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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 15. 12. 2016
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. plán inventur na r. 2016 a jmenování inventarizačních komisí;
2. rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 na rok 2016.
schvaluje:
1. program zasedaní a návrhovou komisi ve složení Ing. Martina Ludvíková
a Jaroslav Tomas;
2. přijetí daru od firmy BEAS SUN, s. r. o., a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
3. převod kopírky RICOH AFICIO, ev. č. c-112, v pořizovací ceně 27.480,- Kč na
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Lično;
4. závazný ukazatel hospodaření příspěvkové organizace na vrácení odpisů DHM
na účet zřizovatele do 31. 12. 2016;
5. navýšení dotace příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lično
ve výši 34.471,69 Kč;
6. pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017;
7. rozpočtové opatření č. 8 na r. 2016.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 19. 1. 2017
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. program veřejného zasedání doplněný o: schválení smlouvy o zajištění služeb
pro Českou poštu a návrhovou komisi ve složení Jaroslav Tomas a Roman Škop;
2. výsledné pořadí stanovené komisí s tím, že uchazečce s nejnižší nabídkovou
cenou bude nabídnuto uzavření smlouvy. Pokud odmítne podepsat smlouvu,
bude se postupovat postupně dle výsledného pořadí jednotlivých uchazečů. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy;
3. podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na vypracování územně plánovací dokumentace.
ukládá:

avypracování žádosti o dotaci v rámci programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovních prvků pro rok 2017, poskytovatel dotace MZE - SZIF, starosta
má za úkol součinnost při vypracování žádost a zajištění příloh k žádosti;

anávrh na pověření starosty k zajištění externího odborného konzultanta (poradce – pečovatele), který by sledoval jednotlivé dotační tituly a zasílal na obec
informace o vypsaných dotacích. Návrh je předkládán s odůvodněním, že zastupitelstvo nemá informace o jednotlivých dotacích a obec nečerpá dotace tak,
jak by mohla;
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anávrh

na pověření starosty nebo místostarosty k zajištění kontroly Smlouvy
o odvádění předčištěných odpadních vod právníkem s odůvodněním, že zastupitelé nejsou právníci, smlouva se bude týkat většiny obyvatel Lična, a proto je
vhodné, aby smlouva byla zkontrolována nejen zastupiteli;

apověření starosty vstoupit v jednání se starosty okolních obcí za účelem spo-

lečného postupu při řešení „Rozšíření průmyslové zóny Škoda Auto v okrese
Rychnov nad Kněžnou s odůvodněním, že v roce 2017 bude částečná, nebo
úplná uzavírka silnice č. 11 z Čestic do Častolovic na cca 9 měsíců. To přinese
výrazné zvýšení provozu jak na trase Křivice – Ostašovice – Lično, tak na trase
Čestice – Olešnice – Lično a i z opačného směru od Rychnova nad Kněžnou.
Na tuto situaci je třeba se připravit a vstoupit v jednání, zjistit, kudy povedou
objížďky a informovat o tom zastupitelstvo. Dále je třeba vstoupit do jednání
s Odborem dopravy a projednat nějaká omezení dopravy v závislosti na zjištěných informacích;

arevizi stávajícího jednacího řádu.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 2. 3. 2017
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. program veřejného zasedání a návrhovou komisi ve složení Martina Krystufová
a Jaroslav Tomas;
2. závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017 tak, že v příjmové stránce rozpočtu
u nedaňových a kapitálových příjmů a ve výdajové stránce rozpočtu nesmí
být příkazcem operace (starostou nebo místostarostou) překročen jím stanovený objem provozních a investičních příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu 2017 (v rámci paragrafu se změna v jednotlivých
položkách výdajů, včetně mzdových, povoluje rozpočet Obce Lično na rok
2017:
		

příjmy 9.007,36 tis. Kč a výdaje 7.574,63 tis. Kč s přidělením dotací:

příspěvkové organizaci 766,20 tis. Kč, dar pro náboženské účely Římskokatolické
farnosti Častolovice ve výši 105 tis. Kč, neinvestiční dotace na činnost TJ Sokol
Lično 115 tis. Kč (žádost o dotaci nebyla schválena), dotace na činnost SDH Lično
41,5 tis. Kč (žádost o dotaci nebyla schválena), dar Hospicu Setkání Rychnov nad
Kn. 10 tis. Kč, dotace MAS SPLAV Skuhrov n. B. 1,5 tis. Kč, členský příspěvek
Euroregion Glacensis 2,49 tis. Kč;
3. hospodaření a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Lično za r. 2016;
4. závazné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Lično na r. 2017: - celková dotace od obce 766.200,- Kč
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•
•
•
•

