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ŽÁDOST
Z důvodů provádění účetní uzávěrky celého roku 2014 žádáme obyvatele
Radostovic, Ostašovic a Lična, aby využívali pro vyřízení svých potřeb na
Obecním úřadě v Ličně v novém roce 2015 výhradně úřední dny.
Úřední dny: Pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00
Středa 8.00-12.00 13.00-17.00

OZNÁMENÍ
Od pondělí 22. 12. 2014 čerpá účetní obce Renata Šedová řádnou dovolenou.
Starosta obce čerpá dovolenou rovněž, nicméně v důležitých záležitostech je možno
se telefonicky domluvit na řešení problému na telefonním čísle 724 181 636.
V pondělí 29. 12. 2014 v dopoledních hodinách bude obecní úřad uzavřen z důvodu valné hromady Svazku obcí Dřížná, které se budeme účastnit.
Ve středu 31. 12. 2014 bude budova obecního úřadu v Ličně z důvodu dovolené
uzavřena.
V lednu 2015 budou první 2 svozy komunálního odpadu v obci provedeny bez
vylepené známky na popelnici. Následující svozy komunálního odpadu bez patřičně
vylepené známky již nebudou provedeny.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 4. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. Zprávu starosty obce o průběhu a výsledku voleb do Zastupitelstva obce Lično,
2. Složení slibu zastupitelů obce Lično.
schvaluje:
1. Program dnešního jednání doplněný o: bod č. 2 – Složení slibu zvolených zastupitelů obce a bod č. 7 – Schválení darovací smlouvy mezi BEAS Sun, s. r. o., a Obcí
Lično a složení návrhové komise pro přípravu usnesení ve složení Krystufová
Martina a Mgr. Plašil Jan,
2. Způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním,
3. Funkci starosty jako uvolněnou a funkci místostarosty jako neuvolněnou,
4. Do funkce starosty Bc. Vilímka Tomáše, bytem Lično č. p. 20, počtem hlasů 8 (osm),
5. Do funkce místostarosty Bc. Talavaška Františka, bytem Lično č. p. 34, počtem
hlasů 7 (sedm),
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6. Pověření starosty obce Bc. Vilímka Tomáše zastupováním obce v dobrovolném
svazku obcí Mikroregion Rychnovsko, Svazek obcí Dolní Bělá, Svazek obcí Dřížná, Vodovodním svazu Císařská studánka, a zájmových sdruženích: Sdružení
SPLAV, o. s. a Euroregion Glacensis,
7. Finanční výbor ve složení: předseda: ing. Ludvíková Martina, členové: Hejnová
Monika, Mgr. Plašil Jan a Voda Jan,
8. Kontrolní výbor ve složení: předseda Krystufová Martina, členové: Škop Roman a
Tomas Jaroslav,
9. Složení osadního výboru Radostovice: předseda: Dostálová Nicol, člen Janeček
Josef, Rad. 18,
10. Složení osadního výboru Ostašovice: předseda: Ing. Ludvíková Martina, členové:
Hlaváčková Milena, Doležal Dušan,
11. Složení sociální komise - předsedkyně: Marie Truhlářová, členky: Lenka Dostálová, Marta Kopecká, Lenka Podolská, Dagmar Tomešová, Marta Tomešová, Eva
Vodová a Miloslava Tomešová,
12. Zástupce obce do školské rady Základní školy a Mateřské školy Lično Mgr. Plašila Jana,
13. Výši měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu 5000,- Kč, pro neuvolněného předsedu výboru (finanční a kontrolní výbor,sociální komise) 1000,- Kč, neuvolněného člena výboru, který je zastupitelem, 700,- Kč a neuvolněného člena
zastupitelstva 450,- Kč  a to od ustavujícího zasedání tj. 4. 11. 2014.
14. Přijetí daru od firmy BEAS Sun, s. r. o., ve výši Kč 200.000,- a pověřuje starostu
podpisem smlouvy,
15. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2014.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Veronika Samková 3. ročník

