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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 17. 09. 2020

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. složení slibu Ing. Anny Dostálové, Lično 26 a Ing. Martiny Ludvíkové, Ostašovice 6;
2. závěrečných účtů za r. 2019 a schválení účetní závěrky za r. 2019 DSO: Mikrore-

gion Rychnovsko, Svazek obcí Dolní Bělá, Svazek obcí Dřížná a Vodovodní svaz 
císařská studánka;

3. rozpočtová opatření č. 4 a č. 5 na rok 2020.

schvaluje:
1. program dnešního jednání s vypuštěním bodu 6 - Schválení smlouvy o zřízení 

věcného břemene, který je v pozvánce uveden 2 x (bod 4 a 6) a nahradit jej: 
Schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva a schvaluje návrhovou 
komisi pro přípravu usnesení ve složení Ing. Anna Dostálová a p. Aleš Zárybnický;

2. Ing. Annu Dostálovou, Lično 26 za členku kontrolního výboru Obce Lično;
3. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018198/VB/, Lično, 

p. č. 3025/7, kn a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
4. dohodu o provedení práce mezi Ing. Annou Dostálovu a Obcí Lično;
5. měsíční odměnu neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 10. 2020: neuvolněný 

člen zastupitelstva 1.500 Kč, člen výboru - zastupitel 2.000 Kč a předseda výbo-
ru – zastupitel 2.500 Kč. Odměna pro neuvolněného místostarostu a předsedky-
ni sociální komise zůstane stejná. Ostatní usnesení ohledně odměn zastupitelů, 
schválená dne 19. 12. 2017, zůstávají v platnosti;

6. darovací smlouvy od Škoda Auto a. s. a dotaci Ministerstva vnitra pro výjezdovou 
jednotku SDH Lično;

7. použití přeplatku plynu č. p. 43 ve výši 6.942,39 Kč na nové zálohy plynu pro  
č. p. 43 v Ličně;

8. navýšení závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace pro plyn 
o 40.000 Kč;

9. rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020.

ukládá: 
1. starostovi zaurgovat opravu komunikace v Ostašovicích u Sládkových.

Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Smlouvy o nájmu hrobového místa

V letošním roce, konkrétně 31. 12. 2020 končí dosavadní smlouvy na nájem  
hrobového místa na místním hřbitově v Ličně. Tyto smlouvy byly uzavřeny na dobu 
10 let. Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání dne 3. 3. 2020, že nájem-
né hrobového místa bude činit 30 Kč/1m2 na 1 rok. Smlouvy budou opět uzavírány 
na dobu 10 let. 
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Žádost o vydání stavebního povolení na opravu hospody 
v Ličně

V posledním vydání zpravodaje jsem zveřejnil informaci, týkající se vydání  
stavebního povolení na opravu hospody v Ličně. Tato informace byla zakončena  
optimistickým názorem, že dcera majitelky je ochotná situaci řešit, a požádala  
o dodatečné dědění. 

Tuto informaci musím nyní doplnit: Bohužel dcera majitelky rovněž zemřela, tak-
že se celá situace bohužel znovu opakuje a prodlužuje. V současné době jsem  
v kontaktu se synem zemřelé, kterému jsem samozřejmě vyjádřil upřímnou soustrast, 
a nastalou situaci řešíme. Doufám, že se vše podaří dořešit v dohledném termínu, 
aby nepropadly veškeré souhlasy od zúčastněných institucí.

Žádost o vydání územního rozhodnutí o pro stavbu
„ZTV pro výstavbu RD“

Je veřejným tajemstvím, že obec Lično odkoupila pozemky od původních majitelů 
za účelem vybudování základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů 
v obci. 

Byly získány téměř všechny souhlasy dotčených institucí, a to poměrně rychle, ač-
koliv jsem se původně domníval, že to bude zdlouhavá a složitá záležitost. Bohužel u 
situace, která se mi zdála být nejméně složitá se vše zkomplikovalo. 

Majitel otevřeného umělého vodního koryta na parcele p. č. 3655 v k. ú. Lično, kte-
rým je Státní pozemkový úřad České republiky, nechtěl udělit souhlas se zaústěním 
odpadních vod. Tato situace trvala několik let, a zdála se být neprůchozí. 

Nicméně se po zdlouhavých jednáních podařilo potřebný souhlas získat a Obec 
Lično mohla požádat prostřednictvím zmocněnce o vydání Územního rozhodnutí pro 
stavbu „ZTV pro výstavbu RD“.

Následně zveřejňuji závazné stanovisko Oddělení životního prostředí Městského 
úřadu v Rychnově nad Kněžnou včetně místní situace, což je první vlaštovka svěd-
čící o tom, že se situace pohnula a další písemná povolení, jejich výsledkem bude 
vydání stavebního povolení, budou následovat. 

Jinými slovy „Pánbůh zaplať“.
Bc. Tomáš Vilímek

starosta obce Lično

V této souvislosti je třeba si uvědomit, že v nájmu hrobového místa jsou zahrnuty  
i náklady na svoz odpadu ze hřbitova, náklady na vodu, kterou lidé zalévají hroby  
a v neposlední řadě i náklady na osekávání trávy na hřbitově. Obec Lično nemá  
v úmyslu promítnout veškeré náklady na provoz místního hřbitova do nájmu hrobové-
ho místa, jelikož by nájem byl podstatně vyšší. Tím chci říci, že stanovení nájemného 
ve výši 30 Kč/1 m2 na 1 rok se sice může zdát vysoké, nicméně je to nájemné doto-
vané, jelikož se v něm nepromítají veškeré náklady, které nese obec Lično ve svém 
rozpočtu.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

