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Svoz komunálního odpadu v roce 2020
Ve zpravodaji je opět vložen samostatný list s termíny svozů, platebními údaji atd.
Přesto si dovoluji zdůraznit, aby byly poplatky za svoz na rok 2020 zaplaceny až
po 1. 1. 2020, dřívější úhrada bohužel není možná.
Známky na rok 2020 jsou již připraveny v kanceláři obecního úřadu a v úřední dny
je možno požádat o jejich vydání.

Žádost
Z důvodu provádění účetní závěrky celého roku 2019 žádáme obyvatele Radostovic, Ostašovic a Lična, aby využívali pro vyřizování svých potřeb na Obecním úřadě
v Ličně v novém roce 2020 výhradně v úřední dny.
Úřední dny:
Pondělí
8.00 - 12.00
13.00 – 17.00
Středa
8.00 - 12.00
13.00 – 17.00

Výstavba parkoviště a chodníků – vyúčtování dotace
V rámci projektu byla provedena výstavba nových parkovacích stání s krytem
z betonové zámkové dlažby na parcele p. č. 3174, k. ú. v lokalitě výstavby rodinných
domů rodinného charakteru. Výstavbou nových parkovací stání došlo k uvolnění komunikace od parkujících automobilů a tím i k zlepšení celkové situace v této lokalitě,
jelikož zde byla oficiálně schválena obytná zóna. Podmínkou pro její vznik bylo vybudování parkovacích stání.
Projekt vyřešil opravu a rekonstrukci chodníků ve dvou lokalitách. První je kolem rodinné zástavby v intravilánu obce v jižní části obce. Další chodník navazuje
na chodník v přidruženém dopravním prostoru silnice II/320.
Díky realizaci projektu byl vytvořen bezpečný prostor pro všechny účastníky provozu, došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy a společně s odstraněním bariér v dopravní infrastruktuře došlo k vyrovnání příležitostí pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace v této oblasti. Realizací projektu došlo k napojení pěších tras
na místní dopravní systém, takže projekt přispěl k zajištění kvalitního standardu dopravní obslužnosti v obci.
Na projekt byla získána dotace z Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje projektu
Schváleno: 	  1 005 200,00 Kč
Skutečnost: 	  1 592 582,19 Kč
Podíl dotace:    31,56%
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Vyúčtování dotace                      Schváleno                 Skutečnost
Investiční výdaje                        470 000,- Kč              470 000,- Kč
Osobní výdaje                                      0,- Kč                         0,- Kč
Ostatní neinvestiční výdaje         32 600,- Kč                 32 600,-Kč
Celkem                                     502 600,- Kč               502 600,- Kč

