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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 31. 5. 2022

Nové kontejnery na sklo a plast

Nové kontejnery na sklo (zvony), které jsem objednal v únoru letošního roku, byly 
již dodány. Jeden kontejner na sklo je umístěn v Ostašovicích, další v Radostovicích 
a ostatní jsou v Ličně. Konkrétně jeden na Drahách, jeden na Hůrce u č. p. 119 a po-
slední v Ličně u hřbitova. Zároveň tam, kde jsou umístěny nové zvony na sklo, byly 
staré popelnice na sklo odstraněny. Prozatím je nastaveno, že kontejnery na sklo se 
budou vyvážet 1 x za 3 měsíce. 

Dále byla síť kontejnerů na plast rozšířena o další 3 kontejnery. Po jednom jsou 
umístěny v Radostovicích a Ostašovicích a poslední je v Ličně na Drahách. Stávající 
popelnice na plast žluté byly ponechány. Termíny svozu plastů zůstaly nezměněny.

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 2/2022 a č. 3/2022 

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

a p. Karel Joukl;
2. dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně“ firmu MADOS 

MT s. r. o. se sídlem Lupenice č. p.51, 51741 Kostelec nad, která podala nabídku 
ve výši 14.262.562,82 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

3. veřejnoprávní smlouvu s TJ Sokol Lično na poskytnutí finančních prostředků 
ve výši 60 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

4. darovací smlouvu s TJ Sokol Lično na finanční částku ve výši 15.000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

5. veřejnoprávní smlouvu s SDH Lično na poskytnutí finančních prostředků ve výši 
24 500 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

6. darovací smlouvu s SDH Lično na finanční částku ve výši 15.000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

7. rozpočtové opatření č. 4/2022.

a ukládá:
1. starostovi zajistit písemnou informaci o stavu lesů na území Lično (kolik těžba, 

výdaje, příjmy a stav lesa);
2. zastupitelstvu připravit pravidla pro užívání vinárny.

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično
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Oprava komunikace u okálů v Ličně

Zastupitelstvo obce Lično na veřejném zasedání dne 31. 5. 2022 schválilo doda-
vatele veřejné zakázky „Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně“ firmu MADOS MT s. r. 
o. se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, která podala nabídku ve výši 
14.262.562,82 Kč včetně DPH. S firmou byla podepsána smlouva a staveniště bylo 
předáno dnes tj. 1. 7. 2022 s tím, že rekonstrukce bude provedena nejpozději do po-
loviny listopadu 2022.

Myslím si, že je to dobrá zpráva, jelikož s ohledem na dotaci, kterou Obec Lično  
obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, musí být stavba hotova 
a zároveň požádáno o kolaudaci do konce roku 2022, aby mohla být dotace vyúčto-
vána. 

V této souvislosti si dovolím poznamenat, že se jedná zatím o nejvyšší dotaci,  
kterou obec získala. Přesné vyúčtování bude známo až po dokončení stavby.

Bc. Tomáš Vilímek,
starosta obce Lično          

Pozor změna svozu velkoobjemového odpadu 
7. 10. 2022 – 9. 10. 2022

Pozor změna svozu nebezpečného odpadu 
a elektroodpadu 

10. 10. 2022

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

 Schválení dodavatele veřejné zakázky – Rekonstrukce 
místní obslužné komunikace (MOK) u okálů v Ličně

Protože se jedná o významnou investici v naší obci, ráda bych nejprve uvedla krát-
kou rekapitulaci: V roce 2018 před volbami dal pan starosta Vilímek na vlastní pěst 
bez vědomí tehdejších zastupitelů vypracovat PD na rekonstrukci MOK tras A a B. 
Nové zastupitelstvo pak svým rozhodnutím nechalo v roce 2019 doprojektovat trasu 
C.
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V listopadu 2020 při seznamování s možností dotace nám bylo panem Vilím-
kem řečeno, že je celkový rozpočet 10mil.Kč na všechny tři větve. O měsíc poz-
ději nám pan starosta Vilímek, sdělil, že se k jeho velkému překvapení nejedná 
o 10milKč, ale o cenu bez mála 20mil.Kč a doložil to rozpočtem z roku 2019, který 
měl po celou dobu k dispozici – rozpočet na větve A, B a C. Větev C byla o 4mil.
Kč dražší než téměř totožná větev B. Zastupitelé tedy v prosinci 2020 pověřili 
starostu, aby projektantovi předal rozpočet k revizi. Když ještě na jaře 2021 tato 
revize neproběhla (projektant nebral dle slov pan starosty telefon, nereagoval 
na maily), kontaktovala jsem tedy projektanta, k revizi rozpočtu došlo během ně-
kolika dní a bylo nám řečeno, že je v rozpočtu na trase C chyba téměř 3mil.Kč. 
Vzhledem k navýšení cen mezi rokem 2019 a 2021 došlo k úpravě celkové ceny 
z téměř 20mil.Kč na 18mil.Kč.

