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Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 4/2013

Vysocké posvícení bude v sobotu 31.srpna 2013
Název POSVÍCENÍ vznikl od slova posvěcení a souvisel s tím, jakému světci
byl zasvěcen kostel, do jehož farnosti
vesnice příslušela. Z historie naší obce
víme, že od poloviny 16. století byl naším farním kostelem kostel v místě
později známém jako „Na Zámečku“,
zasvěcený Sv. Janu Křtiteli.
Svátek nazvaný Umučení sv. Jana Křtitele připadá v církevním kalendáři na
29. srpen a v neděli (obecní oslavu
směřujeme na sobotu, z provozních
důvodů) po tomto svátku se ve Vysoké
odedávna slaví posvícení.
.
HLAVNÍ PROGRAM:
● 14 hodin - ŽENÁČI PROTI SVOBODNÝM - O SUD PIVA. Tradiční exhibiční
fotbalové utkání, připraven bude opět
speciální servis včetně první pivní pomoci přímo na hřišti. Sraz
fotbalistů je v 13:30 v šatně „hosté“

DOPROVODNÝ PROGRAM:

● 15 hodin - 16 hodin: SOUTĚŽ VE SPORTOVNÍ STŘELBĚ.
Soutěžit se bude na laserové střelnici, organizaci a hodnocení
zajistí myslivci z MS Podlesí, ceny věnuje obecní úřad a sponzoři. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v 16:30 hodin

● Posvícenské pečení - letošní posvícení nebudeme již hodnotit koláče, ale chtěli bychom ukázat i ostatní dobroty, které
pečou naše hospodyňky. U ukázek pečení budou zveřejněny
jména a všichni, kteří přinesou posvícenské dobroty k ochutnávce, dostanou symbolickou odměnu

● 15:30 hodin - vystoupení DOGSFRISBEE a DOGDANCING
– psi a létající talíř

● Laserová střelnice - zdarma pro děti i dospělé

● 16 hodin - slavnostní odhalení pomníku pěti rodinám násilně
vystěhovaným při kolektivizaci v 50. letech 20. století (v parku
u hostince U Salavců)
● 17 hodin - se hraje důležité DERBY dvou sousedních klubů a
tradičních rivalů: FK Vysoká n/L „A“ vs. FC Nový Hradec „A“, o
přestávce sehrají krátké exhibiční utkání přípravky obou týmů
● 19 hodin - UNIDUO - HUDBA K POSLECHU I K TANCI

● Malování na obličej
● Dvě obecní trampolíny, volné bude víceúčelové hřiště i hřiště
pro plážový volejbal
● Po celé odpoledne a večer bude k dispozici občerstvení,
několik druhů piva, nealko a speciality z grilu i z udírny. Občerstvení zajistí Sportklub U Kulhase. Podrobnosti na plakátech.
Přijďte se společně pobavit, popovídat si se sousedy anebo se aktivně zúčastnit programu!
JH

Nové dopravní značení u Opatovic nad Labem přineslo problémy
Nové napojení komunikace I/37 u Opatovic nad Labem přineslo občanům naší
obce problémy - při výjezdu je instalována značka "zákaz odbočení vlevo". Znamená to, že pro návštěvu sousedních
Opatovic je třeba projet Březhradem a
Pohřebačkou, případně se složitě vrátit
na velkou okružní křižovatku u Čeperky
a z ní teprve odbočit zpět do Opatovic.
Nesouhlas s opatřením a žádost o řešení jsme adresovali písemně na vedení
obce Opatovice nad Labem, zatím bez
odpovědi, resp. odpovědí může být to,
že trvají na stávajícím dopravním značení.
Obec Vysoká nad Labem vstoupila do
řízení vedeném Odborem dopravy

magistrátu města Pardubice a jménem
svých občanů odeslala svůj důrazný
nesouhlas. Mimo jiné zde uvádíme, že
toto opatření považujeme za hrubě
diskriminující až nezákonné, protože
došlo k brutálnímu odříznutí našich
dvou sousedních obcí, které byly dosud propojeny historicky, kulturně i
provozně. Toto opatření nutí občany
našich dvou sousedních obcí při vzájemném kontaktu užívat nesmyslně
dlouhou objízdnou trasu.
Proti navrženému značení poslala námitku nejen obec Vysoká nad Labem,
ale i 346 občanů naší obce. Kromě toho
někteří občané podali svou námitku individuálně. Podle našich informací se
Číslo 4/2013

