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Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
Obce Lično
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Lično. se na svém zasedání dne 27. 9. 2016 usnesením
č.13, bod 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Obec Lično touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
(1)

(1)

Čl. 2 Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení
a data narození osob, za které poplatek platí.
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Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů  ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného
domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V
případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby,
ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena
orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku,
na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v
důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 4 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je
obsaženo v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního
roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
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Čl. 5 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
(3) Poplatek je možno uhradit:
a) převodem nebo složením hotovosti na účet správce poplatku č. ú.
1240139399/0800
b) složenkou
c) v hotovosti do pokladny správce poplatku
Při jakémkoliv z těchto způsobů platby je vždy nutné uvést variabilní symbol k určení poplatníka, který se skládá z: 13400 + č. p. pro část Lično
(např. 13400104 nebo 13400005)
                        z: 13404 + č. p. pro část Ostašovice (např. 13404003)
                        z: 13406 + č. p. pro část Radostovice (např. 13406016)
Čl. 6 Osvobození a úlevy
(1)  Od poplatku se osvobozují:
a) Poplatníci mající v obci trvalý pobyt, kteří se po dobu celého kalendářního
roku zdržují za hranicemi České republiky,
b) Poplatníci mající v obci trvalý pobyt, o nichž je správci poplatku známo
z úřední činnosti, že se po dobu celého kalendářního roku zdržují mimo
obec Lično, včetně jejích částí Radostovice a Ostašovice,
c) Poplatníci mající v obci trvalý pobyt, kteří hodnověrným způsobem prokáží, že se po dobu celého kalendářního roku zdržují mimo obec Lično, nebo
její místní části Radostovice a Ostašovice,
d) Poplatníci mající v obci trvalý pobyt, s místem trvalého pobytu v sídle
ohlašovny, pokud nebude známo, že se fyzicky zdržují v obci Lično, nebo
místních částech Radostovice a Ostašovice,
e) Děti mající v obci trvalý pobyt, po dobu prvních 12-ti měsíců svého života, pro výpočet osvobozené částky se analogicky použije ustanovení
čl. 4, odst. 3.
(2) Úleva se neposkytuje.
Čl. 7 Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(1)
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Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají
za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení
jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní
úřad poplatek jednomu z nich.
Čl. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2015 Obce Lično o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.
Příloha č. 1 vyhlášky č. 1/2016
Stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2017
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
a rok 2015:
Fakturovaná částka na směsný odpad za rok 2015 celkem Kč 282.018,40
Počet poplatníků k 31. 12. 2015 + cizinci k. 1. 1. 2016            Kč
673,00
