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Konkurs na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní a Mateřské školy v Ličně

S ohledem na podanou žádost současné ředitelky Marty Kopecké o ukončení funk-
ce ředitelky ZŠ a MŠ v Ličně byl vyhlášen konkurs na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní a Mateřské školy v Ličně. Konkurs byl vyhlášen na úřední 
desce Obce Lično a zároveň byl zveřejněn na školském infoportálu, aby vyhlášení 
konkursu vešlo v širokou odbornou povědomost. Do konkursu se přihlásili 2 uchaze-
či, jedna žena a jeden muž. 
Do konkursní komise zřizovatel najmenoval 3 členy komise, dále člen určený kraj-

ským úřadem, školní inspektor, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 
ve školství určený Českou školní inspekcí, pedagogický pracovník právnické osoby 
vykonávající činnost školy, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce nezleti-
lých žáků. Zkrátka bylo jmenováno 9 členů komise.
Odborná část komise prověřila příslušné dokumenty uchazečů se zaměřením na 

vzdělání a praxi v příslušném oboru. 
Po  řízených  rozhovorech  s  uchazeči  bylo  komisí  jednohlasně  konstatováno,  že 

jeden uchazeč je nevhodný pro výkon ředitele školy a  jedna uchazečka je vhodná 
pro výkon ředitele školy. 
Jméno uchazeče, který byl hodnocen jako nevhodný, zveřejňovat nebudu. Bc. Mi-

luše Laliová byla  shledána  jako  vhodná uchazečka pro  výkon  ředitelky  škol. Tuto 
informaci zveřejním, aby vešla ve všeobecnou povědomost. 
Závěrem si dovolím současné dlouholeté ředitelce Mgr. Martě Kopecké poděkovat 

za  její dlouholetou práci v místní škole a myslím, že  to byla práce velmi úspěšná, 
o čemž svědčí velké množství tehdejších i současných dětí, jež úspěšně vystudovaly 
různé školy, střední i vysoké a úspěšně se začlenily do života. 
Nové paní ředitelce přeji, aby byla neméně úspěšnou ředitelkou, aby jí práce bavila 

a naplňovala a aby děti chodily do školy rády.
Bc. Tomáš Vilímek 

starosta obce Lično

Drobné připomínky

Dovoluji si připomenout ty občany, kteří tak dosud neučinili, že poplatek za odpady 
je splatný do 30. 4. 2022. Zároveň je do tohoto termínu možné požádat o osvobození 
od poplatku u těch obyvatel, jež se dlouhodobě zdržují mimo své trvalé bydliště.
Platbu je možné provést na účet Obce Lično č. 1240139399/0800
VS: Lično 13400+Vaše čp.; Ostašovice 13404+ Vaše čp.; Radostovice 13406+Vaše 

čp.; nebo hotově v úřední dny v kanceláři Obce Lično.
Neustále  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).
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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 oprávněné firmě, která 
má oprávnění k likvidaci stavební sutí, takže se rozhodně nemůže postupně naházet 
na dno popelnice). 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.

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

Nové kontejnery na sklo a plast

V  letošním  roce firma Odpady s.  r. o. Solnice,  která zabezpečovala v naší obci 
svoz separovaného odpadu, se stala součástí firmy Marius Pedersen a. s. Pro nás, 
pro obyvatele obce to znamená to, že se změnily dny odvozu separovaného odpadu, 
na které jsme byli v minulosti zvyklí. Firma vyváží nádoby na separovaný odpad prů-
běžně a pravidelně. S jedinou výjimkou. Touto výjimkou je svoz skla. Marius Peder-
sen a. s. nemá na svých vozidlech zařízení, kterým by bylo možno uchopit a vysypat 
stávající popelnice na sklo.
Jelikož  je  tento problém ve všech obcích,  kde v minulosti  prováděla  svoz firma 

Odpady s. r. o. Solnice, bylo nutno tento problém vyřešit v širších souvislostech.
Začátkem února jsem objednal nové kontejnery na sklo, budou to takové ty kužely, 

nahoře se záchytným zařízením, a budou se vysypávat pomocí hydraulické ruky. Zá-
roveň jsem objednal místo stávajících popelnic na plast nové kontejnery, které budou 
postupně rozmísťovány po stanovištích tak, jak bude dodávka vykrývána.
Objednávka je učiněna u EKO - KOMu a. s. a kontejnery budou dodány bezplatně, 

ve stejném režimu pronájmu jako jsou ty kontejnery, které již máme. Dodávka bude 
vykryta až v druhé polovině tohoto roku. Důvodem jsou omezené kapacity výrobce 
kontejnerů.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2022
8. 4. 2022 – 10. 4. 2022 jarní termín

9. 9. 2022 – 11. 9. 2022 podzimní termín

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
12. 4. 2022 jarní termín 

13. 9. 2022 podzimní termín
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Přechod pro chodce u Základní školy v Ličně

Obec Lično měla v úmyslu vybudovat 3 přechody pro chodce v Ličně. První pře-
chod pro chodce u základní školy, druhý přechod od chodníku u Hejnových, směrem 
na nové sídliště v „Oborách“ a třetí přechod u č. p. 61 v Ličně směrem k sokolovně.
Vše  se  podařilo  zdárně  vyprojektovat,  ovšem  v  rámci  vyjadřování  ke  stavební 

dokumentaci se nám podařilo získat všechna kladná stanoviska pouze k přechodu 
u základní školy.
Správa  silnic  Královéhradeckého  kraje  nevydala  souhlas  k  výstavbě  přechodu 

u sokolovny ani k výstavbě přechodu do „Obor“. Toto bylo zdůvodněno malou frek-
vencí průjezdu vozidel a malou frekvencí chodců v daném časovém úseku. Zkrátka 
a dobře, že nesplňujeme příslušnou normu.
Po té, kdy jsme zjistili, že všechny pokusy o změnu tohoto názoru jsou marné, a že 

vlastně můžeme být rádi, že máme kladný souhlas k výstavbě přechodu u základní 
školy, podali jsme žádost o vydání stavebního povolení, které bylo kladně vyhověno.
Nyní zbývá jen vyhotovit poptávkové řízení na dodavatele stavby a můžeme pře-

chod vybudovat.
V neposlední řadě musím sdělit, že na tuto akci Obec Lično získala dotaci z Inte-

grovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 286.333,97 Kč. 
Bc. Tomáš Vilímek 

starosta obce Lično

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

Výsadba stromů z výzvy Národního programu
životního prostředí

Nejprve musím poděkovat paní Monice Hejnové a Ing. Martině Ludvíkové za upo-
zornění na vypsanou Výzvu Národního programu životního prostředí, kterou vypsal 
Státní fond životního prostředí České republiky.
V  rámci  této výzvy  je možné vysázet stromy na veřejně přístupných pozemcích 

v částce max. 250 000 Kč na jeden katastr. V rámci naší obce máme 3 katastry, Lič-
no, Ostašovice a Radostovice.
Jelikož tuto problematiku neznám a bylo mi osobami, které v minulosti tuto dotaci 

