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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

ze dne 15. 09. 2021

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 6/2021;

a schvaluje:
1. doplněný program dnešního zasedání o body:
 8. zveřejňování zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva v zákonné lhůtě na 

www obce;
 9. pořizování zvukového záznamu na veřejném zasedání zastupitelstva, jeho ulo-

žení na obci a na požádání občanů jej poskytovat;

a návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Falta a p. Karel Joukl;
2. zrušení veřejné zakázky „Stavební úpravy místních komunikací u č. p. 151 – 157“ 

(v žádosti o dotaci s názvem „Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně“);
3. navýšení dotace pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Lično 

na doplatek energií ve výši 26.504,28 Kč;
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV – 12-2021628/SOBS VB/2 Lično, Ostašovice, p. č. 211/1, 4xRD, kNN 
pro ČEZ Distribuce, a. s., a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

5. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2020490/VB/2, Lično,  
p. č. 3046 - kNN a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

6. rozpočtové opatření č. 7/2021. 

ukládá:
1. starostovi prověřit možnosti podnikání firmy Matrix a. s. v areálu zemědělského 

družstva v Ličně. 
Bc. Tomáš Vilímek 

starosta obce Lično

Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně

V minulém čísle zpravodaje jsem informoval o plánované rekonstrukci místní  
komunikace u okálů v Ličně. Rád bych nyní pokračoval v té informaci, aby bylo zřej-
mé, že někdy není jednoduché veřejnou zakázku zrealizovat i přes to, že žádost 
o dotaci byla v počáteční fázi kladně vyřízena.

Dne 23. 8. 2021 byla na profilu zadavatele Obce Lično zveřejněna veřejná zakázka 
s názvem: „Stavební úpravy místních komunikací u č. p. 151 - 157“. Dovoluji si při-
pomenout, že veřejná zakázka byla vypsána v rámci režimu zákona o veřejných zakáz-
kách a tím, že byla zveřejněna na profilu zadavatele, byla veřejně přístupná všem fir-
mám podnikajícím v oblasti stavebnictví v celé České republice. Po uplynutí lhůty, tedy  
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8. 9. 2021 byla svolána komise, jež měla za úkol otevřít obálky s nabídkami zájemců 
o veřejnou zakázku na opravu místních komunikací v Ličně.

Bohužel v určené lhůtě žádná nabídka nebyla učiněna. Důvody, proč nikdo nepodal 
žádnou nabídku neznám, a spekulovat o této skutečnosti nebudu. Nicméně důsledek 
je zřejmý. Podmínkou získání dotace ve výši 10 000 000 Kč na opravu komunikace 
v Ličně bylo, že dodavatel stavby bude vybrán a smlouva uzavřena do konce září 
2021, jinak dotace propadá. 

Jelikož se Obec Lično v této neblahé situaci neocitla vlastní vinou, a učinila  
veškeré kroky k tomu, aby podmínky dotace byly splněny, požádal jsem Ministerstvo 
pro místní rozvoj České republiky o prodloužení termínu na čerpání dotace. Žádost 
byla sice podána ještě v září letošního roku, do dnešního dne bohužel o této žádosti 
nebylo rozhodnuto.

Zároveň Obec Lično znovu zveřejnila veřejnou zakázku na opravu komunikací v Ličně 
na profilu zadavatele a zároveň oslovila 13 firem, jejichž předmět podnikání naplňuje 
podmínky veřejné zakázky. Bohužel prozatím nevím, zda se někdo bude ucházet o ve-
řejnou zakázku, jelikož termín pro otevírání obálek je stanoven na 21. 10. 2021. O tom, 
jak ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne, zda termín pro čerpání dotace prodlouží 
a za jakých podmínek a o tom, kterého dodavatele veřejné zakázky zastupitelstvo 
vybere, samozřejmě budu informovat.

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

Renovace a elektrifikace zvonů v Ličně, Ostašovicích
a Radostovicích

Jak jsem již informovala v minulých zpravodajích, probíhá v současnosti renovace 
a modernizace zvonů jak v Ličně, tak v Ostašovicích a Radostovicích.

