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ZÁJEZD DO SKLÍPKU - HUSTOPEČE
SDH Lično informuje
Oznamujeme, že 19.-20. září 2014 pořádá SDH Lično dvoudenní zájezd
(pro své členy – při nenaplněnosti pro další zájemce) do moravského sklepa
na dobré vínečko.
Program:
Pátek:
- odjezd je v 15 hodin od bývalé hospody
- cca. v 18 hod. dojezd do Hustopečí – ubytování
- od 19 hodin ochutnávka vín, večeře, posezení ve sklípku, zábava
Sobota:
- snídaně, možnost zakoupení vína
- odjezd do Mikulova – Festival sýrů – volný program
- odjezd směr Lično (čas odjezdu bude dohodnut na místě)
Finance:
-člen a rod. příslušník - 900,-Kč /osoba
(sklep, dvě večeře, víno, nápoje, nocleh + snídaně, doprava)
- nečlen – 1100,-Kč/osoba
(sklep, dvě večeře, víno, nápoje, nocleh + snídaně, doprava)
Od zájemců bude předem požadována na tuto akci záloha, a to 500,-Kč/osoba
splatná do 10. 8. 2014. Zbytek částky bude vybrán cestou v autobuse.
Je možné se hlásit a složit platbu zálohy na tel: 603 827 441

Svoz komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce Lično v minulém roce schválilo záměr ukončit smluvní vztah
mezi obcí a Technickými službami Rychnov nad Kněžnou, který vznikl 13. 12. 1995.
Důvodem ukončení tohoto vztahu byla snaha snížit náklady obce spojené s odvozem
a následnou likvidací komunálního odpadu, jelikož tato uzavřená smlouva byla doplněna 15 doplňky, které vždy měly za cíl jednostranně zvýšit cenu služby. V prosinci
2013 tedy byla smlouva vypovězena, a jelikož výpověď smlouvy byla vázána na 6–ti
měsíční výpovědní lhůtu, smluvní vztah končí k 30. 6. 2014.
Jelikož není jiná možnost, jak stanovit reálnou cenu veřejné služby ke konkrétnímu
datu, bylo vypsáno poptávkové řízení na svoz komunálního odpadu v obci Lično.
Osloveny byly firmy: Technické služby Rychnov nad Kněžnou, Marius Pedersen a. s.
Hradec Králové, Odeko s. r.o Týniště nad Orlicí a Odpady s. r. o. Solnice.
Zpět se vrátily 3 nabídky, firma Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí nabídku neučinila. Po otevření obálek bylo zjištěno, že nejnižší nabídku učinila firma Marius
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Pedersen a. s. Hradec Králové, kde nabízí svoz domovního odpadu za Kč 1. 584,30
za 1 tunu odpadu. Jelikož tato nabídka byla nejlacinější a z hlediska obce nejvýhodnější. Zastupitelstvo obce Lično na neveřejném zasedání dne 29. 5. 2014 schválilo
uzavření smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen.
Nicméně z pohledu obyvatel obce nedojde k žádné viditelné změně, jelikož Marius
Pedersen uzavřel smlouvu s Technickými službami Rychnov nad Kněžnou a nadále
tedy bude do Lična zajíždět svozové vozidlo TS RK. Obec Lično ovšem bude platit
vysoutěženou nižší cenu firmě Marius Pedersen, čímž dojde k úspoře finančních
prostředků obce a cca Kč 40.000 ročně.

