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Lávka přes potok u komunikace II/320 v Ličně
V posledních týdnech jsem dotazován na lávku přes potok u komunikace II/320
v Ličně. Jedná se o lávku u chodníku, po kterém se chodí směrem k Larischovým.
Lávka je vyprojektovaná již dlouho a s její výstavbou se počítá v letošním roce. Problém je, že stále ještě nemáme stavební povolení, ačkoli žádost o vydání stavebního povelení jsme podali v loňském roce. Dle posledních informací bude stavební
povolení vydáno v nejbližších dnech. Vydání stavebního povolení totiž bylo závislé
na souhlasu Povodí Labe, a ačkoliv žádost o vydání stanoviska byla Povodí Labe
doručena ve stejném termínu jako žádost o vydání stavebního povolení, souhlas
od Povodí Labe prostě nebylo možné získat. Důvod neznám.   Proto se realizace
výstavby lávky pozdržela.

Oprava komunikace k „Okálům“
Je vypracovaná projektová dokumentace včetně stavebního povolení na opravu
komunikace k „Okálům“ v Ličně. Rozpočet na tuto opravu je bezmála 9 000 000 Kč,
což není zanedbatelná částka a proto Zastupitelstvo obce Lično rozhodlo, že bude
podána žádost o dotaci na opravu této komunikace. Žádost byla v patřičném termínu
podána, bohužel však dotace nebyla obci přiznána. Žádost o dotaci budeme podávat
znovu.

Oprava hospody v Ličně
V těchto dnech se dokončuje projektová dokumentace na opravu hospody v Ličně.
Prozatím nevím, jaká částka bude na opravu nutná. Vím ale, že příští rok v únoru
bude vypsán dotační titul, který by se mohl využít k tomu, aby Obec Lično získala
finanční prostředky na opravu nemovitosti č. p. 75 v Ličně (hospoda). Podání žádosti
o dotaci musí schválit zastupitelstvo obce, které to nepochybně učiní.

Výstavba nového ZTV v Ličně
Je veřejným tajemstvím, že obec Lično připravuje další základní technickou
vybavenost pro výstavbu rodinných domů v obci. Určená lokalita je za benzínovou
čerpací stanicí firmy HDB v Ličně.
Projektová dokumentace pro výstavbu ZTV je připravena a nyní jsme ve fázi, kdy
jsou podány žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci všem zainteresovaným
orgánům. Prozatím se vrátilo zpět kladné stanovisko od Policie České republiky.
Jakmile budou získána všechna potřebná stanoviska, bude okamžitě požádáno
o vydání Územního rozhodnutí a následně po jeho získání bude požádáno o vydání
stavebního povolení.
Domnívám se tedy, že v příštím roce bude možno přikročit k realizaci výstavby
základní technické vybavenosti (ZTV) pro výstavbu rodinných domů v Ličně.
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Obnova dětského hřiště na „Hůrce“
V předchozích dnech bylo předáno k užívání část nového hřiště v Ličně na „Hůrce“.
Toto hřiště bylo vybudováno z finančních prostředků obce.
V nejbližších dnech bude obec žádat o dotaci na obnovu celého hřiště. Pokud obec
dotaci získá, bude se v příštím roce opravovat celé hřiště, kromě nové části vybudované v letošním roce.