Částka na jednoho poplatníka za svoz komunálního
odpadu pro stanovení výše podle čl. 4 bodu 1b) činí               Kč
419,00
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Vlastnictví hospody v Ličně
Na veřejném zasedání, které proběhlo 28. 6. 2016, Zastupitelstvo obce Lično rozhodlo o zakoupení nemovitosti č. p. 75 v Ličně. Je to budova, kterou většina obyvatel
v Ličně důvěrně zná, nemusím ji blíže představovat, jelikož se jedná o starou
Ličenskou hospodu.
V minulém zpravodaji jsem tuto informaci nemohl prezentovat, jelikož o koupi
bylo rozhodnuto, až když zpravodaj byl v tisku. Takže se pokusím v krátkosti vysvětlit hlavní důvody, které vedly k rozhodnutí o zakoupení této nemovitosti.
V poslední době jsem si všiml, že nemovitosti v blízkém okolí, které byly dlouhá léta
v nabídce realitních kanceláří a byly prakticky neprodejné, tak se pozvolna začaly
prodávat. Důvody souvisí s rozvojem průmyslové zóny v Kvasinách, která shání další
a další zaměstnance. Noví zaměstnanci dojíždí nejen z širokého okolí, ale
i z ciziny. No a to je ten důvod, proč se zkupují dříve neprodejné nemovitosti –
staví se z nich ubytovny.
Při různých setkáních s okolními starosty navzájem konzultujeme různé problémy, se kterými se v běžném životě potkáváme. Nu a zaznamenal jsem, že
v místech, kde je ubytovna například pro zaměstnance Škoda Auto v Kvasinách,
řeší obecní radnice problémy, které zaplať pán Bůh, v Ličně nemáme.
Ubytovaní lidé, kteří jsou často jiné státní příslušnosti, mají jiné návyky, na které pohlíží místní obyvatelé poněkud s despektem. Nebudu se konkrétně o těchto
návycích rozepisovat, jistě si každý dokáže vytvořit vlastní představu. Vždy to
však končí tím, že někdo přijde na příslušný úřad se stížností a žádá nápravu.
No a obecní úřad má problém. Má řešit situaci v nějaké ubytovně, která je v soukromém vlastnictví, a v rukou nemá žádný odpovídající legální nástroj, který by
mohl použít k vyřešení situace. Tudíž problémy přetrvávají, a občanské soužití je
narušeno.
To je ten hlavní důvod, proč se zastupitelstvo rozhodlo zakoupit budovu č. p. 75
v Ličně. Aby zde nebyla ubytovna. Opakuji - n e b y l a ! Prozatím ještě nemáme rozhodnuto, jakým způsobem s budovou naložíme, ale důležité je to, že dovnitř neteče,
uvnitř je sucho. Požádal jsem pokrývače, aby obešel a zprovoznil okapové žlaby
a svody, aby netekla voda po zdi. V nejbližších dnech bude svolána brigáda na
vyklizení vnitřních prostor. Brigádníci se již sami nabídli. Termín na tomto místě
uvádět nebudu, jelikož v okamžiku, kdy bude zpravodaj vytištěn, tak již bude po
brigádě.
Takže tolik na vysvětlenou. Zbývá jen sdělit těm, ke kterým se tato informace
nedostala, že prodejní cena této nemovitosti v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl
o prodeji, byla 1 500 000 Kč. Po vzájemných jednáních se podařilo uzavřít dohodu tak, že kupní cena nemovitosti včetně odměny realitnímu makléři byla 1 300
000 Kč, přičemž obec uhradí daň z převodu nemovitostí finančnímu úřadu ve výši
4% z kupní ceny a náklady na vklad na katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Poděkování obyvatelům obce
V minulých vydáních Obecního zpravodaje byli obyvatelé seznámeni se situací
v oblasti odpadních vod. Jak všichni víte, 2x ročně se odebírají vzorky odpadních vod
na určených místech. Stav těchto vzorků byl tristní. Bylo tedy nutno učinit nějaké
kroky, které by vedly k nápravě stavu, aniž bychom chtěli obyvatele nějak zbytečně
strašit nebo používat další nepopulární opatření. Po Ličně tedy chodili dům od domu