Obec Hřibiny – Ledská
zveřejňuje podle zákona č. 128/2000 sb. § 39, odst. 1
o obcích v platném znění, záměr na prodej budovy a pozemků:
jedná se o dům čp. 27 na st. parcele č. 60, st. parcelu č. 60 a zahradu č. 10 v katastrálním území Hřibiny. Nemovitosti budou prodány jako jeden komplex obálkovou
metodou nejvyšší nabídce.
Výše minimálního podání: 2 163.090,-Kč.
Zájemci o odkoupení uvedených nemovitostí mohou svou nabídku podat písemnou formou v zalepené obálce s označením: „prodej čp. 27 – NEOTVÍRAT“ a doručit ji osobně nebo poštou na adresu: Obecní úřad Hřibiny-Ledská, Hřibiny 11, 517 41
Kostelec nad Orlicí a to nejdéle do 20. 8. 2014 do 15 hodin. Na nabídky doručené
po této době nebude brán zřetel.
Nabídka musí obsahovat:
1) Nabídkovou cenu.
2) Označení zájemce - u fyzické osoby /osob/ její /jejich/
jméno a příjmení, trvalé
bydliště, u právnické osoby
její označení, IČ, sídlo).
3) Podpis zájemce.
4) kontakt (telefonické spojení,
e-mail).
Pro více informací a případnou prohlídku výše uvedených
nemovitostí kontaktujte obecní úřad Hřibiny-Ledská na tel.
494 323 822, 724 179 125,
ou.hribiny@tiscali.cz
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Sběrný dvůr
Vážení občané, začátkem roku 2014 se pro Vás otevřel nový sběrný dvůr. Nachází
se v obci Hřibiny – Ledská a jeho umístění je v prostoru skládky na Velké Ledské.
Sběrný dvůr bude otevřen každé úterý od 14 – 16 hod. a v sobotu od 9 – 11 hodin.
Pro občany a podnikatelské subjekty zapojené do systému sběrného dvora bude
odběr daných komodit zpoplatněn dle platného ceníku (viz. níže), který bude také
k nahlédnutí ve sběrném dvoře, obecním úřadě v Hřibinách, na webových stránkách
obce Hřibiny – Ledská a na obecních úřadech spádových obcí pro tento dvůr.
Nebezpečné odpady, které nebudou odebírány ve sběrném dvoře - jsou to
azbest, asfaltové frakce, radioaktivní odpad,… Tyto odpady odebírají skládka Křovice u Dobrušky, nebo skládka České Libchavy.
Náš sběrný dvůr se stal součástí kolektivního systému zpětného odběru použitých
elektrospotřebičů, svítidel a baterií. Zcela zdarma zde budete moci odevzdat kompletní elektrospotřebič, baterie, nebo nerozbité světelné zdroje. Jedná se zejména
o pračky, ledničky, televizory, radiopřijímače, mixéry, elektronářadí, tužkové baterie,
autobaterie, NiMh a NiCd baterie, úsporná svítidla, zářivky, úsporné žárovky, výbojky,
atd. A v neposlední řadě můžete odevzdat nepotřebný čistý a suchý textil (veškeré
oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený
v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty a hračky.

Odpady odebírané ve sběrném dvoře na Velké Ledské:
A co vlastně můžete do sběrného dvora odevzdat? V tomto zařízení od Vás odebereme plasty (zejména velkoobjemové), papír, velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, špinavý textil), sklo, oleje (motorové i kuchyňské), plechovky
a plastové nádoby od nebezpečných látek (plechovky od barev, nádoby od ředidel
a olejů), pneumatiky.
Stavební sutě a zemina budou opět přijímány do prostoru skládky, po udělení povolení u Krajského úřadu v Hradci Králové.
V dohledné době připravujeme spuštění kompostárny v prostoru rekultivované skládky na Velké Ledské. Pro občany vznikne možnost uskladnění bioodpadu
(trávy, listí, větví). Tyto komodity budou přijímány od občanů naší obce zdarma.
Věříme, že se tím vyvarujeme ukládání bioodpadu, zejména na obecní pozemky
a do lesů.
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 725 081 112,
724 179 125.
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Ceník sběrného dvora
ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU, VÝKUPU A ÚPRAVĚ ODPADŮ
SBĚRNÝ DVŮR V OBCI HŘIBINY – LEDSKÁ
PROVOZOVATEL: Obec Hřibiny - Ledská, Hřibiny 11,
517 41 Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00579271
CENÍK SBĚRNÉHO DVORA

Kč / kg

200307
200139
160103
160120
200127
200132
160113
160107
200126
200125
200119
200113
200121
150110
080111
150202
200101
200102
200135
200136
200134
160601
200110
200121

