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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

ze dne 21. 04. 2021

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. zprávu o plnění úkolů ze 17. 3. 2021;
2. rozpočtové opatření č. 2/2021;

a schvaluje:
1. program dnešního zasedání a návrhovou komisi ve složení Bc. Koráb Stanislav 

a p. Joukl Karel;
2.  rozpočtové opatření č. 3/2021;
3.  směnnou smlouvu mezi manželi n a u Vodovou a p. klovou, všichni bytem Lično  

č. p.  22, na straně jedné a Obcí Lično na straně druhé, jejímž předmětem je smě-
na pozemků v katastrálním území Lično u č. p. 22 dle geometrického plánu č. j. 
354-15/2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyhotovení geometrického 
plánu a návrh na vklad hradí manželé Vodovi a;

4.  smlouvu mezi Obcí Lično a SDH Lično o poskytnutí dotace ve výši 35 500 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

5.  smlouvu mezi Obcí Lično a TJ Sokol Lično o poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

ze dne 09. 06. 2021
Zastupitelstvo obce Lično schvaluje:
1.  doplněný program dnešního zasedání o body: č. 5 Schválení daru pro SDH Lično 

a č. 6   Schválení rozpočtového opatření č. 4/2021 a návrhovou komisi ve složení 
p. Aleš Zárybnický a Mgr. Josef Zárybnický;

2.  prodej pozemků v k. ú. Lično: p. č. st. 309 o výměře 7 m2 a p. č. 690/29 o výměře 
57 m2 dle GP 361-62S/2020 za 25 Kč/m2 manželům avovi Reslovým, trvale by-
tem Lično 66, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Návrh na vklad bude hradit 
kupující;

3.  koupi nemovitosti č. p. 55 v Ličně včetně pozemku st. 29 v k. ú. Lično o výměře 
748 m2 od manželů Marie aových za celkovou cenu 5 600 000 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy. Návrh na vklad hradí kupující;

4.  příjem dotace 50 000 Kč od Královéhradeckého kraje na podporu prodejny v obci 
a podíl obce na provozu prodejny ve výši 30 000 Kč, zároveň pověřuje starostu 
podpisem příslušných smluv (s Královéhradeckým krajem a p. Dang Sy Tan);

5.  smlouvu mezi Obcí Lično a SDH Lično o poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy;

6.  rozpočtové opatření č. 4/2021.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

ze dne 30. 06. 2021
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. schválení závěrečných účtů za r. 2020 a schválení účetní závěrky za r. 2020 DSO: 

Mikroregion Rychnovsko, Svazek obcí Dolní Bělá, Svazek obcí Dřížná a Vodo-
vodní svaz císařská studánka;

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

a Ing. Falta Martin;
2. bezúplatný převod 2 ks plechových skladů, stojících u č. p. 24 v Ličně na TJ Sokol 

Lično a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
3. závěrečný účet obce za rok 2020 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s celoroč-

ním hospodařením obce a to bez výhrad;
4. účetní závěrku Obce Lično za rok 2020;
5. hospodaření a výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lično za r. 

2020 ve výši ztráty -21.248,04 Kč, která bude pokryta z rezervního fondu; 
6. závazný ukazatel navýšení provozního příspěvku roku 2021 od zřizovatele ve výši 

ztráty k 31. 12. 2020 tj. 21.248,04 Kč;
7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lično 

za rok 2020;
8. rozpočtové opatření č. 5/2021;
9. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2022052/SOBS VB/03 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10. Zastupitelstvo obce Lično příslušné podle § 6 odst. 5) písm. a) zákona č. 83/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném zně-
ní, rozhoduje podle § 44 písm. d) Stavebního zákona o zahrnutí žádosti pana  
Pavnda 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 Pavla 19, 517 21 Týniště nad Orlicí ze dne 24. 5. 
2021 přičemž: 
a) požaduje změnu územního plánu obce Lično v k. ú. Ostašovice a to tak, že 

na již vymezené zastavitelné ploše Z 16 se bude moci stavět i v druhé řadě;
b) požaduje změnu označení funkce orné půdy ve vlastnictví žadatele parcelní 

číslo 209/2 v k. ú. Ostašovice na změnu DS3 – Dopravní infrastruktura – silnič-
ní – místní a účelové komunikace.

Zpracování změny je podmíněno úhradou nákladů na pořízení změny územního 
plánu dle § 45 odst. 4 navrhovatelem. Zároveň toto usnesení nahrazuje část usnese-
ní pořadové číslo 12 bod 5.1, který se ruší.

11. Zastupitelstvo obce Lično příslušné podle § 6 odst. 5) písm. a) zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném zně-
ní, rozhoduje podle § 44 písm. d) Stavebního zákona o zahrnutí žádosti pana  
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Zdeňkaho do pořizované Změny č. 1 Územního plánu Lično (schváleno Usnese-
ním ZO č. 12 dne 1. 6. 2020). Předmětem změny bude prověření návrhu na změ-
ny ÚP na základě žádosti pana Zdeňkavice 17, 517 21 Týniště nad Orlicí ze dne 
24. 5. 2021 přičemž: 
a) požaduje změnu územního plánu obce Lično v k. ú. Ostašovice a to tak, že 

na již vymezené zastavitelné ploše Z 16 se bude moci stavět i v druhé řadě;
b) požaduje změnu označení funkce plochy orné půdy ve vlastnictví žadatele 

parcelní číslo 68/2 v k. ú. Ostašovice na změnu plochy bydlení. Jak již výše 
uvedl pozemek parcelní číslo 68/2 je navazující na vymezenou zastavitelnou 
plochu Z 17.

Zpracování změny je podmíněno úhradou nákladů na pořízení změny územního 
plánu dle § 45 odst. 4 navrhovatelem. Zároveň toto usnesení nahrazuje část usnese-
ní pořadové číslo 12 bod 5.1, který se ruší.

