Vážení čtenáři.
Držíte v rukou závěrečné – čtvrté číslo Zpravodaje tohoto roku.
Protože koncem každého roku
dochází
k bilancování
roku
minulého
a
samozřejmě
k
plánování na ten další, tak mi
dovolte Vám všem popřát krásné a
pohodové prožití vánočních svátků
mnoho zdraví a šťastné vykročení
do roku 2009.
Následující rok bude zřejmě rokem
plným změn, které se dotknou
většiny z nás. Ekonomická krize,
která zaplavuje celý svět, ovlivní i
dění kolem nás. Jak jsem si
přečetla
v jednom
článku
v časopise Ekonom, jehož citace
se mi pro nadcházejícího Silvestra
velmi hodí: „Hospodářský útlum je
jak kocovina po flámu – je to
ozdravný
proces
odbourávání
škodlivin. Bolí, ale jinak to nejde.
Dát si další sklenku, to nic nevyřeší
a problém se jen na chvíli zakryje,
ale pak to bude ještě horší. Pro
následující rok zbývá jediná rada –
spořte!“
Věřím,
že
nepodlehnete
přehnanému optimismu naší vlády
nebo mému možná přehnanému
pesimismu.
Do následujícího roku Vám přeji
jen to dobré.

Martina Ludvíková
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIČNA
konaného dne 20. 11. 2008
pořadové číslo 12
Místo konání: Zasedací místnost Obce Lično
Termín: 20. 11. 2008 v 19,00 hod
Přítomno dle prezenční listiny: 9 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů: 2 občané
Jednání řídil pan starosta Jan Voda jako předsedající.
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Prezenční
listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a
zasedání je usnášeníschopné.
Provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva obce Lično byla pověřena p.
Jarkovská Marie.
Ověřovateli zápisu z konaného zasedání byli určeni: p. Dokulil Petr a Bc. Tošovský
Josef.
Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi: Mgr. Plašil Jan 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 podepsání smlouvy na zpracování PD “Rekonstrukce fary” s firmou
KVARTA spol. s r. o. Choceň
2. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu pozemku s
T.J. Sokol Lično
3. Schválení nákupu pozemku č. par. 3468 Kú Lič. za účelem výstavby poldru “Draha”
4. Schválení převodu přebytku za el. energii od přísp. organizace
5. Diskuze
6. Schválení usnesení
7. Závěr
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: 9 členů zastupitelstva
Hlasovali proti: nikdo
Zdrželi se hlasování: nikdo
Usnesení zastupitelstva
bere na vědomí:
1. jmenování inventarizačních komisí pro inventury roku 2008
schvaluje:
1. složení komise pro přípravu usnesení
2. program dnešního zasedání
3. podepsání smlouvy na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce fary s
firmou Kvarta, spol. s r. o. Choceň
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4. podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
na TJ Sokol Lično
5. nákup pozemku par. č. 3468 v Kú Lično za cenu 9 Kč/m2 od p. Jedlinského
Miroslava, Lično č. p. 115
6. převod přeplatku za el. energii příspěvkové organizace na účet Obce Lično v r.
2008
7. text usnesení dnešního zasedání
ukládá:0
v Ličně dne 20. 11. 2008

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIČNA
konaného dne 18..12. 2008
pořadové číslo 13
Místo konání: Vinárna Lično
Termín: 18. 12. 2008 v 18,00 hod
Přítomno dle prezenční listiny: 6 členů zastupitelstva
Přítomno dle prezenční listiny občanů: 12 občani
Jednání řídil pan starosta Jan Voda jako předsedající.
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 6 členů zastupitelstva. Prezenční
listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
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. Janeček Josef a Bc. Talavašek
František.
Do komise pro přípravu usnesení byli navrženi: p. Vilímek Tomáš a p. Bc. Tošovský
Josef.
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. Zpráva předsedy finančního výboru
2. Schválení Obecně závazné vyhlášky o změně OZV č. 2/2007 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování kom. odpadu
3. Schválení pravidel rozpočtového provizoria obce na období do schválení rozpočtu
r. 2009
4. Projednání žádostí a majetkových záležitostí
5. Schválení podání žádostí o dotaci v roce 2009
6. Zpráva starosty
7. Schválení rozpočtového opatření na rok 2008
8. Schválení usnesení
9. Závěr
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Ličně dne 18. 12. 2008
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: 5 členů zastupitelstva
Hlasovali proti: nikdo
Zdrželi se hlasování: nikdo

