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Svoz komunálního odpadu v roce 2018

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Lično

Žádost

  Ve zpravodaji je opět vložen samostatný list s termíny svozů, platebními údaji atd. 
Přesto si  dovoluji  zdůraznit,  aby byly poplatky  za svoz na  rok 2018 zaplaceny až 
po 1. 1. 2018, dřívější úhrada bohužel není možná.
  Známky na rok 2018 jsou již připraveny v kanceláři obecního úřadu a v úřední dny 
je možno požádat o jejich vydání. 

  Přikládám kopii Zápisu z dílčího přezkoumávání hospodaření obce Lično za ob-
dobí 1. 1. 2017 – 29. 11. 2017. Na jaře příštího roku bude přezkoumán zbytek roku 
od data 30. 11.2017. Podotýkám, že takovýto audit se provádí pravidelně každý rok 
a doposud nikdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

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

Úřední dny: Pondělí                  8.00 - 12.00                  13.00 – 17.00
  Středa                    8.00 - 12.00                  13.00 – 17.00
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Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lično
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Ze základní školy 

Jen jedenkrát v roce je sváteční čas,
kdy spěcháme domů a tišíme hlas;
kdy přejem všem jiným to nejhezčí jen,
kdy do srdce vstoupí nám vánoční sen.

Jen jedenkrát v roce je sváteční den,
den štědrý a vlídný všech tváří a jmen.
Den s duší tak čistou, že ten, kdo je sám,
má u stolu místo a patří dnes k nám.

  Pro závěrečný příspěvek do prosincového zpravoda-
je jsem si dovolila ocitovat slova z vánoční písně zpě-
vačky Hanky Zagorové,  a  kdyby  to  šlo,  připojila  bych 
k ní i její melodii. Sváteční vánoční čas máme skutečně 

na dosah a až čtenáři Zpravodaje budou pročítat jeho řádky, bude pravděpodobně 
jen pěknou vzpomínkou. 
  Stejně tak pro školáky,  jejich rodiče, další hosty a pro zaměstnance školy zůstal 
v paměti, na  fotografiích či natočených videích  letošní, v pořadí  již 2. vánoční  jar-
mark. Uskutečnil se ve středu dne 6. prosince 2017 a probíhal s malými přestávkami 
po celý den. A to tehdy, když se nakupující návštěvníci přesunuli do improvizovaného 
hlediště  jedné ze  tříd, aby si vyslechli vánoční zpívání všech žáků, které secvičila 
paní učitelka Kateřina Teplá.

  Do slavnostního programu jsme zařadili dramatizaci pohádky „Boudo, budko,“ kte-
rou s dětmi z 1. ročníku připravila asistentka pedagoga paní Kateřina Špirková. V od-
poledním bloku jsme přivítali milé hosty – paní Mílu Láliovou z rychnovského Déčka 
a její svěřence, kteří předvedli krásné taneční vystoupení v andělských i čertovských 
převlecích. Některé dívenky z naší MŠ a ZŠ totiž od října navštěvují kroužek moder-
ního tance (street dance) v Třebešově a přišly se poprvé se svým uměním pochlubit. 
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  Vraťme se zpět k jarmarku samotnému. Hodně úkolů si na svá bedra naložila vy-
chovatelka ŠD a učitelka v jedné osobě slečna Lucie Remešová. Vymýšlela, hledala 
náměty, sháněla, nakupovala a fotografovala. Pomocnou ruku přiložili i žáci ZŠ, děti 
z kroužku ŠIKULOVÉ, paní učitelka Teplá a zejména pak ochotní  rodiče  i prarodi-
če, kteří se do akce zapojili nevídanou měrou. Proto bylo na  jarmarku co nabízet! 
Role prodávajících se již tradičně ujali žáci 5. ročníku, budoucí absolventi naší školy. 
Jako poděkování pro milé hosty byly připraveny malé keramické ozdobičky pro štěstí 
z vlastní pece a sladké posezení u kávy, čaje, voňavého punče a výborného vánoč-
ního cukroví, které pekly šikovné maminky, babičky i zaměstnankyně školy. 