12. Zastupitelstvo obce Lično příslušné podle § 6 odst. 5) písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, 
rozhoduje podle § 44 písm. d) Stavebního zákona o zahrnutí žádosti pana L Flídra 
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 zá-
kladě žádosti pana Leoše Flídra, nice ze dne 17. 3. 2021 přičemž:
a) návrhem obsahu změny je změna podmínek využití zastavitelné plochy Z 17/

BV, vymezené v platném ÚP Lično, ve funkci Bydlení v rodinných domech – 
venkovské – BV, na pozemcích 51/9 a 54/2 v k. ú. Ostašovice tak, aby bylo 
možno pro zástavbu využít celou hloubku zastavitelné plochy, která je na již-
ním okraji navazuje na silnici III/30431. 

Zpracování změny je podmíněno úhradou nákladů na pořízení změny územního 
plánu dle § 45 odst. 4 navrhovatelem.                                           

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Čekají nás problémy s pitnou vodou?

V minulém čísle zpravodaje byl zveřejněn článek s názvem „Čekají nás problémy 
s pitnou vodou?“ Dovolím si touto cestou krátké upřesnění. 

Do místních částí Ostašovice a Radostovice je dodávána voda z Přepych, která se 
čerpá v Dříženském údolí. Vody je dostatek, přesto však v Přepychách připravují dal-
ší nový vrt, který bude napojen na Dříženskou vodovodní soustavu, kterou provozuje 
firma Aqua servis a. s. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou.

Zároveň přikládám i vyjádření správce vodohospodářských sítí, který je odborní-
kem v dané problematice a k dané lokalitě v Ostašovicích zaslal souhlasné vyjádření.

Chci jen touto cestou uklidnit obyvatele obce, že s vodou se odpovědně hospodaří 
a vždy se k dané problematice vyjadřují odborníci, kteří mají aktuální a pravdivé in-
formace.
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Více nebudu komentovat další podobné příspěvky. Zároveň si dovolím upozor-
nit, že redakční rada, jejímž jsem členem, není oprávněna zkoumat nebo posuzovat 
pravdivost sdělení v jednotlivých příspěvcích a nenese za případnou nepravdivost 
příspěvků žádnou odpovědnost. 

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

 
 

Váš dopis Č.j.:  
Ze dne: 26.04.2021  
Číslo jednací: AQUA/8690/2021/Dk  
Vyřizuje: Kateřina Doležalová   
Tel.: +420 494 539 154  
E-mail: vyjadreni@aquark.cz  
Datum: 30.04.2021 

   
Bc. Tomáš Vilímek  
č.p. 17  
517 35 Lično  
 
 
 
 
 
 

 
Ostašovice, parc. č. 51/9, Vodovod pro 25 RD (zákres sítí – se záměrem rozšíření 
vodohospodářských sítí)  

 

V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze 
Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou 
zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich 
vlastníků. 

 

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek: 

 Vytyčení vodovodu v zájmovém území provede AQUA SERVIS, a.s. Pavel Gois, tel. 602 771 274 
(vytyčení nutno objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 
hod., po tel. objednání lze objednávku vytyčení vodovodu zaslat na e-mail mistr.voda@aquark.cz). 

 Navržené vodohospodářské sítě mají charakter sítí pro veřejnou potřebu. Proto do vydání 
kolaudačního souhlasu musí být doložena dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
a kanalizací mezi investorem a vlastníkem stávajících sítí (obcí). Druhou možností je doložení 
smlouvy darovací (či kupní) o převodu vodovodů a kanalizací do majetku obce s účinností převodu 
ke dni vydání kolaudačního souhlasu. V případě doložení dohody vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací mezi investorem a obcí, je nutné, aby v místě napojení na stávající vodovod 
byla v rámci dotčeného projektu navržena (a následně i realizována) předávací vodoměrná šachta.  

 V projektové dokumentaci pro stavební povolení musí investor uvést, dle které ze dvou výše 
uvedených možností (dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, nebo smlouva 
o převodu sítí do majetku obce) bude postupováno.  

 V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s a tlakové 
poměry. Dle vyjádření provozu vodovodů je kapacita vodovodní sítě v místě dostačující. 

 Napojení vodovodu je možné z vodovodního řadu Li 100 a doporučujeme provést propojení 
s vodovodním řadem PE 90 v místě, kde je umístěn vzdušník. 

 Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, bude nutné tyto přípojky 
ukončit ve vodoměrné šachtě na pozemku jednotlivých parcel (do 2,0 m za hranicí) a budou 
zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození. Vodoměrná šachta se stane následně 
majetkem odběratele vody. 

 Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou. 

 Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.  

 Ke kanalizaci se nevyjadřujeme. V k. ú. Ostašovice nejsme provozovatelem veřejné kanalizace.  
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Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním 
platného stavebního zákona. 

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje 
vyjádření k projektové dokumentaci pro územní či stavební řízení. 

 
 
 
 
 
 
S pozdravem  
  
Kateřina Doležalová  
referentka vyjadřování 
 
Přílohy: 1x situace 
Spisový znak: 4.2 
Skartační lhůta: S10 



7

Prodejna potravin v Ličně

V měsíci květnu tohoto roku mne oslovili majitelé budovy č. p. 55 v Ličně, 
kde sídlí místní prodejna potravin, a sdělili mi, že se rozhodli tuto celou budovu  
odprodat.

Sdělil jsem panu majiteli, že se domnívám, že Obec Lično bude mít zřejmě  
zájem tuto nemovitost odkoupit, toto rozhodnutí ale nemohu učinit sám, k tomu se 
budou muset vyjádřit i ostatní zastupitelé obce. Dohodli jsme se na tom, že nám 
bude umožněna prohlídka vnitřních prostor této nemovitosti.

Po té, když se zastupitelé seznámili se stavem vnitřních prostor budovy  
(venkovní prostory každý samozřejmě zná), nám majitel nemovitosti sdělil svůj 
požadavek na kupní cenu. Dohodli jsme se, že se do týdne rozhodneme a své 
rozhodnutí, že mým prostřednictví sdělíme. 

Na veřejném zasedání, které se konalo dne 09. 06. 2021, Zastupitelstvo obce 
Lično schválilo odkoupení nemovitosti č. p. 55 v Ličně za kupní cenu 5 600 000 Kč. 
Okamžitě po vyhotovení kupní smlouvy, kterou zúčastněné strany podepsaly 
a po uhrazení kupní částky byl příslušný návrh na vklad vlastnického práva doru-
čen Katastrálnímu pracovišti v Rychnově nad Kněžnou, s tím, že novým vlastní-
kem budovy č. p. 55 v Ličně bude Obec Lično.

