Vážení čtenáři.
Tentokrát má váš Zpravodaj zcela
konkrétní téma. Výročí 120 let
založení
Sboru
dobrovolných
hasičů v Ličně již přece stojí za
zmínku.
Chvíli
jsem
uvažovala,
zda
Zpravodaj pojmout jako pozvánku
na tuto významnou akci nebo spíše
jako zúčtování akce. Zvolila jsem
variantu druhou, protože pozvánky
vám byly doručeny i do vašich
schránek.
Kdo jste uvedenou akci navštívili –
a nebylo vás málo – mohli jste sami
shlédnout skvělé vystoupení dětí ze
základní školy, dobrou hudbu i
ukázky strojů.
Zbývá nám všem popřát, aby se i
nadále našli obětaví lidé, kteří
takovouto akci uspořádají a věnují jí
mnoho ze svého volného času.
Proto jim dodatečně děkuji za
příjemně strávené odpoledne.
Vám všem přeji krásné léto, a to
nejen co se týče počasí, ale hlavně
pohody a klidu.
Martina Ludvíková
PS. Obrázky dětí ze ZŠ, které vás
provázejí tímto číslem Zpravodaje
se zcela nesou v duchu tématu.
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIČNO
konaného dne 17. 4. 2008
pořadové číslo 9

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIČNO
konaného dne 28. 5. 2008
pořadové číslo 10

Místo konání: Zasedací místnost obce v Ličně
Termín: 17. 4. 2008 v 18,00 hod
Přítomno dle prezenční listiny: 5 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů: 0 občanů
Jednání řídil pan starosta Jan Voda jako předsedající.
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 5 členů zastupitelstva. Prezenční
listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a
zasedání je usnášeníschopné.
Provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva obce Lično byla pověřena p.
Jarkovská Marie, členka zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu z konaného zasedání byli určeni: Janeček Josef a Padrián Jiří.
Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi: p. Vilímek Tomáš a Jarkovská Marie.
Starosta připomněl všem přítomným, že zápis z minulého zasedání byl vyvěšen na
úřední desce a nyní je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Požádal přítomné, aby v průběhu
zasedání nekouřili.
Předsedající zasedání seznámil přítomné s jednotlivými body programu dnešního
veřejného zasedání:
1. Schválení přidělení zakázky na projektovou dokumentaci ZTV pro výstavbu RD
lokalita “V Oborách”
2. Schválení přidělení zakázky stavby”Úprava zpevněných ploch u kostela”
3. Schválení rozpočtového opatření č.2 a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví
obce
4. Schválení usnesení
Usnesení
Zastupitelstvo obce Lično:
bere na vědomí: 0
schvaluje:
1. složení komise pro přípravu usnesení
2. program dnešního zasedání
3. přidělení zakázky a podepsání smlouvy na projektovou dokumentaci ZTV na
výstavbu RD v lokalitě “ V Oborách” firmě KVARTA spol s r.o. Choceň
4. přidělení zakázky “Úprava zpevněných ploch u kostela” firmě Stavitelství Vamberk
s.r.o.
5. rozpočtové opatření č. 2.
6. prodej pozemku par. č. 421/23 o výměře 82 m2 v K.ú. Lično Miroslavu
Padriánovi a Aleně Padriánové, Lično 112
prodej pozemku par. č. 81 o výměře 133 m2 v K.ú. Ostašovice Ing. Jiřímu
Kubcovi, Čapkova 538, Týniště nad Orlicí, s tím , že nabyvatel bere na vědomí
uložení podzemních sítí .
7. text usnesení dnešního zasedání
ukládá: 0
Voda Jan, starosta obce
Bc. Vilímek Tomáš, místostarosta obce

3

Místo konání: Vinárna Lično
Termín: 28. 5. 2008 v 19,00 hod
Přítomno dle prezenční listiny: 8 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů: 16 občanů
Jednání řídil pan starosta Jan Voda jako předsedající.
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů zastupitelstva. Prezenční
listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a
zasedání je usnášeníschopné.
Provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva obce Lično byla pověřena p.
Šedová Renata, účetní obce.
Ověřovateli zápisu z konaného zasedání byli určeni: Jarkovská Marie a Dokulil Petr.
Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi: p. Tošovský Josef a p. Plašil Jan.
Starosta připomněl všem přítomným, že zápis z minulého zasedání byl vyvěšen na
úřední desce a nyní je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Požádal přítomné, aby v průběhu
zasedání nekouřili.
Předsedající zasedání seznámil přítomné s jednotlivými body programu dnešního
veřejného zasedání:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Zpráva předsedy finančního výboru
3. Schválení Závěrečného účtu obce Lično za rok 2007
4. Projednání žádosti p. Vilímka Jaroslava, Lič. 20
5. Projednání majetkových záležitostí
6. Zpráva starosty obce, členů zastupitelstva a hostů
7. Schválení úprav rozpočtu na rok 2008
8. Diskuze
9. Schválení usnesení
10.Závěr
Usnesení
Zastupitelstvo obce Lično
bere na vědomí:
1. kontrolu plnění úkolů s tím, že úkoly trvají
2. zprávu předsedy finančního výboru
3. zprávu starosty obce
schvaluje:
1. složení komise pro přípravu usnesení
2. program dnešního zasedání
3. závěrečný účet Obce Lično za rok 2007 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2007 bez výhrad
4. zproštění funkce přísedícího Okresního soudu v Rychnově n. Kn. p.Vilímka
Jaroslava, Lično 20
5. prodej pozemků v Kú Lično, oddělených GP č. 216-341/2007, p. Vilímkovi Jiřímu,
HK 9, ul. Čajkovského 958, par. č. 690/20 o výměře 130 m2; p. Truhlářovi Jiřímu, Lično