Rozhodnutím zastupitelstva byla podaná na jaře 2021 žádost o dotaci jen na trasy 
A a B (rozpočtová cena 14,4mil.Kč), a to z důvodu, že dotace byla 80% uznatelných 
nákladů, maximálně však 10mil.Kč. Žádost byla úspěšná.

V září 2021 proběhlo 1. výběrové řízení, kdy se nepřihlásila žádná firma. V lis-
topadu 2021 proběhlo 2. výběrové řízení. Již od počátku jsme spolu s Ing. Marti-
nem Faltou zdůrazňovali, že cena vítězné firmy SOVIS je podezřele nízká. Starosta 
na veřejném zastupitelstvu informoval, že cena je v pořádku a že existuje doklad 
o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od firmy SOVIS. Když jsem požá-
dala o předložení tohoto dokladu, pan starosta řekl, že je u fi DABONA, která pro 
nás výběrové řízení  zpracovávala. Zastupitelstvo rozhodovalo podle informací pana 
starosty. V zápise z uvedeného zastupitelstva se však překvapivě dočtete, že firma 
SOVIS žádné vyjádření nedala.

V únoru 2022 firma SOVIS odstoupila od smlouvy z důvodu vyšší moci, a to odů-
vodnila neúměrným navýšením nákladů. Na zastupitelstvu v březnu nás pan starosta 
Vilímek o této skutečnosti informoval s tím, že situaci řešil s několika právníky a ti 
doporučují smlouvu ukončit. Na můj dotaz s kterými právníky nám odpověděl, že 
se dvěma a že si ale nepamatuje jejich jména. Písemné vyjádření zřejmě fiktivních 
právníků nám žádné nepředložil.

Proběhlo tedy třetí výběrové řízení, které obec stálo již potřetí 25tis.Kč. Nabídku 
podala pouze fi MADOS, která se účastnila také předcházejícího výběrového řízení. 
Za zmínku stojí, že jejich nabídka byla v listopadu 2021 na druhém místě v hodnotě 
12,1mil.Kč. Kdyby byla firma SOVIS vyloučená pro mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu, MADOS by byl schopný realizovat za cenu 12,1mil.Kč. Nyní je nová nabídková 
cena fi MADOS 14,2mil.Kč, což je o 15% (a tedy 2,1mil.Kč vyšší). Kdo tedy ponese 
zodpovědnost za navýšení ceny o 2,1mil.Kč?

Tato zakázka je od počátku protkaná neznalostí a polopravdami pana starosty  
Vilímka.
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Dotace, kterou obdržíme, není všude prezentovaných 10mil.Kč, ale pouhých  
8mil.Kč a ještě navíc není nároková, tzn., že jí nakonec nemusíme ani obdržet.

Ptám se tedy: Proč je od samotného počátku celá tato akce dělaná bez rozmyslu 
a vyhodnocení přínosu a potřebnosti pro obec? Odpovědí zastupitelů je, že je reali-
zovaná jen pro to, že toto byl jediný stavebně připravený projekt za 4 roky.

Aktualita: Dle zpráv od obyvatel žijících kolem MOK k okálům má výstavba začít 
v následujících dnech, počátkem července. Informace dostávají naši občané naho-
dile od lidí, kteří vytyčují nebo provádění nějaké přípravné práce na budoucím sta-
veništi – panuje zde nervozita, protože nikdo není informován o průběhu výstavby, 
termínech, zajištění parkování, přístupu k domům a podobně. Tyto údaje nemají ani 
zastupitelé.

 
Článek je aktualizovaný k datu uzávěrky Zpravodaje obce Lično 1. 7. 2022.

Ing. Martina Ludvíková,
zastupitelka Pro pohodu v naší obci

Ceny
vč. DPH

Cena
2019

Cena
2021

SOVIS
2021

MADOS
2021

MADOS
2022

Trasa A 
(k poldru) 11 306 428 11 972 310 6 237 055  8 450 299

Trasa B 
(2. cesta 
nahoru)

2 324 475 2 419 630 1 758 166  2 346 737

Trasa C 
(1. cesta 
nahoru)

