Vážení čtenáři.
Dnes vychází již třetí číslo
Zpravodaje obce Lično v tomto
roce.
Tentokrát
vám
kromě
pravidelných informací a rubrik
přinášíme na stránce 14 také
zajímavý rozhovor s Klárou
Zaňkovou, která velmi úspěšně
reprezentovala Lično v soutěži
Česko hledá SUPERSTAR II.
Věřím, že je vám Zpravodaj
zdrojem cenných informací a
snad i zábavou, v článcích
připomínajících naši historii i
ponaučením.
Využívejte také rubriky Společenská kronika v případě, že
budete chtít uveřejnit Vzpomínku na někoho blízkého nebo
napsat někomu Poděkování
nebo Blahopřání.
A samozřejmě připomínám také Kvíz, kterého se mohou
zúčastnit jak děti, tak samozřejmě i jejich rodiče a prarodiče.
Opět musím poděkovat dětem
ze Základní školy za krásné
obrázky, z kterých jsem jen
těžko
vybírala
ty
pro
zveřejnění.
Martina Ludvíková
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIČNO
konaného dne 10. 9. 2008
pořadové číslo 11
Místo konání: Vinárna Lično
Termín: 10. 9. 2008 v 19,00 hod
Přítomno dle prezenční listiny: 6 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů: 12 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 6 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: p. Janeček Josef a p. Padrián Jiří.
Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi: Bc. Talavašek Fr. 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.
Předsedající zasedání seznámil přítomné s jednotlivými body programu dnešního
veřejného zasedání:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Zpráva předsedy finančního výboru
3. Schválení zvýšení nájemného obecních bytů
4. Schválení zřízení věcného břemene
5. Schválení dohody o ukončení platnosti veřejnoprávní smlouvy a schválení uzavření
nové veřejnoprávní smlouvy s Městem Rychnov n. Kn.
6. Projednání majetkových záležitostí
7. Zpráva starosty obce, členů zastupitelstva a hostů
8. Projednání a schválení úprav rozpočtu na rok 2008
9. Diskuze
10. Schválení usnesení
11. Závěr
Usnesení
Bere na vědomí:

15,24 Kč/m²/měsíčně na 17,94 Kč/m2/měsíčně,
4. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 22017 na dobu neurčitou
za jednorázovou úplatu 28.000,- Kč na poz. parcelu č. 144/1 v Kú Velká Ledská a
pozem. parcelu č. 3730 v Kú Lično,
5. dohodu o ukončení platnosti veřejnoprávní smlouvy č. 6 ze dne 31. 10. 2003
uzavřené mezi obcemi Lično a Rychnov n. Kn., na základě které jsou příslušné k
projednávání přestupků v obci Lično orgány Města Rychnov n. Kn., a to ke dni 31. 12.
2008,
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi Obcí Lično a Městem Rychnov n. Kn.,
na základě které budou orgány Města Rychnov n. Kn. příslušné k projednávání
přestupků ve správní obvovu obce Lično, a to ode dne 1. 1. 2009,
7. prodej poz.parcely č. 129/2 v Kú Radostovice o výměře 5888 m2, orná půda, za
cenu 50.708,- Kč za výše stanovených podmínek,
8. zveřejnění úmyslu bezúplatného převodu pozemku par. č. 3012 a části poz. par. č.
3011 o velikosti asi 25 m2 v Kú Lično,
9. umístění stavby víceúčelového sportoviště na pozemcích Obce Lično,
10. pronajmutí nebytových prostor v prodejně v Ostašovicích p. Bukajovi Simonovi na
dobu určitou dvou měsící ve výši 13,- Kč/m²/měsíčně a spotřebu el. Energie,
11. zveřejnit úmysl o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor prodejny v
Ostašovicích
12. odtěžení a odvoz naplavené zeminy firmou Stavitelství Vamberk z nového rybníku
– poldru navlastní náklady firmy v celé ploše zátopy
13. rozpočtové opatření č. 4
14. text usnesení dnešního zasedání.
ukládá:
1. starostovi a místostarostovi projednat možnost odkoupení pozemků pro výstavbu
poldru na Drahách
Ličně dne 10. 9. 2008

1. kontrolu plnění úkolů,
2. zprávu předsedy finančního výboru,
3. žádost TJ Sokol Lično o finanční pomoc,
4. Závěrečný účet za rok 2007 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
svazků obcí: Svazek obcí Dřížná, Vodovodní svaz Císařská studánka, Svazek obcí
Dolní Bělá, Mikroregion Rychnovsko bez výhrad,
5. zprávu starosty obce.
Schvaluje:
1. složení komise pro přípravu usnesení,
2. program dnešního zasedání,
3. zvýšení jednostranného nájemného z bytů pro období 1. 1. 2009 - 31.12.2009 z
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Jan Voda, starosta obce
Bc. Tomáš Vilímek, místostarosta obce

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Ukončení komplexních pozemkových úprav v KÚ Lično bylo provedeno rozhodnutím
Ministerstva zemědělství, zastoupeným Pozemkovým úřadem v Rychnov n. Kn. ze dne
31. 3. 2008. V současné době jsou změny a úpravy, provedené na základě KPÚ,
zapsány v operátu katastru nemovitostí v Rychnově n. Kn.
Každý vlastník nemovitostí, dotčených pozemkovou úpravou, je povinen podat
dílčí přiznání k dani z nemovitosti a uhradit vyčíslenou daň za rok 2009. Toto
přiznání je nutné podat do konce ledna 2009 na Finanční úřad v Rychnově n. Kn. Nové
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tiskopisy budou k dispozici na Finančním úřadu Rychnov n. Kn. nebo na chodbě
budovy obce Lično po 20. prosinci 2008.
Jan Voda, starosta obce

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE

Dovolte nám, abychom touto cestou veřejně poděkovali všem majitelům pozemků, že
byli ochotni tyto prodat a umožnili tak obci přípravu stavebních parcel, aby se obec
mohla nadále rozvíjet.
Zároveň upozorňujeme všechny obyvatele a další příznivce naší obce, kteří uvažují o
stavbě rodinného domu, aby si podali žádost o odkoupení stavební parcely.
V momentě, kdy bude obec majitelem těchto pozemků, oslovíme okolní obce,
popřípadě realitní kanceláře a parcely nabídneme k prodeji.
.

