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Dovoluji si připomenout ty občany, kteří tak dosud neučinili, že poplatek za odpady 
je splatný do 30. 4. 2016.

Platbu je možné provést na účet Obce Lično č. 1240139399/0800.
VS: Lično 13400+Vaše čp.;
               Ostašovice 13404+ Vaše čp.;
               Radostovice 13406+Vaše čp.;

nebo hotově v úřední dny v kanceláři Obce Lično.
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Připomínka

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 25. 02. 2016

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
schvaluje:
1. Program veřejného zasedaní doplněný o body:

• schválení žádosti obce o pořízení územního plánu;
• schválení obytného prostoru v budově č. p. 15 v místní části Radostovice u Lična 

pro vykonání svatebního obřadu;
• návrhovou komisi ve složení Monika Hejnová a Jaroslav Tomas.

Sousedská prosba
 V dnešní uspěchané době, kdy velká většina lidí žije ve stresu, se všichni těšíme 
na chvíli klidu. Poměrně často čelím dotazům, prosbám, nebo doporučením, týkají-
cích se hluku. Dovoluji si tedy touto cestou požádat všechny sousedy v obci o jakousi 
spolupráci, či nepsanou dohodu. Dohoda by spočívala v tom, že bychom všichni v 
neděli ponechali sekačky, cirkulárky a jiné významné zdroje hluku na odpočinku a tím 
bychom si i my mohli užít, alespoň jeden den v týdnu, zaslouženého klidu.

 Rozumím tomu, že když někdo staví dům a chystá si bydlení, je pod tlakem banky, 
splátek, stavebního úřadu apod., tak spěchá, aby měl hotovo co nejdříve. Tedy pra-
cuje ve všech volných chvílích, včetně nedělí. To, oč žádám, nemá nic společného 
s žádnou vyhláškou a sankcemi, jedná se jen o obyčejnou lidskou a sousedskou 
vstřícnost. Prostě se jen zamyslet, a pokud není opravdu nutné vykonávat hlučnou 
činnost v neděli, tak ji odložím na pondělí, nebo jiný den v týdnu. 

 Všem sousedům velice děkuji za vstřícnost, pochopení a za spoluúčast a na této 
dohodě.              Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično
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2. Závazný ukazatel rozpočtu na r. 2016, že v příjmové stránce rozpočtu u nedaňo-
vých a kapitálových příjmů a ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem 
operace (starostou nebo místostarostou) překročen jím stanovený objem provoz-
ních a investičních příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného roz-
počtu 2016 (v rámci paragrafu se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě 
mzdových povoluje).

3. Rozpočet Obce Lično na rok 2016: 
příjmy 8.864,07 tis. Kč a výdaje 7.389,977 tis. Kč s přidělením dotací: 
• příspěvkové organizaci 853 tis. Kč, dar pro s.r.o. Kultura RK 3,66 tis. Kč na knihov-

nickou činnost,
• dar pro náboženské účely Římskokatolické farnosti Častolovice ve výši 5 tis. Kč,
• neinv. dotace na činnost TJ Sokol Lično 100 tis. Kč,
• dar Okres. sdružení ČUS 2 tis. Kč na sportovní činnost,
• neinv. dotace na činnost SDH Lično 33,5 tis. Kč,
• dar Abilympijské asociaci Pardubice 3 tis. Kč,
• dotace na činnost Hospic Rychnov n. Kn. 10 tis. Kč,
• dotace MAS SPLAV Skuhrov n. B. 2 tis. Kč,
• členský příspěvek Euroregion Glacensis 2,49 tis. Kč.
4. Hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 a závazný ukazatel rozdělení  

a použití hospodářského výsledku z r. 2015:
• rezervní fond zřizovatel – 110.857,74 Kč 
Použití: doplatek elektrické energie v r. 2016 a plynu a ostatní náklady dle rozpoč-
tu na r. 2016.

5. Závazné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateř-
ská škola Lično na r. 2016: celková dotace od obce 853 tis. Kč; nákup DHM: myčka 
na nádobí ŠJ 103 tis. Kč, kuchyňský robot ŠJ 72 tis. Kč, elektrická energie 200 tis. 
Kč, plyn 80 tis. Kč; voda 13 tis. Kč.

6. Prodej pozemku p. č. 3019 zahrada v k. ú. Lično o výměře 318 m2 Ing. Janu Baše-
mu a Kamile Bašové oba trvale bytem Lično 165, PSČ 517 35 Lično za 10 Kč/m2. 
Kupující hradí kromě kupní ceny i náklady na podání návrhu na vklad. Obec hradí 
daň z nabytí nemovitých věcí.

7. Prodej pozemku p. č. 3036/6 orná půda v k. ú. Lično o výměře 56 m2 Ing. Tomáši 
Vodovi a Ing. Darině Machovské oba trvale bytem Lično 177, PSČ 517 35 Lično za 
10 Kč/m2. Kupující hradí kromě kupní ceny i náklady na podání návrhu na vklad. 
Obec hradí daň z nabytí nemovitých věcí.

8. Prodej pozemku p. č. 3036/5 orná půda v k. ú. Lično o výměře 144 m2 paní Micha-
ele Vobořilové a panu Petru Zapletalovi oba trvale bytem Lično 179, PSČ 517 35 
Lično za 10 Kč/m2. Kupující hradí kromě kupní ceny i náklady na podání návrhu na 
vklad. Obec hradí daň z nabytí nemovitých věcí.
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9. Prodej pozemku p. č. 3021/3 orná půda v k. ú. Lično o výměře 1008 m2 panu 
Michalu Černému trvale bytem Libečov 44 PSČ 266 01 Beroun. Korespondenční 
adresa Slatina nad Zdobnicí 232, PSČ 517 56. Kupující hradí kromě kupní ceny 
i náklady na podání návrhu na vklad. Obec hradí daň z nabytí nemovitých věcí.

