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slavnost Božího těla; Svátek Božího těla se slavil po uplynutí jedenácti dnů od Božího hodu
svatodušního, což bylo období mezi 21. květnem a 24. červnem. Při procesí v průvodu chodívaly dívky s košíky bílých květů, které sypaly na cestu.
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Velmi krátký výčet činnosti
Dovoluji si využít této možnosti k tomu, abych podal velmi krátký výčet činnosti
Zastupitelstva obce Lično v tomto volebním období a přehled připravených projektů
na další volební období. Tento příspěvek píši jen několik dní před volbami do zastupitelstev obcí a nechci čelit podezření ze zneužití obecního zpravodaje k předvolební
kampani. Proto skutečně jen velmi krátce uvedu jen ty nejnutnější empiricky doložitelné údaje z poslední doby pro informování obyvatel obce.
V posledních měsících se realizovaly avizované akce:
l oprava chodníku v Ličně na Hůrce;
l výstavba nového parkoviště v Ličně na Hůrce;
l výstavba nového chodníku v Ličně ze směru od Uhřínovic.
Účelnost, efektivitu a přínos konkrétním lokalitám v obci si musí vyhodnotit každý
sám za sebe. Chápu, že v některých případech mohlo dojít k subjektivnímu pocitu
poškození, což mne samozřejmě mrzí a určitě nebylo záměrem obce někomu škodit. Záměrem obce je vždy vyřešit schůdným způsobem problém, který tíží většinu
obyvatel dané lokality. V tomto případě se rovněž povedlo dosáhnout na dotaci, která
ve výsledném efektu sníží náklady obce, jelikož dotační titul počítá s 50% dotací,
ačkoliv se původně zdálo, že dotace vůbec možná nebude. Dotace je jak na opravu
chodníku, tak na vybudování nového chodníku i na vybudování parkoviště.
V těchto dnech byla předána do užívání i komunikace II/320 směrem od Voděrad
k mostu přes Bělou. Tato opravená komunikace zlepší kvalitu života obyvatelům
obce, i když vnímám, že s novým asfaltovým povrchem se zvýšila i rychlost projíždějících vozidel. Pravidla silničního provozu však platí pro všechny motoristy, nikoho
nevyjímaje. Bohužel s žádostí o omezení rychlosti na této komunikaci v intravilánu
obce jsem u Policie České republiky neuspěl. Přislíbili mi častější kontroly v případě,
že zaznamenají stížnosti na rychle jedoucí vozidla. Tento požadavek je tedy aktuální
a opodstatněný. Dělal jsem to i v minulosti a budu to dělat i nadále. Budu zvát Policii
ČR do obce, aby kontrolovala rychlost vozidel. Samozřejmě policii nevelím a četnost
a rozsah kontrol je tedy pouze v kompetenci PČR.
To co jsem uvedl o komunikaci II/320 platí obdobně i o komunikaci III/320 směrem
od Křivic do Lična. Dodám pouze to, že nebýt tehdejšího náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Karla Janečka, tak tyto komunikace možná opraveny nebyly,
ačkoliv jsme z obecní úrovně Lična, Voděrad i dalších obcí žádali o opravu na všech
setkáních, seminářích a poradách vedení Královéhradeckého kraje se starosty obcí.
Nebudu dále vypisovat další akce, které obec realizovala (např. kontejner na bioodpad, odbahnění rybníka, dovybavení kuchyně ve školní jídelně atd.) a přikročím
k naplánovaným akcím, které probíhají v současnosti. Opět nebudu vypisovat naprosto vše, jen to nejdůležitější, na čem se zastupitelstvo většinově shodlo.
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V současnosti se dokončují přípravy na odbahnění poldru pod Radostovicemi. Je
vypracován poměrně rozsáhlý projekt celé akce včetně uložení vytěžených usazenin
na okolních pozemcích. Bylo osloveno několik majitelů sousedních pozemků s žádostí, zda je možno na jejich pozemku uložit vytěženou zeminu. Někteří majitelé
souhlasili, někteří ne. Jak už to tak bývá. Byly provedeny rozbory usazené zeminy
a jedná se o kvalitní ornici, která může být okamžitě uložena na okolní pole. Ornice je
uleželá, neobsahuje žádné škodlivé látky a jedná se vlastně o úhor, který zdvihne výtěžnost úrody. A konec konců je i z okolních pozemků splavena, takže se vrátí nazpět
tam, kde byla. Projekt je prakticky hotov, zbývá podat žádost o povolení a můžeme
žádat o dotaci, která bude dosahovat až 80%, nejvýše však 2 miliony korun. Celková cena celého projektu není momentálně známa, musíme vyčkat, jakou se podaří
vysoutěžit cenu.
Dále se pracuje na nových stavebních parcelách v Ličně. Pozemky máme vykoupeny a nyní jsme ve fázi vypracovávání projektové dokumentace na výstavbu základního technického vybavení na pozemky určené pro výstavbu rodinných domů.
Bohužel pozemků bude relativně málo, cca 9-10, jelikož ne všechny pozemky se
podařilo vykoupit. Někteří majitelé nesouhlasili s prodejem, takže musíme vycházet
z toho, co máme k dispozici.
V neposlední řadě je požádáno o dotaci na „Předcházení vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu“. Tento projekt předpokládá, že budou zakoupeny
kompostéry, které budou následně distribuovány směrem k obyvatelům obce s tím,
že do každého č. p. by mohl jít jeden kontejner. Projekt je připravován ve spolupráci
