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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

ze dne 17. 03. 2021

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. zprávu o plnění úkolů ze dne 17. 12. 2020; 
2. rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021; 

a schvaluje:
1. program dnešního zasedání a návrhovou komisi ve složení Ing. Anna Dostálová 

a Aleš Zárybnický;
2. pronájem části pozemku p. č. 690/6, ostatní plocha, v k. ú. Lično a Smlouvu pro 

umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování mezi obcí Lično a firmou Zá-
silkovna s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy; 

3. dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi Obcí Lično a firmou Marius 
Pedersen a pověřuje starostu podpisem dohody;

4. formulaci: Zastupitelstvo obce Lično, příslušné podle § 6 odst. 5) písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v plat-
ném znění, rozhoduje podle § 44 písm. d) Stavebního zákona o zahrnutí žádosti 
pana Zdeňka Maléh Týniště nad Orlicí do pořizované Změny č. 1 Územního plánu 
Lično (schváleno Usnesením ZO č. 12 dne 1. 6. 2020). Předmětem změny bude 
prověření návrhu na změny ÚP na základě žádosti pana           Ostašovice 11, 
Týniště nad Orlicí ze dne 1. 3. 2021. Zpracování změny je podmíněno úhradou 
nákladů na pořízení změny územního plánu dle § 45 odst. 4 navrhovatelem;

5. žádost TJ Sokol Lično o převod nedočerpané dotace z r. 2020 ve výši 15.192 Kč 
do r. 2021;

6. finanční dar na r. 2021 TJ Sokol Černíkovice, z. s. ve výši 11.000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

7. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2020240/VB/1, Lično – 
Ostašovice, p. č. 207 – úprava KN a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

a ukládá:
1. starostovi sestavit inventuru hrobů, kde bude, kolik je hrobů celkem, kolik je ob-

sazeno, kolik se má vybrat Kč za poplatek, kolik se vybralo a předložit vyhlášku 
pro hřbitov;

2. ukládá starostovi zjistit, zda v případě výstavby cca 16 nových domů v Ostašovi-
cích bude stačit kapacita pitné vody;

3. starostovi na pracovní jednání zastupitelstva zjistit, kolik by stál svoz separované-
ho odpadu od akreditované firmy, kolik činil pronájem kontejnerů pro separovaný 
odpad za rok a jestli by se náklady snížily při použití vlastních nádob.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Drobné připomínky

Dovoluji si připomenout ty občany, kteří tak dosud neučinili, že poplatek za odpa-
dy je splatný do 30. 4. 2021.

Platbu je možné provést na účet Obce Lično č. ú.: 1240139399/0800
variabilní symbol:  Lično 13400 + Vaše č. p.;
                                 Ostašovice 13404 + Vaše č. p.;
                                 Radostovice 13406 + Vaše č. p.;
nebo hotově v úřední dny v kanceláři Obce Lično.

Dále apeluji na důslednější třídění odpadu a sešlapávání plastových lahví. Na  
každé popelnici je vyznačeno vše, co do ní patří. Pokud nenaleznete na popelnici to, 
co chcete vyhodit, je nutné tento odpad vhodit do směsného komunálního odpadu 
(do své popelnice doma).

U směsného komunálního odpadu došlo v letošním roce ke změně, která souvisí 
s platností nového zákona o odpadech. Změny se týkají především poplatků za ko-
munální odpad. Změny lze shrnout takto:
1) Na komunální odpad se nyní hledí jako na využitelný nebo částečně využitelný 

odpad, za který se na skládce hradí poplatek 800 Kč/t.
2) Obce mohou požádat o slevu (a obec Lično požádala), takže poplatek činí 500 

Kč/t až do limitu 200 kg za jednoho občana. Po překročení tohoto limitu bude 
obec platit plných 800 Kč/t.

Musím zdůraznit, aby občané obce ukládali do popelnice na domovní odpad jen to, 
co mají a důsledně separovali (např. bioodpad patří do kontejneru u benzinky v Lič-
ně, nebo do kompostéru, dále stavební suť se musí odvézt firmě, která má oprávnění 
k likvidaci stavební suti, takže se rozhodně nemůže postupně naházet na dno popel-
nice). Každý pátek se nákladní vůz svážející komunální odpad váží, a pokud součet 
jednotlivých vážení za každý pátek přesáhne limit 200 kg za jednoho občana obce, 
budeme platit 800 Kč/t. 

Je zřejmé, že toto finanční navýšení by se v konečné fázi promítlo do zdražení 
poplatků za odpady. 

Zároveň důrazně žádám, aby elektrospotřebiče nebyly vhazovány do kontejneru 
na kov (např. lednice). Valná většina elektrospotřebičů v konečném důsledku obsa-
huje daleko více plastu, než kovu. Pro elektrospotřebiče je určen svoz elektroodpadu.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2021
      23. 4. 2021 – 25. 4. 2021          jarní termín
      24. 9. 2021 – 26. 9. 2021          podzimní termín

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
      27. 4. 2021                                jarní termín
      30. 9. 2021                                podzimní termín
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Trasa a časy nakládky budou pro oba termíny takto:
Ostašovice…………………………. 15.30 hodin
Lično – Draha…………….………... 15.45 hodin
Lično – Hůrka ……………………... 16.00 hodin
Lično – Prodejna…………………... 16.15 hodin
Radostovice..………………………..16.30 hodin

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Pracovní místo

Obec Lično přijme pracovníka na hlavní pracovní poměr, na pozici „Pracovníka 
technických služeb“. 

Požadujeme řidičské oprávnění skupiny „T“. Pracovní doba je v pracovní dny 
od 7.00 – 15,30 hodin

Platové zařazení je určeno dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 3 k nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě ve znění pozdějších předpisů:
platový tarif: 5. platová třída a platový stupeň bude určen dle započítané praxe kon-
krétního uchazeče.

Bližší informace u starosty obce.
Bc. Tomáš Vilímek

starosta obce Lično

Zásilkovna – Z-BOX

Obec Lično uzavřela smlouvu o spolupráci a umístění Z-BOXU s firmou Zásilkovna 
s. r. o. Z-BOX bude umístěn v Ličně před poštou v průběhu měsíce dubna a oby-
vatelé obce a blízkého okolí budou moci svoje objednávky u různých internetových 
obchodů směřovat do Z-BOXU v Ličně, kde si jej na základě obdrženého kódu budou 
moci vyzvednout. Z-BOX bude volně přístupný 24 hodin denně. 

Obec Lično nebude za pronájem pozemku firmě vybírat žádný nájem, zároveň 
však obec nebude platit žádný poplatek za provozování této služby. 

Dle vyjádření obchodní zástupkyně firmy Zásilkovna s. r. o., bude časem možno 
Z-BOX využívat i k odesílání zásilek k různým adresátům. O této možnosti budou 
uživatelé informováni. 