Výstavba chodníku a lávky pro pěší – dotace
Předmětná stavba je umístěna podél stávající silnice druhé třídy II/320 v obci Lično.
Projekt řeší výstavbu nového chodníku a místa pro přecházení v jihovýchodní části
obce. Chodník je navržen podél hrany výše uvedené silnice se základní podsádkou betonových silničních obrubníků. Šíře chodníku vychází z požadavku vyhlášky a to s min.
šíři včetně obrubníků 1,55 m. Přes silnici II/320 je navrženo místo určené pro přecházení šíře 4,0 m. Dešťové vody jsou likvidovány novými posunutými vpustmi vyústěnými
do stávající dešťové kanalizace. Stávající vpusti byly odstraněny a vyměněny za nové
včetně zinkových košů. Povrch je proveden z betonové zámkové dlažby, opatřený bezpečnostními prvky, silniční obruby jsou sníženy v nástupech a stávajících sjezdech,
po druhé straně chodníků tvoří vodící linii podezdívky plotů nebo záhonové obrubníky.
Navržená lávka řeší prodloužení chodníku přes Olešnický potok. Stávající chodník
byl ukončen před vodním tokem a přilehlým silničním mostem, po kterém prochází
silnice III/320. Konstrukci lávky tvoří dva nosníky z profilů IPE 160. Příčníky jsou navrženy z profilů IPE 120. Nosná konstrukce je opatřena protikorozní ochranou. Konstrukci mostovky tvoří pochozí rošty. Lávka je vybavena zábradlím z ocelových profilů.
Sloupky zábradlí jsou pomocí šroubových spojů přichyceny k hlavnímu nosníku. Délka
vybudované lávky činí 6,27 m o rozpětí 5,5 m.
Díky realizaci projektu je vytvořen bezpečný prostor pro všechny účastníky provozu,
došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy a společně s odstraněním bariér v dopravní
infrastruktuře došlo k vyrovnání příležitostí pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace v této oblasti. Realizací projektu dále došlo k napojení pěších tras na místní
dopravní systém, projekt přispěl k zajištění kvalitního standardu dopravní obslužnosti
v obci.  
Projekt získal podporu Královéhradeckého kraje, která je vyjádřena celkovou dotační
částkou ve výši 495 000,- Kč. Celkové náklady budou vyčísleny po obdržení všech
faktur za vykonanou práci.
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Územní plán Lično
Cílem projektu je pořízení nového územního plánu, který stanoví urbanistickou
koncepci, tj. základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání v krajině. Vymezil zastavěné území, zastavitelné plochy,
plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná
opatření, plochy pro územní rezervy a stanoví podmínky využití těchto ploch. Rovněž
vyřešil koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod.
Pořízením nového územního plánu je také vyřešena dopravní a technická infrastruktura, koncepce využití krajiny apod. Územní plán dle nového stavebního zákona tvoří předpoklady pro kvalitní rozvoj a výstavbu v rámci obce a to i v návaznosti
na další území Královéhradeckého kraje. ÚP je v souladu se Zásadami územního
rozvoje Královéhradeckého kraje.
Pořízením nového územního plánu je stanovení základní koncepce rozvoje území
obce, ochrana jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání v krajině. Dále
jsou vymezena zastavěná území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro
veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní
rezervy včetně vymezení podmínek využití těchto ploch. Je pořízen dokument, který
je závazným podkladem pro rozhodování v území.  
Obec Lično pořizuje územní plán pro správní území své obce, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Dne 25. 5. 2016 zastupitelstvo schválilo usnesením č. 10 pořízení územního plánu, pořizovatelem nového ÚP je Městský úřad
v Rychnově nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční
úřad a úřad územního plánování (příslušný úúp, zodpovědná osoba Ing. Ciranová).
Zadání územního plánu bylo po projednání schváleno dne 16. 11. 2016 usnesením
zastupitelstva obce č. 14.
Nový územní plán byl schválen usnesením zastupitelstva č. 7 ze dne 16. 10. 2019
a nabude právní moci a stane se vykonatelným dne 12. 12. 2019. Zároveň se tímto
dnem ruší zastaralý územní plán obce, který byl vydán v říjnu r. 1999. Platnost starého
územního plánu by končila ze zákona v roce 2020, a tím, že je schválen nový územní
plán, nedojde k žádné prodlevě, která by měla negativní vliv na celkový rozvoj obce.
Rovněž tento projekt získal podporu Královéhradeckého kraje, která je vyjádřena
částkou ve výši 70 000,- Kč. Celkové výdaje na vytvoření územního plánu nejsou
v době tvorby příspěvku do zpravodaje známy.
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 16. 7. 2019
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. program dnešního jednání doplněný o:
   - schválení darovací smlouvy číslo DBO-19-004-SPP a návrhovou komisi pro
přípravu usnesení ve složení Joukl Karel a Koráb Stanislav;
2. veřejnou zakázku na nákup traktoru s čelním nakladačem. Nákup traktoru bude
realizován za předpokladu, že bude přiznána dotace na nákup traktoru formou
úvěru se snížením jistiny alespoň 20 % z ceny traktoru. Pokud bude jistina snížena
o méně než 20%, nákup traktoru se realizovat nebude;
3. prodej mulčovače Cross Jet, přičemž záměr prodeje mulčovače včetně radlice
na odhrnování sněhu bude zveřejněn na úřední desce po dobu minimálně 15 dnů.
Záměr bude sejmut z úřední desky 5. 8. 2019 a teprve po té bude prodán nejvyšší nabídce, která bude podána, přičemž nejnižší podání musí být minimálně
45.000 Kč včetně DPH. Příjem písemných nabídek na odkoupení, které budou
v zalepené obálce, bude ukončen 7. 8. 2019 v 17 hodin;
4. darovací smlouvu číslo DBO-19-004-SPP mezi Škodou Auto a Obcí Lično;

