Lièno,
ièno Ostašovice,
iè
stašovice
t š i
Radostovice
dosto
d
t iice

Uvnitř čísla najdete:
Informace ve zkratce........................................................................................2
Schválený rozpočet na rok 2013 pro obec Lično.................................... 3 - 4
Zpráva o bezpečnostní situaci za 2. pololetí roku 2012................................5
Historie ličenského mlýna č. p. 57............................................................ 6 - 8
Mateřská škola..................................................................................................9
Březen za kamna vlezem aneb jarní příspěvek ze ZŠ v mrazivém kožíšku....10 - 11

TJ SOKOL Lično......................................................................................11 - 13
Z dění SDH Lično............................................................................................14
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično............................... 14 - 15
Kadeřnictví......................................................................................................15
Společenská kronika......................................................................................16

2

Informace ve zkratce
 Kulturní komise Obce Lično pořádá dne 18. 4. 2013 zájezd na divadelní představení Figarova svatba do Klicperova divadla v Hradci Králové. Cena vstupenky je
250 Kč. Zájemci o představení se mohou hlásit v kanceláři Obecního úřadu v Ličně
osobně, mailem na adrese: obec@licno.cz, nebo telefonicky na tel. čísle 494 384
204. V této souvislosti si dovoluji poznamenat, že máme přislíbeny vstupenky na
hru Richard III., kterou napsal William Shakespeare, taktéž do Klicperova divadla
v Hradci Králové. Zájezd na Richarda III. plánujeme na podzim letošního roku.
 Ve čtvrtek 25. 4. 2013 proběhne sběr nebezpečného odpadu. Svozové auto se
bude pohybovat takto:
Ostašovice
15.30 hodin
Radostovice 15.45 hodin
Lično – Draha 16.00 hodin

Lično – Hůrka 16.15 hodin
Lično – prodejna 16.30 hodin

Je možno odevzdat bezplatně veškeré elektrospotřebiče.
Ostatní odpad jako například: oleje, staré barvy, rozpouštědla, kyseliny, staré
drogistické zboží nebo kosmetika se sbírá za poplatek 18 Kč/1kg.
Dále u svozového vozidla budou vykupovat staré autobaterie takto:
do 55 Ah - 100 Kč
do 75 Ah - 200 Kč
nad 75 Ah - 250 Kč
Není možno odevzdávat staré pneumatiky.
Dovoluji si požádat, aby jeden každý, kdo potřebuje odevzdat tento odpad,
jej osobně předal řidiči svozového vozidla. V řadě případů je tento odpad těžký
a řidič není schopen jej sám naložit.
 O víkendu od pátku 3. 5. 2013 do neděle 5. 5. 2013 budou opět na obvyklých
místech přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Mimo nebezpečného
odpadu, který se sváží 25. 4. 2013, biologického odpadu (větve, tráva atp.),
stavebního odpadu, železného šrotu a pneumatik lze ukládat veškerý ostatní
velkoobjemový odpad, který se nevejde v průběhu roku do popelnic. Tímto prosím
o dodržení stanovených pravidel a udržování pořádku kolem připravených kontejnerů.
 Upozorňuji všechny poplatníky, kteří dosud neuhradili poplatky za svoz domovního odpadu, či poplatky za psa, že lhůta k uhrazení těchto poplatků
uplyne 30. 4. 2014.
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično
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Schválený rozpočet na rok 2013 pro obec Lično
Příjmy
Paragraf

1012
1032

Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1337
1341
1351
1361
1511
2460
4111
4112
tř.2
tř.2

Vymezení
Daň z příjmu fyz. osob ze ZČ
Daň z příjmu fyz. osob z OSVČ
Daň z příjmu fyz. osob-srážková daň
Daň z práv. osob
Daň z příjmu za obec
DPH
Popl. odnětí půdy - z. p. f.
Popl. odnětí poz.-funkce lesa
Popl. - likvidace kom. odpadu
Popl. ze psů
Odvod výtěžku z provozu loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva - Plašilová-Hejzlarová 119
Neinv.přijaté transfery ze SR
Neinv.dotace na stát. správu a školství
Příjmy z pronájmu zeměděl. pozemků
Lesní hospodářství-prodej dřev.hmoty+pronájem

2321

tř.2

Kanalizace - stočné

3117
3341

tř.2
tř.2

Přísp.organizace-vratka z r. 2012 za přepl.el. en.
Rozhlas

3349

tř.2

Zpravodaj

3399
3419
3511
3612
3613

tř.2
tř.2
tř.2
tř.2
tř.2

Kultura - kult.akce, reklama a propagace BEAS
Příjem Ličenské kolečko-prodej trička
Zdr. středisko - nebytový pronájem
Bytové hospodářství
Nebyt. hosp.- příjmy z pronájmu nebyt. prostor

3632

tř.2

Pohřebnictví-pronáj.hrob.místa 2011-2020

3639
3639

tř.2
tř.3

Míst. hosp.- prodej služeb a výr.
Míst. hosp.- prodej.pozem.

