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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 29. 05. 2019

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. doplněný program dnešního jednání o body:

• schválení žádosti o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Lično a SDH Lično;
• schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Lično a SDH Lično;

a návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení p. Požár Ondřej a Ing. Fal-
ta Martin;

2. žádost TJ Sokol Lično o poskytnutí dotace v r. 2019;
3. žádost SDH Lično o poskytnutí dotace v r. 2019;
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Lično ve výši 39.500,- Kč a pově-

řuje starostu podpisem smlouvy;
5. žádost p. Františka Plašila, trvale bytem Lično 33, o byt v domě s pečovatelskou 

službou. Zároveň obec souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 30.000 Kč dle uza-
vřené smlouvy mezi Sociálními službami, o. p. s., Rychnov nad Kněžnou a Obcí 
Lično;

6. záměr výstavby rybníku na pozemku p. č. 3715 v katastrálním území Lično;
7. rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí a schvaluje:
1. program dnešního jednání doplněný o body:

• schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene;
• schválení záměru nákupu komunální techniky a podání žádosti na dotovaný 

úvěr;
a návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení Bc. Němcová Radka  
a p. Požár Ondřej;

2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Lično ve výši 60.000 Kč  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

3. darovací smlouvu pro TJ Sokol Lično ve výši 35.000 Kč a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy;

4. závěrečný účet obce za rok 2018 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením obce a to s výhradou;

5. opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků zjištěných ve zprávě  
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lično za rok 2018;

6. účetní závěrku Obce Lično za rok 2018;
7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lično 

za r. 2018 a schvaluje závazný ukazatel rozdělení a použití hospodářského vý-
sledku z r. 2018:
a) rezervní fond zřizovatel: 59.795,71 Kč.  Použití: doplatek elektrické energie  

a plynu  v r. 2019;
    b) rezervní fond PO: 15.650,94 Kč;
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Regionální cena vodného

V letošním roce vyprší v minulosti uzavřené smlouvy mezi majiteli vodovodů 
a servisní organizací AQUA SERVIS a. s. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. 
Od loňského roku probíhala intenzivní jednání mezi majiteli a servisní organizací, 
týkající se udržení regionální ceny vodného. Jednalo se především o to, že každý 
majitel vodovodu má jiné náklady na výrobu vody, servis svého vodovodu a další ná-
klady. Zároveň každý majitel vodovodu chtěl utržit co největší nájem od firmy AQUA 
SERVIS a. s.

Došlo k tomu, že tyto požadavky nebylo možno regionálně skloubit a každý majitel 
vodovodu si vyjednal jiné podmínky. To znamená, že v regionu budou rozdílné nájmy 
za vodovod, nebo rozdílné vodné, nebo obojí, podle toho, jak se kde podaří uzavřít 
příslušné smlouvy.

V prostoru obce Lično je následující situace. Obec Lično je členem dvou vodovod-
ních dobrovolných svazků obcí a to Vodovodního svazu Císařská studánka a Svazku 
obcí Dřížná. Voda z Císařské studánky je dodávána do Lična a voda z Dřížen je 
dodávána do obcí Ostašovice a Radostovice.

Vodovodní svaz Císařská studánka patří mezi větší majitele vodovodů v regionu, 
přičemž výrobní náklady na vodu jsou příznivé a nájem je relativně vysoký, takže 
s cenou vodného není třeba v současné době nijak pohybovat a zůstane na stejné 
úrovni. Jinými slovy v Ličně nedojde k žádným změnám ohledně vodného s ohledem 
na regionální cenu vodného.

Poněkud jiná je situace ve Svazku obcí Dřížná. Jedná se o malý vodovodní sva-
zek, který dodává vodu do obcí Přepychy, Záhornice, Vojenice, Uhřínovice, Nová 
Ves, Vyhnanice, Ježkovice, Ostašovice a Radostovice. Objem prodané vody je malý 
a náklady na provoz jsou vysoké, protože voda se musí čerpat do kopců, a je rozdíl, 
zda se voda dodává do jednotlivých domů, které jsou relativně daleko od sebe a je 
v nich málo obyvatel, než když se voda dodá k patě domu, kde je hodně bytů. 

Ekonomika provozu vodovodu je neúprosná a hrozilo tedy zdražení vodného, nebo 
dramatické snížení nájemného, nebo kombinace obojího. S ohledem na toto, kdy 
jsem si uvědomoval, že by v obci mohlo dojít k rozdílné výši vodného, kdy v Osta-
šovicích a Radostovicích by se mohlo platit více než v Ličně, podařilo se vyjednat 
dohodu o unii mezi Vodovodním svazem Císařská studánka a Svazkem obcí Dřížná, 
kde v kostce řečeno Císařská studánka sníží svůj zisk ve prospěch Dřížen a Dřížná 
obdrží nižší nájem od firmy AQUA SERVIS a. s., takže vodné bude v obou svazcích 
stejné a obyvatel se v tuto chvíli nedotkne.

8. rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019;
9. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7DHM 190106 se s. 

p. Povodí Labe a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
10. záměr nákupu traktoru s čelním nakladačem;
11. podání žádosti o dotovaný úvěr pro nákup traktoru.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Aby toto opatření fungovalo, musely se členské obce Svazu obcí Dřížná domluvit 
na dotaci, vedoucí k dofinancování. Klíčem k dofinancování je majetkový podíl jed-
notlivých obcí v Dřížnech. Protože obec Lično vlastní 5 % z celkového majetku Dří-
žen, přispívá na dofinancování částkou 50.000 Kč ročně.  Ostatní obce rovněž při-
spívají dle svého majetkového podílu na dofinancování, které činí v celkové částce 
1.000.000 Kč ročně. 

Ze svého pohledu musím říci, že jsem velmi rád, že se podařilo domluvit a realizo-
vat unii mezi oběma svazky a děkuji všem členským obcím za jejich pozitivní přístup 
a vyslovený souhlas s touto unií.