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 16. 10. 2019
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 3/2019, č. 4/2019 a č. 5/2019;
2. schválení závěrečných účtů za r. 2018 a schválení účetní závěrky za r. 2018 DSO:
Mikroregion Rychnovsko, Svazek obcí Dolní Bělá, Svazek obcí Dřížná a Vodovodní svaz císařská studánka.
Schvaluje:
1. program dnešního jednání a návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení
Mgr. Zárybnický Josef a p. Požár Ondřej;
2. nákup mulčovacího traktoru Goliath GC 110-26, pohon 4x4 včetně příslušenství,
od firmy Agrico s. r. o., Týniště n. Orl., za 277 090 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
3. prodej pozemku p. č. 260, ostatní plocha, v k. ú. Ostašovice, panu Vojtllertovi,
trvale bytem Ostašovice 17, o výměře 144 m2 za 25 Kč za 1m² a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy, přičemž náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující;
4. prodej části pozemku o výměře 161 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 68-102/2015 z pozemku p. č. 229/1, ostatní plocha, v k. ú. Radostovice,
mam Špirkovým, trvale bytem Radostovice 13, za 25 Kč za 1 m2 a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy, přičemž náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující;
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5. rozpočtové opatření č. 6/2019 na rok 2019;
6. úhradu podílu na oprávněných nákladech za připojení do distribuční soustavy
elektrické energie ve výši 125 tis. Kč na základě Smlouvy o uzavření budoucích
smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě č. 19_
SOBS01_4121561876 s ČEZ Distribuce, a. s.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 21. 11. 2019
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. program dnešního jednání, doplněný o bod č. 6 Schválení rozpočtových opatření
a návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení Joukl Karel a Zárybnický Aleš;
2. smlouvu o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví
č. 1958000511, na základě které PGRLF poskytne Obci Lično investiční úvěr
ve výši 1.602.040,- Kč, na pořízení nového traktoru Kubota s čelním nakladačem
Kubota, za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem předmětné Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000511 a s ní související Smlouvy o poskytnutí finanční
podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu
Investiční úvěry Lesnictví č. 1959000521.
Zastupitelstvo Obce Lično schvaluje:
• Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1958000511-2
• Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistného plnění č. 1958000511-3
    mezi obcí a PGRLF, sloužící k zajištění pohledávky vyplývající ze Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000511.
    Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem předmětných Smluv o zajištění/Zástavních smluv.
3. Zastupitelstvo obce Lično, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Lično a s jeho odůvodněním,