elektrická energie 200 tis. Kč,
plyn 80 tis. Kč,
voda 13 tis. Kč,
převod výše odpisů DHM 20.300,- Kč do investičního fondu, kterého bude částka převedena zpět na účet zřizovatele do 31. 12. 2017.
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Rekonstrukce silnice II/320
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Oprava komunikace II/320 Voděrady - Lično
V letošním roce započíná oprava komunikace II/320 mezi obcemi Voděrady
a Ličnem. Oprava této komunikace je rozdělena na 2 etapy. Původně měla první
etapa končit nad Ličnem a v příštím roce se mělo pokračovat přes Lično až k odbočce na Libel. Takový byl plán a takto byl několik let prezentován.
Nové vedení Královéhradeckého kraje vypsalo výběrové řízení na dodavatele
této stavby s tím, že došlo k posunu u realizace v jednotlivých etapách. První etapa započne 24. dubna 2017 ve Voděradech a skončí před koncem letošního roku
před hospodou v Ličně (budova č. p. 75). Příští rok na jaře se bude pokračovat ve
stavebních pracích až do dokončení celé opravy.
Tato situace přináší do fungování obce úkoly, které musíme v letošním a příštím
roce splnit. Jedná se především o výměnu obecní kanalizace, která vede napříč
pod opravovanou komunikací, jelikož v případě poruchy nás nikdo nenechá novou
silnici překopat. Firma Aquaservis a. s. Rychnov nad Kněžnou zmonitorovala stav
kanalizace pomocí kamery, spuštěné do trub. Technický výstup z kamer zpracovává Ing. Josef Andrš z Kostelce nad Orlicí, který zároveň zpracuje rozpočet na tuto
akci. Obec Lično po té vypíše poptávkové řízení na výměnu kanalizace pod vozovkou. Toto se bude muset zrealizovat v návaznosti na harmonogram prací opravy
komunikace tak, aby bylo vše hotovo ještě před pokládkou živičného povrchu.
Zároveň má obec Lično zpracován projekt na vybudování nového chodníku od
č. p. 4 v Ličně k č. p. 75 v Ličně. (od Faltových k bývalé hospodě). Realizace tohoto
chodníku by měla být provedena po opravě komunikace, přičemž v rámci opravy komunikace budou instalovány obrubníky k budoucímu chodníku. V současné
době jsou oslovování majitelé sítí k vyjádřením, které je potřebné k vydání stavebního povolení na výstavbu chodníku.
Dále je vyprojektována lávka přes potok u č. p. 62 v Ličně (Jarešovi) tak, aby plynule navazovala na stávající chodník. Zároveň se započíná s pořízením projektové
dokumentace na prodloužení tohoto chodníku až k č. p. 140 v Ličně (Samkovi).
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že je plánováno v blízké budoucnosti poměrně dost nových investičních akcí, které budou finančně náročné.
V návaznosti na plánovanou opravu komunikace zároveň zveřejňuji „Oznámení
o zahájení řízení povolení úplné uzavírky silnice“ Městského úřadu Rychnov nad
Kněžnou, Odboru výstavby a životního prostředí, týkajícího se opravy komunikace
II/320 Voděrady – Lično.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

