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Vít Novák, 4 roky

telefonní číslo do volební místnosti: 702 280 900
Na tento kontakt se může obrátit každý, kdo bude chtít využít přenosnou
volební schránku. Číslo se stane aktivním až v den konání voleb
a bude stejné pro obě kola voleb do senátu.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2014,
OBCE LIČNO
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Lično. se na svém zasedání dne 18. 9. 2014 usnesením
č. 29, bod 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Lično touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
a.1. která má v obci trvalý pobyt,
a.2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,
a.3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
a.4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
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správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob,
za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů3 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je
poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna
stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
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k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku
se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.
(3) Poplatek je možno uhradit:
a) převodem nebo složením hotovosti na účet správce poplatku č. ú.
1240139399/0800
b) složenkou
c) v hotovosti do pokladny správce poplatku
Při jakémkoliv z těchto způsobů platby je vždy nutné uvést variabilní symbol k určení poplatníka, který se skládá z: 13400 + č. p. pro část Lično (např. 13400104
nebo 13400005)
z: 13404 + č. p. pro část Ostašovice (např. 13404003)
z: 13406 + č. p. pro část Radostovice (např. 13406016)
Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, kteří se po dobu celého kalendářního roku zdržují za hranicemi České republiky,
b) poplatníci, o nichž je správci poplatku známo z úřední činnosti, že se po dobu
celého kalendářního roku zdržují mimo obec Lično, včetně jejích částí Radostovice a Ostašovice,
c) poplatníci, kteří hodnověrným způsobem prokáží, že se po dobu celého kalendářního roku zdržují mimo obec Lično, nebo její místní části Radostovice
a Ostašovice,
d) poplatníci, s místem trvalého pobytu v sídle ohlašovny, pokud nebude známo,
že se fyzicky zdržují v obci Lično, nebo místních částech Radostovice a Ostašovice,
e) děti, po dobu prvních 12-ti měsíců svého života, pro výpočet osvobozené částky se analogicky použije ustanovení čl. 4, odst. 3.
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(2) Úleva se neposkytuje.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají
za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení
jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2013 Obce Lično o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 1/2014

Stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
a rok 2013
Fakturovaná částka na směsný odpad za rok 2013 celkem
Kč 350.971,00
Odečteno podnikatelé za rok 2013 (jiný systém - platí plnou taxu)
Kč –17.533,00
Směsný odpad celkem bez podnikatelů
Kč 333.438,00
Počet poplatníků k 31. 12. 2013 + cizinci r. 2014
642
Částka na jednoho poplatníka za svoz komunálního odpadu pro stanovení výše
podle čl. 4 bodu 1b) činí
Kč 519,00
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 18. 9. 2014

Zastupitelstvo obce Lično:
bere na vědomí:
schvaluje:
1. program dnešního jednání a složení návrhové komise.
2. smlouvu o právu provést stavbu č. 6/2014 s Královéhradeckým krajem a pověřuje starostu jejím podepsáním
3. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 Obce Lično o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
4. rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 na rok 2014
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Velmi krátký výčet činnosti

