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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 20. 10. 2022

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. zprávu předsedajícího o průběhu a výsledcích voleb do Zastupitelstva obce Lično;
2. složení slibu zastupitelů obce Lično;
3.  jmenování sociální komise: předsedkyně Lenka Podolská, členky: Lenka Dostálo-

vá, Mgr. Marta Kopecká, Dagmar Tomešová, Marta Tomešová, Miloslava Tomešo-
vá, Eva Vodová; odměna členkám 0 Kč;

4. že dne 26. 9. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Lično 
a stavební firmou MADOS s. r. o.;

5. odložení bodu: Schválení prodeje pozemku – schválení smlouvy o prodeji nemovitosti 
na následující zasedání;

6. odložení bodu: Schválení směny pozemků na následující zasedání;
7. rozpočtové opatření č. 7/2022 a 8/2022.

a schvaluje:
1. program ustavujícího zasedání, upravený o tyto změny: Bod č. 8 - Schválení pod-

pisu dodatku č. 1 – zastupitelstvo tento bod nebude schvalovat, pouze brát na vě-
domí. Bod č. 12 - Schválení poptávkového řízení na výsadbu stromů – vypouští 
se z programu. Bod č. 13 – změna bodu jednání Schválení převodu přeplatku pří-
spěvkové organizace za plyn do rezervního fondu. Doplnění k Bodu č. 15 – Schvá-
lení rozpočtového opatření č. 9/2022 a návrhovou komisi pro přípravu usnesení 
ve složení Ing. Martin Falta a Karel Joukl;

2. způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním;
3. funkci starosty jako uvolněnou a funkci místostarosty jako neuvolněnou;
4. do funkce uvolněného starosty Ing. Martinu Ludvíkovou, nar. 10. 5. 1976, bytem 

Ostašovice 6, počtem hlasů 6 (šest);    
5. do funkce neuvolněného místostarosty Karla Joukla, nar. 10. 4. 1973, bytem Lično 

22, počtem hlasů 9 (devět);        
6. pověření starostky obce Ing. Martiny Ludvíkové zastupováním obce ve volebním 

období 2022 - 2026 v dobrovolném svazku obcí: Mikroregion Rychnovsko, Svazek 
obcí Dřížná, Vodovodní svaz Císařská studánka a Svazek obcí Dolní Bělá a zá-
jmových sdruženích: Sdružení SPLAV, o. s. a Euroregion Glacensis;

7. finanční výbor ve složení: předseda: Ing. Martin Falta, členky: Bc. Jana Červinko-
vá, Ing. Martina Šestáková;

8. kontrolní výbor ve složení: předsedkyně Monika Hejnová, členové Jan Burket, 
p. Martin Šesták,

9. zástupce obce do školské rady Základní školy a Mateřské školy Lično Ing. Jana 
Bašeho;

10. měsíční odměnu neuvolněných členů zastupitelstva:
neuvolněný místostarosta 5.000 Kč
předseda výboru – zastupitel 2.500 Kč 
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člen výboru - zastupitel 2.000 Kč
člen výboru 500 Kč
   odměna bude poskytována čtvrtletně
neuvolněný člen zastupitelstva 1.500 Kč
předsedkyně sociální komise 1.000 Kč  

Odměna bude poskytována ode dne 20. 10. 2022.
 V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce 
bude odměna poskytována od 1. dne měsíce následujícího po vzniku mandátu, v pří-
padě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí náleží odměna od 1. dne 
měsíce následujícího po zvolení (jmenování) neuvolněného člena zastupitelstva 
do příslušné funkce.
 Souběh funkcí: Při kumulaci výkonu funkcí neuvolněného místostarosty a funkce 
předsedy výboru, nebo člena výboru zastupitelstva, nebo zvláštního orgánu obce 
se vyplácí pouze odměna za jednu z těchto funkcí dle toho, za kterou náleží nejvyšší 
odměna;
11. místostarostu obce jako osobu určenou pro schvalování cestovních náhrad sta-

rosty;
12. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-    2022052 SOBS VB/2 s ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje sta-
rostku k podpisu smlouvy;

13. zrušení obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z ne-
movitostí ze dne 27. 7. 1996;

14. převod přeplatku příspěvkové organizace za plyn v celkové výši 11.369,45 Kč 
do rezervního fondu příspěvkové organizace s použitím na úhradu energií;

15. určeným členem zastupitelstva - tj. „určeným zastupitelem“ pro spolupráci s úřa-
dem územního plánování na územně plánovací činnosti obce Ing. Martinu Lud-
víkovou;

16. rozpočtové opatření č. 9/2022;
17. podání žádosti o dotaci na uvedený štěpkovač z dotace PRV 2014-2020, 15. kolo 

žádostí, Min. zemědělství, 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství;
18. nákup sypače POMAROL PS 200.

Ing. Martina Ludvíková, starostka obce Lično

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 3. 11. 2022

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
ZO bere na vědomí ́kontrolu plnění usnesení ́a úkolů z 1. zasedání ZO.
a schvaluje:
1. program zasedání, upravený o tyto změny: doplnění Bodu č. 3 - Schválení bez-

úplatného převodu pozemků z majetku KHK na Obec Lično – chodník s lávkou 
a chodník od schodů k rybníku. A schvaluje návrhovou komisi pro přípravu usne-
sení ve složení Bc. Jana Červinková a Jiří Knopp.
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2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Lično a stavební firmou MADOS s. r. o. 
a pověřuje starostku k jeho podpisu.