Omlouváme se, ale z důvodu omezeného počtu stran Zpravodaje uveřejňujeme závěrečnou část následujícího příspěvku až nyní. Děkujeme za pochopení.
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Historie Ličenského mlýna č. p. 57
Ludmila Žlabková
Část šestá
„V Ličně u ličenského mlýna ve směrově velmi nepříznivém oblouku délky 80 m
byla ohrožena přilehlá pravobřežní zástavba, zejména dům č. p. 77, který se nachází
bezprostředně při pravém nárazovém břehu. Ve spodní části úseku došlo k vytvoření
rozsáhlé levobřežní nádrže délky 20 m a níže po toku k uložení nánosů. Celková
délka zájmového úseku je 115,2 m“
V této souvislosti správce toku přikročil k narovnání koryta řeky. Směrová korekce
trasy, tzv. průpich, byl veden mimo vlastní objekty mlýna a sousedního stavení č. p.
77. Nové koryto plynule navázalo na původní, jeho svahy byly opevněny záhonem
z lomového kamene. Projektant konstatoval, že 28 metrů dlouhé propojení řeky Bělé
s původním mlýnským potokem již neplnilo dřívější funkci. Zavezeno však nebylo,
neboť plní funkci odvodního kanálu pro dešťovou vodu, která se v těchto místech během silnějších srážek shromažďuje. Propojení s Bělou je však zaslepeno, průtočný
je pouze vtok do náhonu. Průpich byl realizován v průběhu roku 2004, kolaudace se
uskutečnila v červnu 2005.
ATMOSFÉRU MÍSTA VYTVÁŘEJÍ LIDÉ
Ličenský mlýn č. p. 77 není památkou zaznamenanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, přesto se svým charakterem rozhodně zájem památkové péče zaslouží. Vlastní mlýnská budova, z části opravená, si udržuje původní
podobu z přestavby v roce 1829.
Význam objektu Hovorkova mlýna v Ličně dokládá i fakt, že byl zařazen do
Pasportu nezapsaných památkově hodnotných objektů na území Královehradeckého kraje, sestaveného z iniciativy Královehradeckého kraje v roce 2006.
Z dochovaných archivních materiálů není přesně zřejmé, kdy došlo k výměně původního obyčejného mlecího složení (také zvané české) za poloumělecké, respektive umělecké (amerikánské). Změna v roce 1918 byla zřejmě již pouze modernizací,
neboť je nepravděpodobné, že tak velký mlýn by až do této doby pracoval s již nepřekonaným vybavením.
Prvopočátek tohoto až ustrnutí v aplikaci moderní technologie snad můžeme hledat už v roce 1828, kdy přestavba rozšiřující počet vodních kol ze dvou na tři přišla
těsně před nástupem s rozšířením uměleckých mlýnů u nás. Také skutečnost, že se
v druhé půli 19. století v ličenském mlýně relativně často střídali majitelé, nepřála investicím do změny technologie. Ustálení situace přišlo až s příchodem Josefa Hovorky st., ovšem ten musel nejprve splácet peníze, které si půjčil na koupi mlýna. I když
své závazky plnil prostředků na výraznou a radikální modernizaci, se již nedostávalo.
K přestavbě mlýna se odhodlal až jeho syn Josef Hovorka ml. Impulsem mohl být
požár, který mlýn poničil těsně před jeho převzetím mlynářské živnosti v roce 1910.
O tom, že tu do té doby nebylo plnohodnotné umělecké složení, napovídá i počet, a
zejména rozměry vodních kol. Umělecký mlýn byl většinou poháněn z jednoho cen-
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trálního zdroje, což například u vodních kol znamenalo zvýšený výkon rozšířením
jednoho z kol na úkor počtu vodních kol. Zatímco až dosud tedy byla kola většinou
stejných rozměrů, u uměleckých složení jednoho ostatní svými rozměry výrazně převyšovalo. Tak tomu však v Ličně nebylo.
Ačkoliv život našich předků nám většinou zprostředkují jen neživé předměty, ať už
movité či nemovité, atmosféru místa vytvářejí vždy lidé. Ti současní i minulí, většinou
však anonymní. Někdy známe alespoň jejich jména, přesto nám nezbude než pouze
odhadovat, jaké povahy a osudy tato jména skrývají.
Jací byli mlynáři v Ličně, co prožívaly jejich ženy a děti se dnes už nedozvíme.
Jen z náznaků tušíme. V česko-německé oblasti, kterým podhůří Orlických hor v minulosti bylo, se vždy) hlásili k české národnosti (zejména Truhlářové a Hovorkové).
Ačkoliv sami většinou nestudovali, snažili se, aby se jejich dětem dostalo náležitého
vzdělání.
Například v roce 1849 se tu 5. listopadu narodil literární historik a filolog Antonín Truhlář. V roce 1901 se stal ředitelem Akademického gymnázia v Praze, byl
členem Královské akademie věd a umění, kde zastával funkci sekretáře III. Třídy.
Několik let redigoval časopis Národního muzea. Již z dob studií ho pojilo přátelství s Aloisem Jiráskem, kterého mimo jiné inspiroval k napsání románu Psohlavci.
Zemřel 10. září 1908. V roce 1931 mu byla odhalena na rodném mlýně pamětní
deska.
Truhlářova vzoru následoval i jeho synovec Jaroslav Hovorka (nar. 4. srpna 1873
mlynáři Josefu Hovorkovi a jeho ženě Marii). Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy – Ferdinandovy v Praze a stal se ředitelem Okresního finančního ředitelství v Hradci Králové.