 
Č.j.: MURK-OVŽP-21118/2020-103/2020-Hlou                                               29. září 2020 
Oddělení životního prostředí 
Vyřizuje: Ing. Hloušková  linka: 352                 
Email: zdenka.hlouskova@rychnov-city.cz                          
Spis. Zn.: 201.1.1 skart. Zn.: A/15             
 
 
Obec Lično, Lično 17, 517 35,  IČ: 00275069 
 
Zastupuje na základě plné moci Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, Jižní 870, 
500 03 Hradec Králové, IČ: 15586677 

 

Závazné stanovisko k žádosti o trvalé odnětí pozemků ze ZPF v k.ú. Lično pro stavbu                        
„ZTV pro výstavbu RD“  
 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí jako orgán ochrany 
ZPF, přezkoumal žádost Obce Lično, Lično 17, 517 35,  IČ: 00275069 (dále jen „žadatel“) 
zastoupené na základě plné moci firmou Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE,                      
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 15586677 a podle § 15 písm. j) a v souladu s § 9 odst. 1 
a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) 

      u d ě l u j e    s o u h l a s 
s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na níže uvedených 
pozemcích v k.ú. Lično pro realizaci stavby „ZTV pro výstavbu RD“ dle zákresu, který je 
přílohou tohoto závazného stanoviska. Celková výměra zemědělské půdy k odnětí                        
ze zemědělského půdního fondu je 0,2193 ha.  
 

Číslo parcely 
dle KN 

Druh pozemku BPEJ třída 
ochrany 

odnímaná 
výměra (ha) 

16/1 trvalý travní porost 51410 II. 0,0593 

 trvalý travní porost 54310 II. 0,0008 

19/1 zahrada 51410 II. 0,0004 

425/2 orná půda 51410 II. 0,0011 

427/1 trvalý travní porost 51410 II. 0,0101 

427/2 zahrada 51410 II. 0,0301 

427/4 zahrada 51410 II. 0,0131 

427/5 trvalý travní porost 51410 II. 0,0138 

428/1 trvalý travní porost 51410 II. 0,0036 

428/4 trvalý travní porost 54310 II. 0,0020 
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3017 orná půda 51410 II. 0,0013 

orná půda 54310 II. 0,0329 

3018 orná půda 54310 II. 0,0508 

Celkem    0,2193 

 

Podmínky: 

1. Před zahájením stavebních prací provést na ploše odnětí 0,2193 ha dle předložené bilance 
skrývku kulturních vrstev půdy do hloubky 15 cm, tj.cca 328,95 m3  (ornice včetně podorničí).     

2. Ornice  bude po provedené skrývce uskladněna na pozemcích investora v místě stavby na 
parc. 427/1, 427/4 a 427/5 v k.ú. Lično. Zemina v objemu 236,10 m3  bude zpětně použita 
k ohumusování  volných ploch kolem komunikace v uličním prostoru v tl. 15 cm na parc. č. 
16/1, 414/5, 425/2, 427/1, 427/2, 427/4, 427/5, 428/1, 428/3, 428/4, 428/5, 769, 704/2, 3017, 
3018, 3653. Přebytek skrývky kulturních vrstev půdy v objemu 92,85 m3  bude rozprostřen na 
okolních pozemcích ve vlastnictví investora parc. č. 427/1, 427/4, 427/5 v k.ú. Lično                        
ke zkvalitnění půdního profilu.  

3. O činnostech souvisejících se skrývkou bude v souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhlášky                        
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu veden 
protokol, kde bude zaznamenán objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití                        
a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy 
a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.  

4. Zaslat orgánu ochrany ZPF kopii pravomocného rozhodnutí, které vydá příslušný stavební 
úřad (datum nabytí PM rozhodnutí je nezbytný pro orgán ochrany ZPF ke splnění povinnosti 
evidence odnětí zemědělské půdy do centrálního registru (§ 3b odstavec 4 zákona  č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).  
 

Souhlas vydaný podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, není správním 
rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vydává se k žádosti o územní souhlas                    
a stavební povolení (event. ohlášení stavby), které vydá stavební úřad MěÚ Rychnov nad 
Kněžnou a je jeho součástí. 

 

V souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF nebude předepsán odvod 
za odnětí ze ZPF. 
 
 
Odůvodnění: 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, oddělení ŽP jako orgán ochrany ZPF obdržel dne 
27.08.2020 žádost o vydání souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF  na výše 
uvedených pozemcích v k.ú. Lično pro stavbu „ZTV pro výstavbu RD“, podanou Obcí Lično, 
Lično 17, 517 35,  IČ: 00275069, zastoupenou na základě plné moci firmou Stanislav Stejskal 
DOPRAVNÍ PROJEKCE, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 15586677. Žádost byla 
doplněna a zpřesněna dne 21.09.2020 a dne 25.09.2020. Žádost se týká pozemků v k.ú. Lično, 
p.p.č. 16/1, 19/1, 425/2, 427/1, 4237/2, 427/4, 427/5, 428/1, 428/4, 2017 a 2018. Všechny tyto 
pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, Obce Lično, celková výměra odnětí je 0,2193 ha. Dotčené 
pozemky se nacházejí dle platné územně plánovací dokumentace v zastavitelném území v ploše 
s funkčním využitím „Zóna příměstského bydlení“.  Navrhovaná stavba je v souladu s územním 
plánem Lično. Pozemky náležejí dle BPEJ 51410  se základní cenou 10,90 Kč/1m2                        
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do  II. tř. ochrany ZPF a dle BPEJ 54310  se základní cenou 8,37 Kč/1m2 do II. tř. ochrany ZPF. 
Nachází se na území CHOPAV Východočeská křída.  

