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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lično
konaného dne 23. dubna 2013
Místo konání:
Termín:
Přítomno dle prezenční listiny:
Přítomno dle prezenční listiny občanů:

Vinárna v Ličně
23. 4. 2013 v 19,00 hod
8 členů zastupitelstva
18 občanů.

Jednání řídil starosta Tomáš Vilímek jako předsedající.
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů zastupitelstva. Předsedající
konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Omluven byl Ing. Tošovský.
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. Jan Plašil. Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi:
Petr Dokulil a Roman Škop.
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. Schválení zařazení správního území obce do územní působnosti
Místní akční skupiny Sdružení SPLAV
3. Schválení rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013
4. Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2012
5. Diskuze a závěr

K bodu č. 1 – Schválení programu a složení návrhové komise
Starosta dal hlasovat o přijetí programu dnešního jednání a o schválení návrhové komise pro přípravu usnesení z dnešního veřejného zasedání ve složení Petr
Dokulil a Roman Škop.
Pan Dokulil měl dotaz, kdy bude do programu zařazen pronájem místnosti
v č. p. 1 v Ličně. Starosta odpověděl, že bude na příštím zasedání. Nikdo neměl
připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu na schválení programu veřejného
zasedání a složení návrhové komise pro přípravu usnesení.
O návrhu se hlasovalo takto:
Hlasovali pro:
8 členů zastupitelstva
Hlasovali proti:
0
Zdrželi se hlasování:
0
Návrh byl přijat. Zastupitelstvo obce Lično schvaluje program veřejného zasedání
a složení návrhové komise pro přípravu usnesení.
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K bodu č. 2 – Schválení zařazení správního území obce do územní
působnosti Místní akční skupiny Sdružení SPLAV
Místní akční skupina Sdružení SPLAV oslovila obec, která je členem tohoto sdružení, aby zaslala souhlasné usnesení zastupitelstva, pokud bude mít zájem o zařazení správního území obce do územní působnosti Integrované strategie území
regionu MAS Sdružení SPLAV. Na základě zpracované strategie bude moci sdružení
uskutečňovat investiční i neinvestiční aktivity na jejich území a čerpat na ně finanční
prostředky ČR i EU.
Ing. Ludvíková doplnila, že obec již potřetí žádá o dotaci na střechu MŠ z programu LEADER přes MAS Sdružení SPLAV, proto by bylo vhodné vyslovit souhlas se
zařazením do územní působnosti.
Nikdo neměl připomínky. Starosta dal hlasovat o návrhu na schválení zařazení
správního území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Sdružení SPLAV.
O návrhu se hlasovalo takto:
Hlasovali pro:
8 členů zastupitelstva
Hlasovali proti:
0
Zdrželi se hlasování:
0
Návrh byl přijat: Zastupitelstvo obce Lično schvaluje zařazení správního území
obce do území působnosti Místní akční skupiny SPLAV.

K bodu č. 3 - Schválení rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013
Návrh rozpočtového opatření č. 1 na r. 2013 přečetla p. Šedová, účetní obce.
Z důvodu nových skutečností vznikly nové výdaje, nebo budou přesunuty, např.:
navýšení výdajů na nákup výčepní zařízení 3639-5137
přesun výdajů z 6112-5021 na 6171-5137 nákup DDHM fotoaparátu
přesun výdajů z 6112-5021 na 6171-5137 nákup DDHM mobilu
přesun výdajů z 6112-5021 na 3639-5139 nákup prken
na postranice k vleku
navýšení výdajů na školení kronikáře 3119-5167
navýš. výd. GP poldr pro zavkladování do KN 2341-5169
převody mezi ZBÚ Č. spořitelna a účet ČNB
v příjmech pol. 4134, ve výdajích 6330-5345

tis. Kč
16,2
7,1
8,0
9,9
1,5
7,05
35,0

Dále účetní informovala o stavu finančních prostředků k 23. 4. 2013:
ZBÚ Česká spořitelna a. s.
4.392.225,85 Kč
ZBÚ ČNB
9.276,76 Kč
Celkem zákl. běžné účty
4.401.502,61 Kč
Hotovost k 23. 4. 2013
53.524,- Kč
Starosta vysvětlil výdaj na zakoupení výčepního zařízení. Jelikož bylo výčepní
zařízení v sokolovně zastaralé, zakoupila obec pro potřeby obce, sokola a hasičů
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výčepní zařízení nové. Toto zařízení nebude nikomu zapůjčováno, bude pouze pro
obec, sokol a hasiče. V majetku jej bude mít obec. TJ Sokol na něj přispěje 50 %
a bude umístěno v sokolovně.
Pan Voda nesouhlasil a měl názor, že pro obec je výčepní zařízení zbytečné, že
by se na něj měli složit hasiči a sokol. Starosta dal hlasovat o návrhu na schválení
rozpočtového opatření č. 1 na r. 2013.
O návrhu se hlasovalo takto:
Hlasovali pro:
7 členů zastupitelstva
Hlasovali proti:
1 člen zastupitelstva
Zdrželi se hlasování:
0
Návrh byl přijat: Zastupitelstvo obce Lično schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013.