Mateřská škola
Kalendářní rok 2014 se přiblížil ke svému závěru a my začínáme bilancovat jeho
úspěchy. I nám do mateřské školy přinesl mnoho radosti a příjemných zážitků.
Leden – patřil především předškolákům, kdy se při „Hře na školu“ seznamovali s povinnostmi, které je jako budoucí prvňáčky čekají. „Hra“ byla zakončena účastí dětí na
dvou hodinách výuky v 1. třídě.
Únor – užili jsme si veselí při karnevalu ve školce a všichni budoucí prvňáčci byli
zapsáni do základní školy (v Ličně, Olešnici, Častolovicích a Rychnově n. Kn.)
Březen – rozloučili jsme se s paní Zimou a vynesli Moranu
Duben – holčičky a kluci se vzájemně vykoledovali, poslední dubnový den se slétli
čarodějové a čarodějnice na školní zahradu
Květen – patřil maminkám a jejich svátku
Červen – přivítali jsme nové občánky, byli na školním výletu, slavnostně jsme se
rozloučili s předškoláky
Červenec – prázdninový měsíc, kdy si děti užívaly odpočinku, zatímco ve školce se
pilně pracovalo na rekonstrukci podlah a topení
Srpen – oprava postoupila do finále, školka byla připravena na nový školní rok
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Září – 1. září jsme zahájili školní rok a přivítali nové děti
Říjen – školka prořídla z důvodu výskytu neštovic
Listopad – děti se začaly pilně věnovat přípravám na Vánoce
Prosinec – adventní období, na které se těšily nejvíce děti. Čekal je adventní výlet
(letos již 10.), návštěva Mikuláše a čerta, stromeček s dárky a nakonec posezení
s rodiči a důchodci ve vánočně vyzdobené školce.
Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to vše patří k Vánocům stejně jako sváteční
atmosféra a vlídné slovo. Přejeme Vám, čtenářům Zpravodaje, ať jsou ty letošní
Vánoce těmi nejkrásnějšími. Do Nového roku potom šťastné vykročení a po celý rok
2015 jen dny radostné, na které budete vždy rádi vzpomínat.
Děti a zaměstnanci MŠ
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Základní škola
Sněhové vločky k Zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává;
chybí pár stran v kalendáři,
vánoční čas nastává.
Za okny ZŠ se během podzimních měsíců neudálo
nic mimořádného, a to je ta nejlepší zpráva. Vyučovací hodiny se střídaly s přestávkami, školní povinnosti
s domácími úkoly, dobré známky doplňovaly ty ještě
lepší.
Děti, pedagogové a rodiče rozjeli školní rok na plné
obrátky. Poutavou činnost školní družiny doplňovaly
rozmanité činnosti v zájmových kroužcích.
Nejvíce proměn zaznamenali naši prvňáčci, a protože se z nich stali již skuteční školáci, uspořádali jsme při příležitosti dne Předávání
slabikáře malou slavnost. Pozvaní hosté (rodiče a prarodiče a paní učitelky z MŠ)
mohli sledovat vyučování ČJ a M ve spojení 1. a 3. ročníku. Tradiční výuka se střídala s moderními způsoby práce, běžné pomůcky zas doplňovala interaktivní tabule
a počítač. Ministr financí by zajisté pochválil starší školáky za rozvíjení finanční gramotnosti.
V závěru měsíce listopadu zahájila většina školáků plavecký výcvik a celkem 10krát pojedou do rychnovského plaveckého bazénu. Zda je víc láká plavání,
tobogan či pestrá nabídka tamního bufetu, o tom školní statistika nic neříká.
Kde se berou tyto chvíle,
doba skrze slavnostní;
příroda je celá v bílém,
přichází čas vánoční.
Přelom měsíců listopadu a prosince byl ve znamení počínajícího adventu. Stalo se
krásnou tradicí, že v tomto období organizujeme pro děti MŠ a ZŠ společně s místní
knihovnou a Obcí Lično adventní výlet.
Tentokrát jsme navštívili vánočně vyzdobený náchodský zámek. Z úst průvodců
jsme se dověděli, proč přichází Barbora a Mikuláš, jak se slavil Štědrý den, jak se
dříve v čase vánočním jedlo, pilo, hodovalo i koledovalo. Při odchodu jsme měli štěstí
a zahlédli jsme jednoho z medvědů, který se procházel v hradním příkopu a vyhříval
se na sluníčku.
Následující dny měsíce prosince byly pak již věnovány přípravě tradičního adventního koncertu. Dnes při čtení zpravodaje možná vzpomínáte, že v něm opět
zazněly písně umělé a krásné lidové koledy; že vedle paní Jarkovské (varhany) hrály
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i jiné děti: Lucie Dvořáková (kytara), Jiří Samek (klarinet), Klára Tomšová, Veronika
Samková a Pavel Preclík (klávesy), Terezka Hübnerová (housle) a celý Ličeňáček
(flétny). Sestavení programu, výběr poesie a umělecké dotvoření jednotlivých pasáží
připravila paní učitelka Zdeňka Hübnerová. Všude, kde bylo třeba, přiložila ochotnou
ruku k dílu školnice paní Anna Bašová.
S programem jsme vystoupili celkem třikrát, a to na výstavě Betlémů Orlických hor
v Rychnově n. Kn., dále na vánoční besídce pro seniory Domovinky v rychnovském
hotelu HAVEL a do třetice (a velmi rádi) pro posluchače, kteří se sešli III. adventní
neděli v ličenském kostelíku.
Pro mne zůstala také milá povinnost – pracovat na propagaci celé akce prostřednictvím plakátů a pozvánek – a dále pak taktéž poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit nebo pomohli jakýmkoliv způsobem.
V závěru mi dovolte, abych jménem
celé příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Lično popřála všem krásné Vánoce; dále
pak hodně zdraví, radosti a štěstí v novém roce, v roce 2015.
Koledy už znějí z dálky,
zvěstují nám krásné svátky.
Svátky plné tajných přání,
setkání a pousmání.
Na Vánoce každý z nás
do dětství se vrací rád.
Mgr. Marta Kopecká,
ředitelka školy

