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Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Lično a v částech obce Radostovice a Ostašovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Lično se na svém zasedání dne 26. 3. 2015 usnesením
č. 4 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35
a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1)
na území obce Lično a částí obce Radostovice a Ostašovice.
Na všech veřejných prostranstvích na území obce Lično, včetně všech jejích částí,
je možný pohyb psů pouze na vodítku a s identifikační známkou.
(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
(1) Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
a) p.p.č. 3669 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Lično.
b) p.p.č. 224/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Ostašovice.
c) p.p.č. 236/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Radostovice u Lična.
Podrobnější vymezení těchto prostor je vyznačeno na mapkách, které tvoří přílohy
č. 1, 2, a 3 této obecně závazné vyhlášky. Přímo na místě jsou tyto prostory označeny piktogramy.
(2) Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 3 Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci.
Čl. 4 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem: 24. 7. 2015.
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 26. 5. 2015
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 1 na r. 2015 v  pravomoci starosty
schvaluje:
1. program a vypouští bod č. 1 programu: Schválení prodeje pozemku p. č. 697/3 v
k. ú. Lično a složení návrhové komise pro přípravu usnesení
2. závěrečný účet Obce Lično za rok 2013 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením obce a to bez výhrad
3. účetní závěrku obce Lično za rok 2014
4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lično
za rok 2014
5. veřejnoprávní smlouvu pro SDH Lično na dotaci 20 tis. Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
6. žádost o dotaci pro TJ Sokol Lično
7. rozpočtové opatření č. 2 na r. 2015
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 23. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
- Zprávu starosty
schvaluje:
1. program veřejného zasedaní a složení návrhové komise
2. prodej pozemku p. č. 697/3 v k. ú. Lično za 10 Kč/m2 + náklady na vklad + náklady na vyhotovení kupní smlouvy a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy
3. udělení souhlasu s napojením vodovodu z pozemku p. č. 251/1 ostatní plocha v
k. ú Ostašovice za účelem zavedení vodovodu do stojící na pozemku st. 18/2 v
k. ú. Ostašovice
4. vyhlášku č. 1/2015 pro pohyb psů
5. veřejnoprávní smlouvu na dotaci pro TJ Sokol Lično a pověřuje starostu podpisem smlouvy
6. pravomoc pro starostu obce k úpravě rozpočtu v paragrafu do výše 20.000 Kč
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Úplná uzavírka silnice III/304 31 Křivice – Lično
MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
OVŽP/ 12511 /15- 2306 /15/No
V Rychnově nad Kn. dne 15. května 2015
Vyhotovila: Nováková Lidmila
Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování
Tel. 494509654
Mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz

ROZHODNUTÍ č. 88/2015
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný
silniční správní úřad ve věcech komunikací dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako místně příslušný
silniční správní úřad podle ustanovení §11 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších
předpisů na základě žádosti doručené dne 30.4.2015, podané zhotovitelem prací ALPINE Bau CZ a..s.,
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, zastoupeného firmou
Silverton s.r.o, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ10900, IČO 24283410 , jež byla
předmětem rozhodování, vydává

povolení

ROZHODNUTÍ č. 88/2015
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný
silniční správní úřad ve věcech komunikací dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako místně příslušný
silniční správní úřad podle ustanovení §11 zákona8č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších
předpisů na základě žádosti doručené dne 30.4.2015, podané zhotovitelem prací ALPINE Bau CZ a..s.,
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, zastoupeného firmou
Silverton s.r.o, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ10900, IČO 24283410 , jež byla
předmětem rozhodování, vydává

