Datum vydání 22.3.2012

Zpravodaj č 2/2012
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 2/2012

Změna jízdních řádů autobusových linek č. „18“ a „20“ od května 2012
Na úvod tohoto zpravodaje máme pro Vás dobrou zprávu:
dlouhá
a
složitá
jednání
s Dopravním Podnikem města
Hradce Králové (dále jen DP)
skončila úspěchem!
Připomínám, že za stávající
autobusové připojení jsme ročně platili více než jeden milion
korun. Několik let jednáme s
vedením DP o „narovnání“ podmínek výpočtu plateb za dopravní obslužnost tak, aby systém byl stejný jako mají ostatní
obce, které hradí pouze prodloužení stávajících linek na
svém katastru. Naše obec jako
jediná musela hradit autobusy
linky č. 18 v celé délce trasy.
Pokud jsme chtěli ušetřit, mohli

jsme si zavést linku č. 20. Tu
jsme sice hradili jen na Podzámčí, ale zde si museli cestující
přestoupit do jiného autobusu a
znovu platit jízdné. Což bylo, jak
všichni víme, nepohodlné a drahé.
S radostí Vám tedy oznamujeme následující změny:
- téměř všechny linky č. 20 jsou
nahrazeny linkami č. 18, kromě
těch, kde to není fyzicky možné
(hlavně neděle). Není tedy nutno na Podzámčí přestupovat a
znovu platit!
- ve všední den máme o tři spoje více, přesto měsíční cena je
o cca 21 tis. korun nižší než
dosud, ročně tedy ušetříme cca

čtvrt milionu korun!

Uvnitř najdete:

- je zařazen navíc speciální
školní spoj s odjezdem v 7:20
hod. z Vysoké se zastávkami
Podzámčí, Hvězda a Milady
Horákové (do této školy dojíždí
28 dětí z Vysoké!). POZOR:
ranní linka č. 18 jede o 4 min
dříve, tedy v 7:16 hod! Tím bude
zajištěna časová rezerva pro
další přestup, např. do ZŠ SNP.
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Nové jízdní řády začnou platit
pravděpodobně od 1.5.2012,
spolu se změnou jízdních řádů
MHD v Hradci Králové.
Nové jízdní řády najdete v příloze tohoto zpravodaje.

Využívání
sportovního
areálu

3

Věříme, že budete spokojeni.
Jiří Horák, starosta

Rozhledna Mi- 4
líř - aktuality

Další fotografie obce - škola 1931
Fotografii nám opět poskytl sběratel, pan Michal Harčár z
Vysoké nad Labem. Jistě jste poznali budovu školy, dnes
MŠ, zřejmě po rekonstrukci ve 30. letech. Všimněte si siluety
rozhledny v pravé části fotografie, to by svědčilo o tom, že
buď je rozhledna starší než jsme předpokládali, anebo je
fotografie z pozdější doby. Všimněte si také povrchu silnice.
Uprostřed měla pás žulových kostek (zde není vidět - možná
byl položen až později?), okraje byly vysypané tzv. vysockým
pískem, což byl materiál, který obsahoval kromě písku i kamínky a jíl. Byl ideální na opravu cest, protože po namočení a
vyschnutí vytvořil tvrdou vrstvu, po které se dobře jezdilo i
chodilo. Škoda, že písník je už vytěžený, takový materiál by
se uplatnil i dnes, např. na povrch cyklostezky.
JH

Z pamětí pana Františka Kobližka
Podobně jako v minulém zpravodaji i
dnes Vám přinášíme krátký úryvek z pamětí zdejšího rodáka, pan Kobližka. Jsem rád,
že se mohu s Vámi podělit o krásný text,
ze kterého dýchá znalost místních poměrů
a láska k rodné vsi. Do textu jsem zasahoval jen minimálně, kvůli autenticitě nechávám původní přepis slov (kůna, thoř, inštrument,..)
JH
Před padesáti lety, nevědělo se ještě o
kůně skalní, že je tak muzikální. Falešná
muzika a velký hluk, že jí činí natolik nervózní, že za pravého poledne i za velkého
mrazu opouští vyhřátý pelíšek ve stodole či
kolně, jen aby se zbavila falešně hrající
kapely. Dříve tato malá šelmička byl chytána do klecí, do želez nebo byl trávena.
Tato všechna nebezpečí nebyla ničím proti
muzice a rámusu, který vynašel člověk
k jejímu hubení. Vzpomínám si jak v letech
1920 – 1930 tímto způsobem kurníky i
honitbu úplně zbavili tohoto malého škůdce. Jakmile tak po půl noci přestal padati