Dle § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, 
jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic                        
a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství. K předložené žádosti bylo dne 
21.09.2020  žadatelem doplněno vyjádření, že komunikace na nově vzniklém ZTV za čerpací 
stanicí v Ličně, včetně jejich součástí a příslušenství budou zařazeny do pasportu místních 
komunikací Obce Lično. Byla předložena bilance kulturních vrstev půdy. Nakládání s ornicí je 
upraveno v podmínce č. 2 tohoto souhlasu.   

Předložené podklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení žádosti, z výše uvedených 
důvodů byl souhlas s trvalým odnětím vydán. 
 
Podle ust. § 10 odst.1 zákona o ochraně ZPF je vydaný souhlas s odnětím zemědělské půdy                 
ze ZPF závaznou součástí rozhodnutí, která budou v předmětné věci vydána podle zvláštních 
předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí 
nabyla právní moci. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí                        
a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů. 
  
Podle ust. § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF pozbývá souhlas s odnětím zemědělské půdy                 
ze ZPF platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro 
řízení podle zvláštních právních předpisů. 

Souhlas podle ustanovení § 9 zákona o ochraně ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské 
vztahy. 
 

Poučení: 

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím                    
a nelze se proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný 
stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí 
příslušného stavebního úřadu.  
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
Ing. Zdeňka Hloušková 
referent životního prostředí       
   
       
 
 
Přílohy: Zákres odnětí ze ZPF 
                                              
Na vědomí:  1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou - stavební úřad 
          2. Obecní úřad Lično     

           
  
  Digitálně podepsal Ing. Zdeňka

Hloušková
Datum: 29.09.2020 12:01:10 +02:00
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Voda, kterou pijete,

nedostatek pitné vody ve studních, její mizerná kvalita a soustavné zdravotní  
potíže obyvatel dohnaly naše předky k rozhodnutí nahradit obecní studny veřejnými 
vodovody z kvalitních vodních zdrojů. 

V našem snažení bylo důležité datum 13. 10. 1946. Toho dne Solnický magistrát 
spolu s okolními obcemi založil svazek obcí s názvem „Vodovodní svaz Císařská 
studánka“. To byl zásadní krok pro záměr přivést pitnou vodu do každé chalupy v ši-
rokém okolí. Zdrojem kvalitní pitné vody byla Císařská studánka v lese Vrchoviště 
u Ještětic. Velkým propagátorem této myšlenky a jedním z hlavních iniciátorů byl 
MUDr. Bohumil Soulek, obvodní lékař v Solnici. Na jeho počest je voda z Císařské 
studánky zvána Bohumilkou. 

Co naprší v podhůří Orlických hor, to časem vypijeme. Dešťová voda prosakuje 
do spodních vrstev půdy, prochází přes štěrkové a pískové sedimenty a vyvěrá 
v prameništi zvaném Císařská studánka. Zde se nachází studna, kde se zachytá-
vá vývěr původní pravěké studánky, a dále tři nové hlubinné vrty. Z prameniště je 
voda čerpána do centrálního vodojemu nad Solnici a odtud rozváděna vodovodní 
sítí v délce 112 km ke spotřebitelům. Z centrálního vodojemu jsou zásobovány dva 
podřízené vodojemy, na Hraštici a v Bílém Újezdě, pro zásobování obyvatel v hor-
ních tlakových pásmech. Na skupinový vodovod je připojena Solnice, Ještětice, 
Kvasiny, Skuhrov nad Bělou, Brocná, Debřece, Hraštice, Rybníčky, Svinná, Bílý 
Újezd, Masty, Hroška, Černíkovice, Domašín, Lično, Třebešov, Libel, Synkov, Sle-
meno, Jedlina, Lipovka, Litohrady, Lokot a část Rychnova nad Kněžnou.

V roce 2019 bylo čerpáno 585 666 m3 pitné vody pro cca 10 000 obyvatel a nespo-
čet ostatních odběratelů. Celkově úředně povolený roční odběr podzemní vody činí 
1 585 000 m3. Čerpaná voda neprochází žádnou úpravou krom dávkování chlóru. 
Ten zabezpečuje nezávadnost vody i v nejvzdálenější odběratelské přípojce.

Cena vodného pro rok 2020 činí 40,60 Kč a není předpoklad, že by se v příštích 
několika letech navyšovala.

Vlastníkem vodovodních řadů, čerpacích stanic, vodojemů, čerpací a měřící 
techniky jsou obce, potažmo svazek obcí - Vodovodní svaz Císařská studánka. 
Nejvyšším orgánem svazku je Výbor svazku, kde mají odpovídající zastoupení 
všechny obce ve svazku. Odborným provozovatelem je firma Aquaservis a.s. se 
sídlem v Rychnově nad Kněžnou, kterou obce a svazky ovládají prostřednictvím 
valných hromad a dozorčích rad.

Prioritou Vodovodního svazu Císařská studánka je dokončit modernizaci pra-
meniště. Dosud byly revitalizovány dva vrty. Byly nově vystrojeny moderní čerpací 
a ovládací technikou a zastřešeny. Položili jsme k nim nové výtlačné řady, nové 
silové, ovládací a přenosové kabely. Opravili jsme budovu hlavní čerpací stanice, 
vyměnili okna, provedli novou elektroinstalaci, vybavili novým hlavním rozvadě-
čem, přípojkou pro náhradní zdroj a zrekonstruovali chlorovnu. Celý areál byl nově 
oplocen a opatřen novou vstupní branou.

Zbývá revitalizace posledního vrtu včetně jeho nového vystrojení a zastřeše-
ní. V hlavní čerpací stanici zbývá výměna původního potrubí v armaturní komoře 
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a drobnější opravy. Hodláme také celoročně změřit, kolik pitné vody „bez užitku“ 
odtéká z prameniště.

V letošním roce, roce vodovodní hojnosti, se zdá naše snaha o prameniště jako 
přehnaná.

