Zpravodaj
Lično, Ostašovice
Radostovice

2/2020

Zpravodaj obce Lično, Ostašovice, Radostovice:
Vydává Obec Lično
adresa: Obec Lično; Lično 17; 517 35, tel.: 494 384 204, E-mail: obec@licno.cz, www: http://licno.cz
Grafické zpracování: Uniprint, s.r.o., Vlastimil Dyntar, Tisk: Uniprint, s.r.o., Náklad 350 ks
Úřední hodiny: pondělí, středa 8 - 12, 13 - 17
REDAKČNÍ RADA: Bc. Tomáš Vilímek, Ing. Anna Dostálová
Foto: Jiří Knopp, Bc. Tomáš Vilímek

Uvnitř čísla najdete:
Drobné připomínky.................................................................................................................. 2
Žádosti o dotace...................................................................................................................... 2
Plynofikace základní školy v Ličně........................................................................................ 2
Žádost o vydání stavebního povolení na opravu hospody v Ličně.................................... 3
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično...........................................................3 - 4
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično...........................................................4 - 6
Ze základní školy................................................................................................................6 - 7
TJ SOKOL Lično.................................................................................................................7 - 9
SDH Lično.........................................................................................................................9 - 10
Knihovna................................................................................................................................ 10
Farnost Lično.................................................................................................................. 10 - 11
Noc kostelů 2020 v Ličně............................................................................................... 11 - 13
Včelaři Lično – Český svaz včelařů, základní organizace Lično...............................13 - 14
Pohlednice na léto................................................................................................................. 14
Jedu s dobou..................................................................................................................14 - 15
Společenská kronika Zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2020..................................................... 16