V Ličně se renovace bude týkat nejen malého zvonu tzv. umíráčku, ale  
nakonec i velkého zvonu. Začátkem léta proběhla prohlídka obou zvonů v na-
šem kostele kampanologem pražské diecéze panem Mgr. Váchou, který do-
poručil vyměnit srdce velkého zvonu, protože je za léta používání vychýle-
né a prakticky rozbíjí samotný zvon. Dojde také k pootočení zvonu tak, aby 
zvonovina nebyla namáhaná jen na jednom místě. Malý zvon doporučil zrenovovat, 
i když původně byla na stole i myšlenka zakoupení nového zvonu.

V těchto podzimních dnech by měla být dokončena oprava sanktusníku, na který je 
navázána právě renovace a elektrifikace malého zvonu. Samotná dřevěná konstruk-
ce sanktusníku vč. oplechování je již hotová a připravená na dílně truhlářů, teď se 
pouze jedná o koordinaci prací tesařů, kteří novou věžičku usadí na místo, a zvona-
řů, kteří zrekonstruují a znovu usadí zvon a k němu elektrické vedení.

V Ostašovicích a Radostovicích je realizace plánovaná řádově ve dnech,  
možná až vyjde zpravodaj, bude již hotovo. Zvon v Ostašovicích je na dílně zvonařů 
a prochází renovací, elektrifikace by měla proběhnout počátkem října. Oproti původ-
nímu rozpočtu došlo k navýšení ceny kvůli nutnosti elektrického vedení ze zdroje  
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k samotné konstrukci zvonu vč. kabelového pilířku. Hned poté bude následovat  
elektrifikace zvonu v kapličce v Radostovicích, kde v letošním roce došlo po mnoha 
letech k dokončení elektrického zapojení kapličky.

Chtěla bych také touto cestou poděkovat zastupitelům, kteří podpořili snahu  
o zachování a obnovu historických hodnot v naší obci a jsou nakloněni jejich financování.

Bylo by mi pak velkým potěšením se s vámi setkat při slavnostním žehnání zvonů 
v Radostovicích, Ostašovicích a Ličně a zaposlouchat se do jejich krásných hlasů.

Ing. Martina Ludvíková, zastupitelka obce a za Farní radu

Oprava sociálního zařízení v mateřské škole
v Ličně doplnění informace

Dne 16. 9. 2021 byla zveřejněna zakázka s názvem „ Oprava sociálního zařízení 
v mateřské škole v Ličně, kdy zadavatelem zakázky je Obec Lično a předpokládaná 
hodnota zakázky bez DPH je 495 013 Kč. 

Obálky s nabídkami byly otevřeny 29. 9. 2021 v kanceláři obecního úřadu v Ličně 
za účasti komise pro otevírání obálek z řad zastupitelů obce. 

O tuto veřejnou zakázku, která byla zveřejněna na Portálu farmáře Státního země-
dělského a intervenčního fondu, který je poskytovatelem dotace se přihlásili 3 zájem-
ci. Podotýkám, že zakázka byla otevřená, a přihlásit se mohl kdokoli, kdo splňoval 
kvalifikační předpoklady. U této zakázky byla jediným hodnotícím kritériem nabídnutá 
cena. Jednotliví účastníci učinili takového nabídky:

Pořadí účastníků Pořadové číslo 
účastníka Název účastníka Cena celkem

bez DPH v Kč

1. 2. Václav Daněk, 51701 Solnice, 
Nábřeží 195 IČO: 41250257 486.097,29

2. 3.
Hynek Václav, Ing., 51773 
Opočno, Severní 655 IČO: 
13220675

595.653,49

3. 1.
OTISTAV s.r.o., Českolipská 
390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9 
IČO: 24832898

698 888,00

Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Opět neprošlo zveřejňování zápisu
z konání veřejných zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané.
Již od roku 2017, ještě než byl naposledy aktualizovaný Jednací řád obce Lično, 

se snažím o to, aby občané měli volný přístup k zápisu z konání veřejného zasedá-
ní zastupitelstva. Nejprve si pan starosta Bc. Vilímek vykládal §16 odst. 2 písm. e)  
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zákona o obcích tak, že si občan může na obec přijít a udělat si ruční výpisky ze  
zápisu. Na základě odpovědi Ministerstva vnitra z 13. února 2018 byl pan starosta vy-
veden z omylu a přesvědčen o možnosti pořízení si výpisu občanem elektronickou ko-
pií. V odpovědi je také výslovně uvedeno, že zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skon-
čení zasedání, přičemž poté musí být uložen na obecním úřadu k dispozici občanům.