Co moje paměť sahá, nepamatuji takový přebytek vody odcházející z prame-
niště, jako v letošním červnu a červenci. V červnu bylo i největší množství srážek 
od roku 1961. Bude-li to tak i v příštích letech, můžeme se jako vodohospodáři 
radovat. V opačném případě ale chceme být připraveni.

Vodovodní svaz Císařská studánka
Daněk Mirek

předseda svazku obcí 

Chcete-li se o vodě a historii vodárenství v našem okolí dozvědět víc můžete 
si zakoupit knížku „Voda pro život“, kterou v roce 2016 vydal Vodovodní svaz 
Císařská studánka. Kniha je k dostání na Městském úřadě v Solnici za prodejní 
cenu 220 Kč. Na dobírku si ji můžete objednat na mailové adrese vscs.solni-
ce@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 602 348 674 za cenu prodejní + balné 
a poštovné.

Mateřská škola

Léto skončilo a všichni 
se těšili do mateřské školy. 
Rodiče se těšili, že budou 
bez dětí, paní učitelky se 
naopak těšily, že přijdou 
děti a děti se těšily na hrač-
ky, na kamarády a zábavu 
v mateřské škole. Radost 
měli všichni.

I v tomto školním 
roce jsme naplnili ka-
pacitu mateřské ško-
ly. Zapsaných dětí je  
27, z toho jsme poprvé 
ve školce 1. září přivítali  
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7 dětí (Haničku 
Bradáčovou z Os-
tašovic, Verunku 
Řehounkovou, Sofi 
Valentovou, Toníka 
Dyntara, Jiříka Scho-
du, Adámka Ško-
pa a Patrička Vodu 
z Lična).

První týdny v ko-
lektivu bývají ná-
ročné i pro zkušené 
školáky, natož pro 
nové děti, které ještě 
netuší, jak to ve škol-
ce chodí – že to není 
jen přijít a pohrát 
si s hračkami, ale 
zvykat si na nové 
prostředí, nové ne-
známé dospěláky, 

na pravidelný režim jiný než 
domácí, na spoustu hluku, vel-
ké množství dětí….

Adaptační období však na-
konec všechny děti krásně 
zvládly. Společně jsme se do-
mluvili na prvních pravidlech 
bezpečnosti a pravidlech sou-
žití v kolektivu.

Již od prvních zářijových dnů 
se děti pustily do práce a malo-
valy, vyráběly, učily se písničky, 
básničky, hry… Všechny děti 
byly při činnostech moc šikov-
né a jejich práce zdobí prosto-
ry mateřské školy i vývěsku 
v centru obce.

Zpestřením práce byla pro 
předškoláky 3D projekce „Dino-
sauří svět“ a pro všechny děti 
pak „Pohádka z lesní školky“. 
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Než jsme se vypravili do lesa, bylo potřeba procvičit sosáčky, čumáčky, zobáčky i ry-
páčky. Vším tím kouzlením a cvičením jsme se objevili v lese, kde žila jedna skřít-
kovská rodinka (maminka, tatínek a jejich syn Známka). Jednoho dne rodiče spěchali 
do práce a synka na rozcestí poslali do školky. Ale jak to bývá, Známka trochu odběhl 
a malinko zabloudil. Naštěstí za pomoci dětí a nového kamaráda prasátka Bila cestu 
do lesní školky našel. Tato školka nebyla obyčejná, navštěvovalo ji plno mláďátek. Jako 
v každé školičce dělali plno zajímavých věcí, zacvičili si, zazpívali písničky, ale hlavně 
si užili s dětmi plno legrace. Pak se s námi zvířátka, skřítci a jejich paní učitelka Sova 
rozloučili. Les zmizel a nám nezbývá, než se opět těšit na návštěvu našeho oblíbeného 
divadélka JÓJO. Paní herečky děti vždy zaujmou a ty je na oplátku odmění velkým 
potleskem. 

Babí léto asi definitivně skončilo a opravdový podzim klepe na dveře. Přejeme 
všem čtenářům Zpravodaje, aby ho prožili v klidu a zdraví.
Za děti a zaměstnance MŠ Jana Francová

Ze základní školy 

Zpravodaj, který právě pročítáte, přináší informace spíše z léta, 
z období prázdnin a dovolených - a v našem případě i ze zahájení 
nového školního roku 2020 / 2021.  Červencové vydání tohoto 
čtvrtletníku nastínilo změny, které nás v období hlavních prázdnin 
čekaly. Dnešní příspěvek Vám přináší podrobné informace o je-
jich realizaci současně s velkým poděkováním všem, kteří za nimi 
stáli a na pracech se podíleli.

Největší akcí byla realizace plynového topení v celé budově ZŠ a jeho napojení 
na přízemní byt, kte-
rý nově slouží jako ŠD. 
Měření intenzity osvět-
lení v těchto prostorách 
ukázalo to stávající jako 
nedostatečné; proto 
byl vypracován projekt 
a místnosti byly vybave-
ny novými LED zářivka-
mi. Moderní sektorový 
nábytek, šestiúhelníkové 
stoly a barevné židličky 
ŠD rozzářily. Děti zde 
rády relaxují v tzv. míst-
nosti klidu, která je vyba-
vena kobercem a polštáři 
pro odpolední odpočinek. 
Je jich přihlášeno přesně 
25.
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V současné době čekáme na dokončení instalace monitorovacího zařízení právě 
do těchto prostor.  Vlivem koronavirových opatření se tyto práce posunuly.

Je nutno taktéž podotknout, že téměř všechny prostory mimo sklepa a půdy byly 
nově vymalovány příjemnými světlými barvami. Místnosti se projasnily a zvětšily svoji 
rozlohu i díky tomu, že nepotřebná akumulační kamna byla odstěhována.