připojili i někteří obyvatelé Bukoviny a
Roudničky.
Bohužel, správní orgán všechny námitky zamítl. Plný text včetně zdůvodnění zamítavého stanoviska je k dispozici na úřední desce.
Zdůvodnění správního orgánu nás nepřesvědčilo, i nadále si myslíme, že stávající dopravní značení je navrženo
špatně, působí chaos a v důsledku zvyšuje frekvenci dopravy v Opatovicích.
Paradoxně, obchvat za mnoho set milionů korun dopravní situaci v Opatovicích
nezlepšil, ale podstatně zhoršil.
O dalším postupu se poradíme s právníky a budeme Vás informovat.
Ing. Jiří Horák, starosta
Stránka 1

Do Vašeho diáře aneb akce v 2. polovině roku 2013
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

SO 31.8. VYSOCKÉ POSVÍCENÍ NA HŘIŠTI
ST 11.9. FILM „ ŠMEJDI“ , BESEDA S REŽISÉRKOU
SO 21.9. SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
NE 29.9. DRAKIÁDA
PÁ 4.10., SO 5.10. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
ČT 31.10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD

SO 9.11. PODZIMNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ
NE 1.12. ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
NE 8.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
PÁ 17.1.2014 OBECNÍ PLES
Program akcí bude dále upřesňován a zveřejněn obvyklým
způsobem.
JH

⇒
⇒
⇒
⇒

VYSOCKÝ BABINEC zve do klubovny u hřiště na film “ŠMEJDI“, uvede jej autorka, Silvie Dymáková
Dokumentaristka Silvie Dymáková odhaluje snímkem Šmejdi otřesné praktiky obchodních dealerů nutících důchodce kupovat předražené zboží. „Kdybych nezveřejnila to, co jsem zažila, selhala bych sama
před sebou.“ K tématu se dostala díky
babičce, která výlety „s obědem zdarma“
navštěvuje. „Nechápala jsem, proč utrácí
za zbytečnosti, a tak jsem jela na akci s ní.

A pak znovu, abych zjistila, jestli šlo poprvé
o výjimku nebo strategii.“ Další akce, které
Silvie absolvovala jako doprovod seniorů
Dany a Jardy, už natáčela skrytou kamerou: „Došlo mi, že nechci být tím, kdo svou
tolerancí či ignorací připustí, aby se taková
zvrácenost stala normou.
Zdroj: ČTK
Zveme Vás na projekci tohoto filmu,

která se bude konat ve středu 11.
září 2013, od 19
hodin v klubovně
u fotbalového hřiště,
za přítomnosti režisérky filmu, Silvie
Dymákové. Vstup je
zdarma!
JH

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v sobotu 21. září 2013
Jako každoročně organizuje obecní úřad
ÚKLID OBCE. Každý občan obce bude mít
možnost se v sobotu 21.9.2013 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, bioodpad,]
.
2)
Nebezpečný odpad
.
Patří sem : zbytky starých barev, obaly od
barev, akumulátory, baterie, oleje, chemikálie - ředidla, kyseliny, postřiky, léky všeho druhu, zářivky, pneumatiky - pouze
jednotlivé, nikoli třeba 10 ks najednou!

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 host. U Salavců
11:00 – 12:00 před poštou

Humanitární sbírka ošacení bude v pátek 4. října a v sobotu 5. října na obecním úřadě
Sbírku organizujeme podobně jako vloni ve
spolupráci s Diakonií Broumov.
Podrobné
Informace
na
internetu:
http://www.diakoniebroumov.org/
Sbírá se :
• Letní a zimní oblečení (pánské, dámské i dětské), nepoškozená obuv
• Lůžkoviny, prostěradla, deky, záclony,
ručníky, látky, polštáře, peří

• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky, hrníčky
Nesbírá se :
• Ledničky, televize, nábytek, počítače,
• Jízdní kola, dětské kočárky
• Znečištěný a vlhký textil
Věci noste, prosím, uzpůsobené k přepravě, tedy v pytlích nebo v krabicích.