Důvody pro zakoupení této budovy jsou dle mého názoru zřejmé, ale nejdůle-
žitějším důvodem je to, že nyní můžeme obyvatelům obce garantovat, že obchod 
s potravinami bude v obci i nadále zachován.

Nyní se samozřejmě otevírá otázka co s již zakoupenou budovou č. p. 75 v Lič-
ně, což je stará hospoda. V současné chvíli jsou všechny varianty otevřené, žád-
né rozhodnutí nepadlo. Nejdůležitější však bude otázka finanční. Jisté je, že pro 
obec velikosti Lična jsou dvě restaurační zařízení velké sousto. V tuto chvíli je 
jednodušší otevření restauračního zařízení v bývalé „vinárně“ než nahoře ve sta-
ré hospodě.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně

V minulém volebním období obec Lično zadala vypracování projektu na rekon-
strukci u okálů v Ličně. Ačkoliv tento záměr byl řádně odsouhlasen v obecním roz-
počtu, byl jsem za toto rozhodnutí kritizován. Nové zastupitelstvo v začátcích svého 
volebního období, tj. koncem roku 2018, či začátkem roku 2019, se s tímto zámě-
rem ztotožnilo a rozhodlo ještě o rozšíření tohoto projektu na další komunikace 
v Ličně. 

Jedná se o navazující komunikaci vedoucí k č. p. 69 v Ličně a k č. p. 18 v Ličně. 
Ihned po vyhotovení projektu a vydání stavebního povolení Obec Lično ještě v roce 
2019 požádala o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Bohužel 
tato žádost úspěšná nebyla a dotaci jsme nezískali.
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Následujíc rok obec opět požádala o dotaci na alespoň částečnou opravu této ko-
munikace, tentokrát byla žádost zaslánu do dotačního programu Královéhradeckého 
kraje. Ani zde však nebyla žádost vyhodnocena kladně. 

V prosinci 2020 byla vyhotovena v pořadí již třetí žádost o dotaci, kterou tentokrát 
administrovala firma Dabona s. r. o. s názvem „Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně.“ 
Žádost byla odeslána do podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ s dotač-
ním titulem „Podpora obnovy místních komunikaci“, jež byla vypsána Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky. Tato žádost byla vyhodnocena kladně s tím, že 
projekt byl MMR ČR doporučen k podpoře navrženou částkou ve výši 10 000 000 Kč. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 03. 07. 2007 včetně doposud nebylo doručeno, je 
však očekáváno každým dnem. 

Předmětem dotace jsou stavební úpravy místních komunikací v západní části obce 
Lično. Jedná se o místní komunikace 13 c (v PD označené jako větev A – k okálům 
v Ličně) a místní komunikaci 15 c (v PD označené jako větev B – č. p. 69 v Ličně). 
Komunikace jsou navrženy jako slepé, přičemž na konci větve A je navrženo úvraťo-
vé obratiště pro nákladní automobily. Komunikace jsou navrženy jako obousměrné 
s celkovou šířkou 5,5 m. Dále budou předmětem dotace podélná parkovací stání 
v počtu 15 + 1 vyhrazené stání pro ZTP, odvodnění pomocí nových a stávajících 
uličních vpustí a nově navržená dešťová kanalizace. Nově pak budou komunikace 
v dopravním režimu Obytná zóna – zpomalovací prahy, parkovací stání, napojení 
jednotlivých RD na komunikaci včetně vstupů. V rámci projektu bude realizována 
také obnova VO, instalace svislého dopravního znační a drobné terénní a sadové 
úpravy. Tyto práce nejsou předmětem žádosti o dotaci, jsou neuznatelnými náklady 
projektu. 

Zároveň mohu sdělit, že v projektování opravy komunikací nadále pokračuje-
me. Nyní je ve zpracování komunikace vedoucí k č. p. 145 v Ličně, tj. ke hřbi-
tovu.

Domnívám se, že se jedná o velký úspěch obce. Takto vysokou částku obec ni-
kdy v minulosti nezískala a vděčíme za ni především kvalitnímu projektu, kvalitně 
zpracované žádosti a všem podpůrným dokladům včetně elektronicky zpracované-
ho pasportu místních komunikací, jež nám umožnil v minulosti zakoupený program 
GRAMIS, kde jsou pasporty komunikací uloženy. Závěrem si dovolím poznamenat, 
že neúspěch je vždy osamocen a vždy za něj může konkrétní člověk a u úspěchu je 
to naopak. Tak jsem zvědav…

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Likvidace následků povodní

Dne 28. 06. 2021 jsem byl informován, že žádost o dotaci k projektu Likvidace 
následků povodní ve výši 86 931 Kč, již jsem administroval ve spolupráci s velitelem 
výjezdového družstva p. Jouklem, byla Programovým výborem schválena k financo-
vání a umístila se na 1. místě. 
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Nyní máme schváleno, že prostřednictvím Portálu Farmáře můžeme zaslat verifi-
kovanou žádost poskytovateli dotace a to Regionálnímu odboru Státního zeměděl-
ského fondu k vyřízení.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Oprava sociálního zařízení v mateřské škole v Ličně

Dne 28. 06. 2021 jsem byl dále informován, žádost o dotaci k projektu Oprava so-
ciálního zařízení v mateřské škole v Ličně ve výši 479 172 Kč, již jsem administroval, 
byla Programovým výborem schválena k financování a umístila se na 6. místě.

Rovněž tuto verifikovanou žádost nyní můžeme prostřednictvím Portálu Farmáře 
zaslat poskytovateli dotaci RO SZIF k vyřízení.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Rodinná alej života

Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že na jaře došlo k vykácení starých a nemocných stromů okolo 

cesty z Lična do Radostovic. Za to bych chtěl všem, kteří se na vykácení podíleli, 
poděkovat. Tímto krokem jsme připravili půdu pro nový projekt, který bych Vám rád 
představil.

