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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. program veřejného zasedání a návrhovou komisi ve složení pí Monika Hejno-

vá a pí Martina Krystufová;
2. zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výstavbu chodníků v Ličně, vy-

pracovanou komisí pro hodnocení a posouzení nabídek, a akceptuje doporu-
čení komise o výsledku poptávkového řízení ze dne 27. 03. 2018 a pověřuje 
starostu obce k podepsání smlouvy s firmou KENVI  CZ s.r.o., se sídlem Po-
pluží 936, 517 41 Vamberk;

3. smlouvu o výpůjčce se správou silnic Královéhradeckého kraje číslo smlouvy 
9/50/18/0065/Ho/F, kde účelem záboru je stavba chodníku včetně odvodnění 
podél krajské silnice II/320 v Ličně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

ze dne 03. 05. 2018

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. program veřejného zasedání včetně doplnění o bod č. 2 Schválení mandátní 

smlouvy s firmou ENVIDENS s. r. o. a návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav 
Tomas a p. Roman Škop;

2. mandátní smlouvu č. 2018101 s firmou ENVIDENS s. r. o. se sídlem Městská 
Habrová 1485, PSČ 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy;

3. žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Lično;
4. žádost o poskytnutí dotace SDH Lično;
5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Lično ve výši 115.000 Kč 

a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy;
6. veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace SDH Lično ve výši 43.500 Kč  

a darovací smlouvu pro SDH Lično ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu obce 
podpisem smluv;

7. finanční dar Centru Orion, z. s., se sídlem Dlouhá Ves116, PSČ 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlou-
vy;

8. prodej části stávající parcely p. č. 6/6 zahrada v k. ú. Lično, oddělenou GP  
č. 341-19/2018, přičemž prodávaná část bude mít nově p. č. 6/22 zahrada  
v k. ú. Lično o výměře 89 m2 za 25 Kč/1 m2 a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy. Náklady na vklad do katastru nemovitostí a na vyhotovení smlouvy 
hradí kupující;

9. prodej části stávající parcely p. č. 3657 ostatní plocha v k. ú. Lično, odděle-
nou GP č. 290-166/2013, přičemž prodávaná část bude mít nově p. č. 3657/2 
ostatní plocha v k. ú. Lično o výměře 72 m2 za 25 Kč/1 m2 a pověřuje starostu 

ze dne 14. 06. 2018
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obce podpisem smlouvy. Náklady na vklad do katastru nemovitostí a na vyho-
tovení smlouvy hradí kupující;

10. snížení závazného ukazatele příspěvkové organizace na elektrickou energii 
v r. 2018 na 135.930 Kč a snížení závazného ukazatele rozpočtu obce na do-
taci příspěvkové organizaci v r. 2018 na 795.930 Kč;

11. závěrečný účet Obce Lično za rok 2017 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad;

12. účetní závěrku Obce Lično za rok 2017;
13. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lično 

za rok 2017 a schvaluje 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 – 5.948,06 Kč.

14. rozpočtové opatření č. 1 na r. 2018.
Bc. Tomáš Vilímek

starosta obce Lično

Odkaz příštím generacím

 Ve středu dne 20. června 2018 byla na velkou věž ličenského kostela Zvěstování 
Páně v rámci probíhající generální opravy věže (2016-2018) vyzvednuta nová mě-
děná pozlacená „cibule“, původní zrestaurovaný kříž s hromosvodem a hvězdou, 
z čehož lze celkem jasně usuzovat, že se práce blíží ke konci. Do cibule byla zpět 
uložena schránka (tubus) s historickým odkazem z doby generální opravy kostela 
v letech 1972-1974 a nová schránka stejné velikosti (obě nové měděné) s histo-
rickým odkazem dnešní doby a popisem všech oprav našeho svatostánku od roku 
1975 dodnes. Tubusy, stejně jako celou opravu věže, zhotovila firma Stavitelství 
Pavel Beran a syn Rychnov nad Kněžnou. Kříž s hromosvodem a nerezovou hvěz-

dou zrestauroval kovář Ond-
řej Požár z Lična.