č.j. OVŽP/9400/17-1682/17/No
Rychnov nad Kněžnou dne 23. března 2017
Vyřizuje: Nováková Lidmila
Oddělení silničního úřadu a úřadu územního plánování
Tel. 494509654, 773759157
Mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
povolení úplné uzavírky silnice
Dne 22. 3. 2017 požádal zhotovitel stavby STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5,
oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové o povolení úplné uzavírky silnice II/320
v rámci rekonstrukce části této silnice v tomto rozsahu:
Uzavřeny budou tyto pozemní komunikace:
II/320 v obci Voděrady (od křižovatky příjezdu Nová Ves) do obce Uhřínovice (včetně
křižovatky na Černíkovice), uzavírka cca 6,360 km.
Objízdná trasa Černíkovice, Byzhradec, Houdkovice, Trnov, Záhornice, Voděrady.
Objízdná trasa pro Bus: Uhřínovice, Ježkovice, Voděrady
podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Termín úplné uzavírky: 24. 4. 2017 – 30. 7. 2017
Osoba odpovědná za stavbu: Ing. Zbyněk Pernica, Strabag a.s., tel. 721468843.
Dnem podání návrhu bylo zahájeno řízení ve věci povolení úplné uzavírky silnice II/320 ve
smyslu ust. § 24 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále pouze zákon o pozemních komunikacích).
V souvislosti s výše uvedeným Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a
životního prostředí, oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze správní řád) zahájení řízení a zároveň oznamuje
termín jednání na den
6. dubna 2017 na MěÚ Rychnov nad Kněžnou, zasedací místnost 100, v 8. 30 hodin.
Do tohoto termínu mohou účastníci řízení podávat své návrhy a připomínky, po tomto
termínu na ně nebude brán zřetel.
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Po konání jednání dne 6.4.2017 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí
a správní
dává
řízení v souladu
ust. § 36 odst.
3 správního
řádu
Po
konání orgán
jednání
dnemožnost
6.4.2017účastníkům
budou shromážděny
všechnys podklady
pro vydání
rozhodnutí
s podklady
pro vydání
rozhodnutí
nim§ ve
dnů od konání
aseznámit
správní se
orgán
dává možnost
účastníkům
řízenía vvyjádřit
souladuses kust.
36 lhůtě
odst. 35 správního
řádu
jednání. Po
tétopro
lhůty
silniční
správní aúřad
ve věci
Do 5spisu
podkladů
seznámit
se uplynutí
s podklady
vydání
rozhodnutí
vyjádřit
se krozhodne.
nim ve lhůtě
dnůaod
konání
řízení mohou
účastníci
u Městského
Rychnov nad
odboru
jednání.
Po uplynutí
tétořízení
lhůtynahlédnout
silniční správní
úřad veúřadu
věci rozhodne.
Do Kněžnou,
spisu a podkladů
výstavby
a
životního
prostředí.
řízení mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru
výstavby a životního prostředí.
Přílohy: mapa se zákresem uzavírky– 3 x list
Přílohy: mapa se zákresem uzavírky– 3 x list
(otisk razítka)
(otisk razítka)

Lidmila Nováková v.r.
Odb.referentka
OVŽP
Lidmila
Nováková
v.r.
MěÚ Rychnov nad
Kněžnou
Odb.referentka
OVŽP

MěÚ Rychnov
nad Kněžnou
Mapy se zákresem uzavírky najdete
na stranách
17 - 19

Drobné připomínky
Rozdělovník, účastníci řízení dle §27 odst.1,2 správního řádu:
Dovoluji
připomenout,
že poplatek
za odpady
je splatný
Strabag
a.s.,si
Naúčastníci
Bělidle 198/21,
Praha
- OZ, Kladská
1082,
Hradec
Králové do 30. dubna tohoto
Rozdělovník,
řízení dle
§27 5odst.1,2
správního
řádu:
Správa silnic KHKp.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
roku.
Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 - OZ, Kladská 1082, Hradec Králové

Obec
Lično,
Byzhradec, Černíkovice,
Trnov
DáleVoděrady,
apeluji
na
důslednější
odpadu
Správa
silnic KHKp.o.,
Kutnohorská třídění
59, Hradec
Králové a sešlapávání plastových lahví. Na kažKrajský úřad KHK, ODSH - dopravní obslužnost kraje, Hradec Králové
Voděrady,
Lično,
Byzhradec,
Černíkovice,
Trnov
déObec
popelnici
je
vyznačeno
vše,
co
do
ní
patří. Pokud nenaleznete na popelnici to, co
MěÚ Dobruška
Krajskývyhodit,
úřad KHK,jeODSH
- dopravní
obslužnost
kraje, Hradec
Králové
chcete
nutné
tento
odpad vhodit
do směsného
komunálního odpadu (do
KŘ Policie KHK, DI
Rychnov
nad Kněžnou
MěÚ Dobruška
HZS
KHK,
Na
Spravedlnosti
2010,
Rychnov
n.Kn.
své
KŘpopelnice
Policie KHK,doma).
DI Rychnov nad Kněžnou
Zároveň
důrazně
žádám,
elektrospotřebiče
nebyly vhazovány do kontejneru
HZS
KHK, Na
Spravedlnosti
2010, aby
Rychnov
n.Kn.
na kov. Valná většina elektrospotřebičů v konečném důsledku obsahuje daleko více
plastu, než kovu. Pro elektrospotřebiče je určen svoz elektroodpadu.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2017
21. 4. 2017 – 23. 4. 2017 jarní termín
8. 9. 2017 – 10. 9. 2017 podzimní termín
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
27. 4. 2017 jarní termín (hodina bude upřesněna)
21. 9. 2017 podzimní termín (hodina bude upřesněna)