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično
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Odjezdník autobusů z Lična

Byl jsem informován p. Petrem Moravcem, který je jednatelem firmy  
OREDO s. r.o., že od 07. 03. 2021 zajíždí více autobusů do Lična. Přikládám tedy 
odjezdník ze zastávky Lično, náves, aby bylo zřejmé, kdy a kam z Lična autobusy 
nyní jezdí bez přestupování. Zároveň firma OREDO s.r.o. doplnila i odjezdy z Rych-
nova do Lična.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

 

 
 

V souvislosti s přetrvávajícím omezením 
mobility obyvatelstva dochází 

v Královéhradeckém kraji k dočasnému 
omezení regionálních autobusových linek 

s platností od 8. března 2021. 

Platné jízdní řády a spojení naleznete na www.idos.cz. 

V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333. 
 

  Opatření je účinné do odvolání. 

Sousedská prosba – poděkování a připomenutí

V minulosti jsem sepsal sousedskou prosbu o dohodu, která se týkala hluku. Mys-
lím si, že dohoda fungovala k všeobecné spokojenosti a tímto děkuji všem těm, kteří 
se k dohodě dobrovolně připojili a dodržovali ji. Přesto, nebo právě proto, že dohoda 
fungovala, dovoluji si tehdejší sousedskou prosbu zopakovat:

V dnešní uspěchané době, kdy velká většina lidí žije ve stresu, se všichni těšíme 
na chvíli klidu. Poměrně často čelím dotazům, prosbám, nebo doporučením, týkají-
cích se hluku. Dovoluji si tedy touto cestou požádat všechny sousedy v obci o jakousi 
spolupráci, či nepsanou dohodu. Dohoda by spočívala v tom, že bychom všichni 
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v neděli ponechali sekačky, cirkulárky a jiné významné zdroje hluku na odpočinku 
a tím bychom si i my mohli užít, alespoň jeden den v týdnu, zaslouženého klidu.

Rozumím tomu, že když někdo staví dům a chystá si bydlení, je pod tlakem banky, 
splátek, stavebního úřadu apod., tak spěchá, aby měl hotovo co nejdříve. Tedy pra-
cuje ve všech volných chvílích, včetně nedělí. To, oč žádám, nemá nic společného 
s žádnou vyhláškou a sankcemi, jedná se jen o obyčejnou lidskou a sousedskou 
vstřícnost. Prostě se jen zamyslet, a pokud není opravdu nutné vykonávat hlučnou 
činnost v neděli, tak ji odložím na pondělí, nebo jiný den v týdnu. 

Všem sousedům velice děkuji za vstřícnost, pochopení a za spoluúčast a na této 
dohodě. 

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Čekají nás problémy s pitnou vodou?

Vážení spoluobčané. Srdečně vás zdravíme a i v tomto náročném období vás 
chceme seznámit s děním v našem zastupitelstvu. 

Snaží se starosta svými nepřesnostmi při uvádění informací manipulovat všechny 
zastupitele do rozhodnutí, které on upřednostňuje? Budeme se pak potýkat s nedo-
statkem vody?

Se zhoršenými životními podmínkami a prostředím?

Do voleb vstupovalo SNK „Obyvatelé pro obec“ v čele se současným starostou  
Bc. Tomášem Vilímkem s heslem: „Pevně věříme, že občané, kterým není lhostejný 
stav naší obce a její rozvoj, podpoří naše záměry, ke kterým přistupujeme se zdra-
vým selským rozumem bez politikaření.“ Co se tedy dělá pro rozvoj obce se zdravým 
selským rozumem? Posuďte sami:

Projednávání bodu Schválení změny územního plánu v Ostašovicích na pracov-
ním jednání zastupitelstva dne 10. března 2021: Zastupitelům byla ve středu 10. 03. 
2021 na pracovním jednání předložena dle slov pana starosty Bc. Vilímka žádost 
o změnu územního plánu pana Zdeňka Malého (prostřednictvím p. Josefa Dubského) 
včetně informace, že změna byla odsouhlasena Královéhradeckým krajem, dále bylo 
panem starostou řečeno, že v obci existuje úzus, který říká, že kdo si co zaplatí 
ohledně změny územního plánu, to bude v této fázi otevření územního plánu na-
vrhovateli umožněno s tím, že náklady a rizika případného neschválení v procesu 
schvalování územního plánu si nese navrhovatel. Ing. Ludvíková požádala o mož-
nost kopie žádosti o změnu územního plánu. Pozvánka na veřejné zastupitelstvo 
byla již vyvěšená, bod k jednání Schválení změny územního plánu v Ostašovicích, 
konání zastupitelstva dne 17. března 2021 od 17.00.

Ing. Ludvíková zaslala zastupitelům vyjádření e-mailem ze dne 11. 03. 2021,  
zasláno všem zastupitelům.
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V pátek 12. března 2021 v 14:06 byly panem starostou na žádost ing. Ludvíkové 
zaslány všem zastupitelům kompletní podklady pro konání zastupitelstva včetně žá-
dosti o pořízení změny územního plánu p. Malého.

Veřejné zasedání zastupitelstva 17. 03. 2021 od 17.00.

Před schválením programu veřejného zasedání žádala ing. Ludvíková o změnu 
programu ze Schválení změny územního plánu v Ostašovicích na Schválení pořízení 
změny územního plánu v Ostašovicích. Dále pak dle jejího citovaného e-mailu ze 
dne 11. 03. 2021 také na vyřazení bodu z jednání. Pan starosta odpověděl, že toto 
není třeba a že se o bodu bude jednat až v rámci bodu samotného. Starosta připus-
til, že v programu je nepřesnost, že se bude jednat o pořízení změny a ne o změně 
územního plánu. O programu dal následně hlasovat, program byl odhlasován.

Bod Změna územního plánu v Ostašovicích

Starosta uvedl bod změny územního plánu v Ostašovicích p. Malého s tím, že již 
v minulém roce došlo ke stejnému schválení v Ostašovicích na místě přilehlém pro 
p. Pavla Grunda. Pan starosta připustil, že se nejedná o změnu územního plánu, ale 
o pořízení změny územního plánu. Ing. Ludvíková znovu připomněla zaslaný e-mail 
a citovala z něho: „Žádost žadatele o pořízení změny ÚP má být obcí dle §46 odst. 2 
zákona č.183/2006, stavební zákon, zaslána na posouzení na příslušný Úřad územ-
ního plánování spolu se žádostí o vydání stanoviska.