s obcemi Třebešov, Libel a Potštejn. Nicméně je potřeba říci, že realizace projektu je
závislá na schválení nového zastupitelstva obce. Projekt totiž je rozložen v čase tak,
že letos se již požádalo a realizace proběhne až příští rok. Domnívali jsme se, že nebudeme zatěžovat příští zastupitelstvo svými myšlenkami. Pokud nové zastupitelstvo
projekt schválí, bude se realizovat. Pokud jej neschválí, nic se neděje, obec o žádné
finanční prostředky nepřijde a prostě jen nedojde k realizaci a budou pouze náklady
na vypracování projektu ve výši 8.000 Kč bez DPH, které se navíc budou dělit mezi
partnerské obce.
Dále máme vypracovaný projekt, na chodník směrem k č. p. 140, kde bydlí manželé Samkovi s rodinou. Tento projekt je již stavebně povolen a měl by být realizován společně s lávkou přes potok v nejbližší době, jakmile bude vysoutěžena cena
a vybrána stavební firma. To však již bude rovněž úkol nového zastupitelstva.
Jsem velmi rád, že se podařilo po dlouhé době získat projekt na komunikaci
u okálů v Ličně. Projekt je vyhotoven a zahrnuje i komunikace směrem k č. p. 69
(p. Mitlehner) a č. p. 93 (pí Valentová). Byl to opravdu běh na dlouhou trať, jelikož v současné době je naprostý nedostatek dopravních inženýrů a na projektovou
dokumentaci ke komunikacím se čeká velmi dlouhou dobu. To není výmluva, to je
skutečnost. Stát totiž opravuje značné množství silnic a dálnic a zaměstnal de fac-
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to všechny dopravní inženýry, kteří v oboru působí. Samozřejmě hlavně rozhoduje
množství finančních prostředků určených k realizaci projektu a zde prostě obce tahají
za kratší slámku. Stát je prostě bohatší. Takže konečně bude možno požádat o stavební povolení a následně o dotaci na realizaci tohoto projektu. Mrzí mne, že to trvalo
tak dlouho, na druhou stranu jsem však i rád, jelikož se moje osoba nebude před
volbami spojovat s vybudováním nové komunikace tam, kde bydlím.
Nakonec tohoto výčtu ponechám rekonstrukci fary. V posledních několika letech
nebyl k dispozici žádný dotační titul, který by umožnil rekonstrukci fary v Ličně. Zároveň stav této nemovitosti je takový, jaký je. Požádal jsem nezávazně několik stavebních odborníků, kteří nezávisle na sobě konstatovali zajímavý fakt, který možná
tuší i mnohý laik. Oprava staré budovy je finančně náročná, investor nikdy neví, co
jej čeká a je neustále překvapován novými situacemi a dalšími vícenáklady. V konečném důsledku je sice starý kamenný objekt opraven, ale je vysoká pravděpodobnost
přetrvávání problémů s vlhkostí, vytápěním atp. Prostě se jedná o starý objekt. Naproti tomu výstavba nového objektu stejné velikosti přijde minimálně na stejné prostředky jako oprava starého objektu, možná i levněji. Zároveň je zde i možnost nový
objekt vyprojektovat přesně dle potřeb a záměrů investora.
Nyní začnu zdánlivě z jiného soudku. V současnosti zápolíme s kapacitou Mateřské školy v Ličně. Budova je ve slušné kondici, nicméně není nafukovací, a je
zde možno umísti pouze určitý počet dětí. Toto je dáno technickými, hygienickými
a právnickými normami České republiky. To si nevymyslela paní ředitelka školy ani
starosta obce, tak to prostě je. Aby bylo možno zvýšit kapacitu školky, je nutno získat
další prostory, kam děti umístit. Jinými slovy, musela by se udělat ještě jedna třída.
To ve stávajících prostorech budovy v č. p. 1 v Ličně není možné. Jedině, že by se
ukončila nájemní smlouva s Českou poštou. Takže otázka stojí tak: zachovat poštu
v Ličně a tím pádem nemáme možnost rozšířit mateřskou školu, nebo rozšíříme prostory určené pro mateřskou školu a přijdeme o poštu?
Domnívám se, že existuje další varianta, kterou jsem v minulosti již navrhoval.
Nyní ji opráším a zveřejním a vyčkám na výsledek, který se dozvím během několika
málo týdnů. Budu navrhovat demolici fary a na uprázdněném pozemku provést výstavbu nové mateřské školy, společně s kuchyní a jídelnou tak, aby odpovídala plánovanému a předpokládanému rozvoji obce s přihlédnutím k demografickému vývoji.
Mohl by tak vzniknou ve středu obce krásný školský areál, který by měl samostatný
vlastní pozemek. Navíc bychom odstranili nebezpečné každodenní situace, kdy děti
ze školy vodíme přes stále rušnější komunikaci do školní jídelny, která je v mateřské
škole a zároveň bychom dětem ze školy umožnili využívat školní pozemek, aniž bychom je museli vodit přes silnici na školní zahradu.
Zároveň předesílám, že koncem letošního roku a z kraje letošního roku probíhala
anketa, kde se bylo možno nezávazně přihlásit se střednědobými projekty v časovém horizontu cca 4 – 6ti let. Zde bylo možno tyto projekty představit, aby příslušné
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státní orgány mohly v delším časovém období kalkulovat s alokací finančních prostředků. Tento záměr jsem zde zaregistroval. Pokud se finanční prostředky nevyčerpají, budou převedeny jinam.