V současnosti jsem 7. září 2021, a tedy v dostatečné lhůtě dle Jednacího řádu 
před zasedáním konaného dne 15. 9.2021, panu starostovi zaslala žádost o zařazení 
bodů na pořad jednání nejblíže připravovaného zasedání zastupitelstva obce:
1. Zveřejňování zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva v zákonné lhůtě na www 

obce.
2. Pořizování zvukového záznamu na veřejném zasedání zastupitelstva, jeho uložení 

na obci a na požádání občanů jej poskytovat.
Pan starosta body na program zveřejňované pozvánky nezařadil, byly zařazeny až 

v průběhu konání zasedání, takže se občané ani z pozvánky neměli možnost dozvě-
dět, o čem na zastupitelstvu jednáme.

Bohužel musím občanům oznámit, že přes naši snahu poskytovat občanům  
aktuální a přesné informace o chodu obce se znovu nepodařilo.

Na veřejném zasedání se nás opět nesešel plný počet, tentokrát nás zasedalo  
pouze 7 zastupitelů: 4 zastupitelé hlasovali pro (Ludvíková, Falta, Joukl, Dostálová), 
zbylí zastupitelé (Vilímek, Knopp, Zárybnický A.) se zdrželi hlasování. Jelikož PRO ne-
hlasovala nadpoloviční většina všech zastupitelů, bod o zveřejňování zápisu neprošel.

Podobná situace nastala i v bodě pořizování zvukového záznamu.
Názory pana starosty jsou nechat tyto body na příští rok, kdy bude zvoleno nové 

zastupitelstvo, které bude hlasovat podle jeho slov „dle své svobodné vůle a zároveň 
nedávat zápis v plen na internet, aby jej viděl celý svět.“ Mám proto otázky: Toto 
zastupitelstvo dle svobodné vůle nehlasuje? Proč by se na zápis nemohli podívat 
třeba i naši rodáci žijící v zahraničí, kteří mají zájem o chod obce? A nakonec: Proč 
se zastupitelé SNK Sdružení pro obec tak brání zveřejňování zápisu?

Mým názorem je, že jako zastupitelé musíme pro své občany zajistit kvalitní  
a aktuální informovanost prostřednictvím otevřeného obecního úřadu – starostovi 
a zastupitelům byste měli vidět „do kuchyně“. Občané by měli vědět, co se v obci děje 
nebo neděje a kdo se jak k činnostem a nečinnostem na obci staví.

Poslední poznámka: Podívejte se - pro zajímavost - na vizuálně a hlavně  
informačně zastaralé www stránky obce a jejich neaktuálnost a udělejte si názor 
sami. Odkaz http://www.licno.cz/.

Ing. Martina Ludvíková, zastupitelka SNK Pro pohodu v naší obci

Mateřská škola

V naší mateřské škole jsme 1. září přivítali děti, které známe, ale také nové. Pro ty 
nebývá vstup do mateřské školy jednoduchou záležitostí, ale naopak velkým život-
ním krokem. Z bezpečného prostředí domova, z blízkosti maminky se mají najednou 
osamostatnit a vydat se vstříc novým zážitkům. Ale jako každé září si děti ve školce 
zvyknou a snad se jich většina do školky těší. 



6

Nyní se postupně děti seznamují s našimi třídními „Krtečkovými pravidly“ – Talířkové 
(jak se chováme v jídelně), Šnečkové (pohyb po školce), Pusinkové (kouzelná slo-
víčka dobrý den, na shledanou, děkuji, prosím), Srdíčkové (všichni jsme kamarádi), 
Hračkové (uklízíme hračky), Kapičkové (neplýtváme vodou), Odpočinkové (spinká-
me nebo odpočíváme potichu).

Pro letošní školní rok máme zapsaných k pravidelné docházce 23 dětí. Jednomu 
dítěti byl přiznán 3. stupeň podpůrných opatření. Z toho důvodu byl do MŠ přijat 
asistent pedagoga, kterým je p. Kateřina Špirková. Asistenta pedagoga do běžné 
MŠ doporučuje školské poradenské zařízení jako personální podporu při vzdělávání 
dítěte se speciálními potřebami.