Na základě tohoto stanoviska potom zastupitelstvo rozhoduje, zda žádosti žada-
tele vyhoví nebo nevyhoví. Navíc bod programu pozvánky na veřejné zastupitelstvo 
Schválení změny územního plánu v Ostašovicích neodpovídá tomu, o co se sku-
tečně má jednat. Nejde o schválení změny jako takové, ale dle stavebního zákona 
o schválení pořízení změny územního plánu v Ostašovicích. Pokud schválíme pouze 
„změnu“, může se žadatel v případě následného nevyhovění zastupitelstvem točit 
na zmařené investici a požadovat náhradu škody. Zajisté budeme všichni zajedno, 
abychom postupovali s opatrností a péčí řádného hospodáře a v souladu se záko-
nem bez ohledu na naší obci zavedené úzusy (to, že se historicky používají, nezna-
mená, že jsou dobře). Vzhledem k výše uvedeným informacím a snaze o ochranu 
bych doporučovala stáhnout bod z programu veřejného zasedání a věnovat se mu, 
jakmile obdržíme dle zákona vyžadované stanovisko Úřadu územního plánování.“

O změně bodu programu hlasováno nebylo.

Ing. Ludvíková znova požádala o zaslání žádosti na pořízení změny územního 
plánu na posouzení na příslušný Úřad územního plánování, dále pak uvedla, že s žá-
dostí o pořízení jako takovou nemá problém, pouze chce rozhodovat na základě 
vyjádření Úřadu územního plánování, kde jsou na tuto tématiku odborníci. Dále pak 
ing. Ludvíková znovu zmínila, že již v mailu posílala, že pan starosta uvádí zastupi-
telům špatné informace, kdy tvrdil, že k žádosti pana Maléh je přiloženo souhlasné 
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stanovisko KHK k uvedené změně. Jedná se však pouze o vyjádření KHK, odbor 
životního prostředí a zemědělství, které není souhlasným stanoviskem ke změně 
územního plánu. Dokument pouze vyjadřuje stanovisko, že změna nemá vliv na ev-
ropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti dle zákona o ochraně krajiny 
a přírody a nemusí se posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí tzv. EIA. Pan 
starosta dále vyhledal a přečetl souhlasné vyjádření pracovnice Odboru výstavby 
a životního prostředí z Rychnova nad Kněžnou ze dne 16. února 2021. Pí. Šedová ho 
opravila, že se nejedná o souhlas, ale pouze o mail, kde pracovnice informuje o tom, 
jak má znít usnesení. Ing. Ludvíková se zeptala, proč jako zastupitelé nedostali také 
tuto informaci. Pan starosta odpověděl, že nemůže přeposílat všechny maily. Pan 
starosta znova zopakoval, že podobný případ p. Grunda již byl odsouhlasen a dal 
hlasovat. Hlasování proběhlo 5 hlasů pro. Pan starosta uvedl, že jsou tedy 3 proti, 
načež se ing. Falta, ing. Ludvíková, p. Joukl ohradili, že nejsou proti, ale hlasování se 
zdržují z již uvedeného důvodu.

Pan starosta předstoupil s další žádostí o pořízení změny územního plánu  
v Ostašovicích p. Leoše Flídra se slovy, že žádost byla přijata dne 17. 03. 2021 
v 14.00 a jelikož se jedná o stejný případ, zahrnuje ho do jednání zastupitelstva. 
Ing. Ludvíková nesouhlasila, protože tato žádost nebyla se zastupiteli projednána, 
a proto není předmětem tohoto zastupitelstva, navíc žádost byla obdržena pouhé 3 
hodiny před konáním tohoto zastupitelstva. Bc. Koráb podotkl, že pan starosta se již 
v minulosti zmiňoval o tom, že se žádost po pořízení změny chystá, takže o tom, že 
žádost přijde, víme. P. Joukl se vyjádřil, že pokud nebyla žádost se zastupiteli pro-
jednána, není předmětem tohoto jednání. Dále pak ing. Ludvíková řekla, že je třeba, 
aby obec měla udělanou studii, zda při takovém výrazném skokovém navýšení rodin-
ných domů v Ostašovicích bude stačit kapacita pitné vody a např. zajištěné odtoky 
(vsakování srážkové vody dle zákona, vsakování odpadní vody z čistíren odpadních 
vod dne zákona – hydrogeologický průzkum) apod. P. Joukl toto ještě zdůraznil, že 
je třeba všechna vyjádření zajistit a bez toho nejde řádně rozhodnout. Ing. Falta dále 
zdůraznil, že se také jedná o návaznost na další občanskou vybavenost, jako jsou 
školka a škola, je předpoklad, že do nových domů půjdou mladé rodiny s dětmi, že je 
tato záležitost dlouhodobým neřešeným problémem obce. Starosta stále opakoval, 
že se jedná pouze o otevření územního plánu, které by se v tuto chvíli schvalovalo 
již z hlediska žádostí potřetí – p. Grund, p. Malý, p. Flídr. Dále pak opět přesvědčoval 
o tom, že se jedná pouze o otevření jednání o změnách územního plánu a o nic jiné-
ho nejde, obec se žádným problémům nevystavuje. Ing. Ludvíková položila otázku, 
zda má pan starosta na daném pořízení změny osobní zájem, když se snaží prosadit 
k odsouhlasení žádost podanou 3 hodiny před konáním veřejného zastupitelstva. 
Pan Knopp vyjádřil názor, že je třeba zjistit vodohospodářskou situaci a na základě 
výsledků se rozhodnout. Starosta dal tedy „nanečisto“ hlasovat o zařazení tohoto 
bodu do jednání. Většina zastupitelů se vyjádřila proti zařazení bodu tohoto pořízení 
změny územního plánu. Starosta dostal za úkol zjistit, zda v případě výstavby cca  
16 nových domů v Ostašovicích bude stačit kapacita pitné vody. 
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V Ostašovicích je v současnosti méně než 80 stálými obyvateli obydleno 24 domů 
(32 vč. neobydlených a rekreačních). Současné požadavky navrhovatelů předpoklá-
dají výstavbu minimálně 16 nových domů - při počtu 3-4 lidí na dům činí nárůst o více 
než 50 obyvatel.

Jednotlivé změny se týkají v Ostašovicích následujícího: p. Pavel Grund: možnost 
výstavby na pozemcích ve dvou řadách (namísto v jedné řadě), p. Zdeněk Malý (pro-
střednictvím p. Josefa Dubského): navýšení ploch s možností výstavby rodinných 
domů (změna z orné půdy na půdu k bydlení), p. Leoš Flídr: změna podmínek využití 
– ze současných 6 parcel na uvedených pozemcích s odůvodněním, že až od počtu 
9-10 parcel dojde k ekonomické návratnosti, přesný počet plánovaných parcel není 
neuveden.

Pokud budete mít jako občané obce zájem, můžete se s žádostmi o pořízení změn 
územního plánu seznámit přímo na obecním úřadě.

