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Vážení čtenářI. 
 
V roce 2009 jsme pro Vás 
připravili 3 čísla Zpravodaje 
obce Lično. Toto závěrečné 
číslo – dvojčíslo přináší ak-
tuální informace o jedné 
z nejvýznamnějších investicích 
našich obcí. Doufejme, že tato 
investice přinese našim obcím 
ve výsledku samá pozitiva, 
přitáhne do Lična nové občany 
a ve finále přinese rozkvět 
obce. 
Také v režii Sokola započala 
v tomto roce výstavba multi-
funkčního sportoviště, které 
bude dokončeno v květnu příš- 
tího roku a již teď se těšíme na 
jeho slavnostní otevření. 
Tentokráte jsme pro vás také 
připravili něco pro pobavení a 
pan Jan Dawidko přibalil jako 
dáreček pro děti Říkanky pro 
děti – Veselá zvířátka. 
 
Všem těm, kdo mi pomáhají 
s přípravou Zpravodaje a ak- 
tivně a pravidelně přispívají 
svými články, velmi děkuji. 
 
Na závěr bych chtěla popřát 
krásné a spokojené Vánoce, 
všechno nejlepší do nového 
roku, příjemně stráveného 
Silvestra a zdraví, štěstí a 
úspěch v roce 2010. 
 
Martina Ludvíková 
 

Uvnitř čísla najdete: 
 

Obsah Zpravodaje Str. 1 

Zápis z VZ ze 1.10.2009 Str. 2 

ZTV V LIČNĚ „V OBORÁCH“ Str. 3 

Ze Základní školy Str. 4 

Z Mateřské školky Str. 5 

Ohnivé děti Str. 6 

Sbor dobrovolných hasičů Str. 7 

TJ Sokol – Oslavy 90 let vzniku Str. 8 

TJ Sokol – Stavba sportoviště Str. 8 

Rozhovor se starostou obce Str. 10 

Společenská kronika Str. 13 

Pro volnou chvíli Str. 15 

Z redakce Zpravodaje Str. 16 

Fotodokumentace k ZTV „V Oborách“ Přebal 

 

 
 



 2 

ZÁPIS Z  VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIČNA 
konaného dne  1.10.2009, pořadové číslo 17 

Místo konání: Vinárna Lično 
Termín: 1. 10. 2009 v 19,00 hod 
Přítomno dle prezenční listiny: 8 členů zastupitelstva 
Přítomno dle  prezenční listiny občanů: 10 občanů. 
Jednání řídil pan starosta Jan Voda jako předsedající. 
 
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na  zasedání Zastupitelstva obce 
Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů zastupitelstva. Předsedající 
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zasedání je 
usnášeníschopné.  
Provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva obce Lično byla pověřena p. 
Šedová Renata, účetní obce. 
Ověřovateli zápisu z  konaného zasedání byli určeni: p. Jarkovská Marie a p. Plašil Jan. 
Do komise pro přípravu  usnesení byli navrženi: Bc. Tošovský Josef a p. Padrián Jiří. 
Starosta připomněl všem přítomným, že zápis z minulého zasedání byl vyvěšen na 
úřední desce a nyní je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.  
 Předsedající zasedání seznámil přítomné s jednotlivými body programu 
dnešního veřejného zasedání: 
1./  Schválení programu 

2./  Kontrola plnění úkolů 

3./  Schválení výše měsíčního nájemného v obecní bytech od 1. 1. 2010 
4./  Schválení prodeje stavebních pozemků v lokalitě „V Oborách“ 
5./  Projednání žádostí a majetkových záležitostí 
6./  Zpráva starosty 
7./  Schválení rozpočtového opatření  
8./  Diskuze 
9./  Schválení usnesení  
10./  Závěr  
 
K bodu č. 1 – Schválení programu  

Starosta dal hlasovat o složení návrhové komise a návrhu programu dnešního zasedání. 
Navržený program nebyl členy Zastupitelstva obce Lično připomínkován.  
O návrhu se hlasovalo takto: 
Hlasovali pro:  8 členů zastupitelstva 
Hlasovali proti: nikdo 
Zdrželi se hlasování: nikdo 
 
Návrh byl přijat. Zastupitelstvo obce  Lično schvaluje složení návrhové komise pro  
přípravu usnesení a program dnešního zasedání. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Lično: 

bere na vědomí: 

1. zprávu o plnění úkolů z posledního zasedání 
2. podání žádosti o byt Terezy a Barbory Brožových, Lično č. p. 104 
3. žádost o zatrubení příkopu od p. Brandejse Petra, Lično č. p. 90 
4. závěrečný účet za r. 2008 dobrovolných svazů obcí: Svazek obcí Dolní Bělá 

Lično, Svazek obcí Dřížná Přepychy, Mikroregion Rychnovsko Rychnov n. Kn. 
a Vodovodní svaz Císařská studánka Solnice 

5. zprávu starosty 
6.  
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schvaluje: 

1. složení komise pro přípravu usnesení 
2. program dnešního zasedání 
3. měsíční nájemné v obecních bytech od 1. 1. 2010 ve výši Kč 25,70/ 1 m² 
4. prodej pozemku v Kú Lično par.č. 3025/3 o výměře 1126 m², cena Kč 380/1 m² ing. 