16
II. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání územního plánu a bere na vědomí
stanovisko krajského úřadu,
III. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu Lično
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem krajského úřadu,
IV. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění textové části územního plánu
Lično,    
V. vydává územní plán Lično formou opatření obecné povahy č. 1/2019, které tvoří
přílohu tohoto usnesení,
VI. ukládá starostovi obce panu Bc. Tomáši Vilímkovi zajistit u projektanta – Ing. arch.
Dagmar Vaníčkové, se sídlem Aloise Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
čtyři vyhotovení územního plánu Lično,
VII. ruší Územní plán obce Lično (vydán 12. 10. 1999, nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce od 30. 10. 1999) včetně Změny č. 1 ÚPO (vydán 13. 12. 2006,
nabytí účinnosti 29. 12. 2006) a Změny č. 2 ÚPO (vydán 29. 7. 2010, nabytí
účinnosti 16. 8. 2010).
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 Obce Lično o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
5. rozpočtová opatření č. 7/2019 a č. 8/2019.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Dopravní situace v naší obci
Vážení spoluobčané, jistě jste si všimli, že na některých vjezdech do naší obce
řidiči motorových vozidel nedodržují povolenou rychlost. Konkrétně ve směrech
od pekárny, od Uhřínovic a v Ostašovicích byla situace velmi nebezpečná. Proto
jsem se rozhodl s tím něco udělat. Variant se nabízelo poměrně hodně. Bohužel,
v dnešní době přebujelé byrokracie, schvalování a kulatých razítek vyžadují ta nejúčinnější omezení složitá schválení Policie ČR, ŘSD a dalších organizací. Nejrychlejší
a poměrně jednoduchá byla varianta měřičů rychlostí. Tato možnost je sice pasivní,
ale psychologický dopad na řidiče je značný a okem viditelný.  Na začátku jsem bohužel u většiny členů zastupitelstva nenašel pochopení. Když jsem ovšem požádal
o finanční dar firmu Škoda Auto a.s. a tuto částku ve výši 33% nákladů získal, všichni
souhlasili.
V polovině měsíce října jsme nainstalovali měřiče v Ličně - jeden na vjezdu od Uhřínovic a druhý na vjezdu od pekárny. O dva týdny později došlo i na instalaci posledního měřiče v Ostašovicích. V Ličně byla montáž poměrně snadná. Ukazatele
rychlosti jsou připevněny na sloupech elektrického vedení a jsou napájeny z pouličního osvětlení. V Ostašovicích bylo nutné zabetonovat stožár. Měřič je zde napájen
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solárním panelem. Rád bych poděkoval zaměstnancům obce za vykopání a zabetonování stožáru. Montáž samotných měřičů jsem uskutečnil s Miroslavem Jedlinským
a Janem Burketem. Klukům bych chtěl moc poděkovat za jejich čas a práci, kterou
odvedli bez nároku na odměnu. Celkové náklady na tuto akci činily 154 000 Kč bez
DPH. Dar Škoda Auto a.s. byl 54 000 Kč.
Instalované měřiče umí změřit rychlost do 199 km/hod. Dále zaznamenávají rychlost vozidel jak přijíždějících, tak odjíždějících. Všechny informace se v přístroji ukládají a je možné je zpětně stáhnout a vyhodnotit. Je mi jasné, že díky měřičům nebudou všechna auta jezdit v obci dle pravidel, ale určitý přínos je již teď viditelný.
Po jejich instalaci, dle informací od prodejce ukazatelů, jezdí 75% vozidel do rychlosti
60 km/hod. Pojďme se tedy podívat, jestli je to pravda. Stáhl jsem data za měsíc
listopad a takto vypadá skutečnost v naší obci.
Měřič na příjezdu od Uhřínovic – průměrná denní hustota provozu je 641 vozidel,
maximální naměřená rychlost 116 km/hod, přijíždějící vozidla do 60 km/hod - 69%,
odjíždějící vozidla do 60 km/hod – 74%, největší hustota provozu v pracovní dny
mezi 16:00 – 17:00.

Měřič na příjezdu od Třebešova (u sokolovny) – průměrná denní hustota provozu
je 2207 vozidel, maximální naměřená rychlost 137 km/hod, přijíždějící vozidla do 60
km/hod - 73%, odjíždějící vozidla do 60 km/hod – 64%, největší hustota provozu
v pracovní dny mezi 16:00 – 17:00.
Měřič na příjezdu od Křivic v Ostašovicích – průměrná denní hustota provozu je
562 vozidel, maximální naměřená rychlost 118 km/hod, přijíždějící vozidla do 60 km/
hod - 67%, odjíždějící vozidla do 60 km/hod – 67%, největší hustota provozu v pracovní dny mezi 16:00 – 17:00.
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Myslím, že ukazatelé rychlosti svůj
účel plní, a doufám, že dále budou. Už
teď mám spoustu kladných hodnocení
od obyvatelů obce, kteří si všímají, že
auta před měřiči intenzivněji brzdí a jejich
vjezd do Lična a Ostašovic je tedy pomalejší a bezpečnější. Mnozí rodiče jsou
„nuceni“ svými dětmi, aby zpomalili a děti
tak mohly vidět zeleného smajlíka.  Kdyby měl někdo z Vás zájem o podrobnější
data z měřičů, neváhejte mě kontaktovat.
V následujících letech bychom rádi
dopravní bezpečnost zlepšili v oblasti
přechodů pro chodce. V obci máme několik míst, které k vybudování přechodů
přímo vybízí. Jiné bychom rádi udělali
bezpečnějšími. Uvidíme, co se nám vše
povede a úřady povolí.
Ing. Martin Falta