Níže připojuji Memorandum, které sice není podepsané, ale v této podobě bylo 
oběma svazky schváleno k seznámení.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PŘI UPLATŇOVÁNÍ
REGIONÁLNÍ CENY ZA VODNÉ V RÁMCI CENOVÉ UNIE 

„Císařská STUDÁNKA A Dřížná“

podepsané níže uvedeného dne mezi
Vodovodní svaz Císařská studánka, se sídlem Masarykovo nám. č. 1, Solnice, PSČ 
517 01, IČ 60882794, registrovaný dne 29. 04. 1994 v registru dobrovolných svazků 
obcí vedeného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod č. j. VV-01/011/68, 
bankovní spojení Česká spořitelna a. s., č. účtu 1240097379/0800, zastoupený před-
sedou Miroslavem Daňkem, jako vlastník vodovodů pro veřejnou potřebu v obcích 
sdružených ve vodovodním svazu Císařská studánka (dále jen „Svazek 1“)

a
Svazek obcí DŘÍŽNÁ se sídlem Přepychy čp. 5, PSČ 517 32, IČ 75085429, regist-
rovaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeného Krajským úřadem Královéhra-
deckého kraje dne 20. 07. 2006 pod č. j. 15842/VZ/2006, bankovní spojení Česká 
spořitelna a. s., pobočka Opočno, č. účtu 1187714349/0800, zastoupený předsedky-
ní Zdeňkou Seidelovou, jako vlastník vodovodů pro veřejnou potřebu v obcích sdru-
žených ve svazku DŘÍŽNÁ (dále jen „Svazek 2“)
Svazek 1 a Svazek 2 dále společně též jako  „Svazky“ a každý z nich též jako „Sva-
zek 1“ a „Svazek 2“ 

I.
1. Každý Svazek vědom si své zákonné povinnosti zajišťovat na svém území záso-

bování vodou, odvádění a čištění vod odpadních v zájmu občanů, podnikatelských 
a jiných subjektů, má se společností AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Štemberkova 
1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 60914076 coby provozovatelem (dále 
jen „Provozovatel“) uzavřenou samostatnou Provozní smlouvu, jejímž předmě-
tem je závazek příslušného Svazku pronajímat danému Provozovateli příslušný 
vodohospodářský majetek (tj. vodovody a s tím provozně související majetek) 
a závazek Provozovatele tento vodohospodářský majetek převzít do provozování, 
platit za něj příslušnému Svazku Nájemné a zajistit jeho komplexní provoz.
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2. Svazky si jsou vědomy skutečnosti, že Cena pro Vodné (tj. částka v Kč za 1 m3 
dodané pitné vody), na základě které odběratelé platí vodné, podléhá cenové regu-
laci a pro každý kalendářní rok tak musí být tyto Ceny pro Vodné nově stanovovány 
v souladu s příslušnými závaznými cenovými předpisy.

3. Svazky si jsou vědomy toho, že do kalkulace Ceny pro Vodné vstupují různé po-
ložky, zejména pak nákladové položky jako Nájemné a provozní náklady Provozo-
vatele spojené s provozováním příslušné vodohospodářské infrastruktury. Svazky 
si jsou v této souvislosti vědomy toho, že výše Nájemného je pro Provozovatele 
rozhodující nákladovou položkou, která přímo úměrně ovlivňuje výši Ceny pro Vod-
né. Svazky si jsou vědomy i toho, že výše Nájemného je v rámci smluvních vztahů 
dle příslušných Provozních smluv s Provozovatelem určována jednostranně jed-
notlivými Svazky. Svazky si jsou v této souvislosti vědomy i toho, že dle zákona 
odpovídají jako vlastníci vodohospodářské infrastruktury za její obnovu a investice 
do ní, přičemž k úhradě nákladů na její obnovu a investice mají sloužit především 
příjmy Svazků z obdrženého Nájemného.

4. I přesto, že výše vodného se tak může z objektivních provozně-ekonomických 
důvodů (např. provozně-technický stav vodohospodářské infrastruktury) v každém 
ze Svazků lišit, mají Svazky i nadále zájem na tom, aby byla Cena pro Vodné sta-
novována v rámci území obou Svazků (v rámci jednoho kalendářního roku) vždy 
v stejné výši (tzv. „Regionální Cena“). Svazky si ale jsou vědomy, že stanovení 
Regionální Ceny pro Vodné pro příslušný kalendářní rok přesto nevylučuje případ-
né provedení jejich úpravy (rekalkulace) i v průběhu daného kalendářního roku, bu-
de-li nutnost takové úpravy vyplývat ze závazných pravidel věcného usměrňování 
cen, nebo z jiných závažných důvodů.

5. Svazky potvrzují, že pro období prvního kalendářního pololetí roku 2019 (tj. období 
1. 1. 2019 – 30. 6. 2019) je Provozovatel povinen hradit Nájemné dle jednotlivých 
Provozních smluv takto: 
a) Svazku 1 nájemné ve výši 1.247.500 Kč bez DPH (což odpovídá ½ částky roč-

ního nájemného ve výši 2.495.000 Kč);
b) Svazku 2 nájemné ve výši ………………….. Kč (což odpovídá ½ částky ročního 

nájemného ve výši ………….. Kč);

Svazky současně potvrzují, že v důsledku změny výše částek Nájemného dle jed-
notlivých Provozních smluv v průběhu roku 2019 je Provozovatel povinen pro období 
druhého kalendářního pololetí roku 2019 (tj. období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019) hradit 
Nájemné dle Provozních smluv takto: 

a) Svazku 1 nájemné ve výši ………….. (což odpovídá ½ částky ročního nájemné-
ho ve výši …………. Kč);

b) Svazku 2 nájemné ve výši ………………. Kč (což odpovídá ½ částky ročního 
nájemného ve výši ………… Kč);

 Počínaje 1. 1. 2020 bude pro každý Svazek platit Nájemné určené dle pravidel čl. 
II tohoto dokumentu, přičemž nová výše Nájemného v prospěch toho kterého Svazku 
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se do jednotlivých Provozních smluv promítne formou písemných dodatků k daným 
Provozním smlouvám, které bude každý Svazek s Provozovatelem před začátkem 
každého jednotlivého kalendářního roku uzavírat.
6. Svazky potvrzují, že pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019 platí na jejich území tato 

jednotná Regionální Cena: 
a) Cena pro Vodné ve výši 35,30 Kč bez DPH za 1 m3 dodané pitné vody;
7. Svazky si jsou vědomy, že stejná výše vodného bude uplatňována i u privátních 

vlastníků vodovodů na územích obou Svazků, které na základě smlouvy provozuje 
společnost AQUA SERVIS, a.s. dle dohodnuté ceny nájmu a náklady na provozo-
vání těchto vodovodů jsou uplatněny v kalkulaci ceny pro vodné. Privátní vlastníci 
vodovodů jsou na vodovod Svazku napojeni přes měřící zařízení umístěné zpra-
vidla v místě styku obou vodovodních soustav a měřené množství vody je povařo-
váno za vodu předanou. 

8. Svazky si jsou vědomy, že pokud hodlají do budoucna na svém území i nadále 
udržovat jednotnou Regionální Cenu pro Vodné, budou muset vůči Provozovateli 
postupovat v procesu určování/schvalování výše Nájemného a Ceny pro Vodné 
společně a jednotně. 