Ze všeho výše uvedeného nezbývá, než si položit otázku: Kam se ztratil zdravý 
selský rozum? Má pan starosta skutečně na paměti slibovaný stav a rozvoj obce?

Příspěvek je napsán ke dni uzávěrky zpravodaje 26. března 2021.

Ing. Martina Ludvíková, Karel Joukl, Ing. Martin Falta,
zastupitelé obce Lično

Dotace na modernizaci sociálního zařízení MŠ,
modernizaci vybavení SDH a bezpečných přechodů

Obec Lično podala k 17. březnu 2021 žádosti o dotace. Jsem ráda, že jsem  
věnovala tolik času několika jednáním s poskytovatelem dotace MAS Splav, poté 
přesvědčování zastupitelů o nabízených možnostech a nakonec že se žádosti o do-
tace podařilo podat.

Nyní i v minulosti protekla obci mezi prsty řada dotací, které mohla obec čerpat. 
Pan starosta se bohužel o dotace nezajímá. Vzhledem k již neudržitelnému stavu, 
mě velmi těší, že jsme se s ostatními zastupiteli spojili a žádosti byly podány. Záro-
veň také podmínky dotace budou nutit svými termíny ke skutečné realizaci a ne jen 
k planým řečem a výmluvám.

A i blížící se konec volebního období by mohl pana starostu trochu rozhýbat.
 
První žádost o dotaci se týká spoustu let plánované přestavby umýváren a toalet 

mateřské školky v Ličně. Celková částka na přestavbu je rozpočtovaná 599.891 Kč, 
dotace činí 80% (479.172Kč). Výstavba proběhne v průběhu roku 2022, dokončení 
je plánováno na září 2022.

Zároveň byla ve stejném titulu vypsána dotace na hasičské zbrojnice. SDH má 
prostřednictvím obce požádáno o dotaci na vybavení v hodnotě 118.766Kč, dotace 
je 80% (90.941Kč). O této dotaci vás ve svém příspěvku bude přesněji informovat  
p. Karel Joukl.
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Další plánovanou žádostí o dotaci na MAS Splav na podzim tohoto roku je výstav-
ba tří nových přechodů v Ličně. Přechody by měly být osvětlené a přispět k celkové 
bezpečnosti v obci. Celková investice by měla být 800.000Kč, dotace je v tomto pří-
padě 95%, což je 760.000Kč. Dotace by měla být vypsána na podzim 2021 a přecho-
dy vybudované pak v průběhu roku 2022.

Ing. Martina Ludvíková, zastupitelka obce

Mateřská škola

Zdravím čtenáře ličenského Zpravodaje. Současná 
 vlna pandemie, přehlušuje vše kolem nás. Ovládá 
media, ale i témata našich rozhovorů. Asi nikdy jsem 
neměla takový problém s příspěvkem do Zpravoda-
je jako s tím dnešním. Vždy jsem se snažila přiblížit 
čtenářům život dětí ve školce, co zažily, co nového 
je ve školce potkalo… Kolikrát se zúčastnily divadel, 

výletů a podobných akcí. Bohužel za první tři měsíce letošního roku jsme toho moc 
nestihli. Naštěstí po několika letech napadlo alespoň trochu sněhu, a tak jsme mohli 
chodit s dětmi pekáčovat.

Byla zrušena Medvědova lyžařská akademie v Sedloňově, návštěva předškolá-
ků v první třídě jako tečka za „Hrou na školu“. Vzhledem k uzavření všech mateř-
ských škol od 1. března 2021 se nekonal karneval ve školce ani společné rozlou-
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čení se Zimou vynesením Morany  
a přivítání Jara. Je to hodně, čeho 
jsme se museli vzdát, ale hlav-
ně, děti byly ochuzeny o kontakt 
se svými kamarády, vrstevníky 
i s námi, učitelkami.

Přesto, že distanční vyučování 
je povinné pouze pro předškolní 
děti, pravidelně od nás dostáva-
ly různé úkoly, nápady a náměty 
i mladší děti. Bylo samozřejmě 
na dobrovolnosti rodičů i dětí, zda 
budou pracovat. Obrázky, které 
děti poslaly jako zpětnou vazbu, 
jsme vytiskly a daly na nástěnku 
v centru obce pro radost všem ko-
lemjdoucím. Předškoláci, pro které 
je distanční výuka povinná, obdr-
želi spoustu úkolů, které by měli 
po dobu zavření mateřské školy 
vypracovat.

I když u mateřinek není online 
výuka povinná, vyšly jsme vstříc 
přání některých rodičů a snažily se 
o spojení a kontakt s předškolními 
dětmi alespoň 2 x týdně. Spojení 
bylo zcela dobrovolné a dětem, kte-
ré se připojení nezúčastnily, jsme 
zasílaly pracovní listy, s  kterými 
jsme během připojení pracovali.

Těšíme se, že tato doba již brzy 
skončí a všichni se opět v naší 
školce sejdeme a vrátíme se 
k normálnímu způsobu života.

Za všechny zaměstnance ma-
teřské školy přeji čtenářům Zpra-
vodaje krásné jarní dny a hlavně 
pevné zdraví. 

Jana Francová,
učitelka MŠ
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Ze základní školy – aneb v online přenosu

Při psaní příspěvku do jarního vydání Zpravo-
daje se zdálo, že bude patřit rozsahem a náplní 
mezi nejkratší. Školáci se většinu času učili z do-
mova a možná jen někteří si uvědomili, o co byli 
ochuzeni.
L Tříkrálové koledování po vesnici se nekonalo.
L Plavecký výcvik byl pro tento školní rok zru-

šen.
L Žáci 3. – 5. ročníku obdrželi výpis z vysvědčení  

prostřednictvím mailové pošty.
L Lyžařský týdenní kurz v Sedloňově byl pro zá-

jemce ze ZŠ a z MŠ odvolán.
L Od 01. 03. 2021 se s prezenční výukou ve škole museli rozloučit i děti z 1. a 2. 

ročníku.
Tito si stihli prožít v rámci měsíce února malý projekt o masopustu a zahráli si 

na zimní olympijské hry. Vše pod vedením pí učitelky a vychovatelky Míši Novákové.
Výborný nápad měla pí učitelka Míla Laliová, která vyzvala nejen školáky, ale i ce-

lou veřejnost k akci „Kamínky pro radost.“  Podstata spočívala v tom, že zájemci 
o tuto aktivitu  vybarvily kamínek, který přinesli jako malovaný pozdrav pro kamarády 
ke školním dveřím. Zde prozatím čekají na dobu, až se tyto opět otevřou. 