povolení

podle § 24 odst.1 zákona k úplné uzavírce- silnice III/304 31 Křivice - Lično, z důvodu rekonstrukce
silnice v úseku o délce 4,920km s nařízením objízdných tras pro veškerou dopravu.
Uzavírka: v Křivicích od křižovatky se silnicí II/304 po křižovatku se silnicí 320 9 v obci Lično
Délka uzavírky: 4,920 km
Termíny oprav za úplné uzavírky: 18.5. 2015 – 16.8.2015 dle harmonogramu prací
1.etapa .......uzavírka obce Křivice: 18.5.2015 – 14.6.2015 (autobusy budou projíždět stavbou 18. 5. –
20.5.2015)
2.etapa .......uzavírka extravilánu včetně Ostašovic: 15.6.2015 – 12.7.2015
3.etapa .......uzavírka extravilámu od obce Ostašovice až po konec stavby v Ličně: 13.7.201516.8.2015
DOHODNUTÉ OBJÍZDNÉ TRASY:
1) Při uzavírce obce Křivice ..Po silnici II/304 – III/304 34 – III/304 32 přes Rašovice
2) Při uzavírce 2.a 3. etapy ...po II/320 – III/321 14 – II/304 – Lično – Uhřínovice – Voděrady –
Záhornice - Přepychy – Křivice
Délka objízdných tras:
1) 7km
2) 21,5km
Za dodržení podmínek rozhodnutí k uzavírce pozemní komunikace odpovídá za žadatele
stavbyvedoucí: p. Michal Hříbek, tel. 737271678

Cestování mezi obcemi Křivice a Lično bude pohodlnější
Začala rozsáhlá modernizace silnice mezi obcemi Křivice a Lično. Silnice se tak
stane v tomto úseku pohodlnější a bezpečnější, a dnes už je jisté, že se věc podaří.
Zásluhu na tom má Královéhradecký kraj, jenž bude do oprav investovat téměř 50 milionů
korun, a také náměstek hejtmana a „Týnišťák“ a taky trochu „Ličeňák“ (vždyť z Lična
pochází jeho maminka a Kája jezdil do Lična pravidelně na prázdniny a jiné návštěvy,
pozn. autora),
Karel Janeček, který má na starosti právě dopravu a který znovu ukázal, že své
sliby plnit umí. Často jsme se při cestách na krajský úřad u něho dotazovali na vývoj této záležitosti a často se věc jevila více nepříznivě než příznivě „Myslím si, že
se tato investice vyplatí a jsme velice rádi, že budeme mít ven z něho jednu novou
komunikaci. Pravda, tíží nás mnoho další směrů, zejména ty hlavní k Rychnovu a k
Opočnu, ale snad se v budoucnosti dostane i na ně.“ Děkujeme panu Janečkovi za
jeho přístup při rekonstrukcích a opravách místních a regionálních komunikací a za
splněný slib.             
František Talavašek, místostarosta obce Lično
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Díky rekonstrukci se zvedne únosnost
silnice mezi Ličnem a Křivicemi
Nevyhovující technický stav a malá únosnost jsou jen některé z důvodů pro
plánovanou rekonstrukci silnice III/30 431 spojující Lično a Křivice na Rychnovsku.
Stavební práce „vysoutěžené“ za téměř 50 mil. Kč začaly 4. 5. 2015.
Komunikace určená k modernizaci se nachází nedaleko Týniště nad Orlicí a propojuje dvě krajské silnice druhé třídy. Její stav už dlouho nevyhovuje potřebám motoristů ani požadavkům na bezpečnost.
„Silnice má malou únosnost a nedostatečné odvodnění. V některých místech je navíc velice úzká, což snižuje bezpečnost silničního provozu. V místech, kde to umožňují majetkové poměry, proto dojde k nápravě. Týká se to především průtahu obcí
Křivice,“ upozornil náměstek hejtmana Ing. Karel Janeček, který je odpovědný za
oblast dopravy.
Největší změnou však bude zesílení vozovky živičnými vrstvami. To je nutné kvůli nevhodnému jílovitému podloží, horším klimatickým podmínkám i nedostatečné
tloušťce stávající vozovky. Rekonstrukce bude probíhat v celé délce komunikace vyjma zhruba kilometrového úseku, kde byl v roce 2013 položen nový kryt. I v této části
ale bude provedena rekonstrukce odvodnění, k níž při zmíněných úpravách nedošlo.
Kompletní rekonstrukce se bude týkat úseku dlouhého 3,8 kilometru.
František Talavašek
místostarosta obce Lično
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Výlukové jízdní řády
Výlukové jízdní řády budou platné po celou dobu uzavírky silnice III/ 304 31 Křivice - Lično. Z důvodu omezeného místa ve Zpravodaji budou výlukové jízdní řády
vyvěšeny na úřední desce obce Lično.