2
Drobné připomínky
Stále apeluji na důslednější třídění odpadu a sešlapávání plastových lahví.
Na každé popelnici je vyznačeno vše, co do ní patří. Pokud nenaleznete na popelnici
to, co chcete vyhodit, je nutné tento odpad vhodit do směsného komunálního odpadu
(do své popelnice doma).
Zároveň důrazně žádám, aby elektrospotřebiče nebyly vhazovány do kontejneru na kov. Valná většina elektrospotřebičů v konečném důsledku obsahuje daleko více plastu, než kovu. Pro elektrospotřebiče je určen svoz elektroodpadu. Oznamuji tímto, že starý papír je možno odevzdat v Základní škole v Ličně.
Papír musí být pečlivě a úhledně svázaný, nebo uložený v papírové krabici. Výtěžek
prodeje papíru bude použit pro děti ZŠ a MŠ v Ličně. Poslední prodej znamenal čistý
výtěžek ve výši 2. 500 Kč.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Žádosti o dotace
Obec Lično žádala v letošním roce o dotaci na opravu komunikace u Okálů
v Ličně, dále obec žádala o dotaci na odtěžení nánosu sedimentů na poldru pod
Radostovicemi.
Bohužel tyto žádosti nebyly opět kladně vyřízeny a dotace nebyla přiznána.
V této souvislosti je třeba ještě sdělit, že obec Lično je v tuto chvíli krácena
v důsledku epidemie Covid-19 na svých příjmech ve výši 2 450 000 Kč. Bohužel
nemám jistotu, že tento údaj je konečný, ještě stále se jedná o státním rozpočtu
a o prohloubení deficitu státu, takže v tuto chvíli nikdo neví, jak se finanční toky
promítnou do hospodaření územně samosprávných celky a tím i obcí.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Plynofikace základní školy v Ličně
Jakmile bude ukončen školní rok a bude rozdáno vysvědčení, započnou práce
na plynofikaci Základní školy v Ličně.
Všechna akumulační kamna, jež se v budově školy nacházejí, budou odstraněna
a ve škole bude vybudováno nové ústřední vytápění. Zdrojem tepla bude plynový
kotel, který bude umístěn v přízemí. Důležité je, že budou umístěny radiátory po celé
škole a zdroj tepla se bude moci měnit dle momentální situace, protože plynový kotel
se nechá vždy nahradit jiným zdrojem tepla.
Zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele úprav firmu Jiřího Loufka z Čermné
nad Orlicí, který učinil nejnižší nabídku ve výši Kč 637 997,90 včetně DPH.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Žádost o vydání stavebního povolení na opravu hospody
v Ličně
Obec Lično inicializovala zpracování projektové dokumentace na opravu staré
hospody v Ličně č. p. 75. Projekt zpracoval dle požadavků zastupitelstva Ing. Josef
Čermák z Kostelce nad Orlicí. Po vypracování projektu a získání potřebných souhlasů projekt předložil stavebnímu úřadu v Rychnově nad Kněžnou společně s žádostí
o vydání stavebního povolení.
Stavební úřad v Rychnově nad Kněžnou bohužel nemůže stavební povolení
vydat, jelikož chybí kladný souhlas od spolumajitelky pozemku p. č. 690/4 v k. ú.
Lično o výměře 161 m2. Souhlas druhého majitele, jímž je obec Lično, je nedostačující. Spolumajitelka bohužel souhlas vydat nemůže, jelikož zemřela a pozemek nebyl
z nějakého důvodu zahrnut do dědického řízení.
Naštěstí dcera majitelky je ochotná situaci řešit a požádala o dodatečné dědění. Jakmile bude dodatečné dědění uzavřeno, obec získá potřebný souhlas a tím
i stavební povolení a bude možno přikročit k opravě budovy č. p. 75 v Ličně.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 3. 3. 2020
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. program dnešního zasedání včetně doplnění bodu č. 12 - Schválení žádosti
Petra Grunta o pobytovou sociální službu – domov pro seniory a návrhovou komisi
ve složení p. Karel Joukl a p. Aleš Zárybnický;
2. závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020, kterým je oddíl – paragraf a pro daňové
příjmy tř. 1;
3. rozpočet Obce Lično na rok 2020 včetně poskytnutých transferů, darů a dotací
a s doplněním výdajů:
a) nová položka - havárie vodovodu Ostašovice č. p. 3 ODPA 2310 tř. 5 Kč 2.763
b) navýšení - oprava cesty Radostovice 		ODPA 2212 tř. 5 Kč 200.000
c) navýšení - letecké snímky obce z r. 2019 		ODPA 3639 tř.5 Kč 15.930
d) snížení dotace SOKOL 		ODPA 3419 tř.5 Kč -10.000
4. starostovi obce pravomoc pro úpravu rozpočtu ve výdajích ve výši Kč 100 000
v rámci paragrafu. V příjmech neomezená pravomoc úpravy rozpočtu trvá;
5. hospodaření příspěvkové organizace za r. 2019 a závazný ukazatel rozdělení
a použití hospodářského výsledku z r. 2019:
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a) rezervní fond zřizovatel – Kč 8.657. Použití: doplatek elektrické energie a plynu
v r. 2020;
b) rezervní fond PO 14.745,49 Kč;
6. nákup nemovitosti č. p. 82 od Farmy Třebešov, s. r. o., Třebešov č. p. 1,
IČ 49814532, a to nákup:
- pozemku parc. č. St. 2/1, o výměře 2.402 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí
je stavba: Lično, č. p. 82, bydlení, stavba stojí na pozemku p. č. St. 2/1;
- pozemku parc. č. St. 2/4, o výměře 212 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí
je stavba: bez č. p./č. e., zem. stav., stavba stojí na pozemku p. č. St. 2/4; vše
v katastrálním území Lično, za kupní cenu ve výši 600 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy, návrh na vklad hradí kupující;
7. nájem za hrobové místo na místním hřbitově ve výši 30 Kč/m2/rok a pověřuje
starostu podpisem smluv s nájemci, smlouvy s nájemci se budou uzavírat na
10 let tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030;
8. smlouvu č. 9419002940/2019/4000227387 o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
s GasNet, s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
9. žádost SDH Lično o dotaci na rok 2020 ve výši 79.200 Kč a veřejnoprávní smlouvu
s SDH Lično ve výši 64.200 Kč a darovací smlouvu s SDH Lično ve výši 15.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv;
10. žádost TJ Sokol Lično o dotaci na rok 2020 ve výši 63.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu s TJ Sokol Lično ve výši 63.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy;
11. schvaluje žádost p. Petra Grunta, trvale bytem Radostovice 15, o přidělení bytu
s pečovatelskou službou. Zároveň obec souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
30. 000 Kč dle Pravidel pro uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečo-