10. Zastupitelstvo obce Lično na svém veřejném zasedání, po projednání návrhu 
předloženého starostou, rozhoduje o návrhu na pořízení územního plánu obce 
takto:

- Zastupitelstvo obce Lično, příslušné podle §6 odst. 5) písm. a) zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, 
rozhoduje podle §44 písm. a) Stavebního zákona o pořízení Územního plánu Lično 
z vlastního podnětu;

- ustanovuje určeným členem zastupitelstva – tj.„určeným zastupitelem“ pro spolu-
práci na pořízení územního plánu, člena zastupitelstva - starostu obce pana Bc. 
Tomáše Vilímka;

- schvaluje žádost obce o pořízení ÚP Lično podle §6 odst. 6) písm. b) Stavebního 
zákona, a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm. c) Stavebního zákona 
u příslušného úřadu územního plánování.

11. Prodej hasičské Avie obci Libníkovice za 25.000,- Kč bez stříkačky a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

12. Žádost o dotaci pro TJ Sokol Lično a SDH Lično a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

13. Nájemní smlouvu se službami na pronájem kopírky a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

14. Obytný prostor v budově č. p. 15 v místní části Radostovice u Lična pro vykonání 
svatebního obřadu.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Oprava komunikací

 Jak jste zaznamenali, loňského roku proběhla oprava silnice III/30431 Křivice-Lič-
no a II/320 mezi obcemi Voděrady - Záhornice. Současný stav silnice II/320 od Vo-
děrad – Lično je neutěšený a neustále očekáváme její opravu. Jelikož o předchozí 
opravy se zasadil mimo jiné Ing. Karel Janeček, náměstek hejtmana Královéhradec-
kého kraje, využili jsme ve spolupráci se starostou Obce Voděrady p. Hejnou situace 
a oslovili jsme jej s žádostí, kterou zveřejňuji v tomto zpravodaji:

Vážený pane náměstku.
 Dovolujeme se na Vás obrátit jménem nejen svým, ale i jménem obyvatel obce, 
jež máme tu čest zastupovat. Důvodem naší žádosti je tristní stav komunikace II/320 
mezi obcemi Lično – Voděrady. Vysprávky již dávno nepomáhají a stav se nelepší, 
protože vysprávka vydrží jen do zimy a na jaře jsou na silnici opět díry. Dokonce se 
domníváme, že jen z toho asfaltu, který byl za ta léta spotřebován na záplatování, by 
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byla tato komunikace postavena nová. V roce 2002 byla oprava komunikace II/320 
evidována na seznamu Okresního úřadu státu. Bohužel povodně v témže roce za-
bránily realizaci opravy, jelikož stát peníze stáhl do povodněmi postižených Středních 
Čech.
 V roce 2007 byl vypracován projekt na opravu této komunikace. Od té doby jsme 
žili v očekávání, kdy proběhne toužebně očekávaná oprava. V loňském roce proběh-
la oprava části této komunikace od Záhornice po Voděrady. Oprava byla provedena 
s velkou pečlivostí a významně přispěla ke zvýšení kvality dopravní infrastruktury v 
této oblasti. Doufáme, že se bude v opravě pokračovat tak, aby byla tato komunikace 
opravena celá.
 Pevně věříme, že s místní situací jste obeznámen, nicméně si dovolíme krátkou 
rekapitulaci. V obci Lično se nachází část výrobní kapacity firmy BEAS a.s. Výrobní 
náplní této firmy je produkce pečiva, přičemž toto pečivo se rozváží do širokého okolí. 
V případě dopravních uzavírek mezi Častolovicemi a Týništěm nad Orlicí je tato ko-
munikace minimálně přes obec Lično využívána i pro objízdné trasy ať již oficiálně, 
či neoficiálně. Neoficiálně je myšleno to, že i v případě, když zde trasa objížďky není 
značena, velká část řidičů prostě jede po této komunikaci již jen z toho důvodu, že je 
tato trasa nejkratší. 
 Domníváme se, že v dohledné době, pokud možno ještě v tomto volebním období 
bude rozhodnuto o opravě další části této komunikace tak, aby byla komunikace 
opravena v celé své délce. Byla by velká škoda nevyužít možnosti, když je tato ko-
munikace zahrnuta v prioritní síti pro financování z IROPu. 
 Jsme přesvědčeni, že naši žádost pečlivě zvážíte a podpoříte komplexní opravu 
komunikace II/320 mezi obcemi Lično a Voděrady tak, aby předchozí investice do 
dopravní sítě, jež na tuto komunikaci bezprostředně navazují, nebyly zmařeny.

Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Vážení občané,

i v letošním roce bude obec Lično pokračovat v krocích, které mají uvést stávající 
způsob předčištění a odvádění odpadních vod z rodinných domů do souladu se zá-
konnými normami. V loňském roce obec získala na základě zpracovaného kanali-
zační řádu povolení k legitimnímu vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do 
vodoteče, která není ukončena centrální čistírnou odpadních vod.
 V této souvislosti bude v letošním roce provedena ohlášená systémová prohlídka 
předčistících zařízení u jednotlivých domácností za účelem zjištění stavu zařízení 
na předčištění produkovaných vod (biologické septiky čistírny odpadních vod anebo  
v pár případech i akumulační jímky). Výsledky zjištění budou přehledně zaznamená-
ny do tabulky. Výsledek bude sloužit jako podklad pro rozhodování o dalším trendu 
předčištění a odvádění odpadních vod z obce Lično. Žádáme proto vlastníky nemo-
vitostí – producenty odpadních vod, aby byli nápomocni při kontrole předčistících 
zařízení a sběru dat. 
 Pro udržení a zachování stávajícího způsobu provozování veřejné kanalizace i do 
budoucna je tedy nezbytně nutné zajistit vyšší provozní kázeň jednotlivých produ-
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Kontejnery na bioodpad v obci

