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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1.	 rozpočtové	opatření	č.	7	a	č.	8	na	rok	2017
2.	plán	inventur	na	rok	2017	a	jmenování	inventarizačních	komisí

a schvaluje:
1.	doplněný	program	dnešního	zasedání	o	body:

●	č.	2.	složení	slibu	náhradního	zastupitele;
●	č.	6.	schválení	žádosti	pí	Marie	Kopecké	o	byt	s	pečovatelskou	službou;
●	č.	15.	schválení	dodatku	ke	smlouvě	o	poskytování	služeb	–	svoz	komunální-
ho	odpadu	a	návrhovou	komisi	ve	složení	pí	Martina	Krystufová	a	p.	Roman	
Škop;

2.	veřejnou	volbu	předsedy	finančního	výboru	a	člena	finančního	výboru;
3.	za	 předsedkyni	 finančního	 výboru	 pí	 Moniku	 Hejnovou	 a	 výplatu	 odměny	

za	funkci	předsedy	finančního	výboru	ode	dne	19.	12.	2017;
4.	za	člena	finančního	výboru	p.	Jiřího	Knoppa	a	výši	odměny	pro	člena	finanční-

ho	výboru	700,-	Kč/měsíc	ode	dne	19.	12.	2017;
5.	odměny	neuvolněných	členů	zastupitelstva	obce:
				1.	-	místostarosta:	5.000,-	Kč
         -	předseda	výboru/komise:	1.000,-	Kč
         -	člen	finančního	výboru:	700,-	Kč
         -	člen	kontrolního	výboru:	700,-	Kč
         -	člen	zastupitelstva	bez	dalších	funkcí:	450,-	Kč;
				2.	odměna	bude	poskytována	ode	dne	1.	1.	2018,	v	případě	nástupu	náhradní-

ka	na	uvolněný	mandát	člena	zastupitelstva	obce	bude	odměna	poskytována	
od	1.	dne	měsíce	následujícího	po	vzniku	mandátu.	V	případě	personální	změ-
ny	v	obsazení	 jednotlivých	 funkcí	náleží	odměna	od	1.	dne	měsíce	následu-
jícího	po	zvolení	(jmenování)	neuvolněného	člena	zastupitelstva	do	příslušné	
funkce;

	 3.	 souběh	 funkcí	 -	 při	 kumulaci	 výkonu	 funkcí	 neuvolněného	 místostarosty	 
a	funkce	předsedy	výboru,	člena	výboru	zastupitelstva,	nebo	zvláštního	orgá-
nu	obce	se	vyplácí	pouze	odměna	za	jednu	z	těchto	funkcí	podle	toho,	za	kte-
rou	náleží	nejvyšší	odměna;

6.	žádost	pí	Marie	Kopecké	o	byt	s	pečovatelskou	službou.	Zároveň	obec	sou-
hlasí	s	poskytnutím	dotace	ve	výši	24.	000	Kč	dle	Pravidel	pro	uzavírání	ná-
jemních	 smluv	 na	 byty	 v	 domech	 s	 pečovatelskou	 službou	 v	Rychnově	 nad	
Kněžnou;

7.	přijetí	finančního	daru	ve	výši	Kč	200.000,-	od	firmy	BEAS	SUN	s.	r.	o.	na	účely	
tělovýchovné	a	sportovní,	na	podporu	a	ochranu	mládeže,	na	financování	kul-
tury	a	školství;

8.	střednědobý	výhled	rozpočtu	Obce	Lično	na	roky	2019	–	2021;
9.	pravidla	rozpočtového	provizoria	na	rok	2018;

ze dne 19. 12. 2017
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10.	závazný	ukazatel	hospodaření	příspěvkové	organizace	Základní	škola	a	Ma-
teřská	škola	Lično:	celková	dotace	od	zřizovatele	na	rok	2018	ve	výši	860	tis.	
Kč,	elektrická	energie	ve	výši	200	tis.	Kč,	plyn	80	tis.	Kč	a	voda	13	tis.	Kč;	

11.	rozpočtové	opatření	č.	9	na	r.	2017;
12.	prodej	pozemku	p.	č.	186/6	o	výměře	33	m2,	 	ostatní	plocha,	v	Kú	Lično	pí	

Vilemíně	Kolářové	za	25	Kč/m2.	Kupující	dále	uhradí	náklady	na	vklad	do	ka-
tastru	nemovitostí;

13. prodej	pozemku	p.	č.	653/54,	jiná	plocha,	o	výměře	8	m2,	oddělenou	geome-
trickým	plánem	(GP)	č.	312-13/2016	z	parcely	653/32	 -	ostatní	komunikace	
v	Kú	Lično	pí	Mgr.	Janě	Rejskové	za	25	Kč/m2.		Kupující	dále	uhradí	částečné	
náklady	na	pořízení	GP	a	náklady	na	vklad	do	katastru	nemovitostí;

14. prodej	 nově	 vzniklých	 pozemků	p.	 č.	 653/53	 o	 výměře	 9	m2	 a	 p.	 č.	 653/55	
o	výměře	1	m2,	oddělených	GP	č.	312-13/2016	z	parcely	p.	č.	653/32	-	ostatní	
komunikace,	v	Kú	Lično,	pí	Sandře	Pilné	za	25	Kč/m2.	Kupující	dále	uhradí	
částečné	náklady	na	pořízení	GP	a	náklady	na	vklad	do	katastru	nemovitostí;

