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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lično
konaného dne 28. listopadu 2013
Místo konání:
Vinárna v Ličně
Termín:
28. listopadu 2013 v 19,00 hod.
Přítomno dle prezenční listiny:
7 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů:
11 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: Ing. Tošovský Josef,
pan Dokulil Petr neomluven. Provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva
obce Lično byla pověřena účetní obce paní Šedová Renata. Ověřovateli zápisu z konaného zasedání byli určeni: Ing. Ludvíková Martina a p. Jarkovská Marie. Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi: Mgr. Plašil Jan 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. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Prodej části pozemku p. č. 3657 v k. ú. Lično
4. Koupě částí pozemku p. č. 414 v k. ú. Lično
5. Schválení vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku (komunální odpad)
6. Schválení ponechání vratky za plyn v příspěvkové organizaci
7. Schválení rozpočtového opatření č. 4 a 5 na r. 2013
8. Plán inventur na rok 2013
9. Diskuze a závěr

K bodu č. 1 – Schválení programu a složení návrhové komise
V navrženém programu zasedání jsou uvedeny dva body: projednání žádostí
a prodej části pozemku p. č. 3657 v k. ú. Lično. Jedná se vlastně o jeden a ten samý
bod programu. Starosta navrhl oba sloučit do bodu č. 3 - Prodej části pozemku par.
č. 3657 v k. ú. Lično. Nikdo neměl připomínky.
Starosta dal hlasovat o přijetí programu dnešního jednání s tím, že bod 3. a 4.
navrženého programu budou sloučeny do bodu č. 3 - Prodej části pozemku par. č.
3657 v k. ú. Lično a o schválení návrhové komise pro přípravu usnesení z dnešního
veřejného zasedání ve složení Mgr. Plašil Jan a Škop Roman.
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Hlasovali pro:
7 členů zastupitelstva
Hlasovali proti:
0
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh byl přijat. Zastupitelstvo obce Lično schvaluje program veřejného
zasedání s tím, že bod 3 a 4 navrženého programu budou sloučeny do bodu
č. 3 - Prodej části pozemku par. č. 3657 v k. ú. Lično a složení návrhové komise
pro přípravu usnesení.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 28. listopadu 2013
Zastupitelstvo obce Lično:
bere na vědomí:
1. kontrolu plnění úkolů
2. plán inventur na r. 2013 a jmenování inventarizačních komisí
schvaluje:
1. program veřejného zasedání s tím, že bod 3. a 4. navrženého programu budou
sloučeny do bodu č. 3 Prodej části pozemku par. č. 3657 v k. ú. Lično, složení
návrhové komise pro přípravu usnesení
2. prodej pozemku par. č. 3657/2 v k. ú. Lično o výměře 72 m² za cenu 25,- Kč /1
m² dle geometrického plánu č. 383/2013 paní Jiřině Kratěnové, pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy. Návrh na vklad a geometrický plán hradí p. Kratěnová.
3. koupi pozemku č. 414 zjednodušené evidence v k. ú. Lično o výměře 129 m²
od Josefa Tomase, za 50 Kč/1 m², tj. celkem 6.450,- Kč a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy. Návrh na vklad hradí obec, ostatní náklady nevzniknou.
4. koupi pozemku č. 424 zjednodušené evidence v k. ú. Lično o výměře 339 m²
za Kč 50/1 m² tj. celkem 16.950,- Kč a koupi pozemku par. č. 3174 v k. ú. Lično
o výměře 426 m² za Kč 50/1 m² tj. celkem 21.300,- Kč od Marie Khunové a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Návrh na vklad hradí obec, ostatní náklady
nevzniknou.
5. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 Obce Lično o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6. navýšení dotace příspěvkové organizaci z vratky za plyn ve výši 18.646,- Kč
a o nevyužité
prostředky ve výši 3.439,- Kč ponížit dotaci na prosinec 2013
7. rozpočtové opatření č. 4 a 5 na rok 2013.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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ŽÁDOST
Z důvodů provádění účetní uzávěrky celého roku 2013 žádáme obyvatele Radostovic,
Ostašovic a Lična, aby využívali pro vyřízení svých potřeb na Obecním úřadě
v Ličně v novém roce 2014 výhradně úřední dny.
Úřední dny: Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

