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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
.
po čtyři roky jsem starostou obce a blíží se
konec mého funkčního období. Jak asi
víte, kandiduji i pro příští období. Podobně
jako před čtyřmi lety jsem se s Vámi prostřednictvím zpravodaje přivítal, nyní chci
využít tuto možnost ke krátkému resumé
mého působení.
Jsem jedním ze sedmi členů zastupitelstva
obce Vysoká nad Labem. Z nich jako jediný jsem tzv. uvolněným zastupitelem, mám
tedy „starostování“ jako svůj pracovní poměr. Tímto děkuji ostatním zastupitelům
za dobrou práci, i když ne vždy jsme měli
na vše stejný názor. Myslím, že za uplynulé volební období se nemusíme stydět.
Je třeba připomenout, že před čtyřmi lety
jsme převzali obec s dluhem téměř 7 milionů korun. I přesto se nám podařilo financovat a dokončit některé větší investiční akce, například přístavbu mateřské školy, kdy
se během dvou měsíců prázdnin roku 2009
podařilo zdvojnásobit kapacitu mateřské
školy z původních 28 na dnešních 50 dětí.
Díky tomu nemusíme již 2 roky odmítnout
žádné dítě. O letošních prázdninách byla v
budově MŠ provedena izolace zdiva
(podřezání) a dokončena výměna oken.
Posledním krokem ke kompletní rekonstrukci budovy je zateplení zdiva a fasáda,
to by mělo být provedeno v příštím roce.
Dále se podařilo dokončit silnici a kanalizaci pod písníkem, postavit „na zelené louce“
víceúčelové hřiště (za přispění státní dotace 2 mil. korun), opravit chodníky či odborně zrestaurovat pietní místa v obci. Minulý
týden byla zkolaudována autobusová zastávku u hostince U Salavců. Celkový ná-

klad na tuto akci byl necelé 2 miliony korun, z toho jsme cca 1,5 mil. korun dostali
jako dotaci z fondu dopravní infrastruktury.
Některé věci máme „rozdělané“ s tím, že
by se měly dokončit v nejbližších letech.
Chceme vybudovat cyklostezku podél Labe. První etapa stezky „mechu a perníku“
je naprojektovaná, končí u fotbalového
hřiště ve Vysoké nad Labem. Sportovní
areál stále budujeme a vylepšujeme, za
peníze z rozpočtu obce i za pomoci sponzorů. Připomenu instalaci zábradlí a laviček pro diváky, dětský koutek, ozvučení,
osvětlení víceúčelového hřiště… a samozřejmě každodenní péče o trávník, sekání,
kropení, hnojení atd, to vše v režii obce.
Součástí areálu by měla být i víceúčelová
krytá hala (tělocvična), široká přístupová
silnice a parkoviště. Máme projekt i stavební povolení, jen se nám zatím nepodařilo
sehnat dost peněz. Totéž platí o rozhledně
na Milíři - naše žádost o dotaci leží na příslušném úřadě od ledna 2010 a stále nemáme odezvu. Je to škoda, s rozhlednou
je spojena výstavba naučné stezky, vybudování přístupové cesty z obce a cyklostezka. Kanalizace a přečerpávací stanice
na Podlesí je také zatím jen na papíře,
pokud nebude hotov nový územní plán, nic
nelze začít. Naproti tomu parkování u bytovek spojené s rozšířením silnice a postavením parkoviště by mohlo být vyřešeno v
polovině příštího roku. Také se nám nepodařilo vysázet stromořadí podél silnice do
Hradce Králové - dokud nebude jasné, na
kterou stranu se silnice bude rozšiřovat,
nemá cenu nic sázet. Je toho více, na co
jsou čtyři roky krátká doba.
Během uplynulých čtyř let se nám podařilo
snížit zadlužení obce na polovinu. Dnes je