Dovoluji si využít této možnosti k tomu, abych podal velmi krátký výčet činnosti
Zastupitelstva obce Lično v tomto volebním období. Tento příspěvek píši jen několik
dní před volbami do zastupitelstev obcí a nechci čelit podezření ze zneužití obecního
zpravodaje k předvolební kampani. Proto skutečně jen velmi krátce uvedu jen ty nejnutnější viditelně doložitelné údaje pro informování obyvatel obce.
V minulém volebním období obec požádala o úvěr, sloužící k vybudování základní
technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů. Toto se podařilo, ZTV se vybudovalo. Stavební parcely se prodávaly a domy na těchto parcelách rostou. Veškeré
finance z prodaných parcel byly použity na splátky dluhu a se souhlasem Zastupitelstva obce Lično byly použity i prostředky z rozpočtu obce a celý dluh vůči České spořitelně a.s. byl uhrazen. Mohu tedy konstatovat, že obec Lično nemá žádný neuhrazený závazek a tedy ani žádný dluh. K dnešnímu dni má obec na účtech vedených
u České spořitelny a.s. a u České národní banky uloženo cca 7 300 000 Kč.
Zároveň se v tomto volebním období realizovaly tyto opravy nemovitého majetku
ve vlastnictví obce:
- Oprava soklu u budovy čp. 1 v Ličně (MŠ) – byla použita technologie, která umožňuje dýchání zdiva, a tudíž zabraňuje vnikání vlhkosti do budovy. Zbývá ještě dořešit situaci kolem zadního vchodu, kde nebylo možno tuto technologii použít.
- Výměna oken u budovy čp. 1 v Ličně.
- Rekonstrukce větší části podlahy v 1. podlaží budovy č. p. 1 v Mateřské škole
v Ličně, kde byla konstrukce podlahy zesílena montáží 7 ks traverz a vyměněn
beton tak, aby se podlaha již nehoupala. Zároveň byl položen nový koberec. Součástí této stavební úpravy byla i montáž nového plynového ústředního topení místo akumulačních kamen.
- Výměna střešní krytiny na budově č. p. 1 v Ličně.
- Výměna střešní krytiny na budově č. p. 17 v Ličně (obecní úřad).
- Výměna oken v budově č. p. 17 v Ličně.
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Výměna hlavních vchodových dveří a zadních dveří u budovy č. p. 43 v Ličně
(základní škola).
Výměna oken a dveří u hasičské zbrojnice.
Tyto opravy bylo nutno provést, jelikož okna již netěsnila a docházelo tak k úniku
tepla, střechami začalo zatékat a hrozilo tedy poničení budov.
Dále musím přiznat, že zůstaly i problémy, které se musí řešit v dohledné době:
Výměna střešní krytiny u č. p. 104 a 105 v Ličně (nájemní domy v majetku obce).
Současná střešní krytina již byla opravována, jelikož střechou zatékalo, bohužel
se nepodařilo závadu zcela odstranit a bude tedy zřejmě nutné přikročit k výměně
krytiny.
Dořešit majetkové problémy týkající se bývalé prodejny v Ostašovicích, jelikož
tato budova není zapsána v listu vlastnickém Obce Lično. Problém spočívá v tom,
že budova je částečně na pozemku v soukromém vlastnictví. Dohoda s majitelem
pozemku doposud nebyla uzavřena.
Oprava chodníku na Hůrce.
Rekonstrukce komunikace u okálů. Tato rekonstrukce souvisí s opravou komunikace z Lična do Křivic. Původně se měla tato komunikace opravovat v tomto roce,
bohužel se termín opravy posunul zřejmě na rok 2015. Prozatím bylo započato
s přípravou projektové dokumentace, aby bylo možno přikročit k samotné realizaci
projektu.
Rekonstrukce fary v Ličně. Zde již bylo vydáno stavební povolení, nicméně tato
rekonstrukce je finančně velmi náročná a obec na tuto rekonstrukci neměla dostatek finančních prostředků. Bohužel nebyl vypsán ani žádný dotační titul, který by
obci s financováním projektu pomohl. Nezbývalo tedy, než šetřit obecní prostředky
tak, aby obec měla vytvořenu finanční rezervu, ze které by bylo možno tuto rekonstrukci realizovat.

Jsem proto velmi rád, že tuto finanční rezervu se podařilo vytvořit a zároveň i udržovat budovy v majetku obce. Nové zastupitelstvo tedy bude moci rozhodnout jak
tyto prostředky použít, aby se obec zdárně rozvíjela.
Omlouvám se, pokud jsem zapomněl na nějakou opravu a nedostatek, který se
musí řešit (například chodník z návsi v Ličně směrem rybníku). Problémů k řešení je
poměrně dost a jejich celkový výčet překračuje rámec tohoto příspěvku.