čerpaly  sděleno,  že  zde  jsou  některé  záležitosti,  které  je  dobré  řešit  s  odborníky, 
snažil  jsem nejprve  zjistit  podrobnosti. Navštívili  jsme  tedy  s místostarostou  Jiřím 
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Knoppem příslušnou  pracovnici Městského  úřadu  v Rychnově  nad Kněžnou.  Zde 
jsme se dozvěděli,  že  Ing. arch. Lenka Hladíková  takovouto odbornicí  je a  lze se 
na ní plně spolehnout. Již od počátku ing. Ludvíková říkala, že tato architektka toto 
zpracovává, ale bližší informace nikdo z nás neměl.
Zastupitelstvo mělo  od  počátku  vizi,  že  by  bylo  dobré  osázet  ovocnými  stromy 

okolí místních komunikací v Radostovicích, Ostašovicích a v Ličně. Musím říci, že 
jsem měl trochu pocit, že ty cesty jsou úzké a pochyboval jsem o tom, zda v rámci 
této dotace je vhodné okolo cest sázet, zda by nebylo lépe sázet za vlastní peníze, 
postupně a nebyli bychom svázáni podmínkami dotace. Zřejmě jsem byl někým vní-
mán, že vyhledávám problémy tam, kde nejsou. 
Zastupitelstvo se domluvilo, na kterých pozemcích chce provést výsadbu. Tyto vy-

brané navržené pozemky jsem odeslal Ing. arch. Hladíkové. Paní architektka všech-
no pozemky prošla, zaměřila všechny stromy, které zde již jsou, včetně keřů, které 
zde jsou a zakreslila do mapy přesné pozice navržené výsadby nových stromů včet-
ně jejich druhů. Zároveň konstatovala, že komunikace jsou úzké a ve většině případů 
na nich výsadbu nelze provést a navrhla výsadbu provést na sousedních pozemcích, 
v okolí těch cest, jež jsou majetkem jiných osob. 
Dalším omezením je i to, že v některých komunikacích jsou uloženy i sítě (např. vo-

dovod, plyn, kabely), jež mají ochrannou vzdálenost, ve které nelze sázet. Dále není 
možno sázet v blízkosti vysokého napětí elektrické soustavy, kde je rovněž stanove-
na ochranná vzdálenost. Bohužel tyto normy se musí v rámci této dotace dodržovat. 
V rámci katastru Lično je tedy navrženo provést výsadbu 38 stromů, kde podpora 

bude 247 888 Kč. 
Katastry Ostašovice a Radostovice navrhla paní architektka sloučit, jelikož samo-

statně tyto katastry nedosáhly na minimální částku dotace. Po sloučení je navrženo 
vysázet 39 stromů za 190 888 Kč. 
Nyní je nutné ještě kontaktovat vlastníky sousedních pozemků, jelikož podmínky 

dotace vyžadují, aby vlastníci pozemků udělili písemný souhlas s výsadbou.
V době, kdy píši tento příspěvek, ještě souhlasy k dispozici nemáme.

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

Prodejna potravin a vinárna v Ličně

Obec Lično v minulosti zakoupila několik budov, se kterými doposud nebylo nalo-
ženo tak, jak bylo v původním úmyslu. Dovolím si nyní na toto téma napsat několik 
řádků. 

Stará hospoda č. p. 75
Budova byla zakoupena především z toho důvodu, aby  nebyla zakoupena soukro-

mou osobou za účelem vybudování ubytovny, což bylo v té době aktuální.
Obec Lično měla v úmyslu zde vybudovat kulturní dům a za tímto účelem byl oslo-

ven projektant, který vypracoval projektovou dokumentaci. Bylo požádáno o vydání 
stavebního povolení, a zde bylo zjištěno, že vedle budovy č. p. 75 je pozemek, jež má 
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2 vlastníky. Jeden je obec Lično a druhý je paní Zdenka Abtová. Bohužel paní Abtová 
zemřela a pozemek neměl žijícího vlastníka a souhlas vlastníka byl nutný pro vydání 
stavebního povolení. Dcera paní Abtové, kterou jsem kontaktoval, mi sdělila, že bude 
kontaktovat notáře a požádá o dodatečné dědění, o kterém rozhoduje soud, že bydlí 
v Praze a tam to dlouho trvá. Následně že pozemek převede obci Lično formou daru, 
že by  to  již učinila dávno, kdyby  to věděla. Bohužel než soud rozhodl, dcera paní 
Abtové, zemřela. No a celé kolečko započalo znovu. 
V tuto chvíli pozemek má již své vlastníky, takže včetně obce jsou ti vlastníci čtyři 

a jistě je možné pozemek odkoupit. Mezitím však obec zakoupila ještě prodejnu. Viz 
níže

Prodejna a vinárna č. p. 55
Majitel budovy č. p. 55 v Ličně p. Plašil se rozhodl prodejnu včetně vinárny, která již 

v té době byla prázdná a nepronajatá, se rozhodl celou budovu prodat. Ve veřejnosti 
vznikla obava, že Lično o prodejnu přijde, zkrátka panovala nejistota. 
V ten okamžik zastupitelstvo rozhodlo, abych vstoupil do jednání a domluvil zakou-

pení prodejny obcí. Samozřejmě jsme se byli podívat ve všech prostorách a o celé 
záležitosti se myslím hodně mluvilo. Zkrátka obec budovu zakoupila a je nyní majet-
kem obce.
Od samého začátku, co obec budovu zakoupila, se hovořilo o tom, že nahoře by 

byl pěkný sál. Kontaktovali  jsme  tedy firmu Profesionálové z Hradce Králové, aby 
nám s touto vizí pomohli. https://www.profesionalove.cz/
Profesionálové je firma, jež se specializuje na vypracovávání projektů jak staveb-

ních tak i projektů v rámci kterých získají pro klienta příslušnou dotaci a realizaci. Vše 
takříkajíc na klíč.
V tuto chvíli je studie na vybudování obecního domu hotova a je umístěna na strán-

kách  obce.  Zároveň  je  obrázek  zveřejněn  na  obálce  zpravodaje.  Bohužel  formát 
zpravodaje je malý, takže tomu odpovídá i velikost obrázků. 

