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Poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje s názvem „Podpora prodejny v Ličně“
Začátkem letošního roku zažádala Obec Lično Královéhradecký kraj o poskytnutí dotace na podporu místní prodejny v Ličně. Královéhradecký kraj poskytl dotaci
ve výši 50 000 Kč. Tyto finanční prostředky Obec Lično navýšila o 30 000 Kč z vlastního rozpočtu a odeslala je na účet provozovatele obchodu, kterým je Dang Sy Tan.
Dotaci může obchodník použít například na úhradu energií, nebo na úhradu nájemného.
Vyúčtování dotace musí být provedeno do 31. 12. 2020. Tento termín zcela nepochybně stihneme, jelikož příslušné doklady pan Dang Sy Tan již doručil na obecní
úřad.
Zároveň v souladu se smluvní povinností zveřejňuji smlouvu v plném znění.
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Skládka roští na „Zákopčí“ v Ličně
Znovu a důrazně upozorňuji a žádám všechny obyvatele obce, aby na Zákopčí,
kde jsou uloženy větve, určené ke spálení nenaváželi jiný odpad. Tráva, shnilá jablka
a hlína z květináčů (v některých případech i s květináči) opravdu nehoří. Plasty musí
obecní zaměstnanci pracně vydolovat z kupy roští a uložit do nádob k tomu určených. Tyto nádoby jsou po obci volně přístupné a každý může tyto nádoby použít.
Rovněž shnilá, nebo spadaná jablka patří do kontejneru na bioodpad, který je volně přístupný.
Na toto místo lze zavážet pouze větve, popřípadě jiné dřevo bez hřebíků a jiných
kovů popřípadě skel. 		 Velice děkuji za pochopení.
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce

Advent a konec roku
Máme dobu adventní a očekáváme konec tohoto roku a je tedy důležité si zachovat
pozitivní myšlení a dobrou pohodu. Letošní rok byl poněkud zvláštní a složitější než
léta jiná.
Přeji všem lidem dobré vůle šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví do nového
roku 2021.
Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce

Dotace na opravu komunikace
zasláno zastupitelům v úterý 10. prosince 2020 dopoledne
Vážení zastupitelé.
Vývoj kolem dotace na rekonstrukci silnice mezi místní částí Na Drahách a okály
s názvem „Stavební úpravy místních komunikací u č. p. 151 – 157“ nás donutil reagovat.
Pan starosta nám zastupitelům 14. 10. 2020 na pracovní poradě předložil možnost
získat 80% dotace na opravu celé komunikace tj. cesty od křižovatky k okálům a navazující obě kolmé cesty směrem k bývalému JZD projekčně označeno na větve A, B
a C. Byli jsme starostou Vilímkem informovaní, že předpokládaná celková investice
je asi 11mil. Kč. Po dotazech zastupitelů jsme zjistili, že pan starosta neví o dotaci
jinak téměř nic, kdy dotace např. obsahovala poměrně velkou řádku neuznatelných
nákladů (nákladů, které nelze do žádosti o dotaci zahrnout a tudíž se na ně dotace
nevztahuje). Při žádosti, aby nám pan starosta ukázal rozpočet, pan starosta odpověděl, že rozpočet předal zpracovateli žádosti o dotaci fi DABONA a on že jej nyní
nemá k dispozici. V době elektronické, kdy rozpočtáři posílají všechno mailem, to
byla další velmi zvláštní informace.
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Na další pracovní poradě dne 16. 11. 2020 nám byl představen panem starostou
rozpočet Obce Lično na rok 2021 (vyvěšen na www obce), kde je uvedená částka
spolufinancování opravy komunikací ve výši 2.092.000 Kč, což prý zhruba odpovídá
20% spoluúčasti (tzn., že vychází celková cena zakázky 10.460.000 Kč), kdy jsme
se stále bavili o vybudování všech 3 větví komunikací. Rozpočet zakázky nebyl zastupitelům opět k dispozici.
Nyní bylo na 14. 12. 2020 svoláno zastupitelstvo z důvodu – cituji: „Složení podání
žádosti o dotaci na opravu komunikace.“ Pan starosta nám zastupitelům 8. 12. 2020
zaslal také rozpočet na opravu všech tří větví ve výši 19.906.748 Kč. Zarážející je, že
podle všech doposud poskytnutých informací od pana starosty mělo jít o částku nepřesahující 11 milionů. Proč je tedy rozpočet datovaný rokem 2019 o 48% vyšší? Pan
starosta napsal nám zastupitelům pro vysvětlení pouze - cituji: „Navrhuji, abychom
opravili větev A, což je ta komunikace k okálům. Ostatní větve zkusíme následně.“
Podle rozpočtu by větev A od křižovatky k okálům stála 11.306.428 Kč, po očištění
o nezpůsobilé výdaje a při 80% dotaci jen za tuto část obec zaplatí přes 2.500.000 Kč.
Větev C (bližší kolmá cesta ke křižovatce) by pak stála 6.275.845 Kč a větev B pak
2.324.476 Kč. Samozřejmě nejsou započítané statisícové náklady na projektovou
dokumentaci, která je již několik let k dispozici, náklady na sepsání žádosti o dotaci
a následný technický a stavební dozor. A proč je větev C téměř o 4.000.000 Kč dražší
než větev B?
Dne 10. prosince 2020 v odpoledních hodinách jsme jako zastupitelé obdrželi
tento mail od pana starosty Vilímka, cituji: „Opravdu jsem se domníval, že celková
investice bude cca 11 milionů. Když jsem v pondělí viděl rozpočet, málem jsem se
skácel. Následný den jsem rozpočet odeslal k vašim rukám, takže nic netajím. …
Královéhradecký kraj jsme žádali o dotaci na větev B v celkové částce 2 300 000,-,
přičemž dotace byla 50%.“ Tady stojí za doplnění, že o dotaci na větev B bylo žádáno v únoru 2020, z čehož dalšího vyplývá, že rozpočet na stavbu pan starosta měl
k dispozici už minimálně rok. Proč bylo však prezentováno zastupitelům i občanům
ve Zpravodaji 2/2020 panem starostou, že se řeší celá stavba, ale první žádost o dotaci z počátku roku 2020 byla podána pouze na větev B?
Jak všichni víte - a z naší dosavadní práce pro obec jak zastupitelů, tak občanů vyplývá – se vždy snažíme najít možnost dotací a spolufinancování ve svých veřejných
aktivitách, takže v zásadě čerpání dotací podporujeme.
Tady je nutné si klást otázky: Proč nám pan starosta Vilímek nepředložil rozpočet
z roku 2019 již při prvním jednání o dotaci? Proč jako zastupitelé dostáváme neplnohodnotné a špatné informace? Proč využívá pan starosta žádosti o dotace k zcela
bezprecedentnímu jednání? Je toto jeho chování manipulativní s cílem záměrně zatajovat informace a posléze nás zastupitele postavit před „hotovou“ věc?
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Necháme na Vás hodnocení jednání pana starosty, který je v prosinci, pár dní před
podáním žádosti o dotaci, překvapený z výše rozpočtu na jedinou stavební práci,
kterou má na své obci zrozpočtovanou.
Vzhledem k tomu, že má pan starosta možnost se jako člen redakční rady Zpravodaje k uvedeným nesrovnalostem vyjádřit, věříme, že takto učiní.
zastupitelé obce „Pro pohodu v naší obci“ - Ing. Martina Falta,
Karel Joukl, Ing. Martina Ludvíková