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 1. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 na rok 2020;
a schvaluje:
1. program dnešního jednání a návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení
p. Aleš Zárybnický a Mgr. Josef Zárybnický;
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2. na doporučení komise firmu Jiří Loufek, 517 25 Čermná nad Orlicí, Velká Čermná 117, IČO 63613280, jako dodavatele veřejné zakázky „Plynofikace a vytápění
objektu č. p. 43 – ZŠ Lično“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
3. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2010480/SOBS VB/02 s ČEZ Distribuce, a. s., a pověřuje starostu
podpisem smlouvy;
4. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2010490/SOBS VB/02 s ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
5. a) rozhoduje podle § 44 písm. d) Stavebního zákona o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lično na základě žádosti fyzické osoby, která má vlastnická práva k pozemku na území obce. Zpracování změny je podmíněno úhradou nákladů na pořízení změny územního plánu dle § 45 odst. 4 navrhovatelem. Předmětem změny
bude prověření návrhu na změny ÚP na základě žádosti p. Pavla Grunda, trvale
bytem Ostašovice 19, 517 21 Týniště nad Orlicí, ze dne 04. 03. 2020, ve které
žádá o jednoduchou změnu textové části územního plánu Obce Lično. Důvodem
žádosti je rozdělení pozemků na pozemkové parcely číslo: 209/4, 209/5 a 209/2
v kat. území Ostašovice. Změna by se měla týkat jihozápadní části této zastavitelné plochy, tedy k pozemku p. č. 209/2 v k. ú. Ostašovice s příjezdovou cestou
po pozemku parcelní číslo 209/3 v k. ú. Ostašovice;
b) schvaluje, za použití § 55a a § 55b stavebního zákona, pořízení návrhu Změny
č. 1 ÚP Lično zkráceným postupem;
c) schvaluje pořízení změny územního plánu s prvky regulačního plánu ve smyslu
§ 43 odst. 3 stavebního zákona;
d) ustanovuje určeným členem zastupitelstva – tj. „určeným zastupitelem“ pro spolupráci na pořízení územního plánu, člena zastupitelstva - starostu obce pana
Bc. Tomáše Vilímka;
e) schvaluje žádost obce o pořízení ÚP Lično podle § 6 odst. 6) písm. b) Stavebního
zákona a uplatnění této žádosti v souladu s § 6 odst. 1) písm. c) Stavebního zákona u příslušného úřadu územního plánování;
6. zařazení území obce Lično do územní působnosti MAS Sdružení SPLAV na programové období 2021 – 2027;
7. podání žádosti k provozování obecní kanalizace na Krajský úřad Královéhradeckého kraje;
8. uzavření mandátní smlouvy s oprávněnou osobou Bc. Radkem Bulířem na provoz
kanalizace;
9. převod drobného majetku evidovaného u Obce Lično na SDH Lično;
10. závěrečný účet Obce Lično za rok 2019 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad;
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11. účetní závěrku Obce Lično za rok 2019;
12. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lično
za rok 2019;
13. rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020;
14. střednědobý výhled Obce Lično na roky 2021 – 2023.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Ze základní školy
Stávající příspěvek do ličenského zpravodaje vzniká na
přelomu jara a léta, ve dnech označovaných jako letní slunovrat.
Vytvořilo se kolem něj mnoho zvyklostí a rituálů, které v dnešní
době opět ožívají. Svátek s sebou přináší silnou ohnivou energii.
Žhavé slunce je na samém vrcholu své pouti …
Na samém vrcholu a do závěrečného finiše vstoupil i školní rok
2019/2020. V předcházejícím čísle jsme Vás informovali o všech zrušených nebo
pozastavených aktivitách z důvodu Covid-19. Od 25. května jsme se opět vrátili
do školních lavic a přesně podle daných pokynů probíhala dopolední výuka, odpolední zájmové aktivity i stravování ve ŠJ. Ranní družina byla zrušena, zato byl zaveden nový zvyk – měření teploty přicházejících dětí i dospělých. Z celkového počtu
38 žáků nastoupilo celkem 34 školáků a všichni zaměstnanci školy. Vcelku rozměrné
učebny byly naplněny lavicemi až k prasknutí a roušky nosili všichni přímo ukázkově.
Školáci i dospělí se po delší pauze opět sešli a začínali pracovat tak, jak to bývá
po prázdninách. Domácí vyučování ve spolupráci rodičů a pedagogů přineslo své
ovoce, bylo na co navázat. Proto odešel na jejich adresy mail, kde bylo psáno, že
„v tuto chvíli děkujeme všem, kterým není lhostejné vzdělávání svého dítěte;
všem, kteří, ač plně zatíženi svými
pracovními povinnostmi, respektovali naše vzkazy a snažili se je
s dětmi plnit. Ať už to byly pracovní
sešity, pracovní listy, obrázky, rukodělné výrobky, fotografie, testy
i jiné aktivity, které jsme Vám prostřednictvím mailu zasílali. Víme, že
to není běžné pravidlo, které platí
na všech školách stejně. Velmi si
Vaší pomoci a snahy vážíme a jsme
rádi, že jsme do toho společně takto šli.“ My, učitelky, jsme měly velkou
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radost z toho, že jsme zvládly online vysílání pomocí aplikace Jitsi Meet. Musíme
pochválit i ty nejmenší školáčky, kteří zcela samozřejmě zasedali ke svým notebookům, tabletům a chytrým telefonům, aby se se svou paní učitelkou učili na dálku.
Další poděkování patří právem našim pedagogům, za jejich snahu a starost o to,
aby se děti i ve složité době vzdělávaly a měly na co navázat.
Závěrečnou pasáž svého příspěvku chceme věnovat našim absolventům = žákům 5. ročníku, kteří se s naší školou loučí a přecházejí na II. stupeň ZŠ v Rychnově
n. Kn. a ve Voděradech. Přestože byli ochuzeni o slavnostní vyřazování za přítomnosti rodičů a starosty obce z důvodu koronaviru, další „rituály“ jsme zvládli. Tyrkysově modrá trika s kšiltovkami slušela bez rozdílu všem – chlapcům a děvčatům,
o čemž jste se mohli přesvědčit na tablu ve vývěsce na návsi. Nacvičili jsme i píseň
absolventů ŠKOLA JE JAK ABECEDA, kterou si můžete poslechnout prostřednictvím odkazu na webových stránkách školy. Poděkování náleží panu Davidu Doleželovi za hudební doprovod a panu Josefu Janečkovi za natočení videa. Kromě vysvědčení převzali naši absolventi výstupní listy, knihy, čokoládové kornouty a hlavně
přání, aby se jim na nových školách dařilo, aby byli zdraví a našli si i dobré kamarády.
O kom je vlastně řeč? Trojice dívek – Adéla Caletková – Tereza Doleželová – Alena
Janečková a dvojice chlapců – Jan Baše a Tomáš Štichauer.
V novém školním roce 2020/2021 by měl počet školáků vyšplhat na počet 39. Jen
letmo nastíním velké změny, ke kterým míříme:
l přesun ŠD do přízemních prostor včetně přestěhování knihovny;
l zavedení plynového topení v celé budově ZŠ s následným malováním;
l personální změny na postu asistenta pedagoga a školnice v ZŠ a posílení
pedagogického sboru o novou kolegyni.
Krásné léto bez roušek a bez starostí Vám přeje za všechny školáky
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