 V loňském roce obec v rámci dotačního programu „Nakládání s bioodpady v obci 
Lično“ zakoupila nosič kontejnerů a kontejnery. Jeden kontejner bude umístěn v pro-
storu za benzinkou v Ličně. Další kontejner se dle potřeby umístí střídavě do Ra-
dostovic nebo Ostašovic. Přiznám se, že netuším a momentálně si ani nedovedu 
představit, jak často bude nutné kontejner vyvážet. Nebo jestli vůbec bude v Rados-
tovicích nebo Ostašovicích využíván každý týden, nebo ob jeden týden. To vše ukáže 
až praxe. Z tohoto důvodu bude třeba zřejmě více využívat komunikační tok mezi 
obcí a mezi obyvateli obce. 
 Dále je nutno sdělit, že kontejner bude volně přístupný. Je tedy nutné dodržovat 
čistotu a kázeň při ukládání bioodpadu. Snažíme se zavést systém, který bude v sou-
ladu s platnou legislativou, zároveň bude levný a plně funkční. Zároveň by neměl mít 
vliv na finanční zátěž od občanů. Pokud však kázeň a pořádek dodržován nebude, 
bude nutno přikročit k regulaci, která bude spočívat v tom, že se kontejner např. oplo-
tí, opatří kamerovým systémem a bioodpad se bude pod dohledem zaměstnance 
odebírat pouze ve stanovenou dobu. Toto opatření však může  mít v konečné fázi vliv 
na výši poplatku za svoz odpadu. 
 Kontejnery jsou modré barvy a bude do nich možné ukládat biodopad rostlinného 
charakteru, vyjma dřevní hmoty. Prostě dřevo, větve a jiná dřevní hmota se do kon-
tejneru umístit nesmí. Větve bude nadále možno vyvážet na kupu na „Zákopčí“nad 
Ličnem, tak jako doposud. I zde apeluji na dodržování pořádku stejně jako kolem 
kontejnerů na bioodpad.
 Jelikož stále zodpovídám dotazy, které se týkají systému svozu odpadu v obci, 
pokusím se nyní vše osvětlit.

 Obyvatelé obce Lično platí jednotný poplatek 500 Kč za osobu a rok. V této ceně 
je zahrnuto:
l Svoz separovaného odpadu
l Svoz komunálního odpadu
l Sběr kovů
l Sběr oděvů a obuvi
l Svoz velkoobjemového odpadu
l Svoz nebezpečného odpadu
l Sběr bioodpadu

centů odpadních vod při provozování čistících zařízení a výhledově doplnit stávající 
systém o dočišťovací zařízení např. vegetační rybník, kořenovou čistírnu apod.
 S odvoláním na výše uvedené Vás žádáme, o důslednější plnění svých povinností
při vypouštění předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace, kdy alespoň zá-
kladní povinnosti provozovatelů ČOV jsou uvedeny v kanalizačním řádu, který je  
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Lično.                                 

Bc. Radek Bulíř
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Sběr odpadků po příkopech

 Jakož i v minulých letech, tak i letos proběhl v sobotu 19. 3. 2016 již tradiční sběr 
odpadků po příkopech v katastru Lično a Ostašovice. Akce se zúčastnilo 6 dětí, 13 
dospělých a jeden pes (respektive fena). Celkem bylo nasbíráno 20 velkých pytlů 
odpadků. Takže příkopy kolem Lična a Ostašovic jsou čisté. Jsem zvědav, jak dlouho 
to vydrží.
 Příkopy směrem od Radostovic k Ličnu sbírány nebyly. Po dohodě s paní ředitel-
kou, Mgr. Martou Kopeckou byla tato lokalita ponechána k vysbírání dětmi místní 
školy.
 Všem účastníkům úklidu srdečně děkuji. 

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

 Z tohoto výčtu je zřejmé, že máme nastavený systém třídění odpadu. Jen pro 
osvěžení paměti zrekapituluji kam ten, který odpad přijde umístit:
Separovaný odpad – plastové popelnice a kontejnery umístěné v Ličně, Radostovi-
cích a Ostašovicích.
l Žlutý plastový kontejner – plasty, pet lahve, kelímky od jogurtů, tetra pack (krabice 

od mléka) a další plasty;
l Modrá plastová popelnice – papír;
l Zelená plastová popelnice – sklo.

Sběr kovů – velký nákladní kontejner v Ličně za benzinkou volně přístupný. Možno 
odevzdávat veškerý kov. V žádném případě nevhazovat staré elektrické spotřebiče, 
lednice atp.!

Sběr oděvů a obuvi – kontejner u obchodu v Ličně. 

Svoz velkoobjemového odpadu – svoz prováděný 2x ročně. Letos bude svoz
od 22. 4. 2016 – do 24. 4. 1016 a od 16. 9 – do 18. 9. 2016.

Svoz nebezpečného a elektroodpadu – svoz prováděný 2 x ročně. Letos bude
28. 4. 2016 a 22. 9. 2016. Zde je možno odhazovat elektrospotřebiče. Lednice je 
nutno odevzdávat kompletní včetně kompresoru a el. šňůry.

Sběr bioodpadu – velký nákladní kontejner modré barvy bude umístěn v Ličně
za benzinkou. 