Objemný odpad ..................................................................................... 2,50,Plasty objemové .................................................................................... 4,60,Pneumatiky ............................................................................................ 3,00,Autosklo, drátosklo ................................................................................ 1,50,Barvy, lepidla pryskyřice ........................................................................... 15,Nepoužitá léčiva ....................................................................................... 11,Brzdové kapaliny ................................................................................... 6,00,Olejové filtry .............................................................................................. 12,Olej a tuk................................................................................................... 10,Jedlý tuk a olej .......................................................................................... 10,Pesticidy ................................................................................................... 15,Rozpouštědla ............................................................................................ 15,Zářivky - rozbité ....................................................................................... 55,Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek - plechovky od barev ........ 14,Odpadní barva a látky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné NL . 14,Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochranné oděvy ...... 12,Papír ...................................................................................................Zdarma
Sklo barevné, sklo bílé .......................................................................Zdarma
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení - TV, PC monitory ..........Zdarma
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení - drobné elektrospotřebiče ..Zdarma
Baterie a akumulátory.........................................................................Zdarma
Olověné akumulátory..........................................................................Zdarma
Oděvy, obuv, hračky - zabalené do pytlů ............................................Zdarma
Úsporné žárovky, zářivky – nerozbité .................................................Zdarma

170904
200201
200202
191209

Kč / t
Stavební a demoliční odpady - stavební suť, keramické obklady .......... 190,Biologicky rozložitelné odpady ............................................................... 150,Zemina a kameny ................................................................................... 160,Nerosty (např. písek, kameny) ............................................................... 160,Ornice a podorniční vrstva........................................................................ 90,-