Komunikace mezi žáky, pedagogy a rodiči probíhá prozatím stále na dálku, kdy 
všichni zúčastnění využívají možnosti digitální techniky. Z monitoru PC, z tabletu či 
chytrého telefonu můžeme sledovat, jak výuka probíhá; občas zahlédneme i zvěda-
vého sourozence nebo domácího mazlíčka.

Ráda bych Vás v tuto chvíli pozvala na druhou stranu obrazovky a krátce Vám 
nastíním, kolik práce online výuka přináší jejím organizátorům, pedagogům ze ZŠ 
a z MŠ.  V naší příspěvkové organizaci jich spolu s asistentkou pedagoga pracuje 
celkem 8. Statisticky řečeno, je zapojeno 100 % učitelů a věkové rozpětí je od 20 
+ do 60 +.  

Příprava vysílání je spojena se zveřejněním týdenní výuky pro všechny ročníky 
a jednotlivé předměty na webu školy (PADLET), některé jsou zasílány mailem. Kro-
mě učiva zde naleznete vložené odkazy, výuková videa, pracovní listy atd. Tento 
přehled bývá dokončen pro lepší informovanost rodičů vždy během víkendu.

Vlastní vysílání je zpracováno v Kalendáři Googlu a je nastaveno tak, aby se 
nekryly vyučovací hodiny sourozeneckých dvojic. V průměru se žáci připojují během 
týdne do online výuky 10x (v rozmezí 8 – 12 hodin). Žáci 4. roč. mají navíc nastavenu 
1 konzultační hodinu týdně se svou tř. učitelkou paní Šrámkovou. Některé vyučovací 
hodiny zajišťuje v součinnosti s ředitelkou školy pí Petra Červená, asistentka peda-
goga.

Tímto však naše práce nekončí. Zajišťujeme žákům i rodičům zpětnou vazbu, 
kontrolujeme vypracované úkoly, které se k nám vracejí v podobě skenů nebo fo-
tografií. Zde děkujeme rodičům, kteří tuto nelehkou službu zajišťují, někdy posílají 
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i více stránek. Starší školáci toto zvládají již sami a jsou schopni i poradit – jak se sdílí 
obrazovka, jak se s aplikací pracuje  .

O tom, jak máme šikovné školáky, jsem se zmiňovala v zimním čísle Zpravoda-
je. Dnes však musím připomenout, že máme šikovné pedagogické pracovnice,  
které nejen vysílají, ale snaží se výuku zpestřit použitím zajímavých aplikací. Často 
se stává, že moderním pojetím práce překvapí i jedna druhou - a ochotně pak předá-
vají svoje zkušenosti ostatním. Původně jsme využívaly nabízené testy ALF, později 
jsme je začaly i samy tvořit. Spoustu možností nabízí edukavka, kde vybíráme pro 
žáky výuková videa i vhodné testy na procvičení učiva.

Ráda připomínám využití aplikací  wordwall.netu a Kahootu, které umožňují žá-
kům se při online výuce aktivně zapojit a soutěžit hravou formou mezi sebou. A věřte, 
zvládají to i někteří prvňáčci. 

Mne jako ředitelku školy velmi těší, že se online výuky aktivně uchopily 
všechny pedagogické pracovnice a společnými silami toto náročné období 
ustojíme. Dnes vysílají na dálku i pí učitelky z MŠ pro předškoláky, jejichž vzdělává-
ní je povinné. Myslím, že J. A. Komenský, na jehož počest se každoročně 28. 3. slaví 
Den učitelů, by na naši novodobou školu hrou zaručeně zíral.

Dodatek:
Vzhledem k epidemiologické situaci proběhnou letos pravděpodobně i oba 

zápisy na dálku.
Do ZŠ se podávají přihlášky ve dnech 1. - 16. dubna 2021 a do MŠ ve dnech 

1. – 14. 05. 2021.
Podrobné údaje a veškeré náležitosti včetně kritérií pro školní rok 2021/2022 jsou 

zveřejňovány na webu školy- www.zsmslicno.cz.
Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy.

Stravovací úsek – školní jídelna

Jsme svědky toho, jak rychle a nečekaně se může život tak, jak jej známe, změnit 
a člověk si znovu uvědomí, že je třeba vážit si a radovat se i z obyčejných věcí. Proto 
bych všední starosti nechala na chvíli stranou a užila si příjemné chvilky s našimi 
blízkými.

Za náš stravovací úsek chválíme děti. Při podávání nově zařazovaných pokrmů 
a tzv. zdravějších potravin krásně spolupracují. S příjmem zeleniny, ovoce, luštěnin 
a ryb nemají povětšinou problém.  

Chceme poděkovat za nezištnou spolupráci: p. Kubec – broušení nožů, rodina 
Tomešova – med pro děti, p. Samek R. – výroba nájezdu do interiéru pro snadnější 
manipulaci s vozíky pro dodavatele zboží, všem dárcům, jež poskytli ovoce, zeleninu 
a prodejně Lično, za dodávky zboží. Pokud jsem někoho nezmínila, tímto se omlou-
vám, ale dík patří samozřejmě i jemu.

Přejeme příjemné dny, útulné večery a hodně zdraví. 
Team školní jídelny
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TJ Sokol Lično

BRUSLENÍ
I přes nepříznivé podmínky se nám podařilo připravit, byť jen 

na 10 dní ledovou plochu. Jaké nepříznivé podmínky? Letos 
nejdříve nám nachumelilo a teprve poté začalo mrznout, což 
není pro tvorbu ledu vůbec dobré. Jelikož nebyla země promrz-
lá, tak nám voda podvakrát “utekla“ a až na třetí pokus zamrzla.

Jsme rádi, že i za tak krát-
kou dobu se na naší ledové 
ploše vystřídalo spoustu dětí. 
V této prazvláštní době se 
mohly děti zase vidět, pobýt 
na čerstvém vzduchu a za-
sportovat si. Jsme rádi, že 
rodiče umožnili dětem strávit 
volné chvilky sportováním 
na čerstvém vzduchu. Vidět 
tu radost v dětských očích 
bylo k nezaplacení. 

Děkujeme všem, kteří se 
na tvorbě ledové plochy jak-
koliv podíleli od stříkání, shr-

nování, vyspravování děr až po pečení vynikajících buchet a vaření čaje pro děti. 

MÁME RÁDI PŘÍRODU
Dne 27. března jsme se vydali jako každý rok na úklid odpadků okolo vesnice.  