Tuším, že je to kacířská myšlenka, která se každému nemusí líbit, ale kdy ji však
zveřejnit jindy než před volbami……
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Setkání důchodců
Dovoluji si oznámit, že opět plánujeme setkání důchodců z Lična, Ostašovic
a Radostovic. Setkání bude tradičně probíhat v Podstránském mlýně a to 19. 10.
2018, což je pátek. Hodina a bližší podrobnosti budou včas oznámeny.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Ze základní školy
V pondělí dne 3. 9. 2018 se po prázdninách opět otevřely dveře do naší ZŠ, kudy
prošel po předcházejících slabších letech rekordní počet dětí - 36. Slavnostní den
začal společným shromážděním všech žáků, zaměstnanců školy, rodičů prvňáčků,
pana starosty a dalších hostů.
Paní ředitelka představila nové prvňáčky, a to spravedlivě podle abecedy – J. Bašovou, T. Bečku, Z. Doleželovou, M. Krofa, L. Plašila, M. Pšeničku, T. Řehounkovou
a G. F. Šabatovou. Statistika říká, že nastoupily 4 dívenky a 4 chlapci a jsou zastoupeny všechny 3 vesnice – Lično, Ostašovice a Radostovice.
Došlo k personálním změnám na postu školnice ZŠ (pí P. Červená, DiS.) a vychovatelky ŠD (slečna M. Nováková). Další posilou se stala Bc. T. Podolská, která
bude vyučovat informatiku, anglickou konverzaci a zájmový útvar Počítače. Věkový
průměr zaměstnanců ZŠ se snížil
ze 43 na 35.
V přízemí školní budovy je zřízena malá učebna, která se stala domovskou třídou letošních druháčků. Umožňuje nám dělit naplněné třídy na více oddělení a tímto
i individuálně přistupovat k dětem tam, kde je toho potřeba. V současné době stále
netrpělivě čekáme na dodávku nových žákovských lavic se židlemi, které do této
učebny budou náležet.
Během prázdnin probíhala z finančních prostředků zřizovatele rekonstrukce
ve ŠJ. Byla položena nová podlahová krytina v jídelnách pro ZŠ a MŠ, v šatně pro
školáky byly vyměněny staré botníky a věšáky za nové a všechny prostory byly taktéž vymalovány. Dále bylo rozšířeno plynové topení v přízemí novými radiátory. Celou akci převzala organizačně na svá bedra vedoucí ŠJ paní J. Šabatová, které patří
právem velký dík.
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Letošní školní rok 2018/2019 bude probíhat ve znamení oslav 100. výročí vzniku
Československé republiky. Počátkem října se uskuteční pro starší žáky 3. – 5. ročníku beseda na téma Staleté kořeny. Celoroční projekt ŠD nese příznačný název
„Máme rádi Česko.“ Naši žáčci mají rádi svoje Česko již teď. Užívají si prostor školní zahrady – vždy pečlivě vysečené – a nasávají životadárnou energii ze sluníčka;
běhají, hrají hry nebo využívají soukromí v zahradním domku. Jablka a švestky se
nabízejí přímo ze stromů a prázdniny díky novým zážitkům pomalu zapadají
do vzpomínek.
V prvním školním týdnu proběhla právě v prostorách školní zahrady zajímavá beseda, které se zúčastnila MŠ a ZŠ. Pan Karel Nejman vyprávěl dětem zajímavosti
o životě dravců a sov, o práci sokolníků na letišti, o chovu dravců a sov v zajetí.
Na některé z nich si děti mohly i sáhnout a vyfotit se s nimi. Několik fotografií ke všem
zmíněným událostem je přiloženo.
Jak šel čas dál,
o tom Vás budeme
informovat v dalším
čísle tohoto zpravodaje. Příjemné babí
léto prohřáté vlídnými
paprsky sluníčka přejí
všem čtenářům školáci
a zaměstnanci ZŠ.
Mgr. Marta Kopecká,
ředitelka školy
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Mateřská škola
V pondělí 3. září jsme
se sešli v mateřské škole, abychom po prázdninovém odpočinku odstartovali nový školní rok.
Naše mateřská škola
má i tento rok zcela naplněnou kapacitu tzn. 27
dětí, z toho 15 holčiček
a 12 chlapců. Některé
z nich chodily do školky
již vloni a předloni, jiné
nastoupily letos. Podle
slov rodičů se na školku
a na nové kamarády těšily, ale samozřejmě se první dny neobešly bez slziček. Ty
však brzy vystřídal) úsměv a radost z nových kamarádů a zážitků.
Děti se postupně seznamují s kamarády, učitelkami, personálem školky a také
s pravidly soužití v kolektivu.
Ani kulturní akce hned v úvodu školního roku nechyběly. První týden předvedl
na školní zahradě p. Nejman, který má v popisu práce ornitologické zabezpečení
hradeckého letiště, ukázku výcviku a práci s dravci. Děti měli možnost si prohlédnout
orla, poštolku, káně i malé sovičky a dozvědět se zajímavé
informace z jejich života.
O týden později jsme přivítali ve školce divadélko JÓJO
s „Pohádkou ze psí boudy“.
Jako vždy měla pohádka,
nám již známých hereček,
velký úspěch. V říjnu pojedeme společně s dětmi ze ZŠ
do Kostelce n. Orl. na pohádku „Pařezová chaloupka“.
Přihlášeným dětem začne
kroužek angličtiny a předškoláci budou chodit cvičit do
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sokolovny. Je toho spoustu, co nás v tomto školním roce čeká, jsme teprve na začátku, ale budeme se snažit, aby si děti, my i rodiče na jeho konci mohli říct, že stál za to.
Čtenářům Zpravodaje přejeme krásný, barevný podzim.
Děti a zaměstnanci MŠ