4

10, par. č. 690/7 o výměře 14 m2 a 723/5 o výměře 11 m2; p. Štepánkovi Jaroslavovi,
Vamberk, ul. B. Němcové 492, par. č. 690/5 díl “e” o výměře 67 m² a par. č. 690/2 díl
“f” o výměře 10 m2
6. zveřejnění úmyslu o prodeji poz. parcely č. 129/2 v Kú Radostovice
7. rozpočtové opatření č. 3
8. jednotné stočné ve výši 3,50 Kč/m3 na období 4/08-3/09
9. text usnesení dnešního zasedání
ukládá: 0
Voda Jan, starosta obce
Bc. Vilímek Tomáš, místostarosta obce

Za loňský rok se narodilo 5 chlapců:
Dominik Erdinger
Jiří Caletka
Josef Hovorka
Požár Antonín
Matyáš Kašpar
Poděkování patří dětem a učitelkám Mateřské a Základní školy v Ličně za nácvik a
přednesení písniček a básniček.
Poděkování patří také členkám SPOZ p. Truhlářové Marii a p. Vodové Evě za přípravu
této malé oslavy.
Jan Voda, starosta

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE

Další akce roku 2008

Dne 10. května pořádala Obec Lično rybářské závody na obecním rybníku v Ličně.
Zúčastnilo se 26 účastníků.
První místo s úlovkem 3 kaprů o délce 153 cm obsadil Hejna Marek, 6 let, Lično.
Druhé místo obsadil Koráb Karel, Velká Ledská a o třetí místo se podělili Novák
Zdeněk st., Lično, a Truhlář Michal, Lično.
Sponzorem této akce byli: Obec Lično, Bc. Vilímek Tomáš, firma PANAS - Kostelec n.
Orl.,
Koráb Karel, ing. Kornherr Pavel, Hubálková Aneta, Talavašek Václav, ing. Falta Josef
a Škop Zdeněk.
Občerstvení po celou dobu závodů zajišťovala p. Hubálková Aneta.
Akce byla velmi zdařilá, hlavně díky téměř letnímu počasí.

Datum
5. 7.2008
26. 7. 2008

Akce
23.ročník v nohejbale trojic
Ostašovická šlapka

6. 8.2008
23. 8.2008
Prosinec 2008

Koncert dechové hudby
Posvícenská zábava
Rozsvícení vánočního
stromku
Silvestrovský výšlap

31.12.2008

Pořádá
TJ Sokol s podporou obce
Osadní výbor Ostašovice s podporou
obce
Zastupitelstvo obce
TJ Sokol + zastupitelstvo
Škola s podporou obce
TJ Sokol

Bližší údaje o místě a konkrétním čase konání akcí budou průběžně konkretizovány ve
vývěsních skříňkách obce, na internetových stránkách obce i obecním rozhlasem.

Šestý ročník turistické a cílové jízdy na kole Ličenské kolečko se konalo dne 24. 5.
2008 na hřišti v Ličně. Akci organizoval Odbor KČT TJ Sopotnice ve spolupráci s TJ
Sokol Lično a Obcí Lično.
Za krásného počasí odstartovalo 207 cyklistů různého věku. Trasy se od minulého
ročníku nezměnily. Na pozvání obce navštívila tuto akci i senátorka ing. Domšová
Václava, které se v Ličně líbilo a pro příští ročník přislíbila účast na kole.

ZVEME
všechny cyklistické nadšence na další ročník
OSTAŠOVICKÉ ŠLAPKY,
a to v sobotu 26.7.2008 na start v 8,00 až 10,00 hod.
Trasy: 20km a 35km vás dovedou až k hojnému
občerstvení zpět do Ostašovic.
Těšíme se na vaši účast!

Tak jako každý rok pozval dne 1. 6. 2008 Sbor pro občanské záležitosti v Ličně nově
narozené občánky za období 6/2007 – 5/2008 na Vítání občánků, kdy byli zapsáni do
pamětní
knihy
obce
Lično
a
obdrželi
malý
dárek
od
obce.