3. bezúplatný převod pozemků 
p.č. 699/25 (ost. plocha – ost. komunikace) o výměře 61 m2, 
p.č. 699/26 (ost. plocha – ost. komunikace) o výměře 39 m2,  
p.č. 699/27 (ost. plocha – ost. komunikace) o výměře 18 m2 a 
p.č. 699/28 (ost. plocha – jiná plocha) o výměře 107 m2 oddělených geometrickým 
plánem č. 371-56/2022 z původního pozemku p.č. 699/17 a pozemku 
p.č. 3720/2 (ost. plocha – ost. komunikace) o výměře 190 m2 odděleného geome-
trickým plánem č. 371-56/2022 z původního pozemku p.č. 3720, a dále pozemků  
p.č. 727/14 (ost. plocha – silnice) o výměře 247 m2 a 
p.č. 727/15 (ost. plocha – silnice) o výměře 7 m2 oddělených geometrickým plá-
nem č. 353-104/2018 z původního pozemku p.č. 727/1,  vše v k.ú. Lično z majetku 
Královéhradeckého kraje do majetku obce Lično a dále schvaluje tuto podmínku: 
Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kte-
rým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účin-
ků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo 
k předmětu daru třetí osobě a o předmět daru bude přinejmenším po tuto dobu 
řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky a veřejnou zelení 
v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nebude využívat ke komerčním či 
jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům neposkytne. Tento zákaz se 
v souladu s § 1761 občanského zákoníku nezřizuje jako právo věcné.

Ing. Martina Ludvíková, starostka obce Lično

Slovo starostky

Vážení spoluobčané, milí sousedé.
Ráda bych z tohoto místa a teď mohu i napsat i nové  

pozice poděkovala všem občanům. Poděkovat těm, kteří 
nám dali svojí důvěrou šanci a příležitost dokázat, že neu-
míme jen kritizovat a že jste nám dali možnost svojí prací 
a nadšením mnohé změnit, zlepšit a dotáhnout.

Plánujeme nové www stránky obce, udržovat jejich aktuál-
nost. Včas a přehledně vás informovat o dění v obci. Pořádat 
akce spolu se spolky a lidmi, kteří mají zájem něco pro obec dělat. Ráda bych také 
obnovila činnost osadních výborů v Radostovicích a Ostašovicích.

V současné době se nám podařilo úspěšně ukončit stavbu místní obslužné komu-
nikace K okálům v Ličně, čeká nás kolaudační řízení a vyúčtování dotace. Ke konci 
října jsme podali žádost o dotaci na štěpkovač, budeme mít v obci sypač za traktor 
pro zimní údržbu silnic. Aktivně řešíme energie v obci vč. modernizace veřejného 
osvětlení. V současné době musíme dotáhnout  vyúčtování dotace na opravu sociál-
ního zařízení, započít dotačně podpořenou výstavbu bezpečného přechodu u školy 
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v Ličně. Také nás čekají dotační výsadby stromů, kteréžto výsadby především ovoc-
ných stromů sama velmi podporuji. Je před námi spousta práce a plánů, se kterými 
-  jak pevně věřím - se zdárně vypořádáme.

 
Protože nás však nyní čekají advent a Vánoce – dovoluji si vám všem popřát klid 

a pohodu ve vašich domovech a spoustu krásných setkání v tomto i následujícím 
roce 2023.

Přeji pokojné dny, hodně zdraví a štěstí. Těším se na naše společná setkání.
Vaše starostka Ing. Martina Ludvíková

Organizační struktura obce ve volebním období 
2022-2026

Starostka  
Ing. Martina Ludvíková

Místostarosta 
Karel Joukl

Zastupitelstvo 
Bc. Jana Červinková
PRO POHODU V NAŠÍ OBCI 
Ing. Martin Falta
PRO POHODU V NAŠÍ OBCI 
Monika Hejnová
PRO POHODU V NAŠÍ OBCI 
Karel Joukl
PRO POHODU V NAŠÍ OBCI 
Ing. Martina Ludvíková
PRO POHODU V NAŠÍ OBCI 
Ing. Jan Baše, Obyvatelé pro obec 
Jiří Knopp, Obyvatelé pro obec 
Bc. Tomáš Vilímek, Obyvatelé pro obec 
Mgr. Josef Zárybnický
Obyvatelé pro obec

Finanční výbor 
Ing. Martin Falta, předseda 
Bc. Jana Červinková, člen 
Ing. Martina Šestáková, člen

Kontrolní výbor 
Monika Hejnová, předsedkyně 
Jan Burket, člen 
Martin Šesták, člen

Sociální komise 
Lenka Podolská, předsedkyně
členky
Lenka Dostálová 
Mgr. Marta Kopecká 
Dagmar Tomešová 
Marta Tomešová 
Miloslava Tomešová 
Eva Vodová

Zástupce obce do školské rady
Základní školy a Mateřské školy Lično
Ing. Jan Baše

Kronikář/ka  
dloouhodobě neobsazeno

Účetní obce  
Renata Šedová

Technické služby 
Roman Samek 
Helena Rouhová 
Josef Mejtský 
Milan Malý
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Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně

Počátkem listopadu byla dokončena jedna z největších stavebních zakázek  
v novodobé historii Lična. Celá tato akce byla zahájena na svém počátku již v roce 
2017, kdy byl zpracovaný projekt na trasy A a B. V roce 2019 byla doprojektována 
trasa C a komplet naceněny rozpočty všech tří tras. V průběhu roku 2020 a 2021 
pak došlo k odstranění chyb v rozpočtu a žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní 
rozvoj. Samotná realizace započala trochu nešťastně, kdy se vybíral dodavatel stav-
by třemi výběrovými řízeními, avšak vítězná stavební firma MADOS dostála svým 
závazkům a dílo bylo v průběhu července až listopadu 2022 úspěšně zrealizováno.