TJ SOKOL Lično
Nohejbal
33. ročník, úctyhodné číslo. Po letech zůstalo prvenství
doma. Zasloužilo se o to družstvo „Ličenská Mařenka“ v čele
s Michalem Jindrou, odchovancem elitní „pekelské“ (TJ Peklo
n. Zd.) nohejbalové školy, jenž se nedávno stal občanem Lična.
Gratulujeme ! Turnaje se letos
zúčastnilo 12 týmů, z místních ještě: Lično – Emil, Místní hejsci a z cizích: Záměl,
Křivice, Peklo, Lípáci, Havlovice (okr. Trutnov, tam jsme
získávali zkušenosti před
stavbou tenisových kurtů),
Smíšené zboží, Překvapení, Kučerka a Fotbalové panenky… Organizaci turnaje
na výtečnou a s pochvalou
od všech soutěžících zajistil
Mgr. Jan Plašil se svým realizačním týmem (sám byl
členem mužstva Lično
– Emil). Hodnotné ceny
do soutěže věnovala TJ
Sokol Lično, obec Lično
a společnosti Triztal, Tekra, BEAS a HDB z Lična, Motorsport Kopecký
a SANAP z Kostelce
n. Orl., DAPI a Uniprint
z Rychnova n. Kn. Počasí nám opět přálo a samozřejmě i občerstvení
bylo
neodmyslitelnou
součástí turnaje a to jak
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pro hráče podávající vysoké
fyzické výkony pro doplnění
energie, tak pro početnou diváckou kulisu místních i cizích
fanoušků. Těšíme se na 34.
ročník v roce příštím, v roce
100. výročí založení naší organizace TJ Sokol Lično.
Z hromadných sportovních akcí to bylo ve 3. čtvrtletí všechno.
Tělocvična
byla o prázdninách zavřená,
abychom položili na podlaze
v chodbě a zároveň v šatně nové moderní a praktické
„lino“. Zapojili se i brigádníci
na zvelebení a běžnou údržbu
v areálu. Natírání palubek, likvidace plevele, úprava dětského hřiště, sběr odpadků,
opravy sítí na kurtech, zbavení umělé trávy mechu aj. Zažádali jsme společnost Tomovy parky o rozšíření dětského hřiště o některé dynamické prvky, např. houpadla
na pružinách, kolotoč apod.
V tomto roce ještě (20.9.) připravujeme zájezd do Prahy na fotbalové utkání
evropského poháru Slavia Praha - FC Girondins de Bordeaux a budeme se těšit, že
po delší pauze opět uvidíme naživo Járu Plašila, našeho člena a kamaráda, který
právě v Bordeaux působí a vstupenky nám obstaral. Bude to pro nás svátek a pro
mnohé též odměna. V říjnu (termín bude upřesněn) proběhne již tradiční tenisový
turnaj ve čtyřhrách, na Silvestra se vydáme turistický pochod a do konce roku se budeme při všech schůzích výboru zabývat přípravou oslav 100. výročí v příštím roce.
Protože se blíží konec volebního období současného zastupitelstva obce, chtěl
bych poděkovat panu starostovi, Bc. Tomáši Vilímkovi, za vstřícný přístup ke všem
požadavkům z naší strany a za aktivní osobní pomoc při všech akcích a za podporu
tělovýchovy a sportu v Ličně a s tím souvisejícím rozvojem sportovišť, areálu a zařízení v majetku Sokola, který
slouží ke sportovním a společenským aktivitám občanům
obce Lično a okolí. Poděkování patří samozřejmě i většině
ostatních zastupitelů a v neposlední řadě řediteli a.s. BEAS,
Ing. Bedřichu Syrovátkovi, za finanční podporu tělovýchovy
a sportu v Ličně.
Vaše TJ Sokol Lično
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Tábor 2018
Tak, jako v uplynulých letech, i letos se uskutečnil tábor, ale s jednou malou změnou a to, že se změnil kapitán celé akce, nicméně je-li dobře vycvičená posádka
předešlým kapitánem, vše funguje stejně dobře jako dřív.