VOLBY 2008
Podzimní volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR se budou konat ve
dnech 17. října 2008 od 14,00 hod do 22,00 hod a 18. října 2008 od 8,00 hod do 14,00
hod. V případě potřeby konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude
toto kolo konat ve dnech 24. a 25. října 2008.
Pro voliče z Lična, Ostašovic a Radostovic je vytvořen jeden volební okrsek. Volební
místnost se nachází tradičně v hasičské zbrojnici v Ličně. Každému voliči bude
doručena obálka s volebními lístky pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu ČR a s informacemi pro voliče.
Jan Voda, starosta obce

Další akce roku 2008
Datum
Prosinec 2008
31.12.2008

Akce
Rozsvícení vánočního
stromku
Silvestrovský výšlap

Pořádá
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.

STAVEBNÍ PARCELY

Jiří Padrián, Tomáš Vilímek

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Jelikož přípravné práce na vzniku stavebních parcel v Ličně „V Oborách“ pokročily, je
naší povinností informovat občany o aktuálním dění v této oblasti.
V těchto dnech jsou postupně podepisovány patřičné kupní smlouvy se současnými
majiteli pozemků. Současně dochází v souladu s kupní smlouvou k převodu finančních
prostředků. Po zápisu do katastru nemovitostí budou převedena majetková práva na
tyto pozemky na obec Lično a výkup pozemků bude definitivně ukončen. Pevně věřím,
že ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky, budou již všechny kupní smlouvy podepsány a
úředně ověřeny.
Zároveň je vypracovaná projektová dokumentace, kterou vyhotovila firma Kvarta
Choceň. Celkovou situaci stavby ZTV pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „V
Oborách“ Lično dokládáme k tomuto příspěvku.
Na úřední desce Obce Lično je vyvěšena Veřejná vyhláška územního rozhodnutí o
umístění stavby. Tato vyhláška čeká na schválení a na nabytí právní moci. Jakmile se
toto stane, bude se dále pokračovat ve stavebním řízení.

Skončily prázdniny – a opět začala škola …
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám předložit pasáž z Výroční zprávy za školní rok 2007/2008, ve které se
můžete dočíst o životě, činnosti a zaměření naší školy. Byť patříme mezi školy
málotřídní, mohu zodpovědně prohlásit, že se v mnohém vyrovnáme a předčíme školy
velké, městské, plně organizované.
Činnost školy je výrazně propojena s životem obce i regionu, ve kterém žijeme.
Pořádanými akcemi udržujeme staré zvyky a současně reagujeme na současné dění.
Snažíme se v dětech vypěstovat pocit sounáležitosti ve vztahu k obci a k lidem, s nimiž
se setkávají, žijí a pracují.
Pozornost věnujeme taktéž dění v rámci kraje, České republiky a Evropské unie.
Významným partnerem školy jsou rodiče.
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Spolupráce s rodiči probíhá prostřednictvím rodičovských schůzek v průměru 3 – 4 x
ročně. Každý pedagog má přesně vymezené konzultační hodiny pro individuální
komunikaci s rodiči a je též nabízena možná spolupráce prostřednictvím mailování.
Prozatím však tyto aktivity nebyly příliš rodiči využívány.
Společné posezení rodičů s učiteli a dětmi uskutečňujeme 1 – 2 x ročně při
příležitostech veřejných vystoupení.
Rodiče jsou pravidelně zváni do vyučování při příležitosti Dnů otevřených dveří, Dne
slabikáře apod.
Výbor rodičů pomáhá při zajišťování dárečků pro děti na Mikuláše, Vánoce a Den dětí.
Ke Dni matek je zakupována každé mamince květina. Někteří z rodičů či prarodičů se
zúčastňují i školních výletů. Z příspěvků rodičů jsou vždy zakoupeny upomínkové
dárečky pro odcházející žáky 5. ročníku.
Celkově je nutno zdůraznit, že většina rodičů má zájem o výchovu a vzdělávání svých
dětí, činnost školy podporuje a s učiteli spolupracuje.
Zřizovatelem školy je Obec Lično.
Škola jako příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky, které slouží k
zajištění provozu obou budov. Zastupitelstvo obce včetně starosty mají zájem o
bezproblémový chod školy a jsou vstřícní k požadavkům příspěvkové organizace.
V tomto školním roce byla provedena generální výměna oken, celá budova byla
vymalována svěžími příjemnými barvami, mezi přízemí a schodiště do I. patra byly
zabudovány nové široké dveře, které taktéž přispívají k zateplení školní budovy.
Starosta obce (případně jiní členové zastupitelstva) jsou zváni na významné akce
školy (zahájení a zakončení školního roku, slavnostní šermování 5. ročníku, veřejná
kulturní vystoupení apod.)
Velmi si vážíme podpory ze strany sponzorů.
Patří mezi ně zejména Pekárna BEAS a.s. Lično či ostatní soukromí podnikatelé
v obci.