V měsíci září se děti pobavily při pohádce  
divadélka JÓJÓ „Palečkova dobrodružství“. V říjnu 
a v listopadu čeká děti spousta zajímavých aktivit 
– pohádkové vyprávění o Novém Zélandu, Arte-
terapie s vílou Eliškou, pohádka „Sněhové nadělení“, předškoláky vyšetření školní  
zralosti zaměstnanci SPC Rychnov n. Kn. a pro zájemce logopedická depistáž.

Předškolní děti se společně s dětmi ze základní školy zúčastní v rámci Šablon 
II. vzdělávacího programu „Cesta do pravěku“. Děti se seznámí se vznikem naší 
planety a života na ní, vyrobí si sádrového trilobita, kterého si budou moci odnést 
na památku domů.

Za všechny spokojené strávníky děkuji p. Doležalové a p. Gründlové, které nám 
ochotně vypomohly a zastupují dlouhodobě nemocnou kuchařku, (která je ve výpo-
vědi z pracovního poměru). Děkujeme oběma za výborné pokrmy, laskavost a vstříc-
nost při jednání s dětmi i dospělými, za pohodu a klidnou atmosféru v jídelnách i v ku-
chyni. Od 1. října začne pracovat na částečný úvazek p. Padriánová, která bude 
zastupovat dlouhodobě nemocnou vedoucí stravování.  

Přeji všem čtenářům krásné podzimní dny
Jana Francová, učitelka MŠ
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Ze základní školy

Třetí číslo letošního zpravodaje s sebou přináší podzim.  
Dovoluji si toto období připomenout zkrácenou ukázkou z knihy 
Boženy Němcové – BABIČKA.

„Ze Starého bělidla odlétly vlaštovky a celé okolí bylo náhle 
smutnější. Listy na stromech žloutly a vítr je odnášel. Když šla 
babička s dětmi na procházku, Jeník i Vilém si nesli papírové dra-
ky, které pak na stráni pouštěli. Adélka honila poletující chmýří 

z odkvetlých pampelišek a Barunka sbírala pro babičku červené kaliny a modré trnky. 
V průzračném vzduchu se v dálce rýsoval masiv Krkonoš i s vyčnívající Sněžkou.“ 
Pro nás v našem regionu spíš masiv Orlických hor i s vyčnívající Velkou Deštnou…

Příchod podzimu je spojen s návratem žáčků do školních 
lavic a nejinak tomu bylo i letos. Do školy přišlo přesně 35 
dětí. Přivítali jsme 10 nových prvňáčků (viz přiložené foto), 
jejichž třídní učitelkou je Kateřina Teplá. Pí učitelka Lucie 
Tomášová se stará o 2. a 3. ročník, ředitelka školy Marta 
Kopecká pak o 4. a 5. ročník. Pedagogický sbor doplňují 
Míla Laliová, Míša Nováková a asistentka pedagoga Petra 
Červená. Pí Marcela Šrámková pracuje v ZŠ jako školni-
ce. Všichni pevně věří, že letošní školní rok bude probíhat 
bez problémů a omezení a distanční výuka zůstane pouze 
vzpomínkou. Čeká nás několik projektových dní ve škole 
i mimo školu v rámci projektu Šablony II a taktéž doučování 
žáků všemi třídními učitelkami tak, abychom doplnili a upev-
nili učivo z minulého školního roku, tvořivá keramická dílna 
atd…

První zářijovou sobotu se zúčastnily S. Valentová, J. Bašová a G. F. Šabatová  
vítání občánků. Kratičkým pásmem zpestřily malou slavnost a byly nápomocny 
po celou dobu konání akce. Nenásilnou a hravou formou jsme si postupně opět při-
vykali na školní práci a domácí povinnosti, jak děti, tak dospělí. 