6 275 845 3 555 888 2 596 560  3 465 527

Celkem 
trasa A a B 13 630 903 14 391 940 7 995 221  10 797 036

Celkem 
trasy A, B a C 19 906 748 17 947 827 10 591 781 12 145 697 14 262 563

neuznatelné 
náklady trasy 
A a B

    300 000

Dotace 
na trasu 
A a B

   - 8 397 629

Náklady 
obce vč. 
trasy C

    5 864 934
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Mateřská škola

Školní rok 2021/2022 skončil. Deset měsíců 
uteklo jako voda, rozloučili jsme se s předškoláky, 
popřáli jim hodně štěstí na jejich další cestě živo-
tem, zamkli školku prázdninovým klíčem a všichni 
si budeme užívat letních dnů plných slunce, vody, 
zábavy a odpočinku, abychom se v září společně 
sešli a přivítali nové kamarády. Aby poslední týdny 

prožité ve školce byly co nejpříjemnější, připravili jsme pro děti řadu akcí. 

Dubnový měsíc jsme zahájili pohádkou divadélka  JÓJO „Z rozkvetlé louky“. Ná-
sledovala ekologická pohádka „Jak zvířátka našla domov“ p. Šárky Vavřinkové.

Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí základní i mateřské školy v jarních měsí-
cích se mohly děti z mateřské školy zúčastnit plánovaného výletu v rámci Šablon III 
do ZOO Dvůr Králové n. L. Přednášku o životě šelem doplnila volná prohlídka ZOO.

Poslední dubnovou akcí byl rej čarodějů 
a čarodějnic na školní zahradě spojené 
s tradičním opékáním buřtů.

Květen jsme po nechtěné dvouleté  
odmlce odstartovali besídkou pro ma-
minky. Děti se na setkání velice těšily 
a za připravený program byly odměně-
ny zaslouženým potleskem. Jako dárek 
za besídku dostaly děti pohádku „Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký“ divadélka JÓJO.

Začátek června přinesl do školky krásný barevný týden – díky ochotě maminek za-
žily děti každý den ve školce jinak barevný (červený, modrý, žlutý, bílý (šedý) a zelený.
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Společně s MŠ Roveň jsme se vypra-
vili na školní výlet do ZOO Dvůr Králo-
vé n. Labem. Přestože některé děti byly 
v ZOO krátce po sobě, výlet se povedl 
a děti byly opět spokojené. V rámci pro-
jektového dne v mateřské škole – Šablo-
ny III se děti pod vedením lektora sezná-
mily s významem vody v přírodě, potřeby 
vody pro rostliny, zvířata i lidi. 

Další akcí byl malý výlet do rychnov-
ského Déčka, kde děti shlédly pohádku 

„Sněhurka“, prohlédly si prostory budovy a zvířátka, o které se děti v Déčku starají.

Poslední akcí v tomto škol-
ním roce bylo slavnostní šer-
pování předškoláků a pasování 
je na školáčky. Slavnostního 
odpoledne se zúčastnili nejen 
rodiče dětí, ale i paní učitelky 
ze základní školy a pan staros-
ta. Dětem, které dostaly šerpu, 
končí jedna etapa života. Čeka-
jí je noví kamarádi, nové paní 
učitelky, ale i povinnosti, zážitky 
a poznání. A tak všichni přeje-
me Nikolce Tomešové, Teovi 
Cenknerovi, Adámku Kuckirovi, 
Domčovi Pinkasovi, Kryštůfku 
Poslušnému, Tádíku Tomešovi 
a Kubíkovi Zapletalovi na nové 
cestě hodně úspěchů a štěstí.
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Kromě dětí se s naší školkou rozloučila i paní učitelka Hanka Stejskalová, která  
odchází do důchodu. Děkujeme za krásných 22 let strávených v naší školce a přeje-
me jí hodně radostných chvil v další životní etapě.

Ve školkách a školách bývají často letní prázdniny využívány k opravám, přestav-
bám a rekonstrukcím. Tak je to letos i v naší školce. Firma Laguna s.r.o. Solnice bude 
provádět rekonstrukci sociálního zařízení, a tak se děti mohou těšit na úplně novou 
umyvárnu. Čekají na ně nové záchody, umyvadla, sprcha, vše ve veselých barvách.

Z toho důvodu se v omezeném režimu školka stěhuje po dobu rekonstrukce do bu-
dovy ZŠ, kde bude využívat prostory školní družiny.

I my, učitelky a provozní zaměstnanci mateřské školy přejeme všem dětem, rodičům 
i čtenářům Zpravodaje krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a odpočinku.