Mateřská škola
Školnímu roku 2014/2015 před pár dny odzvonilo a děti si zaslouženě užívají sluníčka a prázdninových dnů. A tak jen krátké ohlédnutí za tím, co jsme v mateřské
škole poslední měsíce zažili.
Květen:
• besídka ke Dni matek
• návštěva ZUŠ v Rychnově
nad Kněžnou s předškolními dětmi
• divadelní představení
„Ezopovy bajky“
Červen:
• školní výlet do Hradce Králové – divadlo
DRAK (labyrint a muzeum loutek) a Planetárium
a Hvězdárna
• hudební představení „Písničky z pohádek“ Zdeňka
Svěráka
• slavnostní šerpování předškoláků
Poslední akcí v tomto
školním roce bylo slavnostní šerpování předškoláků
a pasování je na školáky a
vyřazování páťáků. To vše
za účasti rodičů, kamarádů
i pana starosty. Tečkou
za krásným, i když trochu smutným odpolednem
byl přípitek šampaňským
a zmrzlinový „Pohár pana
starosty“ v ličenské vinárně.
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Dětem, které dostaly šerpy,
končí jedna etapa života.
Od září je čekají noví kamarádi, nové paní učitelky, ale
i nové povinnosti, nové zážitky a poznávání. A tak všichni
přejeme Adélce Caletkové,
Terezce Doleželová, Terezce Holoubkové, Alence Janečkové, Evičce Vilímkové
a Honzíkovi Bašemu na nové
cestě hodně úspěchů, štěstí
a kamarádů.
Pak už zbývalo pasovat „prostředňáky“ na předškoláky a těšit
se s nimi (a všemi ostatními) na
nové zážitky v novém školním roce
2015/2016.
Rodičům děkujeme za pomoc a
podporu a všem ostatním za přízeň, kterou mateřské škole projevili a tím přispěli k pohodě prožitému školnímu roku.
Všem čtenářům Zpravodaje
přejeme krásné léto.
Děti a zaměstnanci mateřské
školy