Psi, chovatelé a veřejné prostranství

V poslední době jsem obdržel od několika lidí připomínky, že v řadě lokalit Obce
Lično poblíž obydlených domů je zvýšený výskyt psích exkrementů. Situace je o to
vážnější, že se jedná o lokality, kde si hrají děti.
Znovu apeluji na chovatele psů, aby po svých miláčcích na veřejných prostranstvích sbírali to, co tam pejskové zanechávají.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Mateřská škola
Po dvou měsících prázdninového odpočinku jsme se sešli v pondělí 1. září, abychom společně zahájili nový školní rok. Přivítali jsme se s dětmi novými i těmi, které
už jsou ve školce jako doma.
V letošním školním roce je k docházce do mateřské školy zapsáno 27 dětí, z toho
20 holčiček a 7 chlapců. Těch pár slziček, které jsme utírali první dny pobytu v novém
prostředí a stesk po mamince vystřídal úsměv a radost z nových kamarádů a zážitků.
Je za námi první měsíc školního roku a již jsme byli s dětmi v Rychnově n. Kn. na výstavě rybiček a v ZŠ na hudební pohádce.
Zahájení školního roku předcházely dva měsíce rekonstrukce interiéru mateřské
školy. Po náročné kompletní rekonstrukci podlahy (včetně koberce) v herně a ložnici
dětí, následovala výměna topení. Zastaralé kachlové akumulačky nahradily moderní
radiátory a plynové vytápění. Modernizací prošla
i šatna dětí – nové obložení celou místnost prosvětlilo. Nakonec byla
celá budova vymalována
a zbýval „pouze“ úklid.
Poděkování patří panu
starostovi,
firmám
a všem, kteří se na celé
akci podíleli a zasloužili
se o včasné dokončení
všech prací, takže jsme
mohli 1. září zahájit školní rok v mnohem hezčím, modernějším a útulnějším prostředí, než
v jakém jsme se koncem
června loučili.
Fotografie z průběhu adaptace si můžete
prohlédnout na www.
z s m s l i c n o . e s t r a n k y.
cz. Školní rok je teprve
na samém začátku, ale
budeme se snažit, aby si
děti, my i rodiče na jeho
konci mohli říct, že stál
za to.
Jana Francová,
učitelka MŠ
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Základní škola
Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 proběhlo
v pondělí dne 1. 9. 2014 společným setkáním žáků, pedagogů, rodičů školáků a starosty obce. Celá školní budova voněla čistotou, každá věc našla po prázdninách své místo –
za to vděčíme paní školnici Anně Bašové. Největší pozornost
se soustředila na nové prvňáčky, kterých jsme letos přivítali
6: jednu dívenku a pět chlapců.

