení lýkovou mašličkou, čemuž se věnovali
všichni ve ŠD s paní Jarkovskou v čele.
Masopustní zápichy byly hotovy, a proto jsme
mohli vyrazit 4. března v převlecích a s kytarou po
Ličně. Díky všem starostlivým rodičům byly letošní
masky přímo ukázkové, jedna hezčí než druhá. Ovšem „hroznové víno“ v podání Pavlíka Preclíka bylo
skutečně velmi originální!!!
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V polovině března jsme zaznamenali vyšší nemocnost dětí i pedagogů (virózy, angíny, střevní chřipky). Doufejme, že jaro a sluníčko dodá všem marodům opět hodně
síly a dobré nálady.
Závěrečné řádky patří tentokrát všem pedagogům z celé příspěvkové organizace
(MŠ, ZŠ a ŠD). Pátek 28. březen se již mnoho let připomíná jako Den učitelů a je
spojen s historickou postavou světového významu – s Janem Ámosem Komenským.
Tento pán by se dnes zaručeně velmi obdivoval úrovni stávajícího školství, novým
metodám a formám práce, moderním pomůckám i existujícím vztahům – tak, jak je
s sebou nese doba.
Jsem ráda, že jako ředitelka školy mohu poděkovat těm svým „pančelkám“ za
zodpovědnou a tvořivou práci s dětmi, která nikdy nekončí zamčením dveří školní
budovy. Dnes již všechny opět plánují, jaké velikonoční dekorace vyrobí, jaké veřejné
vystoupení ke Dni matek sestaví nebo jak zapojí všechny děti do divadelního představení v měsíci červnu. Přeji jim všem zejména pevné zdraví, rodinnou i pracovní
pohodu a taktéž hodně elánu!
Všem čtenářům tohoto zpravodaje spokojené svátky velikonoční, bohatou pomlázku a jarní dny plné sluníčka přeje
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy
P. S. Víte, že?
 Ve výtvarné soutěži Královéhradeckého a Pardubického kraje s názvem Od pramene k řece získal čestné uznání prvňáček Kubík Šrámek z Radostovic?
 Do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2014/2015 je přijato 6 předškoláčků?
 V průběhu měsíce dubna proběhne přijímací řízení pro děti do MŠ?
 Ve ŠJ jsme vyměnili staré dřevěné židle, protože již dosloužily, za nové oranžové?
 O hlavních prázdninách proběhne generální oprava podlahy a topení v MŠ?
 Víte, že se vyrábí nové vchodové dveře pro vstup do zahrady (úniková cesta)
v ZŠ?
Sledujte taktéž naše internetové stránky, které jsou průběžně doplňovány
a aktualizovány.

TJ Sokol Lično
Práce

Příprava ledu začala v sobotu 26. ledna, hasiči zaplavili pomocí čerpadla plochu a hned druhý den se zde objevovali první
bruslaři. Bruslilo se sice jen týden, ale na to, jak byla právě uplynulá zima mírná, je to úspěch.
Po dokončené modernizace klubovny u hřiště před samým
koncem minulého roku jsme během měsíce ledna vše uvedli do
stavu, abychom se zde mohli scházet při schůzích a jiných příležitostech, jako např.
při sledování důležitých sportovních přenosů ze ZOH v Soči. Téměř vše je zde nové.
Stropy, podlahy, vymalování, nábytek-židle, stolky, pult, skříně, televize, sporák a
další drobnosti.
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V únoru byla dokončena oprava střechy nad šatnami, mezi poslední práce patřila
oprava komína speciálním nástřikem.
Zahájení nové sezony sportoviště „Sokolík“ proběhlo 13. 3. instalací sloupků a sítí
na tenis. Lavičky, které byly přes zimu uskladněny v altánu, jsou již také na ploše a i
u dětského hřiště. Následovala jednání s ﬁrmami o záručních úpravách. Funny Sport
Zlín dosype křemičitý písek a stavební ﬁrma ještě plochu uválcuje a tak dojde k odstranění drobných nerovností.

Sportování

Tělocvična je stále pravidelně využívána ženami ke cvičení. V týdnu od 17. 3. se
do tělocvičny vrátili žáci ZŠ, kteří se přes zimu zdokonalovali v plavání. Na stupnici
oblíbenosti stoupá badminton a znovu ﬂórbal a to jak mezi dorostenci tak i mezi
dospělými muži. Tenisté nechali přes zimu odpočinout naše umělohmotné kurty a
pravidelně každou sobotu od počátku listopadu do začátku března dojížděli do rychnovského BR Sport centra. Vyvrcholením zimního tenisového snažení byl turnaj ve
čtyřhrách 22. 2. Šest dvojic se utkalo každý s každým a vítězi se stali Miroslav Klapal
a Jiří Padrián, druzí byli Petr Hušek a Roman Škop, třetí Stanislav Koráb a František
Talavašek. Sezona 2014 byla díky příznivému počasí zahájena na venkovních kurtech také i v Ličně.