Základní škola
Červnový příspěvek do dalšího čísla Zpravodaje bývá již tradičně věnován loučení se školním rokem a dále pak žákům 5. ročníku, ze kterých
se stávají absolventi, a jejich domovská škola bude mít záhy jinou adresu.
V září roku 2010 nastoupilo do 1. ročníku 6 dětí, 4 dívenky
a 2 chlapci. Utvořili snaživý kamarádský kolektiv a byli prvními, kteří začali ve výuce používat Živou abecedu, Slabikář i Matematiku v elektronické podobě na
interaktivní tabuli.
Během pěti školních let pracovali velmi zodpovědně, každý podle svých schopností a možností. Kromě učení rádi navštěvovali ŠD, zájmové kroužky v naší škole
i v ZUŠ v Rychnově n. Kn. či v Týništi n. Orl. podíleli se na nácviku kulturních veřejných
vystoupení a zapojovali se i do různých soutěží. Někteří jsou již od dětství členy spolku
Malých hasičů nebo TJ Sokol v Ličně.
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O kom je řeč?
Jirka Samek, Klárka Tomšová a Vanesska Nicol Dostálová přecházejí do osmiletého gymnázia
FMP v Rychnově n. Kn. Matěj Vašata bude žákem ZŠ Voděrady, Káťa Kocmanová
a Adélka Šmerdová zvolily ZŠ Javornická ul., Rychnov n. Kn.
Zaměstnanci ZŠ touto cestou děkují rodičům výše jmenovaných absolventů
za výbornou spolupráci a dětem přejeme pevné zdraví, hodně radostí a málo
starostí, dobré kamarády a taky tolik potřebné štěstí ve veškerém počínání.
V době, kdy bude aktuální číslo tohoto zpravodaje doručeno do poštovních schránek obyvatel Lična, Radostovic a Ostašovic, si budou již všichni školáci užívat zaslouženého prázdninového odpočinku. Většina z nich prospěla s vyznamenáním,
někteří si odnesli i pochvaly za výborný prospěch a aktivitu ve vyučování.
l Pochvalu ředitelky školy tentokrát obdržely děti z kroužku ZDRAVOVĚDA, které jejich vedoucí Bc. Jana Samková připravila i do okresní soutěže hlídek malých
zdravotníků. Terezka Hübnerová, Kubík Šrámek, Alička Tomasová, Káťa Kocmanová a Jirka Samek taktéž obdržely krásnou encyklopedii o lidském těle.
Pochválili jsme i:
l Všichni prvňáčci byli oceněni za celoroční práci, velkou snahu a aktivitu krásnou
knížkou, kterou si již bez problémů
sami přečtou.
l Všechny druháky, kteří v rámci
mimoškolní domácí četby přečetli
nejvíce knih.
l Všechny třeťáky, kteří se plně
vžili do výroby Golema a sepsání
pověstí o Golemovi z Lična a Radostovic.
l Všechny čtvrťáky, kteří prokázali
vynikající počítačovou dovednost
ve vlastních prezentacích v PowerPointu.
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l Radost nám taktéž udělali školáci, kteří byli úspěšní v různých soutěžích. Klára
Tomšová z Hoděčína obsadila II. místo ve výtvarné soutěži AFRIKA, kterou
vyhlásila ZŠ ve Voděradech.
l S velkým nadšením jsme v posledních týdnech sledovali sportovní výkony našeho žáka Pavla Preclíka. Již několik let se věnuje fotbalu, ale v poslední době
zazářil na poli amatérského atletického čtyřboje, který zahrnuje disciplíny: hod
kriketovým míčkem, sprint na 50 m, běh na 400 m a skok daleký. Po vítězství v
okresním a následně v krajském kole čekalo Pavlíka kolo celostátní, které se
konalo 6. 6. 2015 v Třebíči. V mimořádně horkém počasí probíhaly i horké
boje, ve kterých Pavlík obsadil nádherné 2. místo!
Vážíme si a děkujeme:
l všem vedoucím zájmových útvarů za celoroční práci
l paní Bašové za udržování školní budovy a okolí ve vzorném pořádku
l teamu ŠJ za přípravu chutných a rozmanitých pokrmů
l zřizovateli / obci Lično za finanční podporu a zájem o školní dění
l pánům Františku Kopeckému a Josefu Fňoukovi za přiložení ochotných rukou všude tam, kde je potřeba
l manželům Petře a Josefu Janečkovým z Radostovic, kteří uhradili dopravu autobusu na společný školní výlet MŠ a ZŠ do Hradce Králové
Loučíme se, děkujeme za mnohaletou spolupráci a přejeme hodně zdaru na
novém působišti:
Mgr. Zdeňce Hübnerové, učitelce I. stupně ZŠ,
Paní Marii Jarkovské, vychovatelce ŠD a učitelce I. stupně ZŠ.
V závěru mi dovolte, abych připojila pro dobrou náladu několik přebreptů našich
školáků, jak je zaznamenaly paní učitelky:
Předmět
Výrok pro zasmání		   Dodatek pro vysvětlení
VL		
ČR je ČELEM EU			
   Je ČLENEM
		
Divadelní hra Strakonický BUBÁK    DUDÁK
		
Sněm v HOSTINCI		    v KOSTNICI
		
Zemský sněm omezoval
		NOC panovníka			
   MOC
		
Čeští vojáci bojující na FARMĚ
		
proti Rakousku - Uhersku		
   na FRONTĚ
PŘV		
VODIČ – znamená, že má v sobě vodu…
		ŠOTEK OBECNÝ je obojživelník    ČOLEK
		