Náklady samotných stavebních prací jsou 14,1mil.Kč, výslednou výši dotace v této 
chvíli kompletně neznáme, ale bude se jednat o částku pohybující se okolo 7,5mil.Kč. 

Nyní nás čeká zahájení kolaudačního řízení, které by mělo odstartovat do kon-
ce roku, samotná kolaudace musí být ukončena nejpozději v dubnu 2023. Pro náš 
přehled provedeme také kompletní vyúčtování celé zakázky včetně všech přidruže-

ných nákladů, jako jsou projekční prá-
ce, práce technického dozoru stavby 
a práce fi DABONA, která pro nás tuto 
dotaci zpracovává apod. S tímto vás 
seznámíme v následujícím Zpravoda-
ji. To již také budeme vědět, jak jsme 
se popasovali s kolaudací a jakou výši 
dotace obec obdrží.

Nyní bych ještě těm, kteří nové ulice 
neviděli, ráda ukázala, jak vypadají uli-
ce nyní v době předání. Fotky byly po-
řízeny panem Miroslavem Pavlíčkem.

Ing. Martina Ludvíková, starostka
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Venčíte správně pejsky?

Pamatujte, že v obci Lično a částech Ostašovice,  
Radostovice stále platí pro volný pohyb psů obecně závazná 
vyhláška, kterou chceme prostřednictvím Zpravodaje všem 
majitelům čtyřnohých přátel připomenout.

Pravidla úklidu exkrementů při venčení vyhláška neupra-
vuje, ale to že po svém pejskovi uklízíte, je Vaše dobrá vi-
zitka a přispíváte k čistotě a hezkému vzhledu našich obcí.

Také připomínáme, že každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa plní ohla-
šovací povinnost a poplatek hradí, pokud není od placení  osvobozena - nutné doložit.

Vyhláška včetně vyznačených lokalit určených pro volné pobíhání psů je zveřejně-
ná na www Obce Lično nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě. 

Na procházkách se psy přejeme příjemně strávené chvíle.
zastupitelé Obce Lično 

Mateřská škola

První týdny nového školního roku…

Září jsme v mateřské škole prožili ve znamení adaptace.  Novým dětem jsme se 
společně snažili poskytnout příjemné prostředí pro první krůčky do samostatného 
života bez rodičů. Slziček bylo minimum i díky starším kamarádům, kteří ochotně po-
máhali v sebeobsluze, snažili se nováčky zapojit do svých her a trpělivě vést za ruku 
na vycházkách.

Postupně, během měsíce září, se děti seznamovaly s prostorami mateřské školy, 
se zaměstnanci, s kamarády a v neposlední řadě s hračkami, kterých je ve školce 
opravdu dostatek. Domluvili jsme se na prvních pravidlech bezpečnosti a pravidlech 
společného soužití v kolektivu. Nyní je třeba dohlédnout na jejich dodržování…

Děti si vyrobily první výrobky, nakres-
lily a vystavily první obrázky.

Během dvou prázdninových měsíců 
prošla celkovou rekonstrukcí umývárna 
dětí. Výměna umývadel, toalet, nové 
obklady a dlažba, věšáky na ručníčky 
a přibyla i tolik potřebná sprcha. Vše 
v bílých a zelených barvách. Společně 
s touto opravou byly vyměněny i interi-
érové dveře. Vše přispělo ke zkvalitně-
ní prostředí, v němž děti tráví svůj čas.
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V letošním školním 
roce nastoupilo k pravi-
delné docházce 24 dětí. 
Vzhledem k tomu, že 
dvě děti mají 3. stupeň 
podpůrných opatření, je 
kapacita mateřské ško-
ly naplněna. Ve školce 
pracuje druhým rokem 
jako asistent pedago-
ga p. Kateřina Špirková 
DiS., od září nastoupila 
nová p. učitelka p. Sta-
nislava Kopecká DiS. 
(za p. Hanu Stejskalo-
vou, která odešla do sta-
robního důchodu).

První akcí školního 
roku byla neplánovaná, 
ale o to úžasnější pře-
hlídka modelů veteránů 
pana Plachého. Děti si 
mohly vyzkoušet, jak se 
v takovém autě sedí, jak 
se řídí i jak troubí. Děti 
i dospělí byli z přehlídky 
nadšeni. Tímto bychom 
panu Plachému chtě-
li za jeho ochotu ještě 
jednou poděkovat.

Poděkování patří i manželům Tomešovým, kteří každoročně věnují dětem několik 
sklenic medu.

V září zpestřila dětem hned tři pohádková dopoledne.

Divadélko JÓJO se představilo s „Pohádkou ze psí boudy“. Děti společně se psem 
Bardem pomohly zachránit zakletou princeznu pramenů vod.

Další dopoledne přijelo za dětmi maňáskové divadélko ze Šternberka s maňás-
kovými pohádkami „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „O koblížkovi“ a „Tři prasátka“. 
Za třetí pohádkou se děti vypravily do Kostelce n. Orl.  do SK Rabštejn, kde je čekalo 
krásné divadelní představení „Dášenka čili život štěněte“ od Karla Čapka.
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Prozatím poslední vyda-
řenou akcí byl v říjnu pro-
jektový den v rámci Šab-
lon III. Kosmický zážitkový 
stan, ve kterém se hravou 
formou děti dozvěděly něco 
o Sluneční soustavě, Zemi, 
měsíci a jejich pohybech, 
planetách kosmonautech, 
raketách nebo zvířatech 
ve vesmíru. Projektový den 
přinesl dětem spoustu zážit-
ků a poznání.