3669

tř.3

Př.z prodeje pozem.“V Oborách“

3722
3725
6171
6310

tř.2
tř.2
tř.2
tř.2

Svoz kom. odpadu-známky podnikatele+os.mimoTP
Separ.odpad-odměna za separaci EKO-KOM
Míst. správa - poskyt. služ.a výrobků
Příjmy z úroků
CELKEM PŘÍJMY

tis. Kč
1 000,00
65,00
98,00
1 000,00
732,83
2 200,00
15,40
1,19
284,40
10,10
20,00
7,00
615,00
3,69
23,50
105,70
16,42
130,00
50,20
85,79
0,50
0,10
201,00
0,60
1,80
148,59
33,60
1,50
21,00
0,78
800,00
31,90
65,00
0,50
16,50
7 787,59
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Výdaje
Paragraf
1031
1039
2212
2212
2219
2321
3111
3113
3117
3314
3319
3326
3341
3349
3399
3419
3419
3429
3511
3612
3631
3631
3632
3633
3639
3639
3669
3722
3724
3725
3745
4319
4359
5212
5512
6112
6118
6171
6310
6320
6399
6402

Položka
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.6
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.6
tř.5
tř.5
tř.5
tř.6
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5
tř.5

Vymezení
Lesní hospodářství
Ost.záležitosti les.hospodářství-pojistka
Silnice
Silnice-PD cesta Okály-zhodnoc.+prodloužení
Příspěvek na cyklobusy
Odvádění a čišt.odpad.vod - kanalizace
Budova MŠ
Základní školy - neinv.výdaje za žáky
První stupeň zákl. škol-příspěvková organizace
Knihovna
Ost.záležitosti kultury- kronika
Neinv.transfery cíkrvi
Rozhlas a televize
Ost.záležitosti sdělov.prostředků-zpravodaj
Ost.záležitosti kultury-kulturní akce, SPOZ
Ost.tělovýchovná činnost
Ost.tělovýchovná činnost-inv.dotace Sokolík
Ost.zájmová činnost a rekreace-dary
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení-rozšíření Lično Požár
Pohřebnictví
Plynoﬁkace-popl.odnětí DSO Sv.obcí Dol.Bělá
Komun.služby a úz.rozvoj - místní hospodářství
Komun.služby a úz.rozvoj - místní hosp.-nákup pozemků
Ost.územní rozvoj - ZTV „V Oborách“
Sběr a svoz komunál.odpadů
Využívání a zneškodnění nebezp.odpadů
Využívání a zneškodnění komun.odpadů-separ.odpad
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Podpora sociálních ústavů
Ost.služby a čin. - pečovatelská služba
Ochr.obyvatelstva-rezerva povodně ze zákona
Pož.ochrana-dobrovolná část -budova+výjezd.druž.+SDH
Zastupitelstva obcí
Volba prezidenta
Činnost místní správy
Výdaje z ﬁnanč.operací - úroky úvěry+popl.bankám
Pojištění funkč.nespeciﬁk.- poj.majetku obce
Daň z příjmu za obec
Vratka dotací - volby zastupitelstva krajů a prezidenta
CELKEM VÝDAJE

tis. Kč
33,00
2,73
118,00
50,00
0,50
29,00
600,50
30,00
907,15
43,32
8,31
221,00
27,47
26,03
107,00
31,00
100,00
2,40
55,90
415,70
110,30
48,00
2,50
2,67
600,37
150,00
53,00
350,00
6,00
170,00
93,00
4,00
50,00
30,00
167,50
681,38
20,58
1 022,85
15,00
16,88
732,83
3,67
7 139,54

ROZDÍL Příjmy - Výdaje = přebytek 648,05
8115

-648,05
-648,05

Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech-zvýš.ZBU
Celkem ﬁnancování