-

Populární se stala též pěvecká soutěž „Škola hledá X FACTOR,“ která probíhala
v rámci ŠD v jarních měsících.
Rozmanitá a velmi různorodá činnost, tvořivá práce v kamarádském duchu, osobnost
vychovatelky paní Marie Jarkovské, zajímavé projekty, možnost sportovního vyžití aj.
patřily bezesporu k důvodům, proč děti do ŠD rády chodily a do nabízených aktivit se
zapojovaly s chutí a se zájmem.
Velmi vysokou úroveň má ve škole a ŠD výuka esteticko-výchovných předmětů.
Výtvarné práce a výrobky PČ přispívají k výzdobě prostor školy, prezentujeme je i ve
vývěsních skříňkách pro veřejnost. Návštěvníci školy vždy hodnotí velmi kladně vnitřní
klima školy.
Všichni žáčci se učí v rámci HV hře na flétnu, nebojí se vystoupení na veřejnosti. Proto
jsou zařazováni do veřejných vystoupení – např. besídky, vítání občánků.
K obrazové dokumentaci činnosti školy je často využíván vlastní digitální
fotoaparát, případně zachycení akcí pomocí filmové kamery a následné zpracování na
videokazety, CD či DVD.
Školní vzdělávací program
Výuka podle vlastního ŠVP s názvem „Učit se spolu a jeden od druhého“ byla
zahájena v 1. ročníku ZŠ počínaje školním rokem 2007/2008 dne 3. 9. 2007.
Jeho prioritami jsou: JÁ I VY
JA
= jazyky /český, anglický/
I
= informatika, matematika ve spojitosti s PRV, PŘV a VL
VY
= výchovy /hudební, pracovní, výtvarná a tělesná/
Více podrobných informací můžete nalézt také na www stránkách obce, kde bude celá
výroční zpráva zveřejněna.

Nabídka zájmových útvarů pro žáky ZŠ i MŠ patří mezi významné aktivity školy.
Ve školním roce 2007/2008 to byly tyto:
-

Nový školní rok se právě rozjíždí a
dá se říci, že prozatím je stránka o
něm čistá, nepopsaná. Ráda bych
se zmínila o nástupu nových
žáčků do 1. ročníku. Jsou to:

Dovedné ruce, Marie Truhlářová
Počítače hrou, Kateřina Janečková
Angličtina hravě pro předškoláky a mladší školáky 1. a 2. ročníku, Martin Falta
Angličtina pro starší žáky vedená rodilým mluvčím (Hedvika a Steve Myhill)
Zdravověda, Lucie Požárová
Hra na hudební nástroje, Karel Chudý /poskytnutí prostor pro soukromou výuku/
Náboženství , Mgr. Arnošt Jílek

Adélka
Burketová,
Lucinka
Cimmerová, Martinka Dokulilová,
Mareček Hejna, Vojtík Janský,
Filípek Tomas s paní učitelkou
Mgr. Petrou Laifrovou

Významné postavení v účelném naplňování volného času dětí má školní družina
(dále jen ŠD).
Její činnost ve školním roce 2007/2008 vycházela z ročního plánu činnosti s názvem
ROK S KNIHOU. Byl zaměřen na tyto okruhy :
-

podporování kladných vztahů mezi dětmi
spolupráce s místní knihovnou

P.S. V závěru chci informovat všechny občany, že sběr starého papíru probíhá
celoročně a je možné ho přivézt a složit například do zadního dřevníku, případě se
dohodnout s pracovnicemi školy. Touto aktivitou se snažíme napomáhat naší obci
v soutěži O čistou obec, čisté město. Pokud i vy budete nápomocni, děkujeme Vám.

pěstování kladného vztahu ke knihám a literatuře
návyky správného zacházení s knihami
poznávání různých žánrů literatury
psaní Kroniky ŠD (počínaje žáky 3. ročníku, týdenní zápisy)
práce na PC, využívání Internetu

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
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 s těmi, které už jsou
ve školce jako doma.
V letošním roce je k docházce do MŠ zapsáno 26
dětí (z toho 3 děti na 5 dnů v měsíci). 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 na
návštěvě černíkovické MŠ a na koncertě a pohádce
v ZŠ.
Už teď se dětí těší na bruslení na rychnovském
zimním stadionu, výuku angličtiny a další práci a
zábavu.
Jen malé ohlédnutí a vzpomínka na zdařilé akce
v loňském školním roce. Patří mezi ně koncert
Pavla Nováka, který svým vystoupením dokáže
vždy děti nadchnout a „zvednout ze židlí“. Plný
dojmů byl i adventní výlet do Babiččina údolí, kde
na děti i dospělé dýchla ta správná vánoční
atmosféra provoněná jehličím, vanilkou a zpěvem koled. Vydařil se i školní výlet do
pohádkového a tajemného sklepa starého hradu (Staré Hrady u Jičína). Krásný zážitek
pro nás připravily děti ze ZŠ „Nezbednou pohádkou“ – hrály skvěle a do pohádky daly
celou svoji dětskou hereckou duši. A nakonec jsme se společně rozloučili se školním
rokem slavnostním pasováním a šerpováním předškoláků a páťáků.

V sobotu 23.8.2008 se konal jako každý rok „Třebešovský beránek“. Je to soutěž
v netradičním stylu. Pozvání jsme přijali, ale nakonec se nedalo dohromady soutěžní
družstvo.
Po delší odstávce se zakládá soutěžní družstvo žen ve složení Kocmanová Hana,
Korábová Simona, Jedlinská Martina, Nováková Irena, Martínková Petra, Hejnová
Monika, Plašilová Jana a Dokulilová Hana. Věříme, že toto družstvo přinese ličenským
barvám mnoho úspěchů.

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.

V nadcházejícím období zahájí činnost i hasičský kroužek dětí pod vedením Hany
Kocmanové a Simony Korábové.

