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Kontejner na bioodpad

  Jelikož  se momentálně  nacházíme  v  období,  kdy  potřeba ukládání  bioodpadu 
není  tak  vysoká  jako např.  na podzim,  kontejner na bioodpad není  přistaven na 
obvyklém místě. Na své obvyklé místo bude kontejner umístěn opět na jaře, jakmile 
nastane období sečení trávy. V mezidobí bude na nosiči kontejnerů a na kontejneru 
provedena údržba a kontejner bude zazimován. 

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Svoz komunálního odpadu v roce 2017

 Ve zpravodaji  je opět vložen samostatný  list s  termíny svozů, platebními údaji 
atd. 
 Přesto si dovoluji zdůraznit, aby byly poplatky za svoz na rok 2017 zaplace-
ny až po 1. 1. 2017, dřívější úhrada bohužel není možná.
 Známky na rok 2017 jsou již připraveny v kanceláři obecního úřadu a v úřední 
dny je možno požádat o jejich vydání. 

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Žádost

  Z důvodu provádění účetní závěrky celého roku 2016 žádáme obyvatele Radosto-
vic, Ostašovic a Lična, aby využívali pro vyřizování svých potřeb na Obecním úřadě 
v Ličně v novém roce 2017 výhradně úřední dny.

Úřední dny:  Pondělí             8.00 - 12.00  13.00 – 17.00
                  Středa             8.00 - 12.00  13.00 – 17.00

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Poděkování firmě BEAS SUN s. r. o.

  Dovoluji si touto formou poděkovat firmě BEAS SUN s. r. o., se sídlem Sadová 
454, 551 02 Jaroměř – Josefov za finanční dar poskytnutý na podkladě darovací 
smlouvy podepsané v listopadu 2016 obci Lično ve výši 200 000 Kč. 

  Jedná  se o  významnou  částku,  kterou obec  využívá  v  souladu  s  podepsanou 
smlouvavou na účely  tělovýchovné a sportovní, na podporu a ochranu mládeže,  
na financování kultury a školství.

V letošním roce byly prostředky od firmy BEAS SUN užity takto:
Požárně bezpečnostní vybavení hasiči – dětská sada hadic  2 347,-
Herní prvky RAJAN EKO umístěné na školním dvoře          96 336,-
Záloha na dotaci TJ Sokol Lično                                          33 200,-
Záloha na dotaci SDH Lično                                                10 000,-
Kuchyňská linka hasičská zbrojnice                                    34 530,-
Pronájem chemických WC na posvícení                                4 356,-
Pronájem stolů a lavic na posvícení                                   5 000,-
Pronájem stanu na posvícení                                          4 417,-
Pronájem stolů a lavic na pivozáří                                  800,-
Pronájem stanu na pivozáří                                                 3 812,-
Adventní koncert v kostele v Ličně                                      8 000,-

  Nutno ovšem sdělit, že tato finanční podpora od firmy BEAS SUN s. r. o. probíhá 
již od roku 2010. Obec Lično se vždy snaží rozdělit tyto finanční prostředky v sou-
ladu s uzavřenou smlouvou tak, aby byly vždy byly pokryty aktuální potřeby školy  
a společenských organizací v obci. 
 Závěrem děkuji z celého srdce jménem svým i jménem dětí ze školky  
a školy, dále i jménem představitelů SDH Lično, TJ Sokol Lično a zahrádkářů 
jednatelům firmy BEAS SUN, s. r. o.  