CYKLISTICKÉ VÝLETY
Dne 19.4.2008 pořádalo zastupitelstvo obce Lično tajný cyklistický výlet. Jeli jsme po
cyklistických trasách do Potštejna na Vochtánku. Akce se účastnilo celkem 17 cyklistů.
Jelikož ohlas na tento tajný výlet byl příznivý, domluvili jsme se, že uspořádáme další
cyklistickou akci. Tentokrát jsme nejeli na konkrétní místo, ale naplánovali jsme
okružní trasu dlouhou 50 km. Trasa vedla přes Ostašovice, Bědovice, Třebechovice,
Novou Ves u Albrechtic, Žďár nad Orlicí, Chotiv, Moravsko a Čestice zpět do Lična.
Na trasu jsme vyrazili dne 14.6.2008 za velmi příznivého počasí. Účast byla velmi
hojná, dorazilo celkem 29 cyklistů nejen z Lična, ale i z Rychnova nad Kněžnou a
dokonce i z Hradce Králové.
Radost z vydařené akce nám pokazila nehoda jednoho z účastníků, který vjel do díry
ve vozovce při jízdě z kopce a upadl. Kromě odřenin na rukou a hlavě si vykloubil
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rameno. Okamžitě jsme zavolali záchranku, která zraněného odvezla do nemocnice
v Rychnově nad Kněžnou.
O celé této záležitosti se zmiňuji vlastně z jednoho jediného důvodu. Ze všech
účastníků výletu, včetně organizátorů měla u sebe lékárničku pouze Natálka
Doležalová z Ostašovic. Okamžitě poskytla zraněnému první pomoc. Chci jí tedy touto
cestou za její rychlou a pohotovou reakci poděkovat.
Závěrem tohoto příspěvku chci ještě potencionální zájemce cyklistiky informovat o tom,
že připravujeme s kolegou Jiřím Padriánem další cyklistickou akci, která se bude konat
letos v září. Přesný datum ještě v tuto chvíli není určen, ale budeme o něm včas
informovat.
Jelikož již všichni budeme mít natrénováno, bude se jednat o trochu náročnější akci.
Necháme se vyvézt cyklobusem nahoru na Šerlich a pojedeme směr Orlické Záhoří,
Neratov, Bartošovice v Orlických horách, Zemskou bránu, Klášterec nad Orlicí,
Pastviny, Líšnici, Vamberk, Bohousovou, Litice nad Orlicí, Brnou, Potštejn, Záměl,
Doudleby, Kostelec nad Orlicí, Častolovice, Hřibiny do Lična. Trasa je dle mapy
dlouhá asi 90 km.

tetky
táta
máma
rozhlas + rekvizitář
Kleofáš
čerti a čertice

Barča Pinková a Zuzka Dokulilová
Tomáš Moravec
Matouš Podolský
David Hejna
Honzík Myšák
Martin Kocman, Káťa Marková, Hanička Preclíková,
Janička Hovorková, Dominika Brožová (nemocná)

Hudební doprovod, scénář a režie
Spolupráce a organizační dopomoc
Vzorná příprava školní budovy
Zhotovení DVD pro děti
Šití oděvů
Zajištění kostýmů a rekvizit

Marie Jarkovská
Mgr. Petra Laifrová, Mgr. Marta Kopecká
Anna Bašová
Ing. Pavel Preclík
Hana Kocmanová
děti + rodiče

Tomáš Vilímek

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ohlédnutí se za „Nezbednou pohádkou“
S velkým potěšením musíme konstatovat, že naše pozvání na mini-muzikál O Honzovi
a princezně Máně přijalo mnoho místních, ale i přespolních diváků. Sešli se zde rodiče
i prarodiče malých herců, jejich sourozenci a kamarádi, občané všech věkových
kategorií, děti z naší a černíkovické mateřinky, vrstevníci školáků ze sousedních škol
z Černíkovic, z Olešnice u RK i z Voděrad se svými pedagogy. Mezi hosty nechyběl
pan starosta a dále také dopisovatel rychnovských novin pan dr.Krám. Tento bývalý
středoškolský profesor je velkým příznivcem málotřídních škol, mezi které patří i ta
naše. Po zhlédnutí divadelního představení a prohlídce naší školy napsal o veškerém
dění pěkný článek do Orlického týdeníku, který taktéž zveřejnil na internetu na
stránkách www.orlicky.net.cz.
Nyní mi dovolte zachytit naše představení pomocí několika čísel:
bylo sehráno celkem 5 představení
vystupovalo 23 dětí, 2 byly nemocny – ale nácviku se zúčastnily
počet diváků odhadujeme na 260 – 280
Přehled rolí:
princezna Máňa
Honza
pohádkový dědeček
Luciper
král
královna
komorná
Belzebub
Biliáš
Kanimůra
Hrabal
sudičky

Co říci závěrem?
Příprava divadla děti stmelila, rázem zapomněly na hašteření a rozmíšky.
Hrály přirozeně, s chutí a nebály se tvořivé improvizace.
Neodradily je pravidelné zkoušky i dobře míněné rady ze strany dospělých.
Publikum se bavilo, bylo vstřícné, pozorné a velmi štědré svými dary.
Naši herci dali do pohádky srdce i duši. Hráli s láskou a radostí. Děkujeme jim!

