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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 17. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. plán inventur na r. 2019 a jmenování inventarizačních komisí;
a schvaluje:
1. program dnešního zasedání a návrhovou komisi ve složení Ing. Falta Martin
a Bc. Koráb Stanislav;
2. stavební úpravy hospody, stavbu komunikace na „Drahách“, kompenzaci ceny
dřeva za období 4.Q/2017 a celý rok 2018;
3. pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020;
4. závazné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lično v roce 2020: celková výše dotace od zřizovatele 784,70 tis. Kč,
voda 13 tis. Kč, plyn 70 tis. Kč, el. energie 170 tis. Kč a převod výše odpisů DHM
20.300,- Kč do investičního fondu, z kterého bude částka převedena zpět na účet
zřizovatele do 31. 12. 2020;
5. rozpočtové opatření č. 9 na rok 2019;
6. předsedkyni sociální komise od 1. 1. 2020 p. Podolskou Lenku s výší odměny
1.000,- Kč měsíčně;
7. bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p. č. 3709/2 ostatní komunikace
v k. ú. Lično o výměře 5 m2 Královéhradeckému kraji. Tento pozemek vznikl oddělením z původního parcelního čísla 3709 dle GP číslo 338-496/2017 ze dne
8. 12. 2017.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 30. 01. 2020
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. program dnešního zasedání a návrhovou komisi ve složení Mgr. Zárybnický Josef
a Požár Ondřej;
2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-2010480/VB/2, Lično-Ostašovice, p. č. 6 – přípojka k NN a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
3. uzavření
• smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1958000511-2 (dále
jen jako „Smlouva o zajišťovacím převodu práva“), dle jejího návrhu, který je
přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec k zajištění pohledávky Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., sídlem
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako
„PGRLF“) vzniklé ze Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000511, podmíněně převede své vlastnické právo
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k předmětu zajištění na PGRLF, a to dále za podmínek uvedených ve Smlouvě
o zajišťovacím převodu práva.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Lično podpisem výše uvedené smlouvy, jejíž
uzavření schválilo tímto usnesením.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Drobné připomínky
Dovoluji si připomenout ty občany, kteří tak dosud neučinili, že poplatek za odpady
je splatný do 30. 4. 2020.
Platbu je možné provést na účet Obce Lično č. 1240139399/0800
VS: Lično 13400+Vaše č. p.; Ostašovice 13404+ Vaše č. p.; Radostovice 13406+Vaše
č. p.; nebo hotově v úřední dny v kanceláři Obce Lično.
Dále apeluji na důslednější třídění odpadu a sešlapávání plastových lahví. Na každé popelnici je vyznačeno vše, co do ní patří. Pokud nenaleznete na popelnici to,
co chcete vyhodit, je nutné tento odpad vhodit do směsného komunálního odpadu
(do své popelnice doma).
Zároveň důrazně žádám, aby elektrospotřebiče nebyly vhazovány do kontejneru
na kov. Valná většina elektrospotřebičů v konečném důsledku obsahuje daleko více
plastu, než kovu. Pro elektrospotřebiče je určen svoz elektroodpadu.
Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2020
24. 4. 2020 – 26. 4. 2020 jarní termín
18. 9. 2020 – 20. 9. 2020 podzimní termín
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
28. 4. 2020 jarní termín
22. 9. 2020 podzimní termín
Trasa a časy nakládky budou pro oba termíny takto:
Ostašovice................................................. 15.30 hodin
Lično – Draha............................................ 15.45 hodin
Lično – Hůrka............................................ 16.00 hodin
Lično – Prodejna....................................... 16.15 hodin
Radostovice............................................... 16.30 hodin
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Šití ústenek a roušek
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem těm, kteří šijí ústenky a roušky pro
nemocnice, sousedy, onkologické centrum atp. Těch lidí v obci je velká spousta a nelze
je vyjmenovat všechny, protože ani o všech, kdo šijí a odesílají roušky na potřebná
místa nevím.
Musím však zmínit ty spoluobčanky, které svou pomoc nezištně nabídly obci a šily
roušky z vlastní iniciativy a z vlastního materiálu. Čelily poruchám šicích strojů, nedostatku materiálu a přesto šily. Jimi ušité roušky jsem mohl distribuovat zdarma mezi
spoluobčany. Jiné roušky jsem neměl a v době, kdy píši tyto řádky, nemám k dispozici.
Děkuji tímto Janě Reslové, Ludmile Divíškové, Jaroslavě Šabatové, Marii Zárybnické, Janě Truhlářové, Evě Jouklové, Simoně Korábové i všem ostatním šičkám, které