  Velký dík náleží v závěru paní školnici Anně Bašové, kterou čekal již tradičně velký 
úklid po veškerém konání.  Škoda jen, že se prostory určené k zorganizování celé 
akce nedají zvětšit; málo místa pak klade vyšší nároky jak na organizátory, vystupu-
jící školáky, tak i na přítomné hosty. 
  Druhý den jsme vyměnili školní lavice za autobusová sedadla, abychom vyjeli spo-
lečně s MŠ na adventní výlet, tentokrát do Hrádku u Nechanic a do třebechovického 
Betléma. I zde na nás dýchla předvánoční a vánoční atmosféra a uvědomění si, že 
kalendářní rok 2017 počítá poslední dny.
  Do  toho nového s  letopočtem 2018 si Vám dovoluji popřát  jménem všech žáků 
a zaměstnanců školy pevné zdraví, rodinnou pohodu, štěstí a taktéž dobrou spolu-
práci s námi.                            
P. S. Vánoční omalovánka v úvodu příspěvku se nabízí k vymalování.

 Mgr. Marta Kopecká, ředitelka ZŠ a MŠ Lično
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Mateřská škola

  Kalendářní rok 2017 se blíží ke svému závěru, poslední měsíc si užívají především 
naši nejmenší. Aby jim těšení na Ježíška a otvírání okének v adventním kalendáři co 
nejrychleji utíkalo, snažíme se dětem pobyt v mateřské škole vedle práce zpestřit 
zábavou, hrou a již tradičním adventním výletem.

Advent odstartovala pohádka „O sněhové vločce“

Barborka nechala za oknem punčo-
chy – pro kluky i pro holky
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Přišel i Mikuláš s čertem

Již 13. adventní výlet – tentokrát do Hrádku u Nechanic
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Vánočně vyzdobený zámek se nám moc líbil

Třebechovický Betlém patří k Vánocům
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TJ SOKOL Lično

  Nyní čekají děti dvě posezení u vánočního stromečku. První pro rodiče a druhé 
pro seniory. Chtějí ukázat, co se všechno naučily, pochlubit se vyzdobenou školkou 
a do předvánočního shonu vnést trochu pohody.

Děkujeme:
- Obecnímu úřadu za uvolněné finanční prostředky na nákup nábytku (skříně na po-
můcky, stolky a židličky do jídelny MŠ a stoly do jídelny ZŠ), didaktických pomůcek 
a hraček

- rodičům za jejich pomoc, přízeň a podporu při zajišťování školních akcí a za dárky, 
které věnovali dětem do mikulášských balíčků.

  Přejeme  všem  čtenářům  nádherné  Vánoce  plné  pohody,  lásky,  splněných  snů 
a do nového roku hlavně zdraví, lásku a štěstí.

Na nebi létají
v podvečer andělé,

pod bílou peřinou spí celá zem.
Šťastné a veselé Vánoce všem.

 Děti a zaměstnanci mateřské školy

Sportování
Tenisový turnaj ve čtyřhrách
  V sobotu 7.10.2017 se uskutečnil na místním sportovišti 
Sokolík tradiční turnaj ve čtyřhrách, kterého se zúčastnilo 
18 hráčů. Ti byli  rozlosováni do dvou skupin po čtyřech. 

Dále pak první dvě dvoji-
ce  postoupily  do  finálové 
skupiny a týmy na 3. a 4. 
místě  do  skupiny  útěchy. 
Nejlepším dvojicí byli Míra 
Klapal  a  Tomáš  Voda, 
druzí skončili Sláva Císař 
a  Martin  Koráb,  na  třetí 
příčce  skončila  dvojice 
Milan Dostál  a  Jirka Hla-
váček.
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Bowling
  V  sobotu  2.12.  jsme  zorganizovali  bowlingovou  soutěž  pro  jednotlivce  v Týništi 
nad Orlicí. V příjemném prostředí se dvěma dráhami se o nás tamní personál velmi 
dobře postaral a nejen po stránce sportovní, také pohoštění bylo na vysoké úrovni. 
Pozvali jsme všechny, kteří nám v letošním roce pomáhali při pořádání všech našich 
akcí. Chtěli jsme tímto způsobem poděkovat. Sešlo se nás 24 a všem se bowling líbil.
  Ostatní sportovní aktivity v tomto čase se odehrávají již jenom v tělocvičně. Pravi-
delnými návštěvníky jsou ženy, novou kategorií rodiče s dětmi, škola a školka a také 
jednotlivci utužující svoji tělesnou kondici.
 