Odtěžení sedimentu z poldru pod Radostovicemi
V minulém roce byla vypracována projektová dokumentace na odtěžení sedimentu
z poldru pod Radostovicemi. V loňském roce bylo rovněž získáno i příslušné povolení
pro realizaci tohoto projektu. Bohužel jsme se již neumístili mezi šťastnými žadateli
o příslušnou dotaci na tento projekt. Minulý týden jsem podal žádost o dotaci na odtěžení sedimentu a doufám, že žádost bude úspěšná. Pokud obec finanční prostředky
získá, bude okamžitě přikročeno k vypsání veřejné zakázky, jejímž cílem bude vybrat
příslušnou firmu, která vytěžení sedimentu zrealizuje.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Ze základní školy
Budova naší málotřídní ZŠ v Ličně ožila opět v pondělí 2. září tak jako většina
jiných škol.
V průběhu prázdninových týdnů zde probíhala řada úprav, které byly spjaty s přeměnou školní družiny na novou učebnu, takže se dnes řadíme mezi školy trojtřídní.
V nové místnosti bylo nutno provést rekonstrukci sdruženého osvětlení, zabudovat
novou tabuli s magnetickým povrchem a vymalovat stěny požadovaným odstínem
pro zesvětlení celé učebny. V současné době zde probíhá v dopoledních hodinách
výuka a po obědě se
učebna mění na školní družinu.
PC kout jsme přestěhovali do přízemní
místnosti, která dříve
sloužila pro výtvarné
a pracovní činnosti,
posléze jako malá
učebna při dělení
žáků na skupiny či
jako keramická dílna. Nyní zde funguje
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nová odborná učebna se 6 PC pracovišti. V první fázi bylo nutno rozvést počítačovou
síť z I. patra do přízemní místnosti a následně vymalovat. Byla položena podlahová
krytina, nastěhovaly se nové počítačové stoly, které pak správce sítě osadil PC stanicemi – 5 stolních PC a 1 notebook.
S navýšením počtu žáků bylo nutno splnit taktéž hygienické požadavky
na počty umyvadel na toaletách dívek i chlapců. Proto bylo v každé místnosti přidáno po
1 kuse. Proč všechny tyto změny a opravy? Pozitivním rysem v posledních letech je
stoupající počet žáků, např. oproti loňsku se navýšil o 4 žáčky na krásných 38. Založení nové třídy vyvolala plánovaná změna financování ve školách od ledna 2020 –
stanovení tzv. PH max. Výše financí bude ovlivněna počtem tříd a jejich naplněností,
v MŠ pak taktéž celkovou dobou provozu a úvazky zaměstnanců. Se změnou počtu
tříd došlo k navýšení kapacity ZŠ a ŠJ od 1. 9. 2019.
Pozitivní změny mohli zaznamenat jak žáci, zaměstnanci školy, rodiče a další
hosté, kteří k nám přicházejí. S vnitřním uspokojením jsme proto první školní den
vítali 38 školáků a mezi nimi 8 prvňáčků z Lična, Třebešova a Hoděčína.
Velké poděkování patří všem, kteří se na daných změnách podíleli: externí firmy,
řemeslníci, zaměstnanci obce, správce PC sítě a v závěrečném finále zejména paní
školnice. Bez finanční opory ze strany zřizovatele by nebylo možno tyto změny zrealizovat.
Ještě jednu novinku však máme – od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je naše škola
zapojena do projektu EU ŠABLONY II s názvem „Podpora inkluzi.“ V MŠ a ZŠ pracuje
nepedagogický pracovník - školní asistent.  Z finančních prostředků této dotace bylo
již zakoupeno 10 tabletů, které slouží všem dětem bez rozdílu k vzdělávání i ke hře.
Pedagogy čeká další vzdělávání, děti MŠ, žáky ZŠ a ŠD pak projektové dny, pořádané ve škole i mimo školu. Vše bude hrazeno taktéž z prostředků citované dotace.
Před zahájením nového školního roku byla provedena oprava venkovní omítky
na římse pod střechou na budově ZŠ; v jedné z učeben nový nátěr školní tabule
a starší žákovské lavice a židle byly vyměněny za 4 moderní žákovské sety.
Je toho mnoho, čím se můžeme pochlubit.  V měsíci listopadu 2019 připravujeme
jednodenní projekt pro připomenutí událostí listopadu 1989.    
Krásná příležitost pro uspořádání Dne otevřených dveří pro všechny zájemce, nemyslíte?
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy.