Jana Francová, učitelka MŠ

Za SDH Lično Václav Kopecký

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
A co se dělo u ličenských hasičů?
Na pozvání SH – Okresního sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou
se zúčastnil náš člen bratr František Štěpánek krajského setkání
Zasloužilých hasičů. Konalo se 12. září 2008 v Orlických horách
v příjemném prostředí chaty Bedřichovky. V úvodu pozdravil přítomné mezi jinými i
hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík. Z následujícího programu byla
zejména zajímavá přednáška na téma Historie místopisu a po obědě návštěva kostela
v Neratově a Zemské brány. Za rychnovský okres se zúčastnilo 10 zasloužilých členů
a všichni po skončení byli velmi spokojeni s průběhem celého setkání.
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NEZAPOMEŇTE NA ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ PŘED ZIMOU
Pomalu začíná topná sezóna a je nejvyšší čas nechat si vyčistit komín a zkontrolovat
topidlo. Je jisté, že nedostatečná údržba se podepisuje na technických závadách
komínů a na vzniku požárů nebo úniku zplodin.
Při nedostatečné údržbě vzniká možnost vzniku požáru sazí v komíně. Toto je aktuální
především u spotřebičů na tuhá paliva. Při provozu, který není zcela v pořádku např.
vlivem špatného stavu komína nebo špatné kvality tuhých paliv (pálení plastů, gumy)
se na vnitřní straně komínové vložky velmi rychle tvoří povlak sazí, které jsou tvořeny
téměř čistým uhlíkem. Intenzita usazování a výška usazených sazí je závislá na druhu
a způsobu topení v kamnech na tuhá paliva. V příhodném okamžiku se saze vznítí a
hoří. Při hoření sazí dosahují teploty uvnitř komína přes 1000C. Těmito vysokými
teplotami jsou materiály v komíně velmi silně namáhány. Kvůli vysoké teplotě se pak
mohou vznítit ostatní hořlavé látky v blízkosti komína.
Podle současně platné vyhlášky č.111/1981 Sb., o čištění komínů, jsou lhůty na čištění
a kontrolu komínů stanoveny takto:
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spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem do 50 kW – čištění (a kontrola)
6x ročně,

spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem nad 50 kW – čištění (a kontrola)
4x ročně,

spotřebiče na plynná paliva a komín s vložkou – čištění (a kontrola) 2x ročně,

spotřebiče na plynná paliva a komín bez vložky – čištění (a kontrola) 6x ročně.
Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti. Pro komín platí, že hořlavé
látky musí být od něj vzdáleny v půdním prostoru 1m.
Pod kamny musí být ochranná (nehořlavá) podložka, která zabrání vznícení podlahy
nebo zapálení okolních předmětů (vypadlé žhavé uhlíky). Ochranná podložka u všech
spotřebičů na pevná paliva musí přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 300mm
před přikládacím a popelníkovým otvorem a 300mm na bočních stranách, v případě
spotřebičů k vaření se jedná o 600 a 300mm. U krbu na dřevo jsou zásady ještě
přísnější, ochranná podložka přesahuje 800 a 400mm.
Zásada bezpečné vzdálenosti kamen od dalších předmětů v místnosti, stavebních
konstrukcí a podlahových krytin platí i zde. U kamen na pevná paliva je bezpečná
vzdálenost 500mm ve směru hlavního sálání a 200mm v ostatních směrech. Pro krby
na dřevo platí 800mm ve směru hlavního sálání a 200mm v ostatních směrech. Bližší
údaje o bezpečné vzdálenosti pro jednotlivé spotřebiče naleznete v příloze vyhlášky č.
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Pro topení ve spotřebičích na pevná paliva nepoužívejme nic, co do kamen nepatří
(plasty, sláma, kůže). Zvyšuje se tím možnost poškození kamen, kouřovodu, komína,
má to i nezanedbatelné ekologické důsledky a samozřejmě také obtěžujeme sousedy
jedovatým kouřem se zbytky černých sazí vylétávajících z komína.
Bc. Josef Tošovský