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Ze základní školy
Dělání, dělání,
všechny smutky zahání,
dělání, dělání, je lék …
ano, toto „DĚLÁNÍ“ provázelo vyučování po všechny tři zimní měsíce,
Lidmila
aby nás krásně v závěru přenesloDigitálně
do jara.podepsal
Zahrnuje
řadu Nováková
rozmanitých
Datum:
11:29:51
+01:00
aktivit, kterými jsme se snažili školákům zpříjemnit
jejich23.03.2017
každodenní
práci
a současDigitálně
podepsal Lidmila
Nováková
Datum:
23.03.2017
11:29:51
+01:00
ně jim přiblížit něco nového, zajímavého i výchovného.
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LEDEN – Tříkrálové koledování
Do této charitativní akce se naši školáci zapojují již několik let a nejinak tomu bylo
i letos. S písní obcházeli v mrazivém počasí všechny občany, aby získanými finančními dary přispěli na dobrou věc dětem v našem regionu.
ÚNOR – Masopustní čas, setkání s knížkou a Perníková chaloupka
Druhý měsíc v roce patři již tradičně masopustnímu veselí, šibřinkám či karnevalům, kdy je dospělým a dětem povoleno provádět v přestrojení všelijaké taškařiny,
legrácky a skopičiny.
Tento krásný obyčej si připomněli
školáci v rámci činnosti ŠD v místní
sokolovně pod vedením pí vychovatelky Káti Matušovské.
Pro změnu poklidná beseda proběhla v rámci akce, CELÉ ČESKO
ČTE DĚTEM, kdy se žáci naší školy zúčastnili velmi zajímavé besedy
o knihách a veškerém dění kolem
nich, kterou pro ně připravily pracovnice knihovny v Týništi n. Orl.,
U Dubu. Většina školáků nejen velmi pozorně poslouchala, ale taktéž
bystře doplňovala údaje o spisovatelích, pohádkových postavách
a pohádkách samotných.
Poslední den před jarními
prázdninami,
navštívilo naši MŠ divadélko JÓJO
a malým divákům předvedlo krásnou českou pohádku
O perníkové chaloupce. Volná místečka v publiku zaplnili
mladší školáci ze ZŠ (1. a 2.
ročník). Protože se představení líbilo jak dětem, tak i paním
učitelkám, všichni se společně
domluvili zase na květen!
BŘEZEN – lyžování, setkání s klokanem a jarní tvoření
Na přelomu měsíce února a března proběhly jarní prázdniny, které tentokrát korespondovaly se svým pojmenováním. Bylo vlídno a slunečno, děti oprášily kola
i koloběžky, nabíraly nové síly. Až jsme se obávali, že se vytratí většina sněhu
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a lyžařský kurz - SOPTÍKOVO LYŽOVÁNÍ - který jsme měli zadaný
od 6. 3. 2017, nebude moci proběhnout. Naštěstí se tomu tak nestalo a my jsme celkem 5 x vyjeli
do SKI AREÁLU Olešnice v Orlických horách. Skutečnost předčila
naše očekávání – setkali jsme se
s vynikajícím týmem instruktorů lyžařské školičky, kterým jsme
povděčni za vysoce profesionální
a nádherně lidský přístup při vedení
lyžařského kurzu našich školáků. Díky jim můžeme hrdě prohlásit, že každý z naší
školy dnes lyžuje s chutí a rád! Proto tuto sportovní aktivitu zařadíme pravidelně do
školního vzdělávacího programu.
Dne 17. března se žáci 2. až 5. ročníku naší školy zapojili do mezinárodní
soutěže Matematický klokan 2017. Ti
mladší (2. a 3. roč.) řešili úkoly kategorie
CVRČCI a starší (4. a 5. roč.) byli zařazeni do kategorie KLOKÁNCI. Všichni
přistupovali k úkolům zodpovědně a po
skončení práce se shodli, že jsou řádně vyčerpáni. Ve čtvrtek dne 23. 3. se
v odpoledních hodinách v prostorách
ZŠ konala v pořadí již druhá „Jarní tvořivá dílna“ pro zájemce z řad dětí, rodičů, rodinných příslušníků a dalších občanů – místních i přespolních. Příchozí
si mohli vyrobit mističku na jarní osení
v podobě keramického ježka nebo závěsný pletený věneček z pedigu.
Organizátorky celé akce - pí učitelky Teplá a Remešová - slavnostně vyzdobily celou školu krásnými jarními dekoracemi. Největší radost měly ze zručných
a příjemně naladěných účastníků, kteří ke zhotovení vkusných estetických výrobků
přidali jako bonus dobrou náladu a úsměv ve tváři!
Poslední březnový týden se nesl ve znamení kontrol. V celé příspěvkové organizaci proběhla ze strany SIBP a na pracovišti MŠ kontrola KHS. Nebyly shledány
žádné podstatné nedostatky, pouze bude třeba odstranit pár „maličkostí na kráse.“
DUBEN a KVĚTEN – období zápisů
Podle předběžných údajů přijde letos k zápisu do 1. ročníku ZŠ asi 10 dětí (duben)
a v květnu zapíšeme nové děti do MŠ. Od 1. 9. 2017 se dokonce nazývá docházka
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předškoláků povinným předškolním vzděláváním. O tom však
až v jiném čísle zpravodaje.
Mimochodem – víte, ve kterém slavném českém filmu
klokan přiletí v dubnu?
Pěkné jaro roku 2017 plné sluníčka, pohody a zdraví
Vám přeje jménem všech školáků a zaměstnanců školy
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