II.
1. Svazky tímto vytvářejí cenovou unii za účelem jejich společného postupu 

vůči Provozovateli při určování a schvalování výše Nájemného a jednotné 
Regionální Ceny pro Vodné pro jednotlivé kalendářní roky. Za tímto úče-
lem Svazky uskuteční jednání unie tak, aby nejdéle do 10. 11. běžného roku 
na základě předloženého návrhu kalkulace určily nájemné a cenu pro vodné 
na následující kalendářní rok.

2. Svazky požadují, aby jim Provozovatel nejpozději do 20. 10. příslušného ka-
lendářního roku předkládal: 
a) návrh kalkulace Regionální Ceny pro Vodné pro bezprostředně následující 

kalendářní rok, vycházející ze součtu všech posledně platných částek Ná-
jemného dle jednotlivých Provozních smluv (hrazených za celý příslušný 
kalendářní rok Provozovatelem jednotlivým Svazkům);

b) vyčíslení dopadů případného zvýšení/snížení celkového ročního nájem-
ného v rámci cenové unie „CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA A DŘÍŽNÁ“ (tj. v sou-
čtu částek Nájemného za oba Svazky dle jednotlivých Provozních smluv) 
o 100 000,- Kč na kalkulaci Regionální Ceny pro Vodné pro následující 
kalendářní rok.

3. V případě, že Svazky Cenové unie „CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA A DŘÍŽNÁ“ 
ve společném písemném sdělení podepsaném každým ze zástupců jednotli-
vého Svazku (konkrétně jejich předsedů nebo jiných oprávněných zástupců, 
kteří se pro tyto účely prokážou pověřením Svazku) uvedou výši ročního 
Nájemného pro každý jednotlivý Svazek a toto zašlou Provozovateli nejpoz-
ději do 10. 11. příslušného kalendářního roku, budou takové výše Nájemné-
ho pro Provozovatele závazné v následujícím kalendářním roku (počínaje 1. 
lednem) a které bude Provozovatel povinen každému Svazku dle příslušné 
Provozní smlouvy platit. Provozovatel předloží každému Svazku nejpozději 
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do 30. 11. příslušného kalendářního roku:  (i) konečnou kalkulaci Regionální 
Ceny pro Vodné pro následující kalendářní rok a (ii) návrh dodatku k přísluš-
né Provozní smlouvě upravující mimo jiné novou výši ročního Nájemného 
a výši Regionální Ceny pro Vodné pro následující kalendářní rok. Svazky 
zajistí schválení uzavření takových dodatků k Provozním smlouvám přísluš-
nými orgány toho kterého Svazku a uzavření takového dodatku k Provozní 
smlouvě nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

4. V případě, že Provozovatel neobdrží nejpozději do 10. 11. příslušného ka-
lendářního roku výši ročního Nájemného ve společném písemném sdělení 
podepsaném odpovědnými zástupci každého Svazku, postup dle čl. II bodu 3 
tohoto dokumentu se nepoužije a místo toho se bude postupovat dle těchto 
pravidel:
a) Provozovatel svolá nejpozději do 20. 11. příslušného kalendářního roku tzv. 

„cenovou komisi“, za účelem (i) projednání jednotlivých položek vstupu-
jících do kalkulace Regionální Ceny pro Vodné pro následující kalendářní rok 
a (ii) stanovení výše ročního Nájemného pro ten který Svazek pro následu-
jící kalendářní rok. Cenová komise je složena ze zástupců každého Svazku 
(konkrétně jejich předsedů nebo jiných oprávněných zástupců, kteří se pro tyto 
účely prokážou pověřením Svazku);

b) Nedohodnou-li se Svazky v rámci jednání „cenové komise“ na výši jednotlivých 
částek Nájemného pro každý Svazek pro následující kalendářní rok jinak, pře-
rozděluje se částka zvýšení či snížení celkového ročního nájemného za oba 
Svazky (tj. v součtu částek nájemného za oba Svazky dle jednotlivých Pro-
vozních smluv) mezi každý Svazek ve sjednaném poměru podílu jednotlivého 
Svazku na celkovém nájemném uvedeném ve společném písemném sdělení 
podepsaném každým ze zástupců jednotlivého Svazku, který byl uplatněn při 
sjednávání kalkulace Ceny pro Vodné v předcházejícím období. Sjednaný po-
měr podílu každého Svazku pro období od 1. 7. 2019 je přílohou č. 1 tohoto 
Memoranda.

5. Provozovatel v návaznosti na výsledky jednání „cenové komise“ předloží každé-
mu Svazku nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku: (i) konečnou 
kalkulaci Regionální Ceny pro Vodné pro následující kalendářní rok a (ii) návrh 
dodatku k příslušné Provozní smlouvě upravující mimo jiné novou výši roč-
ního Nájemného dle bodu 4) a výši Regionální Ceny pro Vodné pro následující 
kalendářní rok. Svazky zajistí schválení uzavření takových dodatků k Provozním 
smlouvám příslušnými orgány toho kterého Svazku a uzavření takového dodatku 
k Provozní smlouvě nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

III.
1. Postup ve smyslu čl. II tohoto Memoranda se uplatní poprvé až při stanovo-

vání Nájemného resp. Regionální Ceny pro Vodné pro období kalendářního 
roku 2020.

2. Každý ze Svazků může vystoupit z cenové unie ve smyslu tohoto Memoran-
da písemným oznámením druhému Svazku, že se již dále nechtějí účastnit 
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na cenové unii; v takovém případě se ukončuje účast Svazku na cenové unii 
datem doručení druhému Svazku. Dojde-li k ukončení účasti Svazku na ce-
nové unii v období od 1. 10. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, za-
vazuje se takový Svazek, jež svou účast na cenové unii ukončuje, uhradit 
druhému Svazku smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. V případě vystoupení 
jednoho Svazku z Cenové unie „CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA A DŘÍŽNÁ“, bude 
pro každý Svazek v případě kalkulace Ceny pro Vodné a stanovení výše Ná-
jemného postupováno tak, jak je uvedeno v článku II, bod 3. a 4. 

3. Toto Memorandum je vyhotoveno ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží každý ze 
Svazků po jednom stejnopise, jedno vyhotovení obdrží AQUA SERVIS, a.s. 
jako provozovatel infrastrukturního majetku.

4. Svazek 1 svým podpisem potvrzuje, že podepsání tohoto Memoranda bylo 
schváleno usnesením výboru Svazku 1, číslo: _________ ze dne _______.

5. Svazek 2 svým podpisem potvrzuje, že podepsání tohoto Memoranda bylo 
schváleno usnesením shromáždění Svazku 2, číslo: _________ ze dne 
_______.