OZNÁMENÍ
Ve dnech 27. – 31. 12. 2013 bude budova obecního úřadu v Ličně z důvodu dovolené uzavřena.
V lednu 2013 budou první 2 svozy komunálního odpadu v obci provedeny bez
vylepené známky na popelnici. Následující svozy komunálního odpadu bez patřičně
vylepené známky již nebudou provedeny. Termíny svozu komunálního odpadu v roce
2013 doposud Technické služby města Rychnov nad Kněžnou obecnímu úřadu nesdělili. Jakmile bude tato informace poskytnuta, bude okamžitě obvyklým způsobem
zveřejněna.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Vážení občané,
začátkem roku 2014 se pro Vás otevře
nový sběrný dvůr. Nachází se v obci Hřibiny – Ledská a jeho umístění je v prostoru skládky na Velké Ledské. Bude
otevřen každé úterý od 14. – 16. hod.
a v sobotu od 9. – 11. hodin.
Pro občany a podnikatelské subjekty
zapojené do systému sběrného dvora
bude odběr daných komodit zpoplatněn
dle platného ceníku, který bude k nahlédnutí ve sběrném dvoře, obecním
úřadě v Hřibinách, na webových stránkách obce Hřibiny – Ledská a na obecních úřadech spádových obcí pro tento dvůr.
Nebezpečné odpady, které nebudou odebírány ve sběrném dvoře, jsou zejména azbest, asfaltové frakce, radioaktivní odpad,… Tyto odpady odebírají
skládka Křovice u Dobrušky, nebo skládka České Libchavy.
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Náš sběrný dvůr se stal součástí kolektivního systému zpětného odběru použitých
elektrospotřebičů, svítidel a baterií. Zcela zdarma zde budete moci odevzdat kompletní elektrospotřebič, baterie, nebo nerozbité světelné zdroje. Jedná se zejména
o pračky, ledničky, televizory, radiopřijímače, mixéry, elektronářadí, tužkové baterie,
autobaterie, NiMh a NiCd baterie, úsporná svítidla, zářivky, úsporné žárovky, výbojky,
atd. A v neposlední řadě můžete odevzdat nepotřebný čistý a suchý textil (veškeré
oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený
v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované
(svázané) nositelné boty.
Odpady odebírané ve sběrném dvoře na Velké Ledské:
Velkoobjemový odpad – nábytek, koberce, atd.
Plast, papír, sklo, olej, pneumatiky, plechovky od barev, léky, rozpouštědla,….
Stavební sutě a zemina budou i nadále přijímány do prostoru skládky.
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 725 081 112,
724 179 125.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU
Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou
ve spolupráci s Rychnovským deníkem, agenturou ČOK-CZ Praha, MěÚ Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou
starosty města Rychnova n. Kn. Ing. Jana Skořepy připravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2013, které proběhne v pátek 31. ledna 2014
od 18 hodin v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněni budou: 3 jednotlivci v žákovské v kategorii, 3 jednotlivci v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii
dospělí, 5 nejúspěšnějších sportovců z řad veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže
a 3 kolektivy dospělých, 5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé významné sportovní akce a předána bude i cena FAIR PLAY.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/
komise a další sportovní subjekty nesdružené ve Sportovním sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou (Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám a to
ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu: Sportovní sdružení ČSTV, U Stadionu 1498, 516 01
Rychnov n. Kn. nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz musí obsahovat: jméno
a příjmení sportovce, data narození, adresu bydliště, členství v TJ/SK, oddíl,
ve kterém sportu je a sportovní úspěchy dosažené v roce 2013.
Akceptovány budou návrhy podané na ČSTV Rychnov n. Kn. do 5. ledna 2014!
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Historie Ličenského mlýna č. p. 57
Ludmila Žlabková
Část čtvrtá
Vzhledem k demontáži původního mlecího zařízení je o to cennější dochovaný
dotazník k zápisu do mlynářského rejstříku, jenže dokumentuje technické vybavení mlýna těsně před vypuknutím druhé světové války. 46/ Podle údajů v dotazníku
měl mlýn ověření základního množství obchodního mletí ze dne 6. 8. 1936 na 300
q pšenice a 700 q žita. Pro námezdní mletí měl stanovené přípustné množství pro