Schváleno Zastupitelstvem obce Lično dne 21. 2. 2013
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Při jedné ze svých „výprav“ do historie jsem zcela náhodou objevil článek, který je zde z
naší obce. Napsala ho paní Ludmila Žlábková z Hradce Králové. Článek jsem si s velkým
zájmem přečetl, jelikož byl napsaný poutavým způsobem s velkou erudicí a zároveň obsahoval i odkazy na historické prameny. Napadlo mne, že obyvatelé Lična by si tento článek
rádi přečetli, třeba na stránkách Obecního zpravodaje. Jelikož bez svolení autorky jsem si
nedovolil článek na stránkách Obecního zpravodaje publikovat, požádal jsem paní Žlábkovou
o souhlas, zda by bylo možno tento článek vydat v našem zpravodaji. Paní Žlábková laskavě
souhlasila a já ji touto cestou děkuji. Jelikož je článek relativně obsáhlý (cca B23 stránek
textu) a není jej možno publikovat ve zpravodaji naráz. Budeme jej vydávat na pokračování.
Takže zde je první část:
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Historie ličenského mlýna č. p. 57
Ludmila Žlabková
Řeka Bělá, pravostranný přítok Divoké Orlice, byla podobně jako další vodní toky v Orlických horách odedávna využívána jako zdroj pohonné síly. Podél jejího toku vyrůstaly různé
technické stavby – od mlýnů přes pily, hamry, tkalcovny, později až po malé vodní elektrárny.
Dosud však nebylo zpracováno souborné dílo, které by se výzkumu využití vodní síly v Orlických horách věnovalo komplexně. Zejména dokumentace mlýnů je víceméně kusá nebo
popisuje jen menší území či konkrétní tok.1/
Existující vodní díla zaznamenal v roce 1955 Státní hospodářský plán2/, vztahující se k
zákonu č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Soupis je o to cennější, že vznikl v období, v
němž docházelo k zániku řady vodních děl. A to ať už v souvislosti se zestátňováním
a rušením soukromých živností nebo vlivem prudkého rozvoje nových technologií a změn
ve využívání energie. Dokument je dnes důležitým svědkem zaznamenávajícím bohatost
a četnost využití vodní síly u nás. Na Bělé se v této době uvádí celkem 8 mlýnů (Častolovice
č. p. 2, Velká Ledská č. p. 56, Lično č. p. 57, Solnice č. p. 212, Kvasiny č. p. 52, Kvasiny
č. p. 17, Osečnice č. p. 50), čtyři elektrárny, jedna přádelna, a jedna tkalcovna, pět pil, dvě
truhlářské dílny atd.3/
Ličenský (zvaný též Hovorkův) mlýn č. p. 57 byl podle tohoto dokumentu osazen jednou
Francisovou turbínou, sloužící k pohonu mlýna a osvětlení. Vzdouvající objekt byl zděný
na 7,4 kilometru řeky proti směru toku vody. Podobně o třiadvacet let starší Seznam a mapa
vodních děl republiky Československé z roku 1932 o ličenském mlýně uvádí: „Bělá, Lično
57, Josef Hovorka, mlýn, 1 turbína Francis, množství vody v m3/vt. 0,510, spád v m 3,60,
normální výkon vodního díla v k. s. 17,90“.4/
Dnes už mlýn, podobně jako většina jmenovaných vodních děl na řece Bělé neslouží původnímu účelu. Mlynářská živnost tu skončila v druhé půli 20. století a jen díky zřízení malé
vodní elektrárny na přelomu 80. a 90. let je vodní síla využívána dosud. A vlastní mlýnský
areál již slouží převážně obytným, respektive rekreačním účelům.
AŤ SPRAVEDLIVOU MÍRU VE VŠEM UŽÍVÁ
Zatím nejstarší dochovaná písemná zmínka o ličenském mlýnu připomíná datum 7. dubna
1696, kdy jej koupil Vojtěch Forst za sumu sto zlatých5/. Mlýn byl emfyteutický, tedy v dědič-
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ném držení a patřil panství Častolovice.
O pronájmu mlýna se uchoval zápis v gruntovní knize obce Lično:
„Léta páně 1696 dne 7. Aprilis s jistou vůlí a vědomím J.M-h:Excel. (pozn: Jeho hraběcí excelence) koupil Vojtěch Forst mlejn ličenský panský s jedním složením dle Milostivého
dekretu za hlavní sumu 100 zl. Na kteroužto sumu hned při vyjití mlejna závazku složiti má a
složil 20 zl a ročně na termíny klásti bude do vyplacení ostatní sumy 6 zl. Item ouroku aneb
ročního nájmu povinen odeťati bude na penězích 40zl.“
„Přitom také když rozdílné mletí bude, aby mletím jak čeládkou panskou a přespolním tak
domácím lidem jednomu každému upřímně koupil a toliko to je podle starodávného způsobu
bejti má,…… bral v přitom žádného, fortele nevyhledával, nýbrž spravedlivou míru ve všem
užíval.6/“
Zápisy v gruntovní knize prozrazují, že tu Forst dlouho nepobyl. Už příští rok z mlýna
odchází. Novým mlynářem se stal Jiřík Meliš: „Léta 1697 nastoupil na ten zápis Jiřík Meliš,
a na ostatní sumu takto vypláceti Vojtěchovi Forstovi předešlau mlynáři odvedl, co on závd.
(závdavku) vydal 20 zl. Jeho Exce. Milostivé vrchnosti patřiti bude 74 zl., ale Vojtěchovi Forstovi peněz gruntovních co tu vykladl 6 zl. 7/“