přes všechny překážky šily, a šijí roušky pro své spoluobčany.
Rovněž musím poděkovat starostce obce Černíkovice, která naší obci rovněž
poskytla nezištnou pomoc, spočívající v daru několika desítek roušek.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Ze základní školy aneb ze zimy do jara
Ličenský zpravodaj kráčí ruku v ruce s přírodou. Tak jako po zimě přichází jaro,
po přečtení prosincového vydání vzniká ten jarní, velikonoční.
Připomeňme si nyní krátce události prvních tří měsíců roku 2020 v návaznosti
na česká přísloví.
Leden … je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojně brambory…
Někteří naši školáci si dobře pamatují, jak vypadal bílý tříkrálový den, protože se
již tradičně zapojili do charitativní sbírky v naší obci. Urodilo se hodně korunek, které
prospěly dobré věci.
Únor…když v únoru není déšť, není to dobré ani pro seno, ani pro obilí…
Že zapršelo, vám potvrdí účastníci lyžařského kurzu. V týdnu od 10. do 14. 02.
2020 se zúčastnili zájemci z naší ZŠ a MŠ již čtvrtým rokem dobrovolného lyžařského kurzu, letos v Sedloňově v Orlických horách. První výukový den musel být bohužel
zrušen (nebezpečí extrémně silného větru, vichřice Sabine). Celkově se dá říci, že
nás doprovázelo „aprílové počasí“, kdy se na obloze střídalo sluníčko s temnými mraky, déšť se sněhem či krupkami; Orlické hory nám tak ukázaly vlídnou i zamračenou
podobu. Tváře všech účastníků a instruktorů však těmto faktorům statečně vzdorovaly; na svahu panovala veselá a příjemná atmosféra. Vlek pracoval na 100 %, jízda
bez hůlek i s holemi se všem dařila a občasný pád do bílého sněhu nikdo neřešil.
Poslední odpoledne bylo již tradičně věnováno ukázkovému slalomu pro přihlížející
rodiče a další rodinné příslušníky. Při závěrečném shromáždění dostaly všechny děti
na památku diplomy a drobné maličkosti. Chválíme je všichni – učitelé a instruktoři
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- za obrovskou snahu, sportovní chování a výborné výkony. Všichni sjeli červenou
sjezdovku a zvítězili. Velké poděkování náleží celé lyžařské školičce za perfektní organizaci, zodpovědnou práci a individuální přístup tam, kde byl potřeba. - Obilí a tráva letos, doufejme, narostou.
Březen…na svatého Řehoře plave led do moře a čáp letí od moře,
vlaštovka přes moře, žába hubu otevře.
Ve sportovním duchu jsme zahájili i měsíc březen, kdy jsme plavali a také doplavali. Ne v moři, ale v rychnovském bazénu, kdy jsme zakončili 10ti týdenní plavecký
výcvik. Všichni zúčastnění udělali veliký pokrok, dokonce ti nejzdatnější plavci nacvičovali záchranu tonoucího. Ne každý z dospělých by si věděl rady.
Při listování třídní knihou Vám I. čtvrtletí nastíním v přehledu další aktivity:
Leden
l 7. – 9. – kontrola ČŠI z Hradce Králové
l 30. - pololetní vysvědčení
l 31. - pololetní prázdniny
l 31. - zakončení inventur za rok 2019
Únor
l 3. – 7. - jarní prázdniny
l 20.
- masopustní den
l 21. – 27. - testování žáků v 5. roč. – testy KALIBRO ( ČJ – M – AJ)
Březen
l pravidelné společné čtení z knihy Babička – příprava na projektový den
l 11. - uzavření ZŠ z rozhodnutí MZ - nebezpečí šíření epidemie COVID – 19
l 16. - přerušení provozu MŠ z rozhodnutí Zřizovatele
l zahájení výuky na dálku prostřednictvím webových stránek školy
Co by bylo dále uvedeno, kdyby bylo vše v pořádku?
l 17. – návštěva pražského divadla KARLÍN - muzikál Královna Kapeska
l 20. - fotografování žáků ZŠ včetně snímků pro tablo 5. ročníku
l 27. - projektový den - Noc / DEN s Andersenem věnovaný spisovatelce Boženě
Němcové a její Babičce
Duben – zápis do 1. ročníku se měl uskutečnit 06. 04. 2020 …situace je úplně jiná
MŠMT vydalo dne 18. 03. 2020 opatření k zápisům, z něhož vybírám:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to
možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
(datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace
osobně do školy nebo poštou.
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2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé
období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
V naší škole je období zápisu stanoveno od 1. do 24. 04. 2020
a zveřejnění seznamu přijatých dětí připadne na 05. 05. 2020.
Všichni tajně doufáme, že květen nebo červen bude příznivější a umožní setkání
s budoucími školáky a jejich rodiči osobně.
Společnými silami se všichni snažíme o to, aby naši žáci doháněli učivo; kulturní
a sportovní akce, tvořivé dílny, výlety, exkurze a projektové dny naplánujeme dle možností.
Těšíme se na den, kdy pomine nebezpečí ohrožení zdraví dospělých i dětí a budeme moci otevřít obě školní budovy a vrátit se do běžného pracovního života.
Za všechny školáky a zaměstnance školy
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