výrobní období roku 1936 až 1937 celkem 1750 q pšenice a žita dohromady. Pracovali zde dva kvaliﬁkovaní dělníci a jeden učeň, obilí se z mlýna odváželo nákladním
automobilem. K 31. říjnu 1938 bylo ve mlýně možné zpracovat za 24 hodin 20 q
pšenice a 30 q žita, což činí 5000 q pšenice a 6000 q žita za rok, a to pro zpracování
v potravinářské účely.
Hlavní mlýnská budova o délce 27 metrů, šířce 17 metrů a výšce 11,35 metrů se
dělila na dvě části. V první byl vlastní mlýnský provoz, v druhé o rozměrech 17 x 9,5
metru byly v přízemí a v prvním patře byty, v druhém patře a podkroví sýpky. Ke zděné budově mlýna byla připojená strojovna s turbínou, nad kterou se opět nacházelo
skladiště šest krát šest metrů pro obilí v pytlích a skladiště devět krát pět metrů
na obilí a mouku.
Obilí se do sýpky v druhém patře nad byty (9 x 8 metrů) dopravovalo výtahem, zatímco odsud se ke zpracování dopravovalo svodnou trubkou. Ve mlýně v přízemí se
uskladňovalo obilí v pytlích v dalším skládku o rozměrech 5 x 5 metrů. Celkem bylo
možné složit ve mlýně najednou 1000 q obilí. Vlastní mlýnské výrobky se ukládaly
na válcové podlaze, kde byl pro tyto účely vymezen samostatný prostor (8 x 3 metry).
Vešlo se sem až 300 q mlýnských výrobků.
Zařízení mlýna bylo následující:
Čistírna se sestávala z několika z několika strojů: tarar 47/ (600 x 80 cm), koukolník
(oba stroje od ﬁrmy Pětivoký) a loupačka značky Omega ﬁrmy Prokop, používaná
k loupání obilí a dělání krup. Za 24 hodin bylo možné vyčistit 100 q obilí. Vlastní mlecí stroje zastupovala válcová stolice ﬁrmy Hübner & Opitz s porcelánovým válcem
na mletí krupice (50 x 80 cm). Na šrotování pšenice zde stála jedna stolice s rýhovaným válcem ﬁrmy Prokop Pardubice (50 x 25 cm), na mletí žita rýhovaný válec
60 x 30 cm opět od ﬁrmy Prokop a jeden od ﬁrmy Hübner & Opitz Pardubice, rovněž
rýhovaný 60 x 30 cm. Vysévače byly v mlýně celkem čtyři, všechny od ﬁrmy Hübner
& Opitz Pardubice – dva moučné na žito a dva krupičné, také jeden vysévač rovinný
od společnosti Prokop Pardubice – se dvěma skříněmi k vysévání mouky a třídění
dunstů (drobné krupičky) a krupic. Ten byl v rozměrech 170 x 96 cm. Obsahoval 24
vysévací díly a v každém z nich bylo dvanáct sít.
Osazena tu byla také čtyř rámová reforma ﬁrmy Pětivoký Pardubice o rozměrech
245 x 45 cm na čištění krupice a dunstů. Aspirace je používáno při mletí žita a sestává se z větráku a čtyř odkapových pytlíků. K míchání všech druhů mouk se užíval
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válcový míchací stroj ﬁrmy Prokop o rozměrech 250 x 40 cm.
Kromě znovu zprovoznění mlýna po ukončení druhé světové války usiloval nájemce Ladislav Kopecký také o modernizaci strojů. Jeho žádost ze září 1945 však už tak
úspěšná nebyla. Strojní renovace vybavení mlýna nebyla povolena s odůvodněním,
že podmínkou obnovení činnosti mlýna bylo nežádat stavebních změn nebo nákup
strojů či přidělení pracovních sil.
Kopecký však nadále usiluje o modernizaci, nyní ale postupně, výměnou některých zařízení. Jak opět dokládá korespondence dochovaná v archivu 48/, počátkem
období od prosince 1945 do července 1946 byla nejprve nahrazena dosavadní dvouválcová rýhovaná stolice Prokop 50 x 25 cm a dvou válcová porcelánová stolice Hübner & Opitz 50 x 30 cm čtyřválcovou stolicí rýhovanou a hladkou ﬁrmy Prokop (50 x
22 x 30 cm), užívanou pro mletí pšenice. Pracovala zde rovněž jednoduchá reforma
Pětivoký a jednoduchá reforma Prokop.
Taktéž dosavadní dvouválcová rýhovaná stolice Prokop (60 x 30 cm a dvouválcová
rýhovaná stolice Hübner & Opitz (60 x 30 cm), užívané pro mletí žita, byly odstraněny
a nahrazeny čtyřválcovou rýhovanou stolicí Prokop (60 x 30 cm). A místo čtyř hranolových vysévačů byly osazeny dva dvouskříňové dvoudílné rovinné vysévače (skříně
170 x 96 cm, 2 x 12 sít), jeden od ﬁrmy Prokop, druhý od společnosti Pětivoký.
V poslední etapě bylo zbudováním hranolového klíčkového vysévače 49/ doplněno
zařízení čistírny, pro aspirování mlecích strojů byl postaven sací ﬁltr se čtyřmi hadicemi a k mačkání ovsa ke krmným účelům bylo postaveno dvouválcové mačkadlo,
pořízené z vyřazené stolice. Po této změně se čistírna sestávala z těchto strojů: Aspirátor Pětivoký 60 cm, koukolník 200 x 50 cm, periodická loupačka Prokop „Omega“
55 x 85 cm a klíčkový hranolový vysévač 200 x 80 cm.
- pokračování příště -