paní Monika Hejnová a Jaroslav Tomas a vysvětlovali situaci, seznamovali s problematikou, odpovídali na dotazy a předávali informace.
Musím říci, že jsme všichni, co se touto problematikou zaobíráme příjemně překvapeni přístupem a pozitivní reakcí valné většiny obyvatel obce. Lidé otevírali septiky,
vyváželi jímky, čistili vše co nebylo třeba x let čištěno, a zpětně informovali obecní
úřad o tom, jaké opatření provedli k dosažení potřebného stavu (pokud samozřejmě
bylo třeba nějaké opatření provést). Opravdu velmi a velmi děkuji všem sousedům za
aktivní a pozitivní přístup k této akci. Moc si toho vážíme.
Jelikož nejvíce septiků a jímek se vyvezlo až po žních, budou letošní podzimní
výsledky odebraných vzorků odpadních vod ještě ne zcela dobré, ačkoliv předpokládám, že k jistému zlepšení dojde. Jsem ale velmi zvědav na jarní vzorky, tam již
by měl být opravdu znát výrazný pozitivní posun. Informaci určitě sdělím v některém
z dalších vydání obecního zpravodaje.
V neposlední řadě musím ještě sdělit jednu důležitou věc. Někteří obyvatelé, kterých je samozřejmě menšina, nereagovali žádným způsobem na tuto akci. Lidé samozřejmě vědí velmi dobře o situaci ve svém nejbližším okolí, tak už to prostě bývá.
Někoho mrzí, že nějaké kroky učinil a jeho soused nikoliv. Obec Lično samozřejmě
nebude o své vlastní vůli aktivně sdělovat vodoprávnímu úřadu tyto informace, které
má k dispozici.
Může se však stát, že vodoprávní úřad přijde na kontrolu a bude chtít odebrat
vzorky přímo na některém místě, kde se vypouští odpadní vody do kanalizace. Pak
je obec povinna předložit veškerou evidenci, kterou má k dispozici. No a k dispozici
máme i materiál, kdo, kdy vyvážel a nevyvážel své odpadní zařízení. Jistě si každý
dokáže spočítat, že kontrola nepůjde tam, kde je vše v pořádku.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Základní škola
Jako každoročně se s prvním zářijovým dnem otevřely školní dveře,
abychom mohli mezi sebou uvítat nové školáčky 1. ročníku a ostatní již
ostřílené žáčky. Po dlouhé době jsme zapsali do statistiky počtu prvňáčků krásné číslo - 8!
6 dívenek a 2 chlapci přišli v doprovodu svých rodičů i prarodičů, aby
si užili tento slavnostní den a vyslechli spoustu povzbudivých slov z úst pedagogů a
pana starosty na právě započaté cestě za vzděláním.
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Zleva: Laura Šmídová, Anežka Plašilová, Žofie Matušovská, Natálie Kopecká,
Tadeáš Poslušný, Jana Samková, Jakub Tomeš, Michaela Dvořáková
Letos naši školu navštěvuje celkem 26
dětí. Krásné zářijové počasí jim stále
připomínalo prázdniny, takže přechod
k pravidelné školní práci vyžadoval od
pedagogů hodně sil a pochopení. Obloha bez mráčků a příjemné teploty však
na druhou stranu umožnily spoustu
aktivit, jako např. turistický den okolím
Lična, které jsme neplánovaně prožili s naší MŠ; tělesná výchova nevyžadovala teplé
strojení, protože stačil jen krátký rukáv a školní družina se taktéž ve školní budově
zdržovala minimálně. Počasí přálo i první přírodovědné besedě o dravcích, kterou
pro děti připravil sokolník pan Karel Najman. Na počátku téměř všichni školáci identifikovali na sloupcích jen sedící ptáky. V závěru bez problému poznali káně, výra,
poštolku, jestřába, orla a raroha!
Během školních prázdnin se v obou budovách
prováděly potřebné práce,
o kterých se zmíní ve svém
příspěvku i vedoucí učitelka MŠ a vedoucí ŠJ. Velké
poděkování patří zřizovateli naší školy – Obci Lično –
za finanční podporu a tolik
potřebnou dopomoc
při všech opravách, úpravách, stěhování apod.