Ze základní školy
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední číslo Zpravodaje roku 2019,
které s sebou nese slavnostní nádech vánočních svátků a blížícího se roku 2020.
Často se ohlížíme zpátky a vzpomínáme, jaký byl právě končící rok, čím nás potěšil,
co zajímavého přinesl. Díky zpravodaji Vám tyto informace předkládáme po troškách, a proto dnešní příspěvek bude krátkým ohlédnutím za poslední čtvrtletí.
Pro tvořivé rodiče byla uspořádána pracovní dílna keramiky. Lektorka L. Remešová
tentokrát připravila velmi zajímavé téma – funkční keramické hodiny. Do práce se zapojily zručné maminky a některé s sebou přivedly i svoje děti. Starší žáci pak vyráběli
v rámci pracovních činností vánoční svícny, které jsme nabízeli na vánočním jarmarku.
V pátek 15. 11. 2019 jsme se vypravili do Hradce Králové na divadelní hru ČTYŘLÍSTEK v úpravě režiséra Davida Drábka - dobrodružství kamarádů Fifinky, Bobíka,
Pindi a Myšpulína  alias fenky, prasátka, zajíce a kocoura. Celé publikum se báječně
bavilo - děti i dospělí.
Výročí Sametové revoluce 1989 jsme si připomněli v rámci projektového dne
konaného ve škole dne 18. listopadu. Snažili jsme se přiměřeným způsobem přiblížit
dětem dobu a události před 30 lety. Využili jsme prezentace, které nabízel internet
a dále osobní vzpomínky hostů (starosta obce, odborník z praxe – člen Unie českých
spisovatelů – Jan Dawidko). Velkou pozornost jsme věnovali prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi, kdy si starší žáci mohli zpracovat jeho rodokmen. Princip
demokracie jsme dětem přiblížili prostřednictvím skutečných voleb. Ti mladší měli
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možnost volit píseň, kterou si zazpívají; 4. a 5. ročník volil třídní samosprávu, a to vše
pod dohledem skutečné volební komise. Účast voličů byla 100 %. V rámci tvořivých
aktivit děti vyráběly českou vlajku a volební transparenty.
Součástí celé akce byla mini RETRO výstavka různých předmětů z této doby,
kterou zhlédly i děti a paní učitelky z MŠ. Jen namátkou několik exponátů – starý
slabikář, školní aktovka, stolní kalendář z roku 1964 včetně prováděných zápisů,
starý psací stroj Konzul, československá koruna (1 Kč), různé kuchyňské spotřebiče,
telefon, láhev na sifon, gumová koupací čepice, fotoaparát a zejména různé
hračky, mašinky, panenky a tolik oblíbení „mončičáci.“
Návratem do reality a příjemným
zpestřením bylo pak všem školákům
vystoupení kouzelníka Rena, které se
uskutečnilo 21. 11. v místní sokolovně.
Sem se pohodlně vešli školáci i školáčci z MŠ.
Veškeré další aktivity jsme poté dále
směřovali k plánovanému jarmarku
a vánočnímu zpívání při rozsvěcení
stromu v Ličně. Termín byl stanoven
na první adventní neděli - 1. 12. 2019.
Celá akce probíhala ve spolupráci Obce, místních hasičů a ZŠ (žáků,
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zaměstnanců a rodičů). Sešlo se neuvěřitelné množství lidí, mírně chladivé počasí vhánělo červeň do tváří
dětem i dospělým, vzduchem voněly
pochutiny ze stánku hasičů a praskající ohně dotvořily krásnou vánoční atmosféru.
Nejstarší školáci nabízeli k prodeji
rozmanité vánoční maličkosti a spolu s ostatními žáky pak vystoupili
na vánočním zpívání. Ocenili jsme
vyvýšené podium, kterým se stal
přívěs nákladního automobilu. Celý
program připravila a secvičila pí
učitelka Kateřina Teplá, ruku k dílu
pak přiložily všechny další zaměstnankyně školy: pí učitelky a vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga,
školní asistentka a pí školnice. Náš velký dík náleží ochotným rodičům, prarodičům
a dalším rodinným příslušníkům, kteří vyrobili nádherné výrobky do jarmarku. Drobnůstky, které pohladily po duši, zavoněly vánocemi a také dobře chutnaly!
Finanční prostředky získané jejich prodejem vracíme dětem zpět, a to různou
formou. Ihned v pondělí 3. 12. 2019 jsme žákům uhradili polovinu vstupného z filmového 3 D představení Podmořský svět.
Období před vánocemi děti prožívají velmi intenzivně, nemohou se dočkat
stromečku a dárků pod ním – nebyli jsme jinačí… Dlouhé čekání jsme se rozhodli
zpestřit adventním výletem, který se konal 5. 12. 2019. Celá MŠ a ZŠ navštívila
zámek v Hrádku u Nechanic a Třebechovické muzeum s výstavou betlémů. Poděkování zde náleží Obci Lično, která na tento výlet hradila dopravu. A letos musely vyjet
2 autobusy, neboť nás oproti letům minulým přibylo!
Druhý den čekalo školáky překvapení – ve ŠD stála nádherně ozdobená borovice,
pod ní adventní kalendáře pro všechny děti, stavebnice, stolní hry, milované lego
i tolik potřebné pastelky. Díky jim se snad děti těch vánoc rychleji dočkaly.
Je Štědrý večer, je radosti čas, štěstí a lásku ať probouzí v nás
Jestli jste mladí anebo staří, ať vaše oči radostí září
V tom čase Vánočním půjdem na Půlnoční
Všechno se třpytí a padá sníh
Ježíšek s dárky už přijíždí z dálky
A z bílých strání je slyšet smích
Každý rok o Vánocích…
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka ZŠ a MŠ Lično
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Mateřská škola
Je prosinec a potichoučku sněží.
Je prosinec a zvony znějí z věží.
Je prosinec a louky spí svůj sen.
Je mír a klid a blízko Štědrý den.
Poslední letošní příspěvek do Zpravodaje opět ukazuje, jak čas neúprosně letí.
Nový rok je za dveřmi. Bilancujeme, co nás letos potkalo dobrého, zlého, zda jsme se
víc usmívali nebo plakali, kolik lidí jsme potěšili, možná i trochu zklamali. Co všechno
jsme za ten rok stihli a co naopak ne. Každému z nás však přibyl spravedlivě jeden
rok.
Čas Vánoc je čas plný toužebného
očekávání, snění, plnění přání
a především dárkování. Dárkování
si v mateřské škole s dětmi opravdu užíváme. Adventní čas odstartoval první dárek v podobě pohádky
„O sněhové vločce“. Navodila nám
ve školce zimní atmosféru, a tak
jsme začali s přípravou na Vánoce
v mateřské škole. Adventní věnec
se čtyřmi postupně zapalovanými
svíčkami, adventní kalendář v podobě krásného dřevěného stromečku (letos nový), který ukrývá 24
dobrůtek, přesně tolik, kolik dnů nás
dělí od Štědrého dne.
Aby to nebylo tak jednoduché,
musí děti odpovědět každý den
na jednu otázku (kde se Ježíšek
narodil, kdo doprovází Mikuláše, jak
se jmenují očekávané svátky,….).
Druhý dárek nechala v punčoše
za oknem svatá Barbora. Uhlí, cibule, ale i trocha mlsání pro kluky i pro
holky.
Třetím dárkem byl tradiční
adventní výlet. Společně se základní školou jsme vyjeli již po patnácté,
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tentokrát jsme navštívili Hrádek
u Nechanic. Při prohlídce vánočně
upravených zámeckých interiérů
na nás dýchlo kouzlo starých Vánoc, tak jak je prožívali a užívali si
naši předkové. Zámek prý zdobí
na 3 tisíce dekorací. Další cíl našeho výletu byly Třebechovice. Unikátní mechanický Proboštův betlém
je zřejmě nejcennější a nejobdivovanější u nás i ve světě. Betlém
patří k českým Vánocům již téměř
450 let.
V pátek navštívil mateřskou
školu svatý Mikuláš, který sebou
letos vzal dokonce čerty dva. Čerti vypadali opravdu hrůzostrašně,
ale protože v naší školce jsou jen
hodné děti, všechny dostaly čtvrtý
dárek a s trojicí se vyfotily.
Pátý dárek budeme očekávat
od Ježíška. Ten ve školkách
a školách naděluje vždy o něco
dříve než doma. Děti určitě čeká
bohatá nadílka v podobě nových
hraček a stavebnic. S druhou zapálenou svíčkou na adventním věnci vyvrcholí
přípravy na vánoční posezení u stromečku. V třetím adventní týdnu přivítáme
nejen rodiče, ale i tradičně ličenské seniory. Tentokrát budou rozdávat dárky děti
v podobě tanečků, básniček a písniček. Předvedou, co vše se naučily, pochlubí
se vánočně vyzdobenou školkou a snad i potěší malým dárečkem a přáníčkem
všechny, kteří se na ně přijdou podívat.
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Čtvrtou svíci již zapálíme doma. Dokončíme přípravy na ten nejkrásnější den
v roce a budeme se těšit na okamžik, kdy se rozzáří oči dětí, až se rozsvítí stromeček. Vánoční svátky nám především připomínají, že je mnohem radostnější dávat
než brát. Nezapomeňme při tom množství dárků, které nakupujeme a dostáváme,
na ten nejvlastnější dar, a to je darovat něco sami ze sebe. Darovat si navzájem čas.
Zejména děti a nejstarší generaci rodiny dokáže tento dar ocenit….
Přejeme všem, aby prožili Vánoce takové, jaké si prožít přejí. A doufáme, že bude
na světě jen velmi málo těch, kterým se nepoštěstí potkat se na Štědrý den s vůní
domova, lásky a klidu…
Děkujeme Obecnímu úřadu za uvolnění finančních prostředků na nákup didaktických pomůcek a hraček a rodičům za jejich přízeň, pomoc a podporu při zajišťování
školních akcí a za dárky, které věnovaly dětem do mikulášských balíčků.
Ať se vám splní,
po čem srdce touží,
a štěstí se snese na váš práh.
Přejeme také,
ať zdravíčko slouží
a žijete jako v pohádkách.
Za všechny děti a zaměstnance, Jana Francová