dluh obce zhruba 3 miliony korun, zcela
splacen bude do tří let. Jednou z příčin
příznivého vývoje obecních financí je dobré
využití různých dotací. Celkem se z různých dotačních titulů podařilo získat během
uplynulých 4 let přibližně 4,5 mil. korun.
Kromě výše uvedených „hmotných“ věcí se
nám podařilo obnovit řadu zdánlivě zapomenutých kulturních a společenských zvyků či akcí. Nebudu je zde vyjmenovávat, za
všechny jen připomenu obnovu pouti a
posvícení v tradičních termínech, hojně
navštěvované srazy důchodců a rodáků,
adventní a velikonoční tvoření, čarodějnice, sportovní turnaje a další. Za důležité
považuji i vytvoření vlajky a heraldického
znaku obce, který nám byl předán předsedou poslanecké sněmovny v roce 2008. Ze
všech akcí je podrobná fotodokumentace
na webu obce.
.
Letos jsme společně slavili výročí 925 let
trvání obce. K této příležitosti vyšel mimořádný zpravodaj, ve kterém se můžete
dočíst zajímavosti z obecní historie včetně
reprodukce dobových fotografií. Od legendy o založení obce, přes historii legionářů
či tragické události závěru II. světové války,
až po současné dění v obci.
.
Vždy jsem se snažil komunikovat s Vámi
co nejvíce, jak osobně, tak na webu i prostřednictvím zpravodaje. Pro zajímavost toto je třicátý zpravodaj během mého
funkčního období.
Tímto Vám, občanům, děkuji za čest být po
čtyři roky starostou naší obce. Byl jsem jím
rád. Slíbil jsem Vám i sobě, že se budu
snažit být dobrým starostou. Je na Vašem
posouzení, zda jsem svůj slib splnil a zda
mi dáte důvěru i pro další volební období.
Jiří Horák

Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010
Volební místnosti se otevřou v :
- pátek 15.10.2010 od 14 do 22 hodin
- sobotu 16.10.2010 od 8 do 14 hodin
Ve Vysoké nad Labem jsou stanoveny dva
volební okrsky:
- Okrsek č.1:
č.p. 1 - 173
Obecní úřad č.p.22, zasedací místnost
- Okrsek č. 2:
č.p 174 - 501
Mateřská škola č.p. 22, tělocvična.
Ve Vysoké nad Labem se do voleb registrovalo celkem 25 kandidátů sdružených do
3 uskupení („volebních stran“). Volit se
bude sedmičlenné zastupitelstvo.
.
Každý volič (má TP v obci a více než 18
let ke dni voleb) dostane do schránky
nejdéle tři dny před volbami obálku s jedním hlasovacím lístkem a podrobnými

informacemi. Na lístku jsou na obou
stranách uvedeni kandidáti, z nichž budete volit zastupitele.
Postup při označování hlasovacího lístku:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí
počet členů zastupitelstva obce, který má
být v obci volen. Pokud by byla označena
tímto způsobem více než jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno. Pokud
by bylo označeno tímto způsobem více
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kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
3. Označit křížkem jednu volební stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje a to
v libovolných volebních stranách (tedy
kombinace výše uvedených způsobů). V
tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem
označena více než jedna volební strana
nebo více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
Více na http://www.vysoka-nad-labem.cz/ v
sekci VOLBY 2010.
JH
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Termíny do Vašeho diáře - podzim 2010
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

ČT 30.9. SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽ. ODPADU
PÁ 1.10., SO 2.10. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
NE 3.10. DRAKIÁDA A PSÍ SPŘEŽENÍ
SO 9.10
BOWLINGOVÝ TURNAJ AMATÉRŮ
PÁ 15.10., SO 16.10 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
SO 23.10 KLUBOVÁ VÝSTAVA PSŮ ČAU-ČAU

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

NE 31.10
SO 6.11
NE 13.11
SO 20.11.
NE 28.11.
NE 6.12.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
NO RESPEKT A RYBÍ HODY U SALAVCŮ
PINGPONGOVÝ TURNAJ
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Sběr biologicky rozložitelného odpadu bude probíhat od čtvrtka od 30.září 2010
Kontejnery na biologicky rozložitelný
odpad budou umístěny :
● U dolní křižovatky u pomníku
● U točny autobusu

● U kontejnerů na Obicce II. - NOVĚ
● U bývalého hřiště na Podlesí. - NOVĚ

Do kontejneru patří : tráva, listí, menší
větve, plevel, rostlinný odpad…

Od čtvrtka 30. září 2010, Dle potřeby
budou vyvezeny a přistaveny znovu.