Mateřská škola
Ježíšek si už všechny
dopisy ukrývající tajná dětská přání z oken odnesl
a nezbývá než čekat, která
z nich na Štědrý den pod
rozsvíceným stromečkem
vyplní.
Ve školce se každý rok
snažíme, aby si děti čekání
na Ježíška užily co nejvíce. V duchu lidových zvyků
a tradic děti prožívají vše,
co k tomuto období patří.
Návštěva Barborky, Mikuláše a čerta, adventní kalendář, svíčky postupně zapalované na adventním věnci, výzdoba školky, výroba
přáníček a dárečků - to vše navozuje vánoční atmosféru ve školce.
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Adventní výlet společně se ZŠ se stal již tradicí. Letos nás ve vyzdobeném zámku
v Potštejně zavedl ve „Vánočním příběhu“ anděl Ariel do tajemného příběhu Vánoc.
Společně se zvídavou holčičkou Barunkou, která pátrala po původu vánočních oslav,
jsme doputovali až do Betléma. Druhá zastávka pak byla v nově otevřeném Třebechovickém muzeum betlémů.
K radostnému prožití vánočního času v mateřské škole patří i Ježíškovo nadělování. Letos přinesl kromě krásného stromečku a hraček i nové stolečky a židličky pro
děti.
Posezením s rodiči a důchodci adventní čas ve školce vrcholí, na věnci rozsvítíme
poslední svíčku a budeme se těšit, až se doma u vánočního stromečku rozzáří oči
těch nejmenších.