Po mlynářově smrti přebírá živnost 15. března 1736 od své matky Josef Meliš a 30. března
1754 poslední z Melišů, Josefuv bratr Antonín Meliš8/, střídaný dle záznamů gruntovní knihy
30. března 1795 Josefem Mikisou9/. Během jeho působení na mlýně došlo k významnému
rozšíření provozu, a to zejména, když roku 1807 vrchnost povolila instalovat druhé mlýnské
složení. Samozřejmě se i v tomto případě jednalo ještě výhradně o tzv. obyčejné složení,
tvořené dvěma mlecími kameny a vysévacím zařízením, složeným z pytlíku osazeného v
moučnici a otřásaného hasačertem.
Počátek 19. století se v ličenském mlýně nesl ve znamení změn způsobených příchodem
nové mlynářské dynastie. Truhlářovi, a později s nimi příbuzensky spjati Hovorkovi, tu působili téměř 150 let. První z nich, Antonín Truhlář, získal mlýn roku 1815, když jej 27. ledna
koupil ve veřejné dražbě po zemřelém Mikisovi za 11. 130 zlatých10/. K mlýnu o dvou složeních náleželo hospodářské zázemí – stodola, kůlna, sýpka, chlévy a pozemky. Nový majitel
hodlal rozšířit provoz o pilu na řezání dřeva. V roce 1829 prošla budova přestavbou, jak mimo
jiné připomíná údaj na kamenném ostění vchodu do mlýnice.
Po Antonínu Truhlářovi nastoupil roku 1840 do čela mlýna jeho syn Václav Truhlář. Když
se totiž Václav oženil s Barborou, rozenou Svobodovou, rozhodl se mlynář Antonín odejít na
výměnek. Mlýn mladým manželům předal, jak o tom informuje svatební smlouva Václava a
Barbory z 10. srpna téhož roku.11/
Manželé spolu žili patnáct let až do Barbořiny smrti 2. října 1868. V dědickém řízení se dělil její majetek mezi pozůstalého manžela a jejich tři děti – Jana, Marii a Antonína. V dědictví
byly zahrnuty svršky v odhadní ceně 53 zl. a 10 krejcarů, domácí nářadí (16 zl. a 10 krejcarů),
zásoby obilí (83 zl. 25 kr.), polovice fundus instructus12/ (136 zl.), polovice mlýnské živnosti
v odhadní ceně 5.044 zl. 13/
- pokračování příště1/ Například Kronika mlýnů na zlatém potoce Jaromíra Hejzlara (publikováno Frýzek Jiří:
Ze starých kronik. Ústí nad Orlicí 2004) nebo rukopis Staré mlýny v Orlických horách
Jaromíra Maisnera.
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2/ Spisovna Povodí Labe, s. p., Hradec Králové (dále jen SPL). Státní vodohospodářský plán,
1955 s. 8 – 10
3/ Vývoj v mlynářství ve 20. století, daný zejména změnou pohonu mlýnů a modernizací mlecí technologie, nevratně směřoval od kvantity (více mlýnu s menším výkonem) ke kvalitě,
tedy koncentraci mlynářské výroby do několika velkokapacitních zařízení.
4/ Seznam a mapa vodních děl republiky Československé. Praha: Důchodkový kontrolní úřad
Kostelec nad Orlicí, 1932, s 19
5/ Archiv Muzea Orlických hor Rychnov nad Kněžnou (dále jen MOH). Pozůstalost Ant.
Truhláře, bal. 668, č. inf. 3154
6/ Státní oblastní archiv Zámrsk, (dále jen SOA Zámrsk). Velkostatek Častolovice, Gruntovní
kniha (1686 – 1766), inv. č. knihy74, s. 431
7/ Tamtéž, s. 432
8/ Tamtéž, s. 434 – 438
9/ „Zápis Josefa Mikisi na ten v Ličně pozůstávající a emﬁterský zakoupený mlejn L. P. 1795
30. března, poněvadž Josefovi Melišovským patřící od něho dodržující mlejn ustanovený
čas vyšel podle kterého dodržovati Josefem Mikisa ten mlejn dědičně Anton Melišovský
postoupil jsouce ate st… sirotků Anton Mikišovský zletilých při živobytí, kde břímě…se
právem uznalo, by tento sirotčí mlejn v následku skrze…veřejnou prochlášenců licitaci
spolu i také na žádost Anton Meliškovských do prodeje odevzdán byl, A kdy …při ten
samý den 28. března…: na kanceláři vrchnostenské v přítomnosti všech potentních dědiců,
jejich nejbližších přádel a …k té … licitaci přítomných licitantů Josef Mikisa jakožto nejvíc
podávající za tři tisíce tři sta padesáte zlatých koupil. Tak se tedy tento mlejn panu Josefovi Mikisovi a jeho budoucím … stojícíma závazky na dědicích připisuje, po sneseje 60
zlatých, které jemu dospělý dědicové jakožto strejcovi darovali za 3300 zl.“ SOA Zámrsk.
Velkostatek Častolovice, Gruntovní kniha, inv. č. 43, č. knihy 75, s. 185
10/ MOH. Pozůstalost Ant. Truhláře, bal. 668, č. inv. 3155
11/ Soukromý archiv rodiny Hovorkovy. Uložen ve Státním okresním archivu Hradec Králo
vé (dále jen SokA HK).
12/ Fundus instructus – výraz pro nemovitost (pozemek, budovu), nářadí a náčiní, zahrnující však i dobytek zde chovaný. Pod tímto názvem vše tvořilo jeden hospodářský celek.
REMEŠ, Václav. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. 1. vyd. Praha: Libri, 2005,
s. 78
13/ Soukromý archiv rodiny Hovorkovy. Uložen SokA HK.
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Mateřská škola
Čtenářům Ličenského zpravodaje posíláme několik fotograﬁí ze života školky
a přejeme jim veselé Velikonoce a krásné jarní dny plné sluníčka.