Celá akce se odehrála v nám dobře známém Ostružnu u Jičína, a to v termínu
22. 7. 2018 - 27. 7. 2018. Kvalitní a bohatý program vytvořený Pavlínou Školníkovou
byl doplněn o 2 výlety. Pondělním výletem za hasiči do Jičína, kde si pro děti připravili
velice pestrý a názorný program a výletem středečním do Prachovských skal, který
jsme si všichni do jednoho užili, a každý se tam prý zase rád podívá .
Sejde-li se fajn parta doplněná o slunečné počasí, tak to nemůže, dopadnou jinak,
než dobře a letošek toho byl důkazem!
Tímto bych chtěl poděkovat hlavně všem vedoucím za pomoc, poskytnuté dary
a neskromnou podporu Obecním úřadům v Ličně a Černíkovicích, bez jejichž podpory by to bylo opravdu složité a těším se na příští rok, že někdo další z vedoucích
převezme štafetu .
Aleš Zárybnický
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SDH Lično
Z dění u hasičů
Již v závěru minulého roku se výbor začal připravovat na důstojné oslavy 130 let od založení ličenského sboru dobrovolných
hasičů. Zejména v červenci a srpnu práce vrcholily. Oslavy zahájil starosta sboru bratr Petr Dokulil. Přivítal všechny přítomné,
především senátora JUDr. Miroslava Antla, který sboru přispěl
sponzorským darem, dále pak mjr. Michala Kalouse - vedoucího
IZS a služeb, za okresní výbor Petra Hanuše a Jitku Martincovou. V neposlední řadě pozdravil zástupce ze sborů našeho okrsku a hasiče z Koldína, Solnice a Albrechtic, kteří se prezentovali svojí historickou technikou. Také náš
sbor naleštil techniku a mimo ruční stříkačky, která zůstala na pódiu, vystavil Tatru
805, stříkačku Smejkal a současnou používanou techniku Liaz s čerpadlem CAS
a PS 12, která se používá zejména na soutěže.
Přispěním p. Jana
Vody byl připraven koutek historických motocyklů, kde byly k vidění velice zajímavé
stroje, jako jsou skútry
ČZ Jawa 175 a další.
K obveselení přítomných hrála dechovka
z Vamberka, několikrát
vystoupil se svým zajímavým
programem
Flori team Doudleby
a krásné vystoupení předvedly mažoretky s názvem
Anabelky a Anabel z Bílého Újezdu.
I děti si přišly na své.
Pro jejich zábavu sloužil
nafukovací hrad. Během
programu byla zasloužilým členům předána řada
vyznamenání. Mezi nejzajímavější ocenění patřila
stužka za 70 let členství
ve sboru bratru Františku Štěpánkovi. V plánovaném termínu 25. 8. nám přálo i počasí, které přispělo velkou měrou ke spokojenosti přítomných. Díky pomoci řady
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členů sboru bylo vybudováno
za čerpací stanicí HDB posezení ve stanu spolku Dřížna,
v dalším stanu a v prostoru garáže obsluha vydávala návštěvníkům jídlo a pití. Podávaly se
klobásy, vynikající guláš a grilovaná kuřata, k pití dva druhy
piva, kofola, limonáda, víno,
káva. Závěr dne pak patřil hudební skupině Song.
Za výbor SDH Lično
Václav Kopecký
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Výročí vzniku Československé republiky 1918 – 2018
V letošním roce si připomínáme 100 let od vzniku Československé republiky, kdy
společné úsilí Čechů a Slováků v boji proti habsburské monarchii, vyvrcholilo 28.
října 1918 založením nového státu, Československé republiky. Její vyhlášení však
nebylo výsledkem rychlého sledu události v průběhu první světové války, spojených
s postupným rozkladem Rakousko-Uherské monarchie. Jednalo se o cíl dlouhé cesty
hledání národního uvědomění, hrdosti a odvahy, lemované řadou dějinných událostí,
které měly základ už v husitském hnutí. Nedílnou součástí tohoto procesu byly československé legie. Už 28. září 1914 v Kyjevě vznikla Česká družina, (předchůdce
č. s. legií) která byla původně vytvořená z Čechů žijících v Rusku. Tato posléze byla
doplněna o válečné zajatce, kteří odmítali zůstávat v zajateckých táborech a dobrovolně se rozhodli vstoupit do československého vojska, bojovat proti Rakousku-Uhersku a Německu i přesto, že jim v případě zajetí hrozil trest smrti za velezradu.
Riziko zajetí se zvyšovalo i tím, že českoslovenští legionáři byli povětšinou nasazeni
do první linie bojů. Družina byla 2. února 1916 přetvořená na Československý střelecký pluk Sv. Václava a následně 19. května 1916 na Československou střeleckou brigádu. Na začátku ledna 1919 bylo z brigády vytvořeno Československé
vojsko na Rusi, které již bylo součástí Československé armády. Československé
vojsko na Rusi tvořily tři divize, jejichž jádrem bylo 12 pluků střeleckých a dva pluky
jízdní a několik dělostřeleckých baterií. Souběžně také vznikaly dobrovolnické jednotky ve Francii a Itálii.
V polovině roku 1917 vznikl v Rusku 6. střelecký pluk, který byl následně nazýván
jako „Hánáckým.“ „Hanáci“ se účastnili bojů u Bachmače, Zborova, Charkova a jako
součást 40-ti tisícového kontingentu se 60-ti vlaky se po transsibiřské magistrále přesunovali do Vladivostoku. V průběhu přesunu se zapojili do bojů u Omska. Po opuštění
Omska pak pluk pokračoval na východní pobřeží a po dobu následujících 15 měsíců bojoval u Tjumeně, Kunguru, Jekatěrinburgu, Irkustka a střežil Bajkalské tunely na
transsibiřské magistrále. V bojích padlo 274 jeho příslušníků a později byl pluk vyznamenán Čs. válečným křížem 1914-1918 a Francouzským válečným křížem.
Po příjezdu do Vladivostoku se americkou lodí Prezident Grant přeplavil do Terstu,
odkud byl přesunut do vlasti (postupně v dubnu a květnu 1920), aby se 21. září 1920
po slavnostní přehlídce v Praze a po sloučení s 54. pěším plukem domácího vojska,
stal součástí nové československé armády. Tento 54. pěší pluk byl do této doby nasazen k potlačování nepokojů na severní Moravě a Slezsku a likvidoval separatistickou provincii Sudetenland, dále se v dubnu 1919 účastnil akcí proti polským ozbrojeným silám. Nezanedbatelnou etapou je i bojová činnost proti Maďarům a osvobození
zabraného slovenského území.
S 6. střeleckým plukem prošel všemi boji a transsibiřskou magistrálou také legionář, štábní kapitán Augustin Matějka, nositel devíti medailí a vyznamenání, pozdější
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řídící učitel školy v Ličně. Působil na ličenské škole v letech 1922 až do roku 1942,
kdy musel na příkaz nacistické moci ze školy odejít. Během druhé světové války byl
zapojen v podzemním hnutí. Po skončení války se vrátil na školu v Ličně a učil zde
až do roku 1950. Jeho životní příběh je shrnut v knize „Cesta životem“, která vyšla
v srpnu 2018 a je k dostání na obecním úřadě v Ličně. Jsou zde připomenuti také
další ličenští legionáři, kteří se v Ličně narodili anebo zde měli domovskou obec.
Namátkou Jan Talavašek, František Dostál, Antonín Janeček a další. Více a podrobněji se dočtete v uvedené publikaci, která je prvním připomenutím letošního stého
výročí vzniku Československé republiky. Jako další připravují autoři knihy společně
s obcí Lično výstavu o legionářích a odhalení pamětní desky na škole. Datum bude
upřesněn.
V Ličně také stojí již sto let lípa, která byla vysazena v roce 1918 jako strom Svobody. Tato lípa bude označena tabulkou, aby bylo zřejmé, proč a kdy byla vysazena.
Zároveň se chystá vysazení nové lípy jako připomenutí a odkaz další generacím,
protože tak jak napsal filozof
George Santayana: „Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen znovu
ji prožít.“						
Jan Hartman