V polovině září řada školáků onemocněla respiračními chorobami, které byly  
spojeny s rýmou, kašlem a teplotou. Covidové onemocnění se naštěstí neprokázalo. 
Určitý problém způsobila náhlá dlouhodobá pracovní neschopnost obou pracovnic 
ve ŠJ. Poděkování si zaslouží celý kolektiv ZŠ a MŠ, kdy jednotlivé pracovnice za-
skakovaly vzájemně všude tam, kde bylo potřeba.  Dnes je situace vyřešena ke spo-
kojenosti všech strávníků, na post kuchařky nastoupí od 1. 12. 2021 nová pracovní 
síla. Jako zastupující vedoucí ŠJ pracuje pí Alena Padriánová a pí kuchařky Dana 
Doležalová a Milena Gründlová.

Letos o prázdninách byla provedena rekonstrukce jedné ze tří učeben.  
Z plánované renovace podlahy se práce po vyhodnocení situace rozšířily i na stěny 
v místnosti, které byly potaženy perlinkou, oštukovány a poté učebna vymalována. 
Z nitra podlahy bylo vyvezeno cca 6 t stavebního odpadu, staré parkety nahradilo mo-
derní PVC.  Tato místnost kdysi sloužila jako sklad CO, mnoho let jako ŠD a poslední  



8

3 roky již jako třída, neboť se 
zvýšil počet školáků. V současné 
době se škola zapojila do pro-
jektu Šablony III. a ze získaných 
finančních prostředků tuto učeb-
nu vybavíme novou interaktivní 
tabulí pro zpestření výuky. V PC 
učebně jsou všechna pracoviště 
(8 míst) vybavena stolními počí-
tači, děti mohou taktéž využívat  
10  ks tabletů a 2 interaktivní  
tabule.

Druhá plánovaná akce, kterou 
bylo zavedení odsávacího zaří-
zení do školní kuchyně, se kvůli 

stavebním úpravám zkomplikovala a je přesunuta na poslední říjnový týden, kdy tím 
pádem čekají naše školáky prodloužené podzimní prázdniny. 

Rekonstrukce podlah v budově ZŠ proběhne v následujících letech v ostatních 
místnostech, je plánována výměna osvětlení a modernizace nábytkového vybavení. 
Prioritou je ovšem rekonstrukce zastaralých toalet a umývárny v budově MŠ, která 
se plánuje na příští prázdniny.  

                      
Na přiložené fotografii noví školáčci:
Zleva sedící:  
Sofi Valentová, Beátka Vodová, Julinka Zárybnická, Alička Škopová, Nguyen  Phu-
ong Chi (Anička).
Druhá řada zleva:  
Terezka Schodová, Sebík Kopecký, Matýsek Konvalina, Vojtík Kolert a Péťa Jarešová.

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

TJ Sokol Lično

NOHEJBAL
Na ličenskou pouť 3. 7. 2020 se uskutečnil 36. ročník nohej-

balového turnaje trojic. Letos se zúčastnilo 9 týmů složených 
z ličenských hráčů a hráčů z blízkého okolí. Turnaj byl opět lo-
sovaný, to znamená, že nikdo nevěděl, s kým bude hrát, to se 
rozhodlo až ráno na místě. Týmy byly rozlosovány do dvou sku-

pin, z každé postoupily tři nejlepší do finálové skupiny, kde se utkaly o konečné pořadí. Ti, 
co nepostoupili, bojovali ve druhé skupině. První místo vybojoval tým JEDNIČEK, který 
za celý turnaj neokusil hořkost porážky. Jeho složení bylo – Plašil M., Králík J. a Severýn 
P. Druzí skončili NÁPLAVY, ve složení Jindra M., Lauko L. a Veselý J. Bronzovou příčku 
obsadil tým NA OBĚD DOMA, který reprezentovali Zárybnický J., Voda T. a Novák Z.
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Pořadatelé děkují sponzorům, kterými byli pro letošní ročník:
Obec Lično, Sokol Lično, AGRICO - prodej a servis zemědělské, lesní, komunální 

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

POSVÍCENÍ
Poslední prázdninový víkend proběhlo v našem areálu Ličenské posvíce-

ní. V pátek i v sobotu bylo možné ochutnat speciality z grilu a především po-
svícenskou kachnu. Pátek patřil hlavně dospělým, pro které hrála večer hu-
dební skupina Antré. V sobotu odpoledne byl pro děti připraven skákací hrad, 
střelba ze vzduchovky na růže, výtvarné aktivity, malování na obličej a navečer 
pak “letní kino“. Posvícení skončilo v pondělí, kdy přišel do naší klubovny zahrát 
J. Kuhn na harmoniku.