Mateřská škola
Po prázdninovém odpočinku jsme se sešli v pondělí 2. září, abychom společně
odstartovali nový školní rok 2019/2020. V tomto školním roce je do mateřské školy
zapsáno 25 dětí (12 holčiček a 13 kluků). První měsíc utekl při práci i zábavě jako
voda. Nové děti se velice dobře začlenily do kolektivu a slziček bylo opravdu maličko.
Možná proto, že na stýskání po mamince ani nebyl čas.
Úkolem předškolního vzdělávání je poskytnout dětem dostatek podnětů, které by
vedly k jejich všestrannému rozvoji. Takovým podnětem byl i hudební pořad s prvky
muzikoterapie. Pan Michal Štursa (již potřetí) děti seznamoval interaktivní prožitko-
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vou formou s netradičními hudebními nástroji.  Děti si během dopoledního programu
zatancovaly a zabubnovaly. Po obědě za nimi přišel do ložnice, kde hrou na hudební
nástroj a zpěvem indiánské ukolébavky děti uspával.
I maňáskové divadélko Šternberk mělo velký úspěch. Pohádky Perníková chaloupka, Červené klubíčko a O slepičce a kohoutkovi odměnily děti potleskem.

Posledním kulturním zážitkem v září bylo známé a námi velice oblíbené divadélko
JÓJO s pohádkou Máša a medvěd.
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Je toho hodně, co ve školce děláme a rodiče mají určitě dostatek možností se
o tom přesvědčit. Výtvarné práce v šatně, na chodbách i na nástěnce v centru obce
svědčí o tom, jak šikovné děti naši mateřskou školu navštěvují.

Od září 2019 pracuje v mateřské škole p. Klára Procházková Bc. jako školní
asistent. Školní asistent je nová profese, se kterou se setkáváme v českých mateřských a základních školách až v posledních letech. Práce školního asistenta
je zaměřena na podporu všech dětí, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a jsou více ohroženy školním neúspěchem (děti samoživitelů, děti
cizinců, apod.). Školní asistent je financován z prostředků Evropské unie v rámci
Šablon, které naše škola získala. Asistent pedagoga, kterým je od ledna 2019
p. Petra Červená DiS. (po absolvování kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga v Hradci králové), se významnou měrou podílí v rámci inkluze na podpůrném
vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacím potřebami. Asistent pedagoga je
financován z prostředků MŠMT.  Asistent pedagoga byl přidělen dítěti na základě žádosti zákonného zástupce a posouzení SPC (speciálního pedagogického
centra).
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Školní rok je teprve na samém začátku, ale budeme se snažit, aby si děti, my i rodiče na jeho konci mohli říct, že stál za to.
Všem čtenářům Zpravodaje přejeme krásný, barevný podzim.