Velkou zatěžkávací zkouškou pro pí školnici byl úklid po stavebních pracech a dále 
pak dvojí vystěhování všech skříní a polic a opětné nastěhování zpět. Současně byly 
vytříděny zastaralé pomůcky, knihy a jiné nepotřebné předměty.

Pak přišlo úterý 1. září 2020 a s ním začal nový školní rok. Z hygienických důvo-
dů proběhlo společné shromáždění žáků, rodičů, pana starosty a zaměstnanců ZŠ 
v prostorách školního dvora. Stihli jsme přivítat 6 prvňáčků (J. Kuckir – J. Šrámek 
– J. Pšenička – K. Nováková – E. Pavlíčková - S. Kotyzová) a jejich třídní učitelku 
Mgr. Kateřinu Teplou. 

V myšlenkách jsme byli i s našimi bývalými žáky, kteří začínaly na nové škole v 6. 
ročníku.

U nás nově začala pracovat pí Míla Laliová na postu učitelky ZŠ, pí Marcela Šrám-
ková jako školnice ZŠ a DiS. Petra Červená jako asistent pedagoga. V pedagogické 
práci dál pokračují zkušené elementaristky Mgr. Anna Šrámková a Mgr. Marta Ko-
pecká. Bc. Míša Nováková současně učí a pracuje jako vychovatelka ŠD, Bc. Klára 
Procházková působí jako školní asistent ve ŠD.

38 žáků je rozděleno do tří tříd, společně se s námi vzdělávají dva žáci se SVP. Zdá 
se, že i v moderní době platí okřídlené přísloví – UČENÍ – MUČENÍ. Uzavření školy 
od 11. 03. do 24. 05. a poté dva prázdninové měsíce volna na děti hodně zapůsobily. 
Zvolnily v pracovním tempu a adaptace na školu je mnohem delší než dříve. Uvidí-
me, co přinese čas; prozatím zjišťujeme, co bude třeba dopilovat a dohonit.

Z dotace MŠMT na podporu ICT jsou objednány 4 notebooky pro zajištění povin-
ného distančního vzdělávání na dálku, přičemž máme výhodu, že všichni rodiče mají 
doma potřebné vybavení. Využíváme testy ALF, které nám umožňují nejen testy, pro-
věrky a domácí úkoly zadávat, ale je i samostatně tvoříme. Nově testujeme aplikaci 
EduKavka a pokud se osvědčí, zakoupíme ji z prostředků Šablony II. 

Ve všech zařízeních – ZŠ a ŠD, MŠ a ŠJ byly vypracovány směrnice o hygie-
nických opatřeních, se kterými pravidelně seznamujeme rodiče prostřednictvím 
webových stránek. Web školy a maily jsou vůbec v poslední době základní a rychlou 
formou komunikace s rodiči a veřejností. V současné době proto pracujeme i na mo-
dernizaci školního webu tak, aby odpovídal požadavkům současné doby.

V měsíci září proběhla první společná schůze pedagogů s rodiči – v prostorách 
školní zahrady. Byl zvolen nový zástupce do školské rady za rodiče, a to pí Mgr. Mar-
tina Kuckir. Současně děkujeme za spolupráci bývalé člence ŠR pí Petře Janečkové 
z Radostovic.

Vše další ukáže čas;  naším přáním je každodenní výuka v naší krásné zmoderni-
zované škole bez roušek a omezení. V tuto chvíli proto přejeme všem pevné zdraví, 
příjemně prožitý podzim a věříme, že co nejdříve otevřeme školní dveře všem, kteří 
se na popisované změny budou chtít přijít podívat osobně.

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy



16

Školní jídelna – stravovací úsek

Stravovací návyky předškolního dítěte do značné míry již jen rozvíjejí zavedené 
zvyky a stereotypy, které rodina vytvořila dříve. Chuťové preference dítěte jsou 
zčásti dané genetickou dispozicí, ale jsou v průběhu vývoje ovlivnitelné výchovou 
a přístupem rodičů. Oproti nejútlejšímu věku, kdy veškeré stravování řídí rodi-
na, většinou matka, přichází nový prvek, stravování v kolektivním zařízení, jehož 
provoz podléhá vyhlášce o stravování, která zavazuje školní jídelny k plnění stra-
vovacího plánu a k dodržování Nutričního doporučení. Složení stravy se sleduje 
každý měsíc ve spotřebním koši, kde se dokládá spotřeba masa, ryb, mléka, 
mléčných výrobků, tuků, cukrů, zeleniny, ovoce, brambor, luštěnin. 

Omlouvám se všem rodičům za nepřítomnost na Rodičovské schůzce v Mateř-
ské škole. Tímto tedy pár informací prostřednictvím Obecního zpravodaje.

Pro letošní rok máme v naší školní jídelně 77 stravovaných osob ve čtyřech 
různých věkových kategoriích, tzn. normování stravy v různých gramážích (gra-
máže masa v syrovém stavu 50/60/70/80g). Ve stravovacím úseku pracujeme 
dvě a zajišťujeme kompletní chod od objednávky a přejímky zboží, sestavování 
jídelního lístku dle Nutričního doporučení, normování pokrmů, nákup, přípravu 
účetních podkladů přes zajištění servisů a revizí….

Moc děkuji všem rodičům za vyplnění formulářů – děkuji za platby (někdo poslal 
platby i dopředu). Vracení přeplatků z předešlého školního roku – školní rok trvá 
od 01. 09. 2020-31. 08. 2021 a přeplatky se vrací v průběhu září v hotovosti. DO-
TAZ od rodičů, zda by šlo převést do dalšího školního roku?? Můžeme prodisku-
tovat na další rodičovské schůzce, zda by rodiče souhlasili s převodem přeplatků 
konta strávníka do dalšího školního roku. V hotovosti by se vyplatilo pouze dětem 
a žákům, kteří na naší škole končí školní docházku.