V tomto školním roce  
budou přihlášené děti 
s paní učitelkou Stáňou 
poznávat základy hry 
na flétničku, předškoláci se 
mnou a p. učitelkou Míšou 
(ZŠ) budou chodit do so-
kolovny.

Vzhledem k tomu, že toto 
číslo Zpravodaje je poslední 
v roce 2022, přeji za všech-
ny zaměstnance mateřské 
školy čtenářům nejen pří-
jemné podzimní dny, ale 
i krásný předvánoční čas 
a hlavně zdraví v roce 2023.

Jana Francová
učitelka MŠ
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Ze základní školy

Zahájení školního roku 2022/23
První zářijový den patří vždy hlavně prvňáčkům. Ani v ličenské 

škole tomu nebylo jinak. Bylo krásné prosluněné čtvrteční ráno 
a na školním dvorečku jsme přivítali 6 nových prvňáčků. Po novém 
koberci do svých tematicky vyzdobených tříd vstoupilo celkem 35 
žáčků. 

Otevřením dveří pro nový školní rok 
jsme do našeho pedagogického týmu 
přivítali plně kvalifikované pedagogy 
Mgr. Ivetu Pokornou a Mgr. Radku Pro-
kešovou. Do vedení školy byla zvolena 
Bc. Miluše Laliová. Pedagogický sbor 
doplňují bývalá ředitelka Mgr. Marta Ko-
pecká, která projevila zájem nadále se 
věnovat profesi učitelky a Bc. Michaela 
Nováková ve školní družině. Provoněné 
chodby a čisté třídy zabezpečuje paní 
Marcela Šrámková.

V novém školním roce na nás čeká 
několik projektových dní ve škole i mimo 
školu v rámci Šablon III. Do výuky budou 
zapojeny nové digitální technologie, které 
jsou důležitou částí dnešního vzdělávání.  
Žáci dostanou možnost seznámit se a na-
učit se pracovat, ale také využívat nové di-
gitální technologie, díky kterým si rozvinou 
informatické myšlení. Výstupem je vyvolat 
v žácích pochopení počítačových a informačních systémů. Pro výuku informatiky škola 
zabezpečila 5 ks ozorobotů, 2ks Botley, 1ks Scottie Go, 1 ks Qobo. Pro případ distanční 
výuky v rámci projektů škola získala 3ks tabletů pro případnou zápůjčku. 

O prázdninách školní schodiště dostalo nový koberec, ve druhé třídě byl postaven 
nový moderní nábytek a všechny třídy již mají kvalitní osvětlení, které splňuje veš-
keré požadavky.

Do vedoucí funkce školní jídelny byla přijata paní Petra Červená, DiS. a každoden-
ní stravování zabezpečuje kuchařka Mirka Hovorková. 

Všem pracovníkům základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny 
děkuji za jejich práci a přeji mnoho krásných a úspěšných dní.

Na závěr bych ráda poděkovala Mgr. Martě Kopecké za její úsilí, dlouholetou 
a obětavou práci ve školství. Několik desítek let učila žáky prvním školním krůčkům, 
učila je důležitosti vzdělávání a pravidlům etiky. Vždy byla připravena každému po-
moci a jsem přesvědčena, že v naší škole zanechává jako ředitelka výraznou a ne-
zapomenutelnou stopu nejenom ve vzdělávání.  
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Dění a aktuality naší školy můžete sledovat na FB, stránkách školy nebo přímo 
v naší škole.

Bc. Miluše Laliová, ředitelka školy
Škola v přírodě

V polovině září se celá ško-
la vypravila na svou první po-
bytovou akci. Pod Orlickými 
horami nás přivítala roubená 
chaloupka v Sedloňově. Ško-
la v přírodě je forma výuky 
a výchovného působení školy 
na žáky. Cílem pobytu bylo 
usnadnit žákům začleňová-
ní do kolektivu, nabídnout 
možnost většího poznává-
ní a hlavně představit nové 
vzdělávací metody, kterými 
jsou např. metoda „Začít spo-
lu“. Žáci se učili ve skupinách, 

na netradičních místech i v přírodě. Poznávali Orlic-
ké hory, rozlišovali živou a neživou přírodu, rostliny 
a nerosty. Vyzkoušeli si práci s kompasem a buzo-

lou. Názorná výuka byla tím nejlepším vzdělávacím modelem. Samozřejmě jsme 
nezapomněli ani na výuku matematiky a českého jazyka.

Pohádkové ubytování v krásné roubené chaloupce dětem nabídlo velkého množ-
ství volnočasových aktivit. Děti měly možnost využít pin-pong, kulečník, šipky, stolní 
fotbal. Ranní rozcvička a venkovní hry probíhaly na zahradě s altánkem a pěkným 
sportovištěm. Místem společenských aktivit byla společenská místnost.

Děkuji všem pracovníkům za jejich obrovské nasazení a úsilí na této akci.
Bc. Miluše Laliová, ředitelka školy
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Šablony 3
V novém školním roce 2022/2023 pokračujeme v projektu Podpora inkluzi již dru-

hým rokem. Pedagogové ZŠ se zaměří na Doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem, které se týká nejen dětí s výukovými problémy, ale taktéž žáků nada-
ných. Během 2. pololetí začne pracovat opět Čtenářský klub pod vedením Bc. La-
liové. Bc. Michaela Nováková bude spolupracovat s MŠ jako školní asistent, a to 
do konce června 2023. Díky této aktivitě budou moci stávající předškoláci poznávat 
školní prostředí mnohem dříve, než při zápisu do 1. roč. V obou zařízeních (ZŠ, MŠ) 
budou opět probíhat projektové dny, z nichž ten první se uskutečnil v měsíci říjnu. 
Děti čekala návštěva vesmíru v kosmickém stanu, spousta her a zábavných aktivit. 
Celá akce bezesporu přispěla k rozšíření vědomostí a k rozvoji představivosti prá-
vě v této oblasti. Další dva projektové dny v ZŠ jsou připraveny na měsíc listopad 
(ETIKETA s Mgr. Solárem z rychnovského Déčka a program BROUČCI připravený 
lektorkou Hanou Adamcovou. Pro pedagogy obou zařízení je pak určeno tzv. Sdí-
lení zkušeností, které je spojeno s návštěvou některé ze škol v regionu, hospitací 
ve výuce a následné besedě s předáváním zkušeností. Průběžné informace budou 
zveřejňovány na webu či facebooku naší školy.  

