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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 23. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
- Zprávu starosty
schvaluje:
1. program veřejného zasedaní a návrhovou komisi ve složení Ing. Martina Ludvíková a Martina Krystufová;
2. prodej pozemku p. č. 697/3 o výměře 493 m2 v k. ú. Lično za 10 Kč/m2. Kupující
uhradí náklady na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a případné náklady na sepsání kupní smlouvy a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy;
3. udělení souhlasu s napojením vodovodu na pozemku p. č. 251/1 ostatní plocha v k. ú. Ostašovice za účelem zavedení vodovodu do hospodářské budovy,
ve vlastnictví Tomáše Fňouka již hodlá přestavět na budovu k bydlení. Výkop provede pan Fňouk na vlastní náklady a vše uvede do původního stavu;
4. vyhlášku č. 1/2015 pro pohyb psů;
5. veřejnoprávní smlouvu na dotaci v celkové výši 75.000 Kč pro TJ Sokol Lično
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
6. následující pravomoci pro starostu obce k úpravám rozpočtu:
a) v příjmech možnost úpravy rozpočtu bez omezení;
b) ve výdajích úpravu rozpočtu v paragrafu do výše 20.000 Kč.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 6. 8. 2015
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
schvaluje:
1. program veřejného zasedaní a návrhovou komisi ve složení Ing. Martina Ludvíková a Monika Hejnová;
2. doporučení komise zadavateli a uvedené pořadí, které je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení a to u obou nabídek (na dodávku nosiče kontejnerů i na dodávku velkoobjemových kontejnerů. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy
s firmou Agrico, s.r.o. se sídlem v Týništi nad Orlicí, Čapkova 802, IČ 49286838
na dodávku kontejnerového nosiče a s firmou Michalis Kačaras se sídle Česká
Ves, U Norkárny 134, IČ 12101559 na dodávku kontejnerů. Zároveň pověřuje
starostu podpisem smluv.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Jak budeme řešit bioodpad v Ličně
2. část
V minulém zpravodaji jsem podal obecnou informaci na téma nakládání s bioodpady. Dále jsem informoval, že Obec Lično podala žádost o dotaci na zakoupení
kontejnerového nosiče a na samotné kontejnery.
Nyní již mohu sdělit, že obec se svojí žádostí a svým projektem uspěla a dotace
byla přidělena. V souladu s podmínkami dotace bylo okamžitě vypsáno výběrové
řízení, kde byly osloveny firmy z regionu a zároveň bylo i výběrové řízení zveřejněno
na úřední desce zadavatele. Do výběrového řízení se mimo oslovené firmy přihlásily
i další subjekty, které potřebné informace zjistily na elektronické úřední desce Obce
Lično. Nebudu vyjmenovávat všechny firmy, které se výběrového řízení zúčastnily,
uvedu jen, kdo výběrové řízení vyhrál. Vysoutěžené ceny jsou uvedeny v Usnesení
zastupitelstva obce.
Nejnižší nabídkovou cenu kontejnerů nabídl uchazeč Michalis Kačaras, Česká
Ves, U Norkárny 134 IČ: 12101559, jeho nabídka byla kompletní a v souladu se zadávací dokumentací, a byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Nejnižší nabídkovou cenu nosiče kontejnerů nabídl uchazeč AGRICO, s.r.o., Týniště
nad Orlicí, Čapkova 802 IČ: 49286838, jeho nabídka byla kompletní a v souladu se
zadávací dokumentací, a byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
V souvislosti s dodávkou kontejnerů a s nosičem kontejnerů je nutno uvědomit si
i následující skutečnosti. Povinnost řešit bioodpady mají všechny obce v celé ČR, ten
kdo dostal dotaci, musí postupovat v souladu s podmínkami dotace, což znamená,
že může vypsat výběrové řízení na dodávku až v určitém okamžiku, dříve ne. Obec
Lično samozřejmě vypsala výběrové řízení ve správném okamžiku. Ale jedna věc je
vypsané výběrové řízení a druhá věc je kapacita výrobců. Oni mohou vyrobit jen určité množství kontejnerů dle jejich možností. Proto budou kontejnery pro obec dodány
až koncem listopadu t. r.