Zleva: Jiřík Caletka, Pepča Hovorka, Terezka Hübnerová, Maty Kašpar, Toník Požár
a Péťa Řehounek.
V celkovém počtu 29 žáků máme taktéž žákyňku Selinu z Moldavské republiky,
která během prázdnin bravurně zvládla českou abecedu, plynule čte a učíme se
vzájemně komunikovat.
Během školních prázdnin proběhly ve škole potřebné řemeslnické práce: bylo vymalováno I. patro, chodba v přízemí byla osazena novými dveřmi, které slouží jako
součást únikové cesty směrem do zahrady. Taktéž byl opraven venkovní sokl, který
vlivem vlhkosti začal opadávat. Velké poděkování náleží p. Františku Kopeckému
a p. Josefu Fňoukovi, kteří se věnovali i údržbě školní zahrady a jsou ochotni vždy
pomoci, když je toho třeba.
V průběhu měsíce září si všichni školáci rychle přivykli opět školním povinnostem
a novým kolektivům ve třídách. Klasické školní vyučování bude již tradičně zpestřeno
využíváním počítačové techniky včetně interaktivních tabulí, návštěvami vhodných
kulturních a sportovních akcí, které budou příležitostně nabízeny. Děti se budou zdo-
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konalovat taktéž v práci s keramickou hlínou pod odborným vedením Mgr. Hübnerové – M. Jarkovské, přičemž novou keramickou pec využijí i děti z MŠ. Celá naše
škola se zapojila taktéž do dvou celostátních projektů, a to BEZPEČNÝ INTERNET
(Mgr. Kopecká) a OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 2014/2015 (M. Jarkovská – Mgr. Hübnerová).
Naše škola nabízí již tradičně bohatou nabídku zájmových útvarů, mezi které přibyl
další – Kroužek myslivosti a ochránců přírody. Další informace hledejte na našich
internetových stránkách www.zsmslicno.estranky.cz.
P. S.
V příjemné atmosféře zahájili nový školní rok v naší MŠ, kde děti čekalo velké
překvapení v podobě řady změn - generální oprava podlahy, nový koberec v herně
a ložnici, zavedené plynové topení a nové dřevěné obložení v šatně školky. Další
dodělávky a dokončovací práce by měly proběhnout do konce roku. Velký dík patří
řemeslníkům a brigádníkům, kteří se na pracech podíleli, a dále pak všem zaměstnancům MŠ i ŠJ, kteří prováděli přípravné a závěrečné práce. Děkujeme taktéž
panu starostovi za obětavou organizační dopomoc v době, kdy by všichni výše jmenování měli užívat dnů zasloužené dovolené.
Povšimněte si:
V záhlaví tohoto příspěvku se na všechny čtenáře usmívá sluníčko, které pochází
z pera Mgr. Zdeňky Hübnerové – nové logo naší školy. Děkujeme!!!
Všem čtenářům zpravodaje přeji příjemné babí léto a vlídný podzim.
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

TJ SOKOL Lično
Pracovní činnosti

Rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovně u tělocvičny byla dokončena.
Na otázku, co se po rekonstrukci změnilo, odpovím takto: „Došlo k výměně starých
pozinkovaných trubek vedení vody za nové plastové, k výměně odpadního vedení
a nového napojení na septik, byly vyměněny pisoáry, záchodové mísy, umyvadla, baterie byly vybudovány dva nové sprchovací kouty, celé sociální zařízení bylo obloženo
novým obkladem a dlažbou, došlo k výměně osvětlovacích těles a prostory byly nově
vymalovány. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výše 96 tisíc.“
Další práce mohu doslovně opsat z předchozích vydání zpravodaje, protože to jsou
běžné a nutné práce k udržení provozuschopnosti a čistoty areálu a jeho součástí.
V současnosti se areál využívá čím dál častěji a jeho vzhled je naší vizitkou. Údržba zeleně v areálu, s přispěním obce a zapojením její techniky, údržba sportoviště „Sokolík“,
úklid v tělocvičně, sběr odpadků v areálu, postřik plochy hokejového hřiště k likvidaci
plevele, i okolo budov a plotů. Odborná firma Funny Sport Zlín, jež sportovní povrch
v roce 2010 pokládala, dosypala křemičitý písek, aby došlo k odstranění drobných nerovností. Práce byly provedeny v rámci záručního servisu. Očekáváme zlepšení kvality
povrchu.
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Sportování

Jako historicky první objekt ke sportování a tělovýchově v Ličně uvádím tělocvičnu.
Přes prázdninové měsíce je její využití méně časté. Škola a školka mají prázdniny
a ženy v tento čas mají letní přestávku. Když však o prázdninách prší, chodí tam
mládež hrát ping pong a florbal. V měsíci září již začala škola v tělocvičně s výukou
tělocviku a v případě nepříznivého počasí zde trénuje tenisový kroužek pod vedením
Ing. Martiny Ludvíkové. Nejinak by tomu bylo i s dospělými tenisty, pro malé rozměry
tělocvičny však musí přes zimu jezdit do haly v Rychnově nad Kněžnou. Jednou
z vizí budoucnosti TJ Sokol Lično, popsané a graficky znázorněné v publikaci vydané
k 90. výročí založení Sokola v Ličně, je nová sportovní hala větších rozměrů, kde by
bylo možné plnohodnotně sportovat ve více sportovních odvětvích. Tuto vizi bychom
rádi naplnili jako první, pokud by se v příštích obdobích naskytla příležitost využití
některého ze strukturálních fondů EU, jako tomu bylo při stavbě víceúčelového sportoviště „Sokolík“. V současnosti je v Ličně patrný nárůst zájemců o sport a lze předpokládat, že tak tomu bude i v budoucnosti, zejména tehdy, půjde-li obec cestou rozvoje výstavby a přílivu nových občanů, jako tomu bylo v minulém volebním období.