Cesta na Radostovice se stala poslední dobou velmi oblíbenou vycházkovou tra-
sou. Nechal jsem se tedy inspirovat a rád bych, aby zde vznikla rodinná alej života. 
Co to vlastně znamená? Místo starých stromů budou mít občané Lična, Ostašovic 
a Radostovic možnost vysadit nový strom u příležitosti významné rodinné události. 
Tím je myšleno narození potomka, významné životní jubileum, svatbu, atd. Vysazo-

vat se budou výhradně 
třešně. Tímto by měla 
alej na jaře kvést v jed-
nom období a utvořit 
tak hezký pohled. Rád 
bych také, aby měl kaž-
dý možnost propojit svoji 
rodinu s přírodou a svou 
vesnicí.

Stromy v aleji bu-
dou opatřeny dřevěnou 
trojnožkou, ochranou 
proti okusu zvěří a kůrou 
okolo stromu. Dále bude 
u stromku umístěna ce-
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Očkování COVID-19

dulka s textem, k jaké příležitosti byl strom zasazen. Sázení bude probíhat organizo-
vaně a to ve dvou termínech ročně. První proběhne 23. 10. 2021, protože o 3 dny dří-
ve se slaví mezinárodní den stromů. Další termín bude vždy v březnu. Termín bude 
upřesněn dle počasí. Pro vysazení stromku je třeba se nejdříve přihlásit. Nejlépe 
u mě osobně nebo na kontaktech martinekfalta@seznam.cz, 605 809 141. Při-
hlášky jsou možné do 30. 9. 2021. Každý, kdo bude chtít strom vysadit, se bude 
na všem podílet částkou 500,- Kč, kterou uhradí obci. Při společném sázení si pak 
strom zasadí a měl by se o něj a nejbližší okolí starat jako o vlastní. 

Budu moc rád, když společně vytvoříme krásnou alej, která nás všechny spo-
jí a stane se pěkným místem na procházku a třeba i setkávání nás všech. Děkuji 
za vaše ohlasy a přihlášky. Budu se těšit na společné sázení koncem října.

Ing. Martin Falta
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Dotace pro naši obec Lično

V současnosti je možné potěšit naše spoluobčany informacemi o získání několika 
dotací do rozpočtu naší obce.

 
Jak jsme již informovali v prosincovém čísle Zpravodaje 2020, obec Lično se poku-

sila o získání dotace na opravu komunikace v Ličně k Okálům.

Pro rekapitulaci náklady celé akce:
větev A             11.306.428 Kč  – směr od křižovatky k okálům
větev B               2.324.476 Kč – druhá kolmá cesta do kopce směrem od hlavní silnice
větev C                6.275.845 Kč – bližší kolmá cesta do kopce směrem od hlavní silnice

 
Už rozpočet však od počátku vzbuzoval celou řadu dotazů. Jedním ze základních 

byl, proč větev C je téměř o 4.000.000,-Kč dražší?

Tento dotaz byl panu starostovi Vilímkovi položen na každé pracovní schůzce, 
vždy s odpovědí, že neví, že projektant nespolupracuje apod. V březnu mi tedy již 
došla trpělivost a zavolala jsem panu projektantovi sama. Do dvou dnů jsem v mailu 
měla odpověď s aktualizovaným rozpočtem. V rozpočtu byla chyba a samozřejmě 
došlo také k navýšení ceny (původní rozpočet byl z roku 2019 a nikdo jej nezadal 
aktualizovat na ceny k podání žádosti o dotaci tj. podzim 2020).

Rozpočet k březnu 2021 tedy je:
větev A                11.972.309,-Kč 
větev B                     2.411.159,-Kč
větev C                    3.555.887,-Kč
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Rozhodnutím zastupitelů byla na podzim 2020 podaná žádost na větev A a větev B
a přislíbené dotační prostředky by měly dosahovat 10.000.000 Kč. Zbylé náklady 

uhradí obec. Nyní nás tedy čeká výběrové řízení na dodavatele stavby na základě 
nového rozpočtu v aktuálních cenách a uvidíme, na jakou cenu se výstavba dvou 
úseků komunikace vyšplhá.

 
Dalšími dotacemi jsou dotace taktéž již v minulém Zpravodaji 1/2021 zmiňované. 

K 17. březnu 2021 byly podány žádosti na MAS Splav na opravu umýváren a toalet 
v MŠ Lično (rozpočtované náklady 599.891 Kč, dotace 80% činí 479.172 Kč) a na vy-
bavení SDH Lično (rozpočtované náklady 118.766 Kč, dotace 80% činí 90.941 Kč).

Podle posledních informací z konce června obě tyto dotace byly poskytovatelem 
dotace MAS Splav podpořené a opět nás čeká jejich realizace.

 
Další plánovanou žádostí o dotaci na MAS Splav na podzim tohoto roku je výstav-

ba přechodů v Ličně. Do této chvíle však není jistá připravenost akce ze strany obce, 
informace o rozpočtu a možnostech výstavby jako zastupitelé nemáme.

 
Jsem velmi ráda, že se nám podařilo získat finanční prostředky navíc do rozpočtu 

obce. Nezvratné a jasně dané termíny těchto dotací konečně rozhýbou dění v naší 
obci a také pana starostu Vilímka, který jinak dotační prostředky pro obec dlouhodo-
bě nijak aktivně neřeší.

Ing. Martina Ludvíková, zastupitelka obce

Mateřská škola

Konec školního roku vždy přináší radost z volna 
a očekávaných prázdnin, ale i smutku z loučení.

Poslední týdny školního roku jsme 
se pokusili dětem co nejvíce zpří-
jemnit. Jedno z mála divadelních 
představení tohoto školního roku 
byla “Pohádka z pralesa“ divadélka 
JÓJO, která odstartovala poslední 
měsíc školního roku. Jako vždy měla 
u dětských diváků obrovský úspěch. 
MDD děti oslavily tancem, soutě-
žemi a opečeným buřtem na školní 
zahradě.
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Ani o školní výlet nebyly děti ochuzeny. V pátek 
25. června mladší cestovaly do Častolovic za zví-
řátky do zámecké ZOO a potom vlakem do Rych-
nova do Muzea hraček.