Telefonní číslo do MŠ - třídy i do jídelny je identické, je to jedna linka. Pro odhla-
šování či připomínky ke stravování použijte prosím e-mail obedylicno@seznam.
cz.

Odhlašování po víkendu je v pondělí do 7 hodin ráno, v ostatní dny den pře-
dem do 13 hodin. Prosíme rodiče, aby nahlásili předem telefonicky či mailem, 
pokud si přijdou pro stravu

do jídlonosiče. Děti navštěvující MŠ mají nárok na stravu dle přihlášky ke stra-
vování (celodenní stravu, dopolední stravu…s přesnídávkou a se svačinkou). 
Výdej je mezi 11 – 11:15 hod. Ne do skleněné nádoby! Do školní jídelny se 
pro stravu chodí prvním schodištěm přes šatnu žáků základní školy. Rodič musí 
mít zakrytá ústa rouškou. Na stole je připraven tác, na který si rozloží jídlono-
sič a s tácem se přemístí na výdejní okénko. Stejným způsobem i zkompletuje 
a po Vašem odchodu provedeme dezinfekci místa. 

Platby v hotovosti a přes účet by měly být uhrazeny do 25. dne v měsíci 
– mají se hradit na měsíc dopředu, neboť jinak se dostáváme do tzv. vědomé pla-
tební neschopnosti (nakupujeme za peníze z jiných zdrojů, ne stravného). Číslo 
účtu pro bezhotovostní platby 180 848 876/0300.
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Snažíme se o rozmanitost a zavádění nových pokrmů – cuketa, dýně, bulgur, 
kuskus, pohanka, chia semínka, luštěninové pomazánky, z ryb připravujeme lososa, 
hejka, tresku, štiku, mahi – mahi … přizpůsobujeme stravu ročním obdobím, snažíme 
se o přitažlivost pokrmů chuťově i na oko. Zahušťujeme pomocí kuskusu, brambor, 
bezlepkové mouky (kukuřičné, čočkové, jáhlové…). Tekutiny podáváme mléčné ne-
mléčné X sladké nesladké. Čaje ovocné, bylinkové, 100% džusy, ovocné koncent-
ráty, 100% mošty ovocné a zeleninové. Dbáme na kvalitu a upřednostňujeme české 
výrobky. Na doporučení hygieny se snažíme příliš často nepodávat uzeniny a paštiky 
pro vysoký obsah soli.

Kvalitu naší práce a dodržování pravidel školního stravování posuzuje Krajská hy-
gienická stanice Královéhradeckého kraje. Ukázka výstupů z kontrol – „Na základě 
hodnocení pestrosti podávaných pokrmů jsou jídelníčky hodnoceny jako Velmi dobré 
jídelníčky.“ Kontrola je prováděna přibližně každé 2 roky a vždy se stejným výsled-
kem. Mezitím je také kontrolováno pracoviště ohledně dodržování čistoty a správ-
ného zacházení s potravinami. Nejsme dokonalé, najdou se i drobné chybičky, ale 
snažíme se dětem poskytovat kvalitní a pestrou stravu. 

PŘIPOMÍNKY ke stravování -  prosím, aby se řešily s pracovnicemi stravování. 100 
osob = 100 názorů. Chápeme, že každý je zvyklý doma vařit určitým způsobem. Jsou 
samozřejmě pokrmy méně oblíbené, ale zajišťujeme tu školní stravování, takže bude 
vždy trochu jiné než doma. V loňském školním roce jsem se dozvěděla, že prý v naší 
obci funguje tzv. zástupce rodičů, který dohlíží na kvalitu podávaných pokrmů a bylo 
by dobré jednat z očí do očí a domluvit si příp. nějaké termíny pro jednání. 

Pokud jste dočetli až sem, děkuji za Vaši trpělivost a přeji krásné podzimní dny.
Za team stravovacího úseku Šabatová Jaroslava

TJ SOKOL Lično

Za zmínku také jistě stojí, že v areálu TJ Sokol Český 
svaz zahrádkářů Lično uspořádal 12. září tradiční a oblíbe-
ný svátek piva - PIVOZÁŘÍ. Počasí právě uplynulého léta 
přálo všem, kteří využívali tenisové kurty, rodičům, kteří 
trávili volné chvíle se svými ratolestmi na dětském hřišti 
i těm kteří se přišli jenom pobavit do klubu u sportoviště.

 Aby se zde naši hosté cítili příjemně, o čistotu prostředí a údržbu zeleně se 
starali Roman Samek (také o občerstvení) a Honza Plašil ml. Úklid v tělocvičně 
zajišťuje Katka Marková, a kdo máte zájem, můžete po prázdninách opět zahájit 
svoje cvičení. V sobotu 10. října je na programu tenisový turnaj ve čtyřhrách. 
Do konce roku nás čeká ještě jedna důležitá pracovní akce a tou je oprava pří-
střešku pro muziku. Děkujeme za přízeň.

NOHEJBAL
I přes nelehkou situaci dnešní doby se nám povedlo nepřerušit dlouholetou  

tradici a na ličenskou pouť, letos tedy 04. 07. 2020 uskutečnit tradiční nohejba-
lový turnaj trojic. Tohoto 35. ročníku se zúčastnilo 9 týmů složených z ličenských 
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SDH Lično

Z dění u hasičů
I přes veškerá letošní nařízení a zákazy se nám podařilo 

dne 29. 08. 2020 uspořádat tradiční posvícenskou zábavu a to 
za čerpací stanicí v Ličně. Pro hosty bylo připraveno teplé jídlo, 
dobré pití, sladkosti, malba obličeje a skákací hrad pro děti. Od-
poledne zpříjemňovala posezení Vamberecká dechovka, kterou 
k večeru vystřídala skvělá hudební skupina SONG.