Jana Francová, učitelka MŠ

Ze základní školy

Za školním rokem 2021/2022 tiše zaklaply vchodové dveře. 
Nejprve jimi vyběhli naši školáci, 36 usměvavých a spokoje-
ných dětí, které si odnášely vysvědčení s výsledky své prá-
ce. Velká většina z nich prospěla s vyznamenáním. Za nimi 
procházeli pedagogičtí pracovníci s pocitem zodpovědně vy-
konané práce, v náručí krásné květinové dary a v myšlenkách 
možná malý stín smutku, protože jsou zase o rok moudřejší…

Poslední opustila školní budovu paní školnice, jako vždy prošla všechny třídy, 
zkontrolovala uzavřená okna, vypnuté elektrické spotřebiče, uzamkla dveře  
– a prázdniny mohly začít.

Školní rok 2021/22 s sebou přinesl spoustu úkolů a povinností; ve vzduchu se 
vznášela otázka možné distanční výuky v souvislosti s Covidem. Naštěstí se tomu 
tak nestalo, nicméně jsme se nevyhnuli pravidelnému testování žáků i dospělých 
antigenními testy a zvýšené administrativní zátěži s ním spojené. Zjara roku 2022 za-
čala válka na Ukrajině a i my jsme se museli připravit na možnou situaci s příchodem 
ukrajinských dětí do naší školy. K 30. červnu máme ve školní matrice jednu dívenku, 
která postoupila s dalšími spolužáky do 2. ročníku.

Celkové zhodnocení právě ukončeného školního roku bude zpracováno ve výroční 
zprávě o činnosti školy do konce měsíce října. Dnes připomenu ve zkratce důležité 
momenty posledního čtvrtletí, z nichž byla většina již zveřejněna na webu a face-
booku naší školy.

DUBEN
Velikonoční beseda na téma tradice svátků jara, barvení kraslic a setí obilí ve ŠD
Velikonoční stezka okolo Lična se zajíčkem Edou – pro veřejnost – připravila  
L. Tomášová
Den čarodějů a čarodějnic – opékání párků, čarodějné tvoření, míchání lektvarů
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KVĚTEN
Šablony 3 - projektové dny v ZŠ – květinové truhlíky maminkám k jejich svátku
Šablony 3 - sdílení zkušeností pedagogů jiných škol – návštěva v ZŠ a MŠ Slemeno 
- Synkov
Účast školáků v přírodovědné poznávací soutěži ve znalosti rostlin – ZŠ Potštejn 

ČERVEN 
Exkurze do Babiččina údolí – oživlé postavy – dárek ke Dni dětí
Noc kostelů /Lično/ s kulturním vystoupením žáků ZŠ – týmová práce 
Výroba tabla absolventů v námořnickém duchu – zajistila M. Laliová
Školní exkurze /starší žáci Praha / - setkání se starobylými památkami, návštěva 
Muzea strašidel, střídání hradní stráže a nákup suvenýrů. Děkujeme naší průvodkyni 
paní Marii Zárybnické za skvělou přípravu a vedení této akce.

Školní exkurze /mladší žáci/ -  Galerie 
moderního umění Hradec Králové
Přespání zájemců v rychnovském Déčku 
včetně nabídky rozmanitých aktivit – za-
jistila M. Laliová
Sportovní lehkoatletická soutěž – ZŠ Pot-
štejn – medailové umístění našich chlap-
ců – S. Procházka – L. Plašil – M. Konva-
lina – V. Kollert – J. Pšenička. Chlapcům 
děkujeme za reprezentaci školy!!!

Sportovní dopoledne plné her a sou-
těží pro děti MŠ a mladší žáky – zor-
ganizovali žáci 4. a 5. ročníku, vedení  
M. Nováková a P. Červená

Výroba maličkostí a upomínkových 
předmětů na Ličenskou pouť – žáci a pí 
učitelky M. Laliová, M. Nováková, L. To-
mášová

Společný piknik – dešťová varianta 
v prostorách ŠD – společné vyhodnoce-
ní celého školního roku a tipy pro nad-
cházející rok 22/23 – organizace a za-
jištění pohoštění M. Nováková. Finanční 
prostředky jsme obdrželi jako odměnu 
ve výši 700 Kč z celoročního třídění od-
padů.

Významnou akcí se stalo závěrečné 
vyřazování absolventů 5. ročníku naší 
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ZŠ, kteří přecházejí do 6. roč. na plně organizovanou školu do Rychnova n. Kněžnou. 
Komorní setkání žáků, zaměstnanců celé příspěvkové organizace, rodinných přísluš-
níků a pana starosty se uskutečnilo ve čtvrtek dne 23. 6. 2022 v prostorách naší ŠD. 
Bylo jich pět – Tom Burket, Máťa Padrián, Irenka Nováková, Vanda a Natka Váňovy. 
Všichni se dokázali představit a sdělit několika větami, které předměty je baví, jaké 
mají koníčky a na kterou školu přecházejí. Poděkování z naší strany patří taktéž je-
jich rodičům a bezproblémové spolupráci s nimi během let 2017 – 2022.