 divadlo O statečné Hildě

 obědváme ve školce

 kreslení nás baví

 holčičky koledovaly

 karnevalový rej ve školce

 předškoláci se byli podívat za kamarády

 loučíme se zimou

 po obědě odpočíváme
Děti a zaměstnanci mateřské školy
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BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM …
aneb jarní příspěvek ze ZŠ v mrazivém kožíšku …
Chladné a nepříznivé počasí doprovázené sněhem, větrem
a mrazem zahnalo zaručeně všechny dopisovatele Ličenského zpravodaje za kamna, kde pěkně v teple domova mohou
tvořit své příspěvky. Snad JARO zimu překoná a až se nové
číslo tohoto čtvrtletníku dostane ke svým čtenářům, bude
v přírodě tepleji a veseleji!
Nevlídné počasí doprovázelo letos Tříkrálové koledování
i náš masopustní průvod, kdy jsme před nepřízní počasí museli vyloženě utéct do školy. Únor patřil zápisu budoucích
prvňáčků (těšíme se na 4 nové školáčky) a Valentýnské diskotéce. Psaníček s projevy sympatií dětí k vrstevníkům či ke svým učitelům nebylo
málo. Velmi zajímavou se jevila beseda se slečnou Polákovou, studující VŠ, která
s našimi školáky hovořila na téma Zdravé zuby a celou akci ozvláštnila praktickými
pomůckami i názornými ukázkami. Pro poučení i pro zpestření výuky jsme přivítali
divadelní představení „O statečné Hildě,“ besedu o dravcích a hudebně výchovný
pořad „Muzikoterapie.“ Jarní i velikonoční prázdniny letos připadly na březen a řádně
ukously z jinak dosti dlouhého měsíce.
Nadané děti stávajícího 5. ročníku se svou třídní učitelkou paní Zdeňkou Hübnerovou ﬁnišují v přípravě na blížící se přijímací zkoušky do víceletého gymnázia a třídy
pro talentované děti v ZŠ Masarykova v RK. Zájmové útvary Dovedné ruce, Zdravověda, Počítače hravě i Angličtina pracují na plné obrátky. Učitelka a vychovatelka
ŠD paní Marie Jarkovská pomalu sestavuje kulturní program pro letošní významné
oslavy místního SDH.
Všichni netrpělivě očekáváme připravované změny, které se týkají všech součástí
naší příspěvkové organizace. V MŠ se děti dočkají výměny stolků a židliček – původní již dávno dosloužily. Na školní zahradě u ZŠ bude vybudováno nové pískoviště se
zastíněním proti sluníčku a s nezbytnou krycí plachtou. Plánuje se taktéž instalování
kamerového systému
na vstupu do této budovy.
Pracovnice ŠJ budou používat při výrobě zeleninových salátů nový multifunkční
robot. V jídelně ŠJ
budou vyměněna zářivková světla, která
odpovídají současným parametrům.
Školáci ZŠ a ŠD

11
začnou pracovat s keramickou hlínou a vytvořené výrobky poté esteticky dokončí
v keramické peci, jejíž zakoupení se v blízké době plánuje. I nábytkové vybavení
ŠD prochází postupnými změnami. K počítačovým stolům a rohové vestavěné skříni
přibude dřevěný stojan s policemi pro umístění TV, audio, video a DVD techniky.
Plánuje se oprava vstupní chodby ze dvora, výměna zadních vchodových dveří aj.
Je na místě vyjádřit poděkování Zastupitelstvu obce Lično za pochopení a velkou
ﬁnanční podporu, které se příspěvkové organizaci dostává. Vážíme si taktéž zájmu
ze strany místní ﬁrmy BEAS Lično, která Obci věnovala nemalou částku v podobě
sponzorského daru na podporu školství a sportu v naší obci. Vzhledem k tomu, že
v obou školních budovách pracují pouze ženy, potýkáme se občas s určitými obtížemi technického rázu – proto děkujeme pánům Stodůlkovi, Kopeckému i Plachému za
ochotu, pomoc a snahu všechny problémy vyřešit a odstranit.
S blížícím se jarem se bude provádět i nezbytný úklid, do kterého se v rámci Dne
Země určitě zapojíme. Pokud máte doma opět přebytečný starý papír, je možné ho
dobře svázaný přivézt do školy.
Jménem všech školáků děkuji za případnou pomoc a přeji všem krásné jaro roku
2013!
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka ZŠ a MŠ Lično