Svoz komunálního odpadu – komunální odpad se odváží pravidelně každý týden
(v létě každých 14 dní) od každého domu. Do popelnic se vhazuje jen takový odpad, 
který již dále nelze vytřídit dle předchozího výčtu.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Základní škola

 „Vánoční hody rychle uběhly a po nich následo-
val svátek Tříkrálový, kdy se opět vesele chodilo 
koledovat po celé vsi. Období zimy pak pro děti, ale 
zejména pro mladou vesnickou chasu mívalo ještě 
jedno každoroční povyražení, a to byl masopust. 
Byl to čas od Tří králů do počátku postní doby podle 
církevního kalendáře, přičemž bujarý průvod masek 
a všelijakých veselých maškar se odbýval poslední 
den masopustu. A to i děti ze Starého bělidla měly 
dovoleno jít kus cesty s povykujícím zástupem, kte-
rý se zastavoval před každým stavením s přáním 
bohaté úrody …“
 Vážení čtenáři, dnes si dovoluji citovat úryvky z 

knihy BABIČKA spisovatelky Boženy Němcové, kterou pro dětské čtenáře upravil 
Petr Prouza. Je zajímavé sledovat, jak některé tradice dřívějších časů ožívají v dneš-
ní době a úzce se dotýkají našich školních aktivit.

Fara v Ličně

 V roce 2009 byl zpracován projekt „Víceúčelové centrum Fara – stavební úpravy 
č. p. 74 V Ličně. Projekt zpracovala fi rma Kvarta spol. s r. o. Choceň. Projekt je kva-
litně a rozsáhle zpracovaný a jeho realizace by znamenala fi nancování v řádu cca 
10.000.000 Kč. Projekt nelze rozdělit a realizovat jej po menších částech, jelikož by 
to znamenalo podezření o obcházení zákona o veřejných zakázkách. 
 Bohužel v současné době neexistuje a ani v dohledné době nebude existovat do-
tační titul, ze kterého by bylo možno čerpat dotace na přestavbu tohoto víceúčelové-
ho centra. Dotace jdou získat pouze na kulturní památky, nebo by dotaci na podobný 
objekt mohla získat obec, jež má do 500 obyvatel. Bohužel ani jednu tuto podmínku 
obec Lično nesplňuje. 
 Je tedy nutno se zamyslet nad tím, jak tuto situaci zvládnout vlastními prostředky. 
Zda tedy investovat vlastní prostředky z obecního rozpočtu, s tím, že to bude velmi 
drahé, jelikož je budova z kamene, bude problém s odstraněním vlhkosti a s vytápě-
ním. Dále je velmi pravděpodobná možnost, že i když se podaří v rámci výběrového 
řízení „vysoutěžit“ velmi zajímavou cenu, mohou se objevit vícepráce a ve fi nále 
konečně zaplacená cena bude daleko vyšší. Je zbytečné se dále rozepisovat, každý 
z nás tuší, co znamená rozsáhlá rekonstrukce starého kamenného objektu. 
 Z tohoto důvodu se domnívám, že oprava starého kamenného objektu
je neekonomická. Myslím si, že by bylo vhodně provést klasickou kalkulaci, zda by 
nebylo výhodnější stávající objekt odstranit a na stejném pozemku, jež je ve vlastnic-
tví obce v případě potřeby postavit objekt nový, takový, který by vyhovoval potřebám 
obce.                                                         Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično
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Leden
 Tříkrálová sbírka proběhla i v tomto roce. Koledníci – naši žáci – přispěli svou 
účastí na charitu ve východočeském regionu. Na měsíc leden byl připraven i zápis 
do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017. Předcházelo mu setkání předškoláků s 
budoucí paní učitelkou Kateřinou Teplou (její návštěva v MŠ) a následná hospitace 
dětí v ZŠ ve výuce u paní ředitelky Kopecké. Na zápisu se podílel celý pedagogický 
sbor a bylo přijato 8 dětí – 6 dívenek a 2 chlapci.

Únor
 Masopustní měsíc nachystal dětem příjemné pobavení, a to prostřednictvím kar-
nevalu ŠD. Paní vychovatelka Lucka Remešová připravila pro zúčastněné školáky 
spoustu soutěží a nezapomněla ani na ceny pro všechny masky. Jarní prázdniny 
připomínaly spíše prázdniny podzimní, bylo chladno, deštivo a větrno. Proto bylo 
také příjemné strávit dopoledne v prostorách divadla Rabštejn v Kostelci nad Orl., 
kde starší školáci se zájmem zhlédli balet CARMEN.

Březen
 Letošní Velikonoce připadly na měsíc březen, takže veškerá činnost se odvíjela 
právě od svátků jara. Velkou událostí bylo pořádání Velikonoční dílny pro veřejnost, 
které se zúčastnily téměř všechny věkové kategorie, 15 měsíční Beátkou počínaje  
a seniory konče. Nejvzdálenějšími účastníky byli Kristýnka a Vítek z Prahy, kteří trá-
vili prázdniny u babičky v Radostovicích. Do aktivity se vedle šikovných žen zapojili 
i 3 neméně zruční tatínkové. Nabízela se výroba dekorativních předmětů ze samo 
tvrdnoucí hmoty nebo pletení z pedigu. Díky vstřícnosti zaměstnankyň ŠJ si děti 
mohly také upéci i nazdobit velikonoční perníčky. Výroba a symbolické vynášení 
Morany již nemělo se zimou žádné slitování a jaru muselo ustoupit. V krásně vyzdo-
bené školní budově snad každý koutek připomíná, že jaro je zpátky!
 Spolu s ním se k nám (do ČR) vrátil i Matematický klokan! Jedná se o mezi-
národní soutěž, která vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se koná i v 
Evropě.
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 Letos jsme se do ní zapojili i my. Děti 2. a 3. ročníku spadaly pod hlavičku CVRČCI 
a starší ke Klokánkům. Termín konání 18. 3. 2016 byl společný pro všechny zúčast-
něné. Výsledky budou známy až po uzávěrce tohoto čísla.