Ve stejný den se předškolní děti v rámci Šab-
lon II měly možnost zúčastnit společně s dětmi 
ze základní školy projektového dne. „V zámku 
a podzámčí“ – tak se jmenovala hraná kostýmová 
prohlídka potštejnského zámku. Děti se tak ocitly 
ve skutečném zámku se šlechtickými obyvate-
li a jejich výjimečným životem, ale seznámily se 
i se životem chudých. Následovala prohlídka zre-
konstruované zámecké sýpky v Doudlebách nad 
Orlicí, kde se nachází expozice přírodovědného 
muzea. Výlet jsme zakončili výbornou zmrzlinou 
v Ještěticích.

Poslední akcí letošního školního roku bylo slav-
ností vyřazení předškoláků, již podruhé ve zná-
mém prostředí mateřské školy. Za tónů studentské 
hymny Gaudeamus igitur byli pasováni na Školáč-
ky 2021. Následoval přípitek a zmrzlinový pohár 
„Pana starosty“. Poděkování patří nejen dětem 
za to, jak byly skvělé, ale i rodičům za jejich pod-
poru a trpělivost.

Na novou cestu životem jsme popřáli hodně 
štěstí a úspěchů, bezva nové kamarády, hodné 
paní učitelky a hravé zvlád-
nutí nových povinností Le-
ničce Bradáčové, Petrušce 
Jarešové, Aničce, Terezce 
Schodové, Aličce Škopové, 
Sofince Valentové, Beátce 
Vodové, Julince Zárybnické, 
Sebíku  Kopeckému a Ma-
týsku Konvalinovi.

Poslední den školního 
roku jsme nahradili odchá-
zející předškoláky novými. 
Bude jich 9, kteří zaujmou 
jejich místo a určitě budou 
také tak šikovní. Ale to už 
se bude psát školní rok 
2021/2022.
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Závěrem bych chtěla podě-
kovat Kláře Procházkové, která 
se v mateřské škole jako škol-
ní asistent dva roky podílela 
na vzdělávání dětí, především 
se věnovala těm, které potře-
bovaly speciální vzdělávání. 
Děkuji i Terezce Cimmerové 
za její ochotu, pomoc a přístup 
k dětem v době konání její peda-
gogické praxe v druhém pololetí 
školního roku.

Bohužel již druhý školní rok 
poznamenala korona, a proto 

nebylo možné uspořádat větši-
nu plánovaných akcí. Věříme, 
že příští školní rok proběhne 
tak, jak to bylo celá léta na-
prosto běžné.

Čtenářům Zpravodaje přeje-
me krásné pohodové léto plné 
pohody a sluníčka a odpočinku.

 Za všechny děti 
a zaměstnance
Jana Francová,

učitelka MŠ
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Ze základní školy – aneb „Poslední zvonění…“

Netradiční školní rok 2020 – 2021 skončil ve středu dne 30. 
června a dá se říci, že teprve IV. čtvrtletí (duben – červen) probí-
halo relativně normálně. Většina dětí se vrátila zpět do školních 
lavic, se školními aktovkami, svačinami a s nezbytnými respiráto-
ry kryjícími nos a ústa.    Zpočátku dvakrát, později 1 x týdně pro-
bíhalo pravidelné testování žáků i dospělých pomocí antigenních 
testů. Od 8. června jsme mohli alespoň v učebnách respirátory 

sundat a volněji se nadechnout. Pokud počasí dovolilo, hodně jsme chodili na školní 
zahradu či na vycházky. Pochvala patří všem dětem, které situaci zvládaly bez pro-
blémů a chovaly se zodpovědně podle nastavených pravidel.

Přivykání na školní práci po dlouhé pauze v době distanční výuky připomínalo 
návrat školáků po prázdninách. V tomto školním roce vlastně potřetí. Největší odmě-
nou všem dětem pak byl příslib školních akcí, výletů, tablo a slavnostní vyřazování 
absolventů 5. ročníku.

V pátek 18. 06. 2021 se v naší škole usku-
tečnila beseda s Policií ČR, kterou vedla 
por. Alena Kacálková z Rychnova nad Kněžnou 
v doprovodu policejní hlídky z Týniště nad Or-
licí. Žáci byli seznámeni s náplní práce měst-
ské i státní policie. Byla připomenuta i důležitá 
telefonní čísla.  Policejní hlídka názorně před-
vedla, jaké vybavení nosí na sobě, co s sebou 
vozí v policejním autě i jak je těžká neprůstřel-
ná vesta. Někteří žáci si mohli zkusit dechovou 
zkoušku na přítomnost alkoholu. Součástí be-
sedy bylo i rozlišování správného a nesprávné-
ho chování v silničním provozu podle manipu-
lačních obrázků. Na závěr byly dětem předány 
drobné ceny (samolepky, brožury, omalovánky, 
postřehové hry apod.) a byl jim ponechán pro-
stor na případné dotazy.

(Zapsala Mgr. Teplá)
Ve středu 23. 06. 2021 čekal každou třídu 

malý výlet. Prvňáčci a druháci vyjeli do Rych-
nova n. Kn., kde si školáci na Malém náměstí 
vyzkoušeli svoje sportovní dovednosti. Třeťáci 
navštívili rychnovské Muzeum hraček, jehož 
expozice je skutečně zaujala.

Ve žlutých batikovaných tričkách byli nepře-
hlédnutelní při nakupování v papírnictví nebo 
na zmrzlině. Čtvrťáci zůstali v Ličně. Na školní 
zahradě splnili na kolech jízdu zručnosti a poté 
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hodovali na čerstvém vzduchu při 
pikniku v trávě. Žáci 5. roč. v tento 
den absolvovali cyklo - výlet. Cílem 
se stal sportovní areál v Olešnici 
u RK, kde si připravovali taneční ab-
solventské představení. Oběd v čes-
tické hospodě byl pak odměnou 
za poctivý nácvik. 