Eliška Padriánová, 3. ročník
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TJ SOKOL Lično
Ve čtvrtém čtvrtletí končícího roku 2014 v naší činnosti převládaly pracovní povinnosti spojené s údržbou areálu a objektů. Pravidelná údržba zeleně, drobné opravy,
úklid v tělocvičně, oprava prasklého potrubí u splachovače WC, úklid laviček a vybavení sportovišť před zimou, postřik plevele, postřik mechu na „umělce“, příprava na
ledování. Jednou měsíčně jsme se scházeli při schůzích výboru, předseda se účastnil
valné hromady České unie sportu, zde se řešilo m. j., že se i v příštím roce mají
sportovci spoléhat spíše na obce a na sebe, než na podporu ze státního rozpočtu,
ocenění obětavých sportovních funkcionářů při příležitosti jejich životních jubileí, vyhlášení sportovce okresu roku, příspěvky na okresní sdružení a další záležitosti. Na
tomto místě a na konci roku 2014 bych též rád konstatoval, že všechny úkoly byly
splněny. Připomenu alespoň ty nejvýznamnější: oprava střechy nad šatnami, doplnění písku na umělohmotném povrchu sportoviště „Sokolík“, modernizace klubovny u
hřiště, udržování všech sportovišť a objektů v provozuschopném stavu. Splněny byly
i všechny naplánované sportovní a společenské akce roku. Jejich přehled je téměř
shodný s tím, který uvádíme v plánu na rok 2015. Přijměte toto, prosím, zároveň jako
pozvánku k účasti.