PŘÍSTŘEŠEK
V srpnu byla dokončena hlavní investiční akce tohoto roku, vybudování nového 

přístřešku pro muziku a zázemí pro pořádání sportovních a společenských akcí. 
Do akce se zapojilo několik dobrovolníků (A. Padrián, J. Hušek, J. Baše, J. Kašpar). 
Hlavní podíl na pracích měl Roman Samek. Všem je třeba poděkovat. Dílo se poda-
řilo a o posvícení prošlo úspěšně první zkouškou.
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TENIS
O státním svátku 28. 9. probě-

hl na Sokolíku za účasti 20 hrá-
čů tenisový turnaj ve čtyřhrách. 
Sportoviště je letos více využí-
váno v porovnání s předešlými 
lety a přicházejí i mladší ročníky, 
i když zatím více ti „přespolní“. 
Jsme rádi, že tomu tak je a záro-
veň všechny vyzýváme: PŘIJĎ-
TE SI K NÁM ZASPORTOVAT! 

OSTATNÍ
Český svaz zahrádkářů Lično uspořádal v našem areálu oblíbený svátek piva  

- PIVOZÁŘÍ. O prázdninách je hojně využíváno dětské hřiště. Jedná se především 
o středy a pátky, kdy je také otevřeno občerstvení v klubovně. Ta je také často využí-
vána k pořádání různých rodinných oslav.  Nezanedbáváme ani údržbu areálu. Mladí 
brigádníci Jirka Samek a Adéla Korábová o prázdninách čistili umělou trávu, natírali 
dětské hřiště ad. Pravidelně sečeme trávník, aby se Vám u nás líbilo. Děkujeme 
za podporu.                                                                      Za TJ SOKOL Honza Plašil
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SDH Lično

Soutěžní sezóna byla zahájena, a tak se Simča Korábová  
se svými věrnými pomocníky vrhla na trénování mládeže. Prv-
ní letošní soutěž, která se bude konat v polovině října, je ZPV 
(závod požární všestrannosti), který prověří nejen, jestli daný 
oddíl zvládne uhasit požár, ale také oblasti zdravovědy, fyzičky 
a orientace v prostoru. Naše děti jsou moc šikovné, což se snad 
promítne i ve výsledku dané soutěže.

Dne 19. 9. jsme se zapojili do celorepublikové akce a uctili tak minutou ticha  
v doprovodu sirény památku 2 bratrů, dobrovolných hasičů z Koryčan, kteří při  
výkonu dobrovolné činnosti a snaze pomoci druhým, přišli tragicky o život. 

Čest jejich památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
Starosta SDH Aleš Zárybnický
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Tábor

Cesta kolem světa -  tradice byla zachována, aneb když nás ani pandemie nezastaví! 
To, co vytvořil p. Samek a v čem se snažíme pokračovat, už je tradice na kterou se 
těšíme celý rok.

I letošek nebyl výjimkou a tak jsme se jako minulý rok vydali na samotný okraj Kr-
konošského národního parku, a to do Mladých Buků. Zde se nachází malebný areál 
Lesní plovárna, který vlastní milí a ochotní lidé.

Téma, které tradičně perfektně zpracovala Pavlína Školníková, bylo Cesta kolem 
světa. Jak sám název napovídá, děti měly celý týden úkoly a hry spojené s různými 
státy. Ani výlet jsme nevynechali - navštívili jsme pevnost Stachelberg, kam jsme se 
dopravily pěškobusem a zpět autobusem.

Pobyt  jsme si užili, jak my do-
spělí, tak i děti, a i když vždy je co 
zlepšovat, tak největší letošní chy-
bou bylo, že pobyt nebyl delší :))

Rád bych poděkoval Obec-
ním úřadům v Ličně a Černí-
kovicích za štědrou finanční 
i materiální podporu a všem ostat-
ním, kteří se na celé akci podíle-
li - především všem vedoucím. 
Nikče Ludvíkové a firmě SANAP 
za hodnotný příspěvek, který byl 

použit na ceny pro děti a Laukovým, díky nimž si děti odvezly nádherný upomínkový 
předmět v podobě svíčky s Krkonošskou tématikou.