Ve
školním
roce
2016/2017
nás
čekají
i nové legislativní změny ohledně inkluze – práce s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami a taktéž s dětmi nadanými a mimořádně nadanými.
S těmi se v letech minulých ihned spěchalo do pedagogicko-psychologické
poradny. Dnes se začíná s individuálním přístupem k výše jmenovaným
školákům a dále s I. stupněm tzv. podpůrných opatření, o kterých rozhoduje
školní poradenské zařízení, tvořené
v podmínkách naší málotřídní školy
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všemi pedagogickými pracovnicemi. Vyšetření
v odborném pracovišti následuje až poté, kdy
se výše jmenovaná opatření projevila jako neúčinná.
V tomto školním roce bychom chtěli společně s MŠ dosáhnout na finanční prostředky
z dotací EU – OP VVV (Operační program
VĚDA – VÝZKUM - VZDĚLÁNÍ). O dalším
průběhu a vývoji Vás budeme zajisté v příštím
čísle informovat.
Poslední novinkou je otevření nového zájmového útvaru pro žáky školy s názvem
„ŠIKULOVÉ.“ Pod vedením pí učitelky Lucky
Remešové budou přihlášené děti pravidelně
1 x za 14 dní pracovat s netradičními materiály
a s méně známými technikami i metodami, na
které není v běžných hodinách tolik času. Významnou měrou bude využívána keramická pec, neboť práce s hlínou bude jednou z prioritních činností.
Vzhledem k tomu, že nejvíce změn během prázdnin doznala školní kuchyň s jídelnou, byla požádána vedoucí ŠJ o bližší informace:
Školní jídelna
Letošní prázdniny probíhala částečná renovace kuchyně. OÚ Lično nám odsouhlasil nákup myčky a profesionálního kuchyňského robota. Proto jsme museli podstoupit i určité úpravy - instalaci rozvodů vody, elektřiny, následné zazdění, vyspravení
dlažby a konečně i výmalbu kuchyně. Tím také došlo k jinému rozestavění nábytku
a zařízení kuchyně. Dále jsme nakoupili nové talířky s dětskými motivy pro naše nejmenší. Školní děti mají k dispozici taktéž nové talířky a sklenky na pití. Pro zpříjemnění prostředí školní jídelny jsme zakoupili nové ubrusy a obrázky na zeď s motivem
Medvídka Pú a jeho kamarády.
Do konce roku 2016 nám pravděpodobně přibude ještě další silný pomocník - konvektomat. Používá se pro úpravu pokrmů - vaření a pečení pomocí páry. Konvektomat sehnali páni Kubec Jaroslav ml. a st. za velmi příznivých podmínek.
Z Prahy jej dopravili výše jmenovaní, za pomoci p. Hartmana. J. a p. Vilímka
T. - starosty. Za tuto skvělou práci a „dřinu“ jim patří naše velké poděkování!
Krásné podzimní dny všem přeje team školní jídelny.  
Denisa Demčenková a Jaroslava Šabatová
Velké poděkování je třeba vyslovit i výše jmenovanému teamu ŠJ, neboť díky jejich
snaze se nám v jídelně velmi líbí a nebezpečně nám chutná!
Pokud Vás zajímají malé, ale důležité informace, tak pro Vaši představu:
l vánoční jarmark včetně koled bude
l sběr starého papíru, elektro odpadu a třídění odpadů stále pokračuje
l jsme zapojeni do projektu OVOCE DO ŠKOL
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l pondělí patří Zdravovědě
l každý čtvrtek odpoledne se v naší ŠD bude sportovat
l pátek je věnován činnosti zájmových útvarů Angličtina a Počítače
l pro malý zájem nebude otevřen kroužek vyšívání (Dovedné ruce)
l bezhotovostní platbu stravného využívá většina rodičů
l Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 bude zveřejněna do 31. 10. 2016
     na www stránkách školy
Pro trochu nostalgie je připojen pro všechny čtenáře Ličenského zpravodaje úryvek z textu písně Zdeňka Svěráka:
Září, září,
na léto jde stáří,
zlaté slunce září
malátně a s únavou