Nový kanalizační řád obce
Obec Lično měla povolení na vypouštění odpadních vod od roku 2002 a jeho platnost skončila v červenci 2015. V souladu se zákonem obec požádala o nové povolení
na vypouštění odpadních vod. Jedná se o odpadní vody ze všech stavebních objektů umístěných v Ličně jak ve vlastnictví obce, tak i ve vlastnictví soukromých osob.
Z tohoto je zřejmé, že každého obyvatele obce se tato záležitost dotýká a to velice
naléhavě.
V současné době vodohospodářský úřad žádost obce zpracovává, hodnotí, získává informace a obec čeká na rozhodnutí vodoprávního úřadu ve správním řízení. Nicméně již nyní je zřejmé, že bude nutné přijmout určité kroky, které povedou
k tomu, že kvalita vypouštěných vod bude lepší než v současnosti. Jak všichni obyvatelé obce vědí, veškerá kanalizace je zaústěna do potoka, který obcí protéká.
Z těchto zaústění se odebírají vzorky, a odesílají se pravidelně do laboratoře na rozbor.
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Výsledky vzorků z některých zaústění jsou tristní. Je to způsobeno především tím,
že někteří jedinci nevyvážejí septiky ani domácí čistírny odpadních vod, jelikož se
domnívají, že toto není nutné. Je to hluboký omyl. Každý septik je nutno v souladu
s manuálem k danému septiku vyvážet, zrovna tak, jako z každého vysavače se musí
v určitém okamžiku vyndat plný sáček a vložit nový.
Z těchto důvodu bude zaveden soubor různých opatření, která budou postupně
aplikována v praxi, a jejich počátek právě započal tím, že budou obyvatelům poskytovány relevantní informace, dále bude přikročeno k dotazníkové anketě, která by
měla přinést obci informace o skutečném stavu tak, aby mohlo být přijato správné
rozhodnutí. Jelikož součástí rozhodovacího procesu je potřeba si získané informace
ověřit, budou vypouštěcí místa u nemovitostí bez výjimky zkontrolována.
Protože nakládání s odpadními vodami je záležitost sledovaná legislativou, ekologickými normami, veřejností a různými vládními i nevládními institucemi, zkrátka je
to oblast složitá jak odborně, tak legislativně, požádal jsem o spolupráci Bc. Radka
Bulíře, který je odborníkem na danou problematiku. Společně s ním chci nejen já, ale
i celé zastupitelstvo obce a věřím tomu i všichni obyvatelé obce nalézt takové řešení,
které by bylo jak v souladu se zákonem, tak i finančně nenáročné jak pro obec, tak
pro její obyvatele. Doufám, že to všichni pochopí a poskytnou pomocnou ruku tak,
abychom tento problém zdárně vyřešili. Níže je text pana Bulíře, který nám tuto záležitost blíže osvětlí.                                                                  
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Připomínka
Dovoluji si připomenout ty občany, kteří tak dosud neučinili, že stočné bylo splatné do konce 31. 8. 2015.
Platbu je možné provést na účet Obce Lično č. 1240139399/0800
VS: 23210 + číslo popisné (např. 23210015), nebo hotově v úřední dny v kanceláři
Obce Lično. Obyvatelé Ostašovic a Radostovic stočné neplatí, protože tam není kanalizace.                                                    Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično
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Vážení spoluobčané,
jak jistě většina z Vás ví, obec Lično pro odvádění odpadních vod z rodinných domů
provozuje veřejnou kanalizaci, která není ukončena centrální čistírnou odpadních
vod - dále jen ČOV.
Současný způsob provozování veřejné kanalizace je tedy závislý především
na provozní kázni jednotlivých producentů odpadních vod, kteří jsou na tuto kanalizaci napojeni. Vzhledem k tomu, že veřejná kanalizace podléhá kontrolní činnosti
vodoprávního úřadu nebo inspekci životního prostředí a na vypouštění vod z veřejné
kanalizace je nutné vlastnit příslušné povolení, je nezbytně nutné, aby odpadní vody
natékající do této kanalizace byly předčištěny na úroveň, která zajistí soulad s příslušným povolením. Příslušné hodnoty jsou uvedeny ve schváleném kanalizačním
řádu obce Lično – k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
V případě neplnění hodnot uvedených pro kvalitu vypouštěných vod z kanalizace, hrozí obci ze strany správních orgánů vysoké pokuty. Protože bylo s ohledem
na možnost porovnání provozních nákladů veřejné kanalizace bez ČOV a veřejné
kanalizace s ČOV navrženo, aby byl zachován stávající způsob předčištění, a odvádění odpadních vod je nutné zlepšit celkově provozní kázeň a zvýšit účinnost některých čistících zařízení.
Napojením nemovitostí na obecní veřejnou kanalizaci se veškeré zákonné povinnosti přenáší na provozovatele této kanalizace - obec, což pro jednotlivé producenty
odpadních vod zcela jednoznačně přestavuje komfortní službu. Tyto skutečnosti je
třeba vždy vzít v úvahu při hodnocení srovnávání individuálního čištění odpadních
vod a zamyšlením nad přístupem k provozování stávajících předčistících zařízení
u jednotlivých nemovitostí.
V této souvislosti bude v letošním roce provedena systémová prohlídka předčistících zařízení u jednotlivých domácností za účelem zjištění stavu zařízení na předčištění produkovaných vod (biologické septiky, čistírny odpadních vod anebo