Základní škola Lično / aneb – Vážení, zbývá jen loučení…
Školní rok 2007/2008 skončil v pátek dne 27. června 2008 a žáčci mohli vyrazit na tolik
očekávané prázdniny. Však si je všichni zasloužili, snažili se plnit školní povinnosti
celých 10 měsíců, a to každý podle svých schopností a možností. Výroční zpráva
včetně hodnocení za tento školní rok bude teprve vypracována.
Mně však dovolte, abych Vám všem – čtenářům Ličenského zpravodaje – připomněla
toto období, jak o něm zpívaly naše děti, když se při posledním zvonění loučily
s odcházejícími páťáky:

Terezka Červinková
Honza Marek
Káťa Kosová
Bára Tomešová
Tomáš Jarkovský
Natálka Faltová
Terezka Cimmerová
Honza Burket
Dominik Matějka / Monička Burketová
Simonka Vašatová
Dušan Doležal
Barunka Hübnerová a Andrejka Tošovská

Škola je jak abeceda,
smysl písmen, slov a vět,
někdo našel, jiný hledá,
škola je jak abeceda
a z ní složíš celý svět:
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A
B

-

C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
Z

-

je Anička Bašová, pořádek nám vždy zachová,
jsou Barči z naší pětky, jsou to roztomilé žabky –
( Pinková a Tomešová),
je cíl nás malých žáčků, umět všechno na jedničku,
je David, to je típek, pobaví ho každý vtípek - (Hejna),
je end a česky konec, páťákům odzvonil zvonec,
je florbal, my ho hrajem, máme o něj velký zájem,
je guma, chyby maže, v každém penále ji najdeš,
jsou hvězdy, ty z nás budou, nekamarádíme s nudou,
je chytrost, tu my máme, nikomu ji neprodáme,
je inkoust, první řádky, co jsme psali do písanky,
je Jarkovská Marie, tou školní družina žije a
je Kosová Káťa, problém nedělá jí máťa,
je Lično naše milé, zažijem zde hezké chvíle,
je Marta, ředitelka, je to dobrá učitelka,
je nouze o Kubíčky, sladké mlsy pro hubičky,
je omyl, to se stane, vášeň při tom někdy vzplane a
je Petra Laifrová, naše učitelka nová,
je radost, tu my máme, když úkoly nemíváme,
je slunce, to nás pálí, my ho za to máme rádi,
je škola naše milá, chodit do ní bylo prima,
je tuha do propisky, s kterou píšem jako trysky,
je úsměv vprostřed máti, ten nám radost vždycky vrátí,
je vůně naší školy, vzpomínky, jež nezabolí,
je Zdenča Hübnerová, miminko si doma chová,
je žákovská, tu máme, jedničky v ní schováváme,
je zpěv, ten máme rádi, proto zpíváme Vám tady …

Školním rok je na konci své desetiměsíční pouti a děti se dočkaly prázdninových
radovánek. Aby na poslední týdny školního roku děti vzpomínaly rády a odnesly si
spoustu zážitků, připravili jsme pro ně několik akcí, které jsme společně s dětmi
prožívali:
Kulturní akce:
Květen - besídka ke Dni matek
- návštěva divadelního představení v MŠ Černíkovice (pohádka „Ham, ham“)
- divadelní pohádka v ZŠ Lično („Námořnická pohádka“)
Červen

vítání občánků
divadelní pohádka v ZŠ Lično („Nezbedná pohádka“)
divadelní pohádka v ZŠ Černíkovice („Popelka“)
slavnostní šerpování předškoláků
Výchovně vzdělávací akce
- školní výlet (zámek Staré Hrady u Jičína)
- dopolední procházka zámeckým parkem v Černíkovicích – (rybník, strom „tulipánovník“)
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V závěru děkuji všem pedagogům a provozním zaměstnancům celé příspěvkové
organizace za celoroční obětavou práci.
Hezké prázdniny plné sluníčka, zdraví a pohody přeji nejen jim, ale též všem rodičům a
čtenářům těchto stránek.

Konec školního roku je vždy spojen s radostným očekáváním nových zážitků
z prázdnin, z volnosti a lenošení, z času společně stráveného s rodiči, prarodiči a
kamarády u vody, u táboráku, pod stanem, v hotelu nebo jen tak někde…
Konec školního roku je ale také spojen se smutkem
a loučením. Každý rok se s námi loučí někdo, koho
jsme měli rádi, každý den se na něho ve školce
těšili, prožívali jeho veselé i smutné chvilky, někdy
setřeli slzičku, jindy se společně smáli, vždy nám
spolu bylo dobře. Letos se poslední červnový pátek
stal zároveň i posledním školkovým dnem pro
Lucku Cimmerovou, Taju Dmytriv, Martinu
Dokulilovou, Marečka Hejnu, Vojtíka Janského a
Filípka Tomase. Od září jim začnou nové povinnosti
a jejich značky se budou učit poznávat nová
„mrňata“.
Aby rozloučení se školkou bylo důstojné a děti na
tento den jen tak nezapomněly, byli předškoláci slavnostně pasováni na školáky
členkami divadelního souboru Frištejnský za účasti rodičů i pana starosty. Děti již
tradičně převzaly šerpy, pamětní list a slony, kteří jim určitě přinesou v dalším životě
hodně štěstí, úspěchů a bezva kamarády.
Tečkou za slavnostním odpolednem byl přípitek šampaňským vůně jahod a
zmrzlinovým pohárem „Pana starosty“. Je našim přáním, aby se toto zakončení
školního roku stalo tradicí.
I my, učitelky a provozní pracovnice mateřské školy, přejeme všem dětem, rodičům i
čtenářům krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a odpočinku.
Velký dík patří rodičům, kteří svojí pomocí, ochotou a vstřícností přispěli ke krásně
prožitému školnímu roku.
Za všechny zaměstnance děkuje
Jana Francová, učitelka MŠ

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
O minulém víkendu jsme s mnohými z vás oslavili 120-té výročí
založení Sboru Dobrovolných Hasičů v Ličně.
Čas ukázal a zároveň prověřil v praxi, že to bylo velice moudré
rozhodnutí vytvořit spolek, který byl schopen organizovaně zasáhnout proti ohni v obci,
a pokud bylo třeba i v blízkém okolí.