Bude- li taková podpora a zájem nadále, rádi budeme s partnerkou v pořádání 
pokračovat.                      DĚKUJI a zase za rok! (přihlášky u mě), Aleš Zárybnický 
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TEMA Club

Co se u nás dělo v minulém čtvrtletí?  V létě proběhl náš první anglický tábor, 
který jsme si všichni velmi užili. Děti se naučily spoustu nových anglických slovíček 
a vytvořily nespočet zážitků a vzpomínek.

A co je nového?
Máme poslední volná místa v kurzech AJ pro děti a to konkrétně v níže uvedených 
časech: 
l Úterý 15:15 -  školka
l Úterý 16h - 1. stupeň ZŠ
l Úterý 17h - 1. stupeň ZŠ
l Čtvrtek 15h - 1. stupeň ZŠ
l Pátek 15h - 1. stupeň ZŠ (pokročilí)

Pokud byste měli zájem o místo v jednom z uvedených kurzů, neváhejte nás  
kontaktovat a rezervovat si svou UKÁZKOVOU HODINU ZDARMA!

Další novinkou je, že se k nám do týmu přidaly dvě skvělé dobrovolnice. Jsou jimi 
Mariah z USA a Giulia z Itálie. Holky si pro vás v následujících měsících chystají 
různé prezentace. Jedna z nich už proběhla 6. 10. a holky nám na ní představily ne-
jen sebe ale i svou zemi a všichni zúčastnění měli jedinečnou možnost si popovídat 
anglicky a procvičit si své znalosti v praxi. Další přednášku pro vás chystají na Hallo-
ween a poté na Vánoce - pro aktuální informace nás sledujte na našich FB stránkách! 
Pokud by měl někdo z vás zájem o konverzační hodiny s rodilou mluvčí, určitě se 
nám ozvěte a domluvíme se!

Máme velkou radost, že se vám v našem klubíku líbí a je stále více a více vyu-
žívaný. Tímto bychom chtěly moc poděkovat Obci Lično za velkou, nejen finanční, 
podporu, bez které bychom nemohly žádný z našich nápadů realizovat.
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Kontakt:
Mája: 732 941 222
Terka: 737 275 866
tema.club@email.cz
tema-club.cz

Za TEMA Club Marie Zárybnická a Tereza Podolská

Adventní koncert v Ličně a další pozvání
na závěr letošního roku

Vážení přátelé.

V letošním roce nám již epidemiologické podmínky dovolili pořádat na jaře koncert 
v rámci celonárodní akce Noc kostelů 2021, kde jsme měli možnost uvítat řadu z vás 
nejen k hudebnímu vystoupení, ale také k pohoštění a příjemnému rozhovoru.

Jako sbor jsme také měli příležitost se setkat a zazpívat si v létě v Dobrušce při 
slavnostním otevírání znovuobnovené a zprovozněné historické kovárny členem na-
šeho sboru a výborným kovářem a člověkem panem Ondřejem Požárem.

A pokud nám bude přáno, tak vás rádi opět všechny uvítáme čtvrtou adventní 
neděli tj. 19. prosince 2021 ve farním kostele Zvěstování Páně v Ličně na našem již 
tradičním adventním koncertě.

Začali jsme se scházet již nyní v říjnu a připravovat pro vás další zajímavý pro-
gram. Protože však chceme naše úsilí zúročit, naplánovali jsme navíc adventní kon-
cert ve zmiňované dobrušské kovárně. Velmi rádi bychom se s vámi setkali také 
na půlnoční mši svaté, která se bude konat v podvečer na Štědrý den 24. prosince 
2021. Bližší informace o akcích budou vyvěšeny ve vývěsce našeho kostela, nyní 
jsou některé datumy a časy konání ještě v jednání.

Plný kostel vždy zahřeje duši a v předvánočním čase o to víc symbolizuje jednotu 
a sounáležitost mezi námi. Pevně věřím, že se koncem roku 2021 setkáme a bude-
me moci oslavit nadcházející vánoční svátky společně.