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

Oprava komunikace u okálů v Ličně

Jak již bylo sděleno, obec Lično získala dotaci 10.000.000 Kč na opravu komunikace 
u okálů v Ličně, včetně navazujících ulic. Byla vypsána veřejná zakázka v režimu záko-
na o zadávání veřejných zakázek a v ní byla vybrána firma Sovis CZ a.s. Zastupitelstvo 
obce schválilo uzavření smlouvy s touto firmou a očekávali jsme zahájení prací.
Bohužel firma Sovis CZ a.s. požádala o ukončení smlouvy, jelikož ceny stavebního 

materiálu významně stouply a tím pádem by realizace zakázky byla z jejich úhlu po-
hledu ztrátová. Odkázali se na smluvní ujednání, pojednávající o vyšší moci, což je 
situace, jíž nemohl nikdo předem předpokládat. 
Zastupitelstvo  obce  toto  ukončení  smlouvy  schválilo  na  veřejném  zasedání  

a smlouva byla ukončena. Zároveň byl o této situaci informován i poskytovatel dota-
ce, jímž je Ministerstvo pro místní rozvoj České. Tato situace není ojedinělá, v této 
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době se stává poměrně často, že firmy odstupují od již uzavřených smluv z důvodu 
vyšší moci.
Naštěstí můžeme vypsat nové výběrové řízení, vybrat jinou firmu a opravu komu-

nikace provést. Toto musíme stihnout do konce tohoto roku a je reálná možnost, že 
se začne v létě s touto opravou. Ano, budou další náklady na vypsání výběrového 
řízení, ale dovoluji si připomenout, že se jedná o dotaci 10.000.000 Kč, takže učiníme 
vše pro to, aby tato dotace nepropadla, a komunikaci opravíme. Naštěstí je oprava 
vyprojektována tak, že se bude pokládat zámková dlažba, jejíž cena nestoupla tak 
závratně, jako cena živičných povrchů.
Samozřejmě mne celá situace mrzí a  jak  jsem již v minulosti uváděl, že úspěch 

má mnoho přátel a příbuzných, tak neúspěch je osamocen. Vyšší moc je záležitost, 
kterou nikdo nemohl ovlivnit, v Ličně, a to bych se velmi rád mýlil, za ni zřejmě bude 
moci  starosta. O  to  lépe  se  budu  cítit,  jakmile  oprava  zdárně  proběhne.  Bude  to 
úspěch a ten bude mít opět hodně zasloužilých…

Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Nové ZTV pro výstavbu domů

Již několik let připravujeme v Ličně parcely pro výstavbu rodinných domů. Majitel 
umělého vodního koryta, které vede za čerpací stanicí HDB s. r. o. směrem k soko-
lovně nechtěl udělit souhlas se zaústěním dešťové vody do tohoto vodního koryta. 
Tento souhlas byl zásadní pro vydání Územního rozhodnutí. Odborný referent, kte-
rý měl tuto agendu na starosti, v žádném případě nechtěl souhlas udělit a nebyla 
žádná cesta,  jak souhlasu dosáhnout. Toto se změnilo v okamžiku, kdy odborný 
referent odešel do důchodu a na jeho místo nastoupil nový referent, který souhlas 
udělil. Nyní máme  vydáno Územní  rozhodnutí  o  umístění  stavby, máme  vydáno 
stavební povolení na vybudování komunikací a sítí. Požádali jsme o parcelaci, tak 
aby skutečnost byla v souladu se stavební dokumentací.
 Dále jsme požádali o dotaci na vybudování komunikací a očekáváme rozhodnutí, 

zda dotaci obdržíme, či nikoliv.
Zbývá pouze stavební povolení na vodoprávní část. Vodoprávní úřad požadoval 

provést v rámci této stavby úpravu vodního toku tak, aby zde bylo vytvořeno dočiš-
ťovací zařízení, které by zlepšilo situaci s vypouštěnými vodami v této oblasti. Toto 
vše je ve stavební dokumentaci obsaženo. Obec Lično požádala o převedení umě-
lého vodního toku do majetku obce, protože současný majitel  jinak nechce udělit 
souhlas se stavební dokumentací vodoprávní části. V okamžiku, kdy bude vodní 
koryto převedeno do majetku obce, budou všechny podmínky splněny a bude se 
moci stavět. 
Překážek se v tomto případě objevilo skutečně hodně a vůbec jsem si nepředsta-

voval, co všechno se může stát. Postupně se nám dařilo překážky překonávat a pev-
ně věřím, že i tu poslední překážku zdárně zdoláme. Závěrem musím říci, že až se 
začne stavět, budu mít stejný pocit jako u té opravy komunikace u okálů v Ličně…..

 Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično



8

Pronájem vinárny

Dovoluji si využít situace a oznámit, že Obec Lično hledá nájemce Vinárny v Lič-
ně. Podmínky v tuto chvíli nejsou stanoveny a budeme o nich jednat v okamžiku, 
kdy se případný zájemce o pronájem přihlásí. 

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

běh posledních měsíců mě přivedl k rozhodnutí napsat pár vět především vám, 
kteří v Ličně, Ostašovicích a Radostovicích žijete. Pomalu se přibližují volby a kaž-
dý vnímá dění v našich vesnicích jinak – někomu současný stav vyhovuje, někomu 
ne. 
V  minulých  letech  jsem  v  zastupitelstvu  také  působila  a  naposledy  jsem 

se  rozhodla  nekandidovat,  protože  jsem  byla  zklamaná  tím,  že  se  věci  ne-
dotahují  do  konce,  odkládají  se  na  další  veřejná  jednání,  která  bývají  bohu-
žel  jen  4x  do  roka  a  pana  starostu  jde  jen  těžko  přimět  k  aktivní  práci.  Domní-
vala  jsem  se,  že  to  bylo  námi,  zastupiteli,  že  starostu  brzdíme,  ale  stále  více 
se  ukazuje,  že  tomu  tak  není  a  stalo  se  běžnou  praxí  posouvat  většinu  úkolů 
na další veřejná jednání zastupitelstva (drobný příklad z posledního veřejného jed-
nání – neschválily se dvě smlouvy, které se pravidelně každý rok opakují, protože 
v nich byly chyby).
Jaké čeká obec povolební období? Za sebe uvádím několik variant…
První varianta  je úspěšná  -    to znamená, že by měla po volbách přinést, díky 

dobré vzájemné komunikaci nově zvoleného zastupitelstva a aktivní práci, znatel-
né oživení obci a dokončení započatých akcí, kterých bohužel aktuálně obec moc 
nemá. 
Mrzí  mě,  že  plánované  spuštění  rekonstrukce  větví  a  hlavní  cesty  k  okálům 

na Drahách je bohužel znovu na začátku a to kvůli tomu, že byla vybrána nejlevněj-
ší nabídková cena (kterou mimo jiné připomínkovali jako podhodnocenou nabídku 
Ing.  Ludvíková  a  Ing.  Falta).  Společnost,  která měla  výstavbu  provést,  nakonec 
sama od zakázky ustoupila. Nyní budou bohužel čekat obec další nemalé náklady 
s vypsáním nového výběrového řízení. Aktuálně také velmi vázne možnost čerpání 
dotace  na  výsadbu  nových  alejí  v  jednotlivých  katastrech  obce  Lično.  Jedná  se 
o 3 x až 250.000 Kč, což nejsou malé peníze, které může obec celkem jednoduše 
na tento projekt získat. O této skutečnosti ví zastupitelstvo od ledna letošního roku. 
Paní Ludvíková se snažila o dotaci v krátké době zastupitele informovat, případně 
pro obec i celou dotaci zpracovat, ale bylo jí bohužel bráněno s vyjádřením, že je 
potřeba se obrátit na odborníky.   Posunuje se snad  jen projekt výstavby nových 
parcel  pod  čerpací  stanicí H D B,  s.r.o.  v  Ličně.  Za  připomenutí  stojí,  že  výkup 
pozemků pro výstavbu parcel proběhl už v roce 2017. Chtěla bych uvést, že v ne-
dalekých obcích se podařilo získat povolení k výstavbě parcel dříve než za pět let. 
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Druhá varianta je neutrální – to znamená, že se bude další období přešlapovat 
na místě a zlepšovat se budou možná jen drobnosti.  
A třetí je varianta neúspěšná – to znamená, že po volbách, protože na obci dojde 