 Ve starém tubusu jsou 
uloženy tiskoviny, mince, 
fotografie a sdělení: (Zpra-
vodaj obce 3/2017)
 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 le-
šení, věž lešení, 2 ks
Mince – 17 ks
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 Obsah  nového tubusu – odkaz příštím generacím - přinese některé  
z příštích čísel zpravodaje obce.

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    

Ze základní školy 

 S blížícím se koncem školního roku přichází každo-
ročně letní slunovrat, který byl v životě našich před-
ků vždy významným dnem. Letní slunovrat nastává  
21. června. Slunce v tento den dosahuje na obloze svého vrcholu 
a má také největší sílu. Od tohoto dne pak postupně zase slábne. 
Na tomto poznatku je také založena původní pohanská oslava, 
pocházející z keltsko-germánské tradice. V noci ze dne 23. na 24. 

června se slavila Svatojánská noc podle narození Jana Křtitele. Lidé se snažili dodat 
slunci sílu a moc, o které po slunovratu začíná přicházet. To nejčastěji činili tím, že 
v tento den zapalovali ohně. Věřili, že teplo a světlo pomohou slunci doplnit sílu. Také 
se domnívali, že ožívají tajemné síly, které střežily poklady země. Byly to zejména 
bludičky a divoženky, ale také čarodějnice a čerti. Magické obřady měly v tento den 
neobyčejnou sílu.

 Naši školáci měli touto dobou v červnu zcela jiné starosti. Počítali dny, které 
chyběly do prázdnin. Přímo letní počasí, které letos vládlo v jarních měsících, totiž 
silně připomínalo léto. Zkusme si krátce připomenout důležité události a akce, které 
jsme zorganizovali buď s MŠ, nebo sami:

06. 04. 2018 Šel tudy – hudební koncert pro MŠ a ZŠ Hrálo se, zpívalo i tancovalo
09. 04. 2018 Focení školáků ke Dni matek Přímo od srdíčka
10. 04. 2018 Den otevřených dveří v ZŠ Pro předškoláky a jejich rodiče
12. 04. 2018 Zápis do 1. ročníku ZŠ Přijato 8 velmi šikovných dětí z MŠ
26. 04. 2018 Účast dětí z kroužku Zdravověda  Velká pochvala dětem a paní
 v okresní soutěži v RK – 6. místo Bc. Janě Samkové, vedoucí kroužku
17. 05. 2018 Schůze pro rodiče ZŠ na téma GDPR aneb Ochrana osobních údajů - škola
30. 05. 2018 Kabaret v Popletově s Honzou Petráněm Hodinka zábavy pro MŠ a ZŠ
31. 05. 2018 Společné fotografování na konec roku Nikdo nechyběl a všem to slušelo
06., 13. 06. 2018 Výstava OKOKLAMY v Přepychách Poučné, zajímavé, zábavné a hravé
07. 06. 2018 Roztančené kulišárny pro ZŠ a MŠ Diskotéka na školní zahradě
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14. 06. 2018 Slavnostní šerpování a stužkování Sportovní areál v Olešnici u RK – děti,
 absolventů MŠ a ZŠ rodiče, učitelé a zaměstnanci aj.
19. 06. 2018 Školní výlet pro MŠ a ZŠ – Královéhradecko: Archeopark Všestary a ZOOpark
  Stěženy – vřele doporučujeme!
25. 06. 2018 Ukončení sbírky FOND SIDUS v ZŠ Pro nemocné děti odesláno 800 Kč
26. 06. 2018 Filmové představení ČERTOVINY v RK Režisér Zdeněk Troška nezklamal
27. 06. 2018 Beseda se školáky v ZŠ – Běžná rizika v létě  Ochrana člověka za mimořádných událostí
 – interaktivní program
28. 06. 2018 Soutěž ve stolních deskových hrách v ZŠ Připravili žáci 4. a 5. ročníku
  pro ostatní spolužáky
28. 06. 2018 Návštěva dětí z MŠ v ZŠ a TV chvilka Procházka po zvlněném chodníčku 
29. 06. 2018 Slavnostní rozdání vysvědčení Květiny, odměny i nostalgie…

 Kromě těchto akcí jsme se pochopitelně učili, psali jsme prověrky, dočítali domácí 
četbu apod.