Poděkování:
Obecnímu úřadu, který přispěl ke zlepšení prostředí v mateřské škole nákupem
nábytku ve výši 36000,-Kč.
Firmě Tesařství a pokrývačství p. M. Šestáka za ohleduplnost při rekonstrukci střechy na budově.
Rodičům za pomoc a spolupráci s mateřskou školou.
Přejeme Vám, čtenářům ličenského Zpravodaje, klidné prožití vánočních svátků,
šťastné vykročení do nového roku a po celý rok 2014 jen dny radostné.
Děti a zaměstnanci mateřské školy
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Adventní příspěvek ze základní školy
Vážení čtenáři vánočního Zpravodaje, dnešní příspěvek ze
školních lavic nebude ani příliš dlouhý (to proto, aby starostlivé
hospodyňky nezdržoval v předvánočním shonu) a ani příliš krátký
(nedočkavcům jeho čtením doba čekání na Ježíška rychleji uteče).
A proto, máte-li čas a chuť, můžete pročítat následující řádky …
Strom pro Ježíška – aneb co o jmelí víte, či nevíte
Snad v žádné české domácnosti teď nechybí jeho kytice. Jde o poloparazitní keříkovitou rostlinu, která neroste ze země, ale na stromech, odkud také čerpá živiny
rozpuštěné ve vodě. Sice saje ze stromů, ale zároveň si sama vytváří chlorofyl, takže
není úplným příživníkem. Znali ji už naši předkové v antice a intenzivně zkoumali její
vlastnosti, například s ní vykuřovali domy podobně jako kadidlem. Kladli ji i zemřelým do hrobů, protože věřili, že otevírá brány podsvětí. Legenda také praví, že jmelí
bývalo stromem, který použil Josef na vyřezání kolébky pro malého Ježíška. Když
pak Kristus dospěl do svých třiatřiceti let, tento strom prý Římané porazili a jeho
dřevo posloužilo na výrobu kříže pro Kristovo ukřižování. Pak se údajně velký strom
proměnil v malé keříky.
Jmelí - pověry a tradice
Jmelí je nejen tradiční vánoční rostlina, ale také léčivá bylina. Jmelí zavěšené
na dveřích patří k tradičním vánočním zvykům. Políbení pod jmelím na Štědrý den
má zajistit lásku až do příštích Vánoc a podle Keltů líbání pod jmelím zajišťuje také
plodnost. Jmelí nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, ne tomu, kdo si jej sám koupí.
Darujete-li někomu o Vánocích kytičku jmelí, přinese mu to radost, lásku a ochranu
před nemocemi. Do domu přináší jmelí štěstí, odvahu a lásku. Zvyk líbat ženy a dívky
pod zavěšeným jmelím pochází pravděpodobně z Anglie a k nám se dostal ze sousedního Německa. V Norsku je jmelí symbolem usmíření. Tradice užívání jmelí jako
vánoční dekorace k nám přišla z Anglie. Magickou moc mu přisuzovali již naši dávní
předkové. Jmelí sloužilo k ochraně proti zlým duchům a k zajištění lásky a plodnosti.
Byla to kometa?
Komety právem budí pozornost nás pozemšťanů. V minulosti byly považovány
za posly špatných zpráv. Dnes víme, že to jsou obří koule vodního ledu, tmavého
prachu a nepatrného množství jiných látek, které se při přiblížení ke Slunci zahalí do řídkého oblaku plynu a prachu.
Komety před čtyřmi miliardami roků na povrch Země dopravily prakticky veškerou vodu. Ta, ve které se koupeme
v moři, dýcháme v podobě vodní páry anebo na ni třeba
bruslíme, pochází z pradávných komet. A nejen to. Součástí
komet jsou i složité chemické látky, které mohly být základními kameny prvních živých organismů.
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Betlémská hvězda
Zřejmě každý zná legendu o Betlémské hvězdě, která podle Bible dovedla tři mudrce z Východu do Betléma, kde se narodil Ježíš. Přinesli mu zlato, myrhu a hvězda
je pak odvedla zpět.
I nad Ličnem svítila …
Nad chudým stavením zjeví se znamení,
dnes v noci nic není tak jako dřív,
vyletí kometa z Betléma do světa,
sedne si popleta na náš chlív…
Do dětských postelí ličenský kostelík svítí zimní tmou
a děti v posteli vědí, že dospělí do snů nemohou…
Měsíc je za mraky, dějí se zázraky, škoda, že tam taky nemůžeme být,
sníh přikryl zahrady, královské poklady, ﬁgurky od Lady začnou žít…
Na bílé jabloni zvoneček zazvoní, všichni se pokloní a vzdají čest klekněte, smekněte, dnes v noci vykvete nad božím dítětem hvězda hvězd…
Krásné VÁNOCE 2013 a úspěšný nový rok 2014 prožitý ve zdraví, rodinné pohodě
a se svými přáteli přeje za všechny školáky ZŠ Marta Kopecká, ředitelka školy.
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TJ Sokol Lično
Práce