SDH Lično
Z dění u hasičů
Čas plyne jako voda a máme tu závěr dalšího roku. Nový rok
je za dveřmi, a tak bilancujeme ten téměř minulý. Určitě nám přinesl řadu pozitivních věcí. Přínosem pro činnost sboru je nové
požární auto, které nám slouží převážně v mimozásahových akcích, jako je zajištění přepravy, zásobování a technické zázemí
pro soutěže našim mladým hasičům a jiné akce často i pro veřejnost. Naposledy to bylo rozsvěcení vánočního stromku.
Členové výboru uspořádali malé posezení se zasloužilým členem našeho sboru
bratrem Františkem Štěpánkem, který slavil pětadevadesátiny. František je nositelem
Řádu sv. Floriána. Tento řád je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky. K udělení řádu sv.
Floriána může dojít až po udělení medaile „Za mimořádné zásluhy“. Řád sv. Floriána
je výběrové vyznamenání udělované výkonným výborem sdružení na návrh okresního sdružení.  Letos nám přibyl ještě jeden člen sboru, který je takto oceněn, Jedná
se o bratra Jana Hartmana, který mnoho roků vedl náš sbor, stále je členem výboru
a i nadále vykonává funkci starosty okrsku. Za jeho vedení sbor dosáhl řadu úspěchů
jak na poli sportovním, kulturním, tak i v oblasti pořízení nové či zánovní techniky.
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Péčí o svěřený majetek máme dnes
ve sbírce takové klenoty, jako je ruční kývačka, stříkačka Smejkal a především nejmladší z uvedených Tatra
800, kterou vyhrálo soutěžní družstvo v roce 1959 v celostátní soutěži
v Bratislavě. Vše je plně funkční.
Další velice zdařilou akcí bylo
1. 12. rozsvícení vánočního stromu.
Zde jsme zajišťovali občerstvení
a technické zázemí. Poučeni minulým rokem jsme zajistili návěs, aby
bylo žáky základní školy při jejich
vystoupení vidět, což jednoznačně přítomní ocenili. Chybičkou bylo
ozvučení, které nesnímalo vystoupení tak úplně dobře.   Příště zkusíme
mikrofony umístit jinak. O zdařilé akci svědčí množství přítomných a kladné ohlasy.  
Závěrem bych vám chtěl popřát klidné, pohodové svátky vánoční a úspěšné vykročení do roku 2020.                                      Za výbor SDH Lično - Václav Kopecký