Závěrem:
 Velké poděkování náleží místnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou 
Tomášem Vilímkem, neboť díky schválenému rozpočtu pro rok 2016 bude možno 
uskutečnit zejména další modernizaci školní kuchyně; nákupem tabletů do MŠ roz-
víjet počítačovou gramotnost i u těch nejmenších dětí. Také se těšíme na vybavení 
školní zahrady sportovním nebo relaxačním zařízením.

Závěrem znovu otevřeme knihu BABIČKA: 
 „Přešlo pár týdnů a už tu byla Květná neděle. To vždy Barunka ráno zaběhla k po-
toku, aby natrhala několik proutků kočiček. S babičkou šla na hrubou mši, kde se 
kočičky posvětily a zůstávaly pak dlouho v malované vázičce. A hned další týden 
začínaly nadmíru ctěné svátky velikonoční. Asi jako jediná na Starém bělidle, ale  
i v okolí, držela babička na Velký pátek přísný půst, kdy nepozřela ani malé sousto. 
Zato na Bílou sobotu se pekly mazance a beránci z jemného těsta a také se ma-
lovala vajíčka. Na boží hod pak babička s sebou do kostela vzala jeden mazanec  
a dvě vajíčka k posvěcení. A doma každý dostal po kousku, aby byl zdráv a dlouho 
živ. Pondělí velikonoční se neobešlo bez tradiční koledy …“
 Je krásné, že se staré zvyky připomínají a prožívají. Všichni ze ZŠ v Ličně Vám 
přejeme krásné jaro roku 2016, hodně sluníčka, radosti a pevné zdraví.   

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

Mateřská škola

 Rok 2016 má za sebou zimní měsíce a všichni se již těšíme na teplé sluneční pa-
prsky a radovánky s jarem spojené.
 Přesto se krátce ohlédneme za uplynulým obdobím a vzpomeneme, jak si zimu 
užily děti v mateřské škole.

 Vánoce pokračovaly ve školce i v lednu. Trochu opožděně, přinesl dětem Ježíšek 
vláčkodráhu a domeček z Lega Dupla. (Dárky byly pořízeny z výtěžku vánočních 
besídek). V lednu měly děti možnost shlédnout „ekologickou“ pohádku Plastožrouti 
divadelní společnosti Frištejnský.
 Druhá polovina měsíce patřila již tradičně předškolákům. Ve dvou týdnech „Hry 
na školu“ děti zkoušely psát do sešitů, dostávaly domácí úkoly, pochlubily se novými 
školními taškami. Nakonec se šly do opravdové školy podívat, aby si vyzkoušely, jak 
probíhá vyučování, a co je za několik měsíců čeká.  Někteří z nich šly do základní 
školy 26. ledna znovu. Tentokrát k zápisu do 1. třídy – Michalka Dvořáková, Žofinka 
Matušovská, Anežka Plašilová, Janička Samková, Tadeášek Poslušný a Kubík To-
meš.
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 Měsíc únor patřil karnevalu. Děti pomohly vyzdobit školku, převlékly se do masek, 
tancovaly, hrály hry a užívaly si karnevalového veselí.
 Malováním vajíček, kuřátek, zajíčků, jsme se připravovaly na letošní brzké Veliko-
noce. Nejprve, jak v našem kraji zvykem koledovaly holčičky a o dva týdny později 
kluci.
 Na rozloučenou s Paní Zimou jsme společně ustrojili Morenu a šli ji hodit do poto-
ka, aby uplavala. 

Krásné jarní dny všem čtenářům Zpravodaje přejí děti a zaměstnanci MŠ.

Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě ve školním roce 
2016/2017 do Mateřské školy v Ličně, aby si vyzvedli přihlášku osobně od 1. do 
8. dubna 2016 v MŠ nebo ji lze stáhnout z internetových stránek školy. 
Zápis do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 15.00 do 16.30 
hodin.                      Jana Francová, učitelka MŠ

TJ SOKOL Lično

Lyžařský víkend
 Ve dnech 7. -10. 1. 2016 se zúčastnila parta ličeňáků  a je-
jich přátel pobytu na horách. Ubytovaní jsme byli na chatě Luna 
v areálu Bedřichovka v Deštném v Orlických horách. Celkem 29 
dětí a 21 dospělých si užilo zimních radovánek nejen na lyžích, ale 

i na sáňkách, bobech atd. Mnohým stačily jen jejich vlastní síly na mohutnou koulovač-
ku a stavění obrsněhuláka. Všichni se zabavili podle svého. Zimní prodloužený víkend 
se vydařil, protože i počasí přálo a napadlo pár centimetrů sněhu, po kterém doposa-
vad nebylo v okolí ani památky. Děkujeme všem zúčastněným. (Roman Samek)

Výroční členská schůze
 V sobotu 22. ledna proběhla výroční členská schůze, které se zúčastnilo 54 čle-
nů TJ. V souvislosti s nabitím účinnosti nového občanského zákoníku vzniká všem 
organizacím tohoto typu povinnost provést nové zaregistrování a to u krajského sou-
du (doposud to bylo u ministerstva vnitra). Proto musela proběhnout volba nového 
výboru, předsedy, revizní a kontrolní komise a schválení nových stanov organizace. 

 Členy výboru byli zvoleni: Doležal Lukáš, Falta Pavel, Jiříček Daniel, Kaiser Jiří, 
Moravec Petr – pokladník, Plašil Jan, Preclík Pavel, Šabatová Jaroslava, Samek 
Roman, Vilímek Tomáš, Talavašek František – předseda.