15. prodej	pozemku	p.	č.	653/32	o	výměře	91	m2,	oddělený	GP	č.	312-13/2016	
z	parcely	653/32	-	ostatní	komunikace,	v	Kú	Lično	pí	Jarmile	Sejkorové	za	25	
Kč/m2.	 Kupující	 dále	 uhradí	 částečné	 náklady	 na	 pořízení	 GP	 a	 náklady	
na	vklad	do	katastru	nemovitostí;

16. prodej	těchto	pozemků:
-	 nově	vzniklou	parcelu	p.	č.	727/13,	ostatní	komunikace,	o	výměře	3	m2,	od-

dělenou	geometrickým	plánem	(GP)	č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	727/4,	ostatní	
komunikace,	v	katastrálním	území	(Kú)	Lično,	za	15,99	Kč/m2;

-	 nově	vzniklou	parcelu	p.	č.	3214/2,	ostatní	plocha	–	zeleň,	o	výměře	52	m2,	
oddělenou	GP	č.	 j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3214,	ostatní	plocha	–	zeleň,	v	Kú	
Lično,	za	12,54	Kč/m2;

-	 nově	 vzniklou	parcelu	p.	 č.	 3214/3,	 ostatní	 plocha	–	 zeleň,	 o	 výměře	7	m2,	
oddělenou	GP	č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3214	v	Kú	Lično,	za	12,54	Kč/m2;

-	 nově	vzniklou	parcelu	3305/2,	ostatní	plocha	–	zeleň,	o	výměře	3	m2,	oddě-
lenou	GP	č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3305,	ostatní	plocha	–	zeleň,	v	Kú	Lično,	
za	12,54	Kč/m2;

-	 nově	vzniklou	parcelu	3476/2,	ostatní	plocha	–	zeleň,	o	výměře	15	m2,	oddě-
lenou	GP	č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3476,	ostatní	plocha	–	zeleň,	v	Kú	Lično,	
za	12,54	Kč/m2;

-	 nově	vzniklou	parcelu	3476/3,	ostatní	plocha	–	zeleň,	o	výměře	29	m2,	oddě-
lenou	GP	č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3476,	ostatní	plocha	–	zeleň,	v	Kú	Lično,	
za	12,54	Kč/m2;

-	 nově	vzniklou	parcelu	3608/2,	 travní	porost,	 o	 výměře	7	m2,	 oddělenou	GP	 
č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3608,	travní	porost,	v	Kú	Lično,	za	12,54	Kč/m2;

-	 nově	vzniklou	parcelu	3608/3,	 travní	porost,	 o	 výměře	1	m2,	 oddělenou	GP 
č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3608,	travní	porost,	v	Kú	Lično,	za	12,54	Kč/m2;

-	 nově	vzniklou	parcelu	3619/2,	travní	porost,	o	výměře	16	m2,	oddělenou	GP		 
č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3619,	travní	porost,	v	Kú	Lično,	za	12,54	Kč/m2;

-	 nově	vzniklou	parcelu	3619/3,	travní	porost,	o	výměře	11	m2,	oddělenou	GP	 
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č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3619,	travní	porost,	v	Kú	Lično,	za	12,54	Kč/m2;
-	 nově	vzniklou	parcelu	3707/2,	ostatní	komunikace,	o	výměře	2	m2,	oddělenou	

GP	č.	j.:	682/2017-607	z	p.	č.	3707,	ostatní	komunikace,	v	Kú	Lično,	za	12,54	
Kč/m2.

	 Kupujícím	je	Povodí	Labe,	státní	podnik	za	celkovou	částku	1840	Kč.	Kupující	
hradí	návrh	na	vklad	do	katastru	nemovitostí.

17.	zrušení	Doplňku	č.	1	jednacího	řádu	zastupitelstva	obce	Lično;
18.    dodatek	 ke	 smlouvě	 o	 poskytnutí	 služeb	 –	 svoz	 komunálního	 odpadu 

    –	s	firmou	Marius	Pedersen	a.	s.	a	pověřuje	starostu	podpisem	smlouvy.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1.	 program	 veřejného	 zasedání	 a	 návrhovou	 komisi	 ve	 složení	 p.	 Jaroslav	 

Tomas	a	p.	Jan	Voda;
2.	 řád	veřejného	pohřebiště	v	Ličně;
3.	 prodej	akcií	ČSAD	Ústí	nad	Orlicí	za	500	Kč/kus	pí	Kateřině	Kratochvílové,	nar.	