Pavlu Tomešovi, Lično 114 
5. prodej pozemku v Kú Lično par. č. 3021/4 o výměře 986 m², cena Kč 380/1 m² 

manželům Janovi a Kamile Bašovým, Lično 53 
6. prodej pozemku v Kú Lično par. č. 3027/2 o výměře 913 m², cena Kč 380,-/1 m² 

manželům Martinovi a Haně Kocmanovým, Lično 43 
7. zástavu pozemku par. č. 3027/2 v Kú Lično o výměře 913 m² za účelem získání 

úvěru od Českomoravské stavební spořitelny na nákup pozemku pro manželé 
Martina a Hanu Kocmanovi, Lično 43; zástava pozemku je na dobu nezbytně 
nutnou pro zapsání pozemku na list vlastnictví manželů Kocmanových 

8. nařízení Obce Lično č. 1/2009 pro příspěvkovou organizaci, vyplývající z novely 
zákona  č. 250/2000 Sb., v platném znění 

9. rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 
10. text usnesení dnešního zasedání 
ukládá: 

0 
Jan Voda, starosta obce 

Bc. Tomáš Vilímek, místostarosta obce 

 
 

ZTV V LIČNĚ „V OBORÁCH“ 
 

Volně navazuji na poslední informaci spoluobčanům, podanou prostřednictvím 
Zpravodaje obce Lično – 2/2009 (viz.zápis z usnesení veřejného zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 25.6.2009). 
ZTV (základní technická vybavenost) „V Oborách“ pro výstavbu 25 rodinných domků, 
byla firmou PSK Choceň (vítěz výběrového řízení z 9-ti uchazečů), zahájena dne 
24.9.2009 zaměřením staveniště, vyhrnutím a odvozem části zeminy z plánované 
komunikace, vč. hloubení drážky pro uložení kanalizace. Část zeminy (vrchní skrývka) 
zůstala na plánovaných stavebních parcelách k dalšímu využití. 
Následovalo položení kanalizace do hloubky cca 3,5m (vč přípojek k jednotlivým 
stav.parcelám), která byla prozatím ukončena u komunikace za Krbovými (směr 
Ostašovice). Napojení bude provedeno do nově položených betonových trub 
(prům.500mm) a povede krajem komunikace (u Krbů) ke křižovatce, kde bude svedena 
do stávajícího kanalizačního potrubí pod komunikací. 
Následně byly zahájeny výkopové práce a položen vodovodní řád (zokruhováno), vč. 
přípojek k jednotlivým stav.parcelám. 
Poté byly zahájeny výkopové práce a provedeno uložení el.kabelů, vč. připojení do 
předem ustavených přípojkových skříní HUP (plyn+elektro). Silový kabel, byl veden od 
trafostanice (u stanice PHM) pod chodníkem směrem k „Hůrce“ a protlakem pod 
komunikací, vyveden úvozem na stavební parcely. Pro tyto práce bylo nezbytné 
částečně chodník rozebrat a poté provizorně betonové panely usadit zpět. Stávající 
chodník je již delší dobu nevyhovující (až nebezpečný) a proto projde v roce 2010 
celkovou rekonstrukcí (financováno bude z rozpočtu obce). 
Následovaly výkopové práce a bylo položeno plynové vedení, vč.připojení do 
jednotlivých přípojkových skříní. V současné době i přes nepřízeň počasí, probíhají 
tlakové zkoušky a zemní práce (zavážení výkopů, úpravy terénu, atd.). Do konce r.2009 
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zbývá firmou provést napojení kanalizace a odvoz nadbytečné zeminy ze stavebních 
parcel (uvedeno výše). 
V roce 2010 budou práce pokračovat vybudováním obrubníků,chodníků,komunikace a 
další tech.vybavenosti tak,aby ZTV byla ukončena v daném termínu – tj.5/2010. 
 
Shrnutí projektu ZTV : 

- zadání zakázky firmě PSK Choceň (nejvýhodnější nabídka ve výběr.řízení) 
- celkové náklady na ZTV – 10.5 mil.Kč  (dle projektu 16 mil.Kč)  

- dotace: 1.250 000,-Kč – (KH kraj) a 150.000,-Kč – (Císařská studánka) 
- stavební dozor zajišťuje pro obec p.Václav Preclík, Merklovice 21 
- úvěr od České spořitelny a.s. – 9 mil. (schválen - 11/2009 - bude čerpán 

11/2009 – 10/2010, splácen od 1/2011 – 12/2020, zajištěn bude příjmy 
z rozpočtu obce a zastavením pohledávek z účtu) 

- zprostředkovatelem prodeje stav.parcel-Ideal Reality Rychnovsko, p.Tomašík 
- prozatím prodány 3 stav. parcely (výnosy z prodeje prvních 3 parcel budou 

použity k dofinancování projektu) 
- do konce r.2009 bude proinvestováno - 3.5 mil.Kč 
- termín dokončení  – 5/2010 

 
Závěrem mi dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval jménem svým i zastupitelstva 
obce Lično, za vaši trpělivost a pevné nervy (nečistoty na komunikacích, chodnících, 
různé výkopové práce), při budování ZTV a vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, 
popřál hodně zdraví a spokojenosti v roce 2010.  
Fotodokumentaci k ZTV v Ličně najdete v závěru Zpravodaje. 
 

Jiří Padrián, zastupitel Obce Lično 

 
 
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
Psaní pravidelných čtvrtletních příspěvků do Zpravodaje obce Lično se stalo již tradicí. 
Před přispívajícími autory pak vyvstává otázka, čím naplnit zatím nepopsané stránky, 
aby své čtenáře zaujali, poučili, potěšili a možná i pobavili.  
V kalendářním roce 2009 je to dnes naposledy, kdy otevíráme a čteme školní 
kroniku, jiţ spolu s ţáčky píšou i jejich učitelé.  
Ihned v úvodu si právě oni všichni zaslouží velkou pochvalu za přípravu a následné 
provedení kulturního programu na oslavách 90.výročí vzniku SOKOLA v Ličně. 