Různý SLON slunečních paprsků    SKLON
PRV		
BĚDA je člen rodiny		
   DĚDA
		
Dnes je PRNDĚLÍ		   PONDĚLÍ
		
Nerost ÁMOS			
   AMETYST
		
Hygiena – HUBNÍ lékař		
   ZUBNÍ
ČJ		
ZVRTANÁ zájmena		
   ZVRATNÁ
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Správně vyslovujeme - FRIDAY
- PICTURE
CILILITR je jednotka objemu
JEHLICE patří mezi geometrická tělesa.
KULOMETR je jednotka délky

SRAJDY
PIKČURY
CENTILITR
JEHLAN
KILOMETR

Všem čtenářům Zpravodaje přeji úsměvné, slunečné a pohodové léto roku 2015.
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

TJ SOKOL Lično
Velikonoční pochod
Stalo se již tradicí, že v neděli o velikonocích pořádáme turistický
pochod. Letos jsme zvolili známou trasu přes les „hradiště“, malebnou
krajinou podél vodního náhonu směřujícím k Podliskému mlýnu, který
sám o sobě a jeho upravené okolí též stojí za prohlídku, zejména na
jaře. Počet účastníků dosáhl 28 chodců včetně dětí, těm byl odměnou čokoládový
velikonoční zajíc a dospělým občerstvení v libelské hospodě. Odtud jsme pak už
zamířili k domovu. Oněch asi devět kilometrů lze považovat za dobrý výkon. Další
příležitost ke společné turistice bude na Silvestra. Těšíme se na Vás!
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Čarodějnice
Poslední dubnový den v areálu TJ Sokol Lično vzplála čarodějnická vatra a tak
jsme dali definitivní sbohem zimě, nebo zahnali zlé duchy, nebo jsme symbolicky
přivítali slunce. Rituál pocházející už z dob starých Keltů. Jak je tomu v Ličně? Zvolte
si sami. Jedno je pravda. Tradice v Ličně je to dlouhodobá. Jako děti jsme se na
tento den a dění okolo velmi těšili a nejinak je tomu jistě i dnes. Na čarodějnický
rej byli zváni malí i velcí, a kdo se za svůj vzhled nestyděl, mohl se maskovat svoji
civilní podobou. Sraz byl v 18 hod. na Drahách, na výpadovce směr Ostašovice, a
slet na hřišti. Pro čaroděje i čarodějky zde byla připravena zkouška zvládání různých
tělesných i tělocvičných dovedností a tak mohli získat odměnou i nějaký mls. Jak
bývá zvykem, připraveno bylo i chutné pohoštění – ryby, kuřata, klobásy, sladkosti,
pití všeho druhu, pro každého něco. Oheň se zapálil a na prach i s čarodějnicí shořel.
Návštěvníků přišlo ještě více než vloni a to nás moc potěšilo.
Ličenské kolečko
Klub českých turistů Sopotnice a TJ Sokol Lično v sobotu 23. května společně
připravili již 13. ročník cykloturistického setkání. Vcelku příznivé počasí přilákalo do
Lična 178 účastníků, z nichž nejmladší byla Julie Zárybnická z Lična (2015) a nejstarší Jaroslav Šabata (1940) z Hraštice (rodák z Lična). Nejdelší trasu 171 km ujel
Martin Krejčí ze Žamberka. Na žíznivé a vyhladovělé závodníky čekal v Ličně kromě
traťových komisařů také tým místních výživových a nápojových specialistů a proto
se většina cyklistů i chodců těšila do cíle. Podávala se kuřata, guláš, klobásy a velmi
oblíbené bramboráky.
Ličenský víceboj
Dne 6. 6. 2015 se uskutečnil první ročník Ličenského víceboje.  Zúčastnilo se 16 rodinných párů složených z dospělého a dítěte. Za slunečného počasí bylo připraveno
18 disciplín. Po celý den panovala přátelská nálada. Všichni bojovali s vypětím všech
sil. Pro všechny sportovce byly připraveny diplomy, poháry, nanuky a věcné ceny.
Ceny do soutěže věnovali SOKOL Lično, Obec Lično, PANAS Kostelec nad Orlicí,
Jaroslav Plašil, UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou, PUJAMI Rychnov nad Kněžnou.
Zúčastněné dvojice:
l
l
l
l
l
l
l
l