k obměně řadových zastupitelů, se všechno „zamete pod koberec“ a zapomene se, 
co je vlastně rozpracované. 
Budu ráda, když projevíte více zájmu a přijdete se podívat na další veřejná jed-

nání zastupitelstva obce, abyste si mohli ujasnit, koho na obci vlastně chcete mít. 
Zvažte, prosím, komu se rozhodnete letos na podzim dát hlas.
Závěrem bych chtěla připomenout, že obec nakoupila několik nemovitostí – za pů-

sobení Jana Vody to byla fara, potom už za působení Bc. Tomáše Vilímka budova 
hospody v centru obce Lično, soubor budov v bývalém areálu JZD a také budova 
bývalého  nákupního  střediska  v  Ličně.  Jaká  je  čeká  budoucnost…? Na  zvážení 
je také kapacita školky a školy, modernizace obecního úřadu a další plány, které 
budete jistě číst ve volebních programech kandidátů. 
Děkuji, že  jste dočetli až sem a přeji vám, abyste co nejlépe  rozmysleli, komu 

dáte  ve  volbách  hlas  -  šanci  obec  viditelně  rozhýbat  a  podpořit  její  další  rozvoj 
v budoucnu.
Dobrý starosta nerovná se dobrý kamarád všech občanů obce. Vždy bude pár 

těch,  kteří  nebudou  s  jeho  prací  spokojeni  a  budou  ho  kritizovat.  Tak  to  prostě 
v životě chodí. Každý jsme od přírody originál. Nenechte se ovlivňovat tím, co se 
o kom jen povídá, a přeji správnou volbu!

V Ličně 28. března 2022
Monika Hejnová

Vážení spoluobčané.

Jsem velmi ráda, že mohu být díky vám platným čle-
nem zastupitelstva a že se mi daří prosazovat řada ná-
padů a využívat některé ze spousty příležitosti, které se 
nám jako obci nabízí.
V  minulém  roce  se  mi  podařilo  zabránit  vystoupení 

naší  obce  ze  sdružení  MAS  SPLAV,  prostřednictvím 
které máme nyní možnost financovat opravu WC v MŠ 
a  vystavět  nový  přechod  u  školy.  Také  se  již  podařilo 
zmodernizovat výbavu hasičům.
Chtěla bych Vás tímto seznámit s příležitostmi, které 

se nám nabízejí z MAS SPLAV na období 2022-2027:
OPATŘENÍ 1: DOPRAVA - Bezpečná nemotorová doprava 
Podporované aktivity:
o výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v kří-

žení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; 
o zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami a in-

stalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách; 
o rekonstrukce místních komunikací jako doplňková aktivita.  
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OPATŘENÍ 2: VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - Zelená infrastruktura ve veřej-
ném prostranství měst a obcí
Podporované aktivity:
o ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou in-

frastrukturu, veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném 
území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí; 
o  revitalizace  a  modernizace  stávajících  veřejných  prostranství;  o  revitalizace 
a úprava nevyužívaných ploch. 
OPATŘENÍ 3: HASIČI - Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů katego-
rie jednotek požární ochrany II, III a V
Podporované aktivity:
o Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
o pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany¨
o vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích. 

OPATŘENÍ 4: VZDĚLÁVÁNÍ - Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče 
o děti typu dětské skupiny
Podporované aktivity:
o navýšení  kapacit  a úpravy související  se snižováním počtu dětí  ve  třídě pro 

předškolní vzdělávání v MŠ v území MAS; 
o zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělává-

ní dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických 
požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí; 
o vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny. 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce 
učeben neúplných škol
Podporované aktivity:
o podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní 

vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi; 
o budování vnitřní konektivity škol; 
o  vybudování  zázemí  pro  školní  poradenské  pracoviště  a  pro  práci  s  žáky  se 

speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); 
o rekonstrukce učeben neúplných škol; 
o doplňkové aktivity – doprovodná infrastruktura zázemí školy, zázemí pro školní 

poradenská pracoviště a pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi apod. 
OPATŘENÍ 5: SOCIÁLNÍ SLUŽBY - Infrastruktura pro sociální služby 
Podporované aktivity:
o Infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách

OPATŘENÍ 6: KULTURA - Revitalizace kulturních památek 
Podporované aktivity
o  revitalizace  památek,  expozice,  depozitáře,  technické  zázemí,  návštěvnická 

centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evi-
dence a dokumentace sbírkových fondů
o parkoviště u památek (pouze jako doprovodná aktivita).
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Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí 
Podporované aktivity
o revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická cent-

ra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, eviden-
ce a dokumentace sbírkových fondů
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 
o rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitali-

zaci a aplikační software, technické vybavení knihoven. 
OPATŘENÍ 7: CESTOVNÍ RUCH - Veřejná infrastruktura udržitelného cestov-
ního ruchu 
Podporované aktivity:
o budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. od-

počívadla, parkoviště, sociální zařízení); 
o budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a lokálních turistic-

kých tras a revitalizace sítě značení; 
o propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů 

měst a obcí; 
o rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center. 
Jsem  ráda,  že  se našemu SNK PRO POHODU V NAŠÍ OBCI  daří  přesvědčit 

a zaktivizovat i ostatní zastupitele o prospěšnosti našich snah.  Rozvoj obce a pro-
jekty  nejsou  tedy úplně odsouzené  k  neúspěchu. Poděkování  patří  hlavně panu 
místostarostovi Jiřímu Knoppovi a Stanislavu Korábovi, kteří se podílí na prosazo-
vání našich aktivit.

Ing. Martina Ludvíková, zastupitelka PRO POHODU V NAŠÍ OBCI

Mateřská škola

Vážení  a  milí  čtenáři  Zpravodaje,  jistě  jste  za-
znamenali, že rok 2022 má za sebou zimní měsíce 
a jaro je v plném proudu. Tak je tomu i v naší ma-
teřské škole – na nástěnkách se objevil „klíč“ k jaru, 
rozkvetly sněženky, kočičky i zlatý déšť.