Obnova dětského hřiště na „Hůrce“

 V obci máme na obecních pozemcích hřiště v Ličně na „Hůrce“, které je v nějakém 
stavu a nějakého stáří. Bohužel toto hřiště nevyhovuje současným bezpečnostním 
podmínkám a není možno získat bezpečnostní certifikát. 
 Oprava nebo úprava současného zařízení není možná, proto zastupitelstvo roz-
hodlo o uvolnění finanční částky na vybudování nového dětského hřiště. 
Nové hřiště tak, aby vyhovovalo příslušným normám a legislativě, je cenově náročné 
a částka, která je v rozpočtu připravena dosahuje výše 200 000 Kč. Nové hřiště by 
mělo být vybudováno koncem srpna nebo začátkem září, protože se musí připravit 
terén na to, aby se nové hřiště mohlo vybudovat, musí se v průběhu prázdnin některé 
prvky starého hřiště odstranit. 
 V tuto chvíli se nebude odstraňovat celé hřiště, odstraní se pouze část, na které 
bude probíhat obnova. Na podzim bude obec žádat o dotaci na obnovu celého hřiště 
a teprve po získání dotace se odstraní zbytek hřiště. 

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Ze základní školy

Vraťme se do období měsíců duben – červen, které již tradičně rychlými kroky 
spěchají od jara do léta a vrcholí nástupem hlavních prázdnin. Ne jinak tomu bylo 
i letos, a to ve spojitosti s řadou různých akcí, jejichž přehled máte níže:

IV.
Okresní kolo malých zdravotníků v Rychnově n. Kn.
Den Země – naše zahrada – úklid po zimě
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V.
Školní výlet – Nové Město n. Metují – ZŠ a MŠ
Zápis do MŠ pro rok 2019/2020
Účast Jana Bašeho v krajském kole OVOV v Hradci Králové a krásné 5. místo
Společné fotografování tříd a tablo 5. ročníku pro veřejnost
VI.
Kulturní pásmo na vítání občánků v Ličně
Exkurze 3. – 5. ročníku do Prahy – Staré Město, Pražský hrad 
Dopravní výchova – teorie a praxe, průkaz cyklisty – Autoškola MYŠÁK  - 3. – 5. 
ročník
Dopravní výchova – Jsem chodec – 1. a 2. ročník – vlastní akce
Vyřazování absolventů – žáků 5. ročníku v Olešnici u RK
Sněhová královna – film pro mladší školáky 1. a 2. ročníku – Kostelec n. Orl.
Výtvarné tvoření – taška na prázdniny – všichni školáci – kresba fixy na textil
Den pro tablety, mobily, stolní a deskové hry
Cesta za pokladem – akce ŠD – stopovaná

Namátkou vybírám:
Ve středu 24. 04. 2019 

se konalo v Rychnově n. Kn. 
okresní kolo soutěže malých 
zdravotníků, kterého se zú-
častnili vybraní zástupci, ze 
zájmového útvaru Zdravo-
věda. Tento pracuje na naší 
škole pod vedením Bc. Jany 
Samkové. Po slunečných 
velikonočních dnech nastala 
změna počasí, ochladilo se 
a celý den foukal velmi nepří-

jemný vítr. Přestože naši školáci nedovezli žádný z vítězných kovů, oceňujeme jejich 
snahu a také překonání sebe sama v nepříznivém počasí. Dětem a paní Samkové dě-
kujeme za reprezentaci naší školy. 
 V neděli dne 02. 06. 2019 vystoupili naši žáci z 1. a 3. ročníku na vítání občánků, 
které se letos uskutečnilo v prostorách školy. Pásmem složeným z básní a lidových 
ukolébavek potěšili 8 nových občánků a jejich rodinné příslušníky z Lična, Radosto-
vic a Ostašovic. Poděkování náleží našim školákům a taktéž pí učitelce Mgr. Anně 
Šrámkové za nácvik milého kulturního pásma. 
 Ve středu dne 05. 06. 2019 jsme uspořádali pro starší žáky 3., 4. a 5. ročníku 
exkurzi do našeho hlavního města. Společně s námi cestovala i naše průvodkyně 
starobylou Prahou paní Marie Zárybnická. Pro děti připravila vědomostní soutěž 
zaměřenou na historické budovy, významné osobnosti, stavební slohy apod. Prošli 
jsme z hlavního nádraží přes Václavské a Staroměstské náměstí,  Karlův most a Ne-
rudovou ulicí dál až na Hradčany. 
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Zde se nás ujal pan Josef Zárybnický, který pracuje u hradní stráže. Díky jemu 
jsme z bezprostřední blízkosti sledovali polední střídání hradní stráže, vstoupili jsme 
bez čekání do Svatovítského chrámu, Baziliky sv. Jiří, do Zlaté uličky a do podzemí 
Daliborky. Čas utekl jako voda a my jsme se přes Letnou vraceli zpět na vlak. Byl to 
příjemný, téměř letní den.

Co dodat: 14 km našlapaných po rozpálené kamenné dlažbě jsme absolvovali 
bez jediné kolize. Vlastnoručně batikovaná trička všem nejen slušela, ale byla také 
perfektním poznávacím znamením. Můžete sami zhodnotit podle fotografie u Staro-
městského orloje.

Velké poděkování náleží manželům Záryb-
nickým z Lična, kteří se nás ochotně ujali 
a my jsme odjížděli k domovu se spoustou 
zážitků a dojmů.

Čtvrtek – 20. červen 2019 – byl ve znamení 
slavnostní akce, kterou bylo vyřazování absol-
ventů 5. ročníku ZŠ. Na přiložené fotografii sto-
jí zleva: A. Požár – J. Caletka – P. Řehounek  
a J. Hovorka. Bohužel zde nelze zveřejnit je-
jich secvičené vystoupení založené na tleskání 
a pleskání dlaněmi i luskání prsty. Vtipný nápad 
pí třídní učitelky Mgr. Kateřiny Teplé. Po prázd-
ninách čekají naše absolventy noví spolužáci 
a noví učitelé. Přejeme jim všem hodně zdaru!

O týden později (27. 06. 2019) vyjeli starší 
školáci do Rychnova n. Kn., kde je čekala jízda 
zručnosti na dopravním hřišti. V závěru 4. a 5. 
ročník absolvoval skutečné zkušební testy pro 
cyklisty. Zdokonalení se v této oblasti bude jed-
ním z úkolů pro příští školní rok.