Bc. Tomáš Vilímek,
starosta obce Lično

STAROČESKÉ VÁNOCE - aneb ze základní školy

  Tušíte, kdo se více těší na Vánoce – zdali školáci nebo všichni 
dospělí? Paní učitelky, paní školnice či paní kuchařky, rodiče, pra-
rodiče a celé rodiny, ženy nebo muži, sousedé i známí, malí, mladí 
či  ti  dříve  narození? Na  vánoční  jarmark,  který  jsme pořádali  ve  
2. adventním týdnu v naší škole, zavítali totiž zástupci všech výše 
jmenovaných skupin, z čehož jsme usoudili, že na Vánoce se musí 

každý aspoň trošku těšit. 
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  Projekt  „STAROČES-
KÉ VÁNOCE“  předsta-
voval  několik  týdnů  usi-
lovné  práce  –  shánění, 
vyrábění, zdobení, peče-
ní, chystání, nacvičování 
– které se snesly zejmé-
na  na  bedra  pí  učitelky 
Lucky  Remešové  a  pí 
učitelky  Káti  Teplé.  Vše 
vyvrcholilo  ve  čtvrtek 
dne  8.  12.  2016,  kdy  již 
v  dopoledních  hodinách 
proběhlo  první  kulturní 
vystoupení  všech  dětí  
a  poté  následovalo  ote-
vření  jarmarku  s  vánočními  drobnostmi  pro  návštěvníky  a  posezení  ve  vánoční 
kavárně u vynikajícího cukroví.

  Obdobný  průběh  měla  i  odpolední  část  slavnostního  dne,  kdy  ovšem  byla 
dána  větší  časová  rezerva  pro  nákup  vánočních maličkostí.  K  prodejním  stol-
kům se ochotně postavili nejstarší školáci a pěkně si vyzkoušeli kupecké počty 
v  praxi.  Malou  nepříjemností  však  byly  náhle  přicházející  slabosti  a  nevolnos-
ti  spojené  s  vysokými  horečkami,  které  přepadaly  vystupující  děti  již  od  rána. 
Druhý den  jich po besídce chybělo ve škole 12 a zdravotní obtíže se nevyhnu-
ly  ani  pí  ředitelce.  Závěrečnou  tečku  za  letošním  jarmarkem  udělala  paní  Ba-
šová  –  celou  budovu  uvedla  do  vzorného  pořádku,  jak  jsme  u  ní  stále  zvyklí.  
  V kulturním programu jsme zařadili taktéž drobné zajímavosti o vzniku a šíření 
vánočních  symbolů  –  betlém,  stromek,  vánočka,  adventní  věnec,  ryba,  jablko, 
půst a zlaté prasátko, vánoční jmelí a koledy. Dnes ještě pár slov o ROZDÁVÁ-
NÍ DÁRKŮ. Lidé se obdarovávali již ve starověkém Římě, tradice obdarovávání  

o  Vánocích  vznikla  až  
v 19. století. Bylo zvykem 
potěšit  členy  rodiny,  ale 
i  služebnictvo.  Domácí 
chasa  dostávala  ošace-
ní  či  peníze  na  přilepše-
nou. Dárky se dávaly také 
žebrákům  nebo  tulákům 
bez domova, kteří v době 
křesťanských  svátků  za-
klepali  na  dveře  bohat-
ších  domácností.  Až  na 
počátku 20. století se pod 
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Mateřská škola

  Ježíšek  si  už 
všechny  dopi-
sy  ukrývající 
dětská  přání  
z  oken  odnesl. 
Teď  nezbývá 
než  čekat,  která 
z  nich  na  Štěd-
rý  den  pod  roz-
svíceným  stro-
mečkem  vyplní.  
V  neděli  jsme 
zapálili  třetí  svíč-
ku na adventním 
věnci.  Někde  se 
pečou  perníčky  
a  první  druhy 

cukroví. Byt voní vanilkou, na dveřích visí adventní věnce, svítí stromky na zahradách, 
balkónech i světélka v oknech. Vánoční atmosféra se vším, co k Vánocům patří. Také  
v naší školce si  tradičně období adventu užíváme. Téměř každý den přinese dětem 
něco nového, malé či větší překvapení. Doba před Vánocemi je nejhezčí a nejkouzel-
nější právě při pohledu na ty nejmenší.