Jana Francová,
učitelka MŠ

SDH Lično
Z dění u hasičů
V uplynulém období jsme se zabývali především opravami
a úpravami. V první řadě nám začala dosluhovat PS 12 a říkala
si o větší opravu. Tato stříkačka se používá jako soutěžní. Oprava byla zadána firmě JK Still Výrava. Bylo opraveno čerpadlo,
zabroušeny ventily a stroj seřízen. Dnes běží jako hodiny.
Nový kabát dostala i vrata zbrojnice. Zvolili jsme
typické barvy pro
hasiče - červenou
a bílou. Chybí ještě nátěr zárubní
a do bílého pole
nápis HASIČI.
O opravu si říkaly i soutěžní překážky a soutěžní
káď, které jsme
zrenovovali vlastními silami. Základna bude nová a termín dodání je do konce listopadu. Do zbrojnice bylo také zavedeno plynové topení. To nahradilo stará akumulační kamna. Přínos bude také i pro pracovníky obce, kteří s námi sdílejí část prostoru.
Zde mají uloženu část techniky a nářadí.
U dětí máme tři nové členy: Irenu Novákovou, Karolínu Novákovou a Jendu Kuckira. Děti začaly trénovat na Závod požární všestrannosti, který se koná 5. 10. v Křovicích. Do konce roku bude pro děti uskutečněn výlet do Hradce Králové, kde si
vyzkouší svoji zdatnost na horolezecké stěně.
Na začátek nového roku chystají vedoucí s dětmi namalovat plakáty na ostatky
a od února opět tréninky na Plamen a ostatní soutěže.
Za výbor SDH Lično - Václav Kopecký
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TemaClub
Školní rok nám začal i v Tema Clubu. V půlce září jsme s nejmenšími dětmi znovu
otevřeli kroužek „Šikulky“, do kterého dorostly další děti a vesele se k nám přidaly. Znovu byl i otevřen kroužek „Dramaťáček“ , ve kterém se objevily nové herecké tváře. V Dramaťáčku se děti rozhodně nudit nebudou. Trénujeme různé scénky,
převlékáme se do kostýmů, vytvoříme si i vlastní loutkové divadlo a co je hlavní,
cvičíme na vánoční představení. Dalším kroužkem, který se dočkal velkého ohlasu
je „Všechnopárty“. Všechnopárty je jedna velká párty, kde je vše dovoleno. Každé
přání tu bude splněno, ať je to cesta do Anglie za Terezkou nebo večeře se známou
osobností, či malování, zpívání i výlet do Afriky zařídím.
Šikulky – každý čtvrtek 9:30 – 11:00
Všechnopárty – každé úterý 15:00 – 16:30
Dramaťáček – každý čtvrtek 15:00 – 16:30
A co se v Tema Clubu už odehrálo?
l 10. září bylo Deskohraní pro děti.
l 6. října byl Ličenský bazárek.
l 11. října se v Minikinu promítala pohádka.
l 2. listopadu pro děti zahrálo loutkové divadlo Kozlík pohádku O pyšné čarodějnici.
A co se v nejbližší době chystá?
Určitě se můžete těšit na deskové hry pro dospělé, také na Minikino pro dospělé,
nebude chybět ani tvoření pro šikovné ruce i přednáška o kosmetice TianDe.
l 22. prosince Dramaťáček vystoupí s Vánoční pohádkou.
l 17. ledna bude přednáška o zubní hygieně a správném čištění zubů
Další akce Tema Clubu sledujte na vývěskách v Ličně a okolí nebo na našem
Facebooku!
!! Kurz němčiny metodou Direktes
Deutsch !!
Nejedná se o nudné hodiny, kdy student poslouchá lektora a doma se musí
učit hromadu slovíček. Tato metoda výuky je velmi dynamická, zábavná, zapojí u studentů všechny smysly, a co
je hlavní, tak stále komunikují s lektorem.
Zájemci o němčinu či jiné informace mě kontaktujte 732 941 222,
tema.club@email.cz
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Knihovna
Knihovna v Ličně bude v zimním období otevřena každý čtvrtek od 17 – 18 hodin.
Marie Červená