Nový školní rok 2022/2023 zahájíme 
s řadou personálních změn. Ráda bych 
proto poděkovala stávajícímu kolektivu 
všech zaměstnanců ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD 
za snaživou a zodpovědnou práci pro 
bezproblémový chod příspěvkové orga-
nizace.

Já sama předávám pomyslné žezlo ře-
ditelky školy po 27 letech (1995 – 2022) 
své kolegyni Bc. Míle Laliové, která byla 
vybrána v konkurzním řízení do této 
funkce. Mezi vedoucí zaměstnance na-
stupuje pí Petra Červená, DiS., a to jako vedoucí ŠJ a pomocná kuchařka. Hlavní 
kuchařkou zůstává pí Miroslava Hovorková. Vedoucí učitelkou MŠ pak pí Jana Fran-
cová. Ve ŠD bude nadále pracovat Bc. Michaela Nováková, kterou čeká i dálkové 
VŠ studium učitelského směru. V pedagogickém sboru ZŠ nastoupí dvě plně kvalifi-
kované paní učitelky, které nahradí K. Teplou a L. Tomášovou; v MŠ odchází pí Stej-
skalová a nastupuje pí S. Kopecká, DiS. Asistentkou pedagoga zůstává pí Kateřina 
Špirková, DiS. O pořádek obou školních budou nadále pečovat pí Jana Hovorková 
a pí Marcela Šrámková.

Všem přeji zejména pevné zdraví, hodně zdaru a elánu, aby je práce s dětmi a pro 
děti naplňovala a přinášela zejména radost.

Závěrem připojuji Vám všem, čtenářům Zpravodaje, přání příjemně prožitého léta 
a zaslouženého odpočinku na horách či u vody, v Čechách i ve světě.  

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka ZŠ a MŠ Lično

TJ Sokol Lično

BRAŇÁČEK
V sobotu 18. 6. se uskutečnil již 3. ročník BRAŇÁČKU což 

je asi dvoukilometrový závod s 18 překážkami (obdoba Gla-
diátor race), kterého se zúčastnilo 38 dětí, ty byly rozděleny 
do tří kategorií (do 6 let, 6 – 10 let a 10-15 let) a 16 dospělých. 
Pro všechny závodníky byly v cíli připraveny medaile, banány 

a palačinky, pro děti pak ještě kinder vajíčko. Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli 
s organizací, ať to bylo u grilu, za barem, na překážkách, …. Bez Vás bych to nešlo, 
děkujeme.
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LIČENSKÁ POUŤ
Sen se stal skutečností a v Ličně se 

znovu po mnoha letech probudila pouť. 
Začala poutním průvodem za do-

provodu motýlích chůdařů od našeho 
kostela, kde se sešla spousta dětí s ro-
diči. V sokolském areálu byly připrave-
ny spousty atrakcí pro všechny věkové 
kategorie (labutě, střelnice, kolotoče, 
skákací hrady, siloměr s kladivem,…). 
Ti nejmenší si mohly projít zábavnou 
soutěžní cestu a na konci si vytočit od-
měnu na kole štěstí. Ve 13:00 a v 16:00 
pro ně byla připravena loutková divadél-
ka O červené karkulce, a Jak šlo tele 
do světa. V mezidobách divadlo Emillion 
na chůdách bavilo lidi motáním zvířecích 
balónků či házením kroužků na dřevěné 
meče. I soutěž v přetahování provazu 
vyhrály děti proti dospělým a dostaly na-
nuky, pro které s jásotem běžely do naší 
cukrárny. 

Od 18h si děti zaskotačily na Disko 
tryskou diskotéce a od 21h patřil parket 
dospělým, kde DJ Jiří Hejčl pouštěl nej-
větší hity 80. a 90. let. 

Po celou dobu pouti bylo možno za-
koupit si na řemeslném jarmarku drob-
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nosti pro radost, popřípadě si 
zkusit vyrobit svůj vlastní výro-
bek v tvořivých dílničkách. Celý 
den byli přítomni záchranáři ze 
SAR, měli sebou i úžasného psí-
ho pomocníka. 

Občerstvení bylo rozmanité. 
Na grilu se opékala krkovice, po-
dával se guláš, párky v rohlíku, 
klobásy, a nechyběly dokonce 
pouťové langoše.

Sladké domácí dobroty a ko-
láče všeho druhu se zase prodávaly v cukrárně. V nabídce též byly děvčaty připrave-
né jahodové knedlíky, ozdobené vafle, koktejly a zmrzlinové poháry. 