Do kontejneru nepatří : komunální odpad, papír, nábytek…
JH

Humanitární sbírka ošacení bude v pátek 1. a v sobotu 2. října 2010
Sbírku organizujeme podobně jako vloni
ve spolupráci s Diakonií Broumov.
Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Sbírá se :
• Letní a zimní oblečení (pánské, dámské i dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, deky, záclony, ručníky, látky
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky, hrníčky

• Péřové přikrývky, polštáře, deky, peří
• Veškerá nepoškozená obuv.

• v pátek 1.10. od 15 do 17 hod
• v sobotu 2.10. od 9 do 11 hod

Věci noste, prosím, uzpůsobené k přepravě, tedy připravené v pytlích nebo v
krabicích.
Pytle si můžete zdarma vyzvednout
na obecním úřadě od pondělí 27. září
2010.
Podrobné Informace na internetu :
http://www.diakoniebroumov.org/

Nesbírá se z ekologických i dopravních důvodů :
• Ledničky, televize, nábytek, počítače,
• Jízdní kola, dětské kočárky
• Znečištěný a vlhký textil

Sbírka je určena potřebným lidem v České republice i v zahraničí. Děkujeme za
všechny potřebné, kterým se díky Vám
dostane pomoci.
JH

Věci pro sbírku vybíráme
na obecním úřadě

Drakiáda a psí spřežení

Lampionový průvod strašidel

Kdy: Neděle 3.října 2010 od 15 hodin

Kdy: Neděle 31.října 2010 od 17 hodin

Kde: Fotbalové hřiště ve Vysoké nad Labem

Kde: sraz na hřišti u Obecního úřadu

Čeká nás pouštění doma vyrobených i kupovaných draků, porovnávání vzhledu i letových vlastností různých typů a jiné podzimní radovánky.
Pro účastníky jsou připraveny diplomy a drobné dárky.
Od 16 hodin se můžete těšit na
ukázky MUSHINGU - jízdy se psím
spřežením!
Pro děti bude k dispozici trampolína,
otevřeno bude i víceúčelové hřiště.
Občerstvení zajištěno v klubovně na
hřišti - točené pivo, limo, káva atd. JH

Co s sebou : lampion
Co na sebe : masku
Akce je určena pro děti s rodiči,
větší děti mohou jít samostatně, zúčastnit se mohou samozřejmě i dospělí. Průvod půjde přes vesnici a skončí u klubovny na
fotbalovém hřišti cca v 18 hodin. Pro účastníky bude připraveno
občerstvení v klubovně.
JH

Pingpongový turnaj
Kdy: Sobota 13. listopadu 2010 od 14 hodin

Hostinec U Salavců Vás zve na

Kde: sál hostince U Salavců
Hrát může každý, protože cílem akce je pobavit
se a změřit si síly se sousedy, nikoli podat vrcholný sportovní
výkon. Hrát se bude na třech stolech, systém bude zvolen podle
počtu účastníků.

tradiční „RYBÍ HODY“
Kdy: Sobota 6. listopadu od 20 hodin
Kde : Sál restaurace U Salavců

Kategorie - muži, ženy, děti

Skupina NO RESPEKT bude hrát k tanci i poslechu.
Vstupné 100 korun, prodej vstupenek přímo před zábavou. JH

Ceny do turnaje věnuje obecní úřad a sponzoři.

Sběr velkoobjemového odpadu - sobota 20. listopadu 2010
•
•

Kontejnery budou přistaveny:
10:00 – 11:00 před restaurací U
Salavců
11:00 – 12:00 před poštou

Patří sem : nábytek, matrace, koberce,
linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby,
kola, dveře, WC, umyvadla, plast. vany..
Nepatří sem: staveb. suť, komunál. odpad, pneumatiky, nebezpeč. odpad,...