Z historie hasičů Lično
V roce 1880 byla založena v naší podorlické oblasti hasičská župa 15
nazvaná „Orlice“ se sídlem v Kostelci nad Orlicí. Od roku 1898 byla rozdělena na dvě
části, a sice na župu „ Stráž na východě“ a na župu „Orlice“. V župě „Orlice“ bylo sedm
okrsků: I. borohrádecký, II. chlenský, III. kostelecký, IV. ličenský, V. potštejnský, VI.
sudslavský,VII. týnišťský.
Sbor dobrovolných hasičů v Ličně byl založen v roce 1888 a tím se položily
základy k organizované, nezištné a obětavé pomoci bližnímu v nouzi či pohromách.
Během prvních dvou let se přihlásilo ke sboru 66 členů, v roce 1890 byla postavena
první zbrojnice a o dva roky později se zakoupila potahová ruční stříkačka, která se
zachovala dodnes a je stále funkční.
V roce 1895 uspořádali ličenští hasiči župní sjezd, na kterém cvičilo 336
hasičů. Hasiči byli také vždy nositeli kultury a osvěty v obci. Založili hasičskou
knihovnu, která měla v začátcích 49 svazků. Bohatá byla také divadelní činnost a
nebylo výjimkou, že v jednom roce byly sehrány čtyři premiéry.
Vlivem válečných událostí 1914-1918 činnost hasičského sboru ustala,
protože všichni muži od 17 – 50 let museli narukovat. V první světové válce muselo
bojovat 60 ličenských občanů, z nichž osm mužů padlo. Po skončení války se opět
činnost hasičů obnovila a spolkový život byl zcela obnoven. V roce 1919 věnovali
hasiči nezištně částku 595 Kč na podporu jednotě Sokol, která byla v obci založena.
Taktéž v roce 1927 poskytli obci příspěvek 500 Kč na zřízení telefonu.
V roce 1936 začala na místě staré zbrojnice vyrůstat budova nové zbrojnice,
na kterou hasičský sbor přispěl částkou 10 000,- Kč. V tomto roce měl sbor 22 činných
členů.
Dne 29. května 1938 mělo být oslaveno 50 let trvání hasičského sboru, měla
být otevřena nová zbrojnice a předvedena nová motorová stříkačka firmy „Smekal“,
která byla zakoupena za 29 269,- Kč. Ke slavnosti však nedošlo v důsledku mobilizace
čs. armády 21. května 1938.
Za druhé světové války činnost sboru neochabla a sbor měl tehdy 27 činných
a 60 přispívajících členů.
Určitě jednou z nejvýznamnějších kapitol ličenských hasičů se stala 50. léta,
kdy činnost a aktivita gradovala a vyvrcholením oné úspěšné éry bylo vítězství našeho
družstva v celostátní soutěži v Bratislavě v roce 1959. Za vítězství získali hasičský
speciál Tatra 805 a samozřejmě uznání, že i v malé obci jsou hasiči, kteří mohou
soupeřit s profesionálními sbory.
V roce 1963 mohli tento titul vybojovat ličenští dorostenci, kteří postoupili až
do celostátního kola v Hradci Králové, ale nepodařilo se tento úspěch z Bratislavy
zopakovat. V dalších letech se naše družstva se několikrát zúčastnila okresního kola
soutěže.
Život a běh času však jde dál a technika se měnila a obměňovala, a tak Tatra
805, kterou sbor dostal za vítězství v Bratislavě, je dnes ve výsluze. Místo ní
nastoupila v roce 1991 DPA 12 Avia a v roce 2000 cisterna CAS 25 K LIAZ se kterou
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vyjíždíme k požárům a na likvidaci následků povodní a větrných smrští v našem
regionu i blízkém okolí.
Výstavba nové zbrojnice započala v roce 1994, aby se vyřešilo garážování
všech vozidel a další techniky, která byla na několika místech v obci. Při stavbě bylo
odpracováno spousta brigádnických hodin členy sboru. Zbrojnice byla dokončena
v roce 1998 a proto byly připravované oslavy 100 let založení SDH odloženy o rok a
oslavili jsme originálně výročí 111-té!
Před pěti lety jsme tady oslavovali 115. výročí a tato oslava byla spojena se
srazem rodáků obce Lično a se svěcením nového historického praporu SDH.