 Členkami kontrolní a revizní komise byly zvoleny: Dostálová Lenka, Padriánová 
Alena, Vilímková Eva.

 Ve výroční zprávě zaznělo hodnocení všech sportovních, pracovních i společen-
ských akcí pořádaných tělovýchovnou jednotou v loňském roce a byl představen (viz 
níže) plán akcí na rok 2016.
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SPORTOVNÍ
l Lyžařský víkend (7. -10. 1. 2016)
l Velikonoční pochod (27. 3. 2016)
l Tenisový turnaj dvouher (květen - červen 2015)
l Ličenské kolečko (21. 5. 2016)
l Sokolský víceboj pro děti s rodiči (11. červen 2016)
l 31. ročník nohejbalu (2. 7. 2016)
l Letní dětský tábor (2. -8. 7. 2016)
l Tenisový turnaj čtyřher (září - říjen 2016)
l Silvestrovský pochod (31. 12. 2016)

PRACOVNÍ
l Výroční členská schůze (22. 1. 2016), výborové schůze 
l Výběr členských příspěvků (leden 2016)
l Sběr odpadků okolo vesnice
l Úklid, údržba a opravy sportovišť a zařízení
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l Údržba zeleně, úklid odpadu okolo obce
l Oprava střechy nad klubovnou
l Modernizace vybavení šaten v tělocvičně – pokračování
l Rekonstrukce vodovodních a elektrických instalací
l Pořádání všech akcí dle plánu a práce s tím spojené

SPOLEČENSKÁ
l Vepřové hody (5. březen 2016)
l Dětský maškarní karneval (27. 2. 2016)
l Pálení čarodějnic (30. 4. 2015)
l Jubilea členů (A. Padriánová, F. Doležal, M. a V. Talavaškovi, L. Dostálová,  

Ing. J. Falta, E. Valentová, F. Sejkora)

Týden bruslení
 Až na druhý pokus se partě chlapců pod vedením Tomáše Vilímka ml. podařilo 
připravit (velmi kvalitní) ledovou plochu k bruslení. Počátkem ledna již byla hotová, 
ale náhlé prudké oteplení a déšť zájem bruslařů zhatil. V polovině ledna se opět 
ochladilo, mrazy byly i přes den a tak se více než týden mohlo bruslit. Vše vyvrcho-
lilo 23. ledna ve večerních hodinách hokejovým zápasem místních mezi ženatými  
a svobodnými. Podpořit a ocenit hokejové dovednosti ličenských hráčů přišlo několik 
desítek diváku a tak bylo rušno nejenom na ledě, ale i u baru v klubovně. Brzy na to 
zase led roztál a tak se budeme těšit na příští zimu.  
Dětský karneval
V sobotu 27. února 2016 se konal „Dětský karneval“ v sokolovně, pod záštitou TJ 
SOKOL Lično. Účast byla hojná. Dostavilo se na 30 krásných masek a dalších asi 
10 dětí. Kromě rodičů k nám zavítali věrní návštěvníci - dědečkové, babičky, tetič-
ky, strýčkové a kamarádi. Ze vzdáleného vesmíru k nám přiletěla dokonce i kosmo-
nautka Míša Dvořáková! Mezi oblíbené masky nadále patří samozřejmě princezny a 
rytíři, ale zavítali k nám také šaškové, krásný myslivec, kočičky, myška Minie, víly, 
starodávný kamarád Hurvínek – v nádherně propracovaném kostýmu, neuvěřitelně 
krásná královna Kleopatra, loupežník, Spiderman, kuchařka, Skotka, voják, který byl 
připraven nás chránit a roztomilá květinka, …. 
 Nejmladším účastníkem byl tentokráte 4. měsíční Adámek Kuckir. Sice většinu kar-
nevalu prospal, ale…zúčastnil se! 
 Velký dík patří sponzorům akce, kteří poskytli věcné dary a zázemí pro uskutečně-
ní karnevalu – Obecní úřad Lično, TJ SOKOL Lično, rodina Zárybnických st., Jarosla-
va Šabatová, Petr Dokulil - zapůjčení hudební aparatury. 
 Taktéž velký dík patří těm, kteří věnovali nemálo svého času při přípravě a koná-
ní se akce – Aleš Zárybnický, Tomáš Vilímek ml., Jan Plašil ml. s rodinou, Roman 
Samek s rodinou, Pavel Preclík se synem, Jiří Kaiser s dcerou, Monča Burketová  
a Jaroslava Šabatová.     
 Letos jsme přibrali mezi sebe novou posilu a to Radka Jedličku, jež byl hlavním 
strůjcem zábavy a dovádění pro naše nejmenší.  Děti jej milují a jsme rádi, že náš 
výběr byl tzv.  „trefa do černého.“  Těšíme se na další rok! (Jaroslava Šabatová)
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Vepřové hody
 V sobotu 5. března pořádala tělovýchovná jednota vepřové hody, které navštívilo 
asi šedesát návštěvníků včetně obsluhujících. V nabídce bylo množství tradičních 
zabíjačkových pochoutek- polévka „prdelačka“, kroupy, prejt, jitrnice, tlačenka, vep-
řové výpečky, zabíjačkový guláš a k tomu chléb anebo brambory a zelí. Všem chut-
nalo a bylo i veselo.