Poslední čtvrtletí jsme se zaměřili na splnění pracovních úkolů
a plánů. K běžným pracovním povinnostem patří údržba areálu
– údržba zeleně, sběr a odvoz odpadků, pravidelný úklid v tělocvičně, péče o nové sportoviště „Sokolík“. Možná to zní neuvěřitelně, ale po každém dešti se na ploše s umělou trávou objeví
velké množství žížal. Prolezou perforací pro odtok vody na povrch a nemohou zpět. Ty je třeba posbírat a uklidit, pokud by se na ploše rozšlapaly,
vznikala by živná půda pro uchycení plevele. Ve vlhčím období se ve stínu uchycuje
na ploše mech, ten se musí zlikvidovat chemickým prostředkem Savo. Bylo již také
třeba opravit osvětlení a to jak na „umělce“, tak na hokejovém hřišti. Občas dojde
světelnému zdroji životnost. Pokračují práce na modernizaci klubovny. Právě nyní se
pokládá PVC na podlahu.
Hokejové hřiště připravujeme na zimu, což znamená odstranit plevel, urovnat plochu, utěsnit odtokové otvory, zrevidovat stav čerpadla, které mj. prošlo počátkem
roku generální opravou a v neposlední řadě připravit dříví na topení.
Výbor TJ Sokol Lično se schází pravidelně každé první úterý v měsíci, aby jeho
členové operativně řešili a hodnotili plnění úkolů stanovených na rok 2013. S tímto
je také úzce spojeno sledování hospodárného využívání ﬁnančních prostředků. Podrobnou zprávu si členové budou moci vyslechnout při výroční schůzi počátkem roku
2014. Předseda TJ byl 7. 12. 2013 účasten zasedání 21. valné hromady okresního
sdružení sportů ČSTV.
Počátkem prosince jsme ve spolupráci s RDA Rychnov n. Kn. dokončili a odevzdali
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Víceúčelové sportoviště Sokolík-Lično. Letos 3. července to byly již tři roky, kdy bylo slavnostně otevřeno.
TJ Sokol Lično v červnu t.r. nakoupila ruční nářadí (stavební kolečko, lopatu, hrábě, koště...) v částce 1650,- Kč a zaslala dar jako humanitární pomoc obci Rudník,
která byla jednou z nejvíce postižených obcí letošní povodní. Nářadí sloužilo tamním sportovcům, jimž povodeň zničila hřiště. Humanitární peněžitou výpomoc (2tis.
Kč) na nákup (např.) nového
nářadí jsme poskytli našemu
členovi, vlastníkovi vyhořelé
autodílny v Ličně.