v pár případech i akumulační jímky). Žádáme proto vlastníky – producenty odpadních vod, aby byli nápomocni při kontrole a sběru dat. Výsledky zjištění budou
přehledně zaznamenány do tabulky. Výsledek bude sloužit jako podklad pro rozhodování o dalším trendu předčištění a odvádění odpadních vod z obce Lično.
Jistě se nelze vyhnout otázce, proč obec nezajistí výstavbu centrální ČOV? Je ale
také nutné se zamyslet nad tím, co tato investice přinese do budoucna. V první řadě
je potřeba vnímat vybudování nové ČOV jako jednu z dílčích investic, protože na ní
musí navazovat a to poměrně rozsáhlá investice do opravy a dobudování stávající
kanalizační sítě, a to z důvodů minimalizace drénování kanalizace - zamezení přítoku balastních vod do systému čištění včetně stavebních úprav systému kanalizace
tak, aby byly na novou ČOV zaústěny všechny stávající kanalizační výpusti – celkem
4. V souhrnu tedy bude provedena stavba, která se bude pohybovat v investičních
nákladech v řádech desítek milionů Kč.
To ale nebude poslední investice. Dále bude nutné zajistit finanční prostředky
na provoz vybudovaného zařízení a vytváření finanční rezervy na údržbu, opravy
apod. Tím pádem dojde ke skokovému navýšení ceny stočného a to od dosavadní
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ceny minimálně v desítkách korun. Ti co mají srovnání s výší stočného ve městech
nebo kde je již vybudována centrální ČOV, tak jistě ví, o jaké částky se bude jednat.
A to bez možnosti se této povinnosti jakkoliv do budoucna zbavit nebo jí změnit.
Není žádným tajemstvím, že současný stav čištění odpadních vod v obci je na hranici udržitelnosti - lze dokladovat prováděnými rozbory. Většina objektů je napojena
přes septik s přepadem do kanalizace nebo provozuje jímku na vyvážení, a jen malé
procento objektů je napojeno na kvalitní domácí ČOV. S postupným vývojem legislativy pro ochranu životního prostředí se budou i nadále zpřísňovat požadavky na čištění odpadních vod a proto uvedený trend bude nutností.
Pro zachování stávajícího způsobu provozování veřejné kanalizace i do budoucna
je tedy nezbytně nutné zajistit vyšší provozní kázeň jednotlivých producentů odpadních vod při provozování čistících zařízení a výhledově doplnit stávající systém o dočišťovací zařízení např. vegetační rybník, kořenová čistírna apod.
S odvoláním na výše uvedené Vás žádáme, o důslednější plnění svých povinností
při vypouštění předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace, kdy alespoň základní povinnosti provozovatelů ČOV jsou uvedeny v kanalizačním řádu.                             
Bc. Radek Bulíř
S odvoláním na ustanovení níže uvedeného ustanovení § 3 zák. č. 274/2001
Sb. mohou být vlastníci nemovitostí napojeni na veřejnou kanalizaci
§ 3 Přípojky
(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní
vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
§ 7 Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě,
údržbě a provozování vodovodu nebo kanalizace
dle ust § 7 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
v platném znění (ust. o oprávnění ke vstupu na cizí pozemky, na kterých jsou umístěny zařízení k předčištění splaškových vod)
§ 8 Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace
(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci,
pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky. Možnost napojení
nesmí být podmiňována vyžadováním poplatků nebo jiných finančních plnění.
Náklady na realizaci napojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky
na vodovod nebo kanalizaci hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení vodovodu nebo kanalizace, pokud se nedohodnou jinak.
(14) Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen
„stočné“), pokud ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 nevyplývá, že stočné
se platí provozovateli kanalizace (§ 20). Právo na stočné vzniká okamžikem
vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou s od-
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váděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na úplatu
pevné složky stočného vzniká podle podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je sjednána dvousložková forma stočného, popřípadě dnem účinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané v samostatné
působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby, která je
vlastníkem vodovodů a kanalizací podle § 20 odst. 4.
§ 18 Odvádění odpadních vod - práva a povinnosti stavebníka, vlastníka ČOV
(2) Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění
a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním
řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.
(3) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen
s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen
tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.
(4) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno
vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Vyhláška č. 501/2006 Sb. § 20 odst. 5 písm. b) řešení odpadních vod
Pro obec Lično zpracoval: Bc. R. Bulíř