K bodu č. 4 - Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2012
O roční účetní závěrce obce za rok 2012 informovala účetní obce:
Tak jako vloni je podle zákona povinností zastupitelstva schválit roční účetní závěrku obce za r. 2012. Od 1. 6. 2013 vychází nová schvalovací vyhláška, ve které je
přesně dána forma schvalování účetní závěrky, proto je doporučováno a zákonem
povoleno schválení účetní závěrky do této doby formou, jakou si určí obec. Zastupitelům byly zaslány roční sestavy. Výsledek hospodaření tj. rozdíl mezi výnosy a náklady za r. 2012 činí Kč 2.598.581,01. Ve výnosech jsou např. i dotace, přijaté daně,
prodej pozemků „V Oborách“. Toto schválení je nutné hlavně pro účetní operaci,
kdy se z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení musí hospodářský
výsledek přesunout na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Závěrečný účet obce za r. 2012 bude předložen ke schválení na příštím zasedání.
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu na schválení roční
účetní závěrky Obce Lično za rok 2012.
O návrhu se hlasovalo takto:
Hlasovali pro:
8 členů zastupitelstva
Hlasovali proti:
0
Zdrželi se hlasování:
0
Návrh byl přijat: Zastupitelstvo obce Lično schvaluje roční účetní
závěrku Obce Lično za rok 2012.