sníh, to byly všechny stopy jako když je
vytiskne a hlavně jenom k pelíšku, kde
šelmička určitě byla. Za takové noci nemohl Frantík Holub spát a čekal již řádně
přistrojený, jakmile se rozbřeskne, aby šel
stopovati. Obešel všechny stodoly ve vsi,
na poli všechny stohy a přišel mě hlásiti.
Tam a tam je kůna, tam zase thoř. Toto
hlášení udělal velmi důležitě. Šel jsem se
dříve přesvědčiti a teprve potom jsem nechal pozvati tu slavnou kapelu, skládající
se: z harmoniky, z plecháčů, zvonečků a
všech možných předmětů, které hlavně
udělají velký hluk. Nejen všichni kluci ze
vsi, ale i staří hospodáři, přišli, jedni pomoci a druzí podívati se. Vždyť byla zima,
vesnice měla dovolenou a proto vyražení
bylo vzácné.
Předem se již vědělo, že odstřelem kůny
nebo thoře, zbavíme se ve vsi společně
velké škodné. Panímámy budou ušetřeny
škod na kuřatech, vejcích i slepicích po
celý rok a proto z vlastního zájmu ptali se

stopujícího Holuba, kde toho dne škodná
jest a doma hospodáře, který již delší čas
se jim stále pletl v kuchyni vybídli, Holub že
tam a tam kůnu našel a odpoledne se jistě
na ní půjde. Ty hospodáři, abys jim šel také
pomoci. Pamatuješ, co nám v létě odtahala
kuřat. Byl to proto velký svátek ve vsi, když
se šlo na kůnu. Pan učitel měl toho dne
odpoledne ve škole od kluků pokoj. Jak by
se také taková událost bez kluků obešla. Ti
také tvořili hlavní obsazení v té kapele a
soutěžili, kterému víc a falešněji ten jeho
inštrument zvuky vydává. Konečně věděli,
že pan řídící učitel, který byl také přítelem
myslivosti, uzná, že škola je stále, ale hon
na kůnu jen několikrát za zimu. Po úspěšném honu, kdy vyplašená kůna byla zneškodněna, následoval průvod obcí, v jehož
čele nesla hlavní osoba tohoto dne Franta
Holub kůnu střelenou a zavěšenou na holi.
Vedl celý průvod do hostince, kde byla ze
sklepa vykulená půlka piva a v přátelské
pohodě se oslavoval společně zmar škodné.
JH

Do Vašeho diáře v kostce - akce v 1. polovině roku 2012
29. a 30.3
zápis dětí do MŠ
31.3.
první mistrovské utkání FK Vysoká „A“ doma
1.4.
Velikonoční tvoření U Salavců
3.4.
vzpomínková akce BARIUM
7.4.
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
13.4. a 14.4.
humanitární sbírka ošacení
14.4.
jarní pingpongový turnaj
30.4.
pálení čarodějnic

5.5.
společný výlet do Národního Divadla
7.5.
pietní akce u pomníku
12.5.
výlet do lesů s programem
19.5.
setkání rodáků a důchodců
2.6.
dětský den
9.6.
hry bez hranic v Pohřebačce
30.6.
Vysocká pouť
Program akcí bude dále upřesňován.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu - sobota 7. dubna 2012
Jako každoročně organizuje obecní úřad
ve spolupráci s firmou Marius Pedersen
JARNÍ ÚKLID OBCE. Každý občan obce
bude mít možnost se v sobotu 7.dubna
2012 zdarma zbavit následujících druhů odpadů:
1)
Velkoobjemový odpad
.
Patří sem : nábytek, matrace, koberce,
linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, kola,
dveře, WC, umyvadla, plastové vany,..