Jan Voda, starosta obce
Bc. Tomáš Vilímek, místostarosta obce

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Usnesení zastupitelstva
bere na vědomí:
1. zprávu předsedy finančního výboru
2. zprávu starosty
schvaluje:
1. složení komise pro přípravu usnesení
2. program dnešního zasedání
3. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu na rok 2009 ve výši 460,- Kč
4. OZV Obce Lično č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 2/2007 Obce Lično o místním
poplatku
5. pravidla rozpočtového provizoria Obce Lično na období do schválení rozpočtu na r.
2009
6. zveřejnit úmysl o prodeji části pozemku par.č. 415/1 v Kú Lično manželům
Klapalovým
7. zveřejnit úmysl o prodeji starého vleku 3,5 t za cenu 4.000,- Kč p. Markovi Liborovi
8. půjčku p. Plašilové Heleně, Lično 119, na úhradu el.en. a zajištění životních potřeb
rodiny, v případě neobdržení finanční pomoci od odboru sociálního MěÚ Rychnov
n. Kn.
9. prodej 3 ks použitých malých silničních panelů p. Janské Evě, Lično 22
10. zveřejnění úmyslu pronájmu náhonu par. č. 3746 v Kú Lično
11. poskytnutí finančních prostředků TJ Sokolu Lično ve výši 56.935,- Kč na opravu
osvětlení v r . 2008
12. zařadit do rozpočtu na r. 2009 částku Kč 100 tis.Kč na výstavbu víceúčelového
hřiště pro TJ Sokol Lično v případě jeho realizace
13. převod 40 % podílu poplatku za vynětí pozemku ze ZPF TJ Sokolu Lično po jejich
převodu ze Stát. fondu životního prostředí ČR na účet Obce Lično
14. Dohodu o partnerství s TJ Sokol Lično
15. podání žádosti o dotace, tak jak je uvedeno v bodu č. 5 zápisu, a dofinancování
podílu obce při jejich realizaci
16. rozpočtové opatření č. 6 a 7
17. text usnesení dnešního zasedání
ukládá:
1. předsedovi finančního výboru p. Janečkovi, aby zařadil do rozpočtu obce na r. 2009
finanční částku na úpravu místní komunikace u domu č. p. 34
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Ukončení komplexních pozemkových úprav v KÚ Lično bylo provedeno rozhodnutím
Ministerstva zemědělství, zastoupeným Pozemkovým úřadem v Rychnov n. Kn. ze dne
31. 3. 2008. V současné době jsou změny a úpravy, provedené na základě KPÚ,
zapsány v operátu katastru nemovitostí v Rychnově n. Kn.
Každý vlastník nemovitostí, dotčených pozemkovou úpravou, je povinen podat
dílčí přiznání k dani z nemovitosti a uhradit vyčíslenou daň za rok 2009. Toto
přiznání je nutné podat do konce ledna 2009 na Finanční úřad v Rychnově n. Kn. Nové
tiskopisy budou k dispozici na Finančním úřadu Rychnov n. Kn. nebo na chodbě
budovy obce Lično po 20. prosinci 2008.
Jan Voda, starosta obce

POZOR ZMĚNA - Svoz komunálního odpadu v r. 2009
Zastupitelstvo obce Lično na veřejném zasedání dne 18. 12. 2008 rozhodlo o změně
výše poplatku za svoz komunálního odpadu.
Na základě vyhlášek je stanoven poplatek za trvale hlášeného občana, osobu trvale se
zdržující a rekreační objekt v obcích Lično, Ostašovice, Radostovice
ve výši Kč 460,-.
Poplatek se týká odvozu a ukládání komunálního, nebezpečného, separovaného a
objemného odpadu. Poplatek je splatný od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2009.
V kanceláři obce za každou domácnost převezme zdarma její zástupce do 8. ledna
2008 známku, kterou si vybral podle četnosti svozů. Známkou označí přistavovanou
popelnici. Známka pro:
p l n ý svoz (červená známka ) 36 svozů – přistavovat každý svoz
Termín svozů: leden 2., 9., 16., 23. a 30.
únor
6., 13., 20., a 27.
listopad 6., 13., 20. a 27.
březen 6., 13., 20. a 27.
prosinec 4., 11., 18. a 25.
duben,květen,červen,červenec,srpen,září,říjen – viz svoz 1 x 14 dní
svoz 1 x za 14 dní (modrá známka) 26 svozů – přistavovat pouze v uvedený termín:
leden 2., 16.a 30.
květen 8. a 22.
září
11. a 25.
únor
13. a 27.
červen 5. a 19.
říjen
9. a 23.
březen 13. a 27.