K bodu č. 5 - Diskuze a závěr
1. Starosta informoval, že dne 15. 4. 2013 proběhl závěrečný přezkum hospodařenín
za rok 2012 Krajským úřadem KH kraje. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto
poděkoval účetní za její práci. Zpráva o přezkumu hospodaření bude součástí
závěrečného účtu obce.
2. Starosta informoval o jednání s firmou OREDO, s. r. o., která zajišťuje autobusovou dopravu v Královéhradeckém kraji. Zástupci firmy OREDO informovali, že
vzhledem k nevyužitým spojům a nedostatku financí, budou některé spoje rušit.
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Pokud obce chtějí spoje zachovat musí na ně přispívat, nebo podat návrh na zrušení jiného spoje. Pro Lično bude zrušen spoj od Opočna v 17.58 hod z Lična
do Rychnova n. Kn.
3. Starosta upozornil, že byl nalezen hořící balík slámy pod lesem. Upozornil hasiče.
Také p. Červinka nalezl hořící trávu směrem na Ostašovice, u které se nacházel asi 35-letý muž, nemluvící dobře česky. Proto starosta vyzval k ostražitosti.
K tomu dodal p. Hartman, starosta hasičů, aby byli upozorněni občané, kteří pálí
větve či trávu uprostřed obce. Toto je zákázané, nebo by alespoň měli pálení nahlásit na HZS Rychnov n. Kn.
4. Starosta informoval ohledně osázených stromů u poldru nad Ličnem. Byly nasázeny hustě, proto se myslivci nabídli, že část jich přesadí na mez k potoku směrem
na Hoděčín. Přesazení proběhlo v neděli 28. 4. 2013.
5. Starosta - od 6. 5. 2013 obcí obcházel kominík. Objednávku bylo možno udělat
na obci.
6. Bc. Talavašek, předseda TJ Sokol, informoval, že sokol bude prodávat pozemek
nové majitelce, č. p. 56. Dále se bude provádět nová elektroinstalace v klubovně.
Sportovní sezóna na sportovišti byla již zahájena. Pozval 30. 4. na tradiční pálení
čarodějnic. Dne 4. 5. proběhl sběr odpadků po příkopech – pomohly obec, hasiči
i myslivci. Obec zajistila pytle, rukavice a pohoštění.
7. Pan Hartman, starosta SDH Lično, informoval, že 22. 4. proběhla schůze výboru
okrsku, která se týkala hlavně organizace okrskové hasičské soutěže dne 18. 5
v Ličně. Požádal starostu o pomoc při převozu překážek na soutěž z Černíkovic.
Dne 8. 6. 2013 se uskutečnila oslava 125. let založení hasičského sboru v Ličně.
8. Starosta informoval, že v Radostovicích se opravovala kaplička. Při odkrytí věžičky byly trámy úplně ztrouchnivělé. Pan Janeček Jiří, Radostovice 21, provedl
tesařské práce na nové věžičce. Opravu střešního pláště a parapetů provedl Řičař
Martin, Čestice 141. Jeho nabídka činila 169.284 Kč. Po opravě proběhla v neděli
26. 5. v Radostovicích malá oslava. Dne 25. 5. se konal další ročník Ličenského
kolečka.
9. Pan Voda, Lično 22, měl dotaz, když u Samkových je opravován mostek, jestli je
počítáno s vyprojektovaným chodníkem – lávkou - u mostku. Jestli starosta zjišťoval situaci. Starosta odpověděl, že dosud opravovali pouze spáry pod mostem,
až nyní začali s pracemi na vrchní části mostku. Pan Klapal, Lično 131, měl názor,
že by bylo dobré zajistit, když se dělá oprava mostku, aby byla zároveň postavena
i lávka pro pěší. Přecházení v tomto místě je nebezpečné.
10. Pan Samek Roman, Lično 86, poděkoval zastupitelstvu za navýšený příspěvek
na tábor pro děti, protože výdaje stoupají. Vyzval, že je možné výdaje na tábor
zkontrolovat za 5 let zpět a že byly využity pro děti. V letošním roce bude 75
účastníků. Přednost mají děti z Lična, Ostašovic a Radostovic. Starosta p. Samkovi poděkoval, že tuto akci pro děti organizuje.
11. Pan Voda pochválil nové www stránky obce a upozornil na malou chybu na úřední desce.
Starosta slíbil opravu.
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično
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Historie Ličenského mlýna č. p. 57
Ludmila Žlabková - Část druhá
Během vyřizování dědictví se pozůstalý mlynář Václav Truhlář dohodl se zletilým
synem Janem, že mu předá i svou polovinu živnosti. Jan Truhlář (zemřel 1875) s manželkou Annou, rozenou Dostálovou, s níž se oženil v květnu 1866, zde však nehospodařil dlouho. Už 19. června 1873 prodávají mlýnskou usedlost s příslušenstvím
a pozemky manželům Josefu a Anně Hrochovým z Ježkovic. Ti tu prokazatelně ještě
v roce 1876 hospodařili, 14/ ale koncem roku Hroch umírá. Mlýn si najali manželé
Josef a Antonie Mazurovi z Lična, ovšem už 4. dubna následujícího roku kupují nemovitost Josef Hovorka (31. května 1838 – 5. května 1915), hostinský v sousední obci
Třebešov č. p. 22, a jeho manželka Marie, rozená Truhlářová (zemřela 4. července
1928). Byla dcerou Václava Truhláře a sestrou Jana Truhláře, posledního mlynáře
tohoto jména v ličenském mlýně. Tak se po krátké odmlce rod na mlýn vrátil. Mlýnskou
usedlost s pozemky a chalupou č. p. 59 koupili za 18,100 zl. 15/
Josef a Marie Hovorkovi měli celkem pět dětí. Mlýn od nich roku 1910 převzal nejstarší syn, rovněž Josef. Zůstal tu hospodařit i s mladším bratrem Václavem. Ani jeden
z nich se neoženil, proto se o ně až do své smrti starala také nikdy neprovdaná sestra
Marie. 16/ Další ze sourozenců Anna se vdala za řídícího učitele Kodýtka z Častolovic
a syn Jaroslav se oženil s Johanou Tylovou, zvanou Hana, dcerou majitele mlýna
ve Švihově na Klatovsku. Seznámil se s ní, když po studiu práv, nastoupil jako finanční
úředník na okresní finanční ředitelství v Plzni. V roce 1924 se přestěhovali do Hradce
Králové, Jaroslav byl jmenován vrchním radou, v roce 1928 pak ředitelem Okresního
finančního ředitelství v Hradci Králové. 17/ Protože se Josef ani Václav neoženili,
neměl v rodinné živnosti kdo pokračovat. Nastalou situaci bylo nutné řešit ve chvíli,