stromkem začaly objevovat drobnosti a hračky jen tak pro radost. Pro naše pří-
chozí jsme také pár drobností měli – hmotné k zakoupení na vánočním jarmarku, 
sladké pro chvíle pohody u kávy či čaje a ty hřejivé a milé, které k Vám přicházely 
prostřednictvím básniček,  tanečků, vánočních písní a koled v podání vystupují-
cích dětí v krásném staročeském převlečení; v podobě nádherně vyzdobeného 
interiéru, na kterém se podílely obě výše jmenované paní učitelky. 
 Ovšem ani my jsme nepřišli zkrátka, neboť jsme dostali dárků plnou ná-
ruč. Děkujeme a vážíme si všech návštěvníků na našem slavnostním jarmar-
ku, rodiči s malými dětmi počínaje a seniory konče. Děkujeme jim za dob-
rovolné vstupné a nákup na vánočním jarmarku. Vážíme si velké pomoci ze 
strany rodinných příslušníků, kteří přispěli vkusnými a nápaditými výrobky 
do jarmarku nebo cukrovím ke kávě. Chválíme maminky za zajištění oble-
čení vystupujících dětí, které krásně korespondovalo s časy dávno minulý-
mi. To chumelilo, mrzlo, až praštělo a sníh vydržel více než  jeden den;  lyžovat  
a sáňkovat se dalo na každém kopečku a klouzat se na každé větší zamrzlé louži.
 Užijte si letošní Vánoce ve zdraví, štěstí a pohodě podle Vašich představ 
a do nového roku 2017 určitě vstupte tou správnou nohou! 

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy
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  Školku  jsme  společ-
ně vyzdobili  a  čekali  na 
příchod Mikuláše a  čer-
ta. Děti počítaly na „čer-
tím“  kalendáři,  kolikrát 
se  ještě  vyspí.  V  pátek 
2.  prosince  se  vzácná 
návštěva  přišla  podívat 
a  přesvědčit  se,  že  si 
všechny  děti  zaslouží 
sladkou odměnu od Mi-
kuláše.  Čert  pro  jistotu 
přidal  metličku.  Také 
svatá  Barbora  nechala 
pro  děti  za  oknem pun-
čochu s nadílkou.

  Na  tradiční  adventní  výlet  jsme  se 
tentokrát vydali do Ratibořic. Při prohlíd-
ce  adventně  a  vánočně  vyzdobených 
zámeckých  interiérů  jsme  se  seznámili  
s  průběhem  vánočních  svátků  na  bý-
valém  náchodském  panství.  V  Rudrově 
mlýně v Babiččině údolí jsme si společně 
zazpívali  koledy  s  folklórním  souborem 
Barunka, který nás provedl obdobím Ad-
ventu a Vánoc na českém venkově.
     

  Mezi  přípravou na  vánoční  posezení  u  stromečku,  výrobou dárečků a  přáníček 
se děti těší na Ježíška, který přichází do školky vždy o něco dříve než domů. Určitě  
i letos přinese stromeček a dárky pro všechny kluky a holky.

  Tradičním  společným  po-
sezením  s  rodiči  a  ličenský-
mi  seniory  vyvrcholil  advent  
v  mateřské  škole.  Vůně  jeh-
ličí,  světla  svíček  a  cukroví, 
to vše patří k Vánocům, stej-
ně  jako  sváteční  atmosféra  
a  vlídné  slovo.  Vánoce  by 
měly  být  především  svátkem 
klidu,  pohody,  odpoutání  se 
od každodenního pracovního 
shonu.   



7

Oprava věže kostela

Potichoučku jako kočky zaplnily dvorek,
připletly se do vánočky, rozsvítily stromek.

Do mísy nám na stůl daly cizokrajné ovoce,
kde se vzaly, tu se vzaly, už jsou tady Vánoce.

Tak ať je vám s nimi hezky a rádi se mějte,
v novém roce samé štěstí cestou potkávejte.

 Přejeme všem čtenářům Zpravodaje krásné Vánoce a v roce 2017 jen dny 
radostné.