Sportování

Dlouhodobě a pravidelně je
využívána tělocvična pro cvičení žáků ZŠ a MŠ v Ličně.
Za vytrvalost a pravidelnost
ve cvičení musíme pochválit
a uvést jako příklad pro ostatní
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naše ženy. Pro zájemce o badminton jsme zakoupili nové stojany na síť se závažím,
abychom nemuseli zasahovat do rámů nových oken. Těší nás, že na nové sportoviště postupně přichází noví zájemci, také „přespolní“ a že je již i dost těch, kteří mají
svoje pravidelné hrací dny a časy. Doposud se nám nedaří získat někoho, kdo by
vedl alespoň prozatím tenisový kroužek pro nejmenší.

Společenská
činnost

V našich řadách bylo
letos i několik jubilantů.
Splnili jsme společenskou
povinnost a popřáli jim
mnoho zdraví a úspěchů
s malým dárkem. Svá životní jubilea oslavilo letos
v našem areálu několik
členů i nečlenů. Narůstající zájem stál za naším
rozhodnutím
zařízení
zmodernizovat.
Radost
nám udělalo, že si náš areál vybral sportovec s ličenskými kořeny, Jan Kopecký, pro
mimořádnou příležitost, oslavu titulu Mistra Evropy. Honza se stal prvním Čechem,
jenž vyhrál Evropský šampionát v rally. Často k nám chodí i sportovat, účastní se
našich turnajů a je příkladem pro ostatní, zejména mladé.

Silvestrovský pochod

Náplň letošního Silvestrovského setkání
bude následující: V poledne (ve 12 hod.) odjedeme speciálním autobusem z centrálního
nádraží v Ličně (u hospody) do Semechnic.
Zde vystoupíme, autobus odjede a my si prohlédneme semechnický sportovní areál, který
prošel rozsáhlou modernizací a letos v červenci byl slavnostně otevřen. Průvodcem prohlídky nám bude starosta obce Semechnice. Zde
bude možnost občerstvení. Po skončení se vydáme pěšky do Lična. Trasa měří 11 km. Předpokládaný návrat 16 hod. Cíl pochodu bude
ve zmodernizované klubovně u hřiště v Ličně
s možností občerstvení a další zábavy pro ty,
kteří ještě nemají jasno, jak strávit letošní oslavy konce roku. Zveme Vás na 9. Silvestrovský
pochod.
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Víkend na horách

TJ Sokol Lično pořádá Sportovní víkend na horách. Vhodné pro děti od 6-ti let,
popř. rodiče s dětmi. Termín konání akce: 9. 1. 2014 - 12. 1. 2014. Cena 1100/
osoba - zahrnuje ubytování a plnou penzi. Možnost lyžování, běžkování, sáňkování,
bobování, pěších výletů apod...
Podrobné informace poskytne Roman Samek, tel. 723 879 496. Rezervace a zaplacení zálohy 500,- Kč do 20. 12. 2 013.
Plán činnosti na rok 2014
• Lyžařský víkend (9. -12. 1. 2014)
• Výběr členských příspěvků (leden 2014)
• Výroční členská schůze (únor – březen 2014)
• Dětský maškarní karneval (březen 2014)
• Dětský den (31. květen 2014)
• Velikonoční pochod (20. 4. 2014)
• Pálení čarodějnic (30. 4. 2014)
• Tenisový turnaj dvouher (květen - červen 2014)
• Ličenské kolečko (24. 5. 2014)
• 29. ročník nohejbalu (5. 7. 2014)
• Letní dětský tábor (červenec – srpen 2014)
• Tenisový turnaj čtyřher (září – říjen 2014)
• Silvestrovský pochod (31. 12. 2014)
Termíny některých akcí jsou pouze orientační, přesné termíny a podrobnosti k organizaci Vám včas sdělíme obvyklým způsobem. Děkujeme za pochopení.
Děkujeme za podporu v roce 3013. Přejeme všem klidné Vánoce, hodně zdraví
v novém roce 2014 a těšíme se na další spolupráci a sportování s Vámi.
Za TJ SOKOL František Talavašek