Tyto se konaly poslední srpnový víkend a zcela zákonitě příprava programu připravila 
školáky o poslední dny prázdninového volna.  
Právě při nácviku kulturního pásma se objevil nápad, jehož realizace na sebe nedala 
dlouho čekat: „Coţ tak pojmenovat vystupující děti uměleckým jménem?  A tak 
vznikl „LIČEŇÁČEK“, se kterým se ještě v tomto příspěvku jednou setkáte. 
V září nastoupili 4 prvňáčci: Markétka Kaiserová – Květuška Jiříčková – Martínek 
Jarkovský – Tomášek Tošovský. Na konci listopadu o nich už víme, že jsou velmi 

šikovní, bez problémů čtou slabiky i celá slova, matematika je pro ně hrou a hlavně: našli 
si nové kamarády a plně se zapojili do školního života.  
23. 11. 2009 jsme uspořádali pro jejich rodiče a paní učitelky z MŠ návštěvní den, 
při kterém děti slavnostně převzaly z rukou ředitelky školy svůj vlastní SLABIKÁŘ. 
Ti starší (4. a 5. roč.) se zase s velkým elánem zapojili do školního projektu s názvem 
„Soví rok.“ Za vším stojí krásná dřevěná sovička, kterou nám věnovali na rozloučenou 

bývalí žáci 5. ročníku. Jmenuje se Júla a o jejím jméně rozhodly všechny děti ZŠ. Pro 
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naše školáky průběžně připravuje různé úkoly, jejichž splnění představuje např. práci 
s počítačem, vyhledávání údajů na internetu či v encyklopediích, ústní prezentaci 
zpracovaných pojednání o jednotlivých druzích sov a vlastní tvořivou práci (malba ptáků 
podle předlohy, zhotovení soviček z přírodních i umělých materiálů apod.). V závěru 
školního roku bude celý projekt vyhodnocen včetně příslušné fotodokumentace.  

Neméně zajímavý je projekt ŠD „Toulky českou minulostí“, neboť doby 

dávno zapomenuté děti velmi přitahují. Proto s ohromným zápalem modelovaly poctivé 
věstonické Venuše, pekly placky z celozrnné mouky, kterou si před tím i vlastnoručně 
pomlely, uspořádaly módní přehlídku v dobovém oblečení, ve kterém si také zatančily na 
pravěké diskotéce aj. Pravděpodobně největším zážitkem pro ně bylo nalezení různě 
velkých fosilií poblíž Radostovic. Jedná se o kameny s obtisky schránek trilobitů či mušlí.  
Zde tajemný závan minulosti pocítily přímo na vlastní kŧţi. Zasvěcenou průvodkyní 

naší českou minulostí se stala vychovatelka ŠD paní Marie Jarkovská. Jejich toulky 
zdaleka nekončí, ale kalendářní rok 2009 již spěje ke svému závěru. 

 
Závěrečná slova přijměte zároveň jako pozvánku 
na jiţ tradiční adventní koncert, který je 
připravován na pondělí dne 21. prosince 2009 
od 17 hodin v ličenském kostele. LIČEŇÁČEK  
zazpívá české i světové písně se zimní a 
vánoční tématikou, písně umělé i krásné lidové 
vánoční koledy.  
Jako host programu vystoupí rychnovský flétnový 
soubor SARABANDA, jehož členkou je i naše 

bývalá žákyně Terezka Cimmerová.  
 

 
Jménem všech ţákŧ a zaměstnancŧ celé ZŠ 

Vám všem, čtenářŧm zpravodaje, přeji krásné svátky 
vánoční, proţité uprostřed svých rodin v pohodě, radosti, 

ve štěstí a hlavně ve zdraví. 
 

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy. 
 

 
Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
 
Ježíšek si už všechny dopisy ukrývající tajná dětská přání z oken odnesl. Teď nezbývá 
než čekat, která z nich na Štědrý den pod rozsvíceným stromečkem vyplní. 

Aby těšení na Ježíška a otvírání okének 
v adventním kalendáři co nejrychleji utíkalo, 
snažíme se dětem pobyt v mateřské škole 
vedle práce  zpestřit zábavou, radostí a 
hrou. 
Prosinec je čas těšení. Děti se nejprve těší 
na Barboru – většinou nechá za oknem 
punčochu se sladkostmi, ale i několika 
uhlíky. 
Těšení na Mikuláše a čerta se trošičku mísí 
se strachem. Ale protože všechny děti jsou 
hodné, strach je zcela zbytečný a každé 

dostane nějakou drobnost. 
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Těšíme se také na tradiční adventní výlet. Letos pojedeme do Perníkové chaloupky pod 
Kunětickou horou. 
A potom se budeme těšit na stromeček a dárky, které přinese Ježíšek dětem do školky. 
A také na rodiče, pro které děti připravují vánoční besídku. 
Poslední návštěva, kterou letos ve školce přivítáme, budou ličenští důchodci. Přijdou 
mezi nás už po sedmé, a to ve čtvrtek 17. prosince 2009 v 9.00 hodin. Všechny srdečně 
zveme! 
A pak už rozsvítíme poslední svíci na adventním věnci a budeme se těšit, až se u 
vánočního stromečku rozzáří oči těch nejmenších… 
 