Mateřská škola
Rok 2020 kráčí ke svému závěru. Čekají nás nejkrásnější svátky v roku – Vánoce.
Především pro děti jsou
tyto svátky toužebným očekáváním příchodu Ježíška.
My v mateřské škole jsme
byli zvyklí trávit čas adventu
na výletech po krásně vánočně vyzdobených zámcích,
většinou jsme nevynechali
zastávku v Třebechovicích,
abychom obdivovali krásu
Proboštova betlému. Před
Vánocemi jsme se těšili na divadelní pohádku s vánoční
tématikou, připravovali se
na posezení u stromečku
s rodiči i seniory. Je toho mnohem víc, o co jsme všichni
přišli. Letošní rok je jiný. Lidé
se schovali pod roušky, místo
vřelého stisknutí ruky jen kývnutí na pozdrav. Přestože musíme ve školce spoustu akcí
oželet, snažíme se společně
si předvánoční čas užít alespoň připomínáním si starých
lidových zvyků a tradic.
Svátek svaté Barbory,
znamenal pro děti punčochu
za oknem nejen s mlsem, ale
našly v ní i uhlí, cibuli a bram-
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boru. Spravedlivě – holky i kluci.
O den později zavítal do školky
Mikuláš se svým pomocníkem
– tentokrát samotným Luciferem. Děti jim zazpívaly písničky
a přednesly několik básniček,
které se pro ně naučily. Odměnou jim byl potlesk a dáreček
pro každého školáčka. Nám
všem navíc přinesli novou televizi a HIFI systém (děkujeme OÚ
za zprostředkování).
K radostnému prožití vánočního času ve školce patří i Ježíškova nadílka. Té se děti dočkaly 14. prosince. Pod krásně
ozdobeným stromečkem se tulila
spousta dárků, ze kterých měly
děti velikou radost. Aby ani rodiče nebyli ochuzeni o ten krásný
okamžik radosti a překvapení,
od nás dostali krátké video.
I přesto, že letos nemůžeme
do školky pozvat ličenské důchodce, abychom jim osobně
popřáli krásné Vánoce, alespoň symbolicky každému doneseme malý dáreček a přáníčko.
Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to vše patří neodmyslitelně ke sváteční atmosféře Vánoc. Užijte si tyto nejkrásnější svátky ve zdraví a především v klidu a pohodě. Čas Vánoc je i o lidech, kteří už tu s námi nemohou být. Držte se v této podivné
době a važte si těch, které máte kolem sebe.
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Vločky si sedly na okenní rám,
Vánoce jdou zase k nám.
Tak ať je Vám s nimi hezky a rádi se mějte,
v novém roce samé štěstí cestou potkávejte.
Za děti a zaměstnance MŠ Jana Francová