TJ Sokol Lično
Čtenářům Zpravodaje dlužíme informaci o Silvestrovském pochodu, poslední akci TJ Sokol v roce 2012. Příjemné slunečné
počasí vylákalo rekordní počet 64 účastníků. Trasa směřovala
okolo pekárny na Libel a Podliský mlýn okolo památníku tragicky zahynulého vojenského pilota mjr. Václava Samoela v roce
1968, dále na Velkou Ledskou a Hřibiny, kde byla první zastávka
na občerstvení. Závěrečná etapa vedla přes Olešnici a Hoděčín,
někteří si trasu prodloužili cestou přes obec Paseky. V Bumbálce v Hoděčíně byla
další zastávka na posilnění.

Bruslení

Přes různé záludnosti a velké teplotní výkyvy této zimy se podařilo na dvanáct dní
připravit ledovou plochu. Hned bylo kluziště plné dětí. Dobrých 12 dní. Snad bude
příští zima příznivější. K těžkostem klimatickým se přidaly i technické, museli jsme
nechat opravit motor u čerpadla.

Upřesnění plánu činnosti na rok 2013

 Lyžařský víkend (24.-27.1.2013)
 Ostatkový maškarní průvod (9. únor
2013)
 Výroční členská schůze (8. březen 2013)
 Dětský maškarní karneval (16. březen
2013)
 Dětský den (1. červen 2013)
 Zabíjačka (30. březen 2013)
 Velikonoční pochod (31.březen 2013)

 Pálení čarodějnic (30. duben 2013)
 Tenisový turnaj dvouher (29. červen
2013)
 Ličenské kolečko (25. květen 2013)
 28. ročník nohejbalu (6. červenec 2013)
 Letní dětský tábor (8. srpen 2013)
 Posvícení (24. srpen 2013)
 Tenisový turnaj čtyřher (7. září 2013)
 Silvestrovský pochod (31. prosinec 2013)
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Lyžařský víkend

O víkendu, kdy v Česku
probíhalo druhé kolo historicky prvních přímých
voleb prezidenta republiky,
si mladí i starší členové a
příznivci TJ Sokol vyjeli do
hor zadovádět a zdokonalit
se v lyžařských disciplínách.
Členové volební komise ve
Zdobnici kroutili hlavami
nad tím, proč v jejich okrsku
volí tolik ličeňáků, vypověděl jeden z nich. Sněhové podmínky na sjezdovkách byly exkluzivní, ubytování v chatě na
Souvlastním přepychové, parta ideální, totéž platilo o programu, pochvaloval si Roman Samek, hlavní organizátor, při krátkém hodnocení během výroční schůze. Poděkoval zároveň za
pomoc všem asistentům a sponzorům, zejména Obci Lično a Černíkovice, Pekárně BEAS a.s.
Lično, Tiskárně Uniprint s.r.o. Rychnov nad Kněžnou ad.

Ostatky

Pořádání tradičního Ostatkového průvodu masek připadlo dle zvyklostí letos na
TJ Sokol. Sedmatřicet maskovaných není
zase tak málo, ale není to ani mnoho v porovnání s předchozími lety, kdy bylo napočítáno i 58 masek. Není to však jen otázka
počtu masek, tedy kvantity, bylo by dobré
se zamyslet i nad úrovní. Neztrácí naše lidová obyčej tak trochu „glanc“? Průvodem
lze skupinu maškar nazývat pouze několik
metrů po vykročení. Do konce dojde stěží
polovina. Masopustní kroje pracně vyhotovené nebo nesnadno a za zvláštních okolností získané zaslouží jistě před navrácením větší péči. V devítičlenném složení do pochodu vyhrávala
hudba Valanka pod vedením Václava Pavla, masky se dostrojovaly v dílně ﬁrmy Triztal, rozvoz masek po „satelitních“ obcích Radostovice a Ostašovice zajistila ﬁrma Audis Bus. Letos
jsme museli kvůli závadě na stroji vynechat cestu ke mlýnu. Polední stravu a občerstvení masek zajistil Petr Papáček v kavárně v Ličně. Spoluobčané byli pohostinní a štědří. Dary účelně
využijeme. Děkujeme.