Farnost Lično
Vážení přátelé.
Nejprve bych chtěla za ličenskou farnost a farní radu ještě jednou s úctou a vděčností poděkovat a věnovat vzpomínku panu kostelníkovi Jaroslavu Tomasovi, který
nedávno zemřel. Jemu patří velké díky za jeho téměř dvacetiletou službu farnosti
a našemu kostelu Zvěstování Panny Marie. Poděkování patří také jeho paní Marii Tomasové, která se na údržbě a správě kostela také nemalou měrou podílela a věřím,
že se bude i nadále podílet spolu s námi ostatními.
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V současné době jsme si dosavadní práci rozdělili a v návaznosti na předchozí ji
zabezpečujeme. Hlavní kostelní činnost nyní vykonávají Požárovi, kteří jsou k dosažení na telefonním čísle 737 224 411, v případě jejich nedostupnosti volejte na číslo
608 313 808 Martina Ludvíková nebo 605 004 004 Eva Hejnová. Zařídíme, co bude
potřeba, jak nejlépe budeme umět. Pro vás občany se jedná zejména o zvonění v případě úmrtí vašeho blízkého. Jiné životní situace jako jsou křtiny, svatby nebo pohřby
si řídí po domluvě s vámi vždy duchovní správce farnosti - v našem případě pan farář
Ondřej Kunc, tel.:  608 175 572. Uvedené kontakty budou vyvěšeny také na nástěnce
u kostela.
Zároveň vás tímto zvu na již tradiční adventní koncert, který se bude konat 4. adventní neděli od 17,00. Tentokrát jsme ke spolupráci přizvali děti z kroužku Dramaťáček při Clubu TEMA pod vedením Marie Zárybnické. Věřím, že nás přijdete podpořit
a strávíte spolu s námi pohodový adventní podvečer.
Přeji všem klidné vánoční svátky a šťastný rok 2020.
Martina Ludvíková, za farní radu