Děti a zaměstnanci MŠ

  V  letním  vydání  zpravodaje  jsme Vás  informovali  
o připravované opravě věže kostela v Ličně. V posled-
ním čísle letošního zpravodaje můžeme s potěšením 
konstatovat,  že  se  tak  již  děje,  čehož  můžeme  být 
všichni každodenními svědky, neboť místo, kde práce 
probíhají,  jsou ze všech míst naší obce dobře vidět. 
Opravy  pod  vedením  Ladislava  Bárty  z  Výprachtic  
u  Lanškrouna,  stavebního  technika  rychnovského  
vikariátu, provádí firma Stavitelství Beran a syn Rych-
nov nad Kněžnou. 
  Dne  20.  června  jsme  si mohli  všimnout,  jak  oko-
lo  tzv.  lucerny  věže  vyrostlo  lešení,  aby  mohly  být 
započaty  demontážní  práce.  První  úkony  toho  dru-
hu  byly  provedeny  v  pátek  15.  července.  To  ne-

šlo  přehlédnout,  byla  to  „facka 
do  očí“.    Ejhle,  na  kostele  chybí 
kus  věže.  Mistři  práce  ve  výš-
kách  sejmuli  kříž  s  hromosvodem  
a  hvězdičkou,  cibulku  s  tubusem, 
jež  ukrýval  dokumenty  s  informa-
cemi  o  opravě  v  letech  1972-74  
a o  životě  té  doby a  všechen  ten 
materiál odvezli do dílny v Rychno-
vě. My jsme pak napjatě čekali až 
do 14. října, kdy byl plechový her-
meticky uzavřený  tubus  jako  kon-
zerva otevřen v zasedací místnosti 
obecního  úřadu.  Níže  Vám  před-
kládám informaci o tomto aktu.
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  Dne 14. 10. 216 nastal na OÚ v Ličně   očekávaný okamžik. Byla zde otevřena 
schránka, která byla uložena v kopuli  věže při generální opravě kostela v Ličně v 
letech 1972-74. Tomuto okamžiku byli přítomni: 

SOUPIS věcí  ze  schránky  umístěné  do  kopule  věže  při  generální  opravě  kostela  
v Ličně v letech 1972-74: Opus musicum 2/71 / Rudé právo 9. 11. 1974 / Lidová 
demokracie 9. 11. 1974, str. 3-6 / Dopis „Oprava kostela“ od pana faráře Jana 
Koska / 2 listy, Foto (ČB) – kostel lešení, věž lešení, 2 ks
 
Mince – 17 ks 

  Mezi dny 20. červnem a 15. červencem 2016 bylo po dalších podrobných a odbor-
ných posouzeních provedeno statické zajištění zvonové stolice a tím pádem i celé 
věže doplněním chybějících nosných věžních trámů, dvou dubových a napříč dvou 
smrkových, zabudovaných do zdí věže, a to tak mohutných, že stejně mohutný musel 
být i jeřáb, který je do věže vyzdvihl. Také se zjistilo, že dřevo, tvořící tvar báně nad 
lucernou, tzv. „ramenáty“, je zteřelé a bude nutná repase a výměna. Stalo se tak. Báň 
byla nově obedněna a obalena izolační fólií.
  V listopadu byly zahájeny práce plechování lucernové báně mědí a to už byl ve-
selejší pohled. Byla tak ukončena (naším odhadem) první etapa oprav, na které se 
finanční částkou 100 tis. Kč podílela i obec Lično. Nelze opomenout i ostatní práce  
a důležité, např. Ondrovi Požárovi, uměleckému kováři z Lična byl svěřen důležitý 
úkol, renovovat významný a nejvýše umístěný prvek celé věže – kříž s hromosvodem 
a hvězdou. Opískováním bylo nutné odstranit rez a staré nátěry, vyrobit nové ozdob-
né části kříže, jež koroze nevratně poškodila a speciální kovářskou metalickou bar-
vou připravit tuto důležitou součást věže a kostela na pobyt ve vzdušných výškách 
nad Ličnem na další dlouhé desítky let. 
  V sobotu 3. 12. 2016. od 16 hod. v kostele Zvěstování Páně v Ličně vyslechlo 46 
posluchačů  varhanní  koncert  Václava  Uhlíře  a  sopranistky  Hany  Medkové.  Výtěžek  
z dobrovolného vstupného (7.400,-Kč) byl věnován farnosti  jako příspěvek na opravu 
věže.                    František Talavašek