Uvedené ceny jsou bez DPH

Aktualizováno 14. 2. 2014

tel: 778 402 390, 724 179 125, 725 081 112 email: ou.hribiny@tiscali.cz
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Oprava podlahy v MŠ v Ličně
V minulých letech došlo k výměně oken v budově č. p. 1 v Ličně, což je budova mateřské školy, jelikož stará okna již netěsnila a některá okna měla shnilé rámy.
Dále byl na této budově opraven sokl, přičemž byla použita technologie, při které
mezi novým soklem a samotným zdivem automaticky proudí vzduch, čímž dochází
k vysušování zdiva. Tuto technologii bylo nutno použít, jelikož izolace proti vlhkosti již
je neúčinná. Zároveň je nutno konstatovat, že zvolené řešení je funkční a vyhovující.
Zbývá dořešit problémy s vlhkostí u zadního vchodu do budovy.
V loňském roce bylo na této budově přikročeno k výměně střešní krytiny, jelikož
popraskanými eternitovými šablonami začalo zatékat. Výměna prasklých šablon nepřicházela v úvahu, jelikož při pohybu pokrývače po střeše sice byly prasklé šablony
vyměněny, ale zároveň byly další šablony rozšlapány.
Letos o prázdninách bude v 1. nadzemním poschodí, tedy přímo v mateřské škole
opravena betonová podlaha, která se na několika místech propadá. Byly osloveny firmy, které učinily cenovou nabídku do 30. 6. 2014 a po té firma s nejvýhodnější, bude
podlahu opravovat. Celá záležitost je poměrně složitá, jelikož v okamžiku, kdy byly
provedeny sondy do propadlé podlahy v MŠ, bylo zjištěno, že pod betonem se nachází
stavební suť, pod cca 20cm stavební suti jsou prkna a pod prkny je dutina. Jelikož
prkna netěsní z různých důvodů, stavební suť a písek protéká pod prkna a tím vznikne
dutina pod betonem a beton se propadne. Z tohoto důvodu bude oprava náročná, jelikož se nenechá dopředu odhadnout, jaká překvapení nás při opravě čekají.
Po opravě podlahy bude okamžitě přikročeno k výměně stávajícího topení akumulačními kamny na topení ústřední. Jako zdroj energie byl zvolen plynový kotel. Celá
tato akce, tedy oprava podlahy a výměna topení by měla, proběhnou přes prázdniny
tak, aby v září mohly děti do školky nastoupit a školka dál fungovala k plné spokojenosti
všech zúčastněných.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Kontejner na oděvy
Někteří obyvatelé již zaznamenali, že u obchodu s potravinami v Ličně je umístěn
kontejner na sběr textilu, obuvi a hraček. Kontejner je umístěn v Ličně trvale a kdokoliv
může dle své vlastní potřeby do kontejneru vhodit nepotřebný textil. Kontejner se bude
vyvážet v pravidelných 14–ti denních cyklech, takže pokud bude kontejner plný, je
nutno vyčkat na jeho vyprázdnění.
Vlastníkem kontejneru a jeho provozovatelem je firma Revenge a.s. s provozovnou
v Boskovicích, takže asi nebude možno zabezpečit vyvezení kontejneru dle aktuální
potřeby, ale bude nutno vyčkat na odvoz dle svozového plánu.
Byla možnost uzavřít smlouvu s firmou, jejíž provozovna je blíže, než jsou Boskovice, ale bylo by nutno za tento kontejner platit. Kdežto firma Revenge a.s. poskytuje
obci roční odměnu ve výši Kč 600, takže výhoda spolupráce s touto firmou je zřejmá.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Mateřská škola
Školnímu roku 2013/2014 před několika dny odzvonilo a děti se dočkaly prázdninových radovánek. Aby na poslední týdny vzpomínaly rády a odnesly si spoustu
zážitků, připravili jsme pro ně několik akcí.
Květen:
- Besídka ke Dni matek
- Varhanní koncert v kostele
Červen:
- Vystoupení kouzelníka
- Školní výlet do Častolovického
zámku a zámecké obory
- Vítání občánků
- Divadelní pohádka v ZŠ
(královna Koloběžka I.)
- Slavnostní šerpování předškoláků
- Rozloučení se školním rokem
společně s dětmi ze ZŠ
- Pásování dětí na předškoláky
Konec školního roku je vždy spojen s radostným očekáváním nových zážitků
z prázdnin, z volnosti a lenošení, z času společně stráveného s rodiči, prarodiči a kamarády…
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Konec
školního
roku je ale spojen se
smutkem a loučením.
Každý rok se s námi
loučí někdo, koho jsme
měli rádi, každý den se
na něho ve školce těšili, prožívali jeho veselé
i smutné chvilky, někdy
setřeli slzičku, jindy se
společně smáli. Letos
se poslední červnový pátek stal zároveň
i posledním školkovým
dnem pro Simonku
Dvořákovou z Hoděčína (ZŠ Olešnice), Terezku Hübnerovou z Hoděčína (ZŠ Lično), Jiříka Caletku z Ostašovic (ZŠ Lično),
Pepíčka Hovorku z Lična (ZŠ Lično), Matyho Kašpara z Lična (ZŠ Lično), Toníka
Požára z Lična (ZŠ Lično), Péťu Řehounka z Lična (ZŠ Lično), Vojtíka Sršně z Třebešova (ZŠ Častolovice) a Míšu Tomase z Třebešova (ZŠ Rychnov n.Kn.). Od září
jim začnou nové povinnosti a jejich značky se budou učit poznávat nová „mrňata“.
Aby rozloučení se školkou bylo důstojné a děti na tento den jen tak nezapomněly,
byly slavnostně pasovány na Školáky za účasti rodičů, kamarádů a známých. Tečkou za slavnostním odpolednem byl přípitek šampaňským a zmrzlinový pohár „Pana
starosty“.
I my, učitelky a provozní pracovnice Mateřské školy přejeme všem dětem, rodičům
i čtenářům Zpravodaje krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a odpočinku.
Závěrem: Během letních prázdnin proběhne
v mateřské škole oprava podlahy, položení
nové krytiny, rekonstrukce topení (místo
zastaralých akumulačních kamen plynové
vytápění) a malování.
Přejeme si, abychom
v září děti přivítali děti
v novém, modernějším
a hezčím prostředí.
Jana Francová
učitelka MŠ
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Základní škola
Pero s tužkou, štětec s barvou rádi kamarádí.
U malíře na papíře pěkně spolu řádí.
Bez řečí si namalují všechno, co jim chybí:
řeky, v kterých rybky plují, lesy, v kterých rostou hřiby;
záhon růží, hřiště s dětmi, psa a kočku, auto, hrad.