Hlavním symbolem adventu je věnec se 4 svíčkami, každá z nich má svůj název a 
význam. 
První se zapaluje MÍR, druhá je VÍRA, třetí LÁSKA a poslední čtvrtá je NADĚJE. 
Tady je krátký příběh. 
ČTYŘI SVÍČKY 
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci tak tiše, že bylo slyšet, jak svíčky začaly hovořit. 
První svíčky vzdychla a řekla: „Jmenuji se MÍR. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír 
nedodržují.“ Její světélko bylo čím dál tím menší, až docela zhaslo… 
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA. Jsem ale zbytečná, 
protože lidstvo nechce o Bohu nic vědět. Nemá tedy cenu, abych svítila.“ Průvan zavál 
místností a druhá svíčka zhasla… 
Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA. Už nemám sílu, 
abych hořela. Lidé mě odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, které by měli 
mít rádi.“ A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo… 
Vtom vešlo do místnosti dítě, podívalo se na svíčky a řeklo: „Vy musíte přece svítit a ne 
být zhaslé.“ A skoro začalo plakat… Ke slovu se dostala i čtvrtá svíčka a pravila: „Neboj 
se, dokud já svítím, můžeme ostatní svíčky znovu zapálit. Jmenuji se NADĚJE.“  Dítě 
rozsvítilo znovu ostatní svíčky.  
Plamen naděje by nikdy neměl ve Tvém životě zhasnout… A každý z nás by měl 
plameny Míru, Víry, Lásky a Naděje neustále udržovat. 
 

Přejeme všem krásný adventní čas prožitý v klidu a míru na těle i na duši. 
Vaše děti a zaměstnanci mateřské školy. 

 
Jana Francová, učitelka MŠ 

 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ 
 
OHNIVÉ DĚTI  

 
Měli jsme tu čest a byli jsme pozváni na oslavu 90. let od založení 
Sokola v Ličně. Děti zde předvedly požární útok. 

Další akce se konala 10. října. 2009 v Záměli. Soutěžili jsme se zde v branném závodu, 
kterého se zúčastnilo 18. družstev. Naši “Ohniváčci“ se umístili na krásném 5. místě. 
Nyní se připravujeme na „Vánoční uzlovačku“, která se koná v Kvasinách 19. prosince. 
2009, také nás čeká vystoupení na Valné hromadě SDH Lično 16. ledna. 2010. 
Poté si dáme pauzu a na jaře začínáme opět trénovat na okresní soutěž „Plamen“. Kde 
se uskuteční, to zatím ještě nevíme.  
S novým vybavením se dětem bude dobře soutěžit, byly jim zakoupeny nové džberovky, 
hadice, proudnice a také 
nepromokavé bundy. Se starým vybavením se nedalo pracovat. 
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Také bych chtěla připomenout, že nám přibyla nová hasička, a to Lucie Seibertová z 
Lična. Pokud by měl kdokoliv zájem přihlásit se k mladým hasičům, kontaktujte p. 
Kocmanovou na tel. 605 572 685, nebo se můžete přijít podívat přímo do „hasičárny“, a 
to každou středu od 16. hod. Vítáme každého.  

 
Fotografie ze soutěže v Záměli. 

Simona Korábová 
 
 
Z DĚNÍ U HASIČŦ V LIČNĚ 

V závěru roku jsme nemuseli vyjíždět k žádné mimořádné události, což je jen dobře.  
Měli jsme několik oslavenců – jubilantů z řad členů i přispívajících, kterým jsme přišli 
osobně popřát vše nejlepší. Jednalo se o Jaroslava Jehličku, Jaroslava Červínku, 
Františka Štěpánka a Marii Štěpánkovou. 
Dne 4.11. 2009 se SHD Lično v zastoupení čestnou stráží a nastoupenou jednotkou 
naposledy rozloučil s paní Tomasovou. 
Dne 17.9.2009 se člen našeho sboru František Štěpánek zúčastnil setkání Zasloužilých 
hasičů královéhradeckého kraje, které se koná každoročně a je poděkováním přítomným 
za práci, kterou odvedli v hasičském dění. Setkání doprovázely příjemné vzpomínky 
v neméně příjemném prostředí restaurace. 
 
Začátkem příštího roku nás čeká Valná hromada, která se bude konat 16.1.2010 
v místní kavárně od 18.00 hodin.  
 
Na 13.února. 2010 jsou naplánované „Ostatky“. Masky opět doprovodí „Valanka“. 
 
Zveme k hojné účasti. 
Závěrem Sbor dobrovolných hasičů Lično přeje všem do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a dobré nálady. 
příští soutěže.  

                                                                            Za SDH Lično Václav Kopecký 
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TJ SOKOL LIČNO 
 