8.	7.	1975	za	celkovou	cenu	Kč	6.000,-	a	pověřuje	starostu	podpisem	smlouvy;
4.	 podání	žádosti	o	dotaci	z	Programu	obnovy	venkova	Královéhradeckého	kraje	

na	vybudování	parkoviště	a	opravu	chodníků	v	obci	a	souhlasí	s	dofinancová-
ním	nákladů	z	vlastních	zdrojů	dle	pravidel	programu.

ze dne 22. 2. 2018

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1.	 složení	slibu	p.	Jiřího	Knoppa,	Lično	125;
2.	 informaci	o	pronájmu	části	nemovitosti	č.	p.	3	v	Ostašovicích	;

a schvaluje:
1.	 program	veřejného	zasedání	a	návrhovou	komisi	ve	složení	p.	Mgr.	Jan	Plašil	

a	p.	Roman	Škop;	
2.	 odměnu	 p.	 Jiřímu	 Knoppovi,	 jako	 členovi	 finančního	 výboru,	 ve	 výši 

700	Kč/měsíc	ode	dne	15.	3.	2018;
3.	 závazný	ukazatel	rozpočtu	na	rok	2018;
4.	 rozpočet	Obce	Lično	na	rok	2018	včetně	dotací	a	finančních	darů	s	doplněním:	

ODPA	2310	pol.	5329	dotace	Svazek	obcí	Dřížná	ve	výši	50	 tis.	Kč	a	ODPA	
6171	pol.	5169	navýšení	služeb	na	ochranu	osobních	údajů	o	20	tis.	Kč;

ze dne 15. 3. 2018



5

5.	 hospodaření	příspěvkové	organizace	za	r.	2017	a	závazný	ukazatel	rozdělení	 
a	použití	hospodářského	výsledku	z	r.	2017:	
a)	rezervní	fond	zřizovatel	–	21.161,24	Kč	–	použití:	doplatek	elektrické	energie	

a	plynu	v	r.	2018
b)	rezervní	fond	PO	–	5.984,06	Kč

6.	 poptávkové	řízení	s	názvem	„Lično	-	Dopravní	automobil	s	přívěsem	nákladním“	
a	výsledek	poptávkového	řízení	a	pověřuje	starostu	podpisem	smlouvy	s	firmou	
Vesta	Auto	Corson	s.	r.	o.

Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Oprava komunikace II/320 Voděrady - Lično

	 V	letošním	roce,	konkrétně	dne	9.	4.	2018	započala	druhá	etapa	opravy	komu-
nikace	II/320	mezi	obcemi	Voděrady	a	Lično.	Tato	oprava	bude	provedena	včetně	
úplné	opravy	mostu	přes	řeku	Bělou,	směrem	na	Třebešov,	nebo	Libel.	Z	toho	je	
patrné,	že	cestování	z	Lična	do	Rychnova	nad	Kněžnou	či	do	Kostelce	nad	Orlicí	
bude	pro	obyvatele	Lična	značně	složitější.	Objízdné	 trasy	při	cestě	do	Rychno-
va	nad	Kněžnou	povedou	přes	Uhřínovice	a	Černíkovice,	objízdná	trasa	směrem	
do	Kostelce	nad	Orlicí	povede	přes	Hoděčín,	Velkou	Ledskou	na	Častolovice.	Bo-
hužel	 v	 době,	 kdy	 píši	 tento	 příspěvek,	 nemám	 k	 dispozici	 příslušné	 rozhodnutí	
od	Městského	úřadu	Rychnov	nad	Kněžnou,	Odbor	výstavby	a	životního	prostředí.	
Jakmile	budu	 toto	 rozhodnutí	mít	 k	dispozici,	 zveřejním	 jej	 obvyklým	způsobem.	
Ukončení	opravy	bude	v	červnu	2018.
	 Jak	jsem	již	předeslal	v	loňském	roce,	tak	i	letos	proběhne	výměna	stávající	ka-
nalizace,	vedoucí	pod	opravovanou	komunikací,	za	kanalizaci	novou.	Tato	oprava	
bude	plně	hrazena	z	rozpočtu	obce.	Výkopy	by	měly	být	prováděny	takovým	způ-
sobem,	aby	nebyl	narušen	harmonogram	opravy	komunikace	a	aby	se	obyvatelé	
mohli	vždy	dostat	k	sobě	domů.	
	 Dále	 je	 v	 letošním	 roce	plánována	výstavba	parkoviště	na	Hůrce.	Zahájení	 pří-
slušných	prací	 započne	 ještě	 v	měsíci	 dubnu	 tohoto	 roku.	Výstavba	parkoviště	 je	
důležitá,	jelikož	auta	jsou	na	Hůrce	parkována	na	komunikacích,	na	chodnících	a	dal-
ších	místech.	Musím	připomenout,	že	na	žádost	obyvatel	bydlících	na	Hůrce,	bylo	
sídliště	osazeno	značkou	„Obytná	zóna“.	Jak	všichni	motoristé	vědí,	v	obytné	zóně	
je	možné	parkovat	pouze	na	parkovišti.	To	je	hlavním	důvodem	pro	vybudování	par-
koviště.	Takže	již	nebude	možné	na	Hůrce	parkovat	kdekoliv,	například	na	chodníku	
nebo	komunikaci	před	domem,	ale	pouze	na	vyhrazeném	parkovišti,	nebo	u	sebe	
na	vlastním	pozemku.	Nově	bude	vybudováno	13	parkovacích	míst,	tento	počet	by	
měl	pokrýt	parkovací	potřebu	místních	obyvatel.	Důležité	je	si	uvědomit,	pokud	dojde	
k	poškození	zaparkovaného	vozidla	mimo	parkoviště	například	vozidlem	svozu	ko-
munálního	odpadu,	nebo	traktorem	vyhrnujícím	sníh,	bude	s	největší	pravděpodob-
ností	nehoda	vyřešena	tak,	že	vozidlo	parkovalo	v	místě,	kde	nemá	parkovat	a	řidič	
vozidla	svozu	komunálního	odpadu	nemůže	být	viněn.	O	případné	náhradě	škody	
bude	samozřejmě	rozhodovat	pojišťovna,	ale	dovedu	si	představit,	že	majitel	špatně	
zaparkovaného	vozidla	může	být	krácen	na	případné	náhradě	škody.
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	 Jakmile	 bude	 parkoviště	 vybudováno,	 započne	 oprava	 rozbitého	 chodníku	 od	 
č.	 p.	 106	 k	 č.	 p.	 112	 v	 Ličně	 na	Hůrce.	Tento	 chodník	 je	 značně	 poškozen,	 ční	
z	něho	části	železné	armatury,	což	je	pro	chůzi	nebezpečné.	
	 Po	opravě	chodníku	bude	přikročeno	k	vybudování	štěrbiny	na	komunikaci	smě-
rem	z	Lična	do	Radostovic.	Štěrbina	bude	vybudována	u	č.	p.	79	v	Ličně	tak,	aby	
zachytila	povrchovou	vodu,	tekoucí	po	komunikaci	a	odvedla	ji	do	kanalizace.	Ne-
mělo	by	tak	docházet	k	tomu,	že	voda	tekoucí	od	Radostovic	teče	po	komunikaci	
až	do	Lična	na	náves.	
	 Loni	jsem	na	stránkách	zpravodaje	sdělil,	že	obec	plánuje	výstavbu	nového	chod-
níku	od	č.	p.	4	k	č.	p.	75	v	Ličně	(od	Faltových	k	bývalé	hospodě).	Nyní	mohu	sdělit,
že	po	výstavbě	parkoviště,	opravě	chodníku,	vybudování	štěrbiny	bude	zahájena	
výstavba	tohoto	nového	chodníku.	Pokud	vše	proběhne	v	předpokládaných	termí-
nech,	tak	výstavba	chodníku	bude	zahájena	v	květnu	tohoto	roku.	