Žáci, žáci
ve slohové práci
píší, jak nám ptáci
mizí nad hlavou.

Švestky se modrají,
jablka sládnou,
podzim jde po kraji,
rybníky chladnou.

Obal se pavoučku
hedvábnou nití,
ulétni podzimu
nebo tě chytí ...
Příjemný vlídný podzim prohřátý paprsky sluníčka
a plamínky ohníčku přeje všem čtenářům!
Mgr. Marta Kopecká,
tř. učitelka a ředitelka školy ZŠ a MŠ v Ličně

Mateřská škola
Skončily prázdniny a začal nový školní rok. Pro některé rodiče a děti se změnil
rytmus dne a začalo něco nového. Školka je místo, kde se děti setkávají s novým
prostředím, kamarády, učitelkami. V prvních dnech si sice někteří popláčí, ale obavy a nejistota se postupně rozplynou, problémy se vyřeší a nenápadně se všichni
„zaběhnou“ a zvyknou si. Naučí se spolupracovat s ostatními, brát zřetel na potřeby
jiných, trpělivosti, ohleduplnosti, kamarádství.
V letošním školním roce je k docházce zapsáno 24 dětí. V září jsme se poprvé
setkali s Ivuškou Jarešovou (Lično), Sárinkou Kotyzovou (Černíkovice), Karolínkou
Novákovou (Lično), Rozárkou Vaškovou (Hoděčín) a Sebíkem   Hanákem (Olešnice). Během školního roku nastoupí do školky Jonášek Pšenička (Ostašovice)‚
a Honzík Šrámek (Radostovice).
První měsíc školního roku ještě nebyl u konce a děti se již zúčastnily výstavy
akvarijních rybiček v Rychnově n. Kn. a zajímavé přednášky o sokolnictví na zahradě základní školy.
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V říjnu přivítáme v mateřské škole kouzelníka RENA
a společně s dětmi ze základní školy pojedeme do
Kostelce n. Orl. na divadelní pohádku „Sůl nad zlato“.
V říjnu také začnou přihlášené děti chodit na kroužek angličtiny a předškoláci cvičit do
sokolovny.
Děkujeme panu Benešovi,
který o prázdninách opravil
a natřel lehátka pro odpočinek dětí a OÚ v Ličně za nákup nových matrací a polštářků vhodných i pro alergiky.
Všem čtenářům Zpravodaje přejeme krásný barevný podzim!
Děti a zaměstnanci mateřské školy

TJ SOKOL Lično
Sportovní činnost
V sobotu 2. července se v našem sportovišti uskutečnil 31. ročník tradičního pouťového nohejbalového turnaje. Účast byla nejslabší v celé dlouhé historii i přes vlídné počasí, precizní organizaci
a hodnotné ceny od našich stálých partnerů (obec Lično, Sanap Kostelec n. Orl., Motorsport Kopecký Kostelec n. Orl., HDB Týniště
n. Orl., Ekooil Lično, pekárna Lično, Uniprint Rychnov n. Kn., Agrico Týniště
n. Orl., Triztal Lično). Sportovní trofeje, poháry do soutěže věnoval Sokol Lično.
Zlatý za první místo získali Janečkovi psi, stříbrný Gulášci a bronzový si odvez-
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lo družstvo MIX. Na sedmém místě (posledním) stanuli místní borci. Počasí po
celou dobu turnaje bylo shovívavé a průtrž mračen přišla těsně po udělení cen.
Již dnes Vás zveme na 32. ročník (01. 07. 2017).
TURNAJ MISTRŮ VE ČTYŘHŘE 2016
V sobotu 17. září se za celkem
ideálního počasí uskutečnil tenisový turnaje ve čtyřhře. Letošního
ročníku se zúčastnilo 6 deblových
párů. Turnaj se hrál systémem
„každý s každým“. Z vítězství se
radovala dvojice ve složení Tomáš Voda a Láďa Resl, druhou
příčku obsadil pár Milan Koráb
a Sláva Císař. Na bronzovém
stupínku se umístila dvojice Pepa