Poděkování
Letos v srpnu se podařilo po tříleté přípravě vydat knihu o životní cestě Augustina
Matějky, jednoho z mnoha legionářů, kteří se výrazně podíleli na vzniku Československé republiky. Autoři knihy děkují touto cestou všem zainteresovaným tj. starostovi obce Bc. Tomáši Vilímkovi, zastupitelům obce a tiskárně Uniprint s.r.o. Rychnov
nad Kněžnou, zejména Miroslavu Kopeckému, bez jehož nevšedního přístupu by
tato kniha nevznikla. Ještě jednou děkujeme.
Jan Hartman,
Mgr. František Šabata

Knihovna obce Lično
Jmenuji se Marie Červená a před několika měsíci jsem se stala knihovnicí Knihovny
obce Lično. Je pravdou, že do té doby jsem si tak nějak ani neuvědomovala, že tu
nějaká knihovna vůbec je. V mládí jsem velmi ráda četla. Pak přišla doba, kdy na čtení knih nebyl čas (zaměstnání, rodina apod.) Jsem již několik let v důchodu a přišel
opět čas, vzít knihu do ruky. Stalo se a já jsem si půjčovala knihy v Rychnově nad
Kněžnou. Vím, že jsou elektronické knihy, ale ty mě nezaujaly. Klasická kniha má pro
mne své kouzlo.
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A nyní k místní knihovně. Překvapilo mě, že je tam málo knih, několik let se již nové
nezakoupily. Podle dostupných informací není na nákup knih v rozpočtu obce v současné době opět pamatováno. Je pravdou, že návštěvnost knihovny v poslední době
značně klesla, ale možná je to tím, že není velký výběr knih a že nejsou informace
o knihovně.
Chci touto cestou požádat Vás, občany Lična, Ostašovic a Radostovic, o Váš
názor, námět či radu, zda má význam znovu oživit činnost místní knihovny, popřípadě
jak.
Najdete mne každý čtvrtek v místní knihovně (budova školy) od 14.30 hod. do
15.30 hodin.
Marie Červená