Jarda Plašil ukončil úspěšnou sportovní kariéru

Na konci května připravilo Bordeaux před zápasem proti Remeši pro Jardu dojemnou rozlučku. Jarda nastupoval na hřiště za bouřlivého potlesku špalírem hráčů obou
týmů. Později také od Bordeaux přišla nabídka stát se asistentem trenéra u rezervního týmu. „ Loučení, jaké pro mě klub v rámci zápasu proti Remeši připravil, mnohokrát překonalo moje představy. Bylo to důstojné a nezapomenutelné.“
Český národní tým se před podzimním duelem s Anglií rozloučil se čtveřicí hráčů,
kteří v uplynulých letech odvedli v reprezentaci ohromnou porci práce. Mezi ně patřil
i Jarda, který odehrál 103 zápasů v dresu se lvíčkem na prsou.
Přinášíme Vám rozhovor s Jardou, jenž vznikl u příležitosti slavnostního ukončení
jeho reprezentační kariéry a vyšel v REPRE magazínu české fotbalové reprezentace.
Už jste se stihl ohlédnout a zhodnotit dlouhou kariéru?
Zatím se mi to těžko hodnotí, protože je to pořád hodně čerstvé. Jsem rád, že jsem
skončil z vlastního rozhodnutí, a ne třeba kvůli zranění nebo kvůli výkonům.
Prošel jste několik klubů, 4 země. Za mateřský Hradec Králové jste odehrál jen
4 ligové zápasy, než jste ještě jako teenager přestoupil do Monaka. Jak na začátky ve Francii vzpomínáte?
Strávil jsem tam 8 let a nejhezčí vzpomínku mám na finále Ligy mistrů v roce 2004.
Postoupili jsme tehdy třeba přes Real Madrid nebo přes Chelsea. Nakonec to proti
Portu nevyšlo, ale i tak to byl obrovský zážitek.
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Největší v kariéře?
Na klubové scéně ano, ale jinak pro mě
bylo nejvíc, že jsem mohl hrát za svoji zemi
na mistrovství světa a Evropy. Každopádně
postup do finále Ligy mistrů byl obrovský
úspěch, který na klubové úrovni nic nepřebilo.
Mrzí Vás, že jste ve finále Ligy mistrů neodehrál ani minutu?
S tím už nic neudělám. Nejdůležitější pro
mě vždycky byl výsledek týmu. O tom, kdo
bude hrát, rozhoduje trenér. Ten má vždycky
pravdu.
Než jste se natrvalo probojoval do kádru Monaka, tak jste půl roku hostoval
v Crétil. Cenná zkušenost?
Je to pařížské předměstí, kde se tehdy hrála druhá liga. To hostování mi moc pomohlo. Musel jsem se hodně změnit a přizpůsobit, ale do další kariéry mi to dalo
opravdu hodně.
V roce 2007 jste Francii vyměnil za Španělsko a přestoupil jste do Osasuny
Pamplona.
Krásné dva roky. Ve španělské lize jsem nastupoval proti Realu Madrid, Barceloně
nebo Atlétiku Madrid, takže to bylo jako v Lize mistrů. Navíc jsme se v obou ročnících zachránili. Naučil jsem se nový jazyk, poznal novou kulturu…Mám jen pozitivní
vzpomínky.
Následně jste se vrátil do Francie, konkrétně do Bordeaux. Tam jste vydržel až
do konce kariéry, i když jeden rok jste hostoval v italské Catanii.
Ten rok se vůbec nepovedl, ale osobně mi taky dal hrozně moc. Asi jsem tehdy
potřeboval změnu. Našel jsem novou motivaci, znovu jsem se musel poprat s neznámým prostředím. Prostě
to tak asi mělo být.
A jaké byly poslední roky
v Bordeaux, kde jste dělal
i kapitána?
Já z Bordeaux nejradši
vzpomínám naopak na ty
začátky, než jsem odešel
na hostování do Itálie. Bordeaux jako úřadující šampion hrálo Ligu mistrů. V zá-
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kladní skupině jsme tehdy za sebou nechali
i Bayern Mnichov nebo Juventus. Potom jsme
přes Olympiacos postoupili do čtvrtfinále, kde
jsme narazili na Lyon. Dodnes mě mrzí, že
jsme vypadli kvůli takovému spornému gólu.
Zároveň jste prožíval dlouhou a úspěšnou
reprezentační kariéru. Vzpomenete si ještě