Co říci závěrem? 
Jako každoročně nebylo lehké se rozloučit s žáky 5. ročníku (letos K. Pinková,  
V. Požár a J. Šrámek). Oceňovali jsme u nich vždy snahu, pracovitost a zodpověd-
nost splnit zadané úkoly. Tvořili výborný kolektiv, ve kterém podrželi jeden druhého, 
dokázali spolupracovat a my, učitelé, jsme se na ně mohli vždy spolehnout. Taktéž 
spolupráce s rodiči byla výborná a bezproblémová, a to přineslo své ovoce. Nebojí-
me se pustit naše páťáky do jiné školy, ale budou nám chybět.

 Po prázdninách se sejdeme v ZŠ přibližně v počtu 35 – 36 žáků. Proto se při-
pravuje i menší učebna v přízemí vedle knihovny, abychom mohli děti dělit na skupiny 
(zejména v M, ČJ i AJ) a vyhnout se tím spojení 3 ročníků do jedné třídy. Čekají nás 
i personální změny na postu vychovatelky ŠD a školnice ZŠ. Nebojíme se je pustit 
plnit rodičovské povinnosti a konečně si vychutnávat zasloužený odpočinek v roli seni-
ora, ale budou nám chybět.

 Vedle již zmiňované nové 
učebny v ZŠ dojde během 
prázdnin k řadě změn 
v naší ŠJ. Čeká nás polože-
ní nového lina v jídelně MŠ 
a ZŠ, výměna botníků a vě-
šáků v šatně ZŠ ve ŠJ a ne-
zbytné malování. Zajištění 
celé akce převzala na svá 
bedra vedoucí ŠJ, které tím-
to také děkuji.

 Jménem dětí, žáků, peda-
gogů a provozních zaměst-
nanců celé příspěvkové or-
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ganizace Vám touto cestou přeji příjemné chvilky při čtení Zpravodaje, pohodové 
léto doma či ve světě, pevné zdraví a načerpání sil do roku následujícího – 2018/2019. 

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

Mateřská škola

 Poslední příspěvek ve škol-
ním roce 2017/2018 bude krát-
kým zastavením a vzpomínkou 
na akce, které se uskutečni-
ly v měsících dubnu, květnu 
a červnu.

 V dubnu, v hudebním po-
řadu „Šel tudy, měl dudy“, se 
děti seznámily s několika více, 
či méně známými hudebními 
nástroji, poslechly si jejich tóny 

a na některé si měly možnost 
samy zahrát. Většina dětí vi-
děla a slyšela dudy opravdu 
poprvé.

 Předškoláci strávili pří-
jemné dopoledne v základní 
škole, kde si vyzkoušeli, jak 
se sedí v lavici, píše na tabu-
li, práci s interaktivní tabulí, 
jak ve škole chutná svačina. 
Starší kamarádi se o ně bá-

ječně starali. Poslední dubnový 
den děti v maskách čarodějů 
a čarodějnic tančily na školní 
zahradě, vařily čarodějný lek-
tvar a pochutnaly si na opeče-
ných buřtech.

 Měsíc květen odstartoval zá-
pisem našich předškoláků do  
1. třídy a o týden později jsme 
přivítali u zápisu malé děti 
v mateřské škole. Za péči, lás-
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ku a starost poděkovaly děti maminkám k jejich svátku básničkou, písničkou, kytičkou 
a vlastnoručně vyrobeným přáníčkem. Naše oblíbené divadélko JÓJO přijelo za dět-
mi s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký, která měla jako vždy veliký úspěch. Líbil 
se i „Kabaret Honzy Petráše“, plný soutěžení, zábavy a smíchu.

 Den dětí začátkem června na školní zahradě uvedli Fešák Pino a Bona Bonbona 
v pořadu „Roztančené Kulišárny“. Dopoledne plné hudby, tance, soutěží a odměn si 
děti užily. Ukázková hodina angličtiny s Hedvikou se dětem podařila, pochlubily se 
rodičům, jak moc jsou šikovné, co všechno se během školního roku naučily.  Za „ang-
lickou besídku“ si zasloužily velikou pochvalu a sladkou odměnu. K tradičním červno-
vým akcím patří i slavnostní pasování předškoláků na školáky a vyřazování páťáků. 
To letos proběhlo ve Sportovním areálu v Olešnici za účasti dětí, rodičů a známých.  
Tečkou za odpolednem byl přípitek šampaňským a zmrzlinový „Pohár pana starosty“.