JH

Pro likvidaci nebezpečného odpadu využijte služby sběrného dvora na adrese:
Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů 990,
500 03 Hradec Králové, tel: 495 540 040
Provozní doba sběrného dvora pro občany
obce Vysoká nad Labem :
Středa a pátek
13,00 – 18,00 hod
Sobota
8,00 – 16,00 hod

Výsledky petice proti zhoršování dopravní situace v naší obci
Text petice a průvodní komentář jste mohli
číst v minulém zpravodaji. Důvody, které
nás přiměly petici napsat, jsou jasné - obava o budoucnost, o kvalitu prostředí, ve
kterém žijeme, o bezpečnost nás všech i
našich dětí.

práce na výstavbě rychlostní komunikace R35 v úseku Opatovice nad Labem Časy budou pokračovat v plném rozsahu. Zastavena je pouze výstavba „třetího
patra“ Opatovické křižovatky, které není
zcela nezbytné, určitě nebude křižovatka
a sjezd (MUK) u Bukoviny a zřejmě ani u
Petice se setkala s dobrou odezvou, běRokytna. To vše jsou pro nás dobré zprávy,
hem dvou týdnů podepsalo petiční arkteré znamenají v budoucnu méně aut na
chy celkem 442 občanů obce Vysoké
průjezdu obcí. Dále mne Ing. Toman ujistil,
nad Labem a blízkého okolí.
že finanční prostředky pro pokračování
Rozhodl jsem se, že petici s průvodním
stavby jsou i v návrhu rozpočtu pro rok
dopisem osobně předám adresátům. K 2011. Naše petice může být významná
ministru dopravy jsem se přímo nedostal, jako jeden z argumentů, který podporuje
ale přijal mě jeho náměstek, Ing. Ivo To- správnost rozhodnutí ministra a vlády.
man. Vzhledem k tomu, že
Dále jsem absolvoval několik
ještě před několika měsíci
jednání na téma most přes
zastával funkci vládního
Labe, na kterých jsem požadozmocněnce pro komunikaci
val nenavyšovat nosnost mosR35, informace od něj jsou
tu. Spolu se starostou Opatovic
skutečně „od pramene“. V
nad Labem jsme dostali slib od
osobním rozhovoru Ing. Tonáměstka SÚS, že po opravě
man prohlásil, že zcela chápe
mostu přes Labe budou innaše obavy vyjádřené v petici
Předání petice Ing. Ivo stalovány na obě strany doa že má pro nás příznivou
Tomanovi, náměstku
pravní značky „zákaz vjezdu
ministra dopravy
informaci: vláda rozhodla, že

vozidlům nad 5 tun“. Nákladní doprava
přes opravený most jezdit nebude. V
tomto ohledu budu požadovat písemnou
záruku.
Ohledně rozšíření silnice Vysoká - Hradec
Králové jsem oslovil pana radního KHK s
gescí doprava, Ing. Ješinu, se žádostí o
informace. Z jeho odpovědi vybírám:
- příprava stavby „III/29810 HK - Vysoká
n/L - rozšíření“ byla zahájena a probíhá
- nyní probíhá vyhodnocení vlivů na životní
prostředí (proces EIA), trvá 1 rok
.
- závěry EIA se zapracují do projektu k
vydání územního rozhodnutí, včetně souhlasu vlastníků pozemků
.
vydání stavebního povolení lze očekávat
nejdříve v závěru roku 2012
Budu jednat i nadále - schůzky s hejtmanem KHK a s primátorem HK proběhnou v
nejbližších dnech.
Děkuji všem, kteří petici podepsali. Myslím, že svůj účel splnila výborně a dopravní
situace v katastru obce se vyvíjí správným
směrem.
Jiří Horák

Obecní zvonička obnovena po 59 letech, ANKETA o využití, hledáme zvoníka!
V pátek 24. září 2010 zažila Vysoká nad
Labem unikátní událost - poprvé po 59
letech zvonil zvon na obecní zvoničce.
Původní zvonička byla zrušena v roce
1951, od té doby se zvonilo pouze na
hřbitově nebo v hasičské zbrojnici. Více
o historii obecních zvonů jste se mohli
dočíst v minulém zpravodaji.

c h o u .
Umístěna
je na místě původní
zvoničky,
naproti
mateřské
škole.