kdy se oba rozhodli odejít na odpočinek. Bratr Jaroslav navrhl vytvořit společenství tří
spoluvlastníků, kteří by mlýn po jistých investicích dále najímali. Spoluvlastníky měla
být rodina Jaroslava Hovorky a rodiny sester jeho manželky. Nepodařilo se mu však
pro tento projekt nadchnout ostatní. Například švagr Martínek plán v červnu 1938
odmítl s tím, že nemají dostatečný kapitál na vklad. 18/
Složitou situaci nakonec sourozenci vyřešili prodejem mlýna. Ten koupil dle kupní
smlouvy z 20. prosince 1938 Čeněk Rejchrt s manželkou Viktorií. Již od 1. června
1939 byl mlýn najat nájemci Ladislavu Kopeckému. 19/
Díky projektu Jaroslava Hovorky se ale dochoval popis mlýna a jeho stav koncem
30. let minulého století:
„Mlýn, jednopatrová budova, mlýnice 18 metrů dlouhá, tři podlahy (dvě poschodí,
u mlýnice v prvním patře místnost, pro mlýnský personál. V přízemí je kuchyně (šalanda), dva pokoje, z nichž jeden možno přepažit, a velká komora, v přízemí vodovod.
V prvním poschodí tři pokoje, malá kuchyňka a vedle ní místnost, kterou možno upravit na koupelnu.
Velký sklep u mlýnice, jiný pod dřevníkem na dvoře pro brambory a krmnou řepu
a třetí ve stráni.
Hospodářské budovy: stáje (vodovod) pro sedm kusů hovězího dobytka, pár koní
a tři chlívky pro prasata a kurník. Kůlna a v podstřeší a nad stájemi seníky a pro slámu
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a samostatná kůlna pro hospodářské stroje a slámu. Dřevník nad sklepem pro uhlí
a dříví a jiný samostatný na dvoře. Budovy po požáru vystavené, a to mlýn, v roce
1908, rozšířený 1918, hospodářské budovy 1934, kryté taškami a eternitem v dobrém
stavu.
Celková výměra 9ha 40 arů, tj. 321 korce, všechny pozemky jsou v bezprostřední
blízkosti u mlýna. Pole 15 korců v jednom kuse, 21 korce pod druhou strání. Luka 61
korce hned ze dvora přes můstek a 1 korec za kolnou ke splavu. Zahrady 3 korce
ve třech dílech, a to velký sad před mlýnem a 2 menší na obou stráních. Stromů ovocných v sadech a na okrajích polí přes 500, většinou mladších po katastrofě mrazové
v roce 1929 vysázených.
Les ve výměře 22 korců jsou dvě listnaté stráně u řeky a v nich jasany kleny, olše
něco smrků, dubů a jiného porostu. Mimo to množství olší podél 3 říčních toků.
Pastviny ve výměře asi 3 korce ve skutečnosti neexistují. Na jedné parcele je
třešňovka, jiná (v dolíku na stráni) je osázena švestkami a tvoří číst listnaté stráně
a na třetí byla postavena kolna.
Mimo to pro případ velkého sucha pomocný elektrický motor, jehož přepojení na východočeskou elektrárnu a stavbu transformátoru stála circa 20 000 Kč a není v ceně
zahrnuta. Používáno to bylo k mlácení a k mletí ročně nejvýše 14 dnů.
Mlýn v největší popřevratové konjunktuře semlel 70 vagonů ročně. Nyní obnáší
semelek 3 – 4 vagony měsíčně. Mletí stále pro konsum v Kostelci nad Orlicí a selské.
Obchod se neprovozuje. 20/
Za 2. světové války podléhala činnost mlýnů bedlivé kontrole německých orgánů.
Již 11. října 1940 přišel oběžník, který mlýnu přidělil rejstříkové číslo 3808. Toto číslo
nebo firma mlýna musela být vyřazena na plombách, kterými byly opatřovány expedované pytle. Po tomto administrativním opatření ale následovaly pro existenci mlýna fatálnější zásahy. Nejprve byl 3. září 1943 dočasně zastaven provoz mlýna. Dne
15. listopadu 1943 přišlo povolení užívat mlýn alespoň jako šrotovník na zpracování
krmného obilí, ovšem pouze do 31. března následujícího roku. Pak již byla činnost
mlýna ukončena zcela. Po tomto datu v něm nesmělo být přijato ani zpracováno žádné zboží. Šrotovací zařízení bylo úředně zapečetěno, ve mlýně nesměly zůstat ani
žádné zásoby. Nájemce Ladislav Kopecký s tímto rozhodnutím samozřejmě nesouhlasil a žádal o znovu zprovoznění mlýna. Upozorňoval mimo jiné na skutečnost, že je
zařízení poháněno výhradně vodou, takže se nejedná o kupovanou sílu. Jeho snažení
však bylo marné. 21/
Znovu začal usilovat o obnovení provozu až po skončení válečných útrap, v čemž
ho podpořili i představitelé místní samosprávy. „Mlýn žadatele Ladislava Kopeckého
nachází se ve vzdálenosti asi 2 km od mlýna Josefa Kopeckého v Ličně 76 a v téže
vzdálenosti od mlýna Anny Fikejzové ve Velké Ledské, který byl a jest mimo provoz.
V době uzávěry těchto dvou mlýnů pracoval pouze mlýn Josefa Kopeckého, který
vzhledem k širokému okolí byl značně zaměstnán, a mnohdy se stávalo, že nemohl v některých udobích včas samozásobitelům vyhověti a pokud se šrotu týče, bylo
nutno otevříti šrotovník ve mlýně žadatelově. Vzhledem k tomu, že v důsledku zvýšení samozásobitelských dávek bude nutno zpracovati značně větší kvanta obilí v námezdním mletí, má se za to, že znovu uvedení mlýna Ladislava Kopeckého v provoz
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by usnadnilo zemědělcům obstarání semílání obilí a odstranilo zbytečný nával v jednom mlýně a spojenou s tím ztrátu času, jehož by zemědělci mohli využíti k provádění
jiných polních prací. Má se za to, že oba mlýny by byly dostatečně zaměstnány,“ stojí
například v posudku Národního okresního výboru v Rychnově nad Kněžnou z 3. srpna
1945 22/. K tomu dodal Místní národní výbor v Ličně, že mlynář je člověk naprosto
politicky spolehlivý a z hlediska národního není proti němu žádných námitek. Za svou
činnosti, kterou podnikal v těžkých válečných dobách pro dělný lid, byl 12 měsíců
vězněn a provoz mlýna zastaven 23/.
Posuzovací komise nakonec 16. srpna 1945 skutečně navrhla, aby se v Ličně č.p.
57 ze zásobovacích, sociálních a komunikačních důvodů opět začalo mlít, což Svaz
pro hospodaření obilím 6. září 1945 skutečně potvrdil 24/
- pokračování příště -