TJ SOKOL Lično
Tenisový turnaj dvojic
V sobotu 30. 5. 2020 se uskutečnil na místním sportovišti Sokolík tradiční turnaj ve dvouhrách, kterého se zúčastnilo 8 hráčů. Ti byli rozděleni do dvou skupin. Vítěz první
skupiny hrál se čtvrtým ze skupiny druhé, druhý se třetím
atd., tím vznikly čtvrtfinálové dvojice. Vítězové postoupili
do semifinále a následně do finále. Poražení semifinalisté Tomáš Voda a Jirka
Hlaváček se utkali o 3. místo, úspěšnější byl Tomáš Voda a získal tak třetí místo.
Ve finále se utkali stejně jako vloni Honza Plašil a Pepa Zárybnický, po hodinové
bitvě nakonec vyhrál Honza Plašil 7:5 a 6:4.
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Braňáček
V sobotu 27. 6. 2020 se
uskutečnil 1. ročník BRAŇÁČKU. Roman Samek vymyslel
dvoukilometrový závod s 18
překážkami (obdoba Gladiátor
race), kterého se zúčastnilo 38
dětí a ty byly rozděleny do tří
kategorií (do 6 let, 6 – 10 let
a 10-15 let) a 20 dospělých.
Nejlepší mezi nejmladšími byl
Dominik Pinkas. Ve druhé kategorii zvítězil mezi kluky Lukáš Plašil a mezi děvčaty Jana
Samková. Nejstarší dětskou
kategorii vyhrál Pavel Preclík a Míša Čeplová. Kategorii dospělých ovládli Renata
Konvalinová a Honza Plašil.