TJ SOKOL LIČNO OSLAVILA 90 LET OD SVÉHO VZNIKU 

 
Poslední srpnovou sobotu se na prostranství areálu TJ Sokol Lično koná každoročně 
společenský den firmy Beas, a. s. Letošní setkání pracovníků pekárny bylo spojené s 
oslavami 90. výročí vzniku TJ Sokol Lično a do třetice důvodů k veselení bylo ličenské 
posvícení.  
Celým odpolednem a večerními hodinami celou akci doprovázela hudební skupina 
Koplaho Band pod vedením Pavla Plašila. Na podiu je vystřídalo vystoupení mažoretek 
z kosteleckého oddílu Marlen, dále pak děti ličenské školy a místní mladí hasiči – Ohnivé 
děti, ve 20 hodin vystoupil Těžkej Pokondr se svými hity a megahity. 
Oslavy byly také ve znamení oceňování, a to těch lidí, kteří jsou s touto organizací 
nějakým způsobem spjati. Oceněni byli bývalí předsedové, členové výboru a další. 
Všichni dostali čestné uznání nebo pamětní list za zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu 
v Ličně, za rozvoj sportovního areálu, za dlouholeté aktivní členství v jednotě, za 
podporu a spolupráci. Ocenění převzali z rukou předsedy TJ Sokol Lično F. Talavaška a 
M. Sršně z České asociace Sport pro všechny. 
Vrcholem odpoledne bylo poklepání základního kamene sportoviště Sokolík, které bude 
mít dva víceúčelové kurty s umělohmotným povrchem, a jeho součástí bude dětské 
hřiště. Tohoto aktu se zúčastnil i Jaroslav Štefek, ředitel regionální rozvojové agentury, 
která pomáhala se zpracováním žádosti o dotaci z evropských fondů (ROP NUTS II SV, 
2.3 Obnova venkova. Jedná e o projekt výstavby Víceúčelového sportoviště „Sokolík“ 
Lično – číslo projektu CZ.1.13/2.3.00/10.00623) a projektová manažerka Markéta 
Nyčová.  
K těmto oslavám byla připravena publikace o devadesátileté historii TJ Sokol Lično, s 
názvem „Sokol Lično historie a současnost.“ Kniha popisuje počátky a založení 
organizace, obsahuje vzpomínky pamětníků a bývalých předsedů, obsahuje historická 
fakta ze života a práce spolku, nabízí velké množství fotografického  materiálu  a končí 
pohledem do budoucnosti. Publikace je k prodeji v obchodě potravin v Ličně a u čerpací 
stanice HDB (nebo u předsedy TJ F.Talavaška).  Na památku devadesátého výročí byly 
zhotoveny také odznaky. 
Po dopoledním dešti se počasí vydařilo a všech, odhadem, 700 návštěvníků se dobře 
bavilo. 
Poděkování patří generálnímu sponzorovi - firmě Beas, a. s. a všem členům TJ Sokol 
Lično, kteří se na přípravách a samotné organizaci akce podíleli. 
 
 
O STAVBĚ SPORTOVIŠTĚ 

 
Projekt Víceúčelového sportoviště „Sokolík“ v Ličně splnil všechny předepsané 
náležitosti a byl Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod 
17. června 2009 schválen k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu.  
Tato skutečnost potěšila nejen celý výbor TJ Sokol Lično a ostatní členy organizace, 
radost jistě udělala i všem spoluobčanům, kteří dosud jezdí trávit volný čas na podobná 
sportoviště do vzdálenějších obcí, kde tato zařízení v současnosti rostou, jako houby po 
dešti. Od okamžiku zrodu myšlenky utekly již čtyři roky, které byly naplněny prací na 
nápravě vlastnických vztahů, čekáním na provedení pozemkových úprav, výkupem 
pozemků, tvorbou dokumentace a projektu, získáním stavebního povolení a hlavně 
přípravou vlastní žádostí o získání podpory s množstvím různých dokladů v v úzké a 
intenzívní spolupráci s pracovníky Regional Development Agency. Někomu by se to 
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mohlo zdát jako příliš hodně času. Ani chvíli jsme ale nezaháleli. Jedná se totiž o velmi 
zdlouhavý a složitý proces.  
Snažení se nám vyplatilo, podporu jsme získali a dnes jsme opravdu šťastni. Sportoviště 
významně obohatí infrastrukturu obce a okolí a zejména možnosti sportování a trávení 
volného času v Ličně. Radost je o to větší, že se tato výjimečná záležitost odehrává 
právě v roce 90. výročí založení spolku Sokol v Ličně. Ve slavnostním programu dne 
oslav našeho výročí, 29. srpna 2009, jsme symbolicky usadili a poklepali na základní 
kámen stavby. 
A o co se vlastně jedná? Ve sportovním areálu TJ Sokol Lično vznikne víceúčelové 
sportoviště „Sokolík“ – dva kurty s umělohmotným povrchem (umělá tráva s křemičitým 
pískovým vsypem) s oplocením, elektrickým osvětlením a s dětským hřištěm. 
Samozřejmě také s patřičným sportovním vybavením (branky, sloupky, sítě, koše..).   
Stavbu jsme zahájili po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a po uskutečnění 
výběrového řízení. Vše začalo zaměřením stavby, skrývkou ornice, vybudováním 
odvodňovacího systému, následovala navážka jednotlivých frakcí kameniva a jejich 
zhutňováním, instalací a zabetonováním sloupků oplocení, pokládkou obrubníků, 
přípravou elektromontážních prací a v neposlední řadě důležitým měřením únosnosti 
povrchu (modulu deformace). Nyní jsme dokončili první etapu, musíme splnit uložené 
administrativní povinnosti, abychom mohli na jaře pokračovat a úkol úspěšně splnit 
k 31.5.2010. 
 
Ostatní důležité informace: Vyměnili jsme elektrické ohřívače vody v tělocvičně (po 34 
letech), připravujeme hřiště pro zimní sezonu, připravujeme další etapu opravy střechy 
tělocvičny. V tělocvičně cvičí děti pod vedením Romana Samka, ženy pod vedením 
Marie Morávkové, mládež (badminton) pod vedením Petra Valenty. Připravujeme pátý 
„Silvestrovský pochod“ (trasa a ostatní podrobnosti budou včas oznámeny). 
  