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Drobné připomínky

	 Dovoluji	si	připomenout,	že	poplatek za odpady je splatný do 30. dubna	tohoto	
roku.
	 Dále	apeluji	na	důslednější	třídění	odpadu	a	sešlapávání	plastových	lahví.	Na	ka-
ždé	popelnici	je	vyznačeno	vše,	co	do	ní	patří.	Pokud	nenaleznete	na	popelnici	to,	
co	chcete	vyhodit,	je	nutné	tento	odpad	vhodit	do	směsného	komunálního	odpadu	
(do	své	popelnice	doma).
	 Zároveň	důrazně	žádám,	aby	elektrospotřebiče	nebyly	vhazovány	do	kontejneru	
na	kov.	Valná	většina	elektrospotřebičů	v	konečném	důsledku	obsahuje	daleko	více	
plastu,	než	kovu.	Pro	elektrospotřebiče	je	určen	svoz	elektroodpadu.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2018

20. 4. 2018 – 22. 4. 2018		jarní	termín
  7. 9. 2018  –  9. 9. 2018		podzimní	termín

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu

26. 4. 2018		jarní	termín	takto:
Ostašovice………………………………15.30	hodin
Lično	–	Draha…………………………..      15.45	hodin
Lično	–	Hůrka	………………………….	16.00	hodin
Lično	–	Prodejna………………………..16.15	hodin
Radostovice..……………………….…..     16.30	hodin
13. 9. 2018	podzimní	termín	(hodina	bude	upřesněna).

Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično
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Ze základní školy

	 V	dnešním	příspěvku	se	vracím	do	období	leden	–	březen	2018,	ke	kterému	se	
váže	spousta	zajímavých	aktivit	pořádaných	naší	školou.	Chceme	jimi	dětem	zpří-
jemnit	běžné	pracovní	dny	naplněné	zvládáním	školních	a	domácích	povinností.	
Spisovatel	a	pohádkář	H.	Ch.	Andersen	kdysi	řekl:	
 „Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme 
všedními věcmi.“                  
 Pro	 dospělé	 se	 proto	 některé	 aktivity	 zdají	 být	 běžné,	 dětem	 však	 přinášejí	
spoustu	zážitků,	zábavy	i	poučení.	Předkládám	Vám	některé	z	nich	k	nahlédnutí.

LEDEN
 V	úterý	23.	1.	2018	pro-
běhla	 během	 dopoledne	
nejprve	v	MŠ	a	poté	v	ZŠ	
hodina tanečně pohybo-
vé výchovy.	Využili	 jsme	
zajímavé	 nabídky paní 
Míly Laliové z rychnov-
ského Déčka,	 která	 tak-
též	 celou	 hodinu	 vedla.	
Do	aktivit	 se	 s	 nadšením	
zapojili	všichni	zúčastnění	
chlapci	a	dívenky.
	 Ve	 čtvrtek	 dne	 26.	 
1.	 2018	 probíhalo	 v	 naší	

ZŠ	 natáčení pořadu Šikulové. 
Pracovníci	 ČT	 1	 z	 Ostravy	 uká-
zali	 našim	 školákům,	 kolik	 práce	
a	 času	 vyžaduje	 natočení	 jednoho	
dílu	 tohoto	 pořadu,	 který	 se	 pravi-
delně	vysílá	na	Déčko.	Poděkování	
patří	 všem zúčastněným dětem 
za vzorné chování a trpělivost, 
paní učitelce Remešové za za-
jištění a zorganizování akce, pí 

učitelkám Remešové a Teplé za zajištění občerstvení ve škole, kolektivu ŠJ 
za výborný oběd, na kterém si všichni pochutnali.