Děti se pilně připravují na Velikonoce, svátky jara. 
Učí se koledy, připomínají si tradiční zvyky a obyčeje. Poslední dva roky byly o spo-
lečné prožití Velikonoc ochuzeny, o  to  víc  si  teď užívají. Alespoň krátké ohlédnutí 
za uplynulými zimními měsíci…

LEDEN
Po všech zákazech a opatřeních mohlo naše oblíbené divadélko JÓJO opět přijet 

za dětmi a zahrát jim „Zvědavou pohádku“. Nadšené děti odměnily herečky velkým 
potleskem. O několik dnů později si Maňáskové divadélko ze Šternberku připravilo 
pro děti pohádky 
„O veliké řepě“, „Proč si s prasákem nikdo nechtěl hrát“ a „Kůzlátka a vlk“.
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ÚNOR
Úžasná  byla  i  pohádka 

„O  neposlušných  kůzlátkách“ 
lidového loutkáře Jirky Polehni. 
Také „Ekologická pohádka“ se 
dětem  moc  líbila.  Byla  zamě-
řená na ekologii, zdravý životní 
styl, koloběh vody a třídění od-
padu. Do pohádky byly děti ak-
tivně zapojené – zpívaly a od-
povídaly  na  záludné  otázky. 
Rejem  karnevalových  masek 
se jsme se tak trochu rozlouči-
li  s Paní Zimou. Děti  pomohly 
při výzdobě školky a převleče-
ny  do  masek  tancovaly,  hrály 
hry a užívaly si karnevalového 
veselí.  V  týdnu  od  14.  do  18. 
února se přihlášení předškolá-
ci  zúčastnili  lyžařského  kurzu 
„Soptíkovo  lyžování“  v  Oleš-
nici  v Orlických  horách. Tádík 
Tomeš, Adámek Kuckir a Kryš-
tůfek Poslušný  se  během pěti 
dnů naučili základní návyky ly-
žování. Jako úplní začátečníci 
zahájili výuku na dětském hřišti 
a pak plynule přešli na dětskou 
pomu  a  velký  vlek.  Všichni  tři 
byli  velice  šikovní,  vše  úplně 

krásně zvládli. Po tomto náročném týdnu čekal většinu dětí odpočinek. Vzhledem k jar-
ním prázdninám školáků, měla i většina školkových dětí prázdniny také.
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BŘEZEN
Po  týdenním odpočinku za-

čali  předškolní  děti  pracovat 
s Rozárkou  –  což  je  šesti  tý-
denní kurz Škola zvesela, kte-
rý má naše školka zakoupený. 
Děti  se  postupně  seznamují 
se  zajícem Edou  (týden  za-
měřený  na  sluchové  vnímání 
a  sluchovou  pozornost)),  or-
lem Karlem  (rozvoj  zrakové-
ho  vnímání),  liškou Eliškou 
(příprava na čtení), veverkou 
Verunkou  (grafomotorika  - 
příprava  na  psaní),  ježkem 

Pepou  (matematické představy)  a sovou Rozárkou  (rozvoj  sociální  oblasti  –  ko-
munikace,  slovní  zásoba). Celý projekt  zakončíme návštěvou 1.  třídy ZŠ a účastí 
na vyučování. Děti si vyzkouší,  jaké je opravdové učení, sezení v  lavicích a práce 
na interaktivní tabuli. Předškoláci společně se školními dětmi shlédli v rychnovském 
kině pohádku  „Haftaňan a  tři mušteriéři“.  21. březen není  jen první  jarní den,  kdy 
již tradičně vynášíme Moranu, ale také tzv. ponožkový den (na každou nožku jinou 
ponožku) - Světový den Downova syndromu. Tato akce má upozornit na to, že každý 
jsme jedinečný a výjimečný.
Do  konce  školního  roku  ještě  děti  čeká  spousta  práce,  ale  i  zábavy,  pohádek  

a určitě nějaký výlet.

Za všechny zaměstnance mateřské školy přeji všem čtenářům klidné a pohodové 
jarní dny.                                                            Děti a zaměstnanci mateřské školy

Ze základní školy

LEDEN
Nový kalendářní rok 2022 přinesl s sebou tradiční účast našich 

žáků na Tříkrálovém koledování  spojeném s charitativní sbír-
kou. Vážíme si toho, když se najdou statečné děti, které v nepří-
znivém počasí toto „poslání“ dovedou do konce.
Na druhou stranu se  i my, pedagogové, snažíme naše žáčky 

překvapit a jejich školní život jim zpříjemnit. Tou velkou změnou 
bylo zakoupení nového výukového interaktivního panelu, je instalován v učebně 
III a pracují s ním převážně druháci a třeťáci. Finanční prostředky jsme získali z pro-
jektu Šablony 3.
Měsíc leden nám přinesl nepříjemné omezení, kdy postupně onemocněli žáci i za-

městnanci školy Covidem 19 a karantény a  izolace se protáhly  téměř do poloviny 
února.
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ÚNOR
Nejkratší měsíc v roce utekl poměrně rychle, pololetní a  jarní prázdniny výrazně 

zkrátily čas výuky. Velké potěšení přinesl většině školáků dobrovolný lyžařský vý-
cvik, který probíhal v Olešnici v Orlických horách. Po celý týden jsme se dopoledne 
učili a hned po obědě jsme odjeli za sportem. Vždy se stane zázrak, když ne - lyžaři 
se během 5 dnů přestanou bát, jezdí na pomě i kotvě a projedou slalomovou dráhou 
až do cíle. Těšíme se zase za rok!!!

BŘEZEN
Pokud  sledujete webové  stránky  školy,  jsou pro Vás některé  informace  již  zná-

my. Pro všechny ostatní čtenáře Zpravodaje je ráda připomenu. Jedná se o spoustu 
aktivit, které byly náročné nejen pro žáky, ale zejména pro jejich organizátory – jak 
pedagogy, tak provozní zaměstnance.
Všechny třídní učitelky (K. Teplá – L. Tomášová – M. Kopecká) zahájily doučování 

žáků v rámci Šablon 3, pí učitelka M. Laliová  otevřela opět Čtenářský klub a pí 
učitelka Teplá nabídla dětem sportovní vyžití v zájmovém útvaru Pohybové aktivity. 
Navštěvuje ho 20 zájemců. Všichni školáci si navíc zacvičili a pochopitelně zatančili 
na společném karnevalu,  který se uskutečnil  v místní  sokolovně  jako naše  interní 
akce. 
Covidová  opatření byla zrušena a nám se opět otevřely možnosti, jak zpřístupnit 

školní život veřejnosti. 10. března 2022 se konal „Den otevřených dveří“, který jsme 
připravili zejména pro budoucí školáčky a jejich rodiče. Pro ně byla připravena i tvo-
řivá keramická dílna.  Velkou radost nám připravili všichni návštěvníci, občané místní 
i přespolní, senioři obce, další rodinní příslušníci našich školáků, bývalí žáci, starosta 
obce  i  někteří  zastupitelé.    Kromě  slavnostně  vyzdobených  tříd mohli  nahlédnout 
i do výuky, porovnat klasické a moderní metody a formy práce, navštívit počítačovou 
učebnu, nově zřízenou a vybavenou školní družinu. Řada z nich byla překvapena mo-
dernizací a změnami školní budovy, jako jsou např. zavedené plynové topení v celé 
budově, nově zřízená učebna z bývalé ŠD, žákovské stoly a židle s možností úpravy 
jejich  výšky  podle  růstu  dětí, 
bohaté vybavení počítačovou 
technikou,  vlastní  keramická 
pec  aj.  Finanční  prostředky 
přicházejí  zejména  ze  strany 
Zřizovatele,  nemalé  částky 
jsou získány z dotací Šablony 
2 a Šablony 3. 
Komornější  akce  se  usku-

tečnila  následující  den,  kdy 
pí  učitelka  Laliová  připravila 
pro nejstarší  školáky  (4. a 5. 
roč.) přespání ve škole spo-
lečně  s  povídáním  si  o  kni-
hách a s knihami.
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Události související s válkou na Ukrajině se promítly i do naší školy, kdy do 1. ročníku 
byla přijata nová školačka. V současné době se slečna M. Nováková (vychovatelka 
ŠD) věnuje intenzivnímu seznamování dívenky s českým jazykem. Tato se dokonce 
s námi již zúčastnila návštěvy filmového představení v rychnovském kině a zapojila se 
do Ponožkového dne (21. 3.), který je věnován podpoře dětem s Downovým syndro-
mem. 