Letos byly skupinky “sběračů“ tvořeny výhradně rodinnými příslušníky a pohybovaly se 
pouze na území katastru obce, abychom vyhověli všem vládním nařízením. Nasbírali 
jsme 22 pytlů odpadu a stan s pneumatikami. Akce Máme rádi přírodu se zúčastnily 
tyto rodiny – Samkovi, Janíkovi, Plašilovi, Kašparovi, Preclíkovi, Bašovi, Talavaškovi, 
Šabatovi, Huškovi a Laura Šmídová s Žofkou Matušovskou.     ODPADKŮM ZMAR !!!
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MAKRELY
Protože nás všechny pandemická situ-

ace uvěznila v našich domovech, snažili 
jsme se s Vámi zůstat v kontaktu alespoň 
prostřednictvím sokolské speciality “gri-
lovaných makrel“. Další akci plánujeme 
na sobotu 3. dubna 

TURISTIKA
V poslední době potkávám okolo Lična 

spousty chodců a běžců, proto bychom 
Vám rádi představili trasy, z kterých jsou 
krásné pohledy nejenom na Lično a Orlické hory s jejich podhůřím, ale i na vzdále-
nější přírodní celky. První oranžová trasa měřící 4,8 km vede přes “Pekelice“. Dru-
há, modrá trasa v délce 6,3 km vede do Radostovic, okolo vodojemu do Ostašovic 
a zpět. Třetí fialová, “ilegální“ měří 7,2 km a vede z Lična přes Hoděčín a Ostašovice. 

Poslední (moje nejoblíbenější) čtvrtá 
je kombinací druhé a třetí trasy a je ze 
všech nejdelší, měří 8,2 km. Všechny 
trasy jsou měřeny od Sokolovny.

Bohužel jsme byli nuceni díky vlád-
ním nařízením zrušit dětský karneval, 
ostatkový průvod masek a výroční člen-
skou schůzi. O naší činnosti se bude-
te moci brzy dočíst na našich nových 
webových stránkách. Uskuteční-li se 
další akce z plánu na rok 2021, bude 
záviset na vývoji epidemiologické situ-
ace. Děkujeme za pochopení a spolu-
práci.

za TJ Sokol Jan Plašil



17

SDH Lično

Hasičské řady opustil bratr František Štěpánek, bylo mu 96 let 
a byl tak nejstarší člen SDH Lično a také nejstarší dobrovolný ha-
sič okresu Rychnov nad Kněžnou. František Štěpánek se narodil 
14. října 1924 v Ličně. Dobrovolným hasičem se stal již v roce 
1948 a do práce se zapojil s plnou vervou. Byl platným členem 
sboru a vždy příkladem ostatním. V roce 1959 se s dalšími členy 
ličenského soutěžního družstva probojoval přes všechny postu-
pové soutěže do celostátního kola, které se konalo v Bratislavě. 

V konkurenci 21 družstev slavně zvítězili a společně získali titul Nejlepší požární druž-
stvo ČSR. Po několik volebních období pracoval také ve výboru sboru a současně 
jako okrskový preventista. Byl v kolektivu oblíben a jeho neutuchající humor a přístup 
k životu byl obdivuhodný. Až do svého vysokého věku se živě zajímal o činnost a prá-
ci hasičů a účastnil 
se akcí sboru, okrsku 
i OSH. Za svou celo-
životní dobrovolnou 
hasičskou práci byl 
odměněn řadou me-
dailí a uznání. Nej-
vyšší ocenění pře-
vzal v květnu 2008, 
kdy mu byl udělen 
titul Zasloužilý hasič. 
Čest jeho památce.

Aleš Zárybnický

Novinky u hasičů
V loňském roce jsme podali žádost o poskytnutí finančních prostředků z regio-

nálních grantových programů Škoda auto, program „Tady jsem doma“. Program je 
zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou, ve kte-
rých hrají aktivní roli zaměstnanci ŠKODA AUTO. 

Naše žádost byla schválena a Škoda auto nám poskytla dar ve výši 50 000 Kč 
na nákup defibrilátoru AED Lifepak 1000. Tento defibrilátor je od března umístěn 
ve vozidle Ford Transit společně se zdravotnickým batohem, který je plně vybavený 
pro poskytování první pomoci při úrazech a popáleninách. Součástí tohoto batohu 
jsou dlahy, nákrční límec, obvazový materiál, ambuvak s výměnnou maskou, pulsní 
oximetr, chladící polštářky a v dnešní době nezbytnými rouškami a rukavicemi.

 Ale zpět k defibrilátoru. Výrobcem je firma Physio-Control z USA. AED (Automa-
tizovaný, Externí, Defibrilátor) je plně kompatibilní s AED, které používá rychlá zá-
chranná služba.    

LIFEPAK 1000 je navržen tak, aby jej mohl použít první svědek události – i osoba  
bez zdravotnického vzdělání. Je konstruovaný jako výkonný a kompaktní defibrilátor 



18

určený k léčbě pacientů se srdeční zástavou a k zajištění funkce kontinuálního moni-
torování srdeční činnosti. Tento defibrilátor má všechny vlastnosti, které od defibrilá-
toru řady LIFEPAK očekáváte, mimo jiné:

Po otevření brašny jste navedeni pomocí obrázků k zapnutí přístroje a poté je 
automaticky spuštěna hlasová a obrazová nápověda, která vás vede krok po kroku. 
K provedení defibrilačního výboje, který může zachránit život, jsou nutné pouze 3 
úkony.

Díky eskalaci energie 
až do 360 J máte k dis-
pozici možnosti, které 
potřebujete pro maxi-
mální úspěch defibri-
lace. U pacientů, kteří 
vyžadují více než 1 vý-
boj, je zvyšování dávky 
energie následných vý-
bojů prokazatelně lepší 
strategií pro ukončení 
srdečních arytmií léčitel-
ných výbojem.

Jako nejodolnější de-
fibrilátor, který společ-
nost Physio-Control kdy 
vyrobila, můžete vzít 
LIFEPAK 1000 bez obav 
do nejnáročnějšího pro-

středí.
Po absolvování doplňujících školení bude naše jednotka předurčena k výjezdům 

k úrazům a náhlým příhodám v Ličně a okolí. Dále bychom mohli poskytovat zdravot-
ní dozor při soutěžích a kulturních akcích na území Lična. 

Celkové náklady na tento projekt byly 59 433 Kč. Obec Lično se bude na této 
investici podílet částkou 9 433 Kč.

V letošním roce jsme společně s obcí Lično podali žádost na MAS Splav, do pro-
gramu rozvoje venkova.
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Název projektu je „Likvidace následků povodní“.
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, jsou ve výši 113 677 Kč, 

přičemž procento dotace je 80%.
Cílem tohoto projektu je vybavení jednotky speciálními čerpadly k likvidaci násled-

ků povodní, záplav a zatopení na veřejném majetku, ale i na majetku soukromých 
vlastníků nemovitostí na katastru obce Lično.

V případě, že nám bude tato dotace 
přidělena, zakoupíme jedno plovoucí 
čerpadlo, jedno speciální kalové čerpa-
dlo, plovoucí sací koš a savice.