Sportování

Příznivé podzimní počasí nám dovolovalo do konce listopadu využívat víceúčelové
sportoviště „Sokolík“ a byl to hlavně tenis a fotbal. Od začátku listopadu má stálých
10 – 12 místních nadšenců předplacenou halu v Rychnově n. Kn. a Kostelci n. Orl.,
a tím obohacují svoje sportovní vyžití přes zimu a ve skrytu duše oživují myšlenky na
vybudování tenisové či víceúčelové haly v Ličně. V tělocvičně cvičí děti ze základní
a mateřské školy dle rozvrhu a mladí tenisté vždy v pondělí v podvečer. Dále pak
jednotliví zájemci o florbal, ping pong a individuální cvičení. Ženy, které dlouhodobě
a pravidelně po léta vzorně cvičily, se cvičením v tělocvičně skončily...
Plán činnosti na rok 2015
l Lyžařský víkend (8. -11. 1. 2015),
l Výběr členských příspěvků (leden 2015),
l Ostatkový maškarní průvod (14. 2. 2015),
l Výroční členská schůze (30. 1.2015),
l Zabíjačka (únor – březen 2015),
l Dětský maškarní karneval (březen 2015),
l Velikonoční pochod (5. 4. 2015),
l Pálení čarodějnic (30. 4. 2015),
l Tenisový turnaj dvouher (květen - červen 2015),
l Ličenské kolečko (23. 5. 2015),
l 30. ročník nohejbalu (4. 7. 2015),
l Letní dětský tábor (5. -10. 7. 2015),
l Posvícení (29. 8. 2015),
l Tenisový turnaj čtyřher (září - říjen 2015),
l Silvestrovský pochod (31. 12. 2015).
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Termíny některých akcí jsou pouze orientační, přesné termíny a podrobnosti k organizaci Vám včas sdělíme obvyklým způsobem. Děkujeme za pochopení.
Připojujeme pozvánku na letošní blížící se Silvestrovský pochod, který startuje ve 12.30 hod. od tělocvičny do blízkého okolí Lična.
Závěrem děkujeme všem za podporu a spolupráci a přejeme Vám spokojené
a klidné Vánoce a do nového roku 2015 hodně zdraví a pohody.
Za TJ SOKOL
František Talavašek