 Školní výlet, který patří neodmyslitelně ke konci školního roku, byl letos trochu 
náročný. První zastávkou byl Archeoopark ve Všestarech. Děti si vyzkoušely prá-
ci s replikami pravěkých nástrojů - mletí mouky na kamenech, obdělávání pole, 
hru na hudební nástroje, uvařily a ochutnaly obilnou kaši. Druhá část výletu vedla 

do nedalekých Stěžer. V malém 
rodinném zooparku nás čekalo 
milé přijetí a zajímavé povídání 
o zvířátkách. Děti viděly klokana, 
velblouda, papoušky, zebry, želvu 
nebo pelikána.  Některá mohly na-
krmit a pohladit. Odvážlivci i hada.

 Dětem, které dostaly šerpy 
a byly pasovány na školáky, končí 
jedna etapa života. Čekají je noví 
kamarádi, nové paní učitelky, ale 
i povinnosti a radost z poznávání 
nových věcí. My, učitelky, jsme se 
snažily, aby si děti odnesly z ma-
teřské školky znalosti potřebné 
a důležité pro život:

 Uplatňovat základní společenské návyky (pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit 
se,…)

 Být ohleduplný k druhým, pomáhat slabším, rozpoznat nevhodné chování, vní-
mat nespravedlnost…

 Dokázat se ve skupině prosadit, ale i podřídit, spolupracovat, respektovat druhé, 
přijímat a uzavírat kompromisy.

 Umět si vytvořit a vyjádřit svůj vlastní názor a umět nést odpovědnost a důsledky 
svého jednání.
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 Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu a vážit si práce druhých.
 Dodržovat dohodnutá pravidla a dokázat se jim přizpůsobit.
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 Někdo si tyto dovednosti opravdu odnese ze školky a jiný se je učí celý život. 
Snad se nám, učitelkám, podařilo alespoň zčásti splnit tvrzení amerického spisova-
tele a humoristy Roberta Fulghuma:  „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se 
naučil v mateřské školce.“ 

 A tak všichni přejeme Julince Bašové, Zuzance Doleželové, Anetce Holoubkové, 
Terezce Pazderníkové, Terezce Řehounkové, Gitušce Šabatové, Tomášku Bečkovi, 
Martínku Krofovi, Lukášku Plašilovi i Matýsku Pšeničkovi hodně radosti, lásky, zdraví 
a štěstí na dobré lidi.

 P. S. (pátek 29. června 2018) Dnes jsme se s našimi milými předškoláky sešli úplně 
naposledy. Bylo na jejich rozhodnutí, jak den společně strávíme. Vyhrála hra „Mlsná 
koza“, „Židličková“ a „Kytičková“. Potom jsme rozdali dárky, pasovali prostředňáky 
na předškoláky, mlsali nanukáč, ťukli šampaňským a pozdravili (zařvali) „Hurá prázd-
niny!!!“ – to byl poslední den ve školce.
Díky všem za krásný školní rok!!!

Všem čtenářům Zpravodaje přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.
        

Za všechny zaměstnance mateřské školy Jana Francová, učitelka MŠ
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TJ SOKOL Lično

Velikonoční pochod (1. 4. 2018)     
 O velikonoční neděli odpoledne jsme podle plánu navštívili 
nové sportoviště u Základní školy v Týništi nad Orlicí. Velmi 
ochotně nás areálem provedl jeho správce pan Šalata. Areál
se nachází v těsné blízkosti školy v samém centru města. 

Sportovišně nabízí 
menší travnaté fotba-
lové hřiště, atletický 
tartanový běžecký 
ovál se dvěma tratěmi 
a čtyřmi pro 100me-
trový běh, sektor pro 
další atletické disciplí-
ny, oplocený kurt pro 
volejbal aj. míčové 
hry, dětské dopravní 
hřiště a několik ven-
kovních cvičebních 
a posilovacích prvků. 
Toto nám ještě chybí 
v našem sportovním 
areálu v Ličně pro 
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zkvalitnění a rozšíření tělesné výchovy dětí a mládeže a pro sportování všech ostat-
ních zájemců.  Po prohlídce následovala zastávka v restauraci U Věže a potom pěší 
turistika lesem do Lična, vše jako součást již tradičního velikonočního pochodu. Ces-
tu do Týniště jsme absolvovali autobusem AUDIS BUS, bylo nás celkem devatenáct.