 
Přeji vám všem krásné podzimní dny.                   Martina Ludvíková, za HS Ličeňák

Putovní Křišťálová popelnice                                                                                             

Putovní Křišťálová popelnice se stěhuje z jihočeského Vimperka do Chocně!
Hradec Králové, 6. září 2021 – Obyvatelé ČR si třídění odpadů oblíbili. Od této 

aktivity je neodradil ani příchod pandemie koronaviru a s tím spojené komplika-
ce. V průměru tak každý obyvatel ČR vytřídil v roce 2020 téměř 67 kilogramů skla,  
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papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů. Kde konkrétně ale třídili lidé nejlé-
pe? Na to hledá každoročně odpověď celostátní soutěž obcí v třídění odpadů 
„O Křišťálovou popelnici“.  Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním 
večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady a obce 2021. 

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR 
zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategori-
ích. Do užšího výběru 17. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 
nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Tři 
nejlepší z každé kategorie bývají oceněni na slavnostním ceremoniálu v Hrad-
ci Králové. Výjimkou byl loňský ročník, kdy poprvé propukla pandemie CO-
VID-19.  Za nejlépe třídícími obcemi se proto loni rozjeli zástupci EKO-KOMu 
a ocenění jim předali osobně v jejich „domácí“ atmosféře městských úřadů. Ten-
tokrát už se téměř vše vrátilo do zajetých kolejí a jména nejlepších byla odtajněna 
na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci Králové!

Obec Tvrdkov ovládla kategorii obcí do 500 obyvatel. V kategorii obcí od 501 
do 5 000 obyvatel zvítězil Majetín a na první příčku v kategorii nad 5 000 obyva-
tel vystoupalo město Choceň. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové hranoly 
s modelem popelničky. Do východočeské Chocně, města rozkládajícího se na obou 
březích řeky Tiché Orlice, zamířilo i ocenění pro absolutního vítěze – velká Křišťálová 
popelnice. A jméno vítězného města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na této slavné 
putovní trofeji.  

Co je hodnoceno?
Každý kraj měl 5 želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili  

automaticky vítězové z krajských soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali 
příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. V užším výběru pak o těch nejlepších roz-
hodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s od-
pady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému 
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se množství vytříděného 
odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr třídě-
ného odpadu a produkci komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového 
sběru a individuálních nádob). Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného 
komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny povinné komodity. 

Výsledky soutěže O křišťálovou popelnici 2020
Absolutní vítěz: Choceň
kategorie Obce do 500 obyvatel:  kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
1. Tvrdkov    1. Majetín
2. Třebsko    2. Černá Hora
3. Onšov    3. Cejle
kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1. Choceň
2. Doksy
3. Uherské Hradiště
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Kontakt pro média: 
Lucie Müllerová, tisková mluvčí,
EKO-KOM, a.s., lucie.mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205 
Josef Mojžíš, oddělení komunikace,
EKO-KOM, a.s.,  josef.mojzis@ekokom.cz, tel.: 724 344 188
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz 

Naši oslavenci
Jméno		 	 	 	 	 	Bydliště
81 let
Jedlinský František Lično
70 let
Janečková Markéta Radostovice
60 let
Mlezivová Eva  Radostovice
Plašilová Milena  Lično
50 let
Samková Jana  Lično
Holman Petr  Lično
Šmídová Marcela  Lično
Burket Josef  Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika 
Zpráva SPOZ za 3. čtvrtletí 2021

Narodili se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Takács Daniel Lično
Janíková Dorotea Lično
Hejna Mikoláš Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

 Konečně po dlouhé době proběhlo 5. září v prostorách místní ZŠ vítání občánků, 
jak jsme zvyklí. Dětí i rodičů se sešla spousta. O velmi pěkný program se nám posta-
rala děvčata z místní školy, a to Sárinka, Jůlinka a Gituška. I letos z přivítaných dětí 
převládali chlapečci (Filípek, Martínek, Mareček, Kubík, Lubošek) a děvčátka byly tři 
(Kačenka, Markétka a Adélka). Všem novým občánkům i rodičům přejeme spoustu 
štěstí a radosti.

S přáním krásného léta za SPOZ
Lenka Podolská

Rozloučili	jsme	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Gründl Vlastimil Lično
Vilímková Jana Lično

Čest jejich památce!

Přistěhovali	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Jedlička Tomáš Ostašovice
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Pohled zpátky do historie – záznamy čerpané z obecní kroniky
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