1959 – NEJLEPŠÍ V REPUBLICE
Rok 1959 byl vyvrcholením úspěšné éry lipenských hasičů. Jako krajští přeborníci
mělo naše ličenské družstvo právo reprezentovat Východočeský kraj na celostátní
soutěži v Bratislavě. Desetičlenné družstvo z Lična odcestovalo s kolonou soutěžních
družstev Východočeského kraje. Na stadion Slovan Bratislava přijelo soutěžit 23
družstev, a to nejen dobrovolných, ale též závodní sbory, požárníci z povolání,
vojenské požární útvary a ženská družstva.
Na programu prvního dne byl požární útok, který se našemu mužstvu nebývale
vydařil. Výsledek: 72 sekund, první místo a nejlepší v Československu!
Druhý den se soutěžilo v závodu požárních štafet. Šlo o štafetu 4x100m s překážkami.
Na startu bylo všech devět požárníků a ti dosáhli času 126 sekund a získali třetí
místo.
Členové družstva Československého svazu požární ochrany Lično, kteří ve dnech 24.
a 25. července 1959 vybojovali v Bratislavě na celostátní soutěži titul NEJLEPŠÍ
POŽÁRNÍ DRUŽSTVO ČSR a držitelé titulu „Vzorný požárník III.stupně“, převzali
ještě tentýž rok jako odměnu od ONV RK požární terénní vůz TATRA 805
s kompletním vybavením.
Pramen: brožura „100let svazu požární ochrany v Ličně“
Martina Ludvíková
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TJ SOKOL LIČNO
Aneb kdo nesportuje rád, není Ličeňák…
Letní tábor
I letos pro nás Roman Samek uspořádal letní prázdninový pobyt. Strávili jsme pět dní v
krásném areálu koupaliště v Dobrém. Celý týden se nesl v duchu hry EJHLE,
STŘEDOVĚK. Již název mnohé naznačuje, ale pěkně po pořádku.
Po příjezdu jsme se rychle ubytovali a vedoucí nás rozdělili do tří družstev (červení,
žlutí a modří). Pavlína Školníková (“mozek“ celotýdenní hry a hlavní porotkyně) nám
vysvětlila pravidla a začali jsme soutěžit. Za každý úkol jsme získávali středověké
peníze (groše), za které jsme poslední den nakupovali. Odpoledne nám hasiči
z Rychnova nad Kněžnou ukázali techniku, postavili lanový most přes koupaliště a na
závěr nás pěkně pokropili.
Hlavním úkolem úterního dne bylo uvařit co nejchutnější čaj pouze z darů přírody a
složit na něj ódu (oslavnou báseň). Tak jsme celé dopoledne vařili a vymýšleli verše.
Odpoledne jsme pod dohledem paní Dernerové vyráběli ozdobné věci z keramiky,
hlavně měšce na naše vyhrané groše.
Středa byla ve znamení boje. Stříleli jsme ze vzduchovek na balónky, terče a hlavně
(jako na střelnici) na papírové růže.
Odpoledne přijel Miloš Michel a Dáša
Bartošová se čtyřkolkami, na kterých jsme
se pěkně vyřádili.
Čtvrtek byl pro nás asi nejnáročnějším
dnem. Hned ráno nám pan Kopecký
z Čestic
předvedl
ukázku
zbraní
s odborným výkladem. A na co jsme se
nejvíce
těšili,
ukázal
nám
střelbu
z opravdového luku. Ihned po této ukázce
postupně vyrazila všechna družstva pod
dohledem svých vedoucích na deseti
kilometrový výlet. Po cestě jsme sbírali
poschovávané lístečky se slovy, z kterých jsme složili větu, která nám prozradila
název pohádky. Během cesty jsme navštívili židovský hřbitov na Skalce, brodili se
Zlatým potokem (což nás moc bavilo), zpívali písničky a hlavně hledali poschovávané
lístečky.
V pátek nám začalo pršet, což nám vůbec nevadilo, protože pro nás měli vedoucí
naplánovaný vědomostní kvíz. To byl také náš poslední soutěžní úkol. Po něm
následovalo vyhlášení výsledků a nakonec jsme si ve středověkém obchodě směnili
naše vyhrané groše.
Po celý týden bylo krásné počasí, tak jsme využívali každou volnou chvilku ke koupání.
Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu Lično a Pekárně BEAS Lično za finanční a
věcnou podporu, bez které by se tato akce nemohla uskutečnit. Děkujeme také
ostatním členům TJ Sokol Lično za pomoc při organizování této velmi vydařené
prázdninové dětské akce i ostatním organizátorům a pomocníkům.
Vedoucí: Roman Samek, Jana Záleská, Simona Korábová, Pavlína Školníková, Vlasta
Grűndl, Hanka Vondrová, Majka Jarkovská, Lenka Podolská, Romana Dvořáková,
Tomáš Vilímek, Pavel Falta a Honza Plašil.
Nohejbal
V sobotu 5. července se v Ličně ve sportovním areálu TJ Sokol uskutečnil 23. ročník
turnaje v nohejbalu trojic. Nízká účast soutěžících družstev ve srovnání s minulými
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ročníky (9 družstev) byla zřejmě poznamenána nočním turnajem v nohejbale z pátka
na sobotu v Semechnicích a sobotním turnajem v malé kopané „EURO“ Houdkovicích.
Poklidný turnaj v Ličně s kvalitně připravenými kurty, organizačním zabezpečením i
hojným zázemím v občerstvení vyhráli „Řezníci“ z Pekla, druhá byla „Hájenka“ a třetí
borci ze Žamberka. Ceny do soutěže věnovali Obec Lično, TJ Sokol Lično, Ekooil s.r.o.
Lično, Agrico s.r.o. Týniště n. Orl., PANAS s.r.o. Kostelec n. Orl., HDB s.r.o. Vamberk,
UNIPRINT s.r.o. Rychnov n. Kněž., Triztal s.r.o. Lično, Tomeš s.r.o. Ostašovice a
generální partner TJ Sokol Lično BEAS a.s. Hradec Králové.
V příštím roce, kdy TJ Sokol Lično oslaví 90 let od svého vzniku, chceme zajistit vyšší
účast soutěžících a musíme proto jednat s okolními jednotami a pořadateli sportovních
soutěží o termínovém kalendáři akcí.
Fandili jsme našim!
TJ Sokol Lično organizoval společné sledování fotbalových utkání na ME ve svém
areálu s velkoplošnou projekcí. Scházelo se nás okolo padesáti a byli jsme náležitě
„nažhaveni“. Atmosféra byla vždy skvělá. Občerstvení fungovalo ke spokojenosti všech
(pivo, uzené klobásy, chéb a pečivo, preclíky, káva..) Náš „fotbalový velvyslanec“, Jára
Plašil obstaral vstupenky na jednotlivá utkání a několik šťastlivců z řad členů Sokola
fandilo přímo na stadionech při vlastním utkání. Škoda, že nám „fotbalová mánie“
skončila dříve, než jsme očekávali. Na tomto místě se však nebudeme zabývat
analýzou hry naší reprezentace a jejími výsledky, ale popřejeme Járovi a celému
našemu reprezentačnímu týmu, jakož i jeho novému vedení, aby se dali brzy
dohromady a už letos na podzim mohli napravit náš fotbalový „fanouškovský apetit“.
Výjezdní zasedání
V soboru 19. července 2008 podnikl výbor TJ Sokol Lično výjezdní zasedání.
Dopravním prostředkem byly kola a směr cesty vedl do Čermné nad Orlicí. Víme totiž,
že tamní tělovýchovnou jednotu vede a dobře, již dlouhou řadu let zkušený a obětavý
Ing. Jiří Hloušek (můj bývalý učitel z rychnovské průmyslovky, pozn. autora).
Na okresní valné hromadě, kde se každoročně setkáváme, jsem se od něho dozvěděl,
že již dostavěli sportovní halu. Byli jsme zvědaví a chtěli jsme to vidět na vlastní oči,
jako vloni v zimě v Rokytnici v Orlických horách.
Stálo to za to. Prováděl nás sám pan Hloušek a my jsme nevycházeli z údivu. Není
vlastně co dodávat. Přesvědčte se sami na snímcích. Myslím, že můžeme
čermenským sportovcům závidět a „klobouk dolů“ před panem Hlouškem a jeho
pomocníky.
Výjezdní zasedání bylo velmi inspirativní a motivující. Kam pojedeme příště? Snad do
Skuhrova nad Bělou...