Co nestihnou, než se setmí, o tom se jim bude zdát…
Říkanka z tvorby básníka Jiřího Havla přivolává prázdniny, na které se těší snad
všichni školáci! Čas nabral od velikonočních svátků neuvěřitelně na rychlosti a my
se k nim blížíme víc a víc. Zkusme však zavzpomínat, co vše se za poslední čtvrtletí
školního roku 2013/2014 událo.
V dubnu proběhla po 7 letech kontrola ČŠI, a to konkrétně kontrola zaměřená
na dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola. Přestože několik dokumentů bylo během inspekce doplněno či aktualizováno, hodnocení práce pedagogů
na nadstandardní úrovni je hlavním hnacím motorem pro všechny do další školní
práce!
Také přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a výběrovou třídu pro talentované
děti přinesly své ovoce. Oba zájemci z 5. ročníku, kteří se na ně připravovali společně se svými pedagogy v mimoškolní době, byli úspěšní a nám nezbývá nic jiného,
než jim popřát hodně studijních a osobních úspěchů v novém kolektivu a taktéž pevné zdraví.
V měsíci květnu jsme se pustili s elánem do nacvičování tradičního divadelního
představení, které pro nás podle televizního ztvárnění zachytila a zapsala paní Marie Jarkovská. Pohádku s názvem KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA I. napsal Jan Werich
a celému Ličeňáčku přirostla k srdci svým člověčím a laskavým humorem.
Do nácviku se zapojilo
všech 26 školáčků. Ti menší provázeli celý příběh
na svých koloběžkách, zpívali a tancovali. Jednotlivé
role byly rozděleny mezi
děti 3. – 5. ročníku, některé
dokonce i v alternacích.
Naši herci vystoupili pak
v závěru měsíce června
celkem 4 krát, pokaždé se
snažili a někteří svou rolí
přímo žili!
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Dovoluji si Vám nyní jmenovitě představit herce v hlavních rolích:
Zdenička – Vanessa Nicol Dostálová / Lucie Dvořáková
Král – Martin Jarkovský
Rytířka z Trychtýřovic – Kateřina Kocmanová / Markéta Kaiserová
Táta rybář – Patrik Binder
Máma rybářka – Klára Tomšová
Královský rada – Jiří Samek
Josef – Tomáš Tošovský
Teta – Adéla Korábová
Mlynář – Zuzana Caletková
Kotrba mladší – Alice Tomasová
Kotrba starší – Matěj Vašata
Koňský handlíř – Adéla Šimerdová
Stráže – Vít Novák a Matyáš Resl
Velké poděkování patří dále pí učitelce Zdeňce Hübnerové, která se věnovala přípravě divadelní scény, aranžování dekorací a výrobě kulis; panu Pavlu Preclíkovi, který
zajistil filmové zpracování celého představení na DVD pro všechny členy Ličeňáčku;
školnici paní Anně Bašové, která vždy poctivě připravovala a uklízela celou školní
budovu jak před, tak po představeních.
Velké poděkování náleží vedoucí zájmového útvaru ZDRAVOVĚDA paní Janě Samkové, která připravila žáčky naší školy na oblastní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků I. stupně ZŠ (30. 05. 2014). Současně tímto děkuji soutěžnímu týmu ve složení: J. Samek, V. N. Dostálová, T. Tošovský, A. Tomasová, J. Šrámek, náhradníci
- K. Pinková a N. J. Dostál za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému
3. místu v soutěži!!
Úspěšné malé zdravotníky si můžete prohlédnout na přiložené fotografii.
Termín školního výletu jsme letos posunuli na začátek června (6. 6.), kdy jsme vyjeli
za příjemného téměř letního počasí směr Ratibořice - Babiččino údolí a poté Česká
Skalice - Barunčina škola. Dá se říci, že to byl tentokrát školní výlet LAST MINUTE.
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Jedna z přihlášených
škol svoji účast zrušila
a my jsme měli štěstí prožít velmi příjemné chvíle
jak při prohlídce všech
objektů (zámek, mlýn,
Staré Bělidlo a škola),
tak při setkáních s oživlými postavami (babička
s vnoučaty, paní kněžna
s komtesou Hortensií,
mlynář s mlynářkou a celou chasou, muzikanti,
pokojská a pan komorní
ze zámku, pan učitel se
svými žáky).
Velkým zážitkem pro děti bylo přímé vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, do kterého jsme se taktéž zapojili a pozdravili jsme všechny do Lična a okolí. Kolemjdoucí výletníky jsme zaujali svými novými batikovanými tričky v barvě
blankytného nebe s bílými mráčky, které vyráběly děti ve ŠD. Byl to pěkný školní
výlet!
V úterý dne 24. 6. 2014 se uskutečnilo slavnostní vyřazování absolventů naší ZŠ,
kterého se již tradičně taktéž zúčastnili rodiče odcházejících dětí, starosta obce pan
Tomáš Vilímek, zaměstnanci celé příspěvkové organizace aj. Definitivní a závěrečnou tečkou slavnostní chvíle bylo posezení v místní vinárně nad Pohárem pana
starosty! Tváře všech ošerpovaných předškoláků a ostužkovaných absolventů I.
stupně ZŠ jste mohli uvidět na vystavených tablech v naší obci. Jednu fotografii přikládám i pro čtenáře těchto stránek. Poznáváte je? Zleva Tomáš Tošovský – Martin
Jarkovský – Markéta
Kaiserová – Patrik
Binder.
Všichni
školáci
ze ZŠ se pak mohli
naposledy projít se
SVOU ŠKOLOU při
posledním
zvonění
ve čtvrtek dne 26. 6.
po celé obci.
V pátek již nic nebránilo tomu, aby si
děti odnesly svá vysvědčení a mohly zahájit tolik očekávané
prázdniny…
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P. S.: Pro dobrou náladu a zahnání nostalgických myšlenek si Vám dovoluji
ocitovat několik žákovských přebreptů z vyučování:
Ústřední / úřední jazyk
Poslanecká sněhovka / sněmovna
Globus = zmenšený motel / model Země
Banská Bystřina / Bystrica
Listonoš = název zvířete, patří mezi podstatná jména
Kapr je vodní ryba.
Rakousko je neutrální stan /stát.
Zimovrat = zimní slunovrat.
Památková restaurace / rezervace.
Pes nemá nasazovací tlapky, ale kočka má nasazovací tlapky.
ZOO a botanické zahrady slouží k ochraně ohrožených druhů živočichů, rostlin
a vzdělaných studentů.
Vynikající náladu po celé léto Vám přeje Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy.