C)

pravidelně, každý den v 18 hodin a v neděli ve 12 hodin

Svůj hlas můžete připojit prostřednictvím
ankety na webu obce nebo osobně na
obecním úřadě.

Myslivci přinášejí zvon k

Zvon nazvaný
žehnání
„Sv. Jan Křtitel“
Nový zvon byl oficiálně předpodle patrona
staven veřejnosti na Vysocnašeho farního
kém posvícení dne 28.8.2010
kostela
má
na fotbalovém hřišti, kde ho
hmotnost 42 kg
slavnostně požehnal římskoa spodní průměr
katolický kněz Mons. ThLic.
390 mm. Je
Tomáš Holub, ThD, za přítomvyroben ze zvonosti mnoha místních občanů
n o v i n y
i čestných a milých hostů.
(zvonařská
bronz), naladěn
Tímto děkuji všem, kteří se
do tónu C3 a
podíleli na obnově obecní
jeho grafickou
zvoničky a připojuji přání:
výzdobu
proAŤ ZVONÍ!
JH
vedla akademická
sochařka
ANKETA
Věra KunčaroO ZPŮSOBU VYUŽITÍ ZVOvá.
Autorem
NIČKY:
zvonu je paní
Vycházíme z toho, že zvon
Leticie Vránová
není jen dekorace, ale že by
První zvonění nového zvonu v
– Dytrychová.
podání Borověnek
měl zvonit. Z diskuze s občaNa zvonu je
ny vyplynulo několik názorů
heraldický znak obce, reliéf sv. Jana
.
na to, kdy by zvon měl zvonit:
Křtitele a nápis: VĚNOVALA OBEC VYA)
jen výjimečně, o nějakých výSOKÁ NAD LABEM L.P.2010.
znamných svátcích nebo úmrZvoničku vyrobil pan Bohumil Danihelka
tích
z Vysoké nad Labem. Zvonička je dubopravidelně, v neděli ve 12 hodin
vá, vysoká 5,2 m, s osmihrannou stře- B)

Žehnání zvonu dne 28.8.2010. V popředí Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD.

Zvoničku máme, ale máme i problém:
SHÁNÍME ZVONÍKA!
Existuje samozřejmě možnost nainstalovat na zvoničku elektronické zařízení,
které rozhoupe zvon automaticky, ve
stanoveném čase. Takové zařízení je
možné doplnit kdykoli a již jsme dostali
nabídku od občanů, kteří by byli ochotni
zaplatit nákup automatického zvonění.
Tuto možnost si zatím necháme „v rezervě“, protože věříme, že se najde člověk,
který dokáže pravidelně zvonit.
Bude stanovena pevná částka za každé
zvonění, kterou zvoník obdrží každý
měsíc podle počtu zvonění. Máme jediný
požadavek - spolehlivost a přesnost.
Zájemci, hlaste se, prosím, na obecním
úřadě.
Jiří Horák

Obecní úřad Vysoká nad Labem
Úřední hodiny:
Pondělí : 8:30 - 11:30 12:30 - 18:00
Středa : 8:30 - 11:30 12:30 - 18:00
Pro běžnou agendu jsme Vám k dispozici i v
ostatní dny, v době od 8 hodin do 12
hodin. Důležitější věci však je lépe
směřovat do úředních hodin nebo si
telefonicky smluvit termín návštěvy.
Telefon: 495 580 130
Fax:
495 580 101
E-mail: info@vysoka-nad-labem.cz
Web:
http://www.vysoka-nad-labem.cz/
Zpravodaj je vytištěn nákladem obce Vysoká
nad Labem a je zdarma distribuován do
schránek občanů. K dispozici je rovněž na
webových stranách obce. Vychází několikrát
do roka dle potřeby.