I za silného večerního deště byla účast opravdu veliká a lidé 
si to užili až do brzkých ranních hodin. Všem zúčastněným a především pracujícím 
patří veliké dík, díky že podporujete kulturní dění v obci a nesedíte doma na gauči.

Dne 06. 09. 2020 proběhl v Rychnově nad Kněžnou slavnostní průvod více než 50 
hasičských sborů za účelem požehnání nového okresního praporu. Každá obec měla 
v průvodu 2 členy stráže a vlajkonoše, který nesl prapor svého hasičského sboru. 
Říká se, že takováto významná událost tady nebyla 100 let a dalších 100 let nebu-
de. Proto nám bylo velkou ctí se této slavnosti zúčastnit a prožít úžasnou atmosféru 
po boku dobrovolných hasičů a přátel. 

hráčů a hráčů z blízkého okolí. Turnaj byl specifický, protože se poprvé v jeho 
historii losovalo, nikdo nevěděl, s kým bude hrát, to se rozhodlo až ráno na místě. 
Poprvé se také hrálo pouze na Víceúčelovém sportovišti Sokolík (ještě ve středu 
před turnajem bylo hokejové hřiště pod vodou). Týmy byly rozlosovány do dvou 
skupin, z každé postoupily tři nejlepší do finálové skupiny, kde se utkaly o koneč-
né pořadí. Ti, co nepostoupili, bojovali ve druhé skupině. První místo vybojoval 
tým JEDNIČEK, který za celý turnaj neokusil hořkost porážky. Jeho složení bylo 
čistě ličenské – Jindra M., Plašil J. st. a Padrián A. Druzí skončili TŘI Z LIČNA, 
jak už název napovídá, i toto družstvo mělo všechny své členy z Lična – Kopecký 
P., Gründl M. a Plašil H. ml. Třetí místo obsadili fotbalisté TÝNIŠTĚ ve složení 
Winkler M., Horák M. a Krupka P. 

Chtěli bychom poděkovat všem, co pomohli tento turnaj zorganizovat. U grilu 
připravili výborná kuřata, klobásky a makrely Tomáš Vilímek ml. a Petr Dokulil, 
pivko čepovali Jirka a Roman Samkovi a za barem celý den neúnavně obsluho-
vala Jarča Šabatová. Obrovské díííííky všem.

Pořadatelé také děkují sponzorům, kterými byli pro letošní ročník:
Obec Lično, Sokol Lično, AGRICO - prodej a servis zemědělské, lesní, komu-

nální a zahradní techniky, BEAS Lično – pekárna, UNIPRINT Rychnov n. Kn. 
– tiskárna, EKOOIL Lično – výkrm brojlerů, SANAP Kostelec n. Orl. – prodej dře-
voobráběcích strojů, HDB Vamberk – síť čerpacích stanic, Stavebniny Morávek  
- Kostelec nad Orlicí

za TJ Sokol Jan Plašil
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Poslední akcí, na které 
se náš sbor podílel, byly 
oslavy 50 let od založení 
rychnovského sboru v pro-
storách stanice v Rychnově 
nad Kněžnou, které pro-
běhly 20.09.2020. Na mís-
tě jste mohli vidět výstavu 
zásahové techniky, ukázku 
vyprošťování oběti z vozu 
v podání profesionálních 
hasičů a záchranářů, vý-
stavu historických fotografií 

a dokumentů, prohlídku stanice, dětské hry a atrakce, atd. Na tuto událost jsme byli 
pozvání i my s naší historickou TATROU 805 – DVS 8 a výjezdovým autem CAS 
K 25 - LIAZ. Na místě bylo výborné ob-
čerstvení a skvělá nálada. I přes několik 
výjezdů posádky profesionálních hasičů 
k nehodám či požárům se akce velmi 
povedla.

Obr.: přeprava Tatry na oslavy v Rych-
nově

 
Všem, co nás podporují, chci poděko-

vat a doufám v další spolupráci. Na leto-
šek se ještě chystalo pár akcí pro naše 
občany, nicméně v aktuální situaci je 
vše ve hvězdách.
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TemaClub

My v TemaClubu neleníme. Už od září máme napilno. Co je důležité, tak z našeho 
provizorního vesnického klubíku se stal spolek, tedy Tema Club z. s. Co to pro nás 
a pro vás znamená?

 Uděláme díru do světa  Našim 
největším cílem a přáním je se spojit 
s anglicky a německy hovořícími dob-
rovolníky z různých koutů světa. My 
tak budeme moci prohloubit vaše jazy-
kové znalosti a oni se zároveň od nás 
něco přiučí, záleží na jejich zaměření. 

Tema Club bude moci konečně žá-
dat o dotace jak pro dobrovolníky, tak 
i na kulturu, vzdělání apod. V půlce 
září se otevřely kurzy angličtiny pro 
děti i dospělé.

Od října nás čeká opět kroužek 
Všechnopárty, kde je skoro vše dovo-
leno. Náplní kroužku je hlavně stmelo-
vání kolektivu a odpoutat děti od všed-
ních kamarádů jako je mobilní telefon, 
notebook a nuda. Tady děláme vše, 
co nás napadne. Za pěkného počasí 
hrajeme různé hry venku, malujeme, 
tvoříme, výletujeme a hlavně plníme 
přání.  S Dramaťáčkem letos nepočí-
tejte, nemáme už na něj kapacitu. 