Z dění SDH Lično
Měsíce květen a červen byly nesporně pro hasiče měsíci naplněnými zvýšenou
aktivitou.
Dne 18. května se po dlouhé odstávce konala okrsková soutěž v Ličně. Letos náš
sbor postavil dvě družstva - družstvo mužů a družstvo žen. Děti se této soutěže nezúčastňují. Naše ženy zabojovaly a v tvrdé konkurenci družstev z Černíkovic, Lible
a Třebešova obsadily první příčku. U mužů byla situace jiná. Máme sice velice dobré družstvo, ale jednoznačně nebyl zájem obsadit první místo. Proč? Po okrskových
soutěžích jsou soutěže okresní a do nich musí každý okrsek nominovat družstvo. V
okresní soutěži se sejdou družstva, která se tomuto sportu věnují hodně, mají i daleko lepší prostředky, kterým nelze konkurovat. Protože nikdo nemá zájem se této
soutěže zúčastňovat, bylo v našem okrsku dohodnuto, že pojede vítězné družstvo.
Nezúčastnit se znamená přijít o příspěvek 5,- Kč od okresu na každého člena okrsku.
Proto není zájem vyhrát. Tak naši muži zakotvili na středu tabulky, byli třetí. Počasí
nám přálo. Sice při příjezdu sborů pršelo, ale odstartováním prvního družstva pršet
přestalo a dokonce jsme se dočkali i sluníčka.
Další významnou
událostí byly oslavy
125 let od založení Sboru ličenských
hasičů. Tento termín jsme zvolili na
8. června. Nikdo při
volbě termínu netušil,
jaké velké nepříjemnosti se do té doby
v naší republice odehrají. Jak všichni víte
z médií, zopakoval
se rok 2002 a řada
měst a obcí byla za-
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plavena přívalovou
vodou. Proto jsme
se rozhodli pod záštitou obecního úřadu
uspořádat
finanční
sbírku na pomoc postiženým. Do zapečetěných pokladniček se vybraly téměř
3 tisíce, náš sbor přidal další dva tisíce a
částka 5 000 Kč byla
předána starostovi,
aby přidala i Obec.
Je domluveno, že
starosta Bc. Tomáš
Vilímek bude kontaktovat obec Hořín, které naši hasiči v minulosti pomáhali likvidovat následky záplav a ani letos se jim tato
nepříjemnost nevyhnula.
Přípravy byly, i když se to na první pohled nezdá, hektické. Bylo nutné vymalovat
jak prostory garážování aut, tak toalety, společenskou místnost a kuchyňku. Velkou
pomoc nám poskytla Obec. Zajistila stan, pódium pro vystoupení souboru Ličeňáček
a Opočenky, suché toalety a veškerý dovoz a odvoz materiálu.
Program byl zahájen v 11 hodin projevem starosty - bratra Jana Hartmana. Ten
také později přebral z rukou zástupce OSH Rychnov nad Kněžnou Antonína Ullricha
Čestné uznání našemu sboru za dobrou práci. Po té měl vystoupení Ličeňáček, který
v duchu svých tradic přinesl řadu zajímavých písniček, přičemž některé byly speciálně
upraveny pro tuto příležitost. Diváci si už zvykli na zajímavá vystoupení tohoto souboru a jako tradičně se na vystoupení mnoho diváků přišlo podívat. Děkujeme ještě
jednou touto cestou všem vystupujícím a pedagogickému sboru za velice zajímavý
kulturní zážitek.
Program podpořili ukázkami techniky hasiči z Albrechtic, Týniště n. Orl. a závodu
Škoda auto Kvasiny. Poslední jmenovaní přijeli s plošinou, která se zvedala do výšky
42 m. Z této výšky byla pořízena řada fotografických a filmových materiálů.
Závěrem lze říci, že i přes počáteční technické problémy, které se týkaly ozvučení
úvodního projevu, se oslavy vydařily. Nemalou zásluhou se na tom podílelo krásné
slunečné počasí a dobré jídlo i pití.
Za SDH Lično
Václav Kopecký