Mateřská škola
První tři měsíce roku 2017 jsou již za námi, a tak mi dovolte krátké ohlédnutí
a připomenutí si akcí, které jsme prožili společně v naší mateřské škole.
V lednu jsme se věnovali zimě jako ročnímu období. Povídali jsme si o zimních
sportech, o zvířátkách v zimě, o polárních krajích. Naučili jsme se „Eskymáckou
písničku“ Jarka Nohavici. Krásné a pravé zimní počasí nám umožnilo vše si naplno
vyzkoušet, poznávat vlastnosti sněhu, ledu, užít si zimních radovánek. Některé děti
se naučily lyžovat, jiné bruslit, někdo pekáčoval nebo jen stavěl sněhuláky.
První
kulturní
akcí letošního roku
byl houslový koncert „Písničky pana
Uhlíře“. S prožitkovým programem
s prvky muzikoterapie
„Muzikohraní“,
k nám již poněkolikáté zavítal pan
Michal Štursa. Formou pohádky „O
kouzelných hudebních nástrojích“ se
měly děti možnost
seznámit (a zahrát
si) na šamanské
bubny, různé zvonky
a činelky, indiánská chřestidla… Pro děti, které ve školce odpočívají navíc s relaxačním programem „uspávání“ – po obědě si na lehátkách děti poslechly pohádku
doplněnou hrou na zvonkohru a zpěvem indiánské ukolébavky.
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Měsíc únor byl významný především pro předškoláky. Tradiční „Hru na školu“
jsme zakončili návštěvou základní školy. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak se sedí
v lavicích nebo píše na tabuli
a sledovaly práci starších kamarádů. Poslední únorový týden
patřil reji karnevalových masek.
Březen - příchod a vítání jara.
Na rozloučenou s Paní Zimou
jsme společně hodili do potoka Moranu a při slovech „Zimo,
zimo, táhni pryč… ji zamávali.
Již dvakrát zavítalo do naší
školky úžasné divadélko Jójo
ze Svitav. Nejprve s pohádkou
„Perníková chaloupka“, podruhé
s „Popletenou pohádkou“. Obě
divadelní představení měla nejen u dětí velký úspěch.
Blíží se čas Velikonoc, svátků jara. S dětmi si ve školce
připomínáme staré zvyky a tradice. Barvíme vajíčka, pečeme
beránka, sejeme obilí, holčičky
i kluci koledují. Po Velikonocích
začneme s přípravou besídky
pro maminky ke Dni matek.
Krásné jarní dny
plné sluníčka
a pohody přejí děti
a zaměstnanci MŠ
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TJ SOKOL Lično
Bruslení a hokej
Právě uplynulá zima byla pro vyznavače zimních sportů
štědrá a dopřála dětem do sytosti ledu i sněhu. Díky mladým Sokolům, zejména Tomáši Vilímkovi (a řadě dalších)
byla po dobu šesti neděl každodenní nabídka bruslení
i večerní. K tomu se ještě uskutečnily dva zápasy, ženatí vs. svobodní (21. a 28. 1. 2017). Po celou dobu byl led velmi kvalitní, jistě
také díky tomu, že Aleš Padrián zkonstruoval funkční a účelnou ledovou „rolbu“.
V uvedeném období to na ledě prostě řečeno žilo.
Biatlon
Také sněhu byl dostatek, a tak, jak je teď v celém Česku populární, zorganizoval Honza Plašil v Ličně dva biatlonové závody. Ty přilákaly na start desítky účastníků všech věkových kategorií. Trať
Výsledky: 4. února 2017
v okolí sportovního areálu TJ Sokol Lično byla
Jméno
Výsledný čas Pořadí
dokonale promyšlená a důmyslně postavená. Markéta Poláková
51:31
12
Start byl v samém centru areálu a závodní Standa Polák
okruh vedl po okolních loukách přes lávku, kte- Laďka Padriánová
47:54
9
rá byla speciálně zkonstruovaná pro tyto zá- Aleš Padrián
Eva Jouklová
40:53
3
vody, střelnice byla na fotbalovém hřišti, terče Pepa Zárybnický
byly dokonalé, střílelo se diabolkami ze vzdu- Hana Dokulilová
53:38
13
chovek. Prostě senzační!! Včetně občerstve- Míra Padrián st.
Pokorná
ní. Závody proběhly v termínech 28. 1. a 4. 2. Petra
53:49
14
Petr Kašpar
V sobotu 4.2. 2017 ve smíšených štafetách do- Jana Samková
54:08
15
spělých a dětí. Dalšími kategoriemi byly štafety Roman Samek
Martina
Čermáková
mužů a individuální závod předškolních dětí.
41:33
4
Jan Horák
Celkem tedy startovalo v sobotním odpoledni Jana Pokorná
47:32
8
43 závodníků. Nejmenší závodníci - Julinka Jarda Škorvánek
Bašová, Máťa Padrián a Lukášek Plašil běželi Kamila Bašová
60:40
16
150 metrů a za asistence tatínků odstříleli po- Honza Baše
Kajda Kapounová
40:47
2
ložku vleže. Ve smíšených štafetách dětí star- Zdenda Kapoun
tovali Eliška Padriánová a Honza Baše, Míša Irča Čeplová
48:37
10
Čeplová a Prokop Kapoun, kteří tuto katego- Aleš Zárybnický
Kuckirová
rii vyhráli, každý odjel jeden závodní okruh Martina
50:34
11
Sergej Kuckir
(1200m) a střílel vleže. Hlavní kategorii smí- Klára Janíková
42:13
6
šených štafet dospělých se zúčastnilo 16 dvo- Vašek Janík
jic. Každý z dvojice běžel dva okruhy a střílel Janďa Plašilová
38:21
1
Honza Plašil
jednou vleže a jednou vestoje. Za každý ne- Dáša Klapalová
42:04
5
sestřelený terč se běželo trestné kolo (100m), Míra Klapal
respektive trestná kola běžel muž. První Nikča Klapalová
43:00
7
skončili Janďa a Honza Plašilovi, druzí Kajda Dan Ludvík
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Výsledky: 28. ledna 2017
výsledný čas