Ličenský víceboj dvojic
V ten samý den odpoledne také proběhl na Sokolíku již 6. ročník Ličenského
víceboje dvojic. Původní termín byl 20. 6., ale počasí nám tento den bohužel nepřálo a byli jsme nuceni tuto akci přesunout. Letos se zúčastnilo 32 převážně rodinných
dvojic. Tým se skládal z dospělého (maminka, tatínek, strejda, teta, ……) a dítěte
do 12 let. Za slunečného počasí bylo připraveno 19 disciplín, které každý tým plnil
ve dvou kolech. Házelo se na koš, na plechovky, házely se šipky do terče, kopalo
se na branku, střílelo ze vzduchovky, chodilo na chůdách, skákalo v pytli, ……
Boje byly urputné, avšak férové (body si zapisují sami soutěžící, nikde není žádný
rozhodčí). Po celé odpoledne panovala přátelská nálada. Nejlepšími třemi dvojicemi byli Janička Samková s mamkou, Máťa Řeháček se strejdou Danem a Anežka
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Plašilová s taťkou. Pro všechny sportovce byly připraveny diplomy, poháry, nanuky
a věcné ceny. Ceny do soutěže věnovali Obec Lično, ISOVER Častolovice, SANAP
Kostelec nad Orlicí, Lenka Dostálová, Porsche Hradec Králové.

Odměnou pro pořadatele byly rozzářené úsměvy dětí po celý den. Mockrát děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací, ať to bylo u grilu, za barem, na překážkách, …. Bez Vás bych to nešlo, děkujeme.
Za TJ SOKOL Honza Plašil

SDH Lično
Z dění u hasičů
Za normálních okolností by bylo toto čtvrtletí plné hasičských
soutěží a tak by byl i tento příspěvek plný zážitků a emocí, bohužel ale z důvodu celostátní karantény byly zrušeny všechny soutěže. Pro děti bylo naplánováno spoustu menších i větších závodů
a koncem května by se děti dočkaly i velké třídenní hry Plamen,
na kterou se moc těšily. Nicméně trénink je důležitý a tak tým dětí
poctivě trénuje i přes to, že prozatím nejsou v plánu žádné soutěže.
Tým mužů letos chtěl vyzkoušet nové
strojní vybavení na okrskové (květen) a následně na okresní (červen) soutěži, ale
bohužel i tyto soutěže byly zrušeny a tak
nezbývá, než ukázat jejich kvality až příští
rok. V dubnu nás opustil v nedožitých 98 letech dlouholetý bratr František Plašil, který
byl v roce 1959 u největšího úspěchu SDH
Lično a vyhrál s týmem mistrovství republiky v Bratislavě. Všechny nás mrzí, že nám
situace nedovolila se s panem Plašilem důstojně a se všemi poctami rozloučit.
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Na závěr bychom chtěl informovat občany, že 28. 8. 2020 je naplánováno tradiční
Ličenské posvícení. Všichni jsou srdečně zváni!
Podolský Matouš
zástupce jednatele

Knihovna
Blíží se doba prázdnin a dovolených, které budou v dnešní době asi trochu jiné než
dosud. Chci Vás tímto pozvat do naší obecní knihovny, protože věřím, že kniha je
vždy dobrým společníkem. A to v kterékoliv době. Někdy potěší, poučí, jindy zaujme nebo dodá dobrou náladu. V loňském roce se rozšířila nabídka o řadu nových
knih. Některé byly nakoupeny a řada jich byla darována občany. Je z čeho vybírat.
Také letos je počítáno s nákupem nových knih. Přijďte se podívat, co v naší knihovně
je a navrhnout, co by bylo vhodné koupit, aby se knihovna stala pro Vás atraktivnější
a tedy i navštěvovanější.
V nejbližší době dojde k přemístění knihovny do vedlejší místnosti (ale ve stejné budově). Nedotkne se to v žádném případě provozu knihovny. Dále upozorňuji,
že v době prázdnin (červenec a srpen) bude knihovna otevřena vždy ve čtvrtek
od 19.00 do 20.00 hodin. Těším se na Vaši návštěvu, ke které Vás tímto srdečně
zvu.
Marie Červená, knihovnice

Farnost Lično
Zprávy z farnosti
Již několikrát jsme vás informovali o plánované obnově pláště střechy sanktusníku
(malá věžička) našeho farního kostela Zvěstování Páně. V souvislosti s dlouholetým
zatékáním vznikl požadavek na průzkum
tesařských a klempířských konstrukcí krovu.
Výsledkem průzkumu, který proběhl v roce
2019, byl popis rozsahu poškození a návrh technologie opravy nejen sanktusníku,
ale také krovu nad presbyteriářem a do budoucna jsme naplánovali také obnovu celého pláště střechy.
Oprava sanktusníku a zničených krovů
byla rozpočtem stanovena na 486.000 Kč.
Vzhledem k rozsahu bude celá oprava rozdělena na dvě etapy. Nejprve dojde k opravě
krovů a následně výměně oplechování věžičky za stálejší a trvanlivější měděné.
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I přes nepříznivou „koronavirovou“ situaci
v letošním roce jsme se pokusili ve spolupráci se zástupci královéhradeckého biskupství na první část opravy čerpat dotaci,
kterou poskytuje Ministerstvo kultury.
Na letošní rok je tedy stanoven rozpočet
196.446 Kč. Z této částky bude 50.000 Kč
zmíněná dotace, 50.000 Kč jsme dostali
příspěvek z královéhradeckého biskupství
a zbytek bude hrazen z farního účtu. V této
chvíli jsou všechny dokumenty vyřízené, čekáme pouze na oficiální vyjádření o poskytnutí dotace a začneme řešit zahájení prací.
Pevně věřím, že v příštím zpravodaji nebo
o našem tradičním adventním koncertě vás
už budu moct informovat o úspěšném dokončení letošních prací.
Martina Ludvíková
za Farní radu