CO PŘINESE ČAS?
l zprovoznění a využívání 3D tiskárny získané zdarma z Prusa Pro skoly -  zajišťuje 

pí učitelka L. Tomášová
l Velikonoční stezka se zajíčkem Edou … pro veřejnost ve dnech 4. – 25. 4. 2022
l projektový den mimo školu pro ZŠ a předškoláky z MŠ – ZOO Dvůr Králové n. L.  

– 12. 4. 2022
l Škaredá středa může být hezká … putování kolem Lična - 13. 4. 2022
l výměna zátěžového koberce na schodišti ZŠ ve dnech 12. – 13. 4. 2022
l zápis do 1. ročníku - 21. 4. 2022
l zápis pro ukrajinské děti do 1. roč. -  6. 6. 2022
l projektový den ve škole – 3. 5. 2022
l vystoupení žáků na akci Noc kostelů – 10. 6. 2022 – akce pro veřejnost
l personální změny v ZŠ, MŠ a ŠJ
l robotizace a digitalizace výuky informatiky (pí Laliová – pí Nováková)
l přepracování ŠVP pro ZV (všechny pedagogické pracovnice)
l zavedení zájmového útvaru Práce s PC – 2022/2023
l a jiné …

FACEBOOK ŠKOLY   -   Zš Lično 
V posledním čtvrtletí jsme zaznamenali ze strany některých mladších obyvatel při-

pomínky na malou prezentaci školy na veřejnosti, omezení akcí pouze pro žáky ZŠ 
a nedostatečnou komunikaci. Musím říci, že se nás tato kritika velmi nepříjemně do-
týká zejména proto, že veškerá omezení s sebou přinesla covidová doba. Byly zruše-
ny akce pro veřejnost (besídky, vánoční koncerty, dny otevřených dveří i pravidelné 
schůzky s rodiči), činnosti zájmových útvarů (Angličtina s Hedvikou, Zdravověda s pí 
J. Samkovou).  Dále posuďte sami:
Jako jedni z prvních ze škol v okolí jsme v rámci distanční výuky přešli na on line výuku 

pomocí Google Meet.  Zavedli jsme Padlet pro přehlednější sdělování informací rodičům 
i žákům. Nově vytvořené webové stránky školy jsou aktualizovány nejméně 1 x týdně. 
Vše podstatné a důležité je předáváno občanům taktéž prostřednictvím Zpravodaje. 

Nově jsme založili školní facebook a věříme, že námi zveřejňované aktuální 
příspěvky budou přínosem právě v této oblasti. Uvítáme i odezvu z Vaší strany.
Každému,  kdo  projeví  zájem  naši  školu  osobně  navštívit,  vyjdeme  vstříc  nejen 

ve  dnech otevřených dveří.  Je  potřeba daný  termín  návštěvy  předem dohodnout, 
aby nenarušoval průběh výuky.  
V závěru děkuji všem zaměstnancům celé příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lično 

za kvalitní a zodpovědnou práci, kolegiální soudržnost a ochotu zvládat mimořádné 
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situace. Jednalo se zejména o nemocnost pracovníků, kdy bylo nutno řešit vzájemné 
zastupování a přebírání pracovních povinností za nepřítomné pedagogy a provozní 
zaměstnance.
Jménem zaměstnanců a  jménem svým Vám přeji příjemné prožití velikonočních 

svátků, pevné zdraví a hodně klidu v současné složité době.
Mgr. Marta Kopecká,

ředitelka školy

TJ Sokol Lično

BRUSLENÍ
Letos k nám byla zima, co se týče mrazu, velmi skoupá. Jako 

každý rok jsme se snažili připravit ledovou plochu. Což zname-
nalo zahradit potok, zazátkovat odtok ze hřiště, napustit vodu, 
která“utekla“,  takže  jsme museli  rozšlapat vzduchové bubliny, 
které vznikly pod ledem a znovu dočerpat vodu z potoka. Násle-

dovalo nastříkání několika malých tenkých vrstev vody. Po vydatném sněžení následoval 
úklid sněhu. Po těchto přípravách jsme byli “odměněni“ jedním dnem bruslení, pak nám 
led roztál . Snad bude příští zima lepšejší. 

MÁME RÁDI PŘÍRODU
2. dubna jsme se vydali jako každý rok na úklid odpadků příkopů příjezdových cest 

k naší obci. Letos jsme se zapojili naši akci do projektu, UKLIĎME ČESKO. Nasbírali 
jsme 12 pytlů odpadu. Letošní počasí bylo opravdu aprílové, ale i tak se nás sběračů 
sešlo 20. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a ochotu přispět ke zlepšení našeho 
životního prostředí.                 ODPADKŮM ZMAR!!!



KARNEVAL
6. března se po pauze způsobené Co-

videm  opět  uskutečnil  v  naší  Sokolovně 
dětský karneval. Zasoutěžit, zatancovat, pobavit, no prostě se vyřádit, přišlo asi 35 dětí. 
Atmosféra byla vynikající, myslím, že si děti, ale i rodiče a prarodiče sobotní odpoledne 
užili.

17

q nejúspěšnější sběrači 
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POUŤ
Chtěli  bychom  Vás  co 

nejsrdečněji  pozvat  na  Li-
čenskou  pouť.  Ani  si  ne-
pamatuji,  kdy  naposledy 
přijely  do  Lična  houpačky, 
labutě a další pouťové atrak-
ce, proto bychom chtěli tuto 
tradici vzkřísit. Krom pouťo-
vých atrakcí, bude řemeslný 
jarmark, do kterého přispějí 
svými výrobky i děti z ličen-
ské školy.   Naším cílem  je, 
aby u nás děti i dospělí chtěli 
strávit celý den. Takže podti-
tulek, RODINNÝ DEN, mož-
ná více vystihuje náš záměr, 
než klasická pouť. Rádi by-
chom  se  pokusili  velké  hři-
ště proměnit  na místo plné 
zábavy  a  pohody.  Novinky 
sledujte  na  FB  skupině  Li-
čenská pouť.