SDH Lično

Veselé Vánoce a šťastný nový
rok 2015 přejí ličenští hasiči
				

Za SDH Lično
Václav Kopecký
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Setkání důchodců
Kulturní a sportovní komise zřízená obcí Lično v minulém volebním období připravila a zorganizovala setkání důchodců z Lična, Radostovic a Ostašovic.
Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny Zastupitelstvem obce Lično v rámci
rozpočtu obce již v únoru letošního roku. S majiteli a provozovateli Podstránského
mlýna v Ličně byl domluven termín na 28. 11. 2014, což byl v podstatě jediný volný
termín v tomto roce, kdy bylo možno tuto akci uskutečnit. Jiný den prostě tato akce
uskutečnit nešla, jelikož byl Podstránský mlýn obsazen jinými hosty.
Setkání se zúčastnilo celkem 74 osob, což je cca polovina všech osob důchodového
věku v obci. Jelikož se organizátoři domnívali, že lidé si budou chtít především popovídat, nebyla na toto setkání pozvána žádná hudební skupina, aby zahrála k tanci či
poslechu.
Obvykle jsou na podobná setkání zvány děti ze základní školy, aby přednesly kulturní pásmo. S ohledem na dobu předvánoční, kdy se všichni těší na adventní koncert
školního souboru Ličeňáček nebylo vhodné děti do mlýna zvát, jelikož bychom je připravili o publikum, které děti očekávají v kostele v Ličně při jejich vystoupení. Navíc
bychom zřejmě učitelkám ve škole způsobili horké chvilky, protože veškeré snažení,
zkoušky a načasování výuky byly směřovány směrem k adventnímu koncertu a bylo
by velmi těžké nastudovat pásmo v dřívějším termínu.
Z tohoto důvodu byla oslovena ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, konkrétně paní učitelka Hana Sedláková, se žádostí o pomoc. Paní učitelka připravila krátké pásmo hudební produkce ve hře na violoncello, které zahrála Johana Ludvíková v duetu s paní
učitelkou Sedlákovou. Dále zahrála na housle koncertino Barbora Tomešová. Obě
děvčata jsou z Ostašovic a jejich krátká hudební produkce se účastníkům dle pozdějších reakcí velmi líbila. Doufám, že při nějaké další příležitosti ať již tato děvčata, či jiní
místní mladí hudebníci opět vystoupí.
Doufám, že se setkání vydařilo a že účastníci byli s organizací spokojeni. Samozřejmě vždy když se něco organizuje, vznikají různé situace, možná opomenutí a
podobně. V první fázi jsme opomněli na několik osob, na chybu jsme přišli a snažili se
ji napravit. Přesto se mohlo stát, že jsme něco, či někoho opominuli. Za veškerá pochybení a omyly, kterých jsme se dopustili, se všem dotčeným dodatečně omlouvám.
Závěrem si dovoluji poděkovat všem zúčastněným, kteří se podíleli na uskutečnění
této akce. Konkrétně provozovatelům Podstránského mlýna pánům Martinu Mrázovi
a Petru Holmanovi, dále Ing. Martině Ludvíkové a Mgr. Janu Plašilovi.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Kapitální kňour
Událost, která
překvapila celý náš
rodný kraj. V sobotu 4. října tohoto
roku, náš spoluobčan a myslivec
Josef Tomeš ve
zdejším loveckém
revíru, Ličenském
remízu „pod teletníkem“ při noční
čekané
vystřelil
z posedu na divočáka. Ten byl po
ránu dohledán loveckými psy. Střelec byl velice překvapen, když zjistil, že se jedná o kapitálního kňoura
v živé váze 200 až 220 kg. Vyvržený vážil přes 160 kg. Jmenovaný myslivec nám při
rozhovoru sdělil, že se snad jednalo i o lovecké štěstí, které mu bylo dopřáno neb se
přes den zúčastnil se svojí rodinou Svatohubertské mše a slavnosti v Chlumci nad
Cidlinou. Na vysvětlenou musíme říci, že sv. Hubert je patron všech myslivců a Diana
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je bohyní lovu. Dále jsme se dozvěděli, že je to jeho životní divočák. Při bedlivějším
bádání v historii asi 200 let zpátky se zjistilo, že nikdy v Ličně, ani v širokém okolí nebyl
spatřen, natož uloven větší kus černé zvěře.
Jednalo se asi o 8 letého kňoura, výšky v kohoutku 1,10 m, délky od sedacího hrbolu k ryji 180 cm a délka jeho zbraní, páráků (klů) přes 22 cm. Osiny (štětiny) na jeho
hřbetu měřily 16 cm a hrdý lovec z nich bude mít štětku za kloboukem jako trofej, ale
i památku na tento významný den. Kyrys – tj. zesílená kůže na krku a hřbetě, která
slouží jako ochrana při četných soubojích, měla tloušťku více jak 5 cm. Celkem se
vyškvařilo 20 kg sádla tělního a 6 kg prsního. Po zvěřině byla velká poptávka. Nakonec
v nabídce zvítězila Čestická hospoda. Největší ohlas měli jídla: divočák se šípkovou,
kýta z divočáka na smetaně, divočák s knedlíkem a se zelím a guláš. Divočák se jedl
po celé tři dny. Šťastný lovec si nechal vypreparovat celou hlavu i s krkem, která bude
k vidění na okresní přehlídce trofejí za myslivecký spolek Háj Voděrady, příští rok na
jaře. Lovec bude pasován na lovce kapitálních kňourů na výroční myslivecké schůzi.
Zvěsti o uloveném divočákovi způsobily velký zájem celého i vzdáleného okolí. Na kapitální úlovek podívat se přišlo více jak sto diváků. Pan Šmída si při stahování kňoura
ve Vojenicích udělal pár fotek a provedl zápis do obecní kroniky. I my se připojujeme
k řadě gratulantům a přejeme úspěšnému lovci upřímné Lovu zdar a více takových
kapitálních úlovků!
členové mysliveckého spolku Háj Voděrady
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Český zahrádkářský svaz obce Lična
Málokdo z nás ví, že tato organizace v Ličně existuje. Opak je pravdou, ČZS má
bohatou minulost a zde dlouholetou tradici. I když mnozí již nežijí, organizace neztratila
svoje nadšení pro přírodu.
V minulosti se svaz věnoval různým výstavám, zúčastnil se nemálo soutěží a
kulturně se vzdělával na zajímavých zahraničních i tuzemských zájezdech. Chceme tuto tradici nadále udržet a postupně rozšiřovat mezi mladší generace, seznámit a přiblížit naše nejmladší spoluobčany s přírodou a životním prostředím.
Dne 12. 12. 2014 proběhla výborová schůze, kde se jednalo především o zachování
svazu v obci, rozdělení funkcí ve výboru a plán činnosti na rok 2015. Program se budeme snažit přizpůsobit všem generacím, jak stávajícím členům, tak i těm nejmladším
občanům. Můžete se těšit na zájezdy, které rozšíří vaše obzory a znalosti. Pro vaše ratolesti jsou připraveny soutěže a tematické přednášky, které je zasvětí do tajů přírody.
Kdo by se chtěl stát aktivním členem a přispět svou činností k rozvoji místního svazu, ať se ozve do 25. 1. 2015 na e-mail: josefzarybnicky@seznam.cz, kde mu budou
poskytnuty bližší informace.				     Josef Zárybnický
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Trocha poezie
Mikuláš