Ze základní školy
Vánočně ze ZŠ
Vánoční Zpravodaj s sebou přináší kromě rozmanitých příspěvků něco navíc.
Čtenář může svými smysly pomyslně nasávat vůně, zvuky a atmosféru těchto krásných rodinných svátků.
Intenzivně prožíváme tyto dny i v naší škole. Slavnostně upravené třídy a chodby,
bílé vystřihovánky zdobící okna školní budovy, vánoční přáníčka, znějící koledy, vánoční stromeček s dárky pro všechny školáky. Letos se k nim přidává nový fenomén
- rouška kryjící obličeje všech přítomných.
Nosíme je při vyučování i o přestávkách, v rámci ŠD i ve ŠJ kromě času konzumace oběda. Nosí je děti a dospělí, bojují s nimi všichni, kterým se díky roušce zamlžují
brýle. Je upraven školní rozvrh, každá třída si je svou vlastní skupinou v rámci výuky,
stravování a pobytu ve ŠD.
Při pohledu zpět víme, že 13. 10. 2020 byla zavedena distanční výuka (z domova);
mladší školáci se pak vrátili 18. listopadu a starší 30. 11. Ráda bych využila této možnosti a poděkovala všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu online výuky: byli to
 školáci všech ročníků – však na ně Ježíšek nezapomněl se svým dárkem! Technika je v žádném případě nezaskočila.
 rodiče i prarodiče – zajišťovali PC techniku a její obsluhu, sledovali vysílací časy
a předkládané úkoly či testy; vyhotovené úkoly fotili či skenovali a posílali ke kontrole – vážíme si toho!
 pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD včetně asistenta pedagoga i školního asistenta
– viz níže
 provozní zaměstnanci, kteří prováděli opakovanou desinfekci celé budovy, úklid
prostor školní zahrady s věčně padajícím listím, kontrolu drobného inventárního
majetku, třídění odpadů apod.
Po jarním přerušení výuky jsme byli na obdobnou situaci lépe připraveni. Z dotace
MŠMT na ICT vybavení byly ředitelkou školy zakoupeny 3 notebooky, které umožnily
pedagogům kvalitní připojení.
Byl vypracován vysílací rozvrh pro jednotlivé ročníky a online výuka se uskutečňovala denně prostřednictvím aplikace Google Meet. Poděkování právem patří panu
P. Valentovi za její zprovoznění.
Z dotace Šablony II jsme zakoupili licence testů ALF a EDUKAVKA. Jejich zařazováním jsme se snažili dětem učivo více přiblížit a zpříjemnit. Vedle přímého online
vysílání jsme školákům zasílali přehledy učiva, písemné či praktické DÚ, a to pomocí
tzv. Padletu, který je do dnešního dne funkční a je zveřejněn na webu školy.
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Moje poděkování a uznání, co by ředitelky školy, putuje právem ke všem pedagogům, kteří se bez rozdílu věku a zkušeností do online výuky zapojili. Matematicky
vyjádřeno – 100% účast. Na dálku probíhaly taktéž pravidelné pedagogické porady,
DVPP či konzultace.
I výše jmenovaný školní web naznal velké změny. Byl spuštěn 1. 12. 2020. Všem
zájemcům, kteří se ozvou na e-mailové adrese zs@zsmslicno.cz., lze zaslat na nový
web přímý odkaz k uložení.
Dnes jsme opět všichni offline. Přejeme si krásné svátky a především hodně zdraví všem - celým rodinám, kamarádům,
přátelům a známým. Právě v těchto
dnech roznášejí milá přáníčka a dárečky pro seniory naši školáci. Vychovatelka ŠD Míša Nováková měla moc pěkný
nápad a ostatní se připojili.
Poděkování patří dále paní M. Řehounkové, která v rámci SRPŠ zajistila všem školákům balíček od Mikuláše
a LEGO dárek pod stromeček.
Ve vzduchu jsou emoce,
za dveřmi jsou Vánoce.
Tak ať krásné časy máte
a  v novém roce
jen dobré znáte.
Jménem dětí, žáků a zaměstnanců
celé příspěvkové organizace
Mgr. Marta Kopecká,
ředitelka školy

TJ Sokol Lično
Dne 10. října se uskutečnil tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách, zvítězili Josef Zárybnický a Stanislav Koráb, 2. byli Jiří
Hlaváček a Jarmil Hušek a 3. Milan Dostál a Láďa Resl. Brzy
na to došlo v důsledku 2. vlny pandemie Covid - 19 k opětovnému uzavření sportovišť vnitřních i venkovních. Povolení
k otevření jsme se již nedočkali, proto jsme sportoviště zazimovali. Branky, sloupky, sítě, lavičky jsou uloženy v kůlně, dříví je nařezáno a nezbývá než čekat, jaká bude zima a zda nám dovolí veřejně a společně sportovat nebo se
alespoň scházet v klubu. Finanční příspěvek od obce jsme použili na nákup nových
sportovních pomůcek (basketbalové koše do tělocvičny) a k zakoupení materiálu
na nové opláštění přístřešku pro muziku.
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Pozornost si zaslouží údržba zeleně v celém areálu a hlavně dětského hřiště,
kterou prováděli Roman Samek a Honza Plašil. Úklid v tělocvičně Katka Marková
a některé administrativní a organizačně řídící práce členů výboru pro udržení života
schopnosti TJ Sokol Lično v tomto složitém období. Přísná omezení se týkají i vrcholových sportovních soutěží, zrušena byla například i okresní valná hromada České
unie sportu a nezbývá než čekat a doufat, že se situace zlepší.
Silvestrovský pochod se letos neuskuteční. Děkujeme všem příznivcům za
podporu a spolupráci, přejeme Vám klidné a radostné Vánoce, vše dobré v roce 2021
a hlavně zdraví.
TJ Sokol Lično