  Úplně posledním sportovním podnikem v letošním roce bude Silvestrovský po-
chod, na který Vás už dnes zveme. Start bude ve 12:30 u tělocvičny a trasa povede 
směrem k Velké Ledské, za lesem odbočíme do malebných zákoutí Podliského mlý-
na, pod Třebešovem odbočíme na cyklostezku směr Černíkovice. Zastávka na ob-
čerstvení bude v restauraci ve sportovním areálu v Černíkovicích. 

Pracovní činnost
 Ve čtvrtém čtvrtletí  jsme se více   než sportu věnovali práci. Běžné údržbě,  tzn. 
např.  sečení  travnatých  ploch,    likvidaci  plevele  a mechu  na  umělé  trávě,  úklidu 
v ocelové kůlně – likvidaci starého a neupotřebitelného materiálu (nábytku, židlí, že-
leza aj. „verků“). Sportoviště jsme zazimovali, sítě, sloupky, branky, lavičky ad. vyba-
vení jsme uklidili do kůlny. Dále, na traktůrku nám provedl generální opravu sečení 
Aleš Padrián a nyní, ač už má hodně za sebou (traktůrek), doufáme, že bude ještě 
dlouho sekat. Je to velký pomocník a na pokosené hřiště a okolí, to je jiné podívání. 
Ke konci listopadu jsme zakoupili palubky na klubovnu u hřiště, aby po rekonstrukci 
střechy byla nejen pěkná, ale i úplná..
  Minulou zimu byla potíž s čerpadlem na  ledování a  tak  jsme přistoupili ke zjiš-
ťování příčin. Velmi brzy jsme odhalili v čem problémy spočívají. Po desítkách let 
fungování neplnily správně funkci ucpávky, ložiska se zadírala a s motorem to bylo 
obdobné. Rozhodli jsme se k nákupu nového, moderního, výkonnějšího a tzv. bez-
údržbového. Čerpadlo je již na místě, proběhly i další práce nutné k přípravě kluziště 
a zima může začít.. Každý pátek se po  18. hodině scházíme v klubovně, abychom 
byli spolu v kontaktu, když jsou nyní, věříme že dočasně, zavřeny hospůdky v Ličně. 
Přijďte mezi nás.
  Hlavním úkolem našeho pracovního snažení pro rok 2017 byla rekonstrukce osvět-
lení v tělocvičném sále. Úkol byl splněn 29. listopadu a naši tělocvičnu nyní osvětlují 
tři nová moderní stropní  tělesa se  třemi  trubicemi  (dříve  tři po dvou). Osm žárov-
kových světel na stěnách bylo demontováno, vyčištěno od prachu a nánosů barvy 
po malování, upraveno a osazeno novými „ledkovými“ žárovkami s vyšší svítivostí 
a podstatně nižší energetickou náročností. Přijďte si zacvičit a uvidíte ten rozdíl...    
  Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za podporu a spolupráci v roce 2017, pře-
jeme Vám radostné a klidné Vánoce a v novém roce 2018 hodně zdraví, pohody 
a sportovních radostí...  TJ Sokol Lično



Trocha poezie 

ADVENT
Čas adventní

ozdobí větve z chvojí
do věnce spletený.

Čtyři svíčky 
v něm stojí,
čtyři týdny,

v čase nedělním,
jedna po druhé

se rozsvěcí.

Nastal čas zrození
Boží hod vánoční.

V BETLÉMĚ
Na seně v Betlémě

Ježíšek spinká,
panenka Maria

kolébá v jesličkách synka.

Zvěst o této novině
na všechny strany letí,

že se v Betlémě na seně
 narodil Ježíšek malý.

Procesí k Betlému
v zástupu spěchá,

spatřit chce Ježíška,
jak sladce spinká.

MIKULÁŠ
Dneska večer až se setmí

přijde k nám Mikuláš,

čtyři čerti, jeden anděl
vedle něho budou stát.

Čerti budou chlupatí
od hlavy až po paty.

Anděl v bílém, v koši dárky
Mikuláš je rozdá, hodným 

dětem.

