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Tak se v Ličně dříve lyžovalo.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 13. 9. 2018
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 2/2018 a č. 3/2018;
2. schválení závěrečných účtů za r. 2017 a schválení účetní závěrky za r. 2017
dobrovolného svazku obcí (DSO): Svazek obcí Dolní Bělá, Svazek obcí Dřížna,
Vodovodní svaz císařská studánka a Mikroregion Rychnovsko.
a schvaluje:
1. program veřejného zasedání a návrhovou komisi ve složení p. Jiří Knopp
a Mgr. Jan Plašil;
2. oddací místo na pozemku p. č. 241, ostatní komunikace, v katastrálním území
Radostovice u Lična;
3. podání žádosti o dotaci s názvem Předcházení vzniku BRKO v Ličně a partnerských obcích;
4. stažení prodeje části pozemku p. č. 229/1, k. ú. Radostovice z programu;
5. rozpočtové opatření č. 4/2018.
a ukládá:
1. starostovi do 14 dnů vyvolat jednání s projektantem, zástupci O2 a ČEZ ohledně
projektu pro ZTV „Pod Hůrkou“.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično
ze dne 1. 11. 2018
Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. zprávu starosty obce o průběhu a výsledku voleb do Zastupitelstva obce Lično;
2. složení slibu zastupitelů obce Lično;
3. jmenování sociální komise: předseda Podolská Lenka, členky: Dostálová Lenka,
Kopecká Marta, Tomešová Dagmar, Tomešová Marta, Vodová Eva, Tomešová
Miloslava a Truhlářová Marie;
4. rozpočtové opatření č. 5/2018;
a schvaluje:
1. program ustavujícího zasedání, doplněný o: bod č. 2 – složení slibu zvolených
zastupitelů obce, a složení návrhové komise pro přípravu usnesení ve složení
Bc. Němcová Radka a p. Joukl Karel;
2. způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním;
3. funkci starosty jako uvolněnou a funkci místostarosty jako neuvolněnou;
4. do funkce starosty Vilímka Tomáše, nar. 4. 5. 1964, bytem Lično č. p. 20, počtem
hlasů 5 (pět);
5. do funkce místostarosty Knoppa Jiřího, nar. 21. 11. 1955, bytem Lično č. p. 125,
počtem hlasů 5 (pět);
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6. pověření starosty obce Bc. Tomáše Vilímka zastupováním obce v dobrovolném
svazku obcí (DSO): Mikroregion Rychnovsko, Svazek obcí Dolní Bělá, Svazek
obcí Dřížna, Vodovodní svaz Císařská studánka a zájmových sdruženích: Sdružení SPLAV, o. s. a Euroregion Glacensis;
7. finanční výbor ve složení: předseda: Bc. Koráb Stanislav, členové: p. Joukl Karel
a p. Zárybnický Aleš;
8. kontrolní výbor ve složení: předseda: Mgr. Zárybnický Josef, členové: Ing. Falta
Martin a Bc. Němcová Radka;
9. zástupce obce do školské rady Základní školy a Mateřské školy Lično p. Požára
Ondřeje;
10. výši měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1. 11. 2018:
neuvolněný místostarosta:

5 000 Kč

neuvolněný předseda výboru/komise:

1 000 Kč

předseda sociální komise NE člen ZO:

1 000 Kč

člen finančního výboru:

700 Kč

člen kontrolního výboru:

700 Kč

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:

450 Kč

11. místostarostu obce jako osobu určenou pro schvalování cestovních náhrad
starosty;
12. uzavírání pracovně-právních vztahů mezi obcí a členem zastupitelstva obce;
13. starostu Bc. Vilímka Tomáše jako zastupitele, určeného pro spolupráci na pořízení územního plánu obce Lično;
14. prodloužení nájemní smlouvy v bytu č. p. 43 v Ličně s paní Žanetou Vlčkovou
do 30. 6. 2019 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy;
15. rozpočtové opatření č. 6/2018.
Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Ze základní školy
Čtenáři opět po čtvrt roce otevírají listy ličenského zpravodaje.
Nám, tj. dopisovatelům, připadá, že čas letí, ba přímo uhání stále větší rychlostí, a doba mezi jednotlivými příspěvky se víc a víc zkracuje.
Dnes se sice ohlížíme za uplynulými podzimními měsíci, ale ty zimní
se pomalu zmocňují vlády.
Nastal již čas adventu, kdy také dospělí si připomínají staré obyčeje
a rádi věří kouzlům i pohádkám. V nich se dosti často objevuje magické číslo 3, a proto i ve „školním“ příspěvku budou uvedeny 3 měsíce roku:
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I.