Silvestrovský pochod

Silvestrovského pochodu ze Semechnic se účastnilo 49 osob. Cestu tam jsme
podle plánu absolvovali autobusem. Po prohlídce sportovního areálu, který prošel
rozsáhlou modernizací, byl vloni v červenci slavnostně otevřen. Areálem nás provedli a o modernizaci vyprávěli starosta obce Semechnice, pan Zdeněk Bendzo a
předseda TJ Sokol, Václav Vaněk, současný místostarosta obce. Ve společenské
místnosti jsme shlédli velmi zajímavou a působivou expozici historických dokumentů,
ve které samozřejmě nezapomněli na legendu semechnického, pardubického a československého hokeje, rodáka, Vlastimila France. Součástí výstavy byly i fotograﬁe z
rozsáhlé přestavby areálu a všech objektů. Po prohlídce jsme se v prostorné a moderně vybavené klubové restauraci občerstvili, účastníci obdrželi signální pásku na
rukáv, jako pozornost od TJ Sokol Lično a vydali jsme se na cestu domů. Zakončení
bylo v ličenské kavárně a ne v klubovně u hřiště, jak jsme slibovali, protože po loňské
rekonstrukci již nezbyl čas na to vše znovu uspořádat.

Společenská činnost

Ve zmodernizované klubovně u hřiště jsme sledovali zahájení ZOH v Soči a všechny naše hokejové zápasy. Mezi společenské akce v prvním čtvrtletí zařazujeme též
zabíjačku 15. 3., kterou navštívilo rovněž v klubovně u hřiště celkem 50 osob. Ze
zabíjačkových pochoutek mohli hosté ochutnat „prdelačku“, kroupy, prejt, jitrnice,
tlačenku, výpečky a zabíjačkový guláš. Všem moc chutnalo, na což jsme ostatně u
výrobce, Ing. Jaroslav Kubce, zvyklí.
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Jubilea oslavili Josef Dostál, Ludmila Divíšková a Miroslav Padrián.
Výroční členská schůze TJ Sokol Lično se konala v pátek 28. března v ličenské
kavárně za účasti 35 členů a zástupce České unie sportu. Jedním ze zásadních bodů
bylo navýšení členských příspěvků.
Druhý den, v sobotu se konal v tělocvičně dětský karneval. Sál byl krásně vyzdobený, děti předváděly svoje masky, tančily a skotačily. Účast dětí i rodičů byla velmi
slušná, i vše ostatní měli pořadatelé dobře zajištěné. Zejména organizaci soutěží,
her, hudby, občerstvení, dárků pro děti i závěrečný úklid.

Víkend na horách

Ve dnech 9. 1. - 12. 1. 2014 jsme i přes nepřízeň zimy absolvovali prodloužený
víkend v Orlických horách na chatě Radost. Zúčastnilo se 21 dospělých a 30 dětí ve
věku 1 - 15 let. Během pobytu jsme lyžovali, chodili na túry po horských stezkách,
navštívili jsme oboru s divočáky a jeleny v blízkosti chaty. Na chatě jsme hráli různé
hry. Poděkování patří všem obětavým vedoucím.
Pozvánka na další akce
• Velikonoční pochod (20. 4. 2014)
• Pálení čarodějnic (30. 4. 2014)
• Tenisový turnaj dvouher (červen 2014)
• Ličenské kolečko (24. 5. 2014)
• 29. ročník nohejbalu (5. 7. 2014)
Termíny některých akcí jsou pouze orientační, přesné termíny a podrobnosti k organizaci Vám včas sdělíme obvyklým způsobem. Děkujeme za pochopení.

4. sběr odpadků okolo naší vesnice
Obec Lično
(pracovník obce, auto osobní, traktor s vlekem, rukavice, občerstvení)
BEAS a.s.
(chléb pro brigádníky)
TJ Sokol Lično (18 členů)
Myslivecké sdružení
(2 členové)
„Clean up the world“
(tkané odpadové pytle s logem)
Sobota 22. 3. 2014,
8:30 – 11:45 hod.
Směr: Lično
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- Hoděčín
- Ostašovice
- Uhřínovice
- Velká Ledská
- Třebešov
- Černíkovice
- Radostovice byly ponechány dětem
ze ZŠ Lično

Posbíráno 17 pytlů + pneumatiky
a větší díly os. automobilů, koberce, čalounění aj. Tendence klesající (70, 40,
20, 17 pytlů).
Občerstvení na závěr v klubu u hřiště
(klobásy, nápoje, chléb).
Za TJ SOKOL František Talavašek