10

Mateřská škola
Školní rok 2012/2013 je na konci své
10měsíční pouti a děti budou zaslouženě
užívat prázdninových radovánek.
A tak jen krátké ohlédnutí za posledními dny školního roku.
Jako tradičně jsme byli s dětmi na školním výletě. Tentokrát jsme navštívili častolovický zámek, přilehlou oboru s bílými
jeleny, daňky, pštrosy a zámecký zvěřinec, který děti nadchnul. Obdivovaly poníky, oslíky, malá prasátka i zakrslé králíky, kteří volně hopsali po celém areálu.
Po prohlídce zámku děti cestovaly vlakem (některé poprvé) do Rychnova nad Kněžnou. Malé i velké zaujaly hračky z let 1880 – 1980, převážně české výroby, v rychnovském Muzeu hraček na Starém náměstí. Sladkou tečkou za školním výletem byl
kornout zmrzliny u p. Doležalové v Ličně.
Druhý výlet byl pěší, do Radostovic. Přijali jsme pozvání p. Pinkové, podívat se na jejich bohatou faunu. V horkém dopoledni se děti osvěžily nanukem, odtrhly si lízátko
z jejich stromu „Lízátkovníku“. Také návštěva u p. Šrámkové byla spojena s mlsáním,
tentokrát jahodovým. Všem děkujeme za vřelé přijetí a krásně prožité dopoledne.
Ke konci školního roku patří také návštěva dětí mateřské školy na vystoupení školního sboru Ličeňáček. Byli jsme si poslechnout krásný zpěv dětí hned dvakrát. Poprvé
na zkoušce před vystoupení pro hasiče a podruhé společně s ličenskými důchodci.
Tradiční pasování Předškoláků na školáky a vyřazování Páťáků letos poprvé proběhlo na Obecním úřadu za účasti p. starosty, rodičů, dětí a známých. Děti se rozloučily se svojí školkou a školou a školka a škola s nimi. Některé nás těšily tváří andílka
a některé zase rošťáckou jiskrou v oku. Na každého nám ale zůstane krásná vzpomínka, s každým se rádi uvidíme, až nám přijde povyprávět zážitky ze školy. Tečkou
za krásným, i když trochu smutným a uplakaným odpolednem byl přípitek šampaňským a zmrzlinový pohár Pana starosty ve vinárně.
Do školy od nás odchází Editka Bartošová z Olešnice (ZŠ Olešnice), Jiřinka Junková z Hoděčína (ZŠ Olešnice), Karolínka Pinková z Radostovic (ZŠ Lično), Nicholas
J. Dostál z Radostovic (ZŠ Lično), Honzík Hartman z Lična (ZŠ Lípa n. Orl.), Ondra
Novák z Lible (ZŠ Častolovice), Mareček Pospíšil z Lible (ZŠ Častolovice), Vítek Požár z Lična (ZŠ Lično) a Kubík Šrámek z Radostovic (ZŠ Lično).
Přejeme jim spoustu nových bezva kamarádů, hodné paní učitelky a hravé zvládnutí všech povinností, které jim přibudou.
Rodičům děkujeme za spolupráci, pomoc a podporu a všem ostatním za přízeň,
kterou mateřské škole projevili.
Čtenářům Zpravodaje přejeme krásné pohodové léto plné sluníčka a odpočinku.
Děti a zaměstnanci mateřské školy
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Ze základní školy
Prázdniny u babičky, prázdniny v Čechách,
krásné jak holubičky na horkých střechách.
Červnový příspěvek do Ličenského zpravodaje bývá již tradičně věnován konci
školního roku, bilancování úspěchů a menších úspěchů, prázdninovým plánům i nezbytným úpravám ve školní budově. Obsáhlý přehled budete moci najít na internetových stránkách naší školy v průběhu měsíce srpna a září v tzv. Výroční zprávě školy
(www.zsmslicno.e-stranky.cz)
Hlavní část příspěvku dnes patří loučícím se žákům 5. ročníku, kteří po absolvování I. stupně ZŠ v Ličně přecházejí do jiných škol. Jejich tablo již několik dní zdobí
výkladní skříň prodejny pana Štoka. Tři dívenky a tři chlapci tvořili vcelku vyrovnaný kolektiv. Dokázali táhnout za jeden provaz. Byli vždy velmi ochotní, zodpovědní,
vstřícní, kamarádští a k nám dospělým chápaví, pozorní a uznalí. Byli to právě oni,
kteří mi pomohli sestavit tento příspěvek, když o sobě vzájemně napsali pár vět, ze
kterých s jejich svolením právě vybírám a cituji:
FILIP TOMAS je šikovný, pracovitý a kamarádský. Dobře se stará o svého domácího králíka. Největším koníčkem jsou pro něj závodní auta na ovládání. Jednou by
možná rád zkusil do skutečného auta zasednout jako závodník.
MAREK HEJNA také patří mezi dobré kamarády, je šikovný a umí si s řadou věcí
poradit. Jako správný hospodář se stará o svá domácí zvířátka a má rád přírodu.
K jeho koníčkům patří kreslení a zejména jízda na motorce.
LUCIE CIMMEROVÁ je oblíbená pro svou kamarádskou povahu, je snaživá, pozorná ke svému okolí a ochotná vždy pomoci. K jejím velkým zálibám patří hra na kytaru, které se věnuje již 4 roky. Aktivně se věnuje tenisu a právě ten ji do budoucna
velmi láká.
MARTINA DOKULILOVÁ je oblíbená pro svou veselou a kamarádskou povahu. Má ráda změnu, takže volejbal vyměnila za tanec. Miluje psy a jindy zase práci
na počítači. Dnes ji láká práce číšnice.
ADÉLA BURKETOVÁ má k pejskům větší odstup než Martina, ale ví o nich spoustu věcí. Patří mezi premianty třídy. Dříve navštěvovala literárně dramatický kroužek,
dnes si oblíbila matematiku a zajímá se o zdravovědu. Prý má i nejdelší vlasy ve třídě! Líbí se jí práce magistry v lékárně.
VOJTĚCH JANSKÝ uzavírá celou šestici absolventů. Je sportovně založený.
Rychle běhá, což uplatňuje ve fotbalu, kterému se věnuje již 3 roky. Má představu,
že by se mohl v dospělosti i fotbalistou stát. Ve chvilkách odpočinku nezahálí a rád
si zahraje šachy.
Na přiložené fotografii sedí všichni výše jmenovaní ve směru zleva doprava.
Ráda bych zmínila informaci o tom, že právě naši páťáci prošli v závěru května
celostátním testováním ČŠI a svými výsledky potěšili zajisté sebe samy, své rodiče
a třídní učitelku paní Zdeňku Hübnerovou, která u nich zajišťovala kvalitní výuku
v testovaných předmětech ČJ, M, AJ. Ve vynikajících výsledcích se pochopitelně pro-
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jevila i příprava talentovaných žáků, kteří se scházeli s paní učitelkou po dobu 3 měsíců mimo vyučování a pilovali vše známé a doplňovali to, co by mohlo v přijímacím
řízení nemile překvapit. Dnes máme radost, protože jeden žák přechází na víceleté
gymnázium a dvě dívky do třídy pro talentované děti do RK.
Právě tito absolventi byli velikou oporou v zajištění koncertu pro veřejnost, které
jsme věnovali SDH v Ličně, k 125. výročí založení tohoto spolku. Velké ředitelské
poděkování však patří celému Ličeňáčku, který opět vystupoval s typickým elánem,
zodpovědností a obrovskou souhrou. Předvedl téměř hodinový program sestavený
z písní, tanců i přednesu básní a prózy. Toto představení jsme absolvovali ještě třikrát, a to při generální zkoušce a reprízách konaných ve škole. Obdiv a uznání si
zaslouží doprovodný orchestr v zastoupení paní učitelky Marie Jarkovské, která má
na nácviku písní obří zásluhu.
Velmi pěkné kulturní vystoupení si připravila naše MŠ ke Dni maminek. Potlesk
za předváděné básničky, písničky a tanečky nebral konce, protože se celý program
líbil. Zkušené paní učitelky Jana Francová a Hana Stejskalová si za zodpovědnou
celoroční práci zaslouží potlesk největší.
I provozní zaměstnanci mají za sebou další školní rok a také se těší na dny volna.
Všichni pracovali a snažili se, přestože věděli dopředu, že škola finančními prostředky na platy nadměrně neoplývá. Právě i za tento přístup jim děkuji. Není zcela jednoduché předpovídat, jaká nastane situace v době budoucí.
Velkou oporou je pro nás podpora a spolupráce s místním zastupitelstvem v čele
s panem starostou. Díky finanční podpoře se můžeme chlubit novými vstupními dveřmi do budovy ZŠ nebo zabudovaným pískovištěm s předpisovou krycí sítí na školní zahradě. I kontrola pracovnicí Královéhradecké hygienické stanice neshledala
v obou budovách žádné závažné nedostatky.
Mně jako ředitelce školy přinesou prázdniny více času na zpracování rozličných
administrativních prací, mezi které patří výše jmenovaná výroční zpráva o činnosti
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školy, zachycení změn ŠVP do nového dodatku a vyšperkování dokumentů z dotace
EU patřičnými logy. Současně se již budeme těšit na nové prvňáčky a znovu rozjedeme ten školní kolotoč…
Nepředbíhejme však čas, prázdninové a dovolenkové dny všechny teprve čekají.
Prožijte je podle svých představ a neztrácejte dobrou náladu třeba za letní bouřky
nebo v chladnějším počasí!
Prázdniny u dědečka,
prázdniny na vsi,
školní rok ten se přečká,
nastanou, nastanou zas.
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka ZŠ a MŠ Lično