Výroční členská schůze

V pátek, 8. března od 18 hod. v kavárně v Ličně proběhla výroční členská chůze TJ Sokol.
Při elektronické prezentaci obrázků, textů a čísel se mohlo asi 50 přítomných členů a hostů
seznámit s jednotlivými činnostmi TJ Sokol Lično v roce 2012.

13
Zhodnotili jsme práci a hospodaření v uplynulém roce, schválili plán činnosti a rozpočet na
rok 2013. Přítomní byli detailně seznámeni s jednotlivými aktivitami TJ Sokol v oblasti sportovní, pracovní i společenské. Všechny loňské úkoly a plány byly splněny. Dovolím si připomenout ty nejdůležitější - oprava střechy a výměna oken v tělocvičně. Příjemným a poučným
zpestřením programu výroční schůze byla přednáška pana MUDr. Stanislava Poláka, našeho
nového spoluobčana, na téma: „Povídání o urologii“. Pro přítomné byl připraven vepřový
řízek s bramborovým salátem a stůl obohatily koblížky od ředitele pekárny v Ličně. V diskuzi
vystoupili naši hosté, sekretář RC ČASPV pan Miloš Sršeň, předseda OS ČSTV pan Mgr. Jan
Langr a starosta obce pan Bc. Tomáš Vilímek. V jejich vystoupeních zazněla pochvalná slova
k činnosti TJ Sokol Lično i ke vzájemné spolupráci. O skvělou zábavu na závěr se postaral
pan Josef Khun zpěvem a hrou na harmoniku.

Dětský maškarní karneval 2013

Nadšenci z řad TJ SOKOL Lično se i tento rok postarali o zábavu pro děti.
V sobotu 16. března se konal další ročník obnovené tradice v naší obci – Dětský karneval.
Využili jsme pro něho prostory zdejší zrenovované tělocvičny. Vyzdobili jsme ji balónky,
konfetami, spirálami a připravili posezení s občerstvením pro neméně důležité návštěvníky,
jako jsou rodiče, příbuzní, známí,…. Samozřejmě, hlavními aktéry byly naše malé – velké
poklady – děti!
Bez nich by tu bylo smutno. Měli jsme obavy ohledně účasti, neboť bylo krásné počasí,
ale… děti nám zůstaly věrny. Dostavilo se 17 masek a přibližně 8 starších dětí bez masek.
Masky – Micky Mouse, jeho partnerka Minnie, čarodějky, víly, kovbojka, kuchařka, Asterix,
červená Karkulka, kocourek, medvídek, Bořek stavitel, Bílá paní, myslivec, vrána a jaro nám
přiletěly oznámit i 2 včelky. Nejmladší účastnicí byla Julinka Bašová.
O zábavu se postaral DJ Dokulil Petr, u her asistoval Roman Samek, Honza Plašil, Tomáš
Vilímek ml. a laskominky a dárečky rozdávala Jarča Šabatová. V baru obsluhoval Dan Jiříček.
Při přípravách nám pomáhal Pavel Preclík a náš dorost – Moravec, Jarkovský, Samek, Preclík.
Hry pro letošní rok byly hod míčem na koš, chůze po kladině, míček na lžíci, lezení po ripstoli
pro sladkosti, oblíbená Mumie, skluzavka ze zavěšené lavičky, které neodolala ani paní Milena Plašilová a musela si to vyzkoušet.
V hojném počtu se do her a tance zapojili taktéž rodiče a příbuzní a my jsme z toho měli
velikou radost. Děkujeme!
Poděkování sponzorům, bez kterých by bylo o dost těžší pořádat tuto akci:
Obecní úřad Lično, TJ SOKOL Lično, Tiskárna Uniprint, Papír – hračky U Věže, Týniště
n. Orl., Potraviny Lično
Rádi Vás přivítáme i v dalším roce!!!
Jaroslava Šabatová

Zabíjačka

V sobotu 30. 3. 2013 v klubovně u hokejového hřiště. (Po uzávěrce zpravodaje.)

Velikonoční pochod

Start v neděli 31. 3. 2013 ve 13 hod. od tělocvičny. (Po uzávěrce zpravodaje.)
Za TJ SOKOL, František Talavašek
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Z dění SDH Lično
V pátek 18. ledna proběhla Valná hromada SDH Lično, která se konala již tradičně
v místní kavárně. Zúčastnila se nadpoloviční většina členů. Sbor čítá k 31. 12. 2012
celkem 103 členů, z toho 70 mužů, 19 žen a 14 dětí. Za uplynulý rok se podařilo
několik věcí. V první řadě nás těší zájem dětí o požární sport. I když nejsou zrovna
první, soutěžní duch je neopouští. Dalším úspěchem nesporně je obhájení prvního
místa z minulých let v kategorii mužů v okrskové soutěži.
Letos bude okrsková soutěž zajímavá tím, že se koná po dlouhé době v Ličně, a
to 18. května v areálu TJ Sokol. V úrovni příprav a průběhu máme velkou konkurenci
organizace okrskových soutěží v Černíkovicích, Domašíně a nakonec i Libli. Úroveň
zajištění zázemí rok od roku stoupá.
Dalším velkým mezníkem jsou oslavy 125 let od založení sboru. Naplánované jsou
na 8. června. Výbor již v tuto chvíli plánuje a zajišťuje program. Oslavy se budou konat opět u hasičské zbrojnice. Pohoštění bude zajištěno a všichni jsou srdečně zváni.
Za výbor SDH Lično, Václav Kopecký