Základní škola
Zářijový příspěvek do místního zpravodaje bývá již tradičně věnován
zahájení nového školního roku, představení prvňáčků a letos i nových
členek pedagogického sboru.
Po krásných prázdninách nastoupilo příjemné babí léto. Hřejivé sluníčko doprovodilo 1. 9. 2015 do naší školy celkem 25 žáčků. Mezi prvními příchozími byli 4 prvňáčci se svými rodiči, které přišel přivítat starosta obce pan
Tomáš Vilímek. Jako učitelka 4. a 5. ročníku nastoupila Mgr. Kateřina Teplá; slečna
Lucie Remešová – „odpolední“ vychovatelka ŠD i učitelka v jedné osobě a DiS. Kateřina Matušovská – asistent pedagoga v MŠ a „ranní“ vychovatelka ŠD.
Všechny se úspěšně sžívají s rytmem života naší malotřídní školy, rozdělily si mezi
sebe další funkce (metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik EVVO,
zdravotník organizace apod.) Jako jeden z hlavních cílů jsme stanovili rozvoj tělesné
zdatnosti, pěstování kladného vztahu ke sportu a zapojení se do sportovních soutěží.
I ve školním roce 2015 – 2016 budeme učit podle vlastního ŠVP ZV, který je k nahlédnutí a prolistování u ředitelky školy. Od října začínají pracovat i zájmové útvary,
které nabízejí stejné aktivity jako vloni. Výhledově se ve II. pololetí rýsuje i zavedení
kroužku aerobiku, o který mají zájem zejména dívky.
Přestože se letos v ZŠ nekonaly velké změny, úpravy a opravy, chci touto cestou
poděkovat starostovi panu Tomáši Vilímkovi a ochotným zaměstnancům obce – panu
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Františku Kopeckému a Josefu Fňoukovi. Vždy přiloží ruku tam, kde je třeba a snaží
se vyhovět našim požadavkům.
Jednu novinku skrývají prostory školní zahrady a tou je krásná pergola zhotovená
pány truhláři Pavlem Faltou a Petrem Sejkorou. Hlavní využití vidíme v tom, že bude
chránit děti hrající si na pískovišti před prudkými slunečními paprsky, které na zahradu v dopolední době dopadají.
Řadu změn doznala i naše ŠJ. Jednou z nich je možnost bezhotovostní platby
stravného, kterou využívá většina rodičů. Dále pak vedení stravování v příslušném
SW programu, ve kterém zdárně pracuje vedoucí ŠJ paní Jaroslava Šabatová.
Do naší jídelny chodí děti rády – u paní kuchařky Doležalové to přece voní jako doma
u maminky či u babičky v kuchyni!
V závěru chci současně poděkovat ochotným školnicím paní Bašové a paní Hovorkové, které obě budovy na první školní den perfektně připravily, umyly, naleštily
a provoněly čistotou. A v tomto stylu pokračují stále, ať je podzim nebo jaro.
Závěrečná slova věnuji novým prvňáčkům, které si můžete prohlédnout na přiložené fotografii. Zleva stojí: Honzík Baše -  Adélka Caletková - Terezka Doleželová
- Alenka Janečková.
Přeji jim, aby se ličenská škola stala pro ně a jejich učitele místem radostné práce.
Vždyť právě to, co malý školáček v období zahájení školní docházky prožije a co se
naučí, může výrazně ovlivnit jeho další vývoj.
Mgr. Marta Kopecká, tř. učitelka
a ředitelka školy ZŠ a MŠ v Ličně
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Mateřská škola
Po prázdninovém odpočinku jsme se sešli v úterý 1. září, abychom společně zahájili nový školní rok. Letos je k docházce do mateřské školy zapsáno 27 dětí.
Během prvního měsíce školního roku si na sebe všichni postupně zvykali. Nově
příchozí děti se seznamovaly s kamarády, učitelkami a ostatními zaměstnanci mateřské školy, ale také s pravidly soužití v kolektivu.
Je toho hodně, co ve školce děláme a rodiče mají určitě dostatek možností se o
tom přesvědčit. Především se o dění ve školce dozvídají z vyprávění svých ratolestí.
Na chodbě, v šatně i na schodišti si mají možnost prohlédnout výtvarné práce dětí,
na nástěnce v šatně uveřejňujeme básničky, které se společně učíme i plán práce
na celý měsíc.
Co se týká kulturních akcí, i těch jsme již několik stihli. Jako první byla 14. září návštěva Domu chovatelů v Rychnově nad Kněžnou výstava akvarijních rybiček. Malý
výlet děti zvládly na jedničku.
O týden později zavítal do školky p. David Andrš z Kostelce n. Orl. se svou hudební
dílnou „Rytmy sběrného dvora“. Jeho vystoupení bylo úžasné. Po celou dobu děti
nadšeně spolupracovaly – hrály na plastové sudy, hrnce, plechovky a jiný recyklovaný materiál. Hlavní cíl – odreagovat se a najít muzikanta sám v sobě byl určitě splněn.