Jan Dawidko

15

Čerpání dotace od obce z prostředků firmy BEAS na sportovní činnost a tělovýchovu
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SDH Lično

Jak hasiči v Ličně začínali 
  V roce 1880 byla založena v naší podorlické oblasti hasičská 
župa číslo 15 nazvaná ORLICE se sídlem v Kostelci n. O. Roku 
1898 byla rozdělena na dvě části, a sice na župu STRÁŽ NA VÝ-
CHODĚ a na župu ORLICE. V župě ORLICE bylo sedm okrsků: 
I. borohrádecký, II. chlenský, III. kostelecký, IV. ličenský, V. pot-
štejnský, VI. sudslavský a VII. týnišťský. Nejstaršími hasičskými 

sbory byly Rychnov n. Kn. a Kostelec n. Orl., oba byly založeny v roce 1871. V roce 
1873 vznikly tyto sbory v Týništi n. O. a Vamberku, v roce 1875 v Dobrušce, o rok 
později v Opočně a Očelicích a konečně v roce 1888 v Ličně.
  A když historie - přikládáme nejstarší fotografii našeho sboru z roku 1936. 

Zleva stojí: Kopecký František, Plašil  Jan (co bydleli Staňkovi), Hartman Jan, Kubec 
Jaroslav (Úvoz), Votroubek František, Koráb Václav, Sirový Antonín, Falta Jan (4), 
Dostál Jaroslav (Draha), Šmída Josef (Na  Potoce), Červinka Jan (Dostálovi), Tka-
dlec František (Draha) Fotografii poskytl - Josef Falta.

Zásah ličenských hasičů 29. 10. 2017 
Českem se prohnala vichřice Herwart o nebývalé síle. Vyžádala si dva životy a velké 
škody na majetku. Následky jejího řádění se nevyhnuly ani našemu okolí. Na štěstí 
se jednalo pouze o majetkové újmy. Výjezdová jednotka odstraňovala spadlé stromy 
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na komunikace. První výjezd směřoval na Ledskou a další spadlé stromy likvidovalo 
naše výjezdové družstvo na cestě mezi Ostašovicemi a Ježkovicemi. Pak hasiči po-
kračovali v uvolnění cesty do Křivic.

 Dalším přírůstkem do výzbroje hasičů se stal tzv. „Krtek“.  Je to zaříze-
ní tvaru špice s tryskami, které dokáže po napojení na hadici čistit odpadní potrubí. 
Krtek byl pořízen za zlomkovou cenu a bude určitě přínosem pro potřeby občanů. 
Zařízení  se cvičně odzkoušelo například při  čištění odpadů odtoku na sportovním 
areálu do regulace a výsledek byl nad očekávání velice dobrý.

 Opět se uskuteční valná hromada, a to 13. 1. 2019.  Konat se bude tento-
krát přímo v prostorách hasičské zbrojnice.

 Blíží se závěr roku 2017 a my začínáme hodnotit, co se nám v minulém roce 
povedlo či nepovedlo. Dáváme si předsevzetí do roku příštího.  Některé věci můžeme 
ovlivnit, některé však ne, ale to je život, který musíme v tomto směru brát tak, jak je. 

 Za výbor ličenských hasičů Vám do nového roku 2018 přeji hodně zdraví, 
štěstí, pohody a splnění právě těch Vašich předsevzetí.

Za výbor SDH Lično
Václav Kopecký
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Rozloučili jsme se
Jméno   Bydliště
Božena Dostálová              Lično

Čest její památce!

Naši oslavenci
Jméno        Bydliště
94 let 
Libuše Sršňová  Lično
93 let 
František Štěpánek  Lično
85 let 
Božena Talavašková  Lično
Miroslava Valentová  Lično
83 let 
Josef Červinka  Lično
80 let 
Anna Bašová  Lično
Karel Baše  Lično
Anežka Tkalcová  Lično
70 let 
Jana Šabatová  Lično
Jaroslav Falta  Lično
60 let 
Josef Janeček  Radostovice
Marie Hartmanová   Lično
50 let 
Josef Tošovský  Lično

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2017

Přistěhovali se
Jméno        Bydliště
Žaneta Vlčková  Lično
Richard Fišer  Lično
Sychrovi  Lično
Marika Secká  Lično
Bečkovi  Lično
Vosáhlovi  Lično
 

Nové spoluobčany mezi námi
srdečně vítáme!

 Z celého srdce všem přeji veselé 
Vánoce, v novém roce hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti! 
  Chtěla bych poděkovat svým kolegy-
ním  ze  SPOZu,  panu  starostovi,  paní 
Šedové a v neposlední řadě paní Fňou-
kové za vzornou spolupráci.

Za SPOZ Lenka Podolská
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Projekt Green Future
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