TJ Sokol Lično
Zabíjačka
Koncem března (29. a 30. 3.) bylo možné v klubovně u hřiště
shlédnout, jak se vyrábí zabíjačkové pochoutky a také je ochutnat. Na seznamu specialit stálo: ovar, „prdelačka“, kroupy, prejt,
jitrnice, tlačenka, výpečky a zabíjačkový guláš. Dost pro každého
milovníka tučnějších jídel. Všechno bylo výborné chuti a také se
brzy zkonzumovalo. Pozdě příchozí mohli jen litovat.

Velikonoční pochod
V neděli 31. 3. se uskutečnil již tradiční velikonoční pochod. Nízký počet účastníků
byl jistě odrazem nevlídného počasí tzv. „psa by nevyhnal“ - zima, vítr, déšť a sníh.
Dvanáct odvážných chodců našlo v neděli po obědě vůli a sílu vykročit z tepla domova na trasu Lično, Velká Ledská, Podlíska, Libel, Černíkovice. Tady v hospodě u Kadleců bylo nezbytností doplnit tělu energii šálkem horkého čaje, ohřát se a vyrazit
na poslední etapu zpět do Lična.

Čarodějnice
Poslední dubnový den vzplála v areálu TJ Sokol vysoká vatra s čarodějnicí na koštěti, jako symbol vyhnání zimy, která nás letos dlouho a pořádně potrápila. Vše začalo
průvodem dětí přes vesnici v přestrojení do čarodějnických kostýmů do areálu, kde je
čekalo občerstvení a různé soutěže. Když oheň shořel, davy přítomných se rozešly
do svých domovů.

Ličenské kolečko
Jedenáctý ročník cykloturistické akce pořádané ve spolupráci s KČT ze Sopotnice byl pro vyznavače turistiky rozšířen o několik pěších tras. Pořadatelé věnovali
přípravě, technickému zabezpečení a občerstvení maximální pozornost, ale účast
oproti minulým letům byla podstatně nižší. „Pouhých“ 98 cyklistů a 9 chodců překonalo sebe a vrtochy počasí a dostavilo se na start jinak oblíbeného a vyhledávaného
sportovního podniku.
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Dětský den
Chladné a deštivé počasí mělo nadvládu nad celým mezinárodním dnem dětí
v Ličně. TJ Sokol, která oslavu tohoto dne pro děti pořádala, nemohla využít v plné
míře všechna svoje sportoviště a musela se svým programem uchýlit do vnitřních
omezených prostor tělocvičny a do narychlo postaveného velkého stanu. Přes nepřízeň počasí byla účast dětí poměrně vysoká. Soutěžními disciplínami ve zručnosti a dovednosti prošlo 50 malých dětí. Myslivecký spolek „Háj“ z Voděrad připravil
pro děti naučnou zastávku o myslivosti, o lese, o zvířatech žijících ve volné přírodě
s předvedení živého selete divočáka, výra velkého a jestřába. Bylo to velmi zajímavé
a působivé. Další přitažlivou atrakcí bylo vystoupení cvičených psů a v neposlední řadě loutkové divadlo s veselým i strašidelným příběhem o princezně, Honzovi
a zlém drakovi. Občerstvení fungovalo naplno a děti si za své výkony vysloužily odměnu v podobě sladkostí a drobných dárků.

Pomáháme
Ve čtvrtek 6. 6. 2013 bezprostředně po bleskové povodni jsme zaslali do obce
Rudník na Trutnovsku tamním sportovcům, kterým vzala voda sportoviště, humanitární pomoc v podobě: stavební kolečko, lopata hliníková velká, hrábě ocelové a koště chodníkové. Cena daru: 1 680 Kč. Od zástupce dobrovolných hasičů z Lipovky,
kteří za nás dar předávali, víme, že z daru měli velkou radost, zejména pak z kolečka
a že moc děkují.

Sportování s Járou
Pokaždé když nakrátko zavítá do rodné vsi, aby si odpočal od fotbalových povinností a zátěže, příliš odpočinku mu kamarádi nedopřejí a vždy zorganizují nějaký
ten fotbálek. Nejinak tomu bylo i 23. 6. 2013. Pozvánku na zmíněný fotbálek přijal
a všechny řádně po novém sportovišti prohnal. Řeč je o fotbalovém reprezentantovi
ČR a hráči prvoligového francouzského Bordeaux, našem členu, Jaroslavu Plašilovi.
Pro všechny to byl pěkný nedělní podvečer a pro mnohé i fyzicky dost namáhavý.