6

červenec 3., 17.a 31.
listopad 6. a 20.
duben 10. a 24.
srpen 14. a 28.
prosinec 4. a 18.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Čas lásky přichází o vánocích ….

Známka bude přilepena na suchý, odmaštěný povrch popelnice pod vylisovaným
znakem „MEVA“. Popelnice bude popsána číslem popisným. Všechny ostatní
známky budou odstraněny. Neoznačené popelnice, popelnice přistavené
v nesprávný termín a pytle přistavené mimo popelnici nebudou odvezeny. Svozový
den pátek.
V obcích Lično a Ostašovice bude svoz komunálního odpadu prováděn pomocí
popelnic a v Radostovicích za pomoci kontejnerů 1100 litrů. Svoz separovaného
odpadu bude prováděn dosavadním způsobem. Nebezpečný odpad bude prováděn
mobilním svozem zdarma 2 x ročně - termín a místo bude včas oznámeno. Svoz
objemného odpadu bude prováděn taktéž zdarma 1 x ročně – termín a místo bude
včas oznámeno. Občané budou moci odevzdat bezplatně nebezpečný a objemný
odpad dle vyhlášky k jeho bezpečné likvidaci.
Právnické a fyzické osoby podnikající v obcích Lično, Ostašovice a Radostovice
mohou využít tento systém likvidace odpadů. Po sepsání dohody mezi Obcí Lično a
podnikající osobou bude vydán dohodnutý počet známek.

Kalendářní rok 2008 se pomalu blíží ke svému závěru. Všichni začínáme bilancovat a
ohlížet se za ním, jestli se vydařil, čím potěšil a zda náš život obohatil. Spravedlivě
všem přidal jeden rok, jsme zase starší a možná sentimentálnější než dřív. My, kteří
pracujeme s dětmi, máme jednu velikou výhodu, protože naši žáčci nám nedovolí
podléhat těmto náladám. Těší se na Vánoce, intenzivně se na ně připravují a my,
dospěláci, se k nim s velkou radostí připojujeme.

Voda Jan, starosta

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou časem radosti a veselosti. A nejen pro
děti, které je milují, ale i pro nás dospělé.
Vůně vánočního stolu a vánočního stromu jsou
pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na
Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemůžou
být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o
setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a
blízkými, se kterými se během celého roku tak
často nevídáme. Ta neopakovatelná atmosféra,
která patří k Vánocům, se nedá zapomenout.
Prožijme tuto vzácnou vánoční atmosféru se
štěstím, láskou a pokojem.
Milí spoluobčané, jménem celého zastupitelstva a
kolektivu obce Vám přeji příjemné prožití
vánočních svátků a do Nového roku pevné zdraví,
hodně štěstí a hodně pracovních i osobních úspěchů.
Voda Jan, starosta
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Ani letos tomu nebylo jinak a dá se říci, že již v srpnu se diskutovalo na pedagogické
radě o tom, jak důstojně se s rokem 2008 rozloučíme. Po vzájemné konzultací s Obcí
se rozhodlo, že bude uspořádán adventní koncert a jarmark při příležitosti rozsvěcení
vánočního stromu v obci. Společná akce základní školy, obecního úřadu a hasičského
sboru byla stanovena na úterý 2.prosince, kdy se také zdárně uskutečnila. Počasí
přálo, voňavý punč nechutnal o nic méně nežli vloni, upomínkové maličkosti
v jarmarečním stánku šly na odbyt, děti zpívaly jako o život a vánoční strom se rozzářil
všemi připravenými svíčkami bez jediného problému.
Jsme si vědomi toho, že bez pomoci a spolupráce s řadou ochotných lidí by se tato
akce nemohla uskutečnit. Namátkově jmenuji některé z nich:
 pánové Stodůlka a Janeček (zaměstnanci Obce Lično) připravili podium a prodejní
stánek
 rozsvícení vánočního stromu zajistili elektrikáři Josef Tomeš a Miroslav Jedlinský
ml.
 pan Petr Dokulil zapůjčil i obsluhoval ozvučnou aparaturu a mj. předal dětem
sponzorský dar v podobě dvou nových mikrofonů (dárek pod stromeček)
 paní Eva Valentová a Gabriela Poslušná, kuchařky ze ŠJ, vařily voňavý punč
 do vánočního balíčku všem dětem přispěly paní Lenka Podolská, Eva Janská,
firma BEAS Lično a sladkou odměnu přidal i pan starosta Jan Voda
 naše školní „švadlenka“ paní Hanka Kocmanová ušila a vyzdobila pro všechny
účinkující (27 dětí a 3 pí učitelky) bílé šály a pláštíky pro dívčí pěvecký kvintet
 pan Pavel Preclík zachytil celé vystoupení pro další zpracování na DVD
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 a jiní a další, kterým všem moc a moc děkujeme
 dík patří všem hostům a návštěvníkům koncertu, kteří byli přítomni, měli o naše
vystoupení zájem a přispěli dobrovolným vstupným na zakoupení netradičních
výtvarných materiálů.