na premiéru v roce 2004 proti Irsku?
Jasně! Nastoupil jsem asi na 20 minut. Byl
to těžký zápas, který jsme nakonec prohráli
1:2. Já byl tehdy hlavně rád, že jsem se dostal
mezi takové hráče jako Pavel Nedvěd nebo
Karel Poborský. Nechci nikoho urazit a na někoho zapomenout – prostě že jsem se dostal
mezi partu skvělých hráčů. Spousta z nich tehdy hrála v nejlepších týmech Evropy. A já měl
tu čest být mezi nimi a dokonce jet i na EURO
do Portugalska.
Jaké to pro zelenáče mezi takovými jmény
bylo?
Nic lehkého. Vždyť já ani skoro nikoho neznal osobně. Ale všichni se snažili, abych
co nejrychleji zapadl, takže jsem si rychle zvykl.
Kam ve své kariéře řadíte EURO 2004, kde Česko vybojovalo bronz?
Jeden z největších zážitků. Ten tým měl na to, aby celý turnaj vyhrál. Škoda, že se
to nepovedlo, protože ti kluci by si to za své výkony zasloužili.
V reprezentaci jste odehrál 103 zápasů. Víc mají na kontě jen petr Čech, Tomáš
Rosický a Karel Poborský. Jak moc si toho ceníte?
Nechci to přeceňovat. Podívejte se na Pavla Nedvěda. Ten má přes 90 zápasů
a dodneška je idolem kluků po celém světě. To samé třeba Honza Koller. To jsou
hráči, kteří klidně mohli hrát v reprezentaci déle a mít ještě víc zápasů. Já měl asi
to štěstí, i když mě to samozřejmě těší. Za reprezentaci jsem vždycky hrál moc rád.
Co je pro Vás nejhezčí reprezentační vzpomínka?
Parta. Super parta. Na reprezentační srazy jsme jezdili rádi už jen proto, že jsme
se chtěli vidět. To je strašně důležité pro to, aby tým mohl fungovat. A nemyslím jen
dobré vztahy mezi hráči, ale taky s realizačním týmem nebo s lidmi z asociace, kteří
se o áčko starají. Když jsem byl v nároďáku, tak to byla jedna rodina.
Naopak na poslední zápas v reprezentaci asi moc rád nevzpomínáte. Kdy jste
se rozhodl, že po porážce na EURO 2016 proti Turecku skončíte?
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Už jsem to měl v hlavě delší dobu. Ta porážka mě jen utvrdila v tom, že je čas skončit. EURO se navíc hrálo ve Francii, kde jsem tak dlouho působil. Asi to tak mělo být.
Francie Vám za tu dobu musela přirůst k srdci.
Cítím se tam jako doma. Ale nikdy jsem nezapomněl, odkud pocházím. V Česku
mám rodiče a bráchy a vždycky se moc rád vracím.
Mimochodem, jaké jsou trenérské začátky?
Rozhodně ne jednoduché. Jako hráč to vidíte jinak, ale pak zjistíte, že se najednou
staráte o celý tým, ne jen o sebe. Snažím se neustále zdokonalovat a učit. Je to
paráda být na hřišti s mladými hráči. Poradit jim a předat věci, které jsem se během
kariéry naučil. Je to velká změna, ale baví mě to.

Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 3. čtvrtletí 2019
Jméno

Naši oslavenci

     Bydliště

97 let
František Plašil  		
Lično
87 let
Josef Kulhavý		
Lično
85 let
Jaroslav Jehlička		
Lično
84 let
Marie Kopecká		
Lično
75 let
Stanislav Plachý		
Lično
60 let
Helena Brandejsová
Lično
Helena Štěpánková
Lično
Lubomír Grund		
Ostašovice
Jiří Padrián		
Lično
50 let
Petr Červinka		
Lično
David Doležel		
Lično
Zdeněk Sládek		
Ostašovice
Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se

Jméno

      Bydliště

Antonín Vilímek
František Doležal

Lično
Lično

Čest jejich památce!
Jméno

Narodili se

      Bydliště
Lično

Anežka Kuckir

Přejeme malé slečně hodně zdraví
a spokojenosti!
Jméno

Přistěhovali se

      Bydliště

Kopečtí
Iveta Laštovičková
Štichuerovi
Jiří Vaníček

Lično
Lično
Lično
Ostašovice

Nové spoluobčany
mezi sebou srdečně vítáme!
Za SPOZ Lenka Podolská