ÚNOR
	 V	 tomto	 měsíci	 jsme	 zakončili	 plavecký	 výcvik	 a	 začali	 jsme	 se	 připravovat	
na	kurz	lyžařský.	
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	 Nejprve	 jsme	 si	 však	 připomněli	ob-
dobí masopustu.	 V	 úterý	 20.	 2.	 2018	
jsme	se	vydali	do	tělocvičny,	kde	se	zú-
častněné	masky	pěkně	protáhly	na	pře-
kážkové	dráze	a	pak	následovala	disko-
téka.	Dívky	se	vrhly	do	 tance	a	chlapci	
do	fotbalu!
	 Poté	 nastal	 den	 D	 –	 pondělí	 26.	 2.	
2018	 -	 a	 s	 ním	 týdenní	 lyžařský	 kurz	
SOPTÍKOVO LYŽOVÁNÍ	 v	 Olešnici	
v	 Orl.	 horách.	 Po	 loňských	 zkušenos-
tech	 jsme	 se	 všichni	 velmi	 těšili,	 ale	
letošní	ročník	nám	připravil	několik	pře-
kážek.	 Lyžovalo	 se	 v	 přímo	 nelidských	
podmínkách	-		teploty	okolo	–	15°	C,	stu-
dený	vítr	s	ostrými	sněhovými	vločkami	
a	mráz	pronikající	až	do	kostí.	Lyžařská	
škola	letos	naplnila	kurz	větším	počtem	
účastníků	než	vloni,	takže	i	čekací	doby	
u	vleků	se	protáhly.	Sněhu	bylo	sice	více	
než	 vloni,	 byl	 však	 umrzlý	 a	 jízda	 byla	
tím	pádem	rychlejší.	Protože	změna	je	život,	přihlásili	jsme	se	pro	příští	školní	rok	
do	lyžařské	školičky	v	Sedloňově	a	budeme	moci	srovnávat.

BŘEZEN
	 V	úterý	dne	13.	3.	2018	se	v	odpoledních	hodinách	v	naší	ZŠ	konala	Jarní tvořivá 
dílna.	Příchozí	zájemci	si	mohli	vybrat	pletení	oválných	košíků	z	pedigu	nebo	vyrábění	
domovní	kachle	z	keramické	hlíny.	Naše	lektorky/paní	učitelky	Káťa	Teplá	a	Lucka	Re-
mešová	se	tohoto	úkolu	zdárně	zhostily,	o	čemž	svědčí	přiložené	fotografie.	Poděko-
vání	náleží	také	p.	Romanu	Samkovi	za	výrobu	oválných	dřevěných	dýnek	do	košíků.
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	 Zájemci	z	 řad	našich	žáků	1.	 -	 	5.	 ročníku	se	v	pátek	dne	23.	3.	2018	zapojili	
do	akce	NOC s ANDERSENEM.	Letos	proběhl	již	18.	ročník	s	cílem	rozvíjet	a	pod-
porovat	dětské	čtenářství.	Zajímavé	setkání	probíhalo	od	17	do	19	hodin	pro	mladší	
žáky,	zatímco	ti	starší	mohli	zažít	pohádkovou	noc	přespáním	ve	zdech	starobylé	
školy	až	do	sobotního	rána.	Paní	učitelky	K.	Teplá	a	L.	Remešová	připravily	velmi	
hodnotný	a	zajímavý	program.	Poděkování	náleží	také	všem	ochotným	maminkám,	
které	přinášely	dětem	spoustu	dobrot	k	večeři	i	ke	snídani.
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	 V	sobotu	se	také	některé	naše	školačky	zúčastnily	soutěže	RYCHNOVSKÝ TA-
NEČEK.	Přestože	trénovaly	pouze	necelé	tři	měsíce,	velmi	se	snažily	a	moc	jim	to	
slušelo!

Pěkné jaro plné tvořivých aktivit, radosti, sluníčka a dobré nálady přeje 
všem čtenářům za všechny školáky Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy.

Mateřská škola

	 Letošní	zima	dětem	nena-
bídla	mnoho	možností	k	zim-
ním	radovánkám.	Koulovaček	
bylo	jen	několik	postavených	
sněhuláků	 také	 poskrovnu.	
Ve	školce	jsme	se	snažili	ka-
ždý	měsíc	nějak	zpestřit,	aby	
byl	 pro	 děti	 zajímavý,	 něco	
nového	 jim	přinesl,	něčím	 je	
potěšil	a	obohatil.
	 V	lednu	se	děti	vyřádily	při	
taneční	hodině	s	Mílou.
	 V	 jednom	 z	 únorových 
čísel	 Rychnovského	 deníku	
našli	rodiče	a	blízcí	předško-