pořadí

Jedlinský Míra

39:30

17

Samek Roman

38:05

16

Vilímek Tomáš ml.

29:31

9

Burkat Honza

27:48

6

Dokulil Petr

37:31

14

Zárybnický Pepa

28:58

7

Baše Jan Ing.

46:05

19

Klapal Josef

25:40

4

Padrián Míra st.

34:38

13

Padrián Míra ml.
+ Vojta

42:14

18

jméno

a Zdenda Kapounovi a třetí Eva Jouklová
a Pepa Zárybnický. Mezi muži zvítězil Tomáš Vilímek ml. a Saša Kuckir před dvojicí
Pepa Klapal a Láďa Borovský.
Dětský karneval
Dětský karneval se konal v sobotu 21. 1.
v odpoledních hodinách. Pořadatelé zaměnili
tělocvičnu za ledovou plochu a děti byly velmi spokojené. Bruslilo se, soutěžilo v různých
disciplínách i o nejhezčí masku a odměnou
pro všechny byly drobné ceny a sladkosti.

Výroční členská schůze
V pátek 20. ledna od 18 hod. za účasti 40 člePoslušný Josef st.
30:21
10
nů TJ ze 134 proběhla výroční členská schůKašpar Petr
31:51
11
ze, kde zazněla zpráva o činnosti v roce 2016,
Padrián Aleš
27:43
5
plán práce na rok 2017, zpráva o hospodaření
Plašil Honza
23:09
2
a rozpočet na další rok. Mezi nejvýznamVoda Tomáš
25:10
3
nější splněné úkoly roku 2016 patří reŠesták Martin
37:32
15
konstrukce vodovodních instalací a sprch
Tichý Pavel
22:17
1
v šatnách tělocvičny a nejdůležitější pro rok
Zárybnický Aleš
29:02
8
2017 – rekonstrukce střechy nad klubovJaník Vašek
34:32
12
nou u hřiště, která je mimochodem v tomto čase již hotová (díky Martinu Šestákovi
a deseti dalším členům, stalo se tak 25. 3. 2017).
Tělocvična
Zaznamenáváme zvýšený zájem o využití tělocvičny. Je to zejména ZŠ a MŠ, pravidelně zde přes zimu cvičily ženy a také jednotlivci, mladí fotbalisté ad. skupiny ve
sportech zde běžných, jako např. florbal, ping pong, badminton, posilování a individuální příprava na atletické závody naší mládeže. 1. dubna získala Janička Samková bronzovou medaili v krajském kole atletického víceboje v Hořicích. Už léta se ve
výboru zabýváme záměrem postavit novou větší tělocvičnu. Zatím je to v rovině úvah
a „snů“. Myslíme si, že by vzhledem ke stoupajícímu počtu obyvatel a nutnosti
poskytnout zájemcům pestré a kvalitní možnosti trávení volného času na vesnici,
bylo naplnění tohoto cíle pro obec a její obyvatele velmi přínosné.
Ostatky
V počtu 44 masek pochodoval letošní maškarní ostatkový průvod za doprovodu hudby Valanka napříč Radostovicemi, Ostašovicemi a jako vždy Lično zbylo
na závěr. Každého, koho jsme navštívili, byl k nám velice štědrý a touto cestou