Mgr. Marta Kopecká, 
manager projektu

Sběr papíru
Rodiče a občané Lična, Ostašovic a Radostovic byli před časem informováni o po-

zastavení sběru starého papíru. Poslední odvoz se uskutečnil v měsíci říjnu, kdy bylo 
připraveno cca 1 200 Kg a přislíbena odměna 0,20 Kč / 1 kg. Následná telefonická 
informace nás nemile překvapila - správně bychom měli za 1 kg odevzdaného papíru 
naopak zaplatit 0,60 Kč. Vzniklá situace byla ze strany firmy Mario Pedersen vyře-
šena tak, že starý papír od nás převzali bez poplatku. Vzhledem k tomu, že je daná 
aktivita pro nás finančně nevýhodná, rozhodli jsme se prozatím sběr papíru pozasta-
vit a ani ho neukládat v prostorách školního dřevníku. Děkujeme všem za pochopení 
a současně si vážíme letité spolupráce s Vámi, rodiči a občany. Velké poděkování 
náleží také provozním zaměstnancům obce za péči, kterou věnují úklidu prostranství 
u školní budovy - sekání a odvoz trávy i spadlého listí; dále p. Romanu Samkovi 
za vyklizení prostor školního dřevníku a odstraňování vzniklých závad. 

Mgr. Marta Kopecká, učitelka ZŠ

Projektový den Kosmická show, zážitkový stan
Děti mateřské školy a žáci 1. stupně a zúčastnili vzdělávacího programu Vesmírná 

show, Zážitkový stan. Cílem projektového dne bylo rozšíření znalostí z oblasti vesmí-
ru. Program byl rozdělen na tři skupiny, přizpůsoben dané věkové kategorii.

Před samotným programem si žáci připomněli znalosti z oblasti vesmíru. Ve třídě 
skládali kosmické puzzle: Sluneční soustava, Měsíc, Souhvězdí. Poté se přemístili 
do místní tělocvičny. Úvod samotného projektu začínal ve stanu. Lektor a provozova-
tel vzdělávacího programu Mgr. Petr Šášek nás seznámil s kosmickým názvoslovím, 
vyprávěli jsme si o Zemi a Měsíci. Shlédli jsme krátký film „Putování po sluneční sou-
stavě“ promítnutý na kopuli stanu. Dále přišel na řadu kvíz z oblasti Sluneční sousta-
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vy, poté odstartoval raketoplán s otázkami. Všichni se aktivně zapojovali do komuni-
kace nad tématem vesmíru. Po opuštění stanu přišly na řadu kosmické hry a aktivity. 
Pan lektor měl připravené pomůcky ke ztvárnění Sluneční soustavy (míče, míčky 
různé velikosti). Mohli jsme si názorně předvést pohyb planet Sluneční soustavy, po-
hyb Země a Měsíce. Na závěr jsme dostali pracovní listy a test k vypracování. Pro ty 
nejmenší byly připravené puzzle. Všem se vzdělávací program líbil. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavostí z historie kosmonautiky, o zvířatech ve vesmíru, o prvních 
kosmonautech.                                                         Mgr. Iveta Pokorná, učitelka ZŠ

Divadelní představení Dášeňka
čili život štěněte 

Dne 20. září vyrazili žáci základní 
školy do Kostelce nad Orlicí na Rab-
štejn, kde pro ně bylo připraveno di-
vadelní představení Dášeňka. Před-
stavení bylo vtipné a plné poutavých 
informací o psích plemenech. Během 
představení se sálem rozléhal hlasitý 
dětský smích. 

Žákům byl přiblížen děj známé 
knihy od Karla Čapka. Starší žáci 
se budou nyní s knihou seznamovat 
v rámci hodin čtení. 

Bc. Michaela Nováková,
vychovatelka ŠD                                                                                              

Sběr elektroodpadu
V naší základní škole probíhá sběr 

vyřazeného elektra (rádia, televize, 
počítače, tiskárny, fény, mikrovlnné 
trouby, sporáky, vrtačky, atd…), bate-
rií, tonerů a mobilních telefonů. Vyřa-

zený elektroodpad můžete donést do školy. Děkujeme za spolupráci. 
Bc. Michaela Nováková, vychovatelka ŠD  

Kreativní dílna 
Ve středu 9. listopadu proběhla ve školní družině kreativ-

ní dílna s paní K. Dyntarovou. Paní Dyntarová si pro děti 
připravila zajímavé tvoření s pryskyřicí a sušenými kvítky. 
Děti si s její pomocí vyrobily maličkost pro radost (přívěsek 
na aktovku). Děkujeme paní Dyntarové za milé odpoledne 
plné tvoření.

Bc. Michaela Nováková,
vychovatelka ŠD  
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Prvky formativního učení na naší škole
Od začátku školního roku, kdy se děti opět vrátily do školních lavic, utekly dva měsíce. 