Zárybnický a Roman Škop.
Čtvrté místo obsadila jediná
smíšená dvojice celého turnaje ve složení Eva Šlapetová a Standa Koráb, páté
místo obsadil Martin Šesták
a Milan Dostál a na šestém
místě se umístil deblový pár
ve složení Honza Kopecký
a Míra Padrián.
Pracovní činnosti
V červnu jsme zahájili rekonstrukci vodoinstalace v původním sociálním zařízení. Odstranili jsme staré pozinkované a již zkorodované potrubí, jakož i v zemi
uložené uzávěry a vodoměr, staré odpady a vše vyhotovili nové. Vznikly tak dvě
nové sprchy s moderními obklady, prostory jsme vybavili novými dveřmi a novým
osvětlením. Vše je již pro naše sportovce k použití. Na pracích se podíleli zedník
a obkladač, pan Miroslav Řehák z Opočna, instalatéři Stanislav Zeipl a Šitina a elektrikář Zdeněk Šitina, všichni z Černíkovic. Do tělocvičného sálu vyrobili nové dvoukřídlé dveře truhláři Pavel Falta a Petr Sejkora. Tělocvična je po letních prázdninových
úpravách opěr připravena pro všechny zájemce k využití. Nyní nastává čas, abychom
započali již vloni slibovanou opravu střechy nad klubovnou. Těší nás spolupráce
s místními mladými zahrádkáři i jejich vydařené Pivozáří 2016 v našem areálu.
Děkujeme všem za podporu a spolupráci.
Za TJ SOKOL František Talavašek
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SDH Lično
Úvodem mi dovolte citaci dvou profesorů z ČVUT Praha,
která úzce souvisí s děním okolo nás a nedílně se stáváme jeho součástí.
„Vážení spoluobčané,
pokud máte chvilku, přijměte prosím pěkné podzimní pozdravení s troškou informací a poznatků. Všichni již opět
po zaslouženém dovolenkování určitě pilně pracujeme
a ve zbytku času i naplno žijeme. Pracujeme a žijeme tak,
jak je v zemích Evropy zvykem u téměř pětiset milionů původních obyvatel včetně
těch, kteří přišli do Evropy pracovat a žít s cílem tento díl světa s nejsilnější ekonomikou spoluvytvářet. V tom se všichni shodneme. Jsme přeci lidé 21. století
a ctíme všichni pravidla života, která historie a zákony světa nazvaly Desaterem.
Desaterem přikázání, jak se člověk v souladu se svým svědomím a budoucností
má a musí chovat. Všichni chceme pracovat a žít. I zítra bez vydírání a násilí. Pracujme a žijme! Podle svých možností, sil a odvahy, ale též usilujme o zachování
křehké rovnováhy na naší živé planetě. I čluny z gumy mohou být totiž invazní,
zvláště pro bezbrannou a neřízenou demokratickou Evropu. O mír a naše evropské území se musíme starat společně, ale především i každý z nás. Historická
zkušenost našeho světa již téměř všechny poučila, že pro práci a život člověka je
lepší spolupracovat, obchodovat, vyměňovat si a prodávat zboží i myšlenky. Je to
bezpečnější, výhodnější i veselejší.“
Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
a Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
A nyní něco k akcím, které se uskutečnily. Dne 8. srpna byla vyměněna stará
kuchyňská linka, která již byla na konci své životnosti, za novou. Kuchyň neslouží
jen hasičům, ale je i důstojným zázemím pro volební komise v časech voleb. Poděkování patří zejména obecnímu úřadu, který pořízení financoval a firmě Truhlářství
Falta, která linku vyrobila a nainstalovala.
V následujícím období se věnovalo hodně úsilí přípravám a organizaci  posvícenecké zábavy.  Ta se konala 27. srpna na farské zahradě.  K poslechu a tanci hrála
hudba Dynamic. K jídlu byla kuřata, ryby a klobásy, k pití alkohol do 20 % obsahu
lihu (bohužel se zpřísnila pravidla podávání alkoholu). Počasí vyšlo na jedničku
a podle toho byla i vysoká návštěvnost. Zhruba přišlo 400 lidí.
				