1. 50 hal. 1922 Čsl. rep. 
2. 20 hal. 1928 Čsl. rep. 
3. 25 hal. 1933 Rep. čsl.  
4. 10 hal. 1937 Rep. čsl. 
5. 1 Kč 1938 Rep. čsl. 
6. 1 Kč 1946 Rep. čsl. 
7. 2 Kč 1948 Rep. čsl. 
8. 1 Kč 1950 Rep. čsl. 
9. 3 hal. 1953 Rep. čsl. 

10. 1 Kčs 1962 ČSSR 
11. 25 hal. 1962 ČSSR 
12. 10 hal. 1963 ČSSR 
13. 3 Kčs 1965 ČSSR 
14. 5 Kčs 1967 ČSSR 
15. 50 hal. 1969 ČSSR 
16. 2 Kčs 1972 ČSSR 
17. 5 hal. 1973 ČSSR     

Bc. Tomáš Vilímek - starosta  
Mgr. P. Arnošt Jílek - administrátor 
Ladislav Bárta
- stavební technik vikariátu RK 

pan Beran - Stavitelství Beran a syn 
Jaroslav Tomas - kostelník  
Jan Dušek - TV vysílání RK 
František Talavašek - místostarosta  
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SDH Lično

  Rok 2016 se chýlí ke svému konci, tak už můžeme hodnotit, co 
se povedlo, či nepovedlo. První větší akcí bylo zajištění ostatko-
vého průvodu. Mimo klasické údržby techniky a úklidu v požární 
zbrojnici jsme absolvovali v květnu okrskovou soutěž, nezapome-
nutelné budou určitě zážitky z Jílovic, kde dětskou soutěž Plamen 
překvapila velká přívalová voda. Tam šlo bez nadsázky i o život 

  1.  Výroční členská schůze 20.1.
  2.  Ostatky 25.2
  3.  Vepřově hody – březen
  4.  Karneval – březen
  5.  Velikonoční pochod 16.4.
  6.  Čarodějnice 30.4.
  7.  Ličenské kolečko 20.5.
  8.  Tenisový turnaj – květen 

  9.  Ličenský víceboj 10.6.
10.  32. Nohejbal 1.7.
11.  Tábor 29.7.
12.  Posvícení 26.8.
13.  Tenisový turnaj – září
14.  Silvestrovský pochod 31.12 
 

 Za TJ SOKOL František Talavašek

TJ SOKOL Lično

Sportovní činnost
  S  příchodem  podzimu  se  venkovní  sportování  stěhuje 
do  tělocvičny. Letos  to bylo naposledy 17.  listopadu,  kdy 
jsem ještě půjčoval klíče od Sokolíku. Pak jsme jej zazimo-
vali a tak všichni zájemci o cvičení musí za vděk přijmout 
naši  malou,  avšak  útulnou  a  celkově  zrekonstruovanou 

Sokolovnu. Chodí sem pravidelně škola a školka (pokud zrovna neplavou), chodí 
sem pravidelně ženy, přípravka nejmenších  fotbalistů z Lična a Černíkovic pod 
vedením Mgr. Jana Plašila. Tělocvičnu také využívají jednotlivci k různým formám 
cvičení a her (ping pong, badminton, basket aj.). 
  Poslední sportovně turistickou akcí bude tradiční Silvestrovský pochod (31. 12. 
2016) ve 13 hod. z Lična od tělocvičny do Černíkovic a zpět. V Černíkovicích je 
naplánované občerstvení v kulturním domě. Tímto Vás srdečně zveme!