láků	 své	 ratolesti	 v	 pro-
jektu	 „Naši	 předškoláci“.	
(Do	 mateřské	 školy	 děti	
přijela	 vyfotit	 redaktorka	
Deníku.)
	 Pohádka	 divadélka	
JÓJO		„	Zvědavá	pohád-
ka“	děti	nejen	pobavila…
	 Rej	masek	ve	školce
Soptíkovo	 lyžování	 -		
5denního	 výjezdového	
lyžařského	kurzu	v	Oleš-
nici	v	Orlických	horách.
se	 od	 26.	 února	 do	 2.	
března	zúčastnilo	7	dětí.	
Od	pondělí	do	čtvrtka	se	
i	úplní	začátečníci	formou	
hry	naučili	základům	lyžařského	umění.	V	pátek	(závěrečný	den	kurzu)	předvedly	
děti	 rodičům	a	příbuzným	své	 lyžařské	dovednosti,	 které	 se	 v	 tak	 krátkém	čase	
naučily.
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Po	jarních	prázdninách,	to	již	v	měsíci	březnu,	podle	zdejší	tradice	vymrskaly	holky	kluky.

Také	jsme	se	rozloučili	se	zimou	a	přivítali	jaro.
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Pohádkou	„Z	rozkvetlé	louky“	jsme	přivítali	jaro	podruhé….

	 Díky	 vstřícnosti	 rodičů	 děti	 prožily	 „barevný“	 Pašijový	 týden	 –	modré	 pondělí,	
žluté	úterý,	škaredá	(šedivá)	středa	a	zelený	čtvrtek.

	 Teď	 již	čeká	naše	předškoláky	příprava	k	zápisu	do	1.	 třídy,	 tzv.	Hra	na	školu,	
kterou	s	dětmi	zakončíme	návštěvou	základní	školy	a	účastí	na	vyučování.	Děti	si	
tak	vyzkouší,	jaké	je	opravdové	učení	a	na	co	se	mohou	za	několik	měsíců	těšit.

Všem	čtenářům	Zpravodaje	přejeme	krásně	prožité	jaro.

Děti a zaměstnanci mateřské školy
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TJ SOKOL Lično

	 Tělovýchovná	 jednota	 Sokol	 Lično	 vstoupila	 do	 nového	
roku	 2018	 s	 velkým	 očekáváním	 příchodu	 mrazivé	 zimy	
a	s	představami	o	bruslení,	o	hokejových	utkáních,	o	biatlonu	
a	dalších	 zimních	 radovánek,	 jako	 tomu	bylo	 vloni.	Realita	
však	byla	od	našich	přání	hodně	vzdálená.	Místo	 loňských	
šesti	týdnů	nám	bylo	dopřáno	bruslení	pouhých	deset	dní.

	 I	to	ale	považujeme	vzhledem	k	právě	skončené	zimě	za	úspěch.	Zároveň	jsme	
mohli	vyzkoušet	nové	čerpadlo	a	hlavně	v	sobotu	3.	3.	2018	byl	uspořádán	tradiční	
karneval	na	ledě.	Pro	děti	byly	připraveny	soutěže	a	hry	o	pamlsky	(střelba	na	bran-
ku,	slalom,	podjíždění	a	přeskakování	překážek,	“zabíjačka“,	baba,	slalom	a	další),	
kterými	 je	provedli	šašek	Honza	a	prasátko	Pepa.	Větší	kluci	hráli	celé	odpoledne	
hokej.	Po	karnevale	se	ještě	odehrál	zápas	taťků	proti	synům,	který	skončil	těsným	
vítězstvím	synů	(10:9).	Děkujeme	obci	za	ceny	věnované	do	soutěží,	a	především	
všem	co	se	podíleli	na	organizování	akce.	
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	 V	klubovně	se	pravidelně	v	pátek	schází	řada	místních	mladých	i	starších	přátel	
Sokola,	aby	porozprávěli	o	dění	ve	sportu,	v	obci.	Aby	shlédli	některé	z	vybraných	
sportovních	pořadů	našich	sportovců	doma	nebo	 také	na	zimní	olympiádě	v	Jižní	
Korei.	Klubovna	u	hřiště	nám	tak	nyní	nabízí	náhradu	za	momentálně	uzavřená	po-
hostinství.	V	pátek	24.	února	se	zde	konala	i	výroční	členské	schůze	TJ	Sokol,	která	
zhodnotila	naši	činnost	v	uplynulém	roce	2017.	

	 Kromě	všech	sportovních	a	společenských	akcí,	o	kterých	 jsme	Vás	pravidelně	
informovali	v	obecním	zpravodaji	nebo	v	naší	vitríně	na	návsi,	připomenu	tři	nejdů-
ležitější	–	nová	střecha	nad	klubovnou,	nové	osvětlení	v	tělocvičně	a	nové	čerpadlo	
na	ledování.	Do	nového	roku	2018	vstupujeme	s	novým	plánem	činnosti:

	 V	 roce	 2018	 dále	 plánujeme	 dodatečnou	 kolaudaci	 sociálního	 zařízení,	 opravu	
ocelové	kůlny,	údržbu	sportovišť,	údržbu	areálu,	dokončení	podbití	střechy	klubovny	
a	nové	PVC	v	šatnách.
	 Výroční	schůzi	a	karneval	již	máme	za	sebou	a	odškrtnout	si	můžeme	i	zabíjačku.	
Zabíjačkové	speciality	(ovar,	polévka,	kroupy,	prejt,	jitrnice,	tlačenka,	výpečky,	guláš)	
znamenité	chuti	přišlo	do	klubovny	ochutnat	mnoho	našich	spoluobčanů	a	přátel	ze	
sousedních	obcí.	Nikdo	nešetřil	slovy	chvály.	Nevyřešenou	záhadou	zůstalo	zmizení	
dvou	tříkilových	tlačenek..?
	 Tělocvična	je	neustále	v	provozu.	Cvičí	zde	škola	a	školka,	cvičí	zde	ženy,	rodiče	
s	dětmi,	 jednotlivci	 a	 také	 fotbalová	předpřípravka	TJ	Sokol	Černíkovice.	Pod	ve-

		23.	2.	2018	 Výroční	členská	schůze
				3.	3.	2018		 Maškarní	karneval
		24.	3.	2018	 Zabíjačka
		31.	3.	2018		 Sběr	odpadků																																																																																																																						
				1.	4.	2018	 Velikonoční	pochod
		30.	4.	2018	 Čarodějnice

		19.	5.	2018	 Ličenské	kolečko
		26.	5.	2018	 Tenisový	turnaj	dvouhry
				2.	6.	2018	 Víceboj	dětí	a	rodičů	
				7.	7.	2018	 Nohejbal	33.	ročník
		22.	9.	2018	 Tenisový	turnaj	čtyřhry
31.	12.	2018	 Silvestrovský	pochod
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dením	Mgr.	Jana	Plašila	a	Pavla	Kopeckého	z	Uhřínovic	se	zde	pravidelně	v	pátek	
deset	malých	klučinů	učí	získávat	základní	fotbalové	dovednosti.	Sportoviště	Sokolík	
je	připraveno	k	provozu,	branky,	sloupky,	sítě,	lavičky	–	doufáme,	že	příští	dny	pro	
jeho	nastartování	bude	připraveno	i	počasí.	
	 Sokol	Lično	ve	spolupráci	s	obcí	v	sobotu	31.	března	svolal	svoje	členy	ke	sběru	
odpadků	 okolo	 vesnice	 podél	 cest	 ve	 všech	 směrech.	 Protože	 nás	 přišlo	 celkem	 
22,	 včetně	 našich	 nejmladších	 posil,	 nebylo	 za	 dvě	 hodiny	 co	 řešit.	 Pan	 starosta	
zakoupil	 odpadkové	pytle,	 pro	 každého	pracovní	 rukavice	 	 a	 špekáčky	 k	 opékání	
na	samý	závěr,	čímž	nás	potěšil	nejvíce.	Radost	nám	všem	udělala	i	ta	skutečnost,	
že	počet	pytlů	posbíraných	odpadků	klesl	z	loňských	23	na	15.	Děkujeme	všem,	kteří	
si	uvědomují,	že	lépe	se	nám	bude	žít	v	krásné	čisté	přírodě	a	zemi.	

	 Na	velikonoční	pondělí	Vás	zveme	na	tradiční	pochod.	Ve	13	hod.	pojedeme	au-
tobusem	do	Týniště	n.	Orl.,	kde	si	u	místní	ZŠ	prohlédneme	nové	sportoviště,	občer-
stvíme	se	v	restauraci	U	Věže	a	domů	půjdeme	pěšky.

Těšíme se na Vás i při všech našich dalších akcích v roce 2018.
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SDH Lično

	 Významnou	akcí	na	začátku	roku	byla	Valná	hromada	hasičů	
z	Lična.		Konala	se	13.	1.	2018	v	netradičním	prostředí.	Vzhle-
dem	k	uzavření	vinárny	jsme	byli	nuceni	použít	prostory	garáží	
v	hasičské	zbrojnici.	Veškeré	vybavení,	stoly,	lavice,	občerstvení	
a	topení	(protože	v	té	době	klesaly	teploty	pod	nulu)	jsme	museli	
dovézt.	I	přes	tyto	mimořádné	okolnosti	se	nám	podařilo	Valnou	
hromadu	 zajistit	 na	 úrovni.	 V	 usnesení	 se	 objevily	 především	
zprávy	 o	 činnosti	 sboru,	 hospodaření	 a	 práci	 s	 dětmi.	 Výboru	

bylo	uloženo	zajistit	účast	delegátů	na	Výroční	valné	hromadě	okrsku	a	Shromáždění	
delegátů	sborů.	Zároveň	bylo	uloženo	zorganizovat	ostatkový	průvod,	a	to	v	sobotu	
10.	2.	2018.	Masky	vyšly	po	osmé	hodině,	nejdřív	prošly	Radostovicemi,	pak	násle-
dovaly	Ostašovice	a	Lično.	Kdo	chtěl	(a	byla	jich	řada),	masky	přivítal	a	obdaroval	
pohoštěním	i	s	prevencí	proti	mrazu.	Zúčastnilo	se	přibližně	30	masek.

	 Také	 jsme	 po	 dlouhé	 době	 absolvovali	 ostrý	 výjezd	 k	 požáru.	Dne	 17.	 1.	 2018	
ve	23:10	hod.	startovalo	naše	výjezdové	družstvo	k	požáru	v	Ostašovicích.	 	Hořel	

zahradní	domek	u	domu	č.	p.	5.	
Dojela	ještě	družstva	z	Rychno-
va,	Častolovic	 i	Solnice.	Požár	
vznikl	 s	 největší	 pravděpodob-
ností	 od	 topidla	 na	 pevná	 pa-
liva,	 kdy	 začala	 hořet	 stropní	
izolace.