bych ještě jednou Vám všem rád poděkoval!! Prostředky budou účelně využity
k sportovně tělovýchovné činnosti, anebo ke zvelebování našich sportovišť.
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Vepřové hody
Sedmdesát osob včetně obsluhy a dětí jsme přivítali v sobotu 18. března
v klubovně na ochutnávce vepřových specialit. Polévka z ovaru, kroupy, prejt, jitrnice, tlačenka, výpečky, zabíjačkový guláš. Chladné a deštivé počasí takovému
hodování přálo. Všem chutnalo a bylo veselo. Tak snad zase za rok.
Oprava střechy
Po dva roky odkládaný úkol je splněn. Jak výše zmiňuji, pod odborným vedením
a samozřejmě i s patřičným pracovním nasazením Martina Šestáka, máme na
klubovně u hřiště novou střechu. Starý a popraskaný vlnitý eternit (nechali jsme
jej zlikvidovat odborné firmě) byl nahrazen novým trapézovým plechem s povrchovou úpravou, která zajišťuje jeho dlouholetou životnost, a my přestáváme mít
obavy, že případný prudký déšť poškodí nové vnitřní vybavení. Nebyla to jen nová
krytina, ale i nové latě, nové spodní fólie proti vlhkosti, nová tepelná izolace, nový
komín a úprava svodů dešťové vody. Zbývá už jen vylepšení novými podhledovými palubkami. Přínosné na celé akci je také to, že jsme ušetřili nemalé prostředky
za práci. Nabídky tří firem byly podstatně dražší. Dohoda o tzv. „akci Z“ vznikla
při úklidu po PIVOZÁŘÍ, kdy se Martin s kolegy a kamarády (zahrádkáři) nabídli,
že to tak uděláme „Z“.
Sokolík
Sezóna 2017 na sportovišti Sokolík byla zahájena 4. března a nyní už je
v běžném v provozu, zejména pátky jsou plné. Opravili jsme po zimě popraskané
sítě, nainstalovali fotbalové branky, tenisové sítě, lavičky a další příslušenství.
Těmi prvními hráči byli „jednašedesátiletý“ a „osmapadesátiletý“. Mládež se ještě
neprobudila ze „zimního spánku“ ???
Velikonoční pochod
Velikonoční pochod se uskutečnil v neděli 16. dubna. Startovali jsme od tělocvičny ve 13 hod. a nabízel se pochod na „Osičinu“, s občerstvením ve Vojenicích.
Další práce
Nejbližší pracovní úkol většího rozsahu bude rekonstrukce osvětlení v tělocvičném sále. Dále běžný úklid v areálu po zimně a udržování sportovišť a okolí
v takovém stavu, aby se Vám dobře sportovalo a cítili jste se u nás dobře.
Pozvánka na příští akce
l Čarodějnice 30.4.
l Ličenské kolečko 20.5.
l Tenisový turnaj – květen
l Ličenský víceboj 10.6.
l 32. Nohejbal 1.7.
		