Čarodějnice
(30. 4. 2018)   
 Příjemné teplé 
slunečné počasí, 
nápadité a pestré 
čarodějnické pře-
vleky, spousta sou-
těží a různých dis-
ciplín. Velká vatra  
s čarodějnicí k upále-
ní, malá vatra na opé-
kání buřtů. Veselá 
nálada, bohaté ob-
čerstvení a plný areál 
dětí i dospělých. Vše 
začalo vpodvečer 
společným průvodem 

z Drah až na hřiště TJ. Zde na všechny čekal početný a zkušený tým organizátorů 
a odstartoval tradiční ličenský čarodějnický rej plný zábavy, her, dobrého jídla a pití 
pro malé i velké. 

Ličenské kolečko
(19. 5. 2018)    
 C y k l o t u r i s t i c k é h o 
podniku pořádaného 
ve spolupráci s Klubem 
českých turistů So-
potnice se zúčastnilo 
176 cyklistů a chodců 
(8). Šest tratí v dél-
kách od 20 do 100 km.  
Na 100kilometrovou trať 
se vydalo 8 borců. Letos 
to byl již 15. ročník. Po-
časí se vydařilo, bylo tep-
lo a slunečno, stejně tak 
i občerstvení - grilovaná 
kuřata, klobásy, špízy, 
guláš a bramboráky.  
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Standa Plachý přítomným představil podvozek Tatry 12 Gabriolet r. výroby 1929, 
kterou čeká v jeho dílně celková renovace.

Tenisový turnaj - dvouhry (26. 5. 2018)    
 V sobotu 26. 5. 2018 se za krásného počasí uskutečnil na místním sportovišti 
Sokolík tradiční turnaj ve dvouhrách, kterého se zúčastnilo 10 hráčů. Ti byli rozděleni 
do dvou skupin. Mezi zkušenějšími vyhrál Milan Dostál a mezi mladšími Honza Plašil.

(Mgr. Jan Plašil)

Víceboj dětí a rodičů (02. 06. 2018)      
 V sobotu 02. 06. 2018 se konal již 4. ročník Ličenského víceboje. Letos se zúčast-
nilo 25 rodinných dvojic. Tým se skládal z dospělého (maminka, tatínek, strejda, teta, 
apod.) a dítěte do 12 let. Za slunečného počasí bylo připraveno 16 disciplín, které 
každý tým plnil ve dvou kolech. Boje urputné, avšak férové. Po celý den panovala přá-
telská nálada. Pro všechny sportovce byly připraveny diplomy, poháry, nanuky, lízátka 
a věcné ceny. Ceny do soutěže věnovali Obec Lično, ISOVER Častolovice, SANAP 
Kostelec nad Orlicí, Lenka Dostálová, Porsche Hradec Králové a Jaroslav Plašil.

Zúčastněné dvojice: (dle pořadí)
Luky Plašil s taťkou, Mára Horák s Danem, Janička Samková s mamkou, Eliška 
Padriánová s taťkou, Tobík Kašpar s taťkou, Maty Kašpar s taťkou, Táda Poslušný  
s taťkou, Nelinka Řeháčková s Nikčou, Martínek Kruml s Kamilou, Kája Pinková 
s Lenkou, Rozárka Vašková s mamkou, Máťa Novotný s mamkou, Julka Bašová 
s mamkou, Emča Plašilová s taťkou, Áňa Plašilová s mamkou, Gitule Šabatová 
s mamkou, Máťa Řeháček s Nikčou, Máťa Padrián s mamkou, Viktor Zicha s Jarčou, 
Týnka Smutná s Jarčou, Sárka Janíková s mamkou, Alenka Janečková s mamkou, 
Nelinka Krumlová s tetou, Julinka Zárybnická s mamkou, Jenda Kuckir s mamkou. 