(Fotografie připravila
M. Nováková)

Společnou akcí školáků ZŠ 
a předškoláčků z naší MŠ  byl spo-
lečný výlet do zámku v Potštejně 
a do Muzea přírodovědy a venko-
va v Doudlebách n. Orl., který pro-
běhl současně jako projektový den 
pro MŠ a ZŠ mimo školu v pátek 
dne 25. 06. 2021. Věříme, že každý 
si našel to „svoje“ – poutavý hraný 
příběh V zámku a podzámčí podle 
povídky

B. Němcové – návštěva v Pohád-
kově či v Bubákově – přírodověd-
né expozice a živá zvířata v ohra-
dách – nakupování dárečků pro své 

blízké a pro sebe. Dopolední deštivé počasí 
naštěstí vystřídalo odpolední oblačné počasí 
se sluníčkem, takže jsme celý výlet zakončili 
na výborné točené zmrzlině v Ještěticích. 

Poté následovaly poslední 3 dny školního 
roku, byly odevzdány a předány učebnice, 
rozdány sešity a výtvory z VV a PČ, vyklize-
ny školní lavice a botníky v šatně. Ve volném 
čase si všichni školáci mohli vybarvit látkové 
batůžky s motivy želviček nebo soviček, pra-
covat s tablety a pomáhat s úklidem hraček 
a her ve ŠD.

Konečně nastal den D – předávání vy-
svědčení. Všichni žáci obdrželi pochvalu tříd-
ního učitele za aktivní přístup k online výuce, 
někteří pochvalu za výborný prospěch. Taktéž 
byla udělena pochvala ředitele školy Jakubovi 
Tomšovi z Hoděčína za vzornou reprezentaci 
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školy při úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek do víceletého gymnázia v Rychno-
vě n. Kn. Tradiční akcí se stalo vyřazování absolventů 5. ročníku, které proběhlo 
za účasti rodinných příslušníků, pedagogů a starosty obce v pondělí 28. 06. 2021 
v Olešnici u RK. Loučení bylo velmi emotivní. Skupinka 6 dívek a 4 chlapců zahájila 
tanečním vystoupením sestaveným pí uč. Laliovou na melodie z muzikálu Pomáda. 
Poté se školáci v krátkém projevu vzájemně představili a nezapomněli na přednosti, 
vlastnosti i záliby svého kamaráda či kamarádky. Víme, že přecházejí do škol ve Vo-
děradech, Skuhrově a v Rychnově n. Kn. – Javornická. Celých 5 let tvořili dobrou 
partu, dokázali se zapálit pro dobrou věc či řešit problémy. Zodpovědně přistupovali 
k plnění všech povinností a většina stále prospívala s vyznamenáním. Měli zájem 
o mimoškolní aktivity, dokázali nabídnout svou pomoc a k nám, dospělým, se chovali 
zdvořile a vstřícně. Při vyřazování absolventů obdrželi veselá limetková trika, školní 
potřeby do začátku v nové škole, knihu věnovanou p. starostou a bonbónový kor-
nout pro dočerpání energie. Drobné pozornosti převzali taktéž od zaměstnankyň MŠ, 
které s nimi před 8 lety začínaly…Sladkou tečkou na závěr byl zmrzlinový pohár se 
šlehačkou od pana starosty.

My, pedagogické pracovnice ze ZŠ a ŠD, jsme od absolventů obdržely krásné 
květiny, vlastnoručně vyrobené korálkové náramky, drobné pozornosti, vynikající dort 
s letním ovocem a zajímavou fotoknihu, která zachycuje cestu těchto školáků v ZŠ 
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v Ličně po dobu pěti let (2016 – 2021). Na fotografiích vidíme Žofku Matušovskou, 
Natálku Kopeckou, Janču Samkovou, Lauru Šmídovou, Anežku Plašilovou, 
Míšu Dvořákovou, Kubu Tomše, Tádu Poslušného, Toma Teplého a Davida 
Bečku.

V závěru děkujeme 
taktéž rodičům absolven-
tů za vzornou spolupráci 
a snahu vyhovět poža-
davkům, se kterými jsme 
se na ně obraceli.

Letošní loučení se 
týká také paní učitelky 
Mgr. Anny Šrámkové; 
pracovala jako zástup 
v době MD a RD pí uč. 
Remešové. V měsíci srp-
nu ukončí taktéž svoji čin-
nost Bc. Klára Procház-
ková, školní asistentka, 
působící průběžně v ZŠ, 
MŠ a ŠD. Za práci jim ná-
leží poděkování a přání 
pevného zdraví a spoko-
jenosti do dalších let.  

Vzhledem k tomu, že 
se do konkurzu na ředitele 
školy ve dvou kolech nepři-
hlásil žádný zájemce, bude 
stávající ředitelka pokračovat 
i v nadcházejícím školním 
roce. Předpokládaný počet 
žáků činí 35, počet tříd 3. 
Třídní učitelkou samostatné-
ho 1. ročníku bude Mgr. Kate-
řina Teplá;  třídní učitelkou 2. 
a 3. ročníku pí Lucie Tomášo-
vá (Remešová), 4. a 5. ročník 
povede Mgr. Marta Kopecká, 
jako asistentka pedagoga 
v ZŠ dál pracuje DiS. Petra 
Červená.

Během letních prázdnin 
bude opravena podlaha 
v učebně III. třídy (bývalé ŠD) 
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a v místnosti bývalé knihovny. Odborní pracovníci provedou instalaci monitorovacího 
zařízení pro ŠD.

Na obou školních budovách budou vyměněny nové státní znaky. V prostorách 
školní kuchyně se předpokládá instalace odsávacího zařízení pro zkvalitnění pra-
covního prostředí.

Pro Vaši informaci uvádím, že naše škola požádala o účast v novém projektu v rám-
ci Šablony III. Naší snahou bude z těchto financí vybavit jednu z učeben interaktivní 
tabulí a PC učebnu dvěma novými PC stanicemi. Termín zakončení projektu Podpora 
inkluzi v rámci Šablon II je posunut do 28. 02. 2022. Některé z aktivit nebylo možno 
z důvodu distanční výuky splnit. Věřím, že epidemiologická situace nám v měsíci září 
2021 umožní nastoupit do školy a budeme se moci potkávat i osobně. Do té doby 
přejeme všem školákům, jejich rodičům a čtenářům zpravodaje krásné léto, hodně 
sluníčka, dobré nálady a zejména pevné zdraví.

                                                Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy
P. S. „Pochopil jsem, že i pochopitelné se dá nepochopit.“                   

Vaši páťáci.