Za SDH Lično
Václav Kopecký
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Český zahrádkářský svaz obce Lična
Po letních prázdninách a dovolených se uskutečnil druhý ročník
ličenského Pivozáří, které se konalo 10. 09. 2016 v areálu místního
sportoviště. Brány se návštěvníkům
otevřely v pravé poledne. Krátce po
otevření dorazili první nedočkavci,
především z řad mladší generace,
pro které byl připraven skákací hrad,
kolotoč a soutěže o drobné ceny.
Z těchto atrakcí se děti radovaly
během celého slunečného odpoledne, zatímco si jejich rodiče a prarodiče vychutnávali hudbu Vamberecké
dechovky, kterou vystřídala rocková
skupina Sekwenza. V přestávkách
těchto skupin měli možnost účastnit se různých soutěží i dospělí. Po
těchto odpoledních aktivitách přišel
na řadu všem dobře známý a oblíbený Bladex, který již tradičně dostal
přítomné do varu. K dobré náladě,
která se nesla celým odpolednem,
večerem až do nočních hodin přispělo rovněž několik druhů piv, kterými měli možnost návštěvníci zapít
grilované prase, domácí klobásy z
udírny, tlačenku a guláš. Pozvání
malých rodinných pivovarů přijal Letohradský Jelen ze Žamberka, pivovar Propper z Praskačky, rodinný pivovar U Hušků z Bělče nad Orlicí, dále Clock
z Potštejna a Podkováň z obce Kováň u Mladé Boleslavi. Tuto akci si nenechal ujít
zástupce hejtmana královéhradeckého kraje Ing. Karel Janeček, který se do naší
obce rád vrací na různé společenské akce.
Závěrem bych rád poděkoval všem, co se podíleli na této organizačně poměrně
náročné akci. Je dobře, že v Ličně existuje dobrá parta spoluobčanů, kterým naše
vesnice není lhostejná, a podílejí se na zabezpečení kulturních akcí. Ještě jednou
všem děkuji a budu se těšit příští rok na třetím ročníku .			
Za ČZS LIČNO
Josef Zárybnický
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Výstava k výročí
Vodovodní svaz Císařská studánka spolu s městem Solnice pořádá v rámci 70.
výročí založení Vodovodního svazu Císařská studánka výstavu, kde budete moci
shlédnout historii budování sdruženého vodovodu od první myšlenky přes projekt
a realizaci až po současnost.
Výstava bude zahájena v prostorách Společenského domu v Solnici v sobotu
dne 15. října 2016 v 10 00 hodin slavnostním úvodem s přípitkem.
Pro tento den je dále připravena prohlídka bývalé správní budovy svazku („Vodoměrny“), dnešní opravny vodoměrů Renova s.r.o., dále prohlídka centrálního vodojemu
v Solnici a čerpací stanice Císařská studánka v Ještěticích.
Mezi vodojemem a čerpací stanicí bude pro Vás připraveno občerstvení s možností opékání vuřtů.
Srdečně zvou pořadatelé!

Trocha poezie
NA PODZIM

PODZIMNÍ ÓDA

Příroda
poodhaluje
svou nahotu,
spadané listí
krčí se u plotu.

Podzim se vkrádá
žloutnoucím listím
do Orlických hor,

Trávníky zežloutly,
z obilí jen strniště
zůstalo na poli.
Babí léto
odfoukl vítr
za sluncem,
z léta zbyl jen
krásný sen.

Vítr se prohání
po strništi,
kde v oblacích
honí se papíroví draci.
Meluzína si brouká
své komínové blues,
spadané listí
ve větru šustí
podzimní ódu.
Jan Dawidko
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 3. čtvrtletí 2016
Naši oslavenci

Jméno		     Bydliště
94 let
František Plašil
90 let
Marie Hartmanová
84 let
Josef Kulhavý
82 let
Jaroslav Jehlička
81 let
Marie Kopecká
75 let
Václav Stodůlka
60 let
Josef Janeček 	
Václav Talavašek
50 let
Libor Zaňka

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Radostovice
Lično
Lično

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Noví občánci
Eliška Vašatová
Natálie Plašilová
Alžběta Kašparová
Elin Pijáková 		

Ostašovice
Lično
Lično
Lično   

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Rozloučili jsme se

Jméno			
Bydliště
Jozef Lauko 	
Lično
Čest jeho památce!

Přistěhovali se

Jméno		     Bydliště
Martina Vostřezová
Andrea Šmídová
Karel Joukl
Martin Plachý
Tereza Plachá
Irena Syrová
Jakub Dyntar
Jaroslav Štěpánek
Helena Štěpánková

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!
Za SPOZ ve spolupráci s obcí
Lenka Podolská