Kapela Koplaho Band hrála opravdu zvesela a všichni se bezvadně bavili. Došlo i na
sólová vystoupení skrytých talentů z řad našich členů. Snad jsou toho naše snímky na
internetu důkazem.
Tak snad zase za rok...
Společenské odpoledne BEAS
V sobotu 30. srpna 2008 se přišli již po třetí pracovníci akciové společnosti BEAS
Hradec Králové, pekárna Lično a cukrárna Letohrad se svými rodinnými příslušníky
pobavit do sportovního areálu TJ Sokol Lično. Členové Sokola zabezpečovali jejich
obsluhu.
Pro případ nepřízně počasí byl na ploše hokejového hřiště postaven velký stan
společenství obcí Dřížná pro 350 osob a právě tolik se jich podle našeho odhadu
sešlo. Pod přístřeškem bylo také pódium, kde v průběhu celého dne k poslechu i
k tanci hráli „Strejci“ z Přepych. Odpoledne pódium na chvíli uvolnili hudební skupině
„Broky Františka Janečka“ a večer od 20 hodin známému umělci, baviči, zpěvákovi,
imitátorovi, hudebníkovi a moderátorovi, Vladimíru Hronovi. Kulturní program byl velmi
pestrý a doopravdy zábavný. Na své si přišly také děti. Na ploše fotbalového hřiště se
mohly vydovádět na trampolíně a na nezkrotném elektrickém býkovi.
Pro všechny účastníky bylo zajištěno velmi bohaté občerstvení (čuníci se rožnili
v grilech pana Goldsteina, krůty v grilu „Sokolů“, nápoje tekly proudem, pečivo a
cukroví bylo přímo od profesionálů...). Příjemnou atmosféru společenského setkání
umocnilo krásné počasí v průběhu celého dne.
A jak to bude příští rok? Uvidíme...
Rekonstrukce osvětlení
TJ Sokol Lično byla úspěšná v dotačním řízení u Královéhradeckého kraje na veřejně
prospěšné projekty v oblasti tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji v roce
2008 a obdržela dotaci ve výši 120 tis. Kč na rekonstrukci osvětlení na hokejovém
hřišti (víceúčelovém sportovišti) v Ličně. Celkové náklady dosáhnou výše podle
nejvýhodnější nabídky asi 176 tis. Kč.
Rekonstrukci provedla fa Šitina Zdeněk ELEKTROOPRAVY-MONTÁŽE Černíkovice.
V pátek 12. září s nastalým soumrakem byla za účasti několika členů výboru TJ a
dalších členů Sokola místostarostou obce, panem Bc. Tomášem Vilímkem a
předsedou Sokola (tak trochu slavnostně) nová světla na hřišti rozsvícena.
Naše sportoviště se po dlouhé době opět ocitlo v záplavě intenzivního umělého světla.
Nyní se budeme těšit, že letos přijde pro bruslení příznivá zima. Nejvýznamnější bod
našeho letošního pracovního kalendáře byl tak splněn. Máme všichni radost a
děkujeme za podporu.
Bc. František Talavašek