říjen 2018
Celá republika si připomínala 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. I naše škola se zapojila do třech akcí:
Beseda pro starší žáky 3. – 5. ročníku na téma Staleté kořeny – byla součástí
mediálního projektu. Děti přemýšlely nad otázkami: „Kým jako národ jsme? Jaká je
naše identita a kořeny? Všichni víme, že kořeny jsou důležité.“
Dne 13. října byla odhalena na školní budově pamětní deska štábního kapitána Augustina Matějky, příslušníka čs. legií a dlouholetého řídícího učitele na ZŠ
v Ličně. Celá akce se konala v prostorách před školní budovou a zúčastnilo se jí
několik desítek občanů a zejména rodinných příslušníků pana Matějky. Přítomní návštěvníci mohli taktéž zhlédnout zajímavou výstavu o výše zmiňovaném legionáři.
Součástí slavnostního aktu bylo i malé kulturní vystoupení našich školáků, hudební
doprovod zajistila pí učitelka Teplá.
V pátek 26. října, před nástupem na podzimní prázdniny, probíhala ve škole netradiční výuka o založení republiky, a to formou jednodenního projektu. Mladší školáci
poskládali z barevných plastových víček naši státní vlajku. Starší pracovali ve skupinách, vyhledávali na internetu historická data i zajímavosti, která se týkala státní
vlajky, hymny, TGM a dalších českých prezidentů.
II. listopad – prosinec
Do naší školy zavítali hasiči HZS z Rychnova n. Kn. se vzdělávacím programem
„Hasík.cz – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Prevence
je podle hasičů u dětí velmi důležitá. Smyslem výchovného programu proto je, aby děti
a dospělí byli schopní ochránit sebe i své blízké před vznikem nebo při vzniku požáru.
Děti tato témata velice zajímala a zapojovaly se do nich. Formou scének si mohly
vyzkoušet volání na tísňovou linku, chování při požáru u nich doma a přemýšlely, jaká
nebezpečí mohou nastat.
Žáci 4. roč. se zúčastnili povinného výběrového
zjišťování
výsledků vzdělávání,
tentokrát v anglickém
jazyce. Testování ČŠI
bylo zaměřeno na poslech a čtení s porozuměním a na slovní
zásobu. Na konečné
výsledky a písemnou
zprávu se doposud
čeká; víme však, že více
než polovina testovaných dosáhla úspěšnosti v rozmezí 94 – 99 %.
Gratulujeme!!!
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Druhá polovina měsíce
byla věnována především
tvořivým činnostem, protože jsme byli požádáni
SDH v Ličně o spoluúčast
na rozsvěcování vánočního stromu. V rámci pracovních činností ve vyučování, ve ŠD a ve spolupráci
s ochotnými rodinnými příslušníky, bylo vyrobeno
mnoho nádherných vánočních předmětů do adventního jarmarku, jehož se jako
každoročně ujali nejstarší
školáci – páťáci. Všechny
děti pak společně zazpívaly
pásmo koled a vánočních
písní u vánočního stromu.
Poděkování náleží nejen jim,
ale všem ochotným rodičům
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a zaměstnancům školy za organizační dopomoc, dále návštěvníkům jarmarku, kteří
si nabízené výrobky zakoupili. Finanční prostředky jsou celoročně využívány na nákup netradičních výtvarných materiálů, odměn do soutěží, nových hraček pod stromeček, na doplacení cen kulturních představení pro děti aj.
III. prosinec
Počínaje svátkem sv. Barbory jsme zahájili plavecký výcvik v bazénu v Rychnově
n. Kn. Obdobně jako v loňském roce zažádala ředitelka školy o dotaci na úhradu
dopravy, která byla ponížena z částky 440 Kč na 144 Kč za dítě.
Velkým překvapením pro naše žáčky byla návštěva tajemného čerta, který se
usadil ve školním sklepě a přinesl k podpisu čertovskou listinu. Jelikož všichni přítomní slíbili, že v roce 2019 budou hodní, odnesli si za odvahu a za odměnu adventní
kalendář.
Na svátek sv. Mikuláše se děti z MŠ a školáci ze ZŠ vypravili na adventní výlet
do Perníkové chaloupky na Pardubicku, kde je kromě pohádkového Ježidědka čekala spousta vyprávění, krásná adventní výzdoba a zejména voňavé perníky k jídlu
i na dekoraci. Příjemný den jsme zakončili návštěvou třebechovického Betlému.
První zimní den (21. 12.) jsme jeli se všemi dětmi ZŠ na filmovou pohádku „Malá
čarodějnice“ do Kostelce n. Orl. Vstupenky byly zakoupeny z finančních prostředků získaných v adventním jarmarku. Doprava byla uhrazena ze sponzorského daru
manželů Janečkových z Radostovic, kterým tímto děkujeme.