		
Za TJ SOKOL
František Talavašek
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SDH Lično
Dne 13. ledna se konala valná hromada. Starosta bratr Petr
Dokulil přednesl zprávu, kde přítomné v krátkosti seznámil
s činností v uplynulém roce a s úkoly pro rok 2017. Stav členské
základny ke dni 31. 12. 2016 byl 113 členů. Proběhla volba zástupců na Shromáždění delegátů SDH, kterého se 25. 03. 2017
zúčastnil mimo jiných i bratr František Štěpánek jako čestný host
(zasloužilý hasič). Na shromáždění byl zvolen za zemřelého Antonína Ulricha nový starosta OSH, ze dvou kandidátů počtem 49 hlasů z celkových 93,
Jiří Řeháček.
Dne 04. 03. 2017
se děti zúčastnily
v
Provozu
u Dobrušky Uzlovačky. Z 19-ti
družstev obsadilo
Lično 10. místo
a Vanessa Nicol
Dostálová
byla
v
jednotlivcích
z 35-ti účastníků
dvacátá.
Na 01. 04. 2017
ve
spolupráci
s místními zahrádkáři jsme uspořádali
Velikonoční
pletení pomlázek a při té příležitosti i jarní úklid ve zbrojnici. Dne 13. 5. 2017 se
v Domašíně uskuteční okrsková soutěž.
Dalším záměrem k rozvoji našeho sboru je pořídit za prodanou Avii nový automobil. Rozhodli jsme se zkusit štěstí a přihlásit se do výběru na nákup z dotací,
50% by činily dotace státu, 30% z kraje a zbývajících 20% ceny by zaplatila obec.
Pro obec je to velmi výhodná investice. Vybrali jsme vůz Ducato ve velice slušné
výbavě. Vozidlo by mělo sloužit především k převozu dětí na soutěže a na drobné
zásahy.
Na léto se pro děti za přispění obce připravuje již 3. ročník putování po Orlici
v kanoích.					
Za výbor SDH Lično,
Václav Kopecký
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Noc kostelů
I my se letos již podruhé připojujeme k 9-ti
leté tradici Noci kostelů, která bude, stejně
jako v předchozích letech, opět příležitostí
pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a v kouzelné večerní a noční
atmosféře zde nabídnout možnost setkaní se spolu prostřednictvím hudby, umění, zážitku…
Zveme tímto vás všechny strávit krásný a nevšední letní podvečer
v pátek 9. 6. 2017 trochu jinak do našeho kostela Zvěstování Panně
Marii v Ličně.
Farní úřad Lično

Modelářský kroužek Kostelec nad Orlicí
zaměřený na železniční modelářství,

nabízí členství a možnost zajímavého vyžití v modelářství
dětem od 10 let.
Kroužek můžete nezávazně navštívit každou středu přímo
v klubovně od 15,30 hod do 18,00 hod.
S kroužkem jezdíme na výstavy i do zahraničí.
Vedoucím kroužku je p. Petr Urban, tel. 732 171 538
Děti se mohou přihlásit též u p. Karla Veselky, Ostašovice 28,
tel.: 605 377 559, který je ochoten zajistit
i dopravu do Kostelce a zpět.
Klubovna se v Kostelci n. Orl. nachází naproti Poště přes křižovatku
ke stadionu – adresa Příkopy č. p. 530 – upoutávka Modeláři.
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Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2017
Naši oslavenci

Jméno		     Bydliště
96 let
Jaroslav Flégel
88 let
Vlasta Kašparová
Anna Zemanová
87 let
Marie Plašilová
86 let
Hana Kollertová
85 let
Anežka Zaňková
84 let
Marie Říčařová
Josef Falta
82 let
Růžena Kulhavá
Jaroslav Vilímek
80 let
Bedřich Dürr
75 let
Růžena Dürrová
70 let
Božena Bartošová
Ludmila Najmanová
Alena Vilímková

Děčín
Lično
Lično
Lično
Ostašovice
Lično
Ostašovice
Lično
Lično
Lično
Radostovice
Radostovice
Lično
Lično
Lično

60 let
Václav Kopecký
Petr Valenta
Jarmila Fňouková

Lično
Lično
Ostašovice

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Rozloučili jsme se

Jméno			
Bydliště
Antonín Izák
Lično
Čest jeho památce!

Noví občánci

Jméno		     Bydliště
Jáchym Vostřez
Žofie Zárybnická
Veronika Šestáková
Alexandr Plachý

Lično
Lično
Lično
Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Přistěhovali se

Jméno		     Bydliště
Martin Klicnar

Radostovice

Nového spoluobčana mezi námi
srdečně vítáme!
Za SPOZ Lenka Podolská
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