Jaké bylo posvícení v Ličně v roce 2008?
Kdo chtěl být u toho, přišel. V sobotu 23. srpna, před Bartolomějskou nedělí, kdy se
v Ličně dle církevních zvyklostí a svátků posvícení slaví, jsme navázali na v loni
započatou tradici pořádání taneční zábavy ve TJ Sokol Lično ve spolupráci s obcí
Lično.
Nejprve bylo třeba připravit areál, poséci trávu, postavit stan a pódium, připravit
občerstvení, uklidit, zabetonovat druhý stožár pro prapor spolupořadatele, vše
kompletně vybavit materiálem, objednat počasí a mohlo se začít.
Návštěvníků přišlo poměrně dost. Točilo se pivo a další druhy nápojů, opékaly se
kuřata, klobásy a uzené maso. Nikdo nestrádal. Také se mezi nás přijeli podívat
čerství ličenští novomanželé a vysloužili si sólo.
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STÁT NA VLASTNÍCH NOHOU
V současnosti jednou z našich nejznámějších
rodaček je Klára Zaňková, 20-ti letá studentka
Státní konzervatoře v Praze a finalistka pěvecké
soutěže Česko hledá Superstar II.
Klára se už od dětství zúčastňovala řady
pěveckých soutěží. Jejím velkým úspěchem
bylo 1.místo v celostátní pěvecké soutěži
Karlovarský skřivánek v roce 2000 v kategorii do
15-ti let a 2.místo v té samé soutěži v kategorii
dospělých v roce 2001. Účastnila se také finále
pěvecké soutěže ZLÍNTALENT v roce 2003 a
Česko hledá Superstar II. v roce 2005.
K rozhovoru jsem se s Klárou sešla v Ličně,
nyní koncem září proto, abych ji vyzpovídala ze
vzpomínek na soutěž, která ji přinesla někdy i
těžký úděl popularity a také ze současných i
budoucích plánů.
Popularitu jsi v roce 2005 získala velmi rychle. Jak jsi ztrátu soukromí vnímala
tehdy a jak nyní s odstupem téměř 4 let. Jak vnímá „holka z vesnice“ zájem i
útoky médií a veřejnosti?
Celá soutěž mě donutila rychle dospět nebo možná spíš pokusit se o to. Tehdy mi
vlastně nezbylo nic jiného – musela jsem stát na vlastních nohou, spadla jsem do
velkého světa show businessu, kde se o mě nikdo nemohl starat.
Co ti soutěž dala?
Dala mi ohromné a neocenitelné zkušenosti, pomohla mi k získání sebedůvěry na
pódiu, která je u zpěvačky velice důležitá. A i když to tak nevypadalo, tak ta
sebedůvěra mi zpočátku hrozně chyběla.
A co ti naopak vzala?
Vzala mi léta dospívání a dětské naivity, takové ty vlastní holčičí roky – na 1. konkurzu
v listopadu v roce 2004 Superstar II. mi bylo čerstvě 16 let!
Od porotců v Superstar ti bylo vytýkáno, že nevíš o čem zpíváš, o jakých
pocitech. V přímém přenosu se velmi těžko rychle reaguje a na výtky o to hůř.
Co bys dnes odpověděla porotcům na jejich hodnocení?
Myslím si, že prohlásit o mladém člověku, který je plný citů a emocí, že neví, o čem
zpívá, je nesmysl. Právě v tomhle věku jsou všechny ty emoce kolem lidských vztahů
největší a nejintenzivnější. Hrozně mě to hodnocení mrzelo, všichni se na mě dívali a
čekali, jak odpovím a jak se zachovám. Tu písničku jsem velmi cvičila, věděla jsem o
čem je a bylo to vlastně „shození“ celého mého výkonu a snahy.
Byla pro tebe účast tvé sestry Veroniky v předchozím kole Superstar výhodou
nebo spíš naopak?
Určitě nevýhodou. Byla jsem již dopředu známá, očekával se ode mne nějaký způsob
zpěvu a projevu. Porotci ublížili Veronice, takže jsem pak i já před ně předstupovala
s určitou antipatií.
Kamarádíš s lidmi ze Superstar nebo se s nimi stýkáš spíš pracovně?
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Známe se všichni ze Superstar I-III a teď i z XFaktoru, potkáváme se na různých
akcích. Teď ale už tolik ne, protože každý vystupujeme na jiných akcích a hlavně - já
ještě studuji a nemám tolik času. Jdeme každý svojí cestou.
Zmínila jsi se o svých vlastních projektech, koncertech. Kde a na čem pracuješ?
Teď už druhým rokem zpívám s orchestrem GOLEM (známým spoluprací s P.Janů,
K.Gottem nebo H.Vondráčkovou – pozn.autora) a sama za sebe jezdím na různé akce
nebo charity. Do toho škola, takže jsem ráda, když můžu přijet domů a strávit tu pár
dní.
Máš za sebou řadu pěveckých soutěží, neměla jsi chuť se zúčastnit třeba
Eurosongu?
Vůbec mě tohle neláká, hlavně tady u nás soutěž nedosahuje takové kvality jako
v zahraničí. Neoslovilo mě to.
Nelákal tě někdy klasický zpěv?
Ani ne, každý zpěv má svoje techniky, nedá se to tak jednoduše míchat.
Hlas a talent máte v rodině. Kdo tě k hudbě přivedl?
K hudbě mě i Veroniku přivedl děda Zaňka, který byl velmi muzikální. Veronika s ním
hrála na piáno a já jsem k tomu přišla tak nějak mimoděk, děda si mě bral na klín a
hráli jsme a zpívali. No a ke zpěvu jsem Veroniku zase přivedla já, když jsme spolu
založily skupinu ONY, kde nejprve ona hrála a já zpívala a pak později jsme začaly
zpívat obě.
Jakou muziku nejraději posloucháš?
Dá se říci, že cokoliv, všechno možné, snesu i dechovku, ale ráda si poslechnu rock,
pop i jazz.
A jakou nejraději zpíváš?
Baví mě vícero stylů, má ráda jazz, pop, muzikálové melodie, balady i swing. Nezáleží
snad na stylu, ale na konkrétní písničce. Zpívám raději anglicky, protože ta se lépe
zpívá, frázuje. Čeština je dost tvrdá, v písničce velmi záleží na dobré výslovnosti.
Co děláš, když nezpíváš?
Často chodím do kina na komedie, horory i romantiku, nesnáším psycho a depresivní
filmy. Ráda si jdu zacvičit, miluju plavání. A jinak tak asi všechno, co ostatní v mém
věku.
Co bys na závěr popřála našim čtenářům?
Hlavě hodně zdraví, které je strašně důležité v celém životě, aby přečkali tohle
podzimní sychravé počasí. Aby školáci v klidu zvládli tento školní rok a aby tady
v Ličně vládla pohoda a souznění.
Děkuji za rozhovor a nezbývá mi než Kláře popřát mnoho hezkých písniček a nám
v naší obci rostoucí počet mladých lidí, kteří budou naší obec dobře reprezentovat.
Martina Ludvíková
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Z HISTORIE OBCE LIČNO
Ráda bych Vám nabídla další střípky z historie naší obce přenesené z farní kroniky.

Naši oslavenci
Jméno
86 let
Marie Červinková
František Plašil
Marie Korábová
82 let
Marie Hartmanová
75 let
Zdeněk Tkadlec
50 let
Věra malá
Mgr. Marta Kopecká
Miroslav Klapal

Bydliště

1930
Staví se hlavně na obecních pozemcích. Staví se draho. Zedník stojí denně 50,-Kč,
přidavači 30,-Kč. Dříví drahé. I palivové stojí metr 60 – 90,-Kč. Lesy parcelovány, v
první řadě mají přednost obce. Lično nachází se u Hradiště, snad se mu dostane
aspoň části. Bukoviny připadnou jedna Vostašovicům, druhá Hoděčínu. Obec snaží se,
aby pro budoucnost něco získala. Lidé jsou pilní, šetrní. Chodí jich též mnoho na práci
do továren do měst, tam v továrním prostředí přijímají do sebe vlažnost, ba přímo
náboženskou lhostejnost. Léto začlo velmi parně. Úroda krásná.
Všude zavládla nezaměstnanost a s ní nouze. Tady, že má každý kousek
hospodářství, nouze není tak citelná, má každý živobytí. Na polích a lukách objevila se
po teplém suchém jaru spousta hrabošů, kteří velmi škodili a na podzim se stěhovali
do domovů. Obec konečně získala polovinu lesa Hradiště, asi 4000,- za hektar. Zima
byla bohata sněhem.
Sčítání – počet obyvatel/katolíků : Hoděčín – 197/175, Lično – 380/350, Ostašovice –
125/73, Radostovice – 120/118, Panská Ves – 42/41.

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Ostašovice
Lično
Lično

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

1931
Hospodářská mizerie jeví se také v cenách dobytka, jsou nízké. Vepři 8,- – 9,- Kč za
kg, hovězí dobytek ani není možno prodat. Jaro začlo pozdě, byly ustavičné zimy.
Ceny obilí nízké, cukrovka se nevyplácí a skoro se nepěstuje. Tento rok postavena
obecní váha za peníze z pachtu honitby. U školy vystavěny nové záchody a dřevníky.
Zima celkem suchá.