Druhý školní měsíc jsme odstartovali výletem do Kostelce n. Orl. V Novém zámku
jsme 1. října měli možnost shlédnout výstavu Zámecké imaginárium. V několika pokojích se děti seznámily se světem loutek, obludárních postav, tanečnic, nahlédly do
světa hybohledů a kukostrojů, užily si pohyblivé hračky a loutky. A hlavně si mohly
skoro na všechno sáhnout a samy rozpohybovat. Po prohlídce odpočívaly na obrovské peřině.
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Děti opět vše perfektně zvládly. Do školky jsme se vrátili přesně na oběd plni dojmů
a potěšení tím, jak šikovné děti v naší školce máme.
Další akcí, která nás čeká, bude návštěva kouzelníka. Ale o tom zase příště…
Přejeme všem čtenářům krásný, barevný podzim!
Děti a zaměstnanci mateřské školy

TJ SOKOL Lično
Nohejbal
Jakýkoliv podnik, sportovní, kulturní nebo z jiné oblasti
zájmových činností lidí, dosáhne-li tradice na dvojciferné
číslo počtu pořádaných ročníků, lze považovat za úspěch
a pořadatelé, ať už Ti, co stáli u zrodu nebo ti, co převzali
„štafetový kolík“ a tradici dále udržují a rozvíjí, si zaslouží
uznání a ocenění nebo alespoň pochvalu.
Nohejbalový turnaj
trojic, jedna ze sportovních tradic
v Ličně, letos dosáhla již na číslo 30.
Stalo se tak v sobotu o pouti a turnaje se účastnilo 18 družstev. Tentokrát bylo překrásné počasí, celý den
jasno a slunečno, teploty vystoupaly
přes třicítku a ani dny před tím, kdy
se tvrdě pracovalo na přípravách, nic
nenaznačovalo, že bychom se měli
strachovat před deštěm. Zvítězil tým
Rudé Hvězdy Žamberk, druhé bylo
družstvo „Los Peklos“ a třetí „GUMP“.
Místní borci s názvem družstva „Emil
team“ byli osmí a družstvo s názvem
Lično jedenáctí. Občerstvení fungo-
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valo na jedničku, zejména přísun tekutin v tom horku byl prioritou.
Členem vítězného týmu byl i Jakub Mrákava (mistr světa, mistr Evropy, mistr ČR
a kdo ví čeho ještě), který k nám zavítal již potřetí. K vidění byly opravdu skvělé
zápasy, neboť kromě již zmiňovaného Jakuba Mrákavy nás svými až neuvěřitelnými
výkony, zásahy a smečemi oslňovali další profesionální nebo poloprofesionální hráči.
Například Marian Příhoda (17) a Jakub Ptáčník (16), hráči nejvyšší dorostenecké
soutěže (1. liga) Prostějov. Za zmínku by stáli i mnozí další. Snad příště.
Pozvání přijal a záštitu nad turnajem převzal Ing. Karel Janeček, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. Spolu s hlavním organizátorem, Mgr. Janem Plašilem,
jenž byl zároveň se svým bratrem Markem (hráč dnes již druholigového FC Hradec
Králové) a švagrem Jiřím Hlaváčkem, přímým účastníkem a obsadili 8. místo, pře-
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dali dvanácti prvním družstvům hodnotné ceny. Prvními třemi cenami byly sportovní
poháry, zlatý, stříbrný, bronzový s připomínkou jubilejního 30. ročníku turnaje v nohejbale v Ličně 2015. K první ceně patřil ještě sud piva (30 l) a další ceny si podle
vlastního zvážení vybírali členové družstev podle pořadí.
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Ceny do soutěže věnovali: TJ Sokol Lično, Obec Lično, Tekra Lično, BEAS Lično,
Kovo Janeček Radostovice, Triztal Lično, Motorsport Kopecký Kostelec n. Orl.,
Panas Kostelec n. Orl., Dapi Rychnov n. Kn., Uniprint Rychnov n. Kn.     
Rádi bychom Vás již dnes pozvali na 31. ročník, který se bude konat
zcela jistě první červencovou sobotu (o pouti v Ličně), tzn. 2. 7. 2016.
Tábor