Z dění SDH Lično
Dne 17. května se konalo v Třebešově okrskové kolo hasičské soutěže. Za Lično se zúčastnili pouze muži, ženy
ze zdravotních důvodů bohužel nakonec nesoutěžily. Muži
vstupovali do soutěže s tím, že nechtějí být první (první
musí na okresní kolo a tam jsme s naším vybavením pouze
do počtu. Jejich představa byla 2. místo, ale přepočítali se.
Štafety nechali natolik časově propadnout, až že skončili až
na páté příčce. Předpověď počasí, že bude pršet celý den,
nevyšla, pršet začalo až v závěru soutěže. Musíme pochválit pořadatele. Ti měli soutěž organizačně velice dobře zajištěnou.
O týden později (23. – 25. 5.) proběhla v Ještěticích dětská okresní soutěž Plamen.
Mladí i starší hasiči se shodně umístili na 11. místě. Už
dlouho nebylo na tuto tradiční
soutěž tak špatné počasí jako
nyní. Hodně pršelo a terén
byl blátivý.
Další akcí hasičů bylo nainstalování mycí rampy před
vozidlo Liaz. Tím by mělo být
do budoucna zabezpečeno
v případě potřeby rychlejší
mytí silnic od nánosů bláta
po přívalových deštích.
Za SDH Lično
Václav Kopecký
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TJ Sokol Lično
Pracovní činnosti