Noc kostelů 2020 v Ličně
Vážení přátelé.
Opět jsem měla možnost uvítat některé z vás na Noci kostelů 2020. Tentokrát jsme
se sešli u příležitosti již 12. ročníku celonárodní akce Noc kostelů, půlkulatě popáté
také v kostele Zvěstování Panně Marii nebo i jinak Zvěstování Páně v Ličně. Příprava
na tuto Noc kostelů byla jiná a zvláštní.
Slovy Mons. Jana Baxanta, diecézní biskup litoměřického: „Posvátné prostory
nadlouho osiřely. Bylo v nich až příliš prázdno, protože se tam nescházeli lidé.
Bolestivý nedostatek lidských setkání snad mohl být tím prvním faktorem pro
znovuotevření bran našich chrámů. Tím druhým je prostá skutečnost, že lidé mají
rádi krásu umění a mnozí jsou i vnímaví na sakrální prostor, neboť v něm se v dějinách chrámové stavby mnoho zásadního odehrávalo a odehrává. Člověk se zde
může vážně zamýšlet nad svým životem, v tichém meditativním prostředí svatyně
si lze uvědomit i základní meziosobní vazby k lidem a Bohu, v ruchu a civilním
tempu každodenního života opomíjené. Příležitost navštívit naše památné kostely, znovu uvidět díla rukou našich předků, v životě se zastavit a chvilku v klidu
rozjímat.“
Situace s karanténou a opatřeními na ní navázanými je nám všem známá a proto
ji nakonec okomentuji pouze slovy – zaplaťpánbůh je snad za námi.
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Motto letošní Noci kostelů znělo: Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu,
NOC se snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací. Žalm 104
Zmíněný žalm je především velkolepou oslavou stvoření, tedy radostí nad tím,
jak Bůh učinil svět, vypráví o jeho stvoření v pouhých sedmi dnech – nejprve světlo,
následně se oddělí vody a vznikne souš, která se v dalším dnu zazelená rostlinami
a stromy. Následuje stvoření slunce a měsíce, a pak přijdou na řadu zvířata. Jako
poslední je stvořen člověk.
V mottu Noci kostelů jde zejména slova, která popisují stvoření slunce a měsíce.
První kniha Bible Genesis doslova říká: „I řekl Bůh: ‚Buďte světla na nebeské klenbě,
aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.‛“ (Gn 1,14).
A nás do současnosti může fascinovat, jak pisatel žalmu z doby bronzové pečlivě
pozoroval oblohu a dobře věděl o rytmu, s jakým se nejen slunce, měsíc, ale i hvězdy
objevují na obloze. Zároveň tu můžeme vidět úžas nad tím, jak ve světě vše funguje
podle určitého řádu. Přijde noc. A když slunce vystupuje na východě, přichází čas
člověka a jeho práce. Což také odpovídá úkolu, který člověk od Boha dostal. Tento
žalm je zpěvem radosti nad úžasným řádem, s nímž má člověk s úctou a pokorou žít
a pracovat.
Náš sbor se tentokrát sešel v menším počtu, na přípravu jsme měli pouze dvě
zkoušky. Proto musím všechny velmi pochválit a poděkovat všem účinkujícím bez
rozdílu, za jejich čas, odvahu a nakonec i dobrou náladu jak při přípravách, tak
i na samotném koncertě. Poděkování také divákům, rodinám a známým, kteří nás
přišli podpořit a strávili s námi milý podvečer.
Úvodním troubením nás Vítek Požár všechny pozval na podvečerní program. Další
skladbou byla všem známá píseň, kterou napsal Karel Svoboda pro pohádku Popelka. Na housle nám ji zahrála Janička Samková, Kateřina Brandejsová nám na příčnou flétnu zahrála dvě skladby a to Smělý nájezdník od Petera Schumanna a Menuet. Johana Ludvíková spolu s Emmou Fuksovou zahrály tři skladby pro cello a klavír:
Benetto Marcello Sonáta pro violoncello, renesanční skladbu Hungaricus Proportio
a Gipsy maiden od Augusta Nolca. Další skladbou, kterou jste měli možnost slyšet,
byla nádherná píseň Thousand Years od Christiny Perri, kterou zazpívala v sólu Barbora Tomešová za doprovodu Klára Tomšová, klavír a Petr Kmeč, housle, Johana
Ludvíková, pěvecký doprovod.
Píseň Hallelujah od Leonarda Cohena zazpívala v sólu Johana Ludvíková za klavírního doprovodu Matyáše Tomše. Pěvecký sbor interpretoval tentokrát pod vedením Lucie Požárové a Petra Kmeče písně našim pravidelným divákům známé. Jak
jsem se již výše zmiňovala, měli jsme na zkoušky pouze dvě neděle, takže jsme
převážně oprášili písně z minulých let. Pevně věřím, že i tak vás potěšily a zahřály
u srdce.
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Na závěr jsme se všichni sešli u připraveného
občerstvení a ochutnávky
mešních vín, kde jsme měli
možnost přátelsky pohovořit.
Je
mi
nevýslovným
potěšením, že se nám stále
daří organizovat takovéto
krásné a příjemné události,
kulturní akce, kde se můžeme všichni potkat a strávit
spolu pohodový čas.
Martina Ludvíková