  
Ačkoliv se zdá, že se veškeré dění ko-

lem hasičů kvůli Covidu v Ličně zastavi-
lo, není tomu tak.

Scházíme se v omezené sestavě, 
abychom udrželi jednotku akceschop-

nou. Cisterna dostala nové pneumatiky. V pneuservisu jsme zjistili, že staré gumy 
jsou na autě od roku 1986!!! Na vozidlech byla provedena údržba a promazání před 
STK, které proběhly v březnu. Ford prošel bez výhrad, ale naší starou Liánu (CAS 25 
K Liaz) už držíme při životě s velkým vypětím. Na auto opět leze jaro a kvete, kam se 
podíváte. Pokud to bude možné, proběhne v létě výměna nejhorších částí karoserie, 
nátěry a další běžná údržba. Stále doufáme, že se nám podaří sehnat od HZS nověj-
ší auto, které by nás tolik nestálo.

Všechny vysílačky byly přeladěny na nové frekvence, proběhl e-learningový kurz 
pro strojníky, kterého se účastnili Miroslav Jedlinský, Pavel Falta, Aleš Zárybnický, 
Jan Burket a Karel Joukl. Dále jsme absolvovali on-line testy na obnovení odbornosti. 
Těchto testů se zúčastnili Karel Joukl jako velitel jednotky a Zdeněk Škop jako velitel 
družstva.

Na závěr bych rád poděkoval našemu členovi Miroslavu Jedlinskému. Miňas se 
stal svědkem nehody, kde využil všechna školení zdravovědy. Nezpanikařil, poskytl 
perfektní první pomoc, zastavil krvácení, přivolal pomoc a postaral se o zraněného 
do příjezdu RZA z Rychnova.

Za hasiče děkujeme.                     Karel Joukl
velitel JPO Lično

Veterinární vyšetření 2021 - včelí měl

V polovině února proběhlo každoroční vyšetření včelí měli ze spadu přelomu roku 
2020-2021. Naše ZO předložila 28 vzorků z celkového počtu 255 včelstev. Protokol 
ze Státního veterinárního ústavu Praha detašovaného pracoviště Hradec Králové 
jsme obdrželi 16. února 2021. Všichni členové ZO ho mají ve svých kontaktních mai-
lech k dispozici. Pouze dva z našich včelařů vykázali zvýšený počet roztočů na svých 
stanovištích. Tam, kde výsledky vyšetření měli byly špatné (více než 3 samičky Varoa 
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destructor na úl), bude třeba udělat odpovídající zásahy ve včelstvech a natřít plod 
a znova provést fumigaci včelstev. Samozřejmě s ohledem na aktuální počasí. Pokud 
některý z našich včelařů nemá léčivo, je možné jej vyzvednout po předchozí domluvě 
u pana Josefa Falty v Ličně.

Celkově jsou však výsledky vyšetření tento rok lepší nežli v roce loňském. Nejdů-
ležitější a pro nás pozitivní zprávou je zjištění, že prozatím nedošlo k tak masivním 
úhynům včelstev jako vloni, i když v rámci okresu je hlášený odhadovaný úhyn až 
25%. Samozřejmě velmi důležité budou také následující dny. Včely již v polovině 
února vylétly k prvním proletům a začaly snášet jarní pyl, matky začaly plodovat. 
My včelaři jsme mohli zjistit, kolik včelstev zatím úspěšně přezimovalo. V polovině 
března nám nastává práce také se zužováním včelstev a někteří také s přikrmením 
a následným uteplením úlů jako ochranou před nebezpečnými a zrádnými jarními 
přímrazky.

Letošní každoročně plánovaná schůze na konec února 2021 zatím vzhledem 
k pandemii Covid neproběhla. Neměli jsme tedy možnost setkání, celkového zhod-
nocení loňského roku včetně vyhodnocení organizované 3. fumigace aerosolovým 
vyvíječem par a přátelského prodiskutování situace. Pevně věřím, že nadcházející 
jaro přinese lepší zprávy a že budu mít možnost se s vámi zase setkat a podělit se 
s vámi o informace a cenné rady.

Všem přeji do následujících dnů zdraví, klid a pohodu.
Martina Ludvíková, předseda ZO ČSV Lično      

V Ostašovicích dne 24. března 2021

PODĚKOVÁNÍ

Letošní Tříkrálová sbírka byla velkým otazníkem, ale také velkým překvapením. 
Do poslední chvíle jsme věřili, že ji budeme schopni zorganizovat ve stejném formátu 
jako v uplynulých letech. Nakonec se tato představa rozplynula a tak přišel velký 
otazník, zda dokážeme oslovit naše pravidelné dárce a podporovatele z minulých let 
v on-line prostředí. O to více náš potěšilo, když jsme zjistili, že se k lidem naše prosba 
o podporu a příspěvek do Tříkrálové sbírky opravdu dostala. Lidé se ptali, chodili, 
přispívali. Když jsme nemohli přijít my, lidé přišli za námi. 

Vybraná částka v Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí byla nakonec nádherných 
405 111 Kč (statické kasičky a online kasička). Je to více než třetina sbírky minulé 
a pro nás velké a milé překvapení. 
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Noc kostelů 2021 v Ličně

Vážení přátelé.
Pokud nám to podmínky dovolí, rádi vás opět všechny uvítáme v páteční podvečer 

28. května 2021 v kostele Zvěstování Panně Marii. Letos proběhne již 13. ročník Noci 
kostelů v téměř 600 kostelích po celé České republice. V Ličně společně zahájíme 
již šestou sezónu.

Děkuji všem dárcům, lidem, kteří se podíleli na propagaci a roznáškách letáků, 
místním koordinátorům, starostům i pracovníkům městských a obecních úřadů. 
A také všem lidem, kteří byli ochotni nechat Tříkrálovou kasičku u sebe v obchodě.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 bude použit podle schváleného záměru na obnovu 
vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s men-
tálním a kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc k rodinám s více dětmi 
ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část výtěžku 
bude také poskytnut Sdružení Neratov, na realizaci humanitárních projektů v Indii 
v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích 
a zmírnění dopadů pandemie COVID-19.                                  Mgr. Ondřej Barabáš