Různé: Ještě k drakiádě: termín 3.10.2010 platí, čas zahájení jsme posunuli
na 15. hodinu, protože od 14 hodin hrají na hřišti naší žáci fotbalový zápas s týmem SK Smiřice. Přijďte se ještě před drakiádou podívat na zápas našich žáků,
očekává se prý vyrovnané utkání!
Rozhledna Milíř. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod jsme podali 29.ledna 2010. Oficiální vyhodnocení naší žádosti
stále nemáme, spolu s množstvím jiných žádostí bylo již několikrát odloženo, naposledy z důvodů nejasností kofinancování ze strany státu.
První etapa budování osvětlení ke sportovnímu areálu byla zahájena. V současné době jsou položeny kabely a jakmile to dovolí počasí, zabetonují se lampy.
V této etapě za postaví 6 lamp, které osvětlí cestu od hostince U Salavců, kolem
parkoviště, až po konec panelové cesty pod svahem.
Rozšíření komunikace a parkoviště u bytovek. Zpracováváme projekt k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení. Výsledkem by mělo být 23 nových
parkovací míst, které budou místěny tak, aby podél chodníku byl zachován volný
průjezd. V současné době probíhají jednání se zástupci obyvatelů bytovek.

Řešení opakovaných problémů s nefungujícím osvětlením na Jižním svahu
není v kompetenci obce Vysoká nad Labem. Vlastníkem veřejného osvětlení, sítí i
komunikaci na Jižním i na Západním svahu je firma Alba
Výuka angličtiny přímo ve Vysoké!
Invest s.r.o. Obec je připravena po kolaudaci veřejné osvětJANA -Soukromá jazyková škola, lení, sítě i komunikace převzít do své správy a vlastnictví,
PhDr. Marie Palatková, Na Vinici 501, za předpokladu splnění podmínek daných zastupitelstvem
obce. Do té doby nás prosím informujte o jakýchkoli závaVysoká nad Labem
dách co nejdříve, abychom mohli urgovat řešení v co nejNabízíme výuku cizích jazyků pro děti i kratším termínu.Další případné dotazy a problémy směřujte
dospělé, která by se konala na Obec- na vedení firmy (www.albainvest.cz).
ním úřadě ve Vysoké nad Labem.
Termín konání bude určen dle zájmu Památku zesnulých, lidově „dušičky“ si letos můžeme přiúčastníků, kurzy budou probíhat ve pomenout v neděli 31. října 2010 od 14 hodin na hřbitově ve
Vysoké nad Labem.
JH
středu odpoledne a večer.
www.janahk.cz,
603 805 280
603 253 525

KLUB ČAU - ČAU o.s. HK
www.chowclub.webzdarma.cz
srdečně zve na KLUBOVOU
VÝSTAVU PSŮ PLEMENE
ČAU-ČAU, která se koná v sobotu 23.10.2010 v hostinci U
Salavců. Výstava začne veterinární přejímkou psů v 9 hodin,
ukončena bude
v
cca 15
hodin.

Upozornění Policie ČR na podvodníky a na vykrádání novostaveb
Na Královéhradecku řádí podvodnice
okrádající staré lidi. Většinou se jedná
o dvojici žen, na které v autě před domem čeká muž. Pod záminkou prodeje
čehokoli či jen s prosbou o vodu se snaží vetřít do domu a následně odcizit cokoli cenného, zejména hotovost.
Policie ČR na Hradecku od začátku roku
zaznamenala deset případů okradených
seniorů. Celková škoda dosáhla částky 480
tisíc korun. Prosíme

všechny starší občany o zvýšenou opatrnost. V případě, že Vás navštíví cizí
člověk pod obdobnou záminkou, ihned
celou věc oznamte na linku 158.
Dalším problémem je zloděj nebo parta
zlodějů, která se zaměřuje na vykrádání
novostaveb rodinných domků.
Od 12. května do 12. září 2010 vykradli
neznámí pachatelé domek v Předměřicích nad Labem, tři domky ve Všestarech, jeden v Malšově Lhotě a Vysoké
Číslo 6/2010

nad Labem a dva v Libranticích. Z domků mizí především elektrické nářadí
(vrtačky, brusky, pily), kotle pro topení a
další stavební nářadí, v celkové hodnotě
cca 220 tis. Kč. Zloději zřejmě jezdí vykrádat novostavby s dodávkovými auty
nebo malými nákladními vozidly.
Policisté uvítají jakékoliv informace, které by jim pomohly k rychlému dopadení
pachatelů. Policii mohou občané kontaktovat na bezplatné lince tísňového volání
158.
JH
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