Tábor se uskutečnil na již známém místě v Ostružnu u Jičína v termínu od 5. - 10.
7. 2015. Letos táborová skupina čítala rekordních 86 účastníků. Hlavním tématem
fungování tábora bylo „putování časem“. Program byl pestrý a velmi zábavný. Za
všechny musím říci, že jsme si to náramně užili a těšíme se na další.
Aleš Zárybnický
Posvícení a kultura
V sobotu 29. 8. pořádala TJ Sokol ve svém areálu posvícenskou taneční zábavu.
K poslechu a k tanci hrála hudební skupina SONG a pobavit se přišlo asi 150 spoluobčanů včetně obsluhy. Pro pobavení těch nejmenších jsme si zapůjčili kolotoč, aby
se zatočili a tak alespoň částečně poznali, co bylo za našich mladých let při posvícení
běžné. Kolotoč, houpačky, střelnice patřily neodmyslitelně k pouťovým a posvícenským radovánkám.
V sobotu 26. září se v areálu kolotoč objevil znovu a to při nové velké společenské
akci pořádané místními zahrádkáři. Toto vydařené setkání spoluobčanů a návštěvníků ze vzdálenějších krajů neslo název „Pivozáří“ a bylo představením několika pivovarů a jejich produktů. K tomu jako doprovodný program probíhaly různé soutěže. Na
své si přišli nejenom milovníci piva, ale i vyznavači dobrého jídla. Velkým lákadlem
a zpestřením pro mnohé bylo vystoupení hudební skupiny Bladex.
Areál byl mimo tyto hlavní akce často využíván k soukromým oslavám.
Sportování a cvičení
Tělocvična je využívána k tělesné výchově dětí ze ZŠ, po prázdninové přestávce
se ke cvičení opět každou středu schází ženy a nově si na páteční odpoledne zamluvili tělocvičnu dorostenci. Velký zájem je o sportoviště „Sokolík“, na kterém byl,
uspořádám dne 19. 9. plánovaný tenisový turnaj ve čtyřhrách, ve kterém z pěti místních mužských dvojic zvítězili Roman Škop a Jan Plašil ml. Od října bude pokračovat
tenisový kroužek dětí, ten sice zaznamenal pokles zájmu, ale to by mohlo přispět ke
zvýšení péče o jednotlivce.
Práce
Započali jsme rekonstrukci šaten v tělocvičně, již je vymalováno a vyrábí se nový
nábytek, po skončení těchto prací bychom chtěli zrealizovat opravu střechy nad klubovnou. Doufáme, že se v říjnu dočkáme několika pěkných dní, abychom tento důležitý bod letošního plánu splnili.                        
Za TJ SOKOL František Talavašek
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SDH Lično
Největší akcí uplynulého období byla nesporně akce pořádaná pro
malé hasiče, a to splutí řeky Orlice z Kostelce nad Orlicí do Krňovic.
Trasa byla rozložena do dvou dnů. Na tuto akci vyrazilo celkem 18
dětí pod dozorem 11 dospělých. K dispozici bylo 14 kanoí. Pochopitelně pro realizaci byl nutný písemný souhlas rodičů.  
Start byl stanoven na desátou hodinu od mostu v Kostelci. Všichni se dostavili včas.
V průběhu také docházelo k namočení některých posádek. První loď se cvakla už po
necelé jedné minutě na vodě, ale nebylo výjimkou, že dojely posádky bez cvaknutí.
Nejsložitějším úsekem byl jez u elektrárny v Albrechticích, kde se lodě přenášely. Do
Krňovic postupně dorážely posádky cca od 15:30 do 16:30 hodin. Absolvovaly celkem
31 km plavby. Odměnou dětem bylo pohoštění U Kulaté báby. Devět dětí a tři dospělí
přenocovali ve stanech v místním kempu. Odjezd byl naplánován na druhý den na desátou hodinu. V tuto dobu bylo dobrodružství našich malých „mořských vlků“ ukončeno.
Počasí účastníkům přálo a spokojenost byla převeliká. Pro velký úspěch bychom
chtěli akci opakovat příští rok. Předběžně, pokud bude zájem a přát počasí, je stanoven termín na 11. a 12. června 2016.