Výhled do roku 2019
Stále nabízíme volné místo pro vedoucího zájmového útvaru
POČÍTAČE. Informace podá ředitelka školy.
Na čtvrtek a pátek (3. a 4. 01. 2019) vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno
pro žáky ZŠ – viz www.stránky. Koncem
února nás čeká lyžařský kurz, tentokrát
v Sedloňově v Orl. horách.
Přejeme Vám krásný Štědrý den
a kromě dárků ať přinese Vám sen,
který se promění v novém roce
na ještě krásnější než na Vánoce!

Jménem všech žáčků
a zaměstnanců ZŠ
v Ličně Mgr. Marta Kopecká
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Mateřská škola
V neděli 2. prosince jsme zapálili první
svíčku na adventním
věnci. Opět po roce
je tu čas adventu, období očekávání, postní, období opředené
tradicí, vůni jehličí
a vanilky. Je to čas,
kdy míváme k sobě
mnohem blíže, vracíme se do dětství, těšíme se snad stejně
jako naše děti, i když
naše radost není tak
spontánní jako jejich. V domácnostech
vládne předvánoční
ruch, shánění dárků,
pečení a uklízení.
Čas příprav na blížící se Vánoce dělá
z těchto svátků nejkrásnější
období
roku. Proto se každoročně v mateřské
škole snažíme o to,
aby si v dnešní uspěchané době děti užily
čekání na Ježíška co
nejvíce. Snažíme se
připomínat tradiční lidové tradice našich předků a symboly Vánoc, jako je jmelí, šupina pro štěstí, zlaté prasátko, krájení jablka, házení střevícem, pouštění lodiček nebo
poslech a zpívání vánočních koled.
Těšení na Vánoce odstartovala ve školce pohádka našeho oblíbeného divadélka JÓJO „Sněhové přání“. Rozsvícená první svíčka na školkovém adventním věnci, stejně tak jako botičky s mlsem na adventním kalendáři, začala odpočítávat dny
do Štědrého dne.
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Noční návštěva svaté Barbory, která nechala dětem za oknem punčochu s nadílkou, vystřídal příchod čerta a Mikuláše. Dvojice nejprve trochu děti vylekala, ale
nakonec se ukázalo, že jsou oba strašně hodní a dětem rozdali bohatou nadílku.
Na oplátku jim děti zazpívaly a zatančily a společně se vyfotily.
Letošní – v pořadí
již 14. - adventní výlet
nás tentokrát zavedl
do Perníkové chaloupky (u Kunětické hory)
a Třebechovic p. O.,
kde si děti prohlédly
Muzeum Betlémů.
K radostnému prožití vánočního času
ve školce patří i Ježíškovo nadělování.
Do školky přinesl krásný stromeček a pod
něj spoustu dárků.
Celá školka již dýchá vánoční atmosférou. Vánoce jsou přece ten nejkrásnější čas
a důvod k setkání a obdarování. Naše děti si pro rodiče a ličenské seniory připravily
dárek v podobě besídky a posezení u stromečku. Ukáží, jak jsou šikovné, co všechno se naučily, aby udělaly radost všem, kteří se do školky přijdou podívat a vnést
do předvánočního shonu trochu klidu a pohody.
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Až zhasnou světla
ve školce a zamkneme dveře, na adventním věnci zůstane
poslední nezapálená
svíčka. Svíčka Naděje
– tu rozsvítíme v teple
domova a budeme se
těšit, až se u vánočního stromečku rozzáří
oči těch nejmenších.
Poděkování:
patří
Obecnímu úřadu v Ličně za nákup barevné
tiskárny, vybavení interiéru MŠ, nákup didaktických pomůcek a hraček, rodičům za jejich
pomoc a spolupráci,
kterou přispěli ke krásně prožitému adventu
v mateřské škole.
Všem
čtenářům
Zpravodaje přejeme
krásné a klidné prožití vánočních svátků a
v novém roce 2019 jen
dny plné pohody.