Nohejbal

V sobotu 5. července se za polojasného počasí uskutečnil 29. ročník tradičního nohejbalového turnaje trojic. Letos do ličenského sportovního areálu zavítalo 11 družstev. Děkuje všem zúčastněným, sponzorům a pořadatelům a těšíme se opět za rok
u jubilejního 30. ročníku!
Sponzoři turnaje:
ČUS (Česká unie sportu), TJ Sokol Lično, Obec Lično, Triztal s.r.o. Lično - dřevovýroba, Ekooil s.r.o. Lično – chod drůbeže a ovcí, Motorsport Kopecký Kostelec
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n. Orl. - soutěžní činnost a servis, Panas s.r.o. Kostelec n. Orl. – prodej a servis
dřevoobráběcích strojů, Dapi Rychnov n. Kn.- prodej obuvi, HDB s.r.o. Vamberk distribuce pohonných hmot, BEAS a.s. HK – pekárna Lično, Uniprint s.r.o. Rychnov
n. Kn. – tiskařské práce, George pneuservis a autoservis Lično, Alpin Tour Týniště n.
Orl. – cestovní koncelář, Obklady a dlažby Morávek Kostelec n. Orl., Famos Rychnov
n. Kn. – bike shop
Konečné pořadí:
1) RH Žamberk
2) LEBÚ
3) Semechnice X
4) Lično - Emil
5) Lično - Hůrka
6) Tutleky
7) Hoděčín
8) Překvapení
9) FC Libel
10) Nekopnem si
11) Náplava

Nohejbal v Synkově

V sobotu 6. září 2014 se na víceúčelovém sportovišti v obci Synkov – Slemeno
po dramatickém finálovém souboji s Dlouhou Vsí radovalo z vítězství družstvo z Lična ve složení Mgr. Jan Plašil, Aleš Zárybnický a Jiří Hlaváček, když v zápase před
tím vyřadili i družstvo domácích.

Letní dětský tábor

Jak se žilo ve starověkém Egyptě
Letos jsme poprvé vyrazili do Ostružna u Jičína, abychom zde strávili několik táborových dní, a to v termínu od 6. 7. do 11. 7. 2014.
V neděli po příjezdu a seznámením se s prostředím jsme šli vyhledat bohy, kterých
se Egypťané báli a které uctívali. V pondělí jsme vyráběli hračky, se kterými si mohli
hrát ve starověkém Egyptě, odpoledne jsme se pokusili o ruční papír a večer jsme sepisovali Knihu rad moudrých. V úterý jsme soutěžili v tom, kdo najde nejvíce léčivých
bylinek z daného seznamu, a odpoledne každé družstvo uvařilo guláš. Ve středu
jsme ošatili vedoucího a změnili ho v boha, zároveň jsme na něj složili ódu. Odpoledne jsme vyrazili na výlet do Jičína, tam jsme absolvovali Cipískovu stezku a zároveň
navštívili Rumcajsouvu ševcovnu a Valdickou věž. Večer jsme si zahráli na egyptské
písaře a sepsali majetek. A postihla nás faraonova kletba. Ve čtvrtek jsme vytvořili
posvátné brouky - skarabey a odpoledne jsme se museli vyrovnat s tím, že v Egyptě
neměli kanalizaci a vodovody, a proto jsme si museli vyrobit misky, ve kterých jsme
vodu nanosili. Potom jsme hledali věci, které vypadly z faraonovy hrobky. Večer jsme
si zatančili na diskotéce. Pozn. někteří jsou stále prokleti. V pátek jsme mumifikovali
jednoho z nás a odnesli ho tam, odkud se možná i vrátil.
Poděkování patří všem obětavým vedoucím a zejména Romanu Samkovi a jeho
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rodině a Pavlíně Školníkové za skvělý program.
Děkujeme všem našim věrným sponzorům: OÚ Lično, pekárna BEAS Lično,
OÚ Černíkovice, Tiskárna UNIPRINT a všem dalším, kteří nás podporují a pomáhají.
Mgr. Jan Plašil