Vaše pozitivní ohlasy jsou neskutečné a moc za ně děkujeme, protože to je ten 
hlavní motor tvořit něco dál.  Těšte se na fotografie, které budou zveřejněny na webo-
vých stránkách Sokola. Děkujeme naprosto všem, kteří se zapojili svými silami či 
finančně do příprav a organizace této slavnostní události.

Finanční pomoc poskytli: Obec Lično, RENOVA, UNIPRINT, AGRICO, SANAP, 
EUROPRIT – PRAHA, Martin Javůrek – Dobruška, Dušan Doležal – Ostašovice, 
PUJAMI – Michelovi, Konvalinovi – Lično, Jiří Truhlář – Lično, TEKRA, BEAS, Eva 
Hejnová – Lično, www.papirnictvidekorace.cz, Střechy – M. Šesták

NOHEJBAL
Ve stejný den, jako proběhla pouť, tedy 2. 7. 2022 se uskutečnil 37. ročník nohej-

balového turnaje trojic. Letos se zúčastnilo stejně jako vloni 9 týmů. Změna oproti 
loňsku byla ta, že se hrálo systémem každý s každým. Nejlépe se vedlo týmu LIČNO 
ve složení Michal Jindra, Zdenda Schod a Pepa Zárybnický. Ti za celý turnaj nepo-
znali hořkost porážky a po zásluze zvítězili. 

Děkujeme sponzorům, kterými byli pro letošní ročník:
Obec Lično, Sokol Lično, BEAS Lično 

– pekárna, UNIPRINT Rychnov n. Kn. – 
tiskárna, TEKRA Lično – výkrm brojlerů, 
SANAP Kostelec n. Orl. – prodej dřevo-
obráběcích strojů, HDB Vamberk – síť 
čerpacích stanic, Stavebniny Morávek  - 
Kostelec nad Orlicí, Dapi – prodej obuvi

PODĚKOVÁNÍ
Určitě si dovedete představit nároč-

nost příprav na uvedených akcí (hlavně 
tedy Ličenská pouť dala zabrat) ať již 
po stránce organizační, pracovní, časo-
vé, ale i finanční. Děkujeme, že se najdou 
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mezi Vámi tací, kteří přiloží ruku k dílu, a díky tomu se můžeme společně setkávat  
v našem areálu na takovýchto akcích. 

V rámci elektroinstalace v areálu TJ bylo třeba vybudovat nový rozvaděč, aby se 
dala zvládnout energetická náročnost takovýchto velkých akcí.

Všem, kteří se na našich akcích podíleli, ještě jednou moc děkujeme.
I. Mertová, F. Talavašek, H. Plašil

SDH Lično

Dne 7. 5. 2022 se konalo okrskové kolo v požárním sportu, 
které tento rok bylo na pozemcích obce Byzhradec. Po 3leté 
pauze jsme svolali poradu, určili tým a s novým vybavením jeli 
poměřit síly s hasiči okolních vesnic. Štafeta 4x100m nám vyšla 
opět na jedničku a po této disciplíně jsme byli na 1. místě… Bo-
hužel při požárním útoku jsme měli technické problémy a tak tým 
SDH Lično skončil na konečném 4. místě.

Kvůli smůle z okrskové soutěže jsme se rozhodli, že se přihlá-
síme i na okresní soutěž ve Vrbici, která se konala začátkem června. Na poslední 
chvíli jsme se museli odhlásit, jelikož jsme nesložili plný počet závodníků, který je pro 
okresní kolo povinný.

Rádi bychom Vás informovali o soše 
Floriána, která prošla vizuální renovací, 
a od nového měsíce ji budete moci vi-
dět v plné své kráse ve vitrínce v místní  
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Noc kostelů 2022 v Ličně

Vážení přátelé.
Bylo mi velkou ctí přivítat mnohé z vás  10. června 2022 v našem ličenském kostele 

Zvěstování Páně. Letos proběhl již 14. ročník Noci kostelů, ve které bylo zapojeno 
více než 1700 kostelů po celé České republice. V Ličně se společně sešli a vystou-
pení připravili již po sedmou sezónu.

Náš program také poprvé zahájil hlas zvonu, který se nám podařilo zrekonstruovat 
a elektrifikovat v loňském roce, stejně jako zvony v Radostovicích a Ostašovicích 
a od loňského adventu nás svým zvukem upozorňují na čas oběda a klekání.

Nejprve jsme na půdě našeho kostela přivítali smyčcový soubor Orecchie picco-
le z rychnovské ZUŠ, se kterou spolupracujeme řadu let. Společně jsme vyslechli 
skladby, které nacvičily děti spolu s paní učitelkou Hankou Sedlákovou. Měli jsme 
také možnost si s nimi zanotovat.