TJ Sokol Lično

Tenisový turnaj – dvouhry
15. května proběhl za účasti 8 hráčů tenisový turnaj. Hrálo se 

ve dvou skupinách, po kterých dle umístění následovala semi-
finále a zápasy o umístění. Do finále se probojovali Honza Pla-
šil a Jirka Hlaváček. V tomto zápase si vedl lépe Honza Plašil, 
který turnaj vyhrál před Jirkou Hlaváčkem a Martinem Paštikou.

Ličenský víceboj 
dvojic

Letos se v termínu  
19. 06. zúčastnilo Ličen-
ského víceboje dvojic 25 
rodinných dvojic. Jedna-
lo se o již 7. ročník této 
akce. Tým se skládal 
z dospělého (maminka, 
tatínek, strejda, teta, 
bratranec,……) a dítěte 
do 12 let. Za slunečné-
ho počasí bylo připra-
veno 19 disciplín, které 
každý tým plnil ve dvou 
kolech. Házelo se 
na koš, na plechovky, 
házely se šipky do ter-
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če, kopalo se na branku, střílelo ze vzduchovky, chodilo na chůdách, skákalo v pytli, 
…… Body si zapisují sami soutěžící, nikde není žádný rozhodčí. Po celé odpoledne 
panovala přátelská nálada. Nejlepšími třemi dvojicemi byli Kuba Tomeš s bratránkem 
Vojtou, Luky Plašil s taťkou a Emmča Plašilová s taťkou. Pro všechny sportovce byly 
připraveny diplomy, poháry, nanuky a věcné ceny. Ceny do soutěže věnovali Obec Lič-
no, ISOVER Častolovice, SANAP Kostelec nad Orlicí, Porsche Hradec Králové.

Braňáček
V sobotu 26. 06. se uskutečnil 2. ročník BRAŇÁČKU což je dvoukilometrový zá-

vod s 18 překážkami (obdoba Gladiátor race), kterého se zúčastnilo 42 dětí, ty byly 
rozděleny do tří kategorií (do 6 let, 6 – 10 let a 10-15 let) a 27 dospělých. Nejlepší 
mezi nejmladšími byl Dominik Pinkas a Kristýnka Jindrová. Ve druhé kategorii zvítězil 
mezi kluky Pája Kopecký a mezi děvčaty Berenika Kotyzová. Nejstarší dětskou kate-
gorii vyhrál Tom Burket a Míša Čeplová. Kategorii dospělých ovládli Ilča Holoubková 
a Honza Plašil.

Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací, ať to bylo u grilu, za barem, 
na překážkách, ….. Bez Vás bych to nešlo, děkujeme.

Ostatní
Rekonstrukce přístřešku pro muziku a zázemí pro pořádání sportovních akcí je 

náš největší pracovní úkol tohoto roku. Představuje úplnou výměnu nosné konstruk-
ce, ta je svařovaná z ocelových profilů a výměna opláštění, které bude stejné jako 
střecha nad klubovnou z trapézového povrchově upraveného plechu. Dále byly za-
potřebí krovy a střešní latě. Velkou měrou se na pracech podíleli Roman Samek, Aleš 
Padrián, Jan Baše, Jarmil Hušek, Jaroslav Kašpar ad. Aby se Vám v našem areálu 
líbilo, pravidelně sečeme trávu, provádíme drobné opravy a údržbu sportovišť.

Jak jsme Vás již informovali v předchozím čísle, připravujeme zatraktivnění turis-
tických cest okolo Lična. V srpnu pokud situace dovolí, budeme pořádat posvícen-
skou zábavu.                                                                     Za TJ SOKOL Honza Plašil
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SDH Lično

Dobrovolní hasiči uspořádali dne 26. 06. 2021 netradiční  
hasičskou zábavu za čerpací stanicí v Ličně. Od 17h byl pro děti 
připravený skákací hrad a stezka plná úkolů, kterou připravily 
holky z místního TEMA clubu. Pro hosty byla připravena grilova-
ná kuřata, klobásy, steaky, párky v rohlíku, dobré pití, sladkosti 
a především výborná nálada. Od 20h začala hrát skvělá hudební 
skupina SONG, kterou si návštěvníci v posledních letech moc 
oblíbili. Počasí nám přálo a hostů přišlo nad očekávání. Všem 

zúčastněným a hlavně obsluze patří velké dík - příště se na Vás budeme opět těšit.
Podolský Matouš

Pomoc pro Moravu
Na základě množících se dotazů občanů obce Lično, zdali nebude SDH Lično  

pořádat materiální sbírku pro obce zasažené tornádem na Moravě, mi dovolte rea-
govat veřejně.

Je pravdou, že jsme plánovali uspořádat materiální sbírku i vyslat šestičlenný tým 
a pomoci tak s odstraňováním škod po ničivém živlu, nicméně národ ukázal svoji 
sílu a solidaritu a prozatím je všeho dostatek. Kdyby se situace změnila, budu Vás 
prostřednictvím OÚ Lično kontaktovat. Dovolte mi za celý Sbor dobrovolných hasičů 
v Ličně poděkovat.
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AED v Ličně 
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o skutečnosti, že byl do místní  

hasičské zbrojnice pořízen defibrilátor (AED)  z dotace ŠKODA AUTO a doplatku OÚ 
Lično. Aby však mohl být odborně použít, je nezbytné být řádně proškolen. 

Proto jsme ve složení Joukl Karel, Zárybnický Aleš, Zárybnický Josef, Podol-
ský Matouš, Burket Jan, Jedlinský Miroslav a Škop Zdeněk ml. podstoupili školení 
za účasti Bc. Moniky Praumové, DiS. ze zdravotní záchranné služby Hradec Králové, 
která nám názorně ukázala jednak použití AED tak i správnou resuscitaci. I když 
osobně doufám, že to nebude potřeba, tak je dobré být připraven.

Zárybnický Aleš

Noc kostelů 2021 v Ličně

Vážení přátelé. 
V pátek 28. května 2021 jsme 

se po mnoha měsících různých 
karantén a proticovidových opat-
ření měli možnost sejít v rámci 
kulturní akce NOC KOSTELŮ. 
Podmínky a rozvolnění nám do-
volili vás opět uvítat v našem kos-
tele Zvěstování Páně v Ličně.