Svatby
Kamila Mikysková a Jan Baše

Lično

Zpracovala Marie Truhlářová, předsedkyně SPOZ a kancelář OÚ
 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.
Jak se jmenovala hudební skupina, ve které Klára Zaňková vystupovala
společně se svojí sestrou Veronikou?
Kde SOKOL přádal letošní prázdninový tábor?
Piště – poštou nebo do schránky na budově OÚ, mailujte na adresu Obce Lično,
mail: obec@licno.cz
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.

1932
Leden mírný, za to únor, březen a duben studené. Na žně krásně i na podzim. Krize
všeobecná postupovala. Na venkově ukazuje se nedostatek peněz neb málo se trží a
lidi byli zvyklí na blahobyt. Staví se.
1933
Zjara bylo brzy krásně, suchý rok, úroda nebývalá. Vše se urodilo. Baťa zařídil zde
sklad levné obuvi, zabil všechny ševce. Zima celkem mírná.
1934
Jaro bylo velmi teplé, sucho v celých Čechách. Žně byly velmi časné, do 15.8. nebyl
na polích ani klas. Na sv.Václava už byly bramborky vybrány. 23.8. vyhořel mlýn ne
celý ličenský. Mlýnice a obytné stavení bylo díky včasnému zákroku hasičů
zachráněno. Ceny obilí, zavedených monopoly, stouply. Nezaměstnanost veliká.
Všude se to hemží žebrajícími.
Co se týká plánovaného místopisu, jsme zase o krůček dále. Paní Kulhavá mi poskytla
spoustu zajímavých informací z historie naší obce.
Přeji Vám všem příjemně strávený podzim.
Marie Jarkovská, kronikářka obce

 KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ  QIZ  KVÍZ
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CVIČENÍ (nejen pro) ŽENY

Firma Odpady, s. r. o., Dobruška,
která provádí v obci svoz nebezpečného a tříděného odpadu,
uskuteční

Chtěla bych Vás pozvat na cvičení, které se koná
v tělocvičně TJ Sokol v Ličně

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

od září v pondělí od 19:30hod. – do 20:30hod.
od října v pondělí a ve čtvrtek.
Datum zahájení čtvrtečního cvičení bude upřesníme
a bude napsán na dvečích tělocvičny
Vstupné je 20,-Kč a podložky si je možno zapůjčit.

(koberce, hadry, boty, sedáky z gauče, sedačky, použité hračky a ostatní
komunální odpad, který vzhledem k jeho rozměrům nelze uložit do popelnice).
Kontejner bude přistaven takto:
ve dnech 10. – 12. 10. 2008 LIČNO
u prodejny potravinu benzinové pumpy
na Drahách
ve dnech 13. - 14. 10. 2008 OSTAŠOVICE na návsi
ve dnech 15. – 16. 10. 2008 RADOSTOVICE na návsi

PONDĚLÍ

-

ČTVRTEK -

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!

VYUŽIJTE TÉTO PŘÍLEŽITOSTI !!!
Obec Lično

aerobic (sestava na zahřátí), posilování (posílení
problémových partií) a celkové protažení těla.
kruhové posilování po minutovém impulsu, při kterém
se prostřídáte na různých stanovištích a posílíte
celé tělo, dle svých možností. Vhodné i pro maminky
s dětmi.

Tak pokud budete mít „chuť“ přijďte a nebojte se, že
nebudete stačit. Záleží jen na Vás v jakém rytmu budete
cvičit, rádi Vás uvidíme.
Těsí se na Vás Eva Janská a celý kolektiv

Obec Lično pořádá

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení ( dámské, pánské a dětské )
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon a látek
- domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále pak ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky – ty se bohužel transportem znehodnotí
Věci, které chcete věnovat na humanitární účely, prosíme zabalit do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.

Sbírka se uskuteční v Ličně v hasičské zbrojnici
v pátek dne 10. 10. 2008 od 8 do 12 hodin
a
v sobotu dne 11.10. 2008 od 8 do 10 hodin.
Jiný termín lze dohodnout na tel. čísle 603958658 – pan Tomáš Vilímek.
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Z REDAKCE ZPRAVODAJE:
Obec Lično; Lično 17; 517 35
tel./fax: 494 384 204
e-mail: obec@licno.cz
www: http://www.licno.cz
Případné platby můžete poukázat ČS: č.ú: 1240139399/0800
hotovostně v kanceláři obce
IČO: 00275069
DIČ: CZ0275069
Žádosti o informace
- písemně na adresu obce
- e-mailem
Příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad v úřední dny a hodiny
Úřední hodiny:
pondělí
8 - 12, 13 - 17
úterý
středa
8 - 12, 13 - 15
čtvrtek
pátek
Kontaktní spojení - adresa:

Obrázky v tomto čísle namalovali: Simona Vašatová, Monika Burketová, Marek
Hejna. Obrázek s drakem nebyl podepsaný. Všem dětem ze ZŠ za jejich obrázky velmi
děkuji, ale vzhledem k rozsahu Zpravodaje nejdou uveřejňovat všechny.
Inzerci firemní i soukromou lze objednávat na OÚ, pí Šedová, 50Kč za ½ stránky,
100Kč za stránku. Poděkování, vzpomínky bezplatně.
Redakce zodpovídá za články označené RED nebo OÚ, ostatní články uveřejňuje bez
cenzurního zásahu.
Redakce děkuje všem, kteří přispěli do tohoto vydání zpravodaje!

Zpravodaj obce Lična
Vydává: Obec Lično
Tisk: Tiskárna Lípa, Lípa nad Orlicí
Náklad: 250 výtisků
Redakční uzávěrka: 30.9.2008
Další vydání: počátek října 2008
Zodpovědný redaktor: Ing. Martina Ludvíková
Kontakt: 731 617 995
Redakční rada: Tomáš Vilímek, Monika Hejnová
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