Motto letošní Noci kostelů znělo: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou 
NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ Autor tohoto žalmu popisuje svoje soužení, které 
na něho doléhá: výčitky a nepravosti, smutek a samota, touha po Bohu. V těchto 
chvílích se autor ptá: Bože, proč na mě zapomínáš? Proč je má duše smutná? …
Někdy máme i my podobné otázky: PROČ?, kterými se obracíme na Boha. Posilou 
může být radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné spojená i s návštěvou v chrámu. 
Bůh se s námi může setkat v kráse našeho kostela, v kráse bohoslužby, ale i v na-
šich životních zkušenostech, slabostech i radostech, v našem kraji, v našich domo-
vech. A právě tomuto tématu jsme věnovali další program, který jsme propojili s naší  

hasičské zbrojnici. Velké dík patří  
Tomášovi Jarkovskému, který tuto soš-
ku dobrovolně ve volných chvílích pře-
dělával.

 Dále bychom Vás chtěli srdečně po-
zvat na Posvícenskou zábavu, která se 
bude konat 27. 8. 2022 u hasičské zbroj-
nice v Ličně. V odpoledních hodinách 
bude připraven program pro děti v po-
době skákacího hradu, naučné stezky 
a malování na obličeje… Po celou dobu 
akce Vám budeme nabízet dobré pití, gri-
lované jídlo a pochoutky. Večer se může-
te těšit na taneční zábavu za doprovodu 
kapely J. K. Band. Přesnější informace 
a program akce bude včas sdělen přes 
sociální sítě či plakáty.

Těšíme se na Vás!
Podolský Matouš 
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Základní školou. Česká klasika, to je myšlenka, námět, který jsme společně zvolili. 
Věřím, že stejně jako mne na srdci potěšily a možná i v očích slzami zalechtaly pís-
ničky a zejména básničky o naší krásné zemi a domově.

Dětem za jejich krásné a dojemné vystoupení děkujeme. A samozřejmě velké po-
děkování patřilo také paním učitelkám, které vystoupení s dětmi připravily: paní ředi-
telce paní Martě Kopecké a členkám pedagogického sboru paní Kateřině Teplé, Lucii 
Tomášové, Míle Láliové a Míše Novákové.

Další vystoupení si připravili Martin a Václav Brandejsovi. Na kytary nám zahráli 
písně současného českého skladatele Ctibora Sussera. Svojí skladbou nás potěši-
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la violoncellistka Johanka Ludvíková v duetu spolu se svojí paní učitelkou Hankou 
Sedlákovou.

Naši pravidelní diváci věděli, že je ještě čekalo vystoupení našeho hudebního sbo-
ru. I my jsme se drželi pouze českých písní a pevně věřím, že jste při jejich poslechu 
zažili stejnou radost jako my při zpěvu.

Po vystoupení byla připravena také již tradiční ochutnávka mešních vín a oplatek, 
které jsou o mších proměňovány v tělo a krev páně a byla možnost zapálit svíčku 
na dobrý úmysl a své blízké.

Pozdrželi jsme se po skončení společně a nechali v sobě doznít tóny krásného 
večera.

Je mi nevýslovným potěšením, že se nám stále daří organizovat takovéto krás-
né a příjemné události, kulturní akce, kde se můžeme všichni potkat a strávit spolu 
pohodový čas. Také jsem ráda, když se nám postupně daří opravovat náš kostelík, 
tak jako se v loňském roce podařila rekonstrukce malé věže tzv. sanktusníku – nyní 
ještě čekáme na dokončení montáže hromosvodu a mám před sebou výměnu střešní 
krytiny a doufejme i oken.            Martina Ludvíková, za organizátory Noci Kostelů

Včelaři - Český svaz včelařů, základní organizace Lično

Český svaz včelařů oslavil v tomto roce již 150 let 
své existence. K datu 18. 5. 2022 vyšla příležitostná 
poštovní známka k tomuto výročí a na 20. květen při-
padá Světový den včel.  Oslavami se prolínala věta: 
Český svaz včelařů je tu již 150 let pro své včelaře, 
včelaři tu jsou pro své včely a včely jsou tu pro nás 
všechny.

Včelařské práce, hlavně medobraní je v plném 
proudu. My včelaři sklízíme „plody“ své celoroční prá-
ce a starosti o své včely. Základní dělící čarou mezi 
starým a novým včelařským rokem je však slunovrat. 

Včelstva se začínají připravovat na blížící se zimu, matka ploduje méně, přinášejí se 
poslední zásoby a včely začínají vyměňovat letní, krátkověké včely za zimní, dlou-
hověké, které budou zárukou zdárného přežití. V polovině července bude ukončené 
medobraní a nastane čas přikrmení včelstev a léčení.