Borohrádek 12 081,00 Kč Osečnice 3 084,00 Kč

Borovnice 2 600,00 Kč Pěčín 7 200,00 Kč

Byzhradec 5 100,00 Kč Polom 3 986,00 Kč

Častolovice 20 940,00 Kč Potštejn 3 455,00 Kč

Černíkovice 28 560,00 Kč Rybná nad Zdobnicí 2 728,00 Kč

Doudleby nad Orlicí 2 548,00 Kč Rychnov nad Kněžnou 48 218,00 Kč

Hřibiny-Ledská 2 320,00 Kč Rokytnice v Orl. h. 9 818,00 Kč

Chleny 4 405,00 Kč Skuhrov nad Bělou 9 058,00 Kč

Javornice 5 910,00 Kč Slatina nad Zdobnicí 10 237,00 Kč

Kostelec nad Orlicí 15 557,00 Kč Solnice 19 623,00 Kč

Krchleby 5 700,00 Kč Synkov-Slemeno 640,00 Kč

Lhoty u Potštejna 1 445,00 Kč Třebešov 9 880,00 Kč

Lično 9 446,00 Kč Vamberk 28 740,00 Kč

Lukavice 2 324,00 Kč Voděrady 10 690,00 Kč

Vrbice 7 344,00 Kč Bartošovice v Orl. h. 10 891,00 Kč

Výsledky statických kasiček v jednotlivých obcích
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POLICIE ČR VARUJE PŘED PODVODNÍKY
V ONLINE PROSTŘEDÍ

Policisté se v Královehradeckém kraji v poslední době stále častěji setkávají s pří-
pady podvodného jednání, které probíhá zejména v online prostředí, tedy internetu. 
Tyto případy mají podobný scénář. Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí 
snaží navázat kontakt s konkrétní občanem a vylákat od něj pod smyšlenými příběhy 
finanční prostředky. A jak takové podvodné jednání probíhá?

VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM 
KARTÁM A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ

Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo v aplikacích jako 
WhatsApp, či Messenger, případně může přijít takový požadavek i formou e-mailu. 
Podvodník se často vydává za zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupo-

Motto letošní Noci kostelů zní: Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. 
Žalm 104,20 

Motto Noci kostelů 2021 je citací žalmu 104 verše 20. Je důležité číst tento verš 
v širší souvislosti, abychom porozuměli, co měl autor na mysli: 19Učinil jsi měsíc k ur-
čování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.  20Přivádíš tmu, noc se snese, celý 
les se hemží zvěří; 21lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. 22Slunce 
vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. 23Člověk vyjde za svou 
prací a koná službu až do večera. 24Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno 
jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

Jak píše p. Michal Němeček: „Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených 
kostelů s tématem úcty k životnímu prostředí. Ne náhodou se tak děje v roce, kdy 
je celý svět zmítán pandemií covid a mnozí lidé si kladou otázku, zda je to trest 
od Boha, zda má Bůh moc nad tímto světem... Ale právě zmíněný biblický verš uka-
zuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé utrpení způsobené 
virem. Jde o to, že člověk znovu a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není králem 
stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských 
těles, biologické mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských vztahů. Tato pravi-
dla můžeme respektovat nebo popírat, a podle toho se objeví plody našeho konání. 
I obyčejný kostelíček, malý kříž v polích někde za vesnicí nebo třeba kostel vtěsnaný 
mezi domy našeho města vypráví příběh o vztahu lidí a Boha. Ti, kdo kostel či kapli 
vybudovali, se pokorně skláněli před dárcem řádu, Tvůrcem stvoření. Každá věž uka-
zující na nebe jakoby hlásala, že jsme stále menší, než Bůh. Stvoření, příroda, život 
je úžasný dar, který máme s vděčností a pokorou spravovat, nikoli bořit, pošlapávat 
a pohrdat jimi.“

Teprve následující dny a týdny ukáží, zda se náš sbor bude mít příležitost sejít a při-
pravit pro vás program. Již nyní vám ale můžeme slíbit, že pro to uděláme maximum.

Martina Ludvíková, za organizátory
a Dobrovolný hudební sbor Ličeňák
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vé údaje k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný poskyt-
ne, následně si převede jeho peníze na jiný účet. 

Policie v tomto případě radí a doporučuje:
l NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE soukromé 

informace
l NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, často k nerozeznání od stránek Vaší 

banky.
l NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový), který Vám přišel 

nečekaně
l VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví tak, jak jste zvyklí
l V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší banky a ověřte 

si jejich požadavek
l BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé informace 

formou emailových či SMS zpráv
PODVOD TYPU „AMERICKÝ VOJÁK“

V tomto případě podvodníci těží ze získání důvěry zejména osoby opačného po-
hlaví pod záminkou společné budoucnosti.  Snaží se zkontaktovat osobu (oběť) přes 
různé komunikační portály, ať už seznamky, či sociální sítě, mnohdy za využití Google 
překladače. Ústředním motivem tohoto podvodu, a tedy vymyšleného příběhu, bývá 
slib společného života, přesun majetku a návnadou pak zlato, peníze či jiné cennosti. 
Když získá důvěru, požádá o pomoc dostat tyto komodity z nějakého nebezpečného 
místa typu Afghánistán, Sýrie a dalších států s nestabilním režimem, kde jsou pří-
tomny mezinárodní síly, apod. Podvodník se zpravidla vydává za amerického vojáka, 
námořníka, právníka, lékaře či úředníka, ale i umělce, kteří jsou zde na misi, mají 
ušetřené peníze, nebo mají možnost získat třeba dědictví a potřebují nalézt někoho, 
kdo jim pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi, pří-
padně jim tím pomůže se záchranou života. Následuje příslib společné budoucnosti 
se zajištěným člověkem, popřípadě příslib na podílu z majetku. Dalším varovným 
momentem jsou opakující se žádosti o zaslání finančních prostředků. 

Policie v tomto případě radí a doporučuje:
l BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému příteli, neposílejte 

žádné finanční prostředky
l VŽDY v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka, který se na situa-

ci bude dívat nezatížený předešlou romantickou či naléhavou komunikací

PŘI PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ UDĚLEJTE DOKUMENTACI 
(SNÍMKY OBRAZOVKY, ZÁLOHY E-MAILŮ A KOMUNIKACE) A NAHLASTE VŠE 
NA NEJBLIŽŠÍM ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NEBO NA TÍSŇOVÉ 
LINCE 158!

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
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Pohled zpátky do historie
záznamy čerpané z obecní kroniky
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Naši oslavenci
Jméno		 	 	 	 	 	Bydliště
90 let
Hana Kollertová   Ostašovice
86 let
Růžena Kulhavá  Lično
75 let
Jana Škopová   Lično
Jaroslav Korcina   Radostovice
Marie Martincová   Ostašovice
Jan Dawidko  Lično
70 let
Marie Podstavková Lično
Josef Krb  Lično
60 let
Lenka Sejkorová   Lično
Milena Tomšová  Lično
50 let
Jana Červinková   Lično
Ivana Krbová  Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2021

Narodili se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Markéta Nováková Lično
Marek Jindra Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Krásné jaro, hodně sluníčka
a pozitivního myšlení vám přeje

Za SPOZ Lenka Podolská

Rozloučili	jsme	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Jaroslav Vilímek Lično
Anna Zemanová Lično
František Štěpánek Lično

Čest jejich památce!