Mateřská škola
Zimní období jsme měli společně zakončit tradičním vynášením Morany do potoka
a přivítat jaro zdobením vajíček, učením se koled a připomínáním si lidových zvyků
a tradic spojených s Velikonocemi. Také jsme se těšili na rodinný cirkus Paldusových,
divadlo U dvou sluncí a divadélko Jójo. Děti se měly fotit (maminkám k svátku pro radost), pro předškoláky jsme měli připravenou „Hru na školu“, zakončenou návštěvou
základní školy, kde by děti strávily dvě vyučovací hodiny s budoucími kamarády.
Zápis do 1. třídy je určitě velkým mezníkem nejen v životě dítěte, ale i v životě rodiče.
Bohužel, letošní zápis bude trochu jiný, než na jaký byli rodiče i děti zvyklí. Pokud to situace dovolí, budeme
improvizovat tak, aby
děti o tento zážitek
nepřišly.
Neuskuteční
se
ani promítání cestopisu Kateřiny a Miloše Motani o Thajsku
v rychnovském kině,
nepojedeme do ZUŠ
na závěrečný koncert…
Ale něco jsme
přece jen v prvních
měsících roku stih-
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li – pohádku „Jak se Honza rytířem stal“,
pohádku „Hrnečku, vař!“, Medvědovu
lyžařskou akademii v Sedloňově a taky
karneval ve školce.
Ocitli jsme se v situaci, se kterou nemáme
zkušenost. Nutí nás změnit styl života, přijmout nepříjemná omezení, bát se o své
bližní i o sebe.
Za všechny zaměstnance mateřské
školy přeji všem čtenářům Zpravodaje pokud možno klidné jarní měsíce a hodně
zdraví.
Jana Francová
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TJ SOKOL Lično
Pobyt na horách
Ve dnech 30. 12. 2019 – 05. 01. 2020 se uskutečnil již
tradiční pobyt na horách. Ubytováni jsme byli na chatě Luna
v areálu Bedřichovka v Orlickém Záhoří. Za tuto dobu se
vystřídalo 74 “účastníků zájezdu“. Bohužel příroda nebyla
moc štědrá s množstvím sněhu. Za lyžováním většina z nás
dojížděla do nedalekých lyžařských center (Černá Voda, Deštné v Orlických horách
nebo polský Zielenec). Spousta z nás také zvolila turistiku a vydala se poznávat
krásy Orlických hor nebo polského příhraničí. Někdo se vydal do Neratova podívat
se na zrekonstruovaný kostel či místní pivovar, jiní navštívili rozhlednu na Velké
Deštné nebo se vydali k pramenu Divoké Orlice. Na závěr bych chtěl dodat, díky,
Romane.
Zabíjačka
V sobotu 07. 03. pořádal TJ SOKOL Lično zabíjačku. Letos měl poprvé tuto akci
na starosti Roman Samek. Ten kolem sebe vybudoval tým “mladých junáků“ v čele
s Martinem Faltou. Již od pátečního rána se pro veřejnost připravovaly výpečky,
guláš, jitrnice, kroupy a další zabíjačkové speciality. Vše se pak v sobotu prodávalo v klubovně na hřišti. Pochvalu zaslouží všichni, kteří pomohli. Jak zhodnotit
tuto akci? Myslím, že stačí napsat, že se vše prodalo a nic nezbylo, bohužel ani
na organizátory.