V neposlední řadě musíme zmínit také akci, která proběhla letos 6. května na
zámku v Přibyslavi, kde bylo předáváno nejvyšší hasičské ocenění, titul ZASLOUŽILÝ
HASIČ. Na návrh výboru SDH a po schválení výkonným výborem SH ČMS, byli
z našeho sboru vyznamenáni naši dlouholetí členové, bratři Josef a František
Štěpánkovi.
Náročnost také stoupla na vybavení členů družstva
a na zdokonalování jejich přípravy. V současné době náš
sbor má 86 členů, z toho 14 žen. Výbor sboru má 9 členů a
pracuje ve složení: Jan Hartman, starosta, Petr Dokulil,
zástupce starosty, Roman Škop, velitel, Václav Talavašek,
zástupce velitele, Václav Kopecký, jednatel, Miloslava
Tomešová, hospodářka, Vlastimil Gründl, strojník, Josef
Janský a Miroslav Jedlinský, členové výboru. Jen v krátkém
nastínění jsem chtěl připomenout některá data z bohaté
historie hasičů v Ličně, ale určitě více se dozvíte na našich
internetových stránkách.
Na závěr bych chtěl připomenout, že dnešní
dobrovolní hasiči jsou možná trochu jiní než ti, kteří před
dávnými lety zakládali hasičské sbory, a to hlavně
v technickém vybavení, ale myšlenka je stále stejná a to nezištná ochrana životů a
majetků svých spoluobčanů.
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V sobotu 28. června jsme si připomněli 120. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Ličně a chtěl bych tedy poděkovat obci za pomoc, sponzorům a
prostě všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu oslav.
Starosta SDH

Jan Hartman

Výjezdová jednotka.
Podle zákona o požární ochraně obec Lično zřídila zásahovou jednotku požární
ochrany, která je složena ze členů sboru dobrovolných hasičů obce Lično. Jejím
hlavním úkolem je zdolávání požárů a provádění záchranných prací při živelních
pohromách v obci. Je součástí integrovaného záchranného systému (IZS) jako
jednotka požární ochrany – JPO V a je zařazena do plošného pokrytí území
Královéhradeckého kraje jednotkami PO. Jako jedna z několika jednotek této kategorie
v okrese Rychnov nad Kněžnou a se souhlasem Hasičského záchranného sboru, je
způsobilá zasahovat i mimo obec Lično. Podle druhu zásahu a vyhlášeného stupně
poplachu může jednotka zasahovat ve zhruba dvaceti obcích v okolí Lična.
Jednotka je složena z velitele, strojníka a jednotlivých hasičů. Velitele jednotky, po
vyjádření Hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti, jmenuje a odvolává
starosta obce. Zákon o požární ochraně uděluje veliteli jednotky u zásahu poměrně
velké pravomoci. Požádat o osobní pomoc, požádat o věcnou pomoc např. spojová
zařízení, zdroje vody, dopravní prostředky. Může nařídit, aby se osoby vzdálily z místa
zásahu a samozřejmě také zpracovává dílčí zprávu o zásahu jednotky. Velitel nese
odpovědnost za přípravu a činnost jednotky jejímu zřizovateli. Velitelé a strojníci
mohou vykonávat funkci jen s požadovanou odbornou způsobilostí, která zahrnuje
teoretickou přípravu a praktický výcvik a ověřuje se zkouškou. Odbornou přípravu
hasičů jednotky zpracovává velitel na základě podkladů od Hasičského záchranného
sboru. Hasiči výjezdové jednotky musí splňovat také zdravotní způsobilost, která se
pravidelně ověřuje každé dva roky.
Za účelem provedení zásahu používá jednotka požární techniku tj. vozidla, čerpadla
atd. a věcné prostředky požární ochrany např. ochranné oděvy. Hasiči musí tuto
techniku udržovat tak, aby byli připraveni, v případě poplachu, vyjet v každou denní i
noční dobu do 10 minut tak, jak jim to nařizuje zákon.
Vybavení jednotky novými ochrannými oděvy
Na jaře letošního roku schválila vláda České republiky investici v řádu stovek miliónů
korun, jejímž příjemcem mají být sbory dobrovolných hasičů. Konkrétně se jedná o
vybavení jednotek požární ochrany kategorie JPO V zásahovými oděvy a zásahovými
boty. Jedná se o vybavení celkem 33 330 hasičů z 5 550 sborů v České republice.
Obec Lično se také přihlásila k tomuto programu a požádala prostřednictvím
Hasičského záchranného sboru o toto vybavení. Do konce letošního roku by mělo být
vybaveno pět hasičů výjezdové jednotky novými zásahovými obleky a botami.
Je třeba zdůraznit, že na zásahové obleky hasičů jsou kladeny zvlášť vysoké
požadavky a to především z pohledu bezpečnosti hasičů vzhledem k povaze a riziku
při požáru. Hasiči však nezasahují jen u požárů, ale i při povodni, vichřici, nehodách
atd. Zásahový oděv musí tedy splňovat i podmínku univerzálnosti.
Bc.Josef Tošovský
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Rozhovor s panem Františkem Štěpánkem
Kdo Vás přivedl k hasičům?
Tehdy v roce 1948 mě přemluvil bratr Josef,
v organizaci SDH jsem už 60 let.
Scházeli jste se v té době pravidelně, jak je
zvykem nyní?
Ne, pravidelně jsme se nescházeli, jen občas a
častěji pak při přípravě na soutěže, kdy jsme
nacvičovali konkrétní soutěžní prvky.
Jak jste se tedy připravovali na - pro Lično - tak
slavnou soutěž v Bratislavě, kde spolu soutěžily
profesionální útvary a SDH dohromady?
Přípravy vlastně začaly už 10 let před touto soutěží.
Jezdilo se na okrskové soutěže, pak krajské, kde se
nám dařilo – a to pak vyvrcholilo tou celostátní
soutěží v Bratislavě.
Jediné v čem jsme tam totálně vybouchli, byla
štafeta. Byli jsme tam už jako 30-35letí chlapi a
nestačili jsme mlaďákům. Vůbec jsme nevěděli do čeho jdeme, štafetu jsme
netrénovali a vylosovali jsme si hned první rozběh, takže jsme to neměli ani příležitost
okouknout. Trénovali jsme hlavně požární útok a ten se nám vydařil.
Čeho dalšího si v dlouholeté práci u SDH ceníte konkrétně Vy?
Za války se Němci pokoušeli dostat tlakovou vodu na Sněžku, ale nepovedlo se jim to.
Tak to byla taková prestižní záležitost tam tu vodu dostat. V roce 1956 se rozhodlo, že
se o to hasiči znovu pokusí a pro nás bylo ctí a odměnou po úspěších v meziokresních
soutěžích být tím vrcholovým mužstvem, který dostříkne vodu do výše 1.603m.
Tenkrát to byl velký úspěch a ohromný pocit! Bylo tam asi 10 stříkaček, kterými se
voda tlačila a nahoře byla voda
úplně teplá – ohřátá od motorů
stříkaček.
I
když
se
váš
úspěch
z Bratislavy už nepodařili dalším
generacím zopakovat, jak se
dařilo v nižších soutěžích?
Kdykoliv jsme přijeli na okrskovou
soutěž, ostatní říkali – přijeli
ličenští, není potřeba soutěžit –
měli jsme dobré jméno. Byla
spousta lidí, kteří to chtěli, nebyli
tolik jiné zájmy jako dnes a lidé
pracovali v blízkém okolí.
Co se dělo dál? Jak jste se zapojoval do činnosti SDH?
Dělal jsem preventistu. Dělali jsme kontroly komínů v celém okrsku, což tehdy bylo 12
obcí a vlastně všechno v rámci dobrovolnosti. A pak jsem se podílel i na práci , se
kterými jsme také měli úspěchy v okrskových soutěžích.
V Přibyslavi jste byl nedávno vyznamenán jako Zasloužilý hasič. Jak jste si tento
den užíval?
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Byla to pro mě velká pocta, bylo to tam nádherné. Na mém ocenění má velkou zásluhu
pan Hartman, starosta SDH – byl jsem navržený, vybraný a oceněný. Zážitek je to
nepopsatelný.
Děkuji za rozhovor panu Františku Štěpánkovi a za cennou pomoc pan Janu
Hartmanovi.
Blahopřejeme k tomuto ocenění také panu Josefu Štěpánkovi, který se nemohl
vzhledem ke své nemoci rozhovoru zúčastnit. Přejeme mu mnoho zdraví.
Martina Ludvíková