Potichoučku jako kočky zaplnily dvorek,
připletly se do vánočky, rozsvítily stromek.
Do mísy nám na stůl daly cizokrajné ovoce,
Kde se vzaly, tu se vzaly, už jsou tady Vánoce.
Tak ať je vám s nimi hezky a rádi se mějte,
v novém roce samé štěstí cestou potkávejte.

Děti a zaměstnanci MŠ
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TJ SOKOL Lično
Tělovýchovná jednota Sokol se ve čtvrtém čtvrtletí roku
2018 věnovala více práci než sportování. Byly zahájeny přípravné úkony před plánovanou kolaudací ubytovny, revize
elektroinstalace, revize komínů, hromosvodů, plynového
topení, revize nebo výměna hasicích přístrojů, výměna požárních hlásičů, aktualizace požární dokumentace. Cílem je
vše stihnout ještě do konce roku.

Dne 24. října jsme obohatili dětské hřiště novými prvky. Jedním je houpadlo zvané „PES“, druhým posilovací přeskakovadlo zvané „KLÁDA“ a třetím „PROVAZOCHODEC“ se dvěma lany. Dětí tam chodí stále víc a kavčí věže s houpačkami byly
stále plně obsazené. S rozšiřováním bychom chtěli pokračovat i v příštím roce.
Pořídili jsme ozvučovací aparaturu, kterou jsme si dosud půjčovali. Je to nezbytná věc pro pořádání našich akcí sportovních i společenských. Jedná se pro
představu o dva reproduktory se stojany, bezdrátový mikrofon a širokou škálu moderních možností využití audiotechniky, značka YAMAHA. Doufáme, že zařízení
v příštím roce hojně využijeme.
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V pátek 16. listopadu jsme pozvali všechny naše pomocníky při akcích v letošním
roce na bowling do Týniště nad Orlicí, abychom jim poděkovali za práci a podporu.
Kromě nadšeného sportování jsme připravili i malé pohoštění. Klub u hřiště slouží
k setkávání občanů, ke společenským kontaktům v dobách absence pohostinství
v Ličně. V říjnu se zde uskutečnila již čtvrtá svatba v tomto roce.
Sportoviště Sokolík bylo díky příznivému počasí využíváno až do 9. listopadu.
Dvakrát jsme tenis hráli i při umělém osvětlení. Dnes už je zazimované, sítě, sloupky, lavičky uklizené. Snad se zima rychle překulí, aby Sokolík mohl opět ožít. Sportovci se stěhují do hal a tělocvičen. Tak je tomu i u nás. Cvičit chodí ZŠ a MŠ, ženy
pod vedení Kláry Janíkové, mladí hasiči pod vedením Simony Korábové, maminky
s dětmi pod vedení Ivy Lhotové, prostor si zadaly i ženy cvičící pilates a také jednotlivci.
Na závěr Vás zveme na Silvestrovský pochod. Start bude, jak jinak než na Silvestra, a to v 12:30 hod. od tělocvičny. Trasa povede na Hoděčín, okolo tamního rybníka na Velkou Ledskou, okolo Podlíského mlýna do Libelské hospody, kde
bude připraveno občerstvení a odtud zpět domů. Poslední zastávka pochodu bude
na účastníky čekat ještě v k lubu u hřiště v Ličně.
Děkuje všem členům TJ Sokol Lično, všem našim příznivcům a všem občanům
za podporu a spolupráci v roce 2018 a těšíme se na setkávání se všemi při našich činnostech sportovních i společenských v roce příštím, v roce 2019, ve kterém
oslavíme výročí 100 let naší existence.
Přejeme Vám krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.
TJ Sokol Lično
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Plán činnosti TJ Sokol Lično v roce 2019
o konání akcí nebo o změně termínu budete obvyklým způsobem předem informováni :
Víkend na horách - 3.-6.1.20019
Karneval – únor (dle počasí)
Ostatky – 2.3.2019
Výroční členská schůze – 9.3.2019
Zabíjačka – 23.3.2019
„Máme rádi přírodu“ – Sběr odpadků – 30.3.2019
Velikonoční pochod – 21.4.2019
Čarodějnice – 30.4.2019
Ličenské kolečko – 25.5.2019
Tenis dvouhry – květen
Dětský víceboj – 15.6.2019
Nohejbal 34. – 6.7.2019
100 let Sokola – Posvícení – 17.8.2019
Tenis čtyřhry – září
Silvestrovský pochod – 31.12.2019