SDH Lično
Z dění u hasičů
Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat všem aktivním členům i nečlenům za celoroční činnost i přesto, že řada akcí nám letos nedopadla - nicméně 2 nejdůležitější se nám uspořádat podařily a tradice tak
byly zachovány. Jednalo se o Ostatkový průvod masek a Posvícenskou zábavu.
Velké díky také patří obecnímu úřadu v čele s panem starostou a doufám, že spolupráce bude i nadále pokračovat.
Je mi potěšením, že držíme při sobě i v těchto chvílích a to od mladé generace až
po ty nejstarší a naše práce tak nepřijde vniveč.
Plán činnosti na rok 2021:
15.1. Výroční valná hromada
Účast na valných hromadách sborů okrsku č. 7
Víkendové soustředění dětí v Orlickém Záhoří
Účast na okrskovém kole PS - muži
Účast na víkendové hře Plamen - děti
Účast v okresním kole PS - muži
Fyzická příprava děti (lodě)
Soutěž požární všestrannosti - děti
Rozsvícení Vánočního stromku
Zajištění občerstvení na Noc kostelů a na Vánočním koncertu
a další soutěže a aktivity
Na závěr mi dovolte popřát Vám pevné zdraví a psychickou pohodu v těchto nervy
drásajících časech a do roku 2021 snad vstoupíme lépe než do roku aktuálního.
Aleš Zárybnický, starosta SDH
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Knihovna
Ve zpravodaji č. 2/2020 jsem Vás informovala o přemístění knihovny do nové místnosti, která byla do nedávné doby součástí bytu ve škole. Jedná se o sice menší
místnost, ale je to útulnější a příjemnější prostředí. Současná opatření již dovolují
návštěvu knihoven za daných podmínek, které jsou v naší knihovně zajištěny. Nemusíte se ničeho obávat. Srdečně Vás zvu k návštěvě.
V rozpočtu obce byla opět vyčleněně částka na nákup nových knih. Zatím bylo
v letošním roce nakoupeno 33 nových knih a do konce roku jich ještě 9 bude dodáno.
Snažím se vybírat zajímavá témata, abych nalákala nové čtenáře a zaujala i současné.
V současnosti je knihovna otevřena každý čtvrtek od 17.00 hodin do 18.00 hodin.
Večery jsou nyní dlouhé a je příjemné je strávit s knihou. Těším se na Vaši návštěvu.
Marie Červená, knihovnice

Oprava a elektrifikace zvonů v Ostašovicích,
Radostovicích a Ličně
S velkou radostí a potěšením musím oznámit, že po seznámení oslovených
s projektem Zvony se mu dostalo všeobecné podpory a podporu vyjádřili svým souhlasem k financování i zastupitelé. Nyní bych s ním ráda seznámila i vás.
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V Ostašovicích máme zvoničku s krásně znějícím zvonem, v Radostovicích je
malebná kaplička se zvonem ve věžičce a v Ličně v římskokatolickém kostele visí
starší zvon v právě opravovaném sanktusníku.
Po revizi všech zvonů odbornou firmou a vznesení požadavku, zda by byla možná
elektrifikace zvonů, se mi dostalo odpovědi, že ano. Tím byl vyslán signál k dalšímu
pokračování mé snahy.
V Ostašovicích dojde k repasování zvonu, výrobě nového závěsu a bude naistalování pohon motorem, který dovolí zvonit v nastavený čas – v poledne a klekání.
Zvonění při úmrtí bude nutné nadále ručně. V Radostovicích bude nainstalován také
motor s pohonem, který bude zvonit opět v poledne a klekání. Zvonění při úmrtí bude
opět ručně. Doufejme, že do doby instalace bude v kapličce zapojená elektrika, která
na svoje dokončení čeká již více než 4 roky.
V Ličně je situace nejkomplikovanější. Zvon je zavěšen na kovové traverze, srdce
zvonu je velmi malé, proto je hlas zvonu v současnosti nevýrazný. Zároveň čekáme na vyjádření odborníka na zvony, zda má zvon nějakou historickou hodnotu. Pro nás by nejlepší
variantou bylo pořídit nový, krásně znějící zvon, který by mohl nést i znak obce Lično a tak
zajistit jistou duchovní sounáležitost. V Ličně by zvon nejen odbíjel poledne a klekání, ale
také by elektrický pohon sloužil k zvonění při úmrtí. Velkým oříškem bude také samotné
zavedení elektriky. Práce se budou odvíjet od zahájení prací na sanktusníku.
Celková investice by se měla pohybovat do 200tis. Kč. Projekt Zvony je připravený,
budeme se snažit také o využití některé z dotací např. Programu obnovy venkova.
Věřím, že situace dovolí a budeme se moci třeba někdy z podzimu 2021 sejít
na společném setkání pod našimi zvony a zaposlouchat se do jejich krásných hlasů.
Martina Ludvíková, zastupitelka obce a členka Farní rady