Vánoční stromeček

Dneska večer až se setmí
Přijde k nám Mikuláš,

Přiletěl k nám Ježíšek
přinesl nám stromeček,

čtyři čerti, jeden anděl
vedle něho budou stát,

na stromečku hvězdičku,
pod ním spoustu dárečků.

Čerti budou chlupatí
Od hlavy až po paty.
Anděl v bílém, v koši dárky
Mikuláš je rozdá dětem.

Jan Dawidko
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2014
Naši oslavenci

Jméno		     Bydliště
90 let
František Štěpánek
87 let
Miroslava Tomšová
85 let
Marie Štěpánková
82 let
Josef Kulhavý		
84 let
Ludmila Kopecká		
Marie Slámová		
82 let
Božena Talavašková
Miroslava Valentová 	
80 let
Josef Červinka		
60 let
Eva Vodová		
Josef Řičař		
50 let
Dagmar Klapalová
Roman Kollert		
Martina Krystufová

Lično

Noví občánci

Jméno			
Beata Vodová		
Petra Jarešová		

Bydliště
Lično
Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Lično
Lično

Rozloučili jsme se

Jméno			
Marie Zaňková		
Marie Červinková		

Lično
Lično
Lično

Bydliště
Lično
Lično

Čest jejich památce!

Přistěhovali se

Lično
Lično
Lično
Lično
Ostašovice
Lično
Ostašovice
Lično

Tomáš Voda	           	 Lično
Darina Machovská
Lično
Petr Zapletal           	
Michaela Vobořilová
Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!
Za SPOZ Marie
Truhlářová

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat pánům Miroslavu Jedlinskému a Aleši Padriánovi
za osvětlení vánočního stromu na návsi v Ličně. Osvětlení stromu věnovali značnou
část svého volného času. Z reakcí veřejnosti je zřejmé, že instalace se povedla a stromek se líbí.
Bc. Tomáš Vilímek

Zpravodaj
obce Lično,

Ostašovice, Radostovice