SDH Lično
Z dění
u hasičů
V uplynulém
období
měla
naše
výjezdní
jednotka jeden
mimořádný zásah. Ze 4. na 5.
října 5 minut po půlnoci se rozezněla
siréna, která zvedla i naše zásahové
družstvo. Později se ukázalo, že nejde o žádné velké nebezpečí. Na kopci za Ličnem se spalovala předchozí
den kupa větví. Spalování bylo nahlášeno do 19. hodiny, ale vzhledem
k tomu, že se oheň opět rozdoutnal
v pozdějších hodinách a hasičům byl
nahlášen jako událost, zásahové jednotky vyjely. Ličenské výjezdní družstvo bylo na místě jako první, po něm
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dojela HZS Rychnov n. Kn. Ohniště bylo prolito vodou a zásah po té ukončen.
Dne 6. 10. proběhl v Lukavici závod požární všestrannosti. Reprezentovali nás
mladí hasiči. Závodník probíhá postupně pěti stanovišti, kde plní úkoly střelby ze
vzduchovky, prokazuje znalost topografických značek, uzlů,
zdravovědy, orientace
dle buzoly, absolvuje přelez přes lano.
Naše družstvo skončilo ze všech soutěžících družstev okresu
na dvacátém místě.
Od září nám přibylo jedenáct nových
dětí. Pod vedením
instruktorů
začínají
pilně na pravidelných
schůzkách trénovat.
Dne 20. 10. proběhl na stanici HZS
v Rychnově velitelský

14
den, který byl zaměřen na resuscitaci zraněného. Obohacením
školení bylo i použití
defibrilátoru. Z Lična se
zúčastnilo 5 členů sboru.
Dne 28. 11. proběhla
v naší zbrojnici okrsková schůze. Zde byly
stanoveny mimo jiné
i termíny valných hromad jednotlivých sborů
okrsku. U nás se bude
valná hromada konat
16. 1. 2019.
Zajímavou akcí, která
se těšila, i velkému zajmu spoluobčanů, bylo
rozsvěcení vánočního stromku 1. 12. 2018. Hasiči postavili stan, osvětlení, nainstalovali ozvučení a zajistili občerstvení, kde nechyběl tradiční punč a svařák. Základní
škola se postarala o kulturní vystoupení a jarmark, na kterém děti prodávaly výrobky
jak vlastní, tak i v mnoha případech výrobky rodičů. Poděkování patří především Alešovi Zárybnickému, který se nemalou měrou na zorganizování akce podílel.
Závěrem bych vám chtěl popřát klidné, pohodové svátky vánoční a úspěšné
vykročení do roku 2019.
Za výbor SDH Lično - Václav Kopecký

TEMA Club
V naší obci Lično vznikl nový volnočasový útvar TEMA Club za účelem rozšíření jazykové vzdělanosti.
Díky panu starostovi T. Vilímkovi,
který nám umožnil využívat prostory
bývalé lékárny, nyní můžeme organizovat i další akce a kroužky pro děti
i dospělé. V současné době máme
dva kroužky pro nejmenší (Šikulky)
i pro větší děti (Dramaťák).
Během našeho krátkého působení
jsme uspořádaly např. tyto akce:
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- Deskovečer - hraní deskových her pro malé i velké;
- Minikino - promítání filmů („Popelka“ pro děti a „Nedotknutelní“ pro dospělé);
- Den otevřených dveří pro školní družinu ZŠ Lično;
- Vyrábění vánočních ozdob z kukuřičného šustí.
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V dohledné době chystáme:
- Deskovečer;
- Minikino;
- Povídání o kosmetice TianDe;
- Loutkové divadlo;
- Autorské čtení;
- Psychologické přednášky;
- Divadelní představení místních
ochotníčků :);
- Bazárek;
- Výlety/zájezdy atd.
V případě zájmu o výuku jazyků (děti, dospělí, senioři) nebo pro další info nás
kontaktujte na:
tema.club@email.cz nebo
Angličtina (Tereza Podolská):
730 680 219
Němčina (Marie Zárybnická):
732 941 222
Srdečně vás zveme do našeho klubíku! 
Mája a Terka