Za výbor TJ Sokol Lično František Talavašek - člen zastupitelstva obce Lično a  
předseda TJ Sokol Lično 
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE LIČNO PANEM JANEM VODOU 
 

Autor: Martina Ludvíková 
Koncem listopadu jsem se sešla se starostou obce Lično panem Janem Vodou. 
Protoţe se blíţí konec roku a v příštím roce nás opět čekají volby do zastupitelstva 
obce, nedalo mi jinak neţ vést rozhovor na téma, co se povedlo a nepovedlo 
v minulém období, jaké byly úspěchy minulého roku a také, co dalšího nás čeká a 
je v plánu. 
 
Jednou z největších investic uplynulých let Obce Lično je výstavba 25-ti parcel 
v katastru Lična. Proto mojí první otázku směřuji právě k této problematice. 
Jak jste došli spolu s ostatními zastupiteli k rozhodnutí začít takto náročnou 
investici? 

Již řadu let rostla v naší obci poptávka po volných parcelách pro výstavbu rodinných 
domů. Část poptávky se podařilo uspokojit parcelami na Drahách, ale to stále nebylo 
dostačující. Proto jsme se v roce 2008 rozhodli vybudovat další parcely. Nejprve jsme 
vybírali ze dvou lokalit. Jedna byla pod Hůrkou směrem k hřišti a druhá V Oborách, kde 
právě v roce 2008 došlo k odkoupení pozemků za účelem vybudování infrastruktury ke 
stavebním pozemkům. 
Takţe plán vybudovat parcely pro výstavbu V Oborách není zase tak 
dlouhodobý… 

…ani ne. A i realizace je velice rychlá a pružná. V roce 2008 došlo k výběru dodavatele 
projektové dokumentace. Počátkem roku 2009 byla dokončena jednání pro stavební 
povolení a následně výběr dodavatelské firmy na zhotovení základního technického 
vybavení, tj. veškeré sítě – plyn, voda, telefon, rozvody elektrické energie a kanalizace a 
vč. přístupových komunikací a veřejného osvětlení. 
Jak kaţdý „na vlastní kŧţi“ poznal, výstavba započala nyní na podzim. Jak dlouho 
budou trvat omezení a nepříjemnosti, které výstavba přináší? 

Výstavba by měla být dokončena do května 2010. Komplikace, hlavně nepořádek na 
komunikacích je daň obce za tuto výstavbu. V deštivých dnech je to o poznání horší. 
Musíme se občanům omluvit, ale v tomto případě se opravdu nedá nic jiného dělat. Po 
skončení podzimních prací máme příslib dodavatelské firmy, že uvede vše do původního 
stavu. 
Pozn.autora: Podrobnější informace o průběhu výstavby naleznete v článku pana Jiřího 
Padriána. 
V roce 2009 byly čerpány jistě nějaké dotace jak ze zdrojŧ státního rozpočtu, tak 
z EU. 

Ano, v tomto jsme byli úspěšní. Obec získala dotaci na úroky z úvěru na nákup pozemků 
z roku 2008 v rámci programu obnovy venkova ve výši 42 tis. Kč. Od Ministerstva 
zemědělství jsme získali dotaci na prořezávky a údržbu lesa ve výši 62 tis. Kč. Ze 
Státního zemědělského investičního fondu jsme získali pro rok 2010 dotaci 300 tis. Kč 
na výstavbu parkoviště Na Hůrce, zpevněné plochy ve dvoře mateřské školy a na 
plynofikaci budovy obce.  
Jak je to v současnosti se zřízením místa CZECH POINT? 

Na tuto investici máme získanou dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 80tis.Kč s 15% 
spoluúčastí obce. Došlo k vybavení pracoviště v kanceláři Obecního úřadu v Ličně. Po 
proškolení pracovníků počátkem roku 2010 a odzkoušení systému rozběhneme tuto 
službu pro naše spoluobčany v pevně stanovených úředních hodinách. Věřím, že tato 
služba, až se ji všichni naučíme využívat, přinese všem spoluobčanům úsporu času i 
nervů. 
Pozn.autora:  Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk 
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zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou 
schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. 
 
A ještě jsme se nedotkli jiţ výše zmiňované výstavby parcel z hlediska nějaké 
dotace… 

…samozřejmě ani tady jsme nezaháleli. Získali jsme dotaci 50 tis. Kč na jednu parcelu 
od Ministerstva pro místní rozvoj. Tato dotace je sice podmíněná kolaudací domů 
nejpozději do 10-ti let od ukončení výstavby ZTV, ale i kdyby se nepodařilo prodat 
všechny parcely, jsou tyto peníze poskytnuty bezúročně. Částka 1,25 mil. Kč již byla 
použita na výstavbu ZTV. 
Jistě jste ale plánovali i další investice? 

Ano, ale z důvodu nedostatku a nevyjasněnosti financí se přesunula oprava vstupního 
schodiště a zpevněných ploch před mateřskou školkou na rok 2010. 
Plánovaná přestavba fary na víceúčelové společenské středisko je v běhu – v současné 
době probíhá dopracování projektové dokumentace a podání žádosti o stavební 
povolení. Součástí přestavby je i plánované dětské hřiště na oploceném pozemku fary. 
Pokud by všechno dopadlo podle plánu, tak by celková investice byla kryta až z 90 % 
z peněz fondů EU. 
Také se nám přes prázdniny podařilo zmodernizovat šatnu v Základní škole, která byla 
velice vlhká a nevyhovující. Bylo provedeno podřezání zdí, položeny izolace a stěny jsou 
nově omítnuty, položena nová dlažba a nové vybavení skříňkami je tady již 
samozřejmostí. Tady bych chtěl poděkovat za spolupráci našim občanům. Zaměstnanci 
obce prováděli hrubé práce, omítky zdí a položení dlažby pan Krb Josef a vybavení 
vyrobil a dodal pan Falta Pavel. 
Naši obec jiţ mnoho let trápí kaţdý přívalový déšť povodně – jak řeší obec tuto 
situaci? 