O čem jste možná již slyšeli:
l ve ŠD pracovala poslední  
2 týdny slečna praktikantka;
l byla schválena žádost o dotaci na do-
pravu při plaveckém kurzu 2019/2020;
l od září 2019 bude škola zapojena 
do tzv. ŠABLON II – dotace EU – s ná-
zvem „Podpora inkluzi“;
l v rámci této dotace bude ve všech 
zařízeních (ZŠ, MŠ a ŠD) pracovat ne-
pedagogický pracovník / školní asistent, 
a to po dobu 2 let;
l pro výuku v ZŠ bude nově sloužit 10 
tabletů z této dotace;
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l od 1. 9. 2019 bude navýšena kapacita ZŠ ze 40 na 50 žáků a ve ŠJ ze 75 na 90 
strávníků;

l během prázdnin proběhnou stavební práce (LED osvětlení, vymalování a montáž 
tabule)  místnosti ŠD, která bude po dobu příštího školního roku dopoledne využí-
vána jako učebna;

l v místnosti/dříve Keramika bude nově zřízena PC učebna;
l na toaletách chlapců a dívek budou instalována další umyvadla/hygienické limity;
l od 1. 9. 2019 dochází k navýšení stravného – viz www.stránky školy;
l během letních prázdnin bude opravena padající omítka z římsy na školní budově 

a na farské zdi za dřevníkem.

Závěrem:
 Seneca, římský filozof, který žil v letech 4 - 65 př. 
n. l., vyslovil krásnou a pravdivou myšlenku, kterou si 
dovoluji svůj příspěvek zakončit:

„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši 
uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu 

a veselá nálada prázdnin rozežene
každý smutek.“

Krásné léto a spoustu příjemných chvil, proži-
tých přesně v Senecově stylu, přeje všem čtenářům                                                   
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

Mateřská škola

Školnímu roku 2018/2019 před několika dny odzvonilo a děti si užívají prázdnino-
vých radovánek.

Konec školního roku bývá spojen se spoustou akcí, a tak jen krátké ohlédnutí 
za některými z nich.

Na školním výletě 
(společně s dětmi 
se ZŠ) jsme byli již 
začátkem května. 
Počasí tentokrát sice 
moc nepřálo, ale 
i tak si děti hranou 
pohádku „Princ Ba-
jaja“ na zámku v No-
vém Městě n. M. 
užily. Po pohádce, 
v druhé části progra-
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mu, si děti samy vy-
zkoušely semlít obilí, 
rozlámat a vyčesat 
len nebo prohlédnou 
a zkusit repliky zbraní 
a brnění.

Písničkou, básnič-
kou, dárkem a přá-
níčkem poděkovaly 
děti maminkám k je-
jich svátku.

Na druhý výlet 
jsme cestovali vla-
kem (pro některé 
děti to byl úplně nový 
zážitek) do Doudleb 
n. Orl. Krásným re-
nesančním zámkem 
nás provedla p. Zárybnická (děkujeme). Děti navštívily „Selský dvoreček“ a přírodo-
vědné muzeum ve zrekonstruované sýpce. Odměnou za zvládnutí náročného dne 
byla zmrzlina v Častolovicích.

Odpolední ukázková 
hodiny angličtiny s lek-
torkou Hedvikou, se již 
také stala tradicí.  Děti 
se rodičům pochlubi-
ly, co vše za školní rok 
zvládly, jak jsou šikov-
né.

Pasování předškolá-
ků na školáky a vyřazo-
vání páťáků proběhlo již 
druhým rokem

ve Sportovním areálu 
v Olešnici. Po krátkém 
programu a slavnostním 
vyřazení předal dětem 
malý dárek pan staros-
ta. Následoval přípitek 

a zmrzlinový „Pohár pana starosty“. Dětem, které dostaly šerpy, končí bezstarostný 
život. Čekají je noví kamarádi, učitelé, ale také nové povinnosti, zkušenosti a po-
znání. A tak všichni přejeme Sárince Janíkové, Ivušce Jarešové, Barče Kutnaro-
vé, Simonce Stodůlkové, Rozárce Vaškové, Pepíkovi Plašilovi, Sebíku Procházkovi 
i Honzíkovi Teplému v nové škole hodně štěstí.
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Poslední den školního roku jsme se rozloučili s předškoláky, rozdaly dárky a oce-
nění a pak už zbývalo jen pasovat prostředňáky  na předškoláky. Společně jsme si 
ťukli šampaňským, popřáli si krásné léto a hurá na prázdniny.

Děkujeme rodičům za pomoc, podporu a klidného prožití školního roku.
Všem čtenářům Zpravodaje přejeme dny plné sluníčka, pohody a odpočinku.

Za zaměstnance mateřské školy
Jana Francová

TJ SOKOL Lično

Z činnosti TJ Sokol Lično ve druhém čtvrtletí roku 2019 
uvádíme nejdůležitější a nejnavštěvovanější akce - veliko-
noční  pochod, čarodějnice, tenisový turnaj ve dvouhrách, 
Ličenské kolečko a Ličenský dětský víceboj. 

Turistický pochod se uskutečnil, jak je již dlouho zvy-
kem, v neděli o velikonocích. Start byl ve 13 hod. od tělo-

cvičny a pochodovali jsme přes les Hradiště, okolo památníku v 68. roce minulého 
století tragicky zahynulého pilota, fotili jsme ses u Podlíského mlýna a pokračovali 
jsme zkratkou do Černíkovic, kde mělo být občerstvení, ale protože jsme tam byli 
o hodinu dříve, než otvírali, občerstvil nás ve své dílně Pavel Vilímek. Žasli jsme, 
jak byl připravený, když nás nečekal. Na fotbal Černíkovice – Petrovice šli už jen ti 
nejvytrvalejší. 

Čarodějnice se konají vždy jen a pokaždé poslední den v dubnu. Nejinak tomu 
bylo i letos. Vatru připravil Roman Samek a organizaci celé akce měla na starost 
Jaruška Šabatová se svým týmem. A není to jednoduchá záležitost, zabere spoustu 
času a dá to hodně starostí. Zajistit obsluhu, zboží pro občerstvení, připravit oblíbe-
né speciality, zajistit organizaci her pro děti a mnoho dalších příprav. Průvod mas-
kovaných dětí šel vesnicí v čele se zkušeným čarodějem Honzou Plašilem a všichni 
byli natěšeni na reje, které je čekaly v areálu TJ Sokol, někdo se možná těšil více 
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na zlatavě grilované makrely a kuřátka od Mirka Padriána, Jirky Knoppa a spol.
Tenisový turnaj ve dvouhrách proběhl v sobotu 18. května na sportovišti Soko-

lík. Ve finále jsme viděli pěkný tenis a strhující boj mezi Honzou Plašilem a Pepou 
Zárybnickým. Zvítězil prvně jmenovaný. Oba si vysloužili dlouho trvající potlesk. 
Pěkné počasí, hodnotné ceny a dobré občerstvení jsou při takovýchto akcí samo-
zřejmostí.