Za tuto dobu se děti již spoustu nového naučily. Dovednosti a znalosti se nejlépe 
upevňují hravou formou. Sám velký učitel národů Jan Amos Komenský již před mno-
ha lety chtěl učinit školní výuku příjemnou a přitažlivou. Škola má být zábavou a hrou, 
děti se mají do školy těšit. Proto i v naší škole využíváme prvky formativního učení 
a různé techniky výuky. Zařazujeme výlety, exkurze, projektovou výuku propojenou 
s učivem. Práce s chybou odbourá strach, zpětná vazba ve formě hodnocení dě-
tem ukáže, co je potřeba doladit, sebehodnocení je dobré k osobnostnímu rozvoji 
dítěte. Neméně důležitá je příprava třídy a pomůcek. Využíváme výukové progra-
my na interaktivní tabuli, tablety, mazací tabulky, pexesa, kartičky s daným učivem 
k přiřazování a skládání, běhací diktáty, plácačky a spoustu dalších pomůcek. Děti 
pracují samostatně i ve skupinkách. Nejen procvičování učiva, ale i relaxační chvilky 
probíhají často na koberci. Proto děti mají velkou radost z pořízení nového koberce 
a podsedáků. Za finanční dar na jejich zakoupení patří poděkování firmě TFA s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí zastoupené Ing. Jiřím Vodou. 

 Mgr. Iveta Pokorná, 
učitelka ZŠ

TJ Sokol Lično

 V tomto roce nám přálo štěstí. Nesmíme však usnout na  
vavřínech, protože stále platí, že bez práce nejsou koláče. Při 
organizování letošní pouti jsme mimo jiné požádali o spon-
zorský dar i společnost Škoda auto. Dostali jsme příležitost 
zúčastnit se výběrového řízení pro získaní dotace od Nadač-
ního fondu ŠKODA AUTO. V jejich programu TADY JSEM 

DOMA se Iva Mertová ve spolupráci s Ing. Martinou Ludvíkovou zapojily do výzvy 
pod názvem: Sousedi společnými silami za krásný život v obci Lično, a tak pro TJ 
Sokol Lično zajistily dotaci ve výši 99.600 Kč. Máme obrovskou radost, že se dotaci 
podařilo získat. Je to skvělá zpráva nejen pro Sokol. Díky této dotaci můžeme zakou-
pit prodejní stánky, chladicí vitrínu, přenosnou plynovou pánev, hotdogovač, vaflovač 



15

i gastro nádoby. Pevně doufáme, že nákupem tohoto vybavení se společenský život 
v Ličně stane atraktivnějším pro stávající i nové organizátory akcí a také pro jejich 
účastníky. Moc nám záleží na tom, aby letité tradice v Ličně i nadále pokračovaly.
Tento rok se v areálu uskutečnila spousta veřejných i soukromých akcí. Klubovna je 
častým zázemím pro sportovní a kulturních akce, a také je využívána k soukromým 
oslavám jubileí občanů. Tělocvična je 2x týdně pronajímána ženám, které v úterý cvi-
čí Dance workout a ve středu jógu. Od nového roku se opět plánuje Medical pilates.
Společně s Ličenskou poutí proběhl 37. ročník nohejbalového  turnaje trojic. Letos 
se účastnilo 10 týmů. Nejlepším týmem byl tým LIČNO, na druhém místě skončil tým 
JEDNIČEK a třetí byl tým ze Synkova. Ceny do soutěže věnovali:
Obec Lično, Sokol Lično, BEAS Lično – pekárna, UNIPRINT Rychnov n. Kn. – tiskár-
na, TEKRA Lično – výkrm brojlerů, SANAP Kostelec n. Orl. – prodej dřevoobráběcích 
strojů, HDB Vamberk – síť čerpacích stanic, Stavebniny Morávek - Kostelec nad 
Orlicí, Dapi – prodej obuvi.

Jubilea letos oslavili tito členové: 
Monika Hejnová
Marie Jarkovská 
Josef Tomas
Eva Hejnová
Pavlína Školníková
Zdeněk Matějka
Jan Hartman

Z pracovních činností vyjmenujme alespoň ty nejdůležitější:
ÚPRAVY A ÚRDŽBA OBJEKŮ A ZAŘÍZENÍ
SEČENÍ TRAVNATÝCH PLOCH
ČIŠTĚNÍ UMĚLÉ TRÁVY NA KURTECH
ÚKLID TĚLOCVIČNY
LIKVIDACE PLEVELE
ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍ ELEKTROINSTALACE
NÁKUP PÁRTY STANU PRO VENKOVNÍ AKCE

Plán akcí na rok 2023:
Ostatky
VČS
Karneval
Sběr odpadků
Velikonoční pochod
Čarodějnice
Tenisový turnaj
Posvícení
Silvestrovský pochod
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Pořádání akcí bude záležet na okolnostech a možnostech TJ Sokol Lično.

 DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPÁCI V LETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME VÁM 
KRÁSNÉ VÁNOCE, V NOVÉM ROCE 2023 VŠE DOBRÉ A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ 
SPOLUPRÁCI.

VÝBOR TJ SOKOL LIČNO

Dobrovolný hudební sbor Ličeňák a SDH Lično
vás srdečně zvou na

adventní koncert
4. adventní neděli 18. prosince 2022 

od 17 hod.
v kostele Zvěstování Páně 

Bohaté občerstvení zajištěno. 

Pro dříve narozené budou dostatečně osvětleny schody i vstup do
kostela. 

Vstupné na koncert je dobrovolné
 a bude darováno kostelu na obnovu interiéru. 

Přijďte s námi strávit příjemný adventní podvečer.