PF 2009

Po koncertu
Druhý den jsme se všichni shodli na skutečnosti, jak je nám líto, že koncert skončil.
Proto jsme ho nabídli ke zhlédnutí klientům Geriatrického centra v Týništi n. Orl. i
pacientům v ústavu Domečky v Rychnově n. Kn. A naše děti opět nezklamaly,
zazpívaly velmi krásně a procítěně. Byly totiž předem připraveny na tom, že lidské
osudy nejsou vždy takové, na jaké jsou zvyklé ony samy, a že vánoční radost může
být i zranitelná a bolestná…
Z pohledu pedagoga
Veškeré činnosti při přípravě koncertu plně korespondují s klíčovými kompetencemi
našeho školního vzdělávacího programu. Klíčové kompetence jsou něčím, co žák
rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech, jsou to jisté univerzální
způsobilosti: umění učit se, umění dorozumívat se, spolupracovat, jednat
demokraticky, řešit problémy, pracovat soustředěně... Takové kompetence slouží
žákovi v každém předmětu i v dalším životě.
Pro Vaši představu je níže ve stručnosti uvádím. Jedná se o:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Můžeme mít tisíc přání, tužeb a snů,
ale jen zdraví, štěstí, přátelství a
láska
dá světlo našim dnům.
Vaši školáci.

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Pro zajímavost
Žáci 4. ročníku dostali následně po koncertu za úkol utvořit seznam sloves, která
vystihují veškeré činnosti spojené s přípravami i vlastním konáním koncertu. Zde se s
nimi můžete seznámit. Pro zjednodušení jsou uváděna v infinitivu:
…..zpívat, trénovat, vyrábět, prodávat, rozsvěcet, zapalovat, strojit, chodit, lepit,
malovat, zdobit, hrát, připravit, kupovat, mluvit, vázat, uklízet, péct,.vystřihovat, sušit,
nosit, odnášet, přidělávat, připojovat, vrátit, shánět, počítat, trhat, napsat, spočítat,
vymyslet, naučit, půjčit, ušít, vykrajovat, platit, vybrat, svolat, obvolat, zamést, sebrat,
zapnout, recitovat, objednávat, pohybovat se, tisknout, přenášet, cinkat, cvakat, řadit
se, domlouvat se, tleskat, bubnovat, hrkat, nastupovat, řadit se, smát se, krájet,
nalévat, foukat, přemýšlet, zajednávat, informovat, hrát, muzicírovat, foukat, balit,
……zkoušet, navlékat, těšit se, prožívat, doprovázet.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Vůně jehličí, světla svíček a
cukroví, to vše patří k Vánocům
stejně jako sváteční atmosféra a
vlídné slovo. Přejeme Vám,
čtenářům ličenského zpravodaje
ať jsou ty letošní Vánoce těmi
nejkrásnějšími.
Do Nového roku potom šťastné
vykročení a po celý rok 2009 jen
dny radostné, na které budete
vždy rádi vzpomínat.

Z ředitelského křesla
Ličenská škola je sice malá, ale společnými silami pedagogů a žáků dokáže velké věci.
Proto moje závěrečné poděkování patří těm, kteří v ní žijí a pracují, zvládají problémy
a radují se z každého úspěchu; přispívají k vzorné prezentaci školy na veřejnosti - a
zkrátka, mají se v ní dobře. Přejme si, aby i v nadcházejícím roce tomu nebylo jinak.