Sportovní koružek se zaměřením na tenis a míčové hry

Již v minulém čísle zpravodaje avizovaný sportovní kroužek se zaměřením na tenis a míčové hry zahájil svoji činnost 1.9.2014 zápisem a základním seznámením se
s podmínkami účasti v kroužku. Máme tedy svůj pravidelný čas v pondělí od 17 do
18:30 hod. Scházíme se na kurtech, za nepříznivého počasí v tělocvičně. Zahajovací
setkání proběhlo z důvodu nepřízně počasí v tělocvičně. Další již pak byla na dvou
kurtech víceúčelového sportoviště „Sokolík“. Zájem ze strany dětí nás mile překvapil.
Prvních zářijových hodin se zúčastnilo 15 dětí, nyní je zapsáno 16 dětí. S malými
sportovci jsme se se začali seznamovat se základy tenisu - držení rakety, základní
postoj, jednotlivé údery apod. a také jsme začali s dětmi pracovat na fyzičce a zlepšení tělesné kondice a obratnosti. Běháme, skáčeme, posilujeme ... Věřím, že dětem
vydrží dobrá nálada a nadšení.
Martina Ludvíková, instruktorka

Tenisový turnaj ve čtyřhrách

Celou sobotu 13. 9. 2014 se schylovalo k dešti a ten nakonec nepřišel, proto lze
nazvat počasí té soboty pro tenis ideální – pod mrakem, bez větru, ani teplo ani zima.
K tomu kamarádsky a sportovně dobrá atmosféra. Parta známých sportovních nadšenců z Lična a blízkého okolí v počtu osmi dvojic odehrála turnaj ve dvou základních
skupinách a v následných zápasech o umístění na prvních třech místech. Vítězi se
stali Mgr. Jan Plašil (Lično) a Luboš Vašátko (Černíkovice), druzí byli Jarmil Hušek
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(Lično) a Roman Koráb (Třebešov) a třetí Milan Dostál a Josef Zárybnický (oba Lično). Organizaci turnaje vedl Jiří Padrián a o občerstvení se postaral Roman Samek.

Společenská činnost

Životní jubileum oslavila naše členka, paní Jana Stodůlková.
V klubovně se v tomto čtvrtletí uskutečnilo pět soukromých společenských akcí
na oslavu životních jubileí občanů, členů TJ Sokol i nečlenů a jedna firemní pracovně
společenská schůzka.

Posvícení

V sobotu 23. srpna 2014 uspořádala TJ Sokol Lično posvícenskou taneční zábavu. Posvícení dle historických zvyklostí, tradic a dle církevního kalendáře svátků
(sv. Bartoloměje) připadlo přesně na neděli 24. 8. Zábava se uskutečnila v areálu TJ
za přispění obce, která od svazku obcí Rychnovsko zapůjčila a přivezla pódium pro
muziku. Muzikanti se ale nakonec uchýlili pod plechový přístřešek, neboť se k nám
počasí, jak bývá zvykem, zachovalo opět macešky. Chlad, vítr, přeháňky. Z toho důvodu jsme také měli pro návštěvníky připraven stan. A kdo byli oni muzikanti? Přeci
v Ličně známí a oblíbení „Strejci“ z Přepych a okolí. Členové Sokola a další dobrovolníci se postarali o přípravu občerstvení a obsluhu hostů. Kdo se chtěl bavit a užívat tradiční posvícení v Ličně, přišel. Veselo bylo, to mi věřte!