SDH Lično
Dne 27. 08. 2022 se u místní hasičárny konala Posvícenská 

zábava, kterou opět organizovali členové hasičů z Lična. V od-
poledních hodinách byl připravený program pro děti v podobě 
skákacího hradu, naučné stezky a malování na obličej. Po ce-
lou dobu akce bylo nabízeno dobré pití, grilované jídlo a sladké 
pochoutky. Večer jsme si všichni společně užili taneční zábavu 
za doprovodu kapely J. K. Band, které dělali předskokany chlapi 

z country kapely Zázvorový čaj. Počasí se vydařilo a návštěvnost byla veliká! Moc 
děkuji všem, co pomáhali s celodenní přípravou a obsluhou!    Matouš Podolský 

Od září také znovu 
začal kroužek mladých 
hasičů. Děti se scházely 
každý týden a trénova-
ly na nejbližší soutěž, 
která se konala 8. říj-
na v Lukavici. Tréninky 
zahrnovaly běhání, ale 
také vázání uzlů, uče-
ní topografických zna-
ček nebo třeba i střelbu 
ze vzduchovky. I přes 
dlouhou pauzu je jejich 
snaha nakonec dostala 

na krásné 10. mís-
to. Teď je hlavní ná-
plní tréninků opa-
kovaní a po novém 
roce děti začnou 
trénovat na další 
soutěže.

 
Moc ráda uvítám 
v našich řadách 
nové holky a kluky 
do kroužku mla-
dých hasičů. V pří-
padě zájmu nás 
stačí kontaktovat, 
děkuji!

Adéla Korábová
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Pivozáří
Letos se konal již osmý ročník Pivozáří!

V nabídce bylo k ochutnání dvanáct druhů piv od pěti minipivovarů a samozřejmě také 
již tradiční jídlo z naší ličenské kuchyně.

O zábavu se nám staraly známé osobnosti - Eva Čížkovská, Petr Batěk, Tomáš Mag-
nusek, Roman Skamene, Jiří Krampol a Vladislav Ondřej. Na hudební scéně se před-
stavil Petr Batěk, Olympic Revival, Devine, Pink Floyd Revival a samozřejmě i skupina 
Rocksorry. O zábavu malých i velkých návštěvníků bylo dobře postaráno.

Naše očekávání bylo velké, avšak počasí nám nepřálo, což mělo velký vliv na celý prů-
běh Pivozáří, spoustu návštěvníků to ovšem neodradilo a nakonec jich přišlo téměř 650.

Velké poděkování patří Obci Lično za finanční podporu, firmě Uniprint s. r. o. za tisk 
propagačních materiálů, S. Kuckirovi za návrh medailí, J. Šedovi – Kovorytectví za výro-
bu medailí a dalším sponzorům.

A největší díky patří všem, kteří se zapojili do realizace této akce.
Příští rok se na Vás všechny budeme opět těšit a věříme, že se počasí umoudří.

Martin Šesták, Zahrádkáři Lično
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Včelaři - Český svaz včelařů,
základní organizace Lično

Jako každý rok přichází jeho závěrem ohlédnutí se 
a zhodnocení práce a za předešlé období.

V únoru jsme po několika letech měli možnost se 
sejít na pravidelné členské schůzi, která proběhla 
v olešnickém reálu. Během roku jsme měli možnost 
se několikrát sejít a prodiskutovat aktuální situaci. 
V září jsme podávali povinné roční hlášení o počtu 
včelstev a naší produkci medu a vosku. Zároveň 
jsme také vypisovali žádosti o dotace pro potřeby lé-
čení včelstev. 

Okresní organizace organizovala počát-
kem října školení pokladníků, které jsme se spolu s panem Faltou zúčastni-
li a dozvěděli se několik novinek, zjm. pak povinnosti zavedení datové schrán-
ky pro všechny základní organizace. Koncem října proběhla schůze okresní 
organizace, kde jsme se dozvěděli, že v průběhu února 2023 opět bude příležitost 
se účastnit alespoň dvou vzdělávacích přednášek a dle zájmu i poznávacího zá-
jezdu. Dále jsme byli upozorněni na nutnost a důležitosti pravidelného léčení proti 
varoáze a včasný odběr vzorků na vyšetření spadu roztočů v zimní měli (leden 2023). 
A v létě na nás čeká opět výstava v Častolovicích Zahrada východních Čech 2023, 
které se včelaři se svým stánkem pravidelně účastní.

Na setkání naší základní organizace jsme se domluvili na 3 x opakovaném léčení 
Varidolem prostřednictvím fumigačních proužků a počtvrté aerosolem, kteréžto léče-
ní bylo našim členům opět nabídnuto – léčit budeme na přelomu listopadu a prosince 
opět spolu s Romanem Šrittrem. Všechny naše členy budu opět obesílat formou 
SMS, a to jak s dotazem na požadavek na léčení a podle toho, kdo projeví zájem, 
naplánujeme trasu a přibližnou hodinu.

Zhodnocení roku z hlediska snůšky medu: tento rok byl co do snůšky průměrný, 
jaro bylo spíše suché, ale teplé, takže někteří včelaři podle stanoviště vykázali i velmi 
pěkné výsledky. Výnosově rok 2022 patřil u většiny spíš k nadprůměrným.

V naší organizaci je nyní registrováno 35 včelařů a včelařek (vč. 5 registrovaných), 
kteří obhospodařují na našem spolkovém území celkem 371 včelstev. 

Chtěla bych v závěru také poděkovat obcím, které na nás pamatují ve svých roz-
počtech a poskytují nám finanční prostředky na rozvoj naší činnosti.