Včelaři Lično – Český svaz včelařů,
základní organizace Lično
„Včely mají vůni, víte, a pokud ne, měly by - pro jejich nohy,
které jsou zaprášené kořením z milionu květin.“
Ray Bradbury, americký spisovatel, 1920 - 2012
I když všichni znáte nějakého toho svého včelaře, od kterého si berete ten nejlepší
med na oslazení šálku čaje nebo na pečení do vánočních perníčků, my jako základní
organizace jsme se spolu na stránkách Zpravodaje doposud nesetkali.
V naší organizaci je nyní registrováno 28 včelařů a včelařek, kteří obhospodařují
téměř 300 včelstev. Včelstva se nacházejí na katastrálním území pěti obcí: Olešnice
(102 včelstev), Lična (98 včelstev), Voděrad (43 včelstev), Třebešova (28 včelstev)
a Hřibin – Ledské (13 včelstev), konkrétně v obcích Olešnice, Hoděčín, Lično, Ostašovice, Radostovice, Uhřínovice, Třebešov a Ledská.
Možná jste zaznamenali, že Českou republiku a i naši základní organizaci postihly v roce 2019 nemalé úhyny včelstev díky varroáze (roztoč Varoa destructor).
Někteří z našich členů přišli v důsledku oslabení včelstev varoázou a poté virovými
chorobami nebo útokem vos i o 70 až 100% včelstev. Nás včelaře nyní samozřejmě
zajímá, jak vůči infekcím chránit včelstva, co dělat při napadení včelstev virem deformovaných křídel nebo nově virem paralýzy (ať už v akutní nebo chronické podobě)
a hlavně, jak se zachovat nejen v roce nynějším ale i v budoucnu. Proto jsme si také
dovolili požádat o dotaci na nákup vybavení pro léčbu včelstev a jejich samotnou
léčbu všechny naše obce, v jejichž katastru máme svá včelstva. Žádost o finanční
příspěvek byla v letošním roce podána vůbec poprvé za celou historii ZO Lično.
Na základě společného jednání se starosty všech obcí a také předsedy okresní organizace ČSV jsme se dohodli na poskytnutí finančního daru naší organizaci,
za který bych chtěla nyní všem velice poděkovat.
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V rámci transparentnosti uvádíme výši poskytnutých darů v tis. Kč: Olešnice 10,
Lično 5, Voděrady 1, Třebešov 3, Hřibiny-Ledská 3.
Vzhledem k nákladnosti vybavení pro léčbu včelstev jsme se rozhodli vybavení nakoupit až v příštím roce, kdy se pokusíme také dosáhnout na některou z pravidelně
vypisovaných dotací. Toto vybavení bude ve vlastnictví ZO Lično a bude k dispozici
včetně zaškolené obsluhy všem včelařům naší ZO.
Dále bychom také rádi rozšířili činnost celé základní organizace a povědomí o krásách včelaření mezi spoluobčany. Prvním krokem byla žádost na Obci Lično o poskytnutí nástěnky na veřejném prostranství u výkupu. Starosta nám přislíbil nástěnku
v případě uvolnění místa některou z ostatních organizací. Velmi si jeho vstřícného
přístupu vážíme.
Včely prokazují neocenitelné služby zemědělství, spolupodílejí se na ekologii krajiny, jsou nezbytné pro přežití většiny rostlinných druhů. Albert Einstein jednou řekl,
že až vymřou včely, lidstvo je přežije o pouhé čtyři roky. Bez opylení nebude úroda,
zvířata pojdou hlady a lidé s nimi.
Proto věřím, ve váš souhlas a podporu ve snaze chránit naše včelstva, starat o ně
s péčí řádného hospodáře a zachovat a lépe zvyšovat jejich počty v krajině.
Martina Ludvíková, předseda ČSV ZO Lično