12
Ličenské kolečko -  již 17. ročník cykloturistiky, pořádané ve spolupráci s Klu-

bem českých turistů ze Sopotnice, připadlo na druhý den voleb do Europarlamentu. 
Trasy v délkách 20, 30, 40, 50, 60, 75 a 100 km a 12 pro pěší absolvovalo 124 
účastníků. „Účast u voleb však byla ještě slabší“. Občerstvení zajišťovali Roman 
Samek, Jára Šabatová a Pavla s Pepou Burketovi.

Ličenský víceboj. Tělovýchovná jednota SOKOL LIČNO uspořádala na Den dětí 
v sobotu 1. 6. již pátý ročník “Ličenského víceboje“. Bylo připraveno 16 soutěžních 
disciplín, které se plnily ve dvou kolech, např. kop na branku, střelba ze vzduchov-
ky, hod na plechovky.

Za krásného počasí se zúčastnilo 30 rodinných dvojic složených z dětí ve věku 
5-12 let a osoby starší 18 let (tatínek, maminka, teta, strýc, ….). Boje byly urputné, 
ale férové (body si zapisovali soutěžící sami, na žádném stanovišti nebyl rozhodčí). 
Pro děti byly připraveny diplomy, poháry, nanuky, bonbóny a věcné ceny. Celá akce 
se velmi vydařila a všem účastníkům se velmi líbila. Na prvním místě se umístila 
Janička Samková s mamkou, druhé místo obsadil Tobík Kašpar s taťkou a třetí 
skončil Vojta Pross s taťkou. Odpoledne byl připraven za odměnu skákací hrad. 
Odměnou pro pořadatele byly rozzářené úsměvy dětí po celý den. Pořadatelé dě-
kují sponzorům – TJ Sokol Lično, Porsche Hradec Králové, ISOVER Častolovice, 
SANAP Kostelec nad Orlicí, BEAS pekárna Lično, Lenka Dostálová a Jaroslav Pla-
šil a J. Janeček z Radostovic.                                                          Mgr. Jan Plašil
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Různé - Janička Samková a kluci Kašparovi nás úspěšně reprezentují na mládež-
nických atletických závodech v okrese i v kraji, Anežka Plašilová v tenise. Páteční 
odpoledne jsou vyhrazeny tenisu pro „seniory“ (ti mladší se ještě neosmělili), i nedělní 
dopoledne bývá obsazené, žáci ZŠ chodili ve školním roce cvičit do tělocvičny, se 
družinou také navštěvovali venkovní sportoviště a dětské hřiště. Tělocvičnu několikrát 
využil i dramatický kroužek a jednou i pěvecký soubor z Lična. V klubu se často konají 
soukromé společenské akce a oslavy a po sportování se zde pravidelně scházejí spor-
tovci k debatám či občerstvení. Z pracovních povinností nutno zdůraznit sečení travna-
tých ploch (traktůrek jsme měli v opravě u Aleše Padriána, sečení tak bylo na Honzovi 
Plašilovi a Romanu Samkovi vlastní nebo obecní technikou, dnes nám ho dovezl a je 
jako nový ), postřik plevele, drobné opravy a úklid.  

Nyní probíhají náročné přípravy na 34. ročník v nohejbale trojic, který se 
uskuteční v sobotu o pouti 6. července 2019. Srdečně Vás zveme k návště-

vě této význam-
né tradiční akce 
TJ Sokol Lično. 
Čeká nás jistě za-
jímavá sportovní 
podívaná a bo-
haté občerstvení. 
Děkujeme za pod-
poru a spolupráci. 

Za TJ Sokol 
Lično František 

Talavašek
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SDH Lično

Z dění u hasičů
Druhé čtvrtletí se tradičně neslo v duchu sportovním. Tento-

krát se družstvo mužů zúčastnilo, první červnový víkend, okrs-
kové soutěže v Třebešově, kde jsme předvedli exkluzivní výkon 
a podařilo se nám tak pokořit důležitý milník a stanovit tak nový 
ličenský rekord  - a to splnit požární útok pod 30 sekund! První 
pokus požárního útoku sice zradila technika, nicméně zafun-
govaly dobré dlouholeté vztahy se sousedními Černíkovicemi, 

kteří byli ochotni a na druhý pokus útoku nám zapůjčili svoje čerpadlo  PS 12 a my 
tak všem mohli dokázat, že kluci z Lična prostě umí!

Druhou disciplínou byla štafeta 4x100 m, kde opět družstvo ukázalo svoji kvalitu 
a štafetu vyhrálo. Bohužel i přes bravurní výkon jsme v celkovém součtu obsadili  
2. příčku z 6 družstev, kde výkon družstva jako takového sice byl na vítězství, nicmé-
ně výkon požárního stroje není konkurenceschopný s těmi nejlepšími.

Na základě úspěchu z okrskového kola jsme se rozhodli reprezentovat obec 
i na okresním kole v požárním sportu na Vrbici, kde krom dvou již zmíněných disci-
plín byla také štafeta 100m překážek (účastní se 5 jednotlivců ze sboru). Z celkových 
10 družstev jsme ve štafetě 4x100m i jednotlivcích obsadili 2. příčku, bohužel při 
požárním útoku nás především závady na materiálu stály drahocenné vteřiny a přišli 
jsme tak o možnost postupu na krajské kolo,  kam postupují nejlepší 2. Celkově jsme 
v součtu všech bodů  skončili 4. o bod za 3. Rájcem. 

Tímto bych chtěl poděkovat celému družstvu 
za předvedené výkony, klukům z Černíkovic

za zapůjčení PS 12 na obou soutěžích a obci 
Lično za podporu, kterou zde máme, a doufám, 
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že společně doladíme technické zázemí natolik,  že budeme moci reprezentovat 
obec Lično i na vyšších soutěžích. 

Voda 
Jak už je tomu pár let tradicí, opět jsme  s dětmi podstoupili fyzickou přípravu v po-

době splutí řeky. I když původní plán byl podobný tomu loňskému, a to splout řeku 
Sázavu, okolnosti nás nakonec donutily změnit plán a přeorganizovat vše na řeku 
Orlici. Vzhledem k tomu, že jsme si vybrali nejvytíženější víkend v roce, tak jsme 
byli nuceni trochu improvizovat a pojmout to jinak než roky předchozí. Předposlední 
sobotu v červnu jsme tak zabalili svačiny a pěškobusem jsme vyrazili směr Rampa 
Sport Týniště nad Orlicí, kde na nás čekala dodávka s věcmi. 