Stále se snažíme chránit majetek našich spoluobčanů. V rámci pozemkových úprav je 
počítáno s výstavbou již druhého poldru Na Drahách. Po dohodě s Pozemkovým 
úřadem byla provedena malá pozemková úprava tak, aby výstavba poldru proběhla na 
pozemcích obce. V současné době je projednáváno stavební povolení a výstavba je 
předpokládána na rok 2010. Celkovou investici 4,5 mil.Kč zajišťuje Pozemkový úřad. 
Vnímáte kulturu v naší obci jako dostačující? 

Ano, ale musím podotknout, že tím míním v rámci našich možností. Tradice plesů byla 
přerušena z prostorových důvodů – není kde je konat. Rybářské závody se již také 
nekonají, protože rybník v Ličně nezadržitelně vysychá. Na druhou stranu se o většinu 
společenských akcí za podpory obce stará TJ Sokol, SDH Lično a základní a mateřská 
škola. 
Na příští rok obec plánuje sraz rodáků. 
Co pokládáte Vy za největší úspěchy a neúspěchy tohoto volebního období? 

Za tři roky tohoto volebního období se uskutečnilo hodně důležitých rozhodnutí, které 
vedly ke zvelebení našich obcí. Byla téměř dokončena oprava chodníků v obci, 
provedena úprava kuchyně v MŠ dle požadavků hygieny, provedena výměna oken na 
budově ZŠ a dále byly zrekonstruovány sociální zařízení a šatny v ZŠ. Byly ukončeny 
komplexní pozemkové úpravy a mnoho dalších drobných investic a oprav. Mezi ty velké 
a nejdůležitější investice řadím přípravu a zahájení výstavby základní technické 
vybavenosti pro 25 stavebních pozemků v obci Lično, zahájení přípravy výstavby poldru 
na údolnici k Radostovicím a poldru na Drahách. 
Mezi neúspěchy bych určitě zařadil ukončení přípravných prací na výstavbu domu 
s podporovanými byty pro seniory na farské zahradě z důvodu nízké finanční podpory 
státu. 
 

http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/23
http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/389
http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/389
http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/362
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A nakonec našeho rozhovoru – chcete něco popřát nebo vzkázat našim 
spoluobčanŧm? 

Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým a jménem celého 
Zastupitelstva obce Lično popřál krásné a veselé prožití svátků vánočních a hodně 
zdraví, štěstí a pracovních úspěchů v novém roce. 
 

Jan Voda – starosta obce 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, zpráva SPOZ za 4.čtvrtletí 2008 
 
 Naši oslavenci 

Jméno Bydliště 
87 let 

Marie Červinková  Lično 

František Plašil  Lično 

Marie Korábová Lično 

85 let  

František Štěpánek Lično 

83 let  

Marie Hartmanová Lično 

82 let  

Miloslava Tomšová Lično 

81 let  

František Dostál Lično 

80 let  

Marie Štěpánková Lično 

Josef Říčař Ostašovice 

75 let  

Jaroslav Jehlička Lično 

Josef Červinka Lično 

60 let  

Božena Gašparová Lično 

Jan Podstavek Lično 

Emília Podsztavková Lično 

50 let  

Helena Brandejsová Lično 

Zdeněk Stodůlka Lično 

Lubomír Grund Ostašovice 

Jiří Padrián Lično 
 

 
Všem oslavencŧm srdečně blahopřejeme! 

 
Noví občánci  
Kristýnka Brožová   Lično 
Mareček Zaňka    Lično 
 
 

 
Našim novým občánkŧm přejeme hodně zdraví! 
 

Oprava: V minulém Zpravodaji bylo mylně uvedeno jméno David Kutnar, správné jméno 
je Richard Kutnar. Omlouváme se. 
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Svatby 
Irena Nováková a Vlastimil Tomas  Lično 
Hana Vondrová a Vlastimil Grundl  Lično 
Jitka Seibertová a Richard Kutnar  Lično 
Veronika Hlaváčková a Roman Slezák Ostašovice 
Pavla Kopecká a Eduard Smola  Lično   
Klára Divíšková a Václav Janík  Lično 

 
Všem novomanţelŧm přejeme hodně štěstí a spokojenosti! 
 

 

 

Rozloučili jsme se 
Vilemína Bašová  Lično 
Josef Špulák  Lično  
Růžena Tomasová Lično 
Miloslava Janečková Radostovice 
Růžena Kubcová  Lično 
Anna Vodová  Lično 

 

Čest jejich památce! 

 
 

Zpracovala Marie Truhlářová, předsedkyně SPOZ a kancelář OÚ 

 
 

Poděkování 
Svaz tělesně postižených Častolovice - pobočka Lično, se pravidelně 
zúčastňuje pořadů, které pořádá Kulturní komise městyse Častolovice. 
Tato komise v letošním roce v kulturním středisku v Častolovicích u Lva 
uspořádala tyto akce: březen - druhý ročník večera s harmonikáři, duben 
- divadelní představení Světáci, listopad - divadelní představení 

Dalskabáty hříšná ves. Na tyto tři akce byl vždy přistaven autobus, který odvezl naše 
členy do Častolovic a po skončení zpět do Lična. Autobus pro členy Svazu tělesně 
postižených zajistil obecní úřad městyse Častolovic. Touto cestou ličeňáci moc děkují. 
Pro zajímavost naše pobočka má celkem 12 členů.  