Aby naše „ubytovna“ z hlediska stavebního zákona splňovala
status ubytovny, museli jsme zahájit rekonstrukci sociálního zařízení. V podstatě to znamená, že tu budou oddělené pánské i dámské
toalety a umývárny. Navíc je zařízení čtyři desítky let staré a jeho
modernizace byla na programu.
Přehled dalších prací je pestrý: Příprava vatry na pálení čarodějnic s dodávkou
dřeva z obecního lesa, údržba zeleně v areálu, rovněž s přispěním obce a zapojením
její techniky, údržba sportoviště „Sokolík“, úklid v tělocvičně, sběr odpadků v areálu,
příprava plochy hokejového hřiště pro umístění tří nohejbalových kurtů, tzn. postřik
plevele, rozrušení vrchního krunýře, srýpnutí okrajových ploch porostlých mechem,
navezení nové šotoliny, uválcování a další práce s tím spojené.
Mezi naše pracovní povinnosti patří také zapůjčování sportovišť a dalších objektů
k využití jednotlivci ke sportování nebo k jiným zejména soukromým společenským
účelům. Na plochu sportoviště „Sokolík“ je třeba dosypat křemičitý písek, aby došlo
k odstranění drobných nerovností. Stavební firma přislíbila provést tyto práce jako
záruční servis.
V uplynulém čtvrtletí jsme vybrali členské příspěvky a desetikorunu za člena jsme
odeslali OS ČUS (Okresní sdružení České unie sportu) v Rychnově nad Kněžnou,
jako příspěvek na některé servisní a provozní činnosti okresního sekretariátu ve prospěch tělovýchovných jednot a sportovních klubů okresu.
SPORTOVÁNÍ – tělocvičnu ke cvičení dále a pravidelně využívají ženy a děti z naší
základní a mateřské školy. Pokles zájmu o florbal a badminton si vysvětlujeme
zprovozněním sportoviště „Sokolík“ po zimní přestávce. Zde zaznamenáváme
narůstající zájem ze strany místních i „přespolních“
sportovců a jedná se převážně o tenis. Občas ale
i fotbal nebo nohejbal.
Něco pro děti: Od okamžiku otevření si ve výboru
říkáme, že by bylo žádoucí
a správné, aby zde vznikl alespoň nějaký kroužek,
když ne přímo sportovní oddíl. Nyní se pokusíme tento
záměr zrealizovat a nabídnout místním dětem možnost
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sportovat pod vedením lektorů. Zpočátku to budou míčové hry a základy tenisu. No
a uvidíme, jaký bude zájem a vývoj. Letáčky pro děti i pro seznámení jejich rodičů budou k vyzvednutí ve škole a ve školce. Za nastartování tohoto záměru i za trenérskou
činnost vděčíme Ing. Martině Ludvíkové. Přivítali bychom, kdyby se přihlásili i další
dospělí k vedení dětí v tomto sportovním kroužku.
VELIKONOČNÍ POCHOD – neděli o velikonocích jsme se vydali autobusem do Javornice, zde jsme si prohlédli nový sportovní areál a dětské hřiště u mateřské školy,
podobné tomu u nás v Ličně. Areál tu mají bohatší o atletickou 100 metrovou čtyřdráhu. Tento velmi důležitý prvek pro tělesnou výchovu dětí by jistě uvítal každý tělocvikář. Pochvaluje si jej i Jan Plašil, který v Javornici mj. tělocvik vyučuje a prohlídku
s tamním panem místostarostou Zachovalem dojednal. Po prohlídce jsme se pěšky
se zastávkami na Studánce a na Panoramě přesunuli do Rychnova n. Kn., odtud
autobusem zpět do Lična. Bylo nás dvacet tři.
LIČENSKÉ KOLEČKO – v den voleb do Evropského parlamentu, v sobotu 24. 5., se
uskutečnilo oblíbené setkání cyklistů a turistů v Ličně. 12. ročníku, organizovaného
KČT Sopotnice a TJ Sokol Lično se zúčastnilo 174 osob. Porovnáme-li účast se zmiňovanými volbami, byla více než dvojnásobná. Organizačně bylo vše dobře zvládnuté, zejména občerstvení si hosté pochvalovali. Byl to guláš, kuřata, ryby, bramboráky
a špízy. Přijďte příště...
TENISOVÝ TURNAJ – DVOUHRY – vítězem 5. ročníku tenisových dvouher se stal
Milan Koráb (Rychnov n. Kn. /Lično), druhým finalistou byl Petr Hušek a třetí příčku
obsadil Mgr. Jan Plašil. Účastnilo se dvanáct borců, sportovní atmosféra i nálada
byla, jak už to při takových setkáních bývá velmi pozitivní a protože se jedná o celodenní akci, muselo náležitě fungovat i logistické zabezpečení. Turnaj se uskutečnil
v sobotu 14. 6. 2014.
SPOLEČENSKÁ ČINNOST – svá životní jubilea v tomto čtvrtletí oslavili tito naši členové: Miroslav Padrián, Bc. Tomáš Vilímek, MUDr. Stanislav Polák a Josef Truhlář.
Mezi společenské akce zařazujeme i pálení čarodějnic, které se uskutečnilo za hojné účasti místních i jejich
přátel odjinud a zejména
dětí, které byly vystrojeny
do čarodějnických obleků, za což pak obdržely
odměnu a nejen za to,
také za své výkony v různých sportovních i zábavných disciplínách. Stalo
se tak ve středu 30. dubna v podvečer a počasí
tentokrát vyšlo báječně.
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PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014
• 29. ročník nohejbalu (5. července 2014)
• Letní dětský tábor (6. - 11. července 2014)
• Posvícenská taneční zábava (23. srpna 2014)
• Tenisový turnaj čtyřher (13. září 2014)
• Silvestrovský pochod (31. 12. 2014)
Podrobnosti k organizaci Vám včas sdělíme obvyklým způsobem.
V současné době se naše pozornost a síly zaměřují především na 29. ročník turnaje
v nohejbale, který je zahrnut do celostátního kalendáře České unie sportu v programu „Sportuj s námi“ a na který Vás tímto co nejsrdečněji zveme.
Za TJ SOKOL
František Talavašek