Zprávy z farnosti
Již několikrát jsme vás informovali o plánované obnově pláště střechy sanktusníku
(malá věžička) našeho farního kostela Zvěstování Páně. V souvislosti s dlouholetým zatékáním vznikl požadavek na průzkum tesařských a klempířských konstrukcí
krovu. Výsledkem průzkumu, který proběhl v roce 2019, byl popis rozsahu poškození a návrh technologie opravy nejen sanktusníku, ale také krovu nad presbyteriánem a do budoucna jsme naplánovali také obnovu celého pláště střechy a elektrického vedení. Oprava sanktusníku a zničených krovů byla rozpočtem stanovena
na 486.000 Kč.
Vzhledem k rozsahu byla celá oprava rozdělena na dvě etapy a došlo ke změně
vzhledem k dosažitelnosti řemesel. Jak jste si zajisté všimli, koncem listopadu došlo
k demontáži sanktusníku a dojde k výměně oplechování věžičky za stálejší a trvanlivější měděné a následně v roce 2021 k opravě krovů, kdy se znova pokusíme získat
dotaci a popřípadě i další příspěvky.
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Na letošní rok je tedy stanoven rozpočet 290.000 Kč. I přes nepříznivou „koronavirovou“ situaci jsme získali dotaci 50.000 Kč z Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek, 50.000 Kč jsme dostali příspěvek z královéhradeckého biskupství
a zbytek bude pro tento rok hrazen z farního účtu.
Pevně věřím, že v některém z příštích zpravodajů budeme moci informovat
o úspěšném dokončení plánovaných prací.
Martina Ludvíková, za Farní radu