Publikace – Lično na starých pohlednicích
a fotografiích
Na snímku je titulní strana publikace „Lično na starých pohlednicích a fotografiích“.
Podklady pro tuto brožuru jsem shromažďoval
dlouhou dobu a až letos
se mi podařilo ji uspořádat
a nechat vytisknout. Děkuji
touto cestou tiskárně UNIPRINT s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou za úpravu fotografií a tisk.
Děkuji také této tiskárně
a Obci Lično za finanční
dar.
Jan Voda
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Pozvání na adventní setkání v Ličně
Vážení.
Skončilo léto a opět nastala doba krásného a barevného podzimu. Do Vánoc ještě
zbývá hromada času, ale nám – členům Dobrovolného hudebnímu sboru Ličeňák –
pomalu nastává období setkávání se a příprav.
Již několik let vás tradičně zveme na vánoční koncert, ke kterému se v loňském
roce připojil také adventní jarmark. Po loňském úžasném úspěchu celé akce jsme se
rozhodli navázat na naše minulé zkušenosti a pokusit se z jednorázové akce vytvořit
další tentokrát předvánoční tradici. Adventní setkání v Ličně si můžete stále připomenout na youtube.com po zadání do vyhledávače Vánoce v Ličně 2017.
Vzhledem k tomu, že Zpravodaj obce vychází jednou za čtvrtletí, je nyní pravý
čas a prostor vás všechny pozvat na VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ a ADVENTNÍ JARMARK,
který se bude konat třetí adventní neděli 16. prosince 2018 v podvečerních hodinách,
tak abychom všichni vychutnali adventní atmosféru jednoho z nejkrásnějších období
roku – nadcházejících Vánoc.
Budeme mít možnost se všichni setkat opět v ličenském farním kostele Zvěstování
Páně, kde se odehraje koncert, a následně na prostranství návsi na jarmarku.
Zároveň bych tímto také chtěla pozvat všechny spoluobčany, spoluobčanky a spoluobčanťata (ty ve spolupráci s maminkami a tatínky, babičkami a dědečky ), kteří
by měli čas a chuť zúčastnit se jarmarku jako prodejci se svými výrobky, aby neváhali
a zaslali zprávu na mail: dhslicenak@seznam.cz nebo tel.: 608 313 808. Rádi se s
vámi domluvíme a připravíme pro vás na jarmarku prodejní místo.
Tytéž kontakty platí i pro ty, kteří by měli chuť se přidat pěvecky nebo hudebně do
našeho DHS Ličeňák.
Budeme se těšit na setkání s vámi.
Přeji všem krásné a pohodové dny.
Martina Ludvíková,
Dobrovolný hudební sbor Ličeňák
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Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2018
Jméno