Vzhledem k okolnostem, které všichni dobře znáte, jsme byli nuceni zrušit plánované brigády a další tradiční sokolské akce, jako jsou karneval (14. 03.), sběr
odpadků (21. 03.) a výroční členskou schůzi (27. 03.).
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Dnes není nikdo schopen říci, kdy se vše vrátí do normálu, tak Vás o dalších
akcích jako jsou velikonoční pochod (12. 04.), čarodějnice (30. 04.), tenisový turnaj
ve dvouhrách (květen), Ličenský víceboj dvojic (květen), nohejbal trojic (04. 07.)
a silvestrovský pochod budeme informovat emailem nebo ve vývěsní skříni TJ Sokol.
Za TJ SOKOL J&H

SDH Lično
Dne 13. 01. 2020 proběhla volební valná hromada v místní
hasičské zbrojnici. Po 4 letech si tak 56 zúčastněných členů
členské základny zvolilo nový výbor, a to ve složení: starosta Aleš Zárybnický, k stávajícímu náměstkovi bratrovi Janu
Hartmanovi přibyl Jan Burket, jehož úkolem bude zaučit se
v této pozici a vystřídat tak bratra Hartmana. Velitelem zásahu
nadále zůstává Karel Joukl. Celkově má výbor 15 členů.
Stav členské základny je k 01. 01. 2020 121 členů, z toho 75 mužů, 27 žen, 6 dorostenců a 13 dětí do 15 let.
Matouš Podolský
zástupce jednatele
První větší letošní
akcí
pořádanou
sborem byl tradiční
Ostatkový
průvod
masek, jehož počátky se datují někde
do 19. století a až
na pár nucených výjimek se průvod pořádal bez přerušení.
A proto jsem rád, že
až na světlé výjimky
je o akci stále veliký
zájem a účastní se ji
spousta lidí, a to bez
ohledu na dobu pobytu v naší malebné
obci, čímž patří veliký
dík všem zúčastněným, ať už jako maska nebo jako občerst-

10

vovací podpora. I přes značnou absenci zaměstnanců ze Škoda auto Kvasiny byla
účast velice slušná (40-45 masek po Ličně).
Po domluvě se starostou obce Lično bychom rádi nabídli pomocnou ruku v těchto nelehkých chvílích a to především našim seniorům. Můžete kontaktovat někoho
z SDH nebo nejlépe starostu obce.
Aleš Zárybnický
Starosta SDH
Z dění hasičské mládeže:
Hasičská sezóna mládeže 2019/2020 odstartovala jako vždy Závodem požární všestrannosti, který se konal 05. 10. 2019 v Křovicích a naše mládež obsadila nádherné
6. místo z 23 družstev
celkem. Jako odměna
za skvělý výkon byl
dětem uspořádán výlet na horolezeckou
stěnu 16. 11. 2019
do Hradce Králové,
který si děti velice
užily. Poděkování patří všem, kteří si našli
čas a byli dětem jak
fyzickou, tak morální
podporou.
Od půlky února začala mládež usilovně
trénovat,
nicméně
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vzhledem k nouzové situaci, která zavládla po celém světě a ovlivnila tak i hasičský sport, jsme stihli
pouze „Uzlovačku“ v Provozu 07. 03. 2020 a co
bude dál, je ve hvězdách.
Simona Korábová
vedoucí mládeže
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Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2020
Jméno

Naši oslavenci

     Bydliště

91 let
Vlasta Kašparová		
Anna Zemanová 		

Lično
Lično

89 let
Hana Kollertová		

Ostašovice

87 let
Marie Říčarová		

Ostašovice

85 let
Růžena Kulhavá		
Jaroslav Vilímek		

Lično
Lično

75 let
Růžena Stodůlková
Zdeněk Škop		
Josef Falta		

Lično
Lično
Lično

70 let
Jůlia Hloupá		
Marie Klapalová 		

Lično
Lično

60 let
Alena Bořková		
Jiří Dudek		
Jiří Truhlář		
Jiří Martínek		
Marie Kotyzová		

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

50 let
Petr Křížek		
Hana Nováková		
Daniel Hodek		
Radka Škopová		

Lično
Lično
Lično
Lično

Přejeme jim
hodně zdraví a spokojenosti!

Rozloučili jsme se

Jméno

      Bydliště

Marie Říčařová
Miroslava
Grunt Hermanová
Ing. Josef Kulhavý

Ostašovice
Radostovice
Lično

Čest jejich památce!
Jméno

Narodili se

      Bydliště

Soňa Hejnová
Martin Bečka

Lično
Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Jméno
Takáczovi

Přistěhovali se

      Bydliště
Lično

Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!