15

Poděkování patří především organizátorům a dozorům dospělých: N. Dostálové,
S. Korábové, P. Dokulilovi, A. Zárybnickému, J. Korábovi, J. Jaklovi, T. Podolské,
T. Vilímkovi ml., H. Dokulilové, H. Novákové a J. Reslové. Akce byla částečně dotována příspěvkem SDH Lično 3.000Kč. Zbytek dopláceli rodiče, dospělí si vše hradili
sami.					          Za SDH Lično, Václav Kopecký
Omlouváme se občanům za chybně uvedené datum na pozvánkách
distribuovaných do domácností. Správné datum setkání důchodců je

čtvrtek 15. 10. 2015.

Setkání důchodců Lična, Ostašovic, Radostovic
které se uskuteční ve čtvrtek 15.10.2015 od 15:00 v Podstránském mlýně. Odjezd svozových autobusů: Ostašovice(zastávka)  -- 14:30, Radostovice(kaplička)
– 14:30, Lično(náves) -- 14:45. Obec hradí dopravu autobusy, občerstvení (jídlo, zákusek), kafe a jeden nápoj. Vzhledem k organizaci (občerstvení, doprava,
….) prosíme zájemce, kteří se zúčastní, aby potvrdili účast odevzdáním návratky
v kanceláři OÚ nebo do schránky u hlavního vchodu OÚ nejpozději do 8.10.2015.
---------------------------------------------- návratka -----------------------------------------------Já (My)…………………………….………………………………………………… se
zúčastním(e) setkání důchodců v Podstránském mlýně, konané 15. 10. 2015.		
									