Nepatří sem: Stavební suť, zemina,
komunální odpad, pneumatiky,…
2)
Nebezpečný odpad
.
Patří sem : fritovací olej, zbytky starých
barev, obaly od barev, ředidla včetně
obalů, akumulátory, baterie, motorové
oleje, olejové filtry, chemikálie - ředidla,
kyseliny, louhy, chemické přípravky na
ochranu rostlin, hubení plevelů, škůdců
atd. léky všeho druhu, zářivky,…

POZOR!!! Všechny druhy odpadu je
nutno přivézt ve stanovený čas ke
kontejneru, kde si je budou přebírat a
třídit zaměstnanci firmy Marius Pedersen.
JH

•
•

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

Humanitární sbírka ošacení bude v pátek 13. a v sobotu 14. dubna 2012
Sbírku organizujeme podobně jako vloni
ve spolupráci s Diakonií Broumov.
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

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

Věci pro sbírku vybíráme
na obecním úřadě

Věci noste, prosím, uzpůsobené k přepravě, tedy připravené v pytlích nebo v
krabicích.
Pytle si můžete zdarma vyzvednout
na obecním úřadě od pondělí 2.4.2012
Podrobné Informace na internetu :
http://www.diakoniebroumov.org/
Děkujeme za všechny potřebné, kterým
se díky Vám dostane pomoci.
JH

• v pátek 13.4. od 15 do 17 hod
• v sobotu 14.4. od 9 do 11 hod

Sběr bioodpadu a ostatních druhů separovaného odpadu - průběžně
Požadavky na sběr biologicky rozložitelného odpadu narůstají, zejména ze strany
obyvatel v nové zástavbě. Dosud jsme toto
řešili přistavením několika velkých kontejnerů, po dobu několika týdnů na jaře a na
podzim. Letos poprvé budou kontejnery
na bioodpad k dispozici celoročně, cca
od počátku dubna, na obvyklých místech v obci a budou po naplnění opakovaně vyváženy. Aby tento systém mohl
fungovat, prosíme o následující:
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• Do kontejneru odkládejte pouze posekanou trávu, listí a podobně
• Větve odkládejte vedle kontejneru, budou vyvezeny samostatně
• Odvoz většího množství větví, prken
atd. domluvte, prosím, předem na OÚ
Ostatní druhy odpadu - rekapitulace:
Plasty se sbírají do žlutých pytlů, papír do
modrých a tetrapacky do červených pytlů,

svážejí se každý druhý čtvrtek spolu s komunálním odpadem. Papír můžete i svázat
a uložit k popelnici samostatně. Pytle by
měl každý dostat do schránky výměnou
anebo si je můžete vyzvednout zdarma na
obecním úřadě.
Elektroodpad můžete odkládat průběžně k
E-domku, který je umístěn za prodejnou
potravin. Pro drobné spotřebiče a pro baterie je k dispozici malý kontejner na obecním úřadě.
JH
Zpravodaj č 2/2012

Pozvánka na fotbal
FK
Vysoká
zdraví
všechny
fanoušky
vysockého fotbalu na
začátku jarní sezony!
Náš A-tým se umístil po
podzimní části na prvním místě tabulky 1.B
třídy a pro jarní část si
stanovil cíl postoupit do
1.A třídy Královehradeckého kraje. Hráli
jsme krásný útočný fotbal, což nám vy-

neslo průběžné třetí místo v celostátní
soutěži o nejofenzivnější tým a i tímto
bychom chtěli pozvat co nejvíce fanoušků na naše domácí zápasy.
Náš B-tým se umístil po podzimní části
na 3. místě 4. třídy okresního přeboru a
pro jarní část si stanovil cíl udržet toto
lichotivé místo a co nejvíce zapojit do
činnosti vlastní odchovance.
Náš dorost FK Třebeš/Vysoká skončil
po podzimu také na 3. místě krajské
soutěže U19.

Rozpis zápasů FK Vysoká n/L

so
so
ne
so
ne
so
ne
so
so
so
so
ne
so

Za FK Vysoká n/L

Martin Kolomý

MUŽI "B"

SOUPEŘ

ČAS

KDE

KOLO

DATUM

ČAS

KDE

FC České Meziříčí
Lokomotiva HK "A"
SK Babí - Náchod
AFK Probluz "A"
Sokol Černíkovice
Sokol Deštné v Orl. h.
Lokomotiva Borohrádek
Čechie Hlušice
AFK Častolovice "A"
Spartak Opočno "A"
Sokol Malšovice "A"
Sokol Provodov
MFK Nové Město n.M.