Tenisový turnaj ve dvouhrách
Vítěz Jan Plašil ml., druhé místo Jiří Hlaváček, třetí místo Milan Dostál. Toto je pořadí třech nejlepších. Turnaje se účastnilo deset hráčů. Ceny – poháry (zlatý, stříbrný
a bronzový), jakož i další odměny a občerstvení bylo ve vlastní režii hráčů i s odpovídajícím příspěvkem pro sokolskou pokladnu. Vítězi se nakonec mohli cítit všichni,
protože celý den bylo krásné slunečné počasí a všude vládla příjemná a veselá sportovní atmosféra. Stalo se 28. a 29. 6. 2013.

Připravujeme
Posvícenskou taneční zábavu v pátek 23. 8. 2013. Přijďte se pobavit !

Pracujeme
Údržba zeleně ve spolupráci s obcí, opravy a udržování sportovišť a zařízení, likvidace starého a nepotřebného materiálu, úklid v tělocvičně, demontáž nefunkční
vzduchotechniky, modernizujeme vnitřní zařízení klubovny, čeká nás oprava střechy
nad šatnou a WC (zatéká).
Za TJ SOKOL František Talavašek
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Ostašovická šlapka 2013
Opět se rok s rokem sešel a my
jsme měli možnost zúčastnit se 8.
ročníku dnes již tradičního cyklistického setkání Ostašovická šlapka 2013.
V sobotu 22. června jsme za poměrně dramatických klimatických
podmínek, kdy od časného rána
intenzivně pršelo a teplota poklesla na nečervnových 10 stupňů,
„prozváněli“ organizátory, jaký je naplánovaný průběh akce v tomto počasí. Nad Ostašovicemi však desátá rozhodla, déšť ustal, sluníčko vykouklo zpoza mraků a cyklističtí nadšenci mohli vyrazit na 3 nově připravené trasy vč. mapek: 11 km pro juniory
a seniory, 40 km pro „borce“ a 60 km pro „namakance“. Každý z účastníků si mohl
vybrat, zda pojede s mapkou nebo si zvolí vlastní trasu a pak v cíli nahlásí počet
ujetých kilometrů.
I přes dopolední nepřízeň počasí se nakonec cyklistického setkání zúčastnil rekordní nadšenců v počtu 61 cyklistů, najeto bylo celkem 1448 km, což průměrně
vychází 23,7 km na jednoho. Nejstarším účastníkem se stal Miroslav Jošt s datem
narození 1945 a nejmladším 5-ti letý Jiřík Kubec.
Za zmínku stojí rekapitulace účasti v jednotlivých ročnících Ostašovické šlapky:
0. ročník, 2005 - 37
4. ročník, 2009 - 33
1. ročník, 2006 - 35
5. ročník, 2010 - 28
2. ročník, 2007 - 38
6. ročník, 2011 - 34
3. ročník, 2008 – 42
7. ročník, 2012 - 50
Poprvé byly také slosovatelné účastnické vstupenky - do tomboly sponzorské
dary věnovala firma DeVOSS RK – prodej
a servis jízdních kol, manželé Caletkovi
zajišťovali výborné občerstvení a celé cyklistické setkání organizačně zastřešovala
Lucie Kubcová, všichni bez nároku na finanční odměnu.
Všem výše uvedeným patří velké dík
za jejich přispění, činnost a snahu při organizování Ostašovické šlapky a jistě se můžeme těšit na další minimálně takto úspěšný ročník. Poděkování také samozřejmě
patří Obci Lično za finanční přispění na nezbytné náklady.
Na závěr mi nezbývá než si za nás za všechny přát, abychom se v naší obci mohli
účastnit obdobných akcí, aby se vždy našla parta lidí, kteří akce dovedou až ke zdárné realizaci.
Martina Ludvíková
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 2. čtvrtletí 2013
Jméno

Naši oslavenci

Bydliště

90 let
Bohuslav Tomeš
88 let
Květoslava Fléglová
87 let
Jan Hartman
86 let
Božena Krbová
85 let
Jaroslav Vilímek
84 let
Libuše Janečková
Marie Matějková
80 let
Božena Dostálová
Antonín Izák
60 let
Jana Čekanová
Marie Hejnová
Jiří Baše
Jana Votroubková
50 let
Jitka Padriánová
Miluše Brožová

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

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Jméno

Noví občánci

Adam Erdinger
Iva Jarešová

Bydliště
Lično
Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a radosti ze života!

Svatby
Eva Janská a Karel Joukl
Novomanželům přejeme hodně
štěstí a spokojenosti!

Přistěhovali se

Jméno
Bydliště
Jana Kutnarová
Lično 70
Křížkovi
Lično 174
Polákovi
Lično 176
Martonkovi
Lično 98
Eva Forejtková
Ostašovice 21
Tomáš Klapetek
Lično 170
Lubomír Žabka
Lično 182
Jana Pajorová
Lično 182
Jiřina Kratěnová
Lično 56
Vítáme nové spoluobčany!

Vítání nových občánků
Dne 2. června 2013 se na obecním úřadě
konalo slavnostní vítání nových občánků
narozených během roku.
Přivítány byly tyto děti:
Jméno
Zuzana Doleželová
Matěj Pšenička
Lukáš Plašil
Adam Pinka
Sára Janíková
Simona Stodůlková

Bydliště
Lično
Ostašovice
Lično
Uhřínovice
Lično
Ostašovice

Malou slavnost zpestřili žáci základní
školy vedené paní ředitelkou Kopeckou.
O dobrý průběh se postarali pracovníci
OÚ a členky SPOZ při OÚ v Ličně.
Všem vítaným dětem a jejich rodičům
přejeme hodně zdraví a dobré pohody!
Za SPOZ Marie Truhlářová