Pohlednice na léto

Jan Dawidko

Jedu s dobou
Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65 a více let, a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za
volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční podporu
projekt získal z Fondu zábrany škod a je pro účastníky zcela ZDARMA.
Přihlášení jednotlivců je možné provést na https://www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/ nebo na info@s-drive.cz se zanecháním kontaktu pro následné vytvoření
registrace účastníka kurzu.
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Kde můžu JEDU S DOBOU absolvovat?
Centrum dopravního výcviku Hradec Králové, Piletická 529 – Areál Letiště HK
www.s-drive.cz
Proč absolvovat JEDU S DOBOU?
l poznání chování a limitů svého automobilu v praxi
l získání větší jistoty při řízení
l odhalení svých slabých a silných stránek
l doplnění znalostí z novinek v dopravních předpisech
Teoretická část (doba trvání cca2 hodiny)
l novinky v dopravních předpisech a jiné zajímavosti
l předcházení a řešení krizových situací
l fyzikální zákonitosti pohybu automobilu
l technický stav vozidla, pneumatiky
l činnost a význam elektronických systémů automobilu
l nové trendy v oblasti výbavy vozů
l řešení modelových situací formou diskuze
Praktická část (doba trvání 3 hodiny) - probíhá ve vlastních vozidlech.
l správná technika zvládnutí nedotáčivého nebo přetáčivého smyku
l správná technika vyhýbacího manévru
l krizové brzdění v různých rychlostech a na rozdílných površích (mokro, kluzko,
sucho)
l první pomoc pod vedením aktivních členů záchranné služby s praktickou ukázkou
V délce trvání kurzu je pro účastníky zajištěno občerstvení a pitný režim.
Tento, již třetí ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů
AČR, která sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center realizující
nejrůznějších druhy výcviku zaměřené na předcházení ale i řešení krizových situací
při řízení motorového vozidla.
Patrony projektu Jedu s dobou jsou herec Pavel Nový a automobilový závodník
Karel Loprais.
Pro Vaše dotazy ke kurzů, spolupráci k vytvoření kurzu, či zájmu o zaslání propagačních
Martin Trpkoš
Vedoucí lektor
+420 731 577 259
s-drive s.r.o.
Piletická 486
Hradec Králové 503 41
IČ: 27479137 www.s-drive.cz
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Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2020
Jméno

Naši oslavenci

     Bydliště

97 let
Bohuslav Tomeš 		
93 let
Božena Krbová
92 let
Jaroslav Vilímek
91 let
Marie Matějková
86 let
Josef Truhlář		
83 let
Marie Jehličková		
František Martinec
80 let
Marie Truhlářová		
Olga Dostálová		
75 let
Jana Jedlinská		
Jaroslav Doležal		
60 let
Marcela Martínková
Josef Kotyza		
Mária Martonková

Radostovice
Lično
Ostašovice
Lično
Lično
Lično
Ostašovice
Lično
Ostašovice
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se

Jméno

      Bydliště

Stanislav Koráb
Lično
Lično
František Plašil
Vlasta Kašparová
Lično
Libuše Sršňová
Lično
Čest jejich památce!
Jméno

Narodili se

      Bydliště

David Novák
Malvína Vostřezová
Josef Dyntar
Isabella Kotyzová
Tomáš Šmíd
Viktorie Jasanská

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!
Jméno

Přistěhovali se

      Bydliště

Denisa Špičková
David Novák
Jitka Hejhalová
Zdeněk Tejkl

Lično
Lično
Lično
Lično

Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!

Z důvodu státní karantény se vítání občánků uskuteční po letních prázdninách.
Rodiče budou včas písemně informováni. Účast bude dobrovolná.
Za SPOZ Lenka Podolská
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