Z činnosti Honebního společenstva Voděrady:
V neděli 30.března 2014 uspořádalo Honební společenstvo Voděrady se souhlasem OÚ Lično,
brigádu na přesazování stromků
od poldru v Ličně, z důvodu hustoty původního vysázení. Jednalo se listnáče - dub, buk, lípa.
Tato akce byla v pořadí již druhá. První brigáda se uskutečnila
v loňském roce také předjarním
období. Tehdy bylo přesázeno celkem 39 ks stromků podél vodoteče ve směru od
mostku vedle Zlaté hůry směrem ke Hradišti (u Hoděčína). V letošním roce bylo dokončeno přesazování těchto stromků. 10 ks stromků bylo použito na dokončení sázení
aleje loňské výsadby u Hoděčína, dalších 17 ks stromků bylo přesázeno nad obec Radostovice k vodojemu (4 ks pod vodojem, 13 ks od vodojemu k Bělišťům). Počasí přálo,
bylo hezké slunečné dopoledne. Stromky byly přesázeny na pozemky ve vlastnictví
obce Lično. Zbývajících 20 ks stromků u poldru bylo přesázeno dle požadavku do řady.
Za odvedenou práci patří poděkování členům mysliveckého sdružení „Háj“ Voděrady.
Za výbor HS Voděrady, Tomeš Stanislav, starosta
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Z dění SDH Lično
Rok 2014 jsme zahájili pravidelnými výborovými schůzemi a přípravou na valnou hromadu. Ta se konala 17. ledna
v kavárně v Ličně od osmnácti hodin. Za OSH nás navštívil bratr Hanuš a zúčastnili se i zástupci jednotlivých sborů našeho okrsku. Účast byla hojná, všechna místa byla
obsazena. V programu byla zpráva za rok 2013, kterou
přečetl starosta bratr Hartman, zpráva velitele, zpráva vedoucí mládeže, zpráva pokladníka a zpráva KRK. Po občerstvení, kde byl podáván smažený řízek a bramborový
salát, byly promítány některé zajímavé události let minulých, které očividně přítomné
pobavily. Jednalo se o zﬁlmované záběry z ostatků před 20 lety. Nejenže byli tehdejší
aktéři podstatně mladší, ale zároveň se na plátně objevili i spoluobčané, kteří nás již
navždy opustili. Bujarost a veselí - tak typické pro ostatkový průvod - velice často
diváky rozesmálo.
1. března po dvou letech pořádal
ostatkový průvod náš sbor. Přes
počáteční problémy se zajištěním
účasti, protože řada lidí, kteří chodí v průvodu pravidelně, měla už
jiný neodkladný program, se nám
podařilo absolvovat ostatky se ctí.
Nakonec se zúčastnilo 35 masek.
K poslechu a tanci opět vyhrávala Valanka, a tak nevěsta se ženichem měli plno práce. K dobré
náladě přispělo nemalou měrou i
krásné, až téměř jarní počasí.
29. března proběhlo v kulturním
domě v Tutlekách Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu
Rychnov nad Kněžnou. Za náš sbor se zúčastnili bratr Hartman a Kopecký a jako
čestný host bratr František Štěpánek. Pozvání na shromáždění přijal i JUDr. Antl a
bývalý nejvyšší představitel hasičů Miroslav Štěpán. Z velice zajímavého vystoupení
těchto pánů zazněla řada oprávněné kritiky na některé ať podniknuté, až někdy nesmyslné nebo naopak nepodniknuté kroky našich nejvyšších vládních představitelů.
Oba se shodli na jednom, cesta pro dobrou věc není často bez úskalí a často ani není
vůle cestu najít.
Na 17. květen je v Třebešově naplánovaná okrsková soutěž ve štafetách a požárním
útoku. Naši nejmladší budou soutěžit o týden později v Ještěticích na Okresním kole
hry Plamen.
Určitě bude pro řadu čtenářů dobrá zpráva, že pro velký úspěch z let minulých budeme opakovat 19. – 20. září zájezd na Moravu do sklípku na dobré vínko.
Za SDH Lično, Václav Kopecký
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2014
Jméno

Naši oslavenci

Bydliště

93 let
Flégl Jaroslav
Lično
89 let
Vostřez Vladimír
Lično
85 let
Kašparová Vlasta
Lično
Zemanová Anna
Lično
84 let
Plašilová Marie
Lično
83 let
Kollertová Hana
Ostašovice
82 let
Zaňková Anežka
Lično
81 let
Falta Josef
Lično
Řičařová Marie
Ostašovice
60 let
Štěpánková Milena
Lično
Bašová Anna
Lično
Padrián Miroslav
Lično
50 let
Dostál Josef
Lično
Hlaváčková Milena
Ostašovice
Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Noví občánci

Jméno
Pšenička Jonáš
Šrámek Jan

Bydliště
Ostašovice
Radostovice

Přejeme jim hodně zdraví
a radosti ze života!

Rozloučili jsme se

Jméno
Bydliště
Hvězda Karel
Lično
Mejtský Josef
Lično
Čest jeho památce!

Přistěhovali se

Jeníčkovi
Němec Josef
Lično 171
Francovi
Lično 68
Kalová Eva
Pinkas Radim
Lično 181
Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!
Za SPOZ Marie Truhlářová