(Mgr. Jan Plašil)
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Sportoviště Sokolík je využíváno od 1. dubna. Jak už bylo ve zpravodaji vícekrát 
zmiňováno, sportují zde ti dříve narození, nebo pracovní kolektivy při pořádání svých 
společenských akcí, mládež přichází jen zřídka.  Častěji jsou na dětských prolézač-
kách a houpačkách maminky s dětmi. Tělocvična je využívána ZŠ a MŠ k tělocviku, 
pravidelně chodily cvičit i ženy a také jednotlivci se svými dětmi. Přes prázdniny 
bude jistě pauza a příležitost k provedení rozsáhlejších úklidových a údržbářských 
prací. Klubovna je často využívána k soukromým společenským setkáním a osla-
vám, schůzuje zde výbor TJ Sokol a schází se tu i příznivci sportovních televizních 
přenosů, zejména hokejových a nyní i fotbalových z MS v Rusku... 

Svatba v našem areálu (09. 06. 2018)
Historicky první svatební obřad ve sportovním areálu TJ Sokol Lično a následná hos-
tina pro všechny svatebčany. Ženichem a nevěstou byli naši členové Josef Zárybnic-
ký a Marie Janská. Přejeme jim hodně lásky, zdraví, štěstí a vzájemného porozumění 
v životě i při sportu. Důkazem jejich trvalé lásky a krásný a šťastný den jejich sňatku, 
ať jim a nám všem připomíná strom zasazený v den jejich svatby v areálu TJ. Ať je 
následují i další.  
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Brigády ve 2. čtvrtletí byly zaměřeny na řezání dřeva na topení, sečení travnatých 
ploch, údržba objektů a zařízení, na přípravu vystavění nového cvičebního prvku 
vedle dětského hřiště, odplevelení plochy hokejového hřiště, dovezení nové šotoliny 
v rámci příprav 33. ročníku nohejbalového turnaje, nátěr palubek, na organizaci let-
ních brigád, výrobu nových stolků v klubovně, opravu elektroinstalace v ubytovně aj.

(František Talavašek)

Vaše TJ Sokol Lično

SDH Lično

Z dění u hasičů
 Jak jsem předeslal v minulém čísle Zpravodaje, proběhla  
12. 05. 2018 v Libli okrsková soutěž mužů a žen.  Za Lično zá-
vodili jen muži, ženám se nepodařilo složit družstvo. V již tradič-
ním náporu mužů Třebešova, kteří se věnovali tréninku v každé 
možné volné chvíli a k tomu měli vybavení na štafetu k dispozi-
ci přímo v Třebešově, se našim mužům podařilo obsadit velice 
krásné 2. místo. Úsilí a snahu dokumentuje fotografie, na které 

Aleš Zárybnický bravurně překonává bariéru. Třebešov byl opakovaně první. Výsled-
ky naše muže inspirovaly k tomu, že se rozhodli zúčastnit se také okresní soutěže 
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02. 06. 2018 v Křovicích. Zde se muži umístili z deseti družstev na šestém místě. 
Třebešov byl druhý.
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 Ve dnech 25. – 27. 05. 2018 se v Pře-
pychách konala dětská soutěž Plamen. 
Tentokrát soutěžilo za náš okrsek smí-
šené družstvo Lično-Černíkovice. Děti 
se umístily z 24 družstev na sedmém 
místě. Opět velice krásný výsledek. 
V termínu od 22. do 24. 06. náš spolek 
opět připravil sjíždění řeky. Tentokrát 
se jednalo o Sázavu. Bližší informace 
Vám podají přímí účastníci.

Za výbor SDH   Lično
Václav Kopecký
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Noc kostelů 2018
Krásné tóny opět rozezněly ličenský kostel

 Také letos jste měli možnost zúčastnit se již jubilejního 10. ročníku celonárodní akce 
Noc kostelů, potřetí jsme se setkali v kostele Zvěstování Panně Marii v Ličně. 
 V rámci připraveného bohatého programu zazněly písně lidové i současné a ten-
tokrát se k nám přidaly také děti. Nejprve se nám představily, co by sólisté - Janička 
Samková jako žačka prvního ročníku ZUŠ zahrála na housle, Toník Požár interpretoval 
svoji skladbu na kytaru a Jirka Samek na klarinet.