ČZS obce Lično
Dne 21. 11. jsme uspořádali zájezd za kulturou do Klicperova divadla v Hradci
Králové. Původní divadelní hra, na kterou jsme se všichni těšili, se jmenovala Osm
žen, bohužel pro nemoc některých herců muselo být představení změněno na hru
Vincenc. Podle ohlasů účastníků zájezdu se i toto náhradní představení velmi líbilo.
Určitě se v novém roce můžete těšit na další podobné zájezdy, které pro vás připravujeme.
V brzké době proběhne odborná přednáška na téma Nové trendy pěstování ovocných dřevin, kterou vás provede zkušený zahrádkář, jež se této činnosti věnuje víc
jak 10 let. Můžete se nechat inspirovat jeho radami na zvelebení vašich zahrad J
Po přednášce bude ke zhlédnutí krátké video z letošního masopustu. O přesném
termínu vás budeme včas informovat.
Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce, do Nového roku vykročte správnou nohou a s úsměvem.
Za ČZS Lično
Marie Zárybnická
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Pohled do zákulisí
Již několik let máme tu čest se s vámi setkávat u příležitosti jarní akce Noc kostelů
nebo v prosinci před Vánocemi na předvánočních koncertech, v loňském roce také
na adventním jarmarku. Tentokrát vyšla uzávěrka zpravodaje přesně tak, že vás nelze
aktuálně pozvat na koncert, ani informovat
o tom, jak se koncert vydařil – zpravodaj vyjde sice po koncertu, ale uzávěrka probíhá již
7. prosince 2018. Proto jsme se rozhodli nechat vás nahlédnout do zákulisí.
Jako každý podzim posledních několik let
se schází náš sbor o nedělích, abychom připravili program koncertu. Jak je z fotografií
patrné, jedná se o stále početnější a početnější seskupení pod vedením sbormistra
Martina Falty. Prostory nám tradičně poskytují Lucka a Ondra Požárovi a jak vidíte,
židle nestačí… Děkujeme Požárovým za jejich ochotu a trpělivost.
Všichni zúčastnění sólisté i sboristé vystupují bez nároků na jakýkoliv honorář,
přestože někteří dojíždějí poměrně z daleka. Jako poděkování za účast všech a také
pro možnost se setkat, jsme se také v letošním roce poprvé v červnu sešli na společném posezení. Mohli jsme si vzájemně popovídat, protože při přípravných zkouškách
na koncerty není na víc než pár informací a na práci čas.
Za mne a doufám totéž mohu říci i za ostatní – se potkáváme s radostí a pohodou.
Při přípravě koncertů panuje převážně veselá, ale soustředěná nálada. Nervozita
nastává až těsně před vystoupeními, což za pomoci dalších rodinných příslušníků
a přátel zvládáme.
Budeme se těšit
na další setkání
s vámi.
Všem Vám přejeme krásné a pohodové Vánoce strávené s lidmi, které
máte rádi a zdraví
a štěstí v novém
roce 2019.
Za organizátory
Martina Ludvíková
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Společenská kronika
Zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2018
Jméno

Naši oslavenci

     Bydliště

95 let
Libuše Sršňová 		
94 let
František Štěpánek
86 let
Miroslava Valentová
84 let
Josef Červinka		
81 let
Anna Bašová		
Karel Baše		
Anežka Tkadlecová
75 let
Jana Vilímková		
Olga Larish - Mönnichová
70 let
Stanislav Koráb		
Ludmila Faltová		
60 let
Josef Zárybnický		
50 let
Iva Samková		

Lično
Lično
Lično

Jméno

Přistěhovali se

      Bydliště

Kristýna Faltová
Tomáš Martínek

Nové spoluobčany
mezi sebou srdečně vítáme!

Narodili se

Lično

Jméno

Lično
Lično
Lično

Antonín Kašpar

Lično
Lično
Lično
Lično
Lično
Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Lično
Lično

      Bydliště
Lično

Přejeme mu hodně zdraví
a spokojenosti!

Rozloučili jsme se

Jméno

      Bydliště

Libuše Janečková
Marie Plašilová
Jaroslav Flegel

Radostovice
Lično
Děčín

Čest jejich památce!
Touto cestou bych chtěla poděkovat
svým kolegyním ze SPOZu, panu
starostovi, paní Šedové
a paní Fňoukové
za vzornou spolupráci.
Chtěla bych všem popřát
krásné Vánoce, hodně zdraví
a spokojenosti v novém roce!
Za SPOZ Lenka Podolská
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Pohled na zasněžené Lično.

Nová zástavba Lična - V Oborách.
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Dům č. p. 21.

Dřevěná chalupa č. p. 46.