15
16,3
16,3
16,3
17
17
17
17
17
17
17
17
17

venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
venku
doma

13.

31.3.

so Sokol Cerekvice

16,30

venku

14.

7.4.

so Lokomotiva HK "B"

16,30

doma

KOLO DATUM DEN

24.3.
31.3.
8.4.
14.4.
22.4.
28.4.
6.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
10.6.
16.6.

Srdečně zveme všechny fanoušky
vysockého fotbalu na naše první jarní
domácí utkání 31.3. v 16.30 hod., kdy
se se náš A-tým utká s 2. celkem tabulky - týmem Lokomotiva HK. Více
informací na http://www.fkvysoka.cz/

JARO 2012

MUŽI "A"
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Naši mladší žáci se v okresním přeboru
umístili na 11. místě a zde pevně věříme,
že se nám podaří zapojit ještě více domácích hráčů a v tabulce poskočíme o
nějaké místo výše.

Sportovní areál 2012
Sportovní areál zahrnuje fotbalové hřiště,
víceúčelové hřiště a klubovnu, hřiště pro
plážový volejbal a dětský koutek s pískovištěm. Provozovatelem je obec. Provoz se
řídí provozním řádem, hřiště si lze pronajmout dle schváleného ceníku služeb.
Krátká rekapitulace:
1) fotbalové hřiště je využíváno téměř výhradně fotbalisty FK Vysoká nad Labem, po dohodě lze domluvit pronájem
hřiště nebo jeho části na obecním úřadě
2) víceúčelové hřiště mohou občané obce
využívat ZDARMA (podmínkou je, že na
hřišti bude alespoň polovina vysočáků).

Krátce z obecní kroniky
V kontextu s novými jízdními řády mi připadá následující úryvek z obecní kroniky
velmi zajímavý.
JH
Úprava točny - rok 1955
„V rámci akce „Z“ byla v letošním roce plánována a provedena důkladná úprava točny pro autobusy ČSAD na prostranství při
odbočce na „Obicku“. Toto bylo učiněno
pro ulehčení dělníkům a školním dětem,
dojíždějícím denně do Hradce Králové.
Autobus ČSAD zajíždí sem čtyřikrát denně
a to ráno 5 hod a v 7 hod., odpoledne v 15
hod. a v 18 hod.. Protože místo bylo velmi

DEN

15.

SOUPEŘ

volno

16.

21.4.

so SK Třebechovice "B"

17,00

doma

17.

28.4.

so Sokol Třebeš "B"

17,00

venku

18.

5.5.

so Sokol Hořiněves

17,00

doma

19.

12.5.

so SK Neděliště

17,00

venku

26.5.

so Sokol Dohalice "B"

17,00

venku

17,00
17,00

doma
venku

20.
21.

volno

22.
23.
24.

volno
9.6.
16.6.

so Sokol Malšovice "B"
so Sokol Jeníkovice

Rezervace probíhají on-line, vstup do
aplikace je na www.vysoka-nadlabem.cz v sekci SPORTOVNÍ AREÁL.
Tamtéž jsou uvedeny i podrobné pokyny.
3) lze si pronajmout i klubovnu, pro soukromou akci, například pro oslavu narozenin, a to s občerstvením nebo i bez
občerstvení. Konkrétní termín lze dohodnout se správcem nebo na obecním
úřadě, volné termíny budou pro přehlednost zveřejněny na webu obce. Podmínky pronájmu jsou stanoveny písemně a
jejich akceptování je nutno potvrdit podpisem textu, který je k dispozici na
obecním úřadě i u nájemce klubovny.
Další podmínkou je to, že v době konání
fotbalových zápasů musí být klubovna
volná a plně k dispozici pro návštěvníky
rozměklé, muselo se vybrat asi do ½ m
horní vrstvy, zpevnit spodek kamenem,
štětem, štěrkem a urovnat pískem.