Adventní koncert a jarmark 2020 – Hudební sbor Ličeňák
Vážení přátelé.
Jak z článků ze Zpravodaje 2/2020 víte, podařilo se námi v tomto pro umělce
nelehkém čase na přelomu jara a léta v chvíli krátce po rozvolnění po první vlně
pandémie zorganizovat nádhernou akci Noc kostelů 2020.
O to s větším smutkem v srdci musíme však letos z epidemiologických důvodů,
kdy je nyní až do 23. prosince 2020 vyhlášen nouzový stav, zrušit náš tradiční a vámi
hojně navštěvovaný a oblíbený vánoční jarmark a adventní koncert. Plný kostel vždy
zahřeje duši a v předvánočním čase o to víc symbolizuje jednotu a vzájemná mezilidská spojení.
Pevně věřím, že se na přelomu května a června opět setkáme a budeme moci
s radostí a pohodou uvítat nadcházející léto.
Přeji vám všem krásné a klidné Vánoce strávené se svými blízkými a šťastný rok
2021 prožitý ve zdraví a pohodě.
Martina Ludvíková, za HS Ličeňák
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Včelaři Lično
Český svaz včelařů, základní organizace Lično
V minulém čísle Zpravodaje jsme jako včelaři poprvé ve své historii veřejně
informovali o svých aktivitách. Tak jako všechno v České republice, tak i společenská
činnost nás včelařů byla z důvodu chřipky Covid utlumená. Nezaháleli jsme však
ve starosti o svá včelstva. V letošním roce nám a našim včelinkám počasí moc nepřálo, takže medu je všeobecně velmi málo.
V naší organizaci je nyní registrováno 28 včelařů a včelařek, kteří obhospodařují
téměř 300 včelstev. Včelstva se nacházejí na katastrálním území pěti obcí: Olešnice
(102 včelstev), Lična (98 včelstev), Voděrad (43 včelstev), Třebešova (28 včelstev)
a Hřibin – Ledské (13 včelstev), konkrétně v obcích Olešnice, Hoděčín, Lično, Ostašovice, Radostovice, Uhřínovice, Třebešov a Ledská.
Pro podporu léčení varoázy jsme
v září zakoupili vyvíječ par s příslušenstvím. Za pomocí tohoto přístroje
je do úlu pod tlakem vpouštěné léčivo, kdy jako nosič slouží acetonová pára. Každý z našich včelařů měl
možnost se přihlásit. Na sobotu
7. listopadu 2020 jsme naplánovali cestu po našich včelařích jako 3. léčení
Varidolem. Spolu s panem Romanem
Šrittrem objeli celkem 13 včelařů a zaléčili více než 180 včelstev. Vyhodnocení celé této akce proběhne po vyšetření
spadu v lednu 2021 a informace všichni
dostanou na členské schůzi nebo i jinou cestou, záleží, jak se budou vyvíjet
opatření v souvislosti s Covid.
Dále bychom také rádi rozšířili činnost
celé základní organizace a povědomí
o krásách včelaření mezi spoluobčany.
Prvním krokem byla letos již druhá žádost na Obci Lično o poskytnutí nástěnky na veřejném prostranství u výkupu. Zastupitelé nás podpořili a starosta nástěnku
uvolnil. Velmi si vstřícného přístupu zastupitelů vážíme.
Přeji všem včelařům i nevčelařům krásné svátky, štěstí a zdraví do roku 2021 pro
vás i naše včelky.
Martina Ludvíková,
předseda ČSV ZO Lično
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Trocha poezie neuškodí
ADVENT
Čas adventní
ozdobí větve z chvojí
do věnce spletený.
Čtyři svíce
v něm stojí,
čtyři týdny,
v čas nedělní,
jedna po druhé
se rozsvěcejí.
Nastal čas zrození
Boží hod vánoční.

SNĚHULÁCI
Sněhuláci to jsou braši
v zimě oni všude straší,
na horách i v dolinách
ze sluníčka mají strach.

Jan Dawidko
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Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2020
Naši oslavenci

Jméno
    
96 let
František Štěpánek
88 let
Miroslava Valentová
Emílie Fňouková		
86 let
Josef Červinka
83 let
Anna Bašová		
Karel Baše		
Anežka Tkadlecová
75 let
Marta Sládková
70 let
Jiří Divíšek		
Jana Tošovská		
50 let
Martina Křížková		

Narodili se

Bydliště

Jméno

Lično

Kateřina Novotná
Martin Šesták

Lično
Ostašovice
Lično
Lično
Lično
Lično

Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Lično
Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

Rozloučili jsme se

Jméno

      Bydliště

Václav Stodůlka
Květoslava Fléglová
Jaroslav Vilímek

Ostašovice
Lično
Lično

      Bydliště

Lično
Děčín
Ostašovice

Čest jejich památce!
Jméno

Přistěhovali se

Marie Ježková
Michal Černý
Lucie Pleslová

      Bydliště
Ostašovice
Lično
Lično

Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!
Tímto bych ráda všem popřála krásné
a pohodové Vánoce a šťastný nový rok
plný snad už osobních setkání.
Za SPOZ Lenka Podolská
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