										
			

Podpis……………………………………
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Český zahrádkářský svaz obce Lična
Léto se nám pomalu ale jistě přehouplo do podzimu, ale stále se těšíme z krásného babího léta, které snad bude trvat co nejdéle. Takže zahrádkáři si můžou užívat sklizeň jablek i hrušek a připravovat si na zimu zásoby kompotů, pečených čajů
a i nějakou tu slivovičku nebo pálenku z ovoce, které mu dá jeho zahrada.
Náš tip: Pokud se chcete na jaře radovat z kvetoucích záhonů, je právě nejvyšší čas
na výsadbu na jaře kvetoucích cibulovin. Cibule vysazujte samostatně nebo mezi
rostliny na záhony, ale také do květináčků a truhlíků, které budou sloužit k rychlení.
Cibuloviny jsou prvním rokem krásné, ale zůstanou-li krásné i nadále záleží na tom,
jak jim bude vyhovovat jejich umístění. Osvědčená rada je vysadit cibulku do dvakrát
tak velké hloubky, než jak je cibulka vysoká.
Dne 26. 9. 2015 proběhla ve zdejším sportovním areálu pivní akce s netradičním
a rovnou i tradičním názvem PIVOZÁŘÍ. Účast byla nad očekávání velmi dobrá
a nálada výtečná. K poslechu a tanci hrála skupina „Wi-fic“ a skupina „Bladex“. Po
roztancovaných pivních nadšencích jsme uzavřeli brány areálu při prvním ranním zakokrhání.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a po celou
dobu pomáhali, nebo byli při ruce.
A na co se do konce roku můžete ještě těšit?
25. 10. 2015 – Dušičkové dekorace
28. 11. 2015 – Vánoční dekorace
Začátek v 14.00 ve Vinárně v Ličně. Těšíme se na Vás.
Marie Janská
tajemnice
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Trocha poezie

MLÁDÍ

PLYNUTÍ ČASU

Mládí je krásné a nespoutané.
Mládí je opojné
svou krásou čisté duše.
Mládí je neklidné
jak jarní počasí.

Tak jako voda plyne
korytem řeky,
střídá se jaro s létem,
podzim se zimou.

Mládí je pomíjivé,
je třeba ho vychutnat
pomalými doušky až do dna.

Tak čas mládí
blíží se ke stáří.
Není hanba být stármít šediny je dar.
Jan Dawidko
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CIOZP
Královéhradeckého
kraje

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s.
regionální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Palackého 694, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

: 494 535 494, IČO: 26594145, E-mail: rychnov@czphk.cz,
www.czphk.cz
Všem osobám se zdravotním postižením bez ohledu na druh, rozsah
postižení, věk a situaci, tzn., zda je klient v obtížné sociální situaci, či je
takovou situací ohrožen, poskytujeme tyto služby:
Sociální poradenství v rámci zákona č.108/2006 Sb. o sociálních
službách
Půjčovna a servis zdravotních a kompenzačních pomůcek
sedačka do vany, antidekubitní sedačky a matrace, švédský podavač,
měřič pro diabetiky, mechanický vozík, klozetový vozík, chodítko
čtyřkolové, chodítko podpaží, nájezdové rampy, tříkolové kolo,
elektrická polohovací postel a jiné

Prodej baterií, hříbků, dudlíků a filtrů do naslouchadel, základní
servis naslouchadel pro sluchově postižené
Návštěvní hodiny:
PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
ÚT 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
ST 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
ČT 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
PÁ 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Těšíme se na Vaší návštěvu v budově VZP
v Rychnově nad Kněžnou v ulici Palackého.
vedoucí centra: Bc. Jakub Jedlinský
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 3. čtvrtletí 2015
Naši oslavenci

Noví občánci

Jméno		     Bydliště

Jméno		     Bydliště

93 let
František Plašil		
89 let
Marie Hartmanová
81 let
Jaroslav Jehlička		
80 let
Marie Kopecká		
70 let
Vilém Gašpar		
60 let
Alena Kornherrová
František Tomeš		
Marta Tomešová		
50 let
Marta Janečková		

Nikola
a Tadeáš Tomešovi

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Radostovice
Ostašovice
Radostovice

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Rozloučili jsme se

Jméno			
Karel Larisch – Mönich 	

Bydliště
Lično

Čest jeho památce!

Přistěhovali se

Jméno		     Bydliště
Alena Janovcová 		
Ema Reinerová		
Pavel Martonka		

Lično
Lično
Lično

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

Zpravodaj
obce Lično,

Ostašovice, Radostovice