Vzhledem ke stávající situaci
epidemie bych touto cestou chtěla
na dálku všem starším oslavencům
popřát hodně štěstí a především
zdraví!
Kvůli ochraně jejich zdraví, osobní
schůzky na určitý čas přerušíme.
Za SPOZ Lenka Podolská
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Jak si myši snědly dům
Ráno se čeledín Janek probudil o trochu dříve, nežli tomu bylo obvykle. Musel
přichystat koně a parádní bryčku. Byl totiž čtvrtek, a to se v našem kraji Orlických
hor jezdilo do města na trh. Mezitím co Janek obstarával koně, panímáma uchystala
snídani a něco málo k obědu. Hned po snídani se vydali na dlouhou cestu do města. Když přijeli na trh, bylo tam už spousta lidí a těch stánků a v nich hodně dobrot,
až z toho jednomu přecházel zrak a jazyk v ústech z těch dobrot celičký zvlhnul.
Janek mezi tím co panímáma nakupovala, dal koňům napít a každému po pytlíku
ovsa. Sám jen tak pokukoval po děvčatech a sem tam se sousedy prohodil kus
řeči. Na trhu koupil pouze dva paklíky tabáku pro dědu ze samoty. K polednímu měla
panímáma všechno nakoupeno. Koupila tolik věcí, že toho byla plná bryčka, nebylo
už kam co dát. Něco málo pojedli a popili a půl hodiny po polední vyrazili na zpáteční
cestu. Janek se vším tím nákladem ještě nevyrazil z bran města a panímáma už podřimovala a to tak nahlas, že se jednu chvílí div koně nesplašili. Cesta byla nerovná
hrbolatá, bryčka se na ní nakláněla na jednu a pak zase na druhou stranu. V jednom okamžiku se na lesní cestě po najetí na velký kořen naklonila bryčka na levou
stranu, div panímáma nevypadla. Na štěstí to dopadlo dobře, až na velký kulatý sýr,
nakloněním z bryčky vypadl a začal se kutálet po cestě a rovnou do hustého lesního
porostu. Tam se překulil do měkkého mechu a zůstal ležet. Nikdo si toho ani nevšiml.
Po bryčce zůstal na cestě jen oblak prachu. Když prach a bryčka zmizely a nastalo
v lese opět ticho, jen ptáci zpěváčci se ozývali, kde se vzala, tu se objevila malá šedivá myška, opatrně našlapovala kolem obrovského kola, co tak pěkně vonělo. V životě takovou vůni necítila. Vonělo to tak pěkně, že se jí zbíhaly myší sliny. Opatrně
se přiblížila k sýru a ostrými zoubky si maličko odhryzla ze sýru. To vám byla dobrota.
Hned vykousala maličký otvor a v sýru udělala chodbičku. Bříško vám měla tak plné,
že se nemohla dostat zpátky malým otvorem ven. Pohodlně se v chodbičce uvelebila
a okamžitě usnula. Myška prospala celé odpoledne, celou noc, až ráno kdy bylo sluníčko hodně vysoko, se probudila. S prázdným bříškem se protáhla malým otvorem
v sýru ven a honem pospíchala na mýtinu k sedmému pařezu, kde bydlela. Maminka
myška a tatínek myšák se na malou šedivou myšku tuze zlobili, kdeže se to celý den
a noc toulala, že nepřišla domů? Myška jim všechno vyprávěla, co a jak se v lese
přihodilo. Celá myší rodina se okamžitě přestěhovala do nového domu. Myši jedli,
hodovali, až si dům doslova a do posledního drobečku snědli. Myší rodince nezbylo
nic jiného než se vrátit zpátky na mýtinu do své staré chaloupky u sedmého pařezu.
Jan Dawidko
U Kryštofa 96
517 35 Lično
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Trocha poezie na Velikonoce
Jarní blues
Kapky deště bubnují
na okenních římsách
své jarní blues.
Sluneční paprsky
mezi mraky
co chvíli vykukují.
Mezi tím vším
poletují sněhové vločky,
záchvěvy loučící se zimy.

Koleda
Hody, hody pomlázka,
malovaná vajíčka.
Hody, hody kraslice
ozdobou jsou na misce.
K tomu pěkná koleda
Boží hod nám nastává.

Pomlázka
Pomlázku chlapci
z vrbového proutí splétají.
Děvčata vajíčka,
kraslice malují,
barevné pentle
mládencům chystají.
O koledě po vajíčku
po mašli dávají.

Jan Dawidko
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