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 21. 2. 2013

Zastupitelstvo obce Lično:
bere na vědomí: 1. Zprávu o bezpečnostní situaci za 2. pololetí 2012
schvaluje:1. složení návrhové komise pro přípravu usnesení a doplnění programu o bod č.
6 - Schválení
podání žádosti o dotaci na výměnu střešní krytiny na budově MŠ – . p. 1 v Ličně
2. závazný ukazatel rozpočtu na r. 2013, že v příjmové stránce rozpočtu u nedaňových a kapitálových příjmů a ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace (starostou
nebo místostarostou) překročen jím stanovený objem provozních a investičních příjmů a
výdajů
dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu 2013 (v rámci paragrafů se změna v
jednotlivých
položkách výdajů kromě mzdových povoluje)
3. rozpočet obce na rok 2013 s tím, že bude doplněna nebo upravena položka rozpočtu:
- položka 1122 ve výši 732,83 tis. Kč - doplnění
- pol. 2119 ODPA 3639 ve výši 1 tis. Kč – doplnění
- pol. 5171 ODPA 2212 o 36 tis. Kč - navýšení
- pol. 6121 ODPA 2212 o 50 tis. Kč – doplnění
- pol. 5171 ODPA 3117 o 12 tis. Kč – navýšení
- pol. 5171 ODPA 3612 o 400 tis. Kč – snížení
- pol. 5169 ODPA 4359 o 50 tis. Kč – snížení
- pol. 5171 ODPA 5512 o 62 tis. Kč – navýšení
- pol. 5021 ODPA 6112 o 25 tis. Kč – navýšení
- pol. 5021 ODPA 6118 o 2,26 tis. Kč- navýšení
- pol. 5137 ODPA 6171 o 15 tis. Kč – navýšení
- pol. 5169 ODPA 6171 o 34 tis. Kč – navýšení
- pol. 5172 ODPA 6171 o 40 tis. Kč – navýšení
- pol. 5362 ODPA 6399 o 732,83 tis. Kč – doplnění
4. záměr prodeje pozemků par. č. 3031/4, 3031/6, 3021/3 a 3025/6 v katastrálním území
Lično
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5. hospodaření příspěvkové organizace za
r. 2012 a závazné ukazatele hospodaření
příspěvkové organizace v roce 2013:
1. na vratku nevyužité dotace z roku 2012
ve výši 85.790,45 Kč na účet zřizovatele
2. ponechání výsledku hospodaření za
r. 2012 ve výši 7.475,20 Kč v rezervním
fondu přísp. org.
6. podání žádosti o dotaci na výměnu
střešní krytiny na budově MŠ - č. p.
1 v Ličně
ukládá: 1. starostovi zaslat dopis majitelům
nemovitosti č. p. 42 a č. p. 75 v Ličně ohledně špatného stavu budov a ohrožení občanů

Veronika Samková

Radim Krb
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2012
Jméno

Naši oslavenci

92 let
Jaroslav Flegel
88 let
Vladimír Vostřez
84 let
Vlasta Kašparová
Anna Zemanová
83 let
Marie Plašilová
82 let
Hana Kollertová
81 let
Anežka Zaňková
80 let
Marie Říčařová
Josef Falta
60 let
Ludmila Pinková
Miloslava Tomešová
50 let
Dagmar Tomešová

Jméno

Bydliště

Lično

Václav Janáček
Ladislav Marhevka
Zdenka Škopová

Ostašovice
Lično
Lično

Lično
Lično
Lično
Lično
Ostašovice
Lično
Ostašovice
Lično
Uhřínovice
Lično
Radostovice

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Jméno

Noví občánci

Adam Pinka
Sára Janíková

Rozloučili jsme se

Bydliště

Bydliště
Uhřínovice
Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a radosti ze života!

Čest jejich památce!

Přistěhovali se

Jméno
Jana Kutnarová
Křížkovi
Polákovi
Martonkovi
Eva Forejtková
Tomáš Klapetek
Lubomír Žabka
Jana Pajorová
Jiřina Kratěnová

Bydliště
Lično 70
Lično 174
Lično 176
Lično 98
Ostašovice 21
Lično 170
Lično 182
Lično 182
Lično 56

Vítáme nové spoluobčany!
Za SPOZ Marie Truhlářová