Přestože tento článek píši v první polovině listopadu a budu jej v ostatních obcích 
pro další zpravodaje, které vychází až do konce roku, průběžně aktualizovat, ráda 
bych všem včelařům i nevčelařům popřála klidnou dobu adventní, krásné vánoční 
svátky, štěstí a zdraví, radost a pohodu do roku 2023 pro nás všechny i naše včelky.

Ing. Martina Ludvíková,
předseda ČSV ZO Lično
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Trocha poezie na Vánoce

 POEZIE ZIMY
 Do bílých šál hory se halí,

stromy a chalupy čepice nasadily,

pole a luka se přikryly
bělostnou peřinou

v oknech ledové květy rozkvetly.

Mráz zalézá za nehty,
mrzne, až praští,

nastává čas poezie zimy
a jejich radovánek.

Čas stavění sněhuláků
a radosti z vánočních svátků.

NOVÝ ROK
Fujavice metelice
už se čerti žení,

metelice fujavice
už tam pěkně sněží.

Fujavice metelice
vánoce se blíží,

metelice fujavice
už nám stromky svítí.

Fujavice metelice
Nový rok je tady.

VÁNOCE NA HORÁCH
Mám rád krajinu zasněženou

mezi kopci dolinou,

mrazivé noci
v Mariánském údolí.

Zdobnické stráně
sněhové pláně,

křupající sníh
pod nohama.

Mám rád krajinu
Orlických hor,

zahalenou do vánočního snění
a novoročních přání.

Jan Dawidko
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Naši oslavenci
Jméno		 	 	 	 	 	Bydliště
90 let
Valentová Miroslava       Lično
Fňouková Emílie  Ostašovice                
88 let
Červinka Josef                 Lično
85 let
Bašová Anna                    Lično
Baše Karel                    Lično
Tkadlecová Anežka       Lično
70 let
Korábová Marie       Lično
Malý Milan     Ostašovice
Štěpánek Josef            Lično
Holubová Ludmila      Ostašovice
Matějka Zdeněk             Lično
Hartman Jan                  Lično
Tomeš Josef                Lično
60 let
Kašparová Milena           Lično
Hejnová Eva                   Lično
Knoppová Dagmar         Lično
Rouhová Helena            Lično
Zárybnická Iva                  Lično
50 let
Podolská Lenka              Lično
Šimerdová Petra                Lično
Cimmer Zbyněk                Lično
Cimmerová Irena             Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika 
Zpráva SPOZ za 3. a 4. čtvrtletí 2022

Rozloučili	jsme	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Šabatová Jana Lično

Čest její památce!

Přistěhovali	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Špirka Marián           Radostovice

Vítáme v naší obci!

Narodili se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Jedlinský Miroslav         Lično
Zárybnická Tereza     Lično
Novotná Karolína  Lično

Přejeme hodně radosti!
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Rodinná alej života

Vážení spoluobčané,
letos na jaře, konkrétně v sobotu 26. 3. 2022, jsme realizovali sázení dalších stro-

mů v aleji života.  V tomto roce se alej rozrostla o dalších 5 stromů. Už se těším 
na jaro, až zde všech 15 nových třešní rozkvete. 

V plánu jsem měl i podzimní sázení. Bohužel by se ale sázel pouze jeden strom, pro-
to jsme tento termín zrušili. Doufám však, že se na jaro přihlásí více zájemců a sázet 
budeme jako diví. Místa zde máme ještě dostatek. Kdo máte nějaké jubileum, výročí 
nebo jakýkoliv jiný rodinný důvod pro vysazení stromu, jste v naší aleji srdečně vítáni.  

Další termín sázení se uskuteční na konci března, pravděpodobně 25. 3. 2023. 
Přesné datum bude všem účastníkům upřesněno dle počasí. Pokud i Vy máte zájem 
a příležitost, při které chcete zasadit strom, je třeba se přihlásit. Nejlépe u mě osobně 
nebo na kontaktech martinekfalta@seznam.cz nebo na tel. 605 809 141. Přihlášky 
prosím zasílejte do 12. 3. 2023. 

Děkuji všem, kteří 
už svůj strom vysa-
dili, nebo ho věnovali 
svým dětem či vnou-
čatům. Jednou pro 
Vás jistě bude krásný 
zážitek, až vezmete 
svoje potomky na pro-
cházku a budete moci 
říci například: „Vidíš, 
tento strom je stejně 
starý jako ty.“

Ing. Martin Falta

 18. 9. proběhlo v místní budově ZŠ Vítání nových občánků naší obce. Jak už bývá 
v posledních letech pravidlem, převahu měli chlapci (Daneček, Mikolášek, Joná-
šek, Patriček, Ondrášek a Mireček). Dorotka a Ellinka- byly jako dvě růžičky. Vše 
proběhlo v pohodě a navíc za krásného vystoupení dětí ze školky. Tímto chci poděko-
vat paní učitelce Francové a Kopecké! Přeji rodičům i dětičkám do dalších let hodně 
radosti, lásky, porozumění!
 Jelikož jsem se rozhodla, že koncem toho roku po 13ti letech předám pomyslný 
štafetový kolík SPOZu někomu jinému, chtěla bych se touto cestou se všemi rozlou-
čit. Poděkovat za spoustu milých setkání, rozhovorů a vyprávění. Za hodně úsměvů, 
ale někdy i slz. Mé velké díky patří mým kolegyním za velkou ochotu a pomoc, 
bývalému starostovi panu Vilímkovi a paní Šedové za obrovskou vstřícnost a v ne-
poslední řadě paní Fňoukové. Moc a moc Vám všem děkuji!
 S přáním krásného a klidného adventu a požehnaných Vánoc Všem občanům 
a občánkům Lična, Ostašovic a Radostovic

Lenka Podolská
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