Pracovní činnosti 
  V sobotu 5. listopadu se uskutečnila brigáda ve sportovním areálu s cílem zazi-
movat sportoviště, provést postřik plevele, údržbu zeleně, pořezání a úklid dřeva 
a provést přípravu na případné bruslení. Důležitým bodem pracovního plánu byla 
i rekonstrukce střechy nad klubovnou, který jsme sice ještě nesplnili, ale materiál 
(střešní  krytina,  latě,  izolace,  spojovací materiál)  je  již  nakoupený. Čekáme na 
vhodnou příležitost. A bude to v akci „Z“. Můžete nám věřit!
 Děkujeme Vám všem za přízeň a přejeme Vám krásné Vánoce a hodně 
zdraví v novém roce 2107.

Plán činnosti na rok 2017 (konání akce bude vždy běžným způsobem oznámeno)
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Český zahrádkářský svaz obce Lična

  V sobotu před první adventní nedělí se v místní hasičské zbrojnici konala přípra-
va na Vánoce. Všude se linula vůně svařáku, sladkých pochutin a hlavně větviček  
z jedlí, smrků či borovic. Děkujeme všem, kdo se přišli podívat a vytvořit si věnec na 
dveře, adventní věnec nebo i jen svícínek. Pod vedením kreativní mentorky Jany 
Burešové,  tímto  jí  velmi  děkujeme  za  pomoc,  vznikaly  nádherné  vánoční  věnce  
a další dekorace. Velké poděkování patří i místním hasičům, kteří nám zapůjčili své 
prostory pro naši tvorbu a připravili pohoštění. Doufáme, že jsme vám tímto kreativ-
ním odpolednem navodili vánoční náladu a své výtvory si denně užíváte.

 Přejeme vám všem krásné a klidné Vánoce, a abyste do Nového roku vykro-
čili tou správnou nohou!                    

 Za ČZS Josef Zárybnický a Marie Janská

(naštěstí došlo pouze ke hmotným škodám). Náš sbor také uspořádal posvícenec-
kou zábavu, která měla velice dobrou odezvu. 
  K  těm  lepším  vzpomínkám  dětí  bude  patřit  určitě  2.  ročník  putování mládeže  
v kajaku po řece Orlici. Dne 8. 10. 2016 se starší žáci zúčastnili branného závodu 
v Česticích, kde se jim zrovna nevedlo, ale přítomností nabyli další zkušenosti. Do 
konce roku se ještě děti zúčastní soutěže ve vázání uzlů. 
  V průběhu roku jsme navštívili několik jubilantů z řad našeho sboru. Poslední pří-
jemná návštěva byla u příležitosti krásného kulatého výročí u bratra Josefa Zaňky. 
  Pro  informaci sdělujeme termín valné hromady. Bude se konat opět v  ličenské 
kavárně dne 13. 1. 2016. 
 Závěrem mi dovolte, abych Vám všem za výbor SDH Lično popřál krás-
né, klidné a ničím nerušené vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví,  
pracovních a osobních úspěchů!           

Za výbor SDH Lično Václav Kopecký
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KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK přeje redakční rada
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Rozloučili jsme se
Jméno   Bydliště
Martin Kocman   Lično

Čest jeho památce!

Naši oslavenci
Jméno        Bydliště
93 let 
Libuše Sršňová   Lično
92 let 
František Štěpánek  Lično
84let 
Božena Talavašková  Lično
Miroslava Valentová  Lično
82 let 
Josef Červinka  Lično
75 let 
Olga Červinková  Lično
Josef Novák  Lično
60 let 
Eva Valentová  Lično
František Sejkora  Lično
Josef Zaňka  Lično
50 let 
Lenka Dostálová  Lično
 

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2016

 Vzhledem k blížícím se svátkům bych chtěla všem popřát veselé Vánoce, 
hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce. 

  Dále  chci poděkovat  svým kolegyním ze SPOZu, panu starostovi,  paní Šedové  
a paní Fňoukové za vzornou spolupráci.

Za SPOZ Lenka Podolská

Přistěhovali se
Jméno        Bydliště
Hana Dernerová  Radostovice
Monika Šimberská  Lično
Tomáš Šmíd  Lično
Lenka Šmídová  Lično
Laura Šmídová   Lično
Renata Konvalinová      Lično  
Matěj Konvalina               Lično 

Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!