Děti a zaměstnanci mateřské školy
Jana Francová, učitelka MŠ

Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy
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Za SDH Lično Václav Kopecký

TJ SOKOL LIČNO

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Aneb kdo nesportuje rád, není Ličeňák…
Nová technika
Náš sbor je obohacen o další techniku, a to o elektrocentrálu Honda
ECT 6500 na 230 a 400V.
Toto zařízení hasiči pouze užívají, jinak je stále majetkem obce, která
určitě využije centrálu ještě k mnoha jiným účelům než my. Nám bude sloužit při
výjezdech v noci k dostatečnému osvícení místa zásahu.
Z minulosti víme, že likvidace padlých stromů, což je
poslední roky nejčastější příčina našich výjezdů, byla
v nočních hodinách při nedostatečném osvětlení
riskantní.
Rozsvícení vánočního stromu
2.12. se naši členové podíleli společně s Obecním
úřadem v Ličně a základní školou Lično na rozsvícení
vánočního stromu, kde instalovali světla a o zvučili
vystoupení dětí. Tuto akci považujeme za velice zdařilou,
o čemž svědčila vysoká návštěvnost navzdory
chladnějšímu počasí.
Rozloučení
Nejsou jen dny radosti ale i bohužel smutku. I
takový den nás bohužel neminul. Dne 27.11.
jsme se v místním kostele Zvěstování panny
Marie se naposledy rozloučili s bratrem Josefem
Štěpánkem, dlouholetým členem sboru, členem
vítězného družstva celostátní soutěže hasičů
v Bratislavě v roce 1959, dlouholetým velitelem
hasičů, člověkem, který žil činnosti našeho sboru
a spolu s námi měl do poslední chvíle vždy
radost z každého úspěchu místních hasičů.
Čest jeho památce!

TJ Sokol Lično uskutečnila všechny plánované akce roku 2008
1.








Sportovní
14 dní počátkem roku jsme bruslili,
Uskutečnil se velikonoční pochod,
Ličenské kolečko,
Turnaj v nohejbale,
Zimní plavání v hradeckém bazénu,
V tělocvičně se cvičí,
Zbývá Silvestrovský výšlap

2.





Společenské
Dětský karneval,
Posvícenská zábava,
Společenské odpoledne pro pracovníky pekárny
Gratulace k životním jubileím členů)

3.


Pracovní
Brigády – zejména úklid v ocelové kůlně, pravidelný úklid v tělocvičně,
provedli jsme úpravu altánu, vyměnili dveře v ubytovně, nechali jsme
vypracovat projekt na zastřešení venkovních lavic a stolů,
Provádíme revize elektrických zařízení a tělocvičného nářadí a ostatní opravy
a údržbu.
Splnili jsme i hlavní letošní úkol REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ,
Uskutečnila se výroční členská schůze, pravidelně se schází výbor – vždy
první úterý v měsíci, účastníme se valných hromad partnerů i jednání
obecního zastupitelstva a
Úzce spolupracujeme s regionální rozvojovou agenturou EUROREGION
GLACENSIS na přípravě projektu výstavby víceúčelového sportoviště
„SOKOLÍK“, pro který jsme museli vykoupit další pozemek).







O činnosti Vás pravidelně informujeme v obecním zpravodaji i ve vývěsní skříni na
našich internetových stránkách www.tjsokol.lično.cz, můžete se na ně dostat i přes
obecní www.

Plán schůzí na 1. čtvrtletí roku 2009
Výborové schůze – každé pondělí od 18-ti hodin
Valná hromada SDH Lično – 17.1.2009 ve vinárně v Ličně od 18-ti hodin
Výroční schůze okrsku – 14.2.2009 ve vinárně v Ličně od 18-ti hodin

Plánované akce pro rok 2009
Z dalších akcí, které se připravují
Na jaře opět proběhne okrsková soutěž v požárním útoku a štafety. Zatím nevíme, kde
akce bude, musí se zajistit odpovídající plocha pro tuto soutěž, což nám v posledních
letech dělá starosti.
Dále uvažujeme o dvoudenním výletě na moravské vínko. Celá akce se teprve
připravuje. Členové sboru budou včas o době a programu informovaní.
Závěrem mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám jménem výboru SDH Lično popřál
do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a hodně úspěchů v životě osobním i
pracovním.
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Na výborové schůzi 4. prosince 2008 jsme sestavili plán činnosti na rok 2009 (jubilejní
– Sokol Lično byl založen v roce 1919 jako pobočka častolovického Sokola,
osamostatnil se v roce 1922).
1.
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Sportovní
Doufáme, že bude zima příznivá a zabruslíme si pod novým osvětlením
Velikonoční pochod 12.4.2009
Ličenské kolečko 23.5.2009






24. ročník v nohejbale 4.7.2009
Cvičení v tělocvičně celoročně
Plavání - listopad 2009 až únor 2010
Silvestrovský pochod 31.12.2009

2.