SOKOLÍK - sport pro všechny děti
V dnešní době je sportovní aktivita a s tím i spojená obratnost a fyzická síla našich
dětí stále omezenější - sezení u televize a klikání do počítačů sebou nese spoustu
neduhů, které se jako rodiče snažíme nějakým způsobem omezovat.
Obracíme se proto na Vás

S NABÍDKOU SPORTOVNÍHO KROUŽKU PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET
SE ZAMĚŘENÍM NA TENIS A MÍČOVÉ HRY.
Pod křídly Sokolu Lično bychom rádi od září 2014 otevřeli nový sportovní kroužek,
který by měl svůj stanovený čas v odpoledních hodinách (pravděpodobně každé pondělí od cca 17,00 do 18,30) na Sportovišti Sokolík v Ličně, v případě nepříznivého
počasí a zimních měsících v místní nedaleké sokolovně ve stejném čase.
Nutné vybavení kromě sportovní obuvi a oblečení – tenisová raketa, 3 tenisové
míčky, švihadlo. Vše bychom dětem a rodičům vysvětlili a doporučili až po proběhnutí
prvních lekcí. Sokol Lično má také v dispozici řadu vybavení k zápůjčce.
V rámci kroužku budou mít děti možnost si podle zájmu vyzkoušet například volejbal, basketbal nebo třeba také baseball a nohejbal - sportovní potřeby budou zajištěny
ze strany pořadatele.
Cenu kroužku předpokládáme cca 300Kč/pololetí.
Děti nemusí být členy Sokolu Lično, ale každé by mělo
odpracovat alespoň 8 brigádnických hodin ročně.
První hodina a nábor dětí do kroužku proběhne
1. září 2014 na sportovišti Sokolík od 17,00 hodin.
Přijďte již ve sportovním a s malým pitím.
Pro další informace je možné volat na tel.: 608 313 808
- Martina Ludvíková
Těšíme se nové mladé sportovce!
Martina Ludvíková – instruktorka,
František Talavašek – předseda Sokol Lično
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 2. čtvrtletí 2014
Jméno

Naši oslavenci

Bydliště

91 let
Bohuslav Tomeš
89 let
Květoslava Fléglová
88 let
Jan Hartman
87 let
Božena Krbová
86 let
Jaroslav Vilímek
85 let
Libuše Janečková
Marie Matějková
81 let
Božena Dostálová
Antonín Izák
80 let
Josef Truhlář
70 let
Marie Šípková
60 let
Vlastimil Gründl
50 let
Tomáš Vilímek
Stanislav Polák

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

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Jméno
Jan Kuckir

Rozloučili jsme se

Jméno
Josef Řičař

Bydliště
Ostašovice

Čest jeho památce!

Přistěhovali se
Josef Mejtský
Kateřina Matušovská
Michaela Řeháková

Lično 37
Radostovice 13
Ostašovice 25

Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!

Vítání občánků
SPOZ spolu s Obecním úřadem v Ličně
uspořádal dne 15. června 2014 slavnostní vítání občánků narozených během
roku.
Přivítáni byli
Iva Jarešová
Karolína Nováková
Jonáš Pšenička
Jan Šrámek
Jan Kuckir

Lično
Lično
Ostašovice
Radostovice
Lično

Slavnostní shromáždění zpestřily
děti z MŠ básničkami a písničkami.

Noví občánci

Bydliště
Lično

Přejeme mu hodně zdraví
a spokojený život!

Za SPOZ Marie
Truhlářová