OSTATNÍ
Víceúčelové  sportoviště 

Sokolík je připraveno na se-
zónu  2022.  Sloupky,  sítě, 
branky, lavičky jsou na svém 
místě  a  čekají  na  první 
sportovce  a  návštěvníky. 
Do  tělocvičny  jsme  pořídi-

li  basketbalové koše, připravujeme  jejich  instalaci. Bylo  třeba opravit  poškozené guly 
ve sprchách,  jednáme o možných úpravách elektro  instalace s ohledem na pořádání 
venkovních akcí. Podali jsme žádost na obec o odkoupení dvou pozemků v areálu TJ, 
jeden se nachází mezi tělocvičnou a hokejovým hřištěm a druhý po celé délce areálu nad 
zatrubeným potokem. V souvislosti s tím jednáme s Povodím Labe o technickém stavu 
stavby zatrubení potoka. Žádáme všechny, kteří procházejí naším areálem se svými psy, 
aby po nich uklízeli jejich exkrementy, zejména v blízkosti dětského hřiště. Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jsou ochotni pomoci jakoukoliv formou při pořá-

dání akcí, provozu klubovny a udržování našeho sportovního areálu. 
TJ SOKOL LIČNO
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SDH Lično

Dne 26. 2. 2022 se po roční pauze konal  tradiční Ostatkový 
průvod masek a i když jsme po několika letech byli nuceni pře-
obsadit pozici výběrčího, Áňa Dostálová se toho chopila skvěle 
a doufám, že s námi bude spolupracovat i následující roky. Pan-
demie dost  poznamenala  společenský  život  a  dění  ve  společ-
nosti, nicméně ostatků se to naštěstí   moc nedotklo a dopadly 
nad očekávání, za což jsem opravdu rád a všem zúčastněným 
patří velké, DĚKUJI – maskám (celkem 43), hudebnímu dopro-

vodu Valanka  i těm, co nás štědře pohostili - a že Vás nebylo málo.
PS.: akce probíhala za přísných hygienických podmínek, desinfekce byla u kaž-

dého domu :)

Plán činnosti 2022:
2.4. Okresní shromáždění delegátů Bílý Újezd 

9.4. Výroční valná hromada SDH Lično 
7.5. Okrsková soutěž Byzhradec - muži 

4.6. Okresní soutěž PS - muži 
27.8. Posvícenská zábava 

27.11. Rozsvícení vánočního stromu 

Pravidelné výborové schůze 
Zajištění občerstvení na Nocích kostelů 

Aleš Zárybnický starosta SDH 

Hledá se VEDOUCÍ MLÁDEŽE 
Po  spoustě  let  se Simča Korábová  rozhod-

la předat tuto pozici dále a tak se hledá někdo 
spolehlivý, kdo  rád pracuje s dětmi a chtěl by 
vést  mladé  hasiče  a  připravovat  je  převážně 
na 2 hlavní soutěže roku.  
Vše naučíme a se vším rádi pomůžeme.
Odměnou za to je spokojenost dětí a podzimní soustředění na  horské chatě plné 

her a zábavy. 
V případě zájmu mě kontaktujte na tel.: 736786797 

Simče moc děkujeme za tu spoustu času a trpělivosti během té řady let  a doufám, 
že s námi bude i nadále spolupracovat alespoň jako pomocník.

Aleš Zárybnický

Letní tábor Mladé Buky 2022
S podporou obecního úřadu se, v  termínu 17. 7. - 22. 7. 2022, uskuteční  tradiční 

letní pobyt pro děti na samotném okraji Krkonoš v areálu Lesní plovárna Mladé Buky.  
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Své dítě ve věku  7-14 let můžete přihlásit u Aleše Zárybnického na tel. čísle: 736786797 
- upozorňuji, že o pobyt je každoročně velký zájem a kapacita je omezená.

TEMA Club

V TEMA Clubu nezahálíme a neustále pro vás něco chystáme. Stále pokračujeme 
ve výuce angličtiny a němčiny jak pro děti, tak dospělé a nově nabízíme i lekce španěl-
štiny online. Pokud máte zájem o některý z jazyků, neváhejte nás kontaktovat. 

 
V březnu  jsme uspořádaly vámi velmi oblíbený Deskovečer, který byl  tentokrát výji-
mečný tím, že výtěžek z dobrovolného vstupného putoval v plné výši na účet Člověka 
v  tísni pro Ukrajinu. Díky vám se nám podařilo vybrat překvapivých 4.900,- a  tímto 
chceme poděkovat všem, co přispěli! 

 
A co chystáme dál?
Hodně z vás se nás ptalo,  jestli  i  tento  rok uspořádáme náš příměstský  jazykový  

tábor a nás moc  těší, že měl  loňský ročník úspěch a děti se chtějí  táboru zúčastnit 
i letos. Máme pro vás skvělou zprávu - TEMA Tábor 2022 bude!

Termín: 8. -12. srpna 8-16 hodin
Pro předškoláky a 1. stupeň (případně dle domluvy - napište nám a domluvíme se)
Cena 2.600,-

Cena 3.500 Kč/ pobyt zahrnuje:
Nocleh v klasických táborových chat-
kách; 
Plná penze;
Tématický program;
Úrazové pojištění;

Hmotné ceny;
Upomínkový předmět;
Odvoz tam i zpět;
Spousta zábavy ve skvělém kolektivu. 
                

    Aleš Zárybnický
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V ceně jsou zahrnuty:
- 2 lekce angličtiny denně
- spoustu aktivit v angličtině během dne
- strava (svačiny a oběd)
- celodenní výlet

Napište nám
a rezervujte si své místo!
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Stavění a kácení máje

Další skvělou zprávou je, že společně s ostatními spolky v Ličně po mnoha letech 
obnovujeme krásnou tradici - a to stavění a kácení máje!
Stavění máje proběhne 30. 4. v rámci oslav pálení čarodějnic během čarodějnic-

kého průvodu u budovy místní fary. Prosíme tedy všechny svobodné ženy a dívky, 
aby si do průvodu nachystaly barevné stuhy, kterými společně vyzdobíme naši první 
ličenskou májku! Průvod bude následně již tradičně pokračovat na místní hřiště, kde 
bude připraven další program.
Kácení máje poté proběhne o týden později, a to v sobotu 7. 5. za budovou fary, 

kde se můžete těšit na táborák s kytarou, něco dobrého k pití, opékání buřtů, losová-
ní tomboly o samotnou májku a další doprovodný program.
Tímto také hledáme dobrovolníky z řad mužů, kteří se ujmou hlídání májky - byla 

by přece ostuda, kdyby nám ji hned první rok někdo z okolních vesnic ukradl!!
Za TEMA Club