Z dění SDH Lično
Poslední čtvrtletí je vždy ve znamení přípravy výročních
valných hromad sborů i okrsku. Valné hromady SDH musí
proběhnout do konce ledna 2014. Znamená to i mimo jiné
zkontrolovat členskou základnu a vybrat tedy i členské
příspěvky na příští rok, což by mělo, proběhnou v nejbližší době. V současné době má náš sbor 112 členů včetně
mladých hasičů. Výroční valná hromada našeho sboru se
bude konat v pátek 17. ledna 2014 od 18 hodin v místní
restauraci. Podle obnovené tradice zúčastňují se valných
hromad v okrsku delegáti z jednotlivých sborů.
Bylo také třeba připravit techniku na zimu, to znamená odvodnit čerpadla, zkontrolovat hladinu a stav nemrznoucích směsí v automobilech i v přenosných agregátech,
zkontrolovat stav akumulátorů. V neposlední řadě bylo třeba zateplit vstup ventilátoru
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ve zbrojnici, aby se zamezilo průniku mrazivého vzduchu do objektu. Tato všechna
opatření jsou nutná, protože i když jsou vrata objektu částečně izolována proti chladu, při velkých a delší dobu trvajících mrazech dochází v garáži k poklesu teploty
těsně pod bod mrazu. Je to samozřejmě také způsobeno častějším otevírání vrat při
vyjíždění a zajížděním traktoru a ostatní techniky na údržbu komunikací obce.
Tak jak jsme informovali v minulém zpravodaji, závod požární všestrannosti mladých
hasičů se konal 5. října v Olešnici u Rychnova a naši hasiči obsadili v kategorii mladších z 26 družstev 12. místo a v kategorii starších z 20 družstev 14. místo. Ve výboru
SDH bylo rozhodnuto, že do konce roku bude ještě pro mladé hasiče nakoupeno
10ks pracovního oblečení PS II.
Ještě trochu prevence. V každé době byl a je jedním ze základních úkolů hasičů,
záchrana životů osob a i ochrana jejich majetku ať při požáru, povodních a i jiných
nečekaných živelných pohromách. Tento úkol mají na mysli všichni ti, kteří vyjíždějí
k plnění zadaných úkolů. Protože je topná sezona v plném proudu chci připomenout, že jednou z častých příčin vzniku požárů je neopatrnost lidí při vytápění svých
domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla,
mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny často vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo
nevhodně uskladněných topiv. Je tedy lépe takovým věcem předcházet, než řešit
potom následky.
Na závěr mi dovolte, abych jménem hasičů poděkoval zastupitelstvu obce za spolupráci v letošním roce a popřál všem občanům krásné svátky vánoční a pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2014.
Za SDH Lično, Jan Hartman
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Trocha poezie
POEZIE ZIMY

VÁNOCE NA HORÁCH

Do bílých šál hory se halí,
stromy a chalupy čepice nasadily,

Mám rád krajinu zasněženou
mezi kopci dolinou,

pole a luka se přikryly bělostnou peřinou
v oknech ledové květy rozkvetly.

mrazivé noci
v Mariánském údolí.

Mráz zalézá za nehty,
mrzne, až praští,

Zdobnické stráně
sněhové pláně,

nastává čas poezie zimy
a jejich radovánek.

křupající sníh
pod nohama.

Čas sněhuláků
a radosti z vánočních svátků.

Mám rád krajinu
Orlických hor,
zahalenou do vánočního snění
a novoročních přání.
Jan Dawidko
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2013
Jméno

Naši oslavenci

89 let
Štěpánek František
86 let
Tomšová Miroslava
84 let
Štěpánková Marie
83 let
Kopecká Ludmila
Slámová Marie
81let
Talavašková Božena
Valentová Miroslava
75 let
Larisch Mönnich Karel
70 let
Vilímková Jana
Larischová Mönni Olga

Bydliště

Lično 11
Lično 39
Lično 30
Lično 41
Lično 118
Lično 78
Lično 93
Lično 61
Lično 20
Lično 61

60 let
Kobrč Jiří
Červená Marie
Divíšková Ludmila
Malý Zdeněk
50 let
Tomeš Miroslav
Nováková Blanka

Lično 133
Lično 95
Lično 32
Ostašovice 17
Lično 3
Lično 136

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Přistěhovali se

Hvězdovi
Růžičková Lenka

Lično 175
Lično 170

Srdečně je u nás vítáme!
Za SPOZ Marie Truhlářová