fotbalu, a to minimálně jednu hodinu
před utkáním a jednu hodinu po ukončení zápasu.
4) hřiště pro plážový volejbal se nijak nerezervuje ani nezamyká, zatím spoléháme
do to, že se uživatelé dohodnou.
5) dětský koutek s pískovištěm je volně
přístupný veřejnosti. Upozorňujeme
rodiče, že obec nenese odpovědnost za
případné škody způsobené nesprávným
užíváním herních prvků!
Sezónu zahajujeme prvním domácím mistrovským zápasem našich fotbalistů, tedy v
sobotu 31. března 2012. Od tohoto data
lze plně užívat víceúčelové hřiště. Podrobnosti na webu obce, případně ústně u
správce hřiště, p. Miroslava Krátkého, na
tel. 608 142 412.
JH
po býv. sociální péči. Pozemek věnoval p.
Červinka Jindř. čp. 43 (část zahrady).“ JH

Celá točna byla zřízena nákladem
9.465,87 Kč, z toho bylo 3.060,- Kč
vyplaceno na mzdách a 6.405,87
Kč na materiál (lomový kámen, štět
a štěrk). Kromě toho byl získán
materiál z vlastních zdrojů (písek) a
odpracováno cca 1500 hod brigádnicky.
Po skončení prací na točně byla
upravena ještě i čekárna. Materiál
na tuto byl získán z dřevěné chaty

Pohled na „točnu“ přibližně z místa, kde je dnes cukrárna.

Obecní úřad Vysoká nad Labem
Úřední hodiny:
Pondělí : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Středa : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Pro běžnou agendu jsme Vám dispozici i v
ostatní dny, v době od cca 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

Různé: Komunální odpad. Upozorňujeme, že termín pro zaplacení úhrady za
odvoz komunálního odpadu (a poplatku ze psů) je 31. března 2012. Bez
„známky“ pro rok 2012 nebudou v dubnu již popelnice vyvezeny! Cena za komunální odpad je 380,- Kč na rok, děti do 15 let a senioři nad 70 let polovic.
Prodej dřeva z obecního lesa probíhá dle pořadníku, který je k dispozici na
obecním úřadě. Dřeva je ale málo, takže jsme snížili množství na jedno „číslo
popisné“ z 5 prm (prostorových metrů) na 3 prm. Cenu jsme po několika letech
trochu navýšili - 500 korun za prm borovice, 600 korun za směs a 700 korun za
tvrdé dřevo. Upozorňujeme, že dřeva je málo (obec vlastní pouze cca 45 ha lesa),
takže může trvat několik let, než dostanou dřevo všichni zapsaní zájemci.
O pronájmu víceúčelové klubovny rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání v pondělí dne 5.3.2012. Nájemcem se stal pan Miroslav Krátký z Vysoké nad
Labem. Zápis ze zasedání je k dispozici webu obce.

www.vysoka-nad-labem.cz
Zpravodaj je vytištěn nákladem obce a je
zdarma distribuován do schránek občanů. K
dispozici je rovněž na webu obce. Vychází
několikrát do roka dle potřeby.

V prvním březnovém týdnu měl velkou smůlu kocour na fotografii. Na Podlesí se
chytil přední tlapkou do pasti. Čtyři dny se snažil dostat domů, ale past, kterou
vlekl za sebou, se mu zachytila v křoví. Pátý den ho polomrtvého a dehydratovaného našel majitel a z pasti ho vysvobodil, ale packu mu musel
veterinář amputovat. V současné době je mimo nebezpečí a učí
se chodit na třech nohách. Upozorňujeme, že používání podobných pastí (hovorově „železa“) je nejen nehumánní, ale přímo
nezákonné! Pokud by bylo prokázáno, kdo past nastražil, hrozí mu policejní
stíhání za trestný čin týrání zvířat!
Nesprávné parkování automobilů je opakovaným evergreenem nejen v naší
obci. Upozorňujeme, že parkování je povoleno pouze na místech k tomu určených, tedy na oficiálních parkovištích (např. u prodejny potravin, u mateřské školy,
u bytovek, u penzionu Hubert,...). Dále lze parkovat na místech k tomu uzpůsobených či obvyklých, což je např. zpevněná plocha u hřbitova. Každý vlastník nemovitosti si může parkovat na svém sjezdu z místní komunikace (tedy před vraty pokud nezasahuje do chodníku) a samozřejmě na svém pozemku. Parkování na
trávě či na chodníku je zakázáno, stejně jako na silnici!
JH