Nyní přes léto po posledním letošním stáčení budeme léčit opět po dvou letech 
gabonovými pásky. O výdeji léčiva budu naše členy informovat zase standardně 
prostřednictvím SMS svoláním členské schůze – předpokládám, v první polovině 
července. O investicích do vybavení na podporu léčení nebo k ulehčení práce roz-
hodneme na členské schůzi.

 Děkuji také jednotlivým obcím za poskytované finanční prostředky, které letos opět 
využijeme v boji proti nebezpečnému kleštíkovi.

Článek je aktuální k datu uzávěrky Zpravodaje obce Lično 1. 7. 2022.
Ing. Martina Ludvíková,

předseda ČSV ZO Lično
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TEMA Club, z. s.

Tak za sebou máme další školní rok. 
Rok, který se pro nás nesl nejen v duchu  
angličtiny, němčiny a španělštiny, ale i kroužku flétničky, deskovek, nejrůznějších 
přednášek, minikin, ale taky obnovování tradic. Na závěr školního roku jsme chtěly 
děti překvapit něčím speciálním, a proto jsme se rozhodly pro ně připravit odpoledne 
plné angličtiny v podobě stezky s úkoly a překvapením na závěr. Děti krásně plnily 
úkoly, užily si spoustu srandy a my se na ně budeme těšit zase další školní rok! 

 
 Toto čtvrtletí se toho událo opravdu hodně, ale rády bychom zmínily především 
stavění a kácení máje. Májka se stavěla a kácela poprvé od roku 1968!! Tuto krásnou 
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tradici se nám ale podařilo obnovit jen 
díky velké ochotě místních mužů, kteří 
se o celý proces báječně postarali - tím-
to jim chceme moc poděkovat, vážíme 
si toho. Velké díky patří i vám všem, 
kteří jste se na akci zastavili a pomohli 
vytvořit tak krásnou atmosféru a přede-
vším skvělým hudebníkům, kteří zajis-
tili bezkonkurenční hudební doprovod 
u večerního táboráku. Věříme, že se 
nám tradici podaří udržet a rok od roku 
zdokonalovat!

Přejeme všem krásné léto!
Za TEMA Club Mája a Terka

Trocha poezie na léto neuškodí

 JIŘINY
 Jiřiny, jiřiny

mé milé květiny
rostou pod okny,

mé milé nevoní
tyhle ty květiny.

Má rada růžičky
pichlavé kytičky
co pěkně voní.

POD HVĚZDNOZ OBLOHOU
Toulám se krajinou

s krosnou přes rameno,

jsem tulák 
toulající se časem

procházející městem.

V kapse ani haléř nemám
v samotě úkryt hledám,

Jsem tulák
toulající se časem.

S kloboukem do čela
pak šťastný jsem,

sám pod hvězdnou oblohou.

RYBÁŘ
U Opočna na Broumaru

chytil rybář vodníkovu dceru,

když mě pustíš rybáři
splním já ti přání tři.

Jak se přálo
tak se stalo,

první přání vysloveno
a pak druhé i to třetí.

U rybníka na Broumaru
houpe rybář svojí dceru. Jan Dawidko



20

Pohled zpátky do historie
záznamy čerpané z obecní kroniky



21



22



23

Naši oslavenci
Jméno		 	 	 	 	 	Bydliště
99 let
Tomeš Bohuslav  Radostovice
93 let
Matějková Marie  Lično
88 let
Truhlář Josef  Lično
85 let
Jehličková Marie  Lično
Martinec František Ostašovice
82 let
Truhlářová Marie  Lično
80 let
Šípek Alois  Lično
Petržílek František Lično
Janeček Miroslav  Radostovice
Samková Růžena  Lično
75 let
Malina Stanislav  Lično
Tomasová Marie  Lično
Horký František  Lično
70 let
Štěpán Miloslav  Lično
Tomas Josef  Lično
50 let
Jarkovská Marie   Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika 
Zpráva SPOZ za 2. čtvrtletí 2022

Rozloučili	jsme	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Krb Josef Lično

Čest jeho památce!

Narodili se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Ludvík Ondřej Lično

Přejeme mu hodně zdraví
a spokojenosti!

Přistěhovali	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Konvalinová Lucie Lično
Kalmusová Petra Ostašovice
Nízký Tomáš Ostašovice

S ohledem na to, že v naší obci čekáme 
další přírůstky během léta, proběhne Ví-
tání občánků v neděli 18. září. Všichni 
rodiče budou zavčas informováni.

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