 Poté děti pod vedením 
Lucie Požárové zazpívaly 
několik veselých písniček, 
kde se za doprovodu kyta-
ry také samy doprovázely 
na rytmické nástroje. 
 Následoval program só-
listů z řad našeho souboru. 
Johana Ludvíková spolu 
se svojí paní učitelkou Ha-
nou Sedlákovou zahrála 
na violoncello, Matyáš S. 
Tomeš na klavír, výborné 
bylo také trio Lucie Požá-
rová - kytara, Petr Kmeč 
- housle a Jiří Hlaváček - 
foukací harmonika.

 Velmi dojemnou byla 
následující skladba „Sly-
ším své srdce bít“, kdy 
se ke sboru dětí přidali 
i dospělí. Následovala sé-
rie písní, které si pro své 
posluchače Dobrovolný 
hudební sbor Ličeňák při-
pravil. 
 Závěrečná píseň „Krát-
ký popis léta“ nás všechny 
příjemně naladil na nad-
cházející letní a prázdnino-
vý čas plný slunce, pohody 
a radosti.



19

 Po velkém potlesku 
a přídavku následoval dal-
ší program. Připravili jsme 
výstavu kněžských rouch 
tzv. ornátů, kterou volně 
a velice zajímavě komen-
toval Ondřej Požár. K vi-
dění také byly dva ženské 
kroje užívané na Rychnov-
sku. 
 A na závěr jsme měli 
možnost ochutnávky ně-
kolika druhů mešních vín, 

která byla spojená také 
s občerstvením sladkými 
i slanými domácími dob-
růtkami a sýry.
 Na tomto místě je nutno 
poděkovat. Poděkování 
patří divákům, rodinám 
a známým, že jste nás 
přišli podpořit a strávili tak 
s námi milý podvečer.
 Poděkování patří všem 
členům Dobrovolného hu-
debního sboru Ličeňák, 
který se za několik let naší 



20

činnosti rozrostl na více než 40 členů, z nichž je pouhých 12 hostí, jinak jsme všichni 
z naší obce. Trávíme spolu nad přípravou představení spoustu svého volného času 
a bohatá účast diváků je pak krásnou odměnou.
 Poděkování patří Lucii Požárové za prvotní impuls k organizování Noci kostelů 
a zapojení do této akce celé své rodiny. Poděkování také náleží Martinu Faltovi, kte-
rý se tradičně ujal vedení sboru. Velké poděkování dětem, které s Luckou nacvičily 
nádherné písničky a představily se nám jako výborní zpěváci i sólisté.
 Poděkování všem účinkujícím bez rozdílu za jejich čas, odvahu a vždy dobrou náladu.
 Poděkovat je také nutno dalším: celá akce byla finančně podpořená firmou BEAS 
prostřednictvím obce Lično a nesmím zapomenout ani na pana kostelníka Tomase,
který se pečlivě stará o kostel a trávil s námi v kostele svůj čas.
 Je mi nevýslovným potěšením, až by se mi chtělo říct – je to paráda, že se nám 
tady u nás v Ličně daří organizovat takovéto krásné a příjemné události. Budeme se 
těšit na další setkání s vámi, tentokrát už tradičně v době adventu.
Krásné prázdniny a dovolené všem J.      Za organizátory akce Martina Ludvíková
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Letní kino

 ŠKODA AUTO Kvasiny zve na promítání v letním kině a autokině na Rychnovsku. 
Opět po roce se obyvatelé Rychnovska mohou těšit na prázdninové filmové večery 
se ŠKODA AUTO. Provoz letního kina v Rychnově nad Kněžnou bude probíhat od 
27. července do 18. srpna, provoz autokina pak od 26. července do 23. srpna v Pro-
rubkách. Návštěvníci se mohou těšit na řadu zahraničních filmů. 

 „Po mnoha kladných ohlasech z minulého roku se společnost ŠKODA AUTO 
rozhodla svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a obyvatelům kva-
sinského regionu znovu nabídnout filmové večery v letním kině v zámeckém par-
ku v Rychnově a v autokině na fotbalovém hřišti v Prorubkách. Tyto aktivity jsou 
pro všechny zájemce zdarma,“ říká vedoucí závodu ŠKODA AUTO Kvasiny Jiří 
Černý. 

 V Rychnově nad Kněžnou se bude promítat každý pátek a sobotu od 27. července
do 18. srpna. Návštěvníci se nemusí bát ani nepříznivého počasí. Při špatných po-
větrnostních podmínkách se projekce přesune do sousední kryté jízdárny. Diváci se 
mohou těšit na zajímavý průřez zahraniční kinematografií. 