Úprava zeleného prostranství vedle
hostince U Salavců bude provedena
podle vítězného projektu, který předložila paní Alexandra Fridrichová z Vysoké
nad Labem. Její návrh bude v souladu s
rozhodnutím zastupitelstva odměněn
částkou tisíc korun. Zažádali jsme o
grant na úpravu a osázení, do konce
března se dozvíme výsledky. K vlastní
realizaci dojde po vyhodnocení grantu.
Rozšíření obecního úřadu plánujeme

provést letos v létě. V současné době
máme pouze jednu kancelář, ve které
společně pracují tři lidé včetně starosty.
V kanceláři se vyřizuje vše: poplatky,
Czechpoint, různá vyjádření,... Přístavbou vznikne další kancelář, což bude
znamenat důstojnější pracovní prostředí
pro zaměstnance i zlepšení práce úřadu
při odbavování občanů.

kladě nájemní smlouvy, kterou dostanete na obecním úřadě. Výše poplatku je
30 korun za metr čtvereční ročně a platí
se předem. Je na Vás, zda zaplatíte na
rok, na pět nebo na deset let. Tento systém a výše poplatků souvisí s novým
zákonem o pohřebnictví, který platí již 10
let, od roku 2002.
JH

Platba za hřbitov, přesněji řečeno za
nájem hrobového místa se děje na zá-

pro vedení obecní kroniky.
Předpoklady: zájem o dění v obci, dobrá
gramotnost a čitelné písmo.
Podrobnosti včetně výše odměny sdělíme na obecním úřadě.

Rozhledna Milíř - aktuální situace
Krátká rekapitulace: po letech příprav
jsme v loňském roce konečně zahájili
stavbu. Bylo provedeno urovnání terénu,
následně výkopové práce a základová
deska s armaturou a třemi patkami pro
nosné sloupy. Nyní je v základech 300
tun betonu a 7 tun železa. Celkový náklad přesáhl 600 tis. korun, z toho 350
tis. korun byl příspěvek Královéhradeckého kraje a 200 tis. korun věnovala
obec Vysoká nad Labem. Zbývající finanční částku + podíl vlastní práce při
kácení stromů, terénních úpravách, organizaci atd. zajistilo Sdružení pro obnovu rozhledny, o.s. Tím byla ukončena
první etapa stavby s tím, že jakmile seženeme další peníze, bude zahájena
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etapa druhá - nadzemní stavba vlastní
rozhledny.
Na podzim 2011 jsme podali žádost o
dotaci z ministerstva zemědělství. Zpočátku ty vypadalo velmi nadějně. Byli
jsme ujišťováni, že peněz je dost a vyjde
na každého, kdo podal žádost včas a
bez chyb. To se nám povedlo a těšili
jsme se na peníze. V průběhu vyhodnocování žádostí však došlo k přesunu
části peněz do jiné oblasti (údajně proto,
že došlo k lesním kalamitám a část peněz se přesunula na jejich odstranění) a
na nás se opět nedostalo. Další kolo
dotací bude vyhlášeno na podzim roku
2012, samozřejmě se opět zúčastníme.

Sháníme kronikáře

Takže pro letošek je situace následující:

• Peníze sháníme dál, ale na dokončení
rozhledny zatím nemáme. Oslovujeme
sponzory, ale darované částky zatím
nestačí na realizaci. Jednáme i s vedením Královéhradeckého kraje o finančním příspěvku podobně jako vloni, rozhodnutí zatím nepadlo.

• Letos

bychom chtěli pokračovat v
úpravách okolí. Zpevnit a upravit přístupový chodník z obce, přivést nahoru elektřinu, rozšířit naučnou stezku.

O dalším vývoji situace Vás budeme
informovat.
JH
Zpravodaj č 2/2012

Nové jízdní řády autobusových linek č. „18“ a „20“ od května 2012