Připravili jsme pro vás tentokrát 
program tak trochu kaleidosko-
pický, přesně ve stylu letošního 
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tématu: Vnímat kostel všemi 
smysly. Pro vaše oči a uši při-
pravili hudební koncert, pro ruce 
vás a vašich dětí výtvarný kou-
tek, pro chuť víno a hostie – pro-
měňované o mších v krev a tělo 
páně, pro čich vůni doutnajícího 
kadidla a pro šestý smysl – pro 
srdce – na dobrý úmysl – byla 
možnost zapálit svíčka, a kdy 
jsme i poděkovali za to, že jsme 
se takto mohli ve zdraví sejít.

Na letošním hudebním kaleidoskopu se s námi podílela také ZUŠ v Rychnově nad 
Kněžnou. Díky všem ze ZUŠ za skvělé nastudování skladeb na kytary, flétny a ce-
lla. Věřím, že se s některými interprety v budoucnu na našich vystoupeních znovu 
setkáme.

Premiéru měl i náš malý sbor pod vedením Lucky Požárové. Děti společně nyní již 
pravidelně co 14 dní zpívají v našem kostele o nedělních mších a lze říct, že i tyto 
jsou velmi krásným zážitkem.

Jako každý rok je mi velkou radostí, že se nám stále daří organizovat takovéto 
krásné a příjemné události, kulturní akce, kde se můžeme – byť nyní stále omezeně 
- potkat a strávit spolu pohodový čas.

Náš sbor se tentokrát opět sešel v menším počtu a obměněné sestavě, na pří-
pravu jsme měli pouze tři zkoušky. Proto musím všechny velmi chválit a s velkou 
vděčností poděkovat všem účinkujícím za jejich čas, odvahu a dobrou náladu jak při 
přípravách, tak i  při samotném vystoupení. A samozřejmě děkuji divákům, rodinám 
a známým, že jste nás přišli podpořit a strávili s námi milý podvečer.

Martina Ludvíková,
za organizátory a Dobrovolný hudební sbor Ličeňák

Slavnostní svěcení křížku v Ostašovicích

Třetí červnovou neděli proběh-
la v Ostašovicích jedna nádher-
ná a zároveň v současnosti velmi 
netradiční společenská událost. 
Pan Pavel Cimrman a pan Zde-
něk Malý na své náklady vybudo-
vali u cesty směrem k Růžovému 
dolu z části kamenný z části 
kovový křížek. Ten jsme nechali 
za účasti mnoha hostů jak z Os-
tašovic tak i z blízkého okolí 
slavnostně vysvětit 20. června 
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2021. Svěcení se ujal náš duchovní správce pan farář Kunc a křížek byl zasvěcen  
Sv. Františku z Assisi. Počasí přálo, takže poté následovalo příjemné posezení a vý-
borné pohoštění připravené iniciátory této akce spojené také s mnoha milými setká-
ními a rozhovory.

Pokud budete mít čas a chuť, určitě se do Ostašovic vypravte a krásně upravené 
místo s křížkem navštivte.

Martina Ludvíková,
spoluorganizátorka akce

TEMA Club

Vzhledem k rozvolňujícím se covidovým opatřením jsme konečně zpět! 
Ke konci školního roku jsme se znovu vrátily k výuce dětí i dospělých v našem 

Tema Clubu, což nás nesmírně těší. Mimo to jsme připravily stezku s úkoly pro děti 
po Ličně a zajistily program pro děti na hasičské zábavě. Děkujeme SDH Lično za 
důvěru. 

Jednou z novinek, která vás ještě tento rok čeká je ANGLICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR přímo zde v Ličně. Tábor proběhne v termínu 09. 08. – 13. 08. 2021 a stále 
zbývá pár posledních míst k naplnění kapacity. Pokud máte zájem, kontaktujte nás 
pro bližší informace.

 
Těšit se samozřejmě můžete i na další akce jako je např. Deskovečer, minikino, 

různé přednášky atd…
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Od září opět zahajujeme kurzy angličtiny a němčiny pro děti od 4 let, teenagery, 
dospělé a nově i pro seniory. Zájemci o výuku nás však mohou kontaktovat už nyní 
a rezervovat si své místo. 

Kontakt: Angličtina – Tereza Podolská 737 275 866
    Němčina – Marie Zárybnická 732 941 222
              tema.club@email.cz

Za TEMA Club Marie Zárybnická
a Tereza Podolská
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Cena Modrého slona

Artefaktum - cz a centrum pro postižené Libereckého kraje ve spolupráci s liberec-
kou ZOO vyhlásili letos v lednu XVI. ročník celostátní soutěže o cenu Modrého slona. 
19. 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, člen unie českých spisovatelů 
a náš spolupracovník ličenského  Zpravodaje Jan Dawidko.

Jan Dawidko

ilustrační
foto
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Pohled zpátky do historie
záznamy čerpané z obecní kroniky
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Naši oslavenci
Jméno		 	 	 	 	 	Bydliště
98 let
Tomeš Bohuslav  Radostovice
94 let
Krbová Božena  Lično
92 let
Matějková Marie  Lično
87 let
Truhlář Josef  Lično
84 let
Jehličková Marie  Lično
Martinec František Ostašovice
81 let
Grunt Petr   Radostovice
Truhlářová Marie  Lično
Dostálová Olga  Ostašovice
75 let
Dvořáková Jaroslava  Lično
70 let
Horká Marie  Lično
Šrámek Jindřich   Radostovice
60 let
Vostřezová Jaroslava Lično
50 let
Koráb Stanislav  Lično
Hejhalová Jitka  Lično
Poláková Markéta Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 2. čtvrtletí 2021

Narodili se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Šestáková Adéla Lično
Truhlář Jakub Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Doufejme, že nám epidemiologická 
situace dovolí tento rok uspořádat vítání 
občánků tak, jak jsme zvyklí. Předběžně 
jsme s panem starostou domluveni na 

5. září, všem rodičům dáme včas vědět.

S přáním krásného léta za SPOZ
Lenka Podolská

Rozloučili	jsme	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Krbová Božena Lično

Čest její památce!

Přistěhovali	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Kopecká Kateřina Lično