	 A	co	plánujeme	dál?	V	květnu	
určitě	 proběhne	 okrsková	 sou-
těž	mužů	a	žen,	pak	bude	ná-
sledovat	hra	Plamen	a	na	pod-
zim	 Uzlovačka.	 Hlavně	 se	
na	poslední	týden	měsíce	červ-
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na	chystá	pro	děti	za	finanční	podpory	obce	výlet	na	lodích,	o	který	je	velký	zájem.	
Letos	by	to	neměla	být	Orlice,	ale	nějaká	větší	řeka.	
	 Dne	25.	8.	 letošního	 roku	proběhnou	oslavy	130	 let	 trvání	místního	hasičského	
sboru.	Odpoledne	bude	hrát	Valánečka	a	na	večer	chystáme	taneční	zábavu,	na	kte-
ré	bude	k	tanci	a	poslechu	hrát	skupina	Song.	Oslavy	chystáme	v	takovém	pojetí,	
aby	si	všichni	přišli	na	své.

Všichni jste tímto srdečně zváni.
Za výbor SDH   Lično Václav Kopecký

Noc kostelů 2018

	 Co	nejsrdečněji	 vás	 zveme	na	další	 –	 tentokrát	 jubilejní	 –	 10.	 ročník	 celostátní	
kulturní	události	Noc	kostelů.	V	našem	kostele	Zvěstování	Panně	Marii	v	Ličně	se	
setkáme	již	potřetí,	a	to	v	páteční	podvečer	25.	května	2018.

	 Podrobný	program	bude	vyvěšen	s	dostatečným	předstihem,	ale	již	nyní	můžeme	
slíbit,	že	se	opět	setkáte	s	naším	hudebním	sborem	Ličeňák	a	připravujeme	pro	vás	
také	řadu	příjemných	novinek	a	překvapení.

	 Noc	kostelů	se	pro	vás	může	stát	vítanou	příležitostí	navštívit	kostel	zcela	nefor-
málně,	nahlédnout	do	míst	jindy	nepřístupných,	prohlédnout	si	věci	jindy	neveřejné	
a	strávit	s	námi	klidný	večer	s	hudbou,	slovem	a	třeba	také	rozjímáním	a	modlitbou.	
I	tentokrát	se	vynasnažíme	sestavit	a	nabídnout	vám	příjemný	a	pohodový	program.

 
Motto letošní Noci kos-
telů: Zůstávali přes noc 
v okolí Božího domu… 
(Srov. 1 Pa 9,27)
Co děláte, když nemůže-
te v noci spát? Jste ner-
vózní, převalujete se z 
boku na bok, pijete vlažné 
mléko nebo zkoušíte jiné 
osvědčené rady či bere-
te nějaké pilulky? Někdy 
stačí, když se člověk pří-
jemně unaví díky pestré-
mu a třeba i trochu pro-
dlouženému večeru a pak 
jde usínání skoro samo.

 
Přijďte	s	námi	strávit	milý	podvečer.	Na	brzkou	viděnou	a	slyšenou	.

Za pořadatele Martina Ludvíková
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Rozloučili jsme se
Jméno   Bydliště
Božena	Talavašková	 Lično
Marie	Hartmanová	 Lično

Čest jejich památce!

Naši oslavenci
Jméno       Bydliště
97 let 
Jaroslav	Flegel	 	 Děčín
89 let 
Vlasta	Kašparová		 Lično
Anna	Zemanová	 	 Lično
88 let 
Marie	Plašilová	 	 Lično
87 let 
Hana	Kollertová	 	 Ostašovice
86 let 
Anežka	Zaňková	 	 Lično
85 let 
Marie	Říčařová	 	 Ostašovice
83 let 
Jaroslav	Vilímek	 	 Lično
Růžena	Kulhavá	 	 Lično
81 let 
Bedřich	Dürr	 	 Radostovice
70 let 
Vladimír	Franc	 	 Lično
Jaroslav	Bartoš	 	 Lično
60 let 
Dana	Doležalová	 	 Lično
Josef	Vostřez	 	 Lično
Vladimír	Brandejs		 Lično
Marie	Prasličková		 Ostašovice
Milena	Lauková	 	 Lično	
Michaela	Kutnar	 	 Lično
50 let 
Pavel	Falta	 	 Lično
Irena	Faltová	 	 Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2018

Přistěhovali se
Jméno        Bydliště
Sergej	Kuckir	 Lično	
Lukáš	Zábraha	 Lično	
Veronika	Košíková	 Lično
Halina	Kutíková	 Radostovice
 

Nové spoluobčany mezi námi
srdečně vítáme!

Za SPOZ
Lenka Podolská

Narodili se
Jméno        Bydliště
Simona	Zábrahová	 Lično
Luboš	Vosáhlo	 Lično
Aleš	Konvalina	 Lično
Marek	Ludvík	 Lično
Anna	Sedláčková	 Radostovice
Dominik	Bečka	 Lično

 

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!