Vítek Novák s mamkou
Anežka Plašilová s taťkou
Kája Pinková s tetou
Jirka Samek s mamkou
Eliška Petrová s mamkou
Marek Horák se strejdou
Alice Tomasová s mamkou
Míša Padrián s mamkou

l
l
l
l
l
l
l
l

Milošek Michel s tetou
Eliška Padriánová s taťkou
Vojta Horák se strejdou
Honzík Baše s taťkou
Gituška Šabatová s mamkou
Lukášek Plašil s dědou
Janička Samková s taťkou
Tadeáš Poslušný s mamkou

Sportování a cvičení a kultura
Začneme tělocvičnou, je využívána dětmi ze školy a školky. Také ženy obnovily pravidelná cvičení, sice v menších počtech, ale snaží se příkladem přilákat další cvičenky.
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Tělocvičnu též navštěvují jednotlivci nebo kolektivy k individuálním sportovním vyžitím. Nejvíce je vytížené nové sportoviště „Sokolík“. Říkáme sice nové, ale už to bude
počátkem července pět let, co jsme jej slavnostně otvírali. Letos také končí pětiletá
lhůta udržitelnosti projektu a také záruka, což nás bude zavazovat k ještě větší pozornosti v péči o tento moderní areál.  Nejvíce je zde zájem o tenis, malou kopanou
a některé další druhy míčových her – nohejbal, basketbal. Často jsou k vidění na
dětském hřišti naši nejmenší v doprovodu maminek, a to jak jednotlivě tak i při hromadných společenských nebo sportovních akcích pořádaných TJ Sokol. Ke společenským záležitostem a soukromým oslavám je často využívána klubovna u hřiště.

l
l
l
l
l
l
l
l

Nová sportovní naděje TJ Sokol Lično
Pavel Preclík, (r. 2006) a jeho úspěchy za 1. pololetí 2015:
2. místo v okresní soutěži v zimním pětiboji, hod na koš, šplh, člunkový běh, skok
z místa, skok přes švihadlo v kategorii 2006 – 2007. Pořádala ČASPV, soutěž se
konala v Borohrádku.
2. místo v krajské soutěži v zimním pětiboji v Hořicích.
2. místo v dětském závodě běhu Křížová „desítka“ na 500 m v Hradci Králové
v kategorii 2005-2006.
2. místo v RWE KIDS CUP 1200 m v Hradci Králové v kategorii 2005 - 2006.
1. místo v okresním kole atletického čtyřboje, skok do dálky, sprint 50 m, hod kriketovým míčkem, běh 400 m v kategorii 2006 - 2007. Pořádala ČASPV, soutěž se
konala v Kostelci nad Orlicí.
1. místo v krajském kole atletického čtyřboje v Jičíně.
2. místo v republikovém finále atletického čtyřboje v Třebíči.
3. místo v běhu Česká pojišťovna Mizuno Run Tour v Hradci Králové 1000 m
v kategorii 2005-2008.

Naši jubilanti
Eva Vilímková a Jaroslav Doležal. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, pohody
a sportovních radostí.
Práce
Letos nás čekají dva hlavní úkoly. Oprava střech nad zmiňovanou klubovnou
u hřiště a modernizace šaten v tělocvičně.
Pozvánka na další akce
• 30. ročník nohejbalu (4. 7. 2015)
• Letní dětský tábor (5. -10. 7. 2015)
• Tenisový turnaj dvouher (bude upřesněno)
• Posvícení (28. nebo 29. 8. 2015)
• Tenisový turnaj čtyřher (bude upřesněno)                                           
• Silvestrovský pochod (31. 12. 2015)                                     