Sběr odpadků
 Plánovanou a důleži-
tou akcí pořádanou již 
tradičně ve spolupráci 
s obcí, byl sběr odpad-
ků okolo vesnice. Obec 
zajistila nákup odpad-
kových pytlů, pracov-
ních rukavic, rozvoz bri-
gádníků a svoz plných 
pytlů. Odpadky naplnily 
celkem 20 velkých pytlů  
a nám všem, kte-
ří se podivujeme, že 
lidé vyhazují odpad-
ky do příkopů podél 
silnice, nezbývá, než 

doufat, že nám zůstane okolí vesnice nějaký čas čisté. Po skončení jsem 
si v areálu TJ opekli špekáčky, které zakoupil pan starosta a k tomu chléb  
a sladké pečivo od místní pekárny.

Sportování a velikonoční pochod
 V sobotu 5. 3. se mladí sokolové zúčastnili Zimního víceboje, který pořádá ČASPV. 
Mezi nejmladšími děvčaty vybojovala 3. místo Jana Samková a 4. místo patřilo Anež-
ce Plašilové. Mezi nejmladšími chlapci skončil na 2. místě Honza Baše. Zastoupení 
měl TJ SOKOL Lično i ve starších chlapcích, kde vybojoval Pavel Preclík 3. místo. Ve 
stejné kategorii reprezentoval i Nikolas Dostál. Nejlepší čtyři postoupili do krajského 
finále, které se uskuteční 2. 4. v Hořicích. (Mgr. Jan Plašil)

 Tělocvična je využívána kroužkem mladých tenistů, dále pro přípravu začínajících 
atletů, ženami a jednotlivci, kteří zde hrají badminton nebo vylepšují svoji fyzickou 
kondici a o zimním plaveckém výcviku zahájila cvičení i ZŠ.

 V neděli 27. března ve 13 hod. startoval od tělocvičny velikonoční pochod. Cílem 
byly Čestice a prohlídka jejich sportovišť (tělocvična a venkovní sportovní areál). 
Občerstvení v Čestické hospodě a návrat domů. Počasí vyšlo na jedničku. Program 
se všem líbil a účastnilo se 26 osob.
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SDH Lično
 Do no-
vého roku 
jsme vstoupili 
schůzí vý-
boru 4. led-
na. Hlavním 

úkolem bylo zajistit program 
na valnou hromadu sboru. Ta 
se následně konala 15. ledna  
v kavárně v Ličně. Po přečte-
ní zpráv o činnosti starostou, 
velitelem, vedoucí mládeže  
a pokladní, pak zprávou kontrol-
ní a revizní komise proběhly ve 
výboru některé zásadní změny. 

Pracovní povinnosti 
 Plnění některých pracovních úkolů pro letošní rok jsme již zahájili. Oslovili jsme 
živnostníky z Lična a okolí k předložení cenových nabídek na plánované práce, služ-
by a materiál. Provádíme úklid v ocelové kůlně a s tím související třídění a likvidaci 
nepotřebného materiálu, areál udržujeme v čistém stavu (sběr odpadků), sportoviště 
a objekty udržujeme v provozuschopném stavu, sportoviště „Sokolík“ připravujeme 
na otevření pro novou sezónu. Dovezli jsme dřevo na grilování při našich akcích a za 
nejdůležitější úkol považujeme opravu střechy nad klubovnou, která je velmi často 
využívána i k soukromým oslavám. Budeme se těšit a předem děkujeme za Vaši 
přízeň a spolupráci v roce 2016.                         Za TJ SOKOL František Talavašek
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 Na žádost bratra Hartmana o uvolnění z funkce starosty sboru byl valnou hromadou 
do této funkce odhlasován bratr Dokulil. Jan Hartman se stává řadovým členem vý-
boru, starostou okrsku ovšem zůstává. Další změnou ve výboru je funkce hospodáře. 
Opět na požádání skončila Miluška Tomešová a na její místo nastoupila Eva Jouklová. 
Oběma jmenovaným přejeme do budoucnosti hodně sil a zdaru. Dále byly odhlaso-
vány změny ve výši příspěvků. U dětí se stanovují příspěvky na 100,- Kč. Důvodem k 
tomuto kroku je, aby si mladí hasiči, do kterých se investují nemalé peníze, více cenily 
členství. Mimo jiné v okolních sborech jsme byli jediní, kteří doposud příspěvky od dětí 
nevybírali. U dospělých byl stanoven příspěvek na 130,- Kč a u důchodců (60 let a 
více) na 80 Kč. 

 Dne 6. 2. se konaly Ostatky, které byly letos v režii hasičů. Tradičně vyrážel průvod 
po osmé hodině za doprovodu Valanky. Postupně narostl až na neuvěřitelných 40 
masek. Letos se nám urodilo vodníků, byli celkem tři. Dá se říci, že i kvalita masek 
postupně vzrůstá a ze zájmu občanů se dá usuzovat, že tato na některých vesnicích 
tak těžko obnovovaná tradice u nás jen tak nezanikne. Chloubou je, že nebyla v po-
válečném období nikdy přerušena. 

 Dalším záměrem hasičů je po dohodě s obcí prodat vozidlo Avia. Je zbytečné inves-
tovat peníze na udržování tohoto vozidla, když máme na zásahy vozidlo Liaz, které si s 
sebou veze i 3 m3 vody. Do budoucna by na přepravu stačilo třeba dětí na soutěže, kde 
byla Avia nejčastěji využívána, menší vozidlo typu Tranzit nebo podobné.

 Dne 12. března se v součinnosti s místními zahrádkáři v naší zbrojnici konaly ukáz-
ky pletení pomlázek. Splétání proutků zručně předváděl bratr Václav Stodůlka. Akce 
se těšila velkému zájmu veřejnosti.                          

Za SDH Lično, Václav Kopecký
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Český zahrádkářský svaz obce Lična
 Do Nového roku jsme vykročili tou správnou nohou a hned i s první vydařenou 
akcí.