Po příjemně našmajdaných 10ti kilometrech jsme dorazili na místo určení, kde 
jsme se občerstvili, postavili stany a mohli tak začít ladit taktiku na druhý den. Až 
jsme se vyspali do růžova a dali si nějakou tu snídani, protáhli jsme se a šli na věc. 
Všech 18 loděk s „háčky“ v dětském podání vyplulo směr Krňovice, kam po několika 
kratších občerstvovacích pauzách a jedné větší, kde jsme opekli buřty na ohništi, 
úspěšně dorazilo. I přes to, že se nás letos cvakl rekordní počet, tak až na pár oděrek 
a utopený telefon se nikomu nic nestalo. 

Velké dík patří Tomášovi Vilímkovi mladšímu za organizaci a všem těm, kdo si 
udělal čas a ve svém vlastním volnu se na akci podílel.

Aleš Zárybnický



18

Triatlon

V sobotu 8. 6. 2019 
se uskutečnil triatlo-
nový závod v Ličně. 
Ten se skládá ze tří 
disciplín – plavání, 
jízdy na kole a běhu. 
Plavalo se cca 100 
metrů v místním ryb-
níce, na kole se odjelo 
8 kilometrů přes Uhří-
novice a Černíkovice, 
běh v délce 1,3 kilome-
tru byl veden po ličen-
ských cestách. Závodu 
se zúčastnilo 7 odváž-
livců. Proč odvážlivců? 
No, voda v rybníce ne-

byla zrovna nejteplejší, 
její kvalita by také moh-
la být o stupínek výše 
 a k tomu ještě při 
druhé disciplíně začalo 
vydatně pršet. I přes 
tyto okolnosti všichni 
dorazili do cíle, kde 
na ně čekaly klobásky 
a pivko.

Za organizátory Padroš, Pláša a Hušoun

TemaClub

V našem TemaClubu se toho zase hodně událo.

6. dubna proběhl jarní bazárek, kde se prodávalo a vyměňovalo oblečení různých 
velikostí. V ten samý den jsme pletli košíky z pedigu, které se opravdu povedly. 

20. dubna jsme si udělali velikonoční výlet na Hrádek u Nechanic a Krňovic. Vyšlo 
nám krásné počasí, prohlídky byly zajímavé a užili si hodně zábavy. 
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28. dubna jsme pozvali do ličenské tělocvičny divadlo z Potštejna. Ochotníci nám 
zahráli pohádku O Šípkové Růžence, o které se do dnes jistě hovoří.   

Květen byl pro nás lehce odpočinkový, ale zároveň probíhalo vzdělávání a školení 
na novou vyučovací metodu německého jazyka Direktes Deutsch. Tato metoda je 
hodně srovnatelná s Callan Method (angličtina), je velmi dynamická, zábavná, zapojí 
u studentů všechny smysly a co je hlavní, stále komunikují s lektorem. 

V červnu jsme se hlavně věnovali našemu dramaťáčku. Poslední školní den nás 
čekalo velké vystoupení. Přípravy na den D byly velmi náročné. Malovali jsme, vy-
ráběli a šili kulisy, kostýmy a rekvizity. Užili jsme si ale i zábavu a vyrazili jsme 16. 
června do rychnovského kina na film V oblacích. 28. června dramaťáček vystoupil 
v ličenské tělocvičně. Nacvičili jsme 5 krátkých pohádek od Jana Drdy, mezi pohád-
kami vystoupila Janička Samková s hrou na housle. Naši herci byli výborní a tímto 
jim velmi děkujeme za herecký výkon.  Herci: Pepa Hovorka, Honza a Julinka Bašovi, 
Julinka a Žofinka Zárybnický, Gituška Šabatová, Adélka Caletková a Alenka Janeč-
ková. Velké poděkování patří i Janičce Samkové. 

Kroužky pro školní rok 2019/2020
l Šikulky – malovaní, tvoření pro děti od 1,5 – 5 let
l Dramaťáček – pro děti i dospělé od 4 let – 99 let
l Všechnopárty – malování, tvoření, míčové hry… podle počasí, přání a nálady dětí 

od 4 let – 99 let
l Hrátky s němčinou – pro děti 6 – 14 let
l Němčina (Direktes Deutsch) - výuka němčiny od 15 – 99 let

Výuka angličtiny (Callan method) ve školním roce 2019/2020 bohužel probíhat ne-
bude. Tímto všem děkuji za skvělou spolupráci ve školním roce 2018/2019 a těším 
se brzy na viděnou! (TP)

Pro další Informace volejte nebo pište:
Mája Zárybnická – 732 941 222
Terka Podolská – 730 680 219

tema.club@email.cz

Noc kostelů

Vážení přátelé.  
Jak se již v naší farnosti stalo tradicí, poslední květnový pátek jsme se po čtvrté 

připojili k mezinárodně pořádané akci Noc kostelů 2019. Letošní program byl u nás 
v kostele Zvěstování Panny Marie věnován hlavně tématu „Izrael – návrat ke koře-
nům“. Výlet do Izraele – ať již skutečný nebo takto zprostředkovaně - je zážitkem, 
který vyvrátí všechny předsudky. Izrael je krásnou, přátelskou, i když těžce zkouše-
nou zemí. Její břehy omývá trojice moří - Středozemní, Mrtvé a Rudé - i Galilejské 
jezero, které prý Ježíš zdolal suchou nohou. Můžete obdivovat starověké pevnosti, 
historii a vnímat Izrael celou svou duší, protože zde se nacházejí naše křesťansko-
-židovské kořeny.
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Navzdory příjemným zážitkům je nepochybné, že země i lidé jsou poznamená-
ni neklidnými a mnohdy tragickými dějinami. Úzký pás země podél Středozemního 
moře považují Izraelci i Palestinci za svůj domov, ale doposud je nikdo nepřesvědčil, 
aby na něm žili bok po boku v míru. Izrael je ale zemí mnoha dalších etnik. Jsou tu 
i komunity beduínských muslimů, Samaritánů, afro-hebrejských Izraelců, afrických 
muslimů a jiných. Každá z nich má vlastní víru, priority a zvyky. V horách navíc žijí 
drúzové, jejichž náboženství je mystickou kombinací islámu a křesťanství, v Jeruza-
lémě a okolí pak arménští, koptští a řečtí mniši a jeptišky, je tu i spousta poutníků.