 Nejen pro fanoušky novodobých akčních komiksů se budou promítat filmy Doctor 
Strange a Strážci Galaxie Vol. 2, pro zájemce o historii je v nabídce film Anthropoid, 
kde se vedle zahraničních herců objeví mimo jiné také Anna Geislerová, Alena Mihu-
lová nebo Jan Budař. Milovníci pohádek zase ocení nové zpracování Knihy džunglí 
a muzikálové nadšence potěší Oscary ověnčený La La Land s Ryanem Goslingem a 
Emmou Stone v hlavních rolích. 

 Autokino v Prorubkách bude stejně jako v loňském roce otevřeno každý čtvrtek 
od 26. července do 23. srpna. Motorističtí návštěvníci si přijdou na své během pěti 
projekcí, těšit se mohou na komiksového hrdinu Deadpoola, válečný snímek Dun-
kerk, komedii Baby Driver, mysteriózní sci-fi Příchozí a akční film Šílený Max: Zběsilá 
cesta. 

 Veškeré projekce letního kina i autokina jsou zdarma, zaměstnanci ŠKODA AUTO 
navíc obdrží při předložení zaměstnanecké karty popcorn a nápoj. 

Kompletní program naleznete na webové stránce www.ccl.cz/skoda-kino 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera, Martina Gillichová, 

vedoucí Komunikace podniku, tisková mluvčí 
T +420 326 811 773, T +420 730 862 526 

tomas.kotera@skoda-auto.cz, martina.gillichova@skoda-auto.cz
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Rozloučili jsme se
Jméno   Bydliště
Anežka Zaňková Lično

Čest její památce!

Naši oslavenci
Jméno       Bydliště
95 let 
Bohuslav Tomeš    Radostovice
93 let 
Květoslava Flegelová Děčín
91 let 
Božena Krbová  Lično
90 let 
Jaroslav Vilímek  Ostašovice
89 let 
Libuše Janečková Radostovice
Marie Matějková  Lično
84 let 
Josef Truhlář  Lično
81 let 
Marie Jehličková  Lično
František Martinec  Ostašovice
60 let 
Jaroslav Kubec  Lično
František Talavašek Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 2. čtvrtletí 2018

Přistěhovali se
Jméno        Bydliště
Dmitrij a Oxana Dončenko  Ostašovice
Lenka
a Barbora Kutnarovy Lično

 

Nové spoluobčany mezi námi
srdečně vítáme!

 Dne 20. května 2018 proběhlo vítání občánků na místním obecním úřadě. Přivítali 
jsme mezi námi 9 nových občánků, a to Veroniku Řehounkovou, Patrika Bradáče, 
Antonína Dyntara, Simonu Zábrahovou, Luboše Vosáhla, Aleše Konvalinu, Marka 
Ludvíka, Annu Sedláčkovou a Dominika Běčku. Přejeme jim hodně štěstí a radosti 
ze života.

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!
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Říkadla na prázdniny

MYŠKA
Malá myška Žofinka

prochází se v holinkách,
nese v ruce děštníček,
aby jí nezmokl kožíšek.

RÁNO
Když se ráno probudíme,

peřinku si naklepeme,
peřinku a polštářek

hned si pěkně srovnáme.
Pyžamko tam přidáme,
pod peřinku schováme.

MAMINKA
Moje milá maminko,
ty jsi moje sluníčko,

k tvému svátku já ti přeji
hodně štěstí, pevné zdraví.
K tomu velkou pusu dám,
maminko, já rád tě mám.

Jan Dawidko

celkový pohled na Lično směrem od Třebešova asi 50. léta
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odhalení desky Antonína Truhláře 4. června 1931; s myšlenkou uctít památku Ant. Truhláře 
přišel Václav Morávek, na její zhotovený byla upořádána sbírka (mezi dárce se přidali například 
Alois Jirásek, prezident Tomáš G. Masaryk nebo jeho syn Jan (Muzeum a galerie Orlických 
hor - MGOH)

odhalení desky A. Truhláře v červnu 1931, pamětní desku zhotovil akademický sochař Ladislav 
Beneš z Třebešova (MGOH)