 Ta se uskutečnila 12. 3. 2016 v místní hasičské zbrojnici. Uplést pomlázku si přišli 
muži i ženy snad všech věkových kategorií. Učitelem byli Václav Stodůlka a Jan 
Hartman, kterým děkujeme za pomoc. Během odpoledne proběhla i neoficiální sou-
těž o nejlepšího pletaře/ku, kterou se stala Jana Samková.

 Čekání na pomlázku si 
děti zkrátily barvením va-
jíček, nebo jinou kreativní 
tvorbou s motivem jara a 
velikonoc.

 Hlavní poděkování patří 
hasičům, kteří nám nabíd-
li zázemí a postarali se o 
občerstvení všech hostů. 

 Připravujeme zájezd do 
Lysé nad Labem na vele-
trh Růžová zahrada 2016, 
který se uskuteční 18. 6. 
2016. Jedná se o celo-
státní výstavu růží a letních květin a zahradnické trhy. 

 Nahlašujte se prosím do 30. 4. 2016 osobně u Josefa Zárybnického ml. nebo Marie 
Janské, popř. na telefonním čísle: 605 350 501, 732 941 222.  

Za ČZS, Marie Janská
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Služby domácího hospice na Rychnovsku

 Domácí hospic nabízí systém podpory 
rodinám, které v domácím prostředí pečují 
o své těžce nemocné blízké v poslední fázi 
jejich života.
 Domácí hospic Setkání, o.p.s. je zdravotnické 
zařízení, které nabízí své služby nevyléčitelně 
nemocným a jejich příbuzným, kteří o ně doma 

pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk poslední období života prožil 
důstojně, měl čas na své nejbližší a na rozloučení.  Tým zdravotníků (lékaři a sestry) 
je připraven 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu vyrazit do terénu ke svým pacientům až 
do vzdálenosti 30 km od Rychnova nad Kněžnou. Podmínkou pro přijetí do péče je 
ochota rodiny celodenně o pacienta pečovat. Hospic garantuje, že nemocný nebude 
trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních 
chvílích života nezůstane osamocen. 
 Prostřednictvím sociální poradny nabízí domácí hospic také psychosociální služby 
nevyléčitelně nemocným, jejich rodinám a těm, kteří o ně pečují. Poradna pomáhá 
zajistit potřebné podmínky k péči o umírající v domácím prostředí - např. sociální 
příspěvky, kompenzační pomůcky, psychologickou a duchovní péči. Poradna nabízí 
psychosociální služby také lidem v krizové situaci, jimž byla sdělena závažná diagnó-
za nebo prognóza. 
 Tato služba je poskytována ambulantně v Rychnově nad Kněžnou, klientům domá-
cího hospice také v jejich domácím prostředí. Služba sociální poradny je poskytována 
zdarma. 

 Pokud prožíváte vy 
nebo někdo z vašich blíz-
kých těžké období při péči 
o nevyléčitelně nemocné-
ho blízkého a pokud vás 
oslovila naše nabídka, 
můžete nás kontakto-
vat telefonicky na čísle 
733694162 nebo osobně 
na adrese Domácí hospic 
Setkání, Javornická 1501, 
Rychnov nad Kněžnou. 
Více informaci najdete na  
www.hospicrychnov.cz. 

Mgr. Andrea Kolaříková    
ředitelka Domácího 

hospice Setkání
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Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
má číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje dis-
krétně odborné rady.  

 Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, 
kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohle-
du na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. 
Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince je určena i obětem ne-
dbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. 
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informa-
ce ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při 
pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem 
domácího násilí, ať už fyzického, psychického, eko-
nomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných 
výhružek a podobného trestního jednání. 

 Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních 
trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého 
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také 
svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou pod-
poru a informace o svých právech a ochraně.  

 Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci krimina-
lity a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát 
obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.

 Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open 
Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Nor-
ských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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Rozloučili jsme se
Jméno   Bydliště
Zdeňka Petržílková Lično

Čest její památce!

Naši oslavenci
Jméno        Bydliště
95 let 
Jaroslav Flegel   Děčín
91 let 
Vladimír Vostřez  Lično
87 let 
Vlasta Kašparová  Lično
Anna Zemanová   Lično
86 let 
Marie Plašilová  Lično
85 let 
Hana Kollertová  Ostašovice
84 let 
Anežka Zaňková  Lično
83 let 
Marie Říčařová  Ostašovice
Josef Falta  Lično
81 let 
Marie Kulhavá  Lično
Jaroslav Vilímek  Lično
70 let 
Jaroslav Tomas  Lično
Jana Škopová  Lično
Jaroslav Korcina  Radostovice
Mare Martincová   Ostašovice
Jan Dawidko  Lično
60 let 
Alena Padriánová  Lično
Vladimír Hejna  Lično
Františka Veselková Ostašovice
Miroslava Talavašková Lično
Marie Kobrčová  Lično
 

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Společenská kronika
zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2016

Za SPOZ ve spolupráci s obcí
Lenka Podolská

Přistěhovali se
Jméno        Bydliště
Miroslav Pavlíček  Lično 

Nového spoluobčana
mezi námi srdečně vítáme!

Narodili se
Jméno        Bydliště
Adam Kuckir  Lično
Zapletal Jakub  Lično
Bradáčová Hana  Ostašovice
Pinkas Dominik  Lično
 

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Český básník, spisova-
tel a novinář, člen Unie 
českých spisovatelů, 
člen Výboru národní 
kultury a spolupracov-
ník ličenského Zpravo-
daje Jan Dawidko se 
31. března 2015 dožívá 

70. let. Do dalších let přejeme autorovi 
mnoho tvůrčích nápadů a pevné zdraví.        

redakční rada

BLAHOPŘEJEME