Tato opojná směs spolu s různými nápadnými historickými a náboženskými zají-
mavostmi regionu dělá z Izraele tak fascinující místo. A my jsme vás pozvali k jeho 
bližšímu poznání…

Úvodní skladba zahraná Toníkem a Vítkem Požárovými - všem známá písnička 
Karla Černocha Večerníček - nám dospělým připomněla dětství a dětem čas, kdy již 
nastává podvečerní pokoj a klid. Nakrátko jsme spolu měli možnost sdílet tento pocit 
radosti a pohody.

Vyposlechli jsme skladbu 
Labuť interpretovanou na vio-
loncello Johanou Ludvíkovou 
a poté jsme se již podívali pro-
střednictvím komentovaných 
snímků do Izraele -  země, kte-
rá má přes komplikované okol-
nosti tak magickou přitažlivost, 
dalece přesahující její geogra-
fické rozměry. Snímky a své 
zážitky z návštěvy Izraele nám 
v několika vstupech přiblížil 
Ondřej Kunc a Ondřej Požár.

Pod vedením sbormistra 
Martina Falty jsme zazpívali 

mimo jiné i jednu z nejznáměj-
ších židovských lidových písní 
Hevenu Šalom Alejchem – Při-
nášíme vám pokoj. A jako ob-
vykle jsme měli připravenou 
směs písní nejen hebrejských 
ale také českých a anglických. 
Překvapením programu bylo 
předvedení židovského tance 
na píseň Hava Nagila – Jásejme 
a radujme se. A nacvičili jsme 
i jednu z mých nejoblíbenějších 
písní You Raise Me Up . 
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Baklava, falafel, hommos s tahí-
nou, pitachléb, halva a bagel – to 
nezazněla čarovná slůvka, ale ná-
zvy izraelských pochoutek, které 

jsme pro vás připravili, napekli, navařili a krásně naservírovali. Tak jako sami Izraelci, 
pocházejí i tyto pokrmy z různých koutů Evropy a světa. Pozvali jsme vás na jejich 
ochutnávku spolu s dalšími dobrotami a s pivem z poutního pivovaru Neratov. 

Závěrem bych vám všem chtěla poděkovat za účast a věřím, že se všichni dobře 
bavili - diváci stejně jako my účinkující.

U příležitosti Noci 
kostelů 2019 byla 
vydána brožurka 
o historii našeho kos-
tela, ze které máte 
možnost se dozvě-
dět mnoho informací 
z dějin, které leží až 
někde ve 13. století 
n. l. Za jejím zroze-
ním stojí autoři La-
dislav Miček a Jan 
Voda. Sešitek je vám 
stále k dispozici k za-
koupení u pana Vody 
v Ličně.
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Budeme se těšit na další setkání s vámi, které tradičně proběhne v období adven-
tu. Kdo by měl čas a chuť se na vystoupení podílet s námi, kontaktujte mne, začneme 
se scházet koncem září.

Na závěr bych vám chtěla popřát krásné prázdniny, pohodu, radost a klid.
Martina Ludvíková, hudební sbor Ličeňák

Knihovna

Od měsíce července 2019 bude Obecní knihovna  v Ličně otevřena vždy ve čtvr-
tek od 19.00 hodin do 20.00 hodin. 

Marie Červená

Cena Modrého slona

Artefaktum -cz a Centrum pro postižené Libereckého kraje ve spolupráci libe-
reckou ZOO vyhlásili letos v lednu XIV. ročník celostátní soutěže o cenu Modrého 
slona 2019. Ve dnech 12. - 18. června se uskutečnilo v ZOO v Liberci vyvrcholení 
celostátní přehlídky umělecké a zájmové tvorby handicapovaných tvůrců a jejich 
příznivců. Z vyhodnocených prací zde pak byla uspořádaná výstava. Nás zvláště 
těší, že Čestné uznání za literární uměleckou tvorbu získal člen Výboru národní 
kultury, Unie českých spisovatelů a náš spolupracovník ličenského Zpravodaje Jan 
Dawidko.

 Blahopřejeme!
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Naši oslavenci
Jméno		 	 	 	 	 	Bydliště
96 let 
Bohuslav Tomeš    Radostovice
94 let 
Květoslava Flegelová Lično
92 let 
Božena Krbová  Lično
91 let 
Jaroslav Vilímek  Ostašovice
90 let 
Marie Matějková  Lično
85 let
Josef Truhlář  Lično
82 let 
Marie Jehličková  Lično
František Martinec  Ostašovice
70 let 
Miroslava Grunt Hermanová Radostovice
60 let 
Vladimír Bořek  Lično
František Kopecký Lično
Svatava Jedlinská Lično
50 let 
Milan Podolský  Lično
Jaroslav Doležal  Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 2. čtvrtletí 2019

Přistěhovali	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Emílie Fňouková Ostašovice
Karolína Černá  Lično
Michal Konvalina Lično
 

Nové spoluobčany
mezi sebou srdečně vítáme!

Narodili se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Adélka Nováková Lično
 

Malé slečně a jejím rodičům přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti!

Rozloučili	jsme	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
David Kobrč Lično
 

Čest jeho památce!

V neděli 02. 06. 2019 proběhlo po obědě vítání nových občánků do naší obce  
v budově místní ZŠ. Počasí opět nezklamalo! Jako posledních pár let bylo i tento 
den velké teplo. Tentokrát měly převahu holčičky, bylo jich 6 - Lilien Pinkasová, Ka-
tarína Špirková, Joy Okolie, Tereza Kollertová, Amálie Sychrová a Anna Truhlářová  
a 2 kluci - Antonín Kašpar a Miroslav Pekárek. Chtěla bych poděkovat dětem ze školy 
za kulturní vystoupení! Touto cestou přeji rodičům i malým capartům hodně zdraví, 
spokojenosti a doufám, že s některými se opět brzy uvidíme!

Za SPOZ Lenka Podolská
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Trocha poezie na léto

Rybář
U Opočna na BROUMARU

chytil rybář vodníkovu dceru,

když mě pustíš rybáři
splním já ti přání tři.

 Jak se přálo
tak se stalo,

první přání vysloveno
 a pak druhé i to třetí.

U rybníka na Broumaru
houpe rybář svojí dceru.

Jan Dawidko

Vodník Kristiánek
Na skále u jezera

sedí vodník z podvečera.

Na jezeře kruhy se dělají
ryby k vodníkovi spěchají,

 na hrázi už sněmují
na lidi si stěžují.

Na dně jezera
už není jisto

harampádí je tam,
hrnců na sto.

Kristiánku vodníku náš
co s tím uděláš.

 Ve Včelném už visí plakát
tam co je ten velký akát,

na něm stojí tato slova
brigádníkům úkol dává?

Vyčistit jezero
aby mělo čisté dno.

Jezero je vyčištěné
vodník sedí spokojeně,

pokuřuje z fajfky
puškvorcové listy.