-daw- 

 
 
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 
 mrzne až tam praští, 
  
metelice fujavice 
 Nový rok je tady.
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ZTAŢENO ZE SÍTĚ: Všem, kdo věří přírodní medicíně 
 
Protože máme chřipkovou epidemii v plném proudu, všude i na internetu je možné číst mnoho 
doporučení a návrhů, jak s chřipkou zatočit. Tady čtenáři předkládám jeden z těch povedených: 
 
Levný lék proti chřipce, zda působí, o tom se musíte přesvědčit sami…jak tvrdí neznámý autor, lék 
je účinný, kdo ví a věří, nestojí mnoho a je prověřený časem, jak si přečtete v následujících řádcích. 
 
V roce 1919, kdy chřipka zabila víc než 40 milionů lidí, jeden lékař navštívil řadu rodin s dotazem, 
jestli potřebují pomoc proti chřipce. Mnozí už byli nakažení, mnozí už zemřeli. Lékař jednou potkal 
sedláka a k jeho překvapení byli všichni z rodiny zdraví. Když se lékař zeptal, co dělají jinak než 
ostatní, selka mu odpověděla, že do místností dali nádoby s neoloupanou cibulí. Lékař jí 
pochopitelně nevěřil a ptal se, jestli by mu dali jednu jejich cibuli, aby si ji prohlédl pod 
mikroskopem. Dali mu ji a on ji prohlédl, našel na ní viry chřipky. Cibule evidentně pohltila všechny 
viry a uchránila rodinu zdravou. 
V 90.letech to slyšela jedna kadeřnice a v provozovně postavila několik hrnků s cibulí a jako 
zázrakem se nikdo z personálu nenakazil chřipkou, ačkoliv byli nechráněni ve stálém ve styku se 
zákazníky.  
 
Protože nákup cibule je věcí lacinou, vyplatí se zkusit to jak doma tak v zaměstnání a uvidí se, jestli 
to bude účinkovat. 
My jsme to udělali a chřipku jsme opravdu nedostali. Když to pomůže tobě a tvým blízkým ke 
zdraví, je to pro vás nejlepší. Když přesto náhodou někdo onemocní, můžete cibuli nakrájet na 
kostičky, smíchat se lžičkou medu a potom šťávičku, kterou cibule vyloučí, po lžičkách užívat. 
 
Pokud tuto radu vyzkoušíte, naše redakce na sebe nebere riziko prudkého omezení návštěv ve 
Vaší domácnosti . 

Martina Ludvíková 
 

DOPLŇOVAČKA 

1 K         Kovářská potřeba 

2 K         Konstrukce na vyprášení koberců 

3 K         Smrtka 

4 K         Výstupek před kostelní lavicí 

5 K         Výpočet, propočet 

6 K         Tady i tam 

7 K         Majitelka kavárny 

8 K         Čapkův román 

9 K         Český zámek 

10 K         Malí vačnatci 

11 K         Kočičky a kocourci 

12 K         Pracoviště sekretářky 

13 K         Malá kobylka 

14 K         Záskok za herce v nebezpečných scénách 

15 K         Obrobna kovu 

16 K         Muž ve vázance 

17 K         Zdrobnělé dívčí jméno (Kateřina) 

18 K         Tepna na krku 

19 K         Primitivní rádio 

 
-daw- 
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Z REDAKCE ZPRAVODAJE: 

Kontaktní spojení - adresa:  Obec Lično; Lično 17; 517 35 

     tel./fax: 494 384 204 
     e-mail: obec@licno.cz, www: http://www.licno.cz  
Případné platby mŧţete poukázat   ČS: č.ú: 1240139399/0800 

                                               hotovostně v kanceláři obce 
IČO: 00275069  DIČ: CZ0275069   
Ţádosti o informace  - písemně na adresu obce, e-mailem  
Příjem ţádostí a dalších podání: Obecní úřad v úřední dny a hodiny 
Úřední hodiny:   pondělí   8 - 12, 13 - 17 
    úterý     
    středa   8 - 12, 13 - 15 
    čtvrtek     
    pátek 
Obrázky v tomto čísle namalovali: Dominika Brožová, Lucie Cimmerová, Filip Tomas, 

Martina Jarkovský, Tomáš Jarkovský, Simona Vašatová, Martin Kocman. Všem dětem 
ze ZŠ za jejich obrázky velmi děkuji, ale vzhledem k rozsahu Zpravodaje nejdou 
uveřejňovat všechny. 
Inzerci firemní i soukromou lze objednávat na OÚ, pí Šedová, 50Kč za ½ stránky, 

100Kč za stránku. Poděkování, vzpomínky bezplatně. 
Redakce zodpovídá za články označené RED nebo OÚ, ostatní články uveřejňuje bez 
cenzurního zásahu. 
Redakce děkuje všem, kteří přispěli do tohoto vydání zpravodaje! 

Zpravodaj obce Lična 

Vydává: Obec Lično 
Tisk: Tiskárna Lípa, Lípa nad Orlicí 
Náklad: 250 výtisků 
Redakční uzávěrka: 30.11. 2009 
Další vydání: počátek dubna 2010 
Zodpovědný redaktor: Ing. Martina Ludvíková 
Redakční rada: Jan Dawidko 
Kontakt: 731 617 995     
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Fotodokumentace  k výstavbě ZTV “V OBORÁCH“  
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VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ ROK 2010! 
 

 