V neděli 8. prosince jsme zahájili advent i s naším sborem Ličeňák – koncertovali
jsme benefičním vystoupením v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou.
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Vánoční poezie
ČAS ZIMY
Barvy léta zežloutly podzimem,
meluzína prohání se za komínem.
Krajinu Orlických hor
jinovatka ozdobila
stříbrným třpytem.
Poletující sníh,
ledové květy v oknech
oznámily čas zimy,
vánočních svátků,
čas loučení,
se starým rokem.

V BETLÉMĚ
Na seně v Betlémě
Ježíšek spinká,
panna Maria
v jesličkách kolébá synka.
Zvěst o této novině
na všechny strany letí,
že se v Betlémě na seně
narodil se Ježíšek malý.
Procesí k Betlému
v zástupu spěchá,
spatřit chce Ježíška,
jak sladce spinká.
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VÁNOCE NA HORÁCH
Mám rád krajinu zasněženou
mezi kopci dolinou,
mrazivé noci
v Lujzino údolí.
Zdobnické stráně
sněhové pláně,
křupající sníh
pod nohama.
Mám rád krajinu
Orlických hor,
zahalenou do vánočního snění
a novoročních přání.

Jan Dawidko

kresba
J. Vítová
6. let.
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Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2019
Jméno

Naši oslavenci

     Bydliště

96 let
Libuše Sršňová  		
95 let
František Štěpánek
87 let
Miroslava Valentová
Emílie Fňouková 		
85 let
Josef Červinka		
82 let
Anna Bašová		
Karel Baše		
Anežka Tkadlecová
70 let
Božena Gašparová
Jan Podstavek		
Emília Podsztavková
50 let
Helena Moravcová
Stanislav Hubálek
Jindřiška Jiříčková 	

Lično
Lično

Rozloučili jsme se

Jméno

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Opočno

Lično
Radostovice
Lično

Čest jejich památce!

Lično
Ostašovice
Lično

      Bydliště

Jiří Baše
Bedřich Dürr
Jaroslav Tomas

Jméno

Narodili se

      Bydliště

Štěpán Vosáhlo
Rozálie Mertová
Václav Baše

Lično
Lično
Lično

Přejeme hodně zdraví
a spokojenosti!

Jméno

Přistěhovali se

      Bydliště

Štěpán Sychra

Ostašovice

Nového spoluobčana
mezi sebou srdečně vítáme!

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!
Z celého srdce všem přeji krásné a požehnané Vánoce. Hodně štěstí a zdraví
v novém roce! Děkuji všem svým kolegyním, panu starostovi, paní Šedové,
paní Fňoukové za celoroční vzornou spolupráci.
Za SPOZ Lenka Podolská
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