Za TJ Sokol
František Talavašek
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SDH Lično
Dnem 16. 5. 2015 byly zahájeny jarní soutěže, a to naší okrskovou
soutěží v Černíkovicích.
Za Lično se zúčastnilo družstvo mužů a družstvo žen. Mužům soutěž vyšla a obsadili 1. místo. I 2. místo žen byl krásný úspěch. Podle
dohodnutých pravidel vítěz okrsku staví družstvo do okresu. Okresní
soutěž proběhla v Pohoří 6. 6. 2015. Začátek byl velice slibný, po
štafetách bylo Lično na 2. místě, ale veškeré naděje na umístění mezi prvními zmařil
nepodařený útok. Bohužel v okrese je jen jeden pokus. Byla to neskonalá smůla,
protože se našemu družstvu tak špatný útok nepodařil před tím nikdy. Po nedorozu-

mění zamířil jeden z proudů proudnici nad terč, to byl signál pro obsluhu savice hadici
vytáhnout z nádrže a čas se neúprosně prodloužil. Tak skončilo Lično na 6. místě.  
Ve dnech 28. – 30. 5. 2015 se konala v Přepychách dětská soutěž Plamen. Za Lično soutěžilo družstvo mladších žáků a obsadilo z 22 družstev pěkné 11. místo.
Po soutěžích jsme museli přetěsnit naši PS 12. Propouštěla z chlazení do čerpadla
vodu. V současnosti je opět náš soutěžní stroj v pořádku.
Za SDH Lično
Václav Kopecký
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Český zahrádkářský svaz obce Lična
Zahrádkářská sezona je v plném proudu. Každý malý i velký zahradník může mít
radost z velkého množství zahradních plodin, které s příjemně teplým jarem na sebe
nenechali dlouho čekat.
Hospodyňky ze sladkých jahod, třešní, malin a dalšího ovoce dělají zavařeniny
a marmelády.  Ani my jsme nelenili a vyzkoušeli jahodovou marmeládu z domácích jahůdek. S výsledkem jsme velmi spokojeni, a proto se zde chceme podělit s receptem
a postupem jak na to.
• Nasbírané jahody omyjeme a zbavíme šťopek.
• V hrnci jahody rozmačkáme nebo rozmixujeme.
• Přivedeme k varu a přidáme želírovací prostředek (pektogel) – množství je uvedeno na sáčku.
Takto vaříme asi 5 minut.
• Přidáme cukr. Na 2kg jahod dáme 1 kg cukru a vaříme 10 minut.
• Uvařenou směs naběračkou nalijeme do skleniček a pořádně utáhneme víčka.
Na chvilku otočíme sklenice dnem vzhůru cca 5 min.
• A máme hotovo. 		              Přejeme dobrou chuť a pevné nervy.
Marie Janská, tajemnice

Alice Tomasová
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Selina Belišv
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 2. čtvrtletí 2015
Naši oslavenci

Jméno		     Bydliště
92 let
Bohuslav Tomeš		
90 let
Květoslava Flegelová
88 let
Božena Krbová		
87 let
Jaroslav Vilímek		
86 let
Libuše Janečková 	
Marie Matějková		
82let
Antonín Izák		
Božena Dostálová
81 let
Josef Truhlář		
75 let
Petr Grunt		
Marie Truhlářová		
Olga Dostálová		
70 let
Jana Jedlinská		
Jaroslav Doležal		
60 let
Jozef Lauko		
50 let
Zdeněk Novák		
Hana Dostálová		

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

Vítání občánků
Vítání občánků proběhlo 24. 5. 2015
na Obecním úřadě v Ličně. Přivítali jsme
mezi námi 8 nových občánků:
Ester Pavlíčkovou z Ostašovic
Beatu Vodovou z Lična
Petru a Ivu Jarešových z Lična
Samuela Plašila z Lična
Julii Zárybnickou z Lična
Alici Škopovou z Lična
Terezu Schodovou z Lična
Účast byla hojná a doufáme, že se
naše obec bude stále rozrůstat tímto
tempem. Děkujeme paní ředitelce Kopecké a dětem z místní školy za pěkné
vystoupení. I přes to, že bylo veliké teplo,
musíme pochválit dětičky za to, že byly
velice hodné.
Přejeme jim hodně štěstí
a spokojenosti!

Rozloučili jsme se

Jméno			
Bydliště
Josef Samek		
Lično
Čest jeho památce!

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!
Za SPOZ ve spolupráci s obcí
Lenka Podolská

Zpravodaj
obce Lično,

Ostašovice, Radostovice