Oslavy 120. Let založení SDH Lično

Přibystav: Štěpánek, bratři Jindrové z Černíkovic, Ptáček z OS SDH, Hartman

Bratislava 1959: nahoře zleva – Falta, Dostál, Talavašek, Kopecký, dole: Štěpánek Fr.,
Padrián, Votroubek, Krystuf, Štěpánek J., Plašil.
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Rozloučili jsme se
Vilímková Jarmila

Ostašovice

Naši oslavenci
Jméno
93 let
Vašatová Františka
87 let
Karucová Vlasta
Štěpánek Josef
85 let
Škopová Zdenka
Tomeš Bohuslav
84 let
Sejkorová Emílie
Kubcová Růžena
83 let
Flegelová Květoslava
82 let
Hartman Jan
Hlaváčková Marie
81 let
Krbová Božena
80 let
Vilímek Jaroslav
75 let
Dostálová Božena
Izák Antonín
50 let
Říčařová Eva
Kubec Jaroslav
Talavašek František

Bydliště

Čest jejich památce!

Ostašovice

Vzpomínáme

Lično
Lično

Gratulace a poděkování

Lično
Radostovice

Dne 6. května proběhlo na zámku v Přibyslavi, kde je hasičské
centrum, předávání nejvyššího hasičského ocenění, titulu „ Zasloužilý
hasič.“ Na návrh výboru SDH Lično a po schválení výkonným výborem
SH ČMS, byli z našeho sboru vyznamenáni dva naši dlouholetí
členové, a to bratři Josef a František Štěpánkovi. Této celodenní akce,
která byla spojena s prohlídkou hasičského muzea a besedou
s nejvyššími představiteli SH ČMS, se zúčastnil František Štěpánek
v doprovodu starosty SDH Lična a zástupců OSH Rychnova nad
Kněžnou. Josef Štěpánek se z důvodu nemoci nemohl tohoto aktu
účastnit a toto vyznamenání mu bude předáno dodatečně v místě
bydliště. Oba byli oceněni nejvyšším vyznamenáním medailí Zasloužilý
hasič a zapsáním do Pamětní knihy. Blahopřejeme!!!
SDH Lično