Společenské
Ostatkový průvod 21.2.2009
Dětský karneval 3/2009
Čarodějnice 30.4.2009
Posvícení, společenské odpoledne pro pracovníky pekárny a oslavy 90.
výročí vzniku Sokola v Ličně (organizace, program a přesné datum konání
bude upřesněno – 29.8.2009 ?)

3.


Pracovní
Hlavní úkol – dokončení projektu a v případě přidělení dotace i jeho realizace,
„Víceúčelové sportoviště SOKOLÍK Lično“.
Brigády, opravy, údržba – termíny budou včas oznámeny
Výroční členská schůze 24.1.2009
Výborové schůze vždy první úterý v měsíci, schůze zastupitelstva a valné
hromady partnerů
Akce mimo uvedený plán činnosti uveřejníme v naší vývěsní skříní






Děkujeme všem občanů a partnerům za podporu v roce 2008, do nového roku
2009 přejeme hodně zdraví a těšíme se na další spolupráci.
Za výbor TJ Sokol Lično František Talavašek - člen zastupitelstva obce Lično a
předseda TJ Sokol Lično

13

14

T J S O K O L Lično pořádá

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, zpráva SPOZ za 4.čtvrtletí 2008

4. SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP

Naši oslavenci

START: 31.12.2008 ve 12.30 hod. od Sokolovny

Jméno
84 let
František Štěpánek
81 let
Miroslava Tomšová
80 let
František Dostál
70 let
Karel Larisch Mönnich
60 let
Stanislav Koráb
Ludmila Faltová
50 let
Josef Zárybnický

TRASA:
 směr VELKÁ LEDSKÁ - MALÁ LEDSKÁ - ČASTOLOVICE (krátké
občerstvení v restauraci „BESEDA“, prohlídka místních
sportovišť – areál AFK a víceúčelové sportoviště)
 dále směr PASEKY - OLEŠNICE (občerstvení ve sport. areálu)
 následuje závěrečný úsek směr HODĚČÍN s cílem v LIČNĚ
Předpokládaný návrat v 17-18 hod. (po zvládnutí celého úseku); odhadovaná
délka trasy 13 - 14 km; možnost odchodu z trasy kdekoli; občerstvení v průběhu
pochodu zajištěno; doporučujeme teplé oblečení, vhodnou obuv a dobrou náladu!

Těšíme se na Vaši účast!

TJ SOKOL LIČNO

Bydliště
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

Lično

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se
Josef Štěpánek

Lično

Čest jejich památce!

Zpracovala Marie Truhlářová, předsedkyně SPOZ a kancelář OÚ
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V LISTOPADU PROBĚHLO V LIČNĚ A OSTAŠOVICÍCH KÁCENÍ STROMŮ

Z REDAKCE ZPRAVODAJE:

19.11.2008 byla v Ličně zkácená lípa z důvodu napadení černou hnilobou a jejího
možného spadnutí na okolní domy …

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 můžete poukázat ČS: č.ú: 1240139399/0800
hotovostně v kanceláři obce
IČO: 00275069
DIČ: CZ0275069
Žádosti o informace
- písemně na adresu obce
- e-mailem
Příjem žádostí 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: Tomáš Jarkovský, Andrea Tošovská, Barbora
Hűbnerová, Jan Marek, Tomáš Moravec. Stromeček s dárky namalovala Zuzanka, jen
se nepodepsala příjmením. 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.

… a v Ostašovicích byl pokácený jasan, protože jeho velmi proschlá koruna
ohrožovala padajícími suchými větvemi.

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: 20.12.2008
Další vydání: počátek dubna 2009
Zodpovědný redaktor: Ing. Martina Ludvíková
Kontakt: 731 617 995
Redakční rada: Tomáš Vilímek, Monika Hejnová

17

18