Plán činnosti na rok 2014

Silvestrovský pochod (31. 12. 2014)

Za TJ SOKOL František Talavašek

Z dění SDH Lično
„Třebešovský beránek“ se pomalu a jistě stává tradicí. Jedná se
o soutěž v netradičním požárním sportu u našich sousedů v Třebešově a hlavní cenou je, jak už název napovídá, beran. Tentokrát se 13.
září zúčastnilo i naše družstvo. Berana sice nedovezli, ale z dvanácti
družstev obsadili krásné 3. místo. Další zdařilou akcí ličenských hasi-
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čů byl dvoudenní
výlet do vinného
sklepa v Hustopečích a návštěva Mikulova, kde
se konaly Dny
sýrů.
Nakonec
jelo 32 zájemců.
Nějaké to místo zůstalo volné,
ale třeba příště
bude zájem větší. Vyráželi jsme
v pátek 19. září
v 15 hodin, v Hustopečích jsme byli v 18 hodin a po krátkém ubytování jsme vyrazili
do sklípku, kde nás čekaly postupně dvě večeře a víno, co kdo vypije. Asi jsme nezvolili zrovna nejlepší termín návštěvy, protože staré víno je spíš dopité a do nového je
ještě daleko. To se určitě na kvalitě podávaného vína odrazilo, ale berme to pozitivně.
Kdo vypil první litr, pak už mu to bylo jedno (příště zkusíme vybrat třeba zajímavější
termín). K dalšímu pozitivu určitě patřilo, že se sešla taková parta, která se měla chuť
bavit. Tak převážná většina výletníků ulehala spíš k ránu než večer. K dobré náladě
přispěla i harmonika a gejzír vtipů Jana Hartmana včetně doprovodu na vozembouch
v provedení Zdeňka Škopa.
Druhý den jsme navštívili Mikulov a za poslechu cimbálové muziky ochutnali něco
burčáku, nakoupili uzeniny, sýry a nakonec i ten burčák. Někteří zdatnější podnikli
i procházku na místní strážní věž, na kterou se jde hodně do kopce. Lepší počasí jsme
si nemohli přát, výlet se uskutečnil v téměř žhavém letním počasí. Těm, kteří nakoupili
burčák, štěstí přálo a žádný cestou neexplodoval.
A ještě něco k dalším akcím,
dne 11. října nás čeká branný
závod v Rokytnici. Dle prvních
nezávazných informací Lično
bude stavět dvě hlídky mladších, jednu hlídku starších a jednu hlídku dorostu.
Také byl předběžně určen termín valné hromady. Bude se konat v Ličně, a to 24. ledna 2015.
Na této schůzi končí mandát
současného výboru a proběhnou volby výboru nového.
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Společenská kronika
zpráva SPOZ za 3. čtvrtletí 2014
Jméno

Naši oslavenci

Bydliště

92 let
František Plašil
Marie Červinková
91 let
Marie Vašková
88 let
Marie Hartmanová
82 let
Josef Kulhavý
80 let
Jaroslav Jehlička
70 let
Zdenka Petržílková
Stanislav Plachý
60 let
Eliška Štěpánová

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Rozloučili jsme se

Jméno
Jan Hartman

Bydliště
Lično

Čest jeho památce!

Přistěhovali se

Škopová Jana
Sršňová Libuše
Mandincová Petra

Lično
Lično
Ostašovice

Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!

Svatby
Martina Jedlinská a Sergej Kuckir
Jana Kulštejnová a Zdeněk Škop
Novomanželům přejeme
hodně štěstí a spokojenosti!

Noví občánci

Jméno
Ester Pavlíčková

Bydliště
Ostašovice

Přejeme jí hodně zdraví
a spokojený život!

Za SPOZ Marie
Truhlářová