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

Zpracovala Marie Truhlářová, předsedkyně SPOZ a kancelář OÚ

Ostašovice
Lično
Lično

 KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ
Do těchto míst se vám budeme snažit pravidelně pokládat ty nejtěžší, nejzáludnější a
nejpropracovanější otázky z historie a místopisu našich obcí.
Dnes téma HASIČI:

Ostašovice
Lično
Lično

Kdo je patronem ličenských hasičů?
Na kterou českou horu hasiči „tlačili“ vodu?

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Piště – poštou nebo do schránky na budově OÚ, mailujte na adresu Obce Lično,
mail: obec@licno.cz

Noví občánci
Kašpar Matyáš
Tomas Michal

duben 2008
květen 2008

Lično
Lično

Tři nejzajímavější, nejpravdivější nebo nejoriginálnější odpovědi a samozřejmě i
odpovědi správné budou po slosování uveřejněny v závěrečném čísle tohoto roku a po
zásluze odměněny pěknými věcnými cenami.
Samozřejmě kvízové otázky z minulého čísla jsou stále v platnosti.

Našim novým občánkům přejeme hodně zdraví!

Svatby
Jana Hlaváčková a Jan Plašil

 KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ

červen 2008
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Závěrečný účet senátora
Vážení a milí voliči!
Můj šestiletý mandát senátorky Parlamentu
ČR, ke kterému jste možná i vy přispěli svým hlasem,
letos na podzim končí. Dovolte tedy, abych vám
alespoň krátce složila závěrečný účet.
Před 6ti lety jsem vám slibovala, že v Praze
budu hájit zájmy venkova a toho jsem se snažila
držet. Venkovská problematika byla a je mou hlavní
prioritou a možná i proto jsem se stala před čtyřmi lety
předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova,
stejně jako místopředsedkyní Spolku pro obnovu
venkova ČR. Jsem ráda, že i mou zásluhou se začalo
vážně pracovat např. na změnách rozpočtového
určení daní obcí apod. Starostové obcí a měst nejen
v mém volebním obvodu byli a jsou mými hlavními
partnery a je mi potěšením s nimi spolupracovat.
Slibovala jsem, že budu dohlížet na to, aby
Parlamentem
ČR
neprocházely
špatné
a
nedomyšlené zákony. Věřte, že i to jsem se snažila, ale… Netušila jsem, že zdravý selský rozum
a logika věci v Praze příliš nefunguje a stranická kázeň je nade vše.
Ústavních stížností jsem se svými kolegy spolupodepsala hned několik, např. ve věci
výše zmiňovaného rozpočtového určení daní, odblokování církevních pozemků, vytěsnění
drobných akcionářů a dalších. Tím byl vytvořen zejména potřebný tlak na to, aby se věci začaly
řešit.
Nejen tím, že jsem 14 let předsedkyní Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory,
jsem se snažila pomáhat Orlickým horám a Podorlicku, a to jak v programech rozvoje, tak
v propagaci a dalších aktivitách.
Prezidenta Václava Klause jsem nevolila, avšak respektuji jej jako prezidenta České
republiky. Snažila jsem se prosadit přímou volbu. Stále si totiž myslím, že každý občan naší
republiky by měl mít právo si sám volit svého prezidenta (popř. starostu či hejtmana).
To je obhajoba základních tezí mých slibů před 2. kolem senátních voleb před šesti lety.
Je nyní na vašem zvážení, zdali jsem jako vaše senátorka obstála. Na mých webových stránkách
www.domsova.cz se o mé senátní i mimosenátní činnosti dozvíte podstatně více.
Věřte, že jsem si stále vědoma odpovědnosti vůči vám, voličům, a proto se snažím svůj
mandát vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsem stále nestraník, ale přesto
straním: slušnosti, čestnosti, poctivosti, odbornosti a spravedlnosti. Jsem nezávislá, ale mé
rozhodování závisí na svobodě, jak té vnitřní, tak i té kolem mne, na mém svědomí, smysluplnosti
života, práce a zejména na potřebě domluvit se a spolupracovat.
Na podzim se pokusím svůj senátorský mandát obhájit. Kandiduji jako nestraník za
SNK ED, s podporou malých středových stran – Strana zelených (SZ), Volba pro město (VPM),
Unie svobody (US), Strana pro otevřenou společnost (SOS), LiRA a Hnutí za harmonický rozvoj
obcí a měst.
Jsem přesvědčena o tom, že Senát odvádí kus dobré a poctivé práce, není zbytečný a
zaslouží si větší pozornost. Měl by být protiváhou příliš zpolitizované Poslanecké sněmovně.
Proto přijďte volit! Nedopusťte, aby se volby staly záležitostí jen velkých politických stran a tudíž:
„Nevolte levou ani pravou, volte srdcem a hlavou!“
Vaše senátorka Václava Domšová
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