Chtěla bych poděkovat všem, co 
nám jako sponzorský dar dali do klubí-
ku papíry na malování, kreativní věci, 
hry a hračky pro děti atd. Díky tomu 
zbude více peněz na výlety pro děti 
a další kulturní aktivity. V blízké době 
plánujeme večery s deskovými hry, 
určitě i minikino pro děti i dospělé, ně-
jaká zajímavá přednáška nebo diva-
délko pro děti. Sledujte naše fb stránky 
a vývěsky v obcích.
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Angličtina přímou metodou  
(DIRECT ENGLISH)

Touto metodou mluvíte od prv-
ní hodiny, i když doposud neznáte 
nic. Přirozeně (jako malé dítě, když 
se učí mluvit) se naučíte gramatiku, 
nová slovíčka, výslovnost a odbouráte 
strach z mluvení. 

Hodina je zábavná, dynamická 
a zapojí u studentů všechny smysly, 
a co je hlavní, tak stále komunikují 
s lektorem.

Na kurz angličtiny se můžete stále hlásit na tel. 732 941 222 
Za TemaClub Mája Zárybnická a Terka Podolská
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Tábor

I letos přes veškeré komplikace, a že jich bylo opravdu spousta, se uskutečnil dět-
ský tábor. I když byl problém sehnat areál, na poslední chvíli se nám podařilo objevit 
nádherný kemp na samotném okraji Krkonoš - v Mladých Bukách. Troufám si říct, že 
to byl zatím nejhezčí areál za ty roky, co jezdíme.

Tábor se uskutečnil první týden v srpnu a celkově se nás zúčastnilo 56. Téma bylo 
opravdu skvěle zvolené - Indiáni a bylo až k nevíře, jak k tomuto tématu zodpověd-
ně přistoupili děti a především vedoucí. Většina účastníků měla indiánské oblečení 
a bylo se opravdu na co dívat. 

Z  celého srdce chci poděkovat všem, kteří se na táboře podíleli a bez kterých by 
nebylo možné něco takového uspořádat. 

Největší dík patří všem vedoucím, kteří mě v tom nenechali a i přes veškeré letošní 
komplikace do toho šli se mnou. A v neposlední řadě chci poděkovat za podporu 
(především finanční) obcím Lično a Černíkovice, bez kterých by toto nebylo možné. 
Děkuji a zase za rok - stejné místo, termín 18. - 23. červenec, takže pokud máte zá-
jem poslat své dítě, ozvěte se :)

Aleš Zárybnický
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Soukromý klub, vstup pouze pro členy

I ty se můžeš stát 
členem klubu a začít 
navštěvovat finskou 
saunu. Jsi vítán 

ORIENTAČNÍ PROVOZNÍ DOBA

ŘÍJEN – BŘEZEN
dle počasí a zájmu 

tel.: 737 332 872, 774 971 225

Středa 16.30 - 21.00 muži
Čtvrtek 16.30 - 21.00 ženy
Neděle 16.00 - 21.00 společná

Klub se nachází v areálu Základní školy ve Voděradech 
(pod školní jídelnou – naproti vchodu do školní tělocvičny)
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Virtuální univerzita třetího věku

Absolventi prvního semestru v akademickém roku 2019-2020  Virtuální univerzity 
třetího věku v konzultačním středisku Obce Hřibiny - Ledská.
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Trocha poezie neuškodí

LOUČENÍ
Loučím se s vámi

vrcholky hor,

loučím se
s Masarykovou chatou,

Šerlišským mlýnem.

Loučím se s tebou
Divoká a Tichá Orlice,

i s tebou Kněžná 
a Javornický potůčku.

Loučím se s tebou
má krajino 

Orlických hor.
Já opět se navrátí.

PODZIMNÍ ÓDA
Podzim se vkrádá
žloutnoucím listím
 do Orlických hor,

vítr se prohání
po strništi,

kde v oblacích
honí se papíroví draci.

Meluzína si brouká
své komínové blues,

spadané listí
ve větru šustí

 podzimní ódu.

PODZIM
Příroda poodhaluje

svou nahotu,

spadané listí
krčí se u plotu.

Trávníky zežloutli,
Babí líto odfoukl vítr

za sluncem.

Z léta zbyl jen
krásný sen.

 

Jan Dawidko
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Naši oslavenci
Jméno		 	 	 	 	 	Bydliště
80 let 
František Jedlinský Lično
75 let 
Vilém Gašpar  Lično
60 let 
Blanka Kubcová  Lično
50 let 
Libor Novák  Lično
Petr Dokulil  Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 3. čtvrtletí 2020

Přistěhovali	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Pavel Moravec Lično
Jana Novotná Lično
Radek Novotný Lično
Eva Šilhánová Lično
Martin Kubát Lično

Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!

Narodili se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Robin Voda Lično
Filip Kašpar Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Rozloučili	jsme	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Ing. Pavel Tomeš Ostašovice
Marie Janečková Radostovice
Jaroslav Jehlička Lično

Čest jejich památce!

 Z důvodu stále zhoršující se epidemiologické situace proběhlo netradičně ve dnech 
24. a 25. září „Vítání občánků mezi dveřmi“. Společně s panem starostou jsme objeli 
našich 14 nových spoluobčánků a předali jim a rodičům malé pozornosti. Z plyšové 
ovečky s rouškou se těšily:
 Adélka Nováková, Anežka Kuckir, Rozárka Mertová, Štěpánek Vosáhlo, Vašík 
Baše, Sonička Hejnová, Davídek Novák, Martínek Bečka,  Malvínka Vostřezová, Isa-
bellka Kotyzová, Josífek Dyntar, Tomášek Šmíd, Viktorka Jasanská a Robinek Voda. 
 Doufejme, že příští slavnostní okamžik pro miminka a rodiče proběhne se vší pa-
rádou na obecním úřadě v Ličně. Kvůli ochraně našich starších spoluobčanů jsme se 
rozhodli s panem starostou, že od října do odvolání přestaneme osobně navštěvovat 
oslavence (dojde pouze k předání daru).
 Přeji všem pevné psychické i fyzické zdraví ke zvládnutí této nelehké situace!

Za SPOZ Lenka Podolská
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