Marie Zárybnická a Tereza Podolská

Zprávy z farnosti

Již několikrát jsme vás ve Zpravodaji informovali o obnově pláště střechy sanktus-
níku (malá věžička) našeho farního kostela Zvěstování Páně. Oprava sanktusníku 
a zničených krovů byla rozpočtem stanovena na 486.000 Kč. Vzhledem k rozsahu 
byla celá oprava rozdělena do dvou let 2020 a 2021 na dvě etapy. Ke konci loňského 
roku byl opravený sanktusník opět vrácený na střechu kostela. Teď z jara už dojde 
pouze k dokončení hromosvodu. Na celou akci jsme získali dotaci 2x50.000 Kč z Mi-
nisterstva  kultury  na  obnovu  kulturních  památek,  dále  pak  jsme dostali  příspěvek 
50.000 Kč  z  královéhradeckého  biskupství  a  102.000,--  dotaci  Královéhradeckého 
kraje, zbytek 234.000 Kč byl hrazen z farního účtu.
V souvislosti s dlouholetým zatékáním vznikl požadavek na průzkum tesařských 

a klempířských konstrukcí krovu. Výsledkem průzkumu byl popis rozsahu poškození 
a návrh opravy krovu nad presbyteriářem. Krovům jsme se již začali intenzivně vě-
novat v tomto roce, tak aby se připravily všechny podklady. Příští rok by mohlo dojít 
k  jejich výměně části krovů zase s možným finančním přispěním. A pak nás čeká 
opravdu velká  investice,  kterou bude obnova celého pláště střechy a elektrického 
vedení kostela. Tímto jsme poplatni rčení: Práce je pořád jak na kostele… 
V souvislosti s loňskou opravou a elektrifikací zvonů v obci a návštěvou kampano-

loga pana Váchy vyvstala také potřeba výměny srdce velkého zvonu. Srdce je za léta 
používání opotřebeno a vychýleno ze své osy a každým úderem dochází k narušení 
pláště zvonoviny. V tomto roce bychom tedy rádi srdce vyměnili, tak aby zvon nebyl 
více poškozovaný.
Pevně  věřím,  že  vás  budeme  opět  moci  informovat  o  úspěšném  dokončování  

plánovaných prací.
Ing. Martina Ludvíková, za Farní radu
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NOC KOSTELŮ 2022 v Ličně

Vážení přátelé.
Rádi vás opět všechny uvítáme v  ličenském kostele Zvěstování Páně v páteční 

podvečer 10. června 2022. Letos proběhne již 14. ročník Noci kostelů v téměř 1000 
kostelích po celé České republice. V Ličně společně zahájíme již sedmou sezónu.
Motto letošní Noci kostelů zní: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC 

mu  budu  zpívat  a  chválit  ho.“  Verš  42,9  je  vybrán  z  biblické  knihy  Žalmů.  Žalmy 
jsou náboženské písně starozákonního Izraele, které vyzpívávají chvály, prosby a dí-
kůvzdání. Po staletí se stávaly, a stávají se i dnes, inspirací pro modlitbu v různých 
životních situacích.
Autor Žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá: výčitky a zesměšnění 

jeho přátel, touha po Bohu, smutek a samota. V těchto chvílích se ptá: Bože, proč 
na mě zapomínáš? Proč je smutná má duše? …Někdy máme i my podobné otázky: 
PROČ?, kterými se obracíme na Boha. Posilou je autorovi minulá radostná zkuše-
nost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Bůh se s námi může 
setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale  i v našich životních zkušenostech, 
slabostech i radostech. 
Věřím, že se nám opět pro Vás podaří připravit zajímavý program a budeme mít 

příležitost se přátelsky potkat a popovídat.
Martina Ludvíková

za organizátory a Dobrovolný hudební sbor Ličeňák
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Včelaři Lično
Český svaz včelařů, základní organizace Lično

Tak co nás čeká v letošním roce? To se ptá každý správný hospodář, nás včelaře 
nevyjímaje.
V tuto dobu již má většina z nás včely zkontrolované, zúžené a zateplené popří-

padě dokrmené pro jejich dobrý rozvoj a chráněné před případnými jarními mrazíky.
Na přelomu  loňského a  letošního  roku proběhnulo v našem regionu celoplošné 

vyšetření  na mor  včelího plodu –  všude  s  negativním výsledkem. Také  jsme  jako 
každoročně léčili včely proti varoáze. Již z podzimu bylo jasné podle spadu roztoče, 
že to bude tentokrát tužší boj. Proto jsme po vzájemné dohodě zvýšili počet léčení 
a mnoho z našich včelařů využilo i léčení aerosolem pomocí parního vyvíječe. Přes 
všechnu snahu  jsme nedosáhli  loňských výsledků a  je na zvážení,  jak postupovat 
dál. Varoáza je pojmenování pro zamoření úlu roztočem velikosti klíštěte, česky je 
také kleštík pojmenovaný. Ten se přichycuje na včele a na ní cestuje mezi úly. Sa-
mice kleštíka zalézá do buněk ke včelím vajíčkům, kde snese svoje vajíčka a larvy 
a dospělci kleštíka pak zničí nebo poškodí plod malé včely. Takto dokáže tento latin-
sky jmenovaný Varroa destructor včelstvo úplně vyhubit.

V  letošním roce  jsme se sešli v počátku února po dvou  letech na přátelské vý-
roční schůzi, kde nás navštívil  také a o novinkách poinformoval předseda okresní 
organizace ČSV pan Miroslav Štěpán. Zároveň  jsme  také při  této příležitosti ode-
vzdávali měl na vyšetření varoázy, které nedopadlo nejlépe. Nyní v březnu jsme tak 
na společné poradě řešili, jak v letošním roce postupovat v léčení. Naši členové mají 
zkušenosti i s jinými preparáty, které budeme zřejmě muset zařadit do standardního 
léčení, protože kleštík získává v čase odolnost vůči již zavedeným léčivům. Nabízí se 
nejen varidol (účinná látka amitraz), ale také využití kyseliny mravenčí nebo šťavelo-
vé v kombinaci s Gabonem FLUM a různé možnosti aplikace odparem, anebo přímo 
fumigačním přístrojem Grifin.
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Děkuji také jednotlivým obcím za poskytované finanční prostředky, které letos vy-
užijeme v boji proti nebezpečnému kleštíkovi. Také uvažujeme o zakoupení parního 
lisu, který by výrazně zvýšil výtěžnost vosku ze souší v naší organizaci.
Článek je aktuální k datu uzávěrky Zpravodaje 1. 4. 2022.

Ing. Martina Ludvíková, předseda ČSV ZO Lično

Pohled zpátky do historie
záznamy čerpané z obecní kroniky
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Naši oslavenci
Jméno		 	 	 	 	 	Bydliště
91 let
Kollertová Hana    Ostašovice
87 let
Kulhavá Růžena    Lično
80 let
Dürrová Růžena    Radostovice
75 let
Bartošová Božena  Lično
Najmanová Ludmila  Lično
Vilímková Alena    Lično
70 let
Votroubek Jaroslav  Lično
Mleziva Miroslav    Radostovice
Voda Jan    Lično
60 let
Grundová Lenka    Ostašovice
Hlaváček Jiří    Ostašovice
50 let
Kutíková Halina    Radostovice
Hejnová Monika    Lično
Němec Josef    Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika 
Zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2022

Rozloučili	jsme	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Dostálová Olga  Ostašovice
Grunt Petr  Radostovice

Čest jejich památce!

Narodili se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Falta Jonáš  Lično
Hušek Patrik  Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Přistěhovali	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Šesták Václav  Lično
Fišerová Martina  Lično

S přáním krásného jara za SPOZ
ve spolupráci s obcí Lenka Podolská