Naši oslavenci

     Bydliště

96 let
František Plašil 		
86 let
Josef Kulhavý		
84 let
Josef Jehlička		
83 let
Marie Kopecká		
75 let
Jiří Novák		
60 let
Marta Kopecká		
Miroslav Klapal 		
50 let
Ivana Hanusová		
Jaroslav Šmíd		
Miloš Jarkovský 		

Lično
Lično

Jméno

Přistěhovali se

      Bydliště

Jana Truhlářová

Lično

Novou spoluobčanku mezi sebou
srdečně vítáme!

Lično

Narodili se

Lično

Jméno

Lično

Lilien Pinkasová
Katarína Špirková

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

      Bydliště
Lično
Radostovice

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Za SPOZ
Lenka Podolská

obchod se smíšeným zbožím Vojtěcha Kopeckého, budova byla postavena jako přízemní
v roce 1892 (MGOH)
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Trocha poezie neuškodí
PODZIMNÍ ÓDA
Podzim se vkrádá
žloutnoucím listím do Orlických hor,

ORLICE
Malebnou krajinou
Orlických hor,

vítr se prohání
po strništi,
kde v oblacích
honí se papíroví draci.

mezi kopci dolinou
klikatí se potůček.
Jde vlnka za vlnou
spolu s Orlicí

Meluzína brouká
své komínové blues,

mění se
v řeku dravou.

spadané listí
ve větru šustí
podzimní ódu.
ZEMSKÁ BRÁNA
Pašeráckou stezkou
v hlubokém hvozdu ukrytou,
prošel jsem
Zemskou bránou.
Pod kamenným mostem
klikatí se řeka,
hraniční kámen
říká nám:
Zde končí
země česká.

Jan Dawidko