Průzkumné vrty zatím ministerstvo zamítlo, vyhráno ale není!
Pro úplnost informací krátce připomenu: v
květnu t.r. požádala firma SouthOil s.r.o. o
povolení vrtů pro průzkum případné těžby
ropy a plynu na Královéhradecku a Pardubicku. Jedná se o plochu cca 1350 km2 a
území 178 obcí obou krajů. Ministerstvo
životního prostředí (dále MŽP) tuto žádost zamítlo poté, co více než 2/3 obcí
vyjádřilo svůj nesouhlas.
Jak se dalo předpokládat, firma se nevzdala a pokračuje ve své snaze. MŽP
oznámilo svým dopisem ze dne
2.8.2013 to, že společnost SouthOil s.r.o
podala tzv. rozklad a znovu žádá MŽP o
povolení vrtů.
Obec Vysoká nad Labem již jednou
zaslala k záměru svůj důrazný nesouhlas a učinili jsme tak znovu. Bohužel
výsledek je nejistý. Definitivní možností,
jak zabránit podobným aktivitám, je
změna legislativy. K tomu je potřeba
oslovit politiky.
Jak jsme Vás informovali v minulém
Číslo 4/2013

zpravodaji, snažili jsme se postupovat s
maximální razancí. Na červnové schůzce
starostů, kterou jsme svolali k nám do Vysoké, byl určen společný postup a založen
petiční výbor, tvořený okolními starosty. Na
nejbližším zasedání zastupitelstva byl jednohlasně odsouhlasen vstup naší obce do
koalice STOP HF. Dále jsme připravili petici, ve které občané obcí dotčených plánovanou těžbou mohou vyjádřit svůj

Pytle si můžete zdarma vyzvednout na
obecním úřadě od pondělí 30. září 2013.
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

• v pátek 4.10. od 15 do 17 hod
• v sobotu 5.10. od 9 do 11 hod
nesouhlas a zároveň žádají politiky o
změnu legislativy. Podrobnější informace na: http://stophf.cz/
Petiční archy jsou k dispozici na obecním úřadě, v prodejně potravin a na
poště. Termín odevzdání petičních archů je do konce září 2013
Tímto děkujeme všem za pomoc při ochraně našeho životního prostředí.
Ing. Jiří Horák, starosta

Stránka 2

Vysočtí stolní tenisté opět postupují !
Stejně jako v minulých sezónách, tak i
letos postupuje tým stolních tenistů do
vyšší soutěže. Tentokrát nutno ovšem přiznat, že ne úplně vlastní zásluhou.
V předchozích dvou sezónách postupoval
tým suveréně z prvního místa a ve 44 utkáních utrpěl pouze jednu porážku a dvě
remízy. Letos ve třetí třídě soutěže to bylo
podstatně složitější. Tým ve složení Milan
Ševčík, Ta Duy Khai (známý jako Karel),
Tomáš Bárta, Pavel Novotný, Pavel Hvězda a Milan Kropáček obsadil nakonec čvrtou nepostupovou příčku. Ovšem vzhledem
k doplňování vyšších tříd na dvanáct účastníků bylo týmu Vysoké nabídnuto právo
účasti ve druhé třídě.
Pro tým v tomto složení je druhá třída výkonnostní maximum a v této sezóně se
bude soustředit na udržení v soutěži.
Velmi dobře si vedli vysočtí borci i na indi-

viduální úrovni. V žebříčku úspěšnosti jednotlivců 3. třídy obsadil Ta Duy Khai druhé
a Tomáš Bárta čtvrté místo.
Team stolních tenistů v září zahájí v soutěži neregistrovaných čtvrtou sezónu. Všichni
hráči jsou vysockými občany, nebo alespoň
ve Vysoké bydlí. Impulsem k sestavení
družstva byly pingpongové turnaje u Salavců, pořádané starostou Jiřím Horákem, kde se členové postupně dali
dohromady.
Soutěž neregistrovaných stolních
tenistů v Hradci Králové (SNSTHK)
má dlouhou tradici. Byla založena v
roce 1977 ještě jako Odborářská liga.
Pro svoje určité výhody do ní postupně přecházeli hráči z okresních a
krajských soutěží registrovaných. V
současnosti ligu neregistrovaných
hraje 62 družstva v pěti soutěžních

žáci – zde opět k malému počtu žáků došlo
ke sloučení družstev FK Vysoká a Nový
Hradec Králové a pod společným názvem
budeme hrát okresní soutěž žáků. Tréninky
i zápasy budou na Novém Hradci.
starší přípravka – okresní přebor 4+1
mladší přípravka - do okresního přeboru
jsme přihlásili dvě mužstva A + B 4+1
Zároveň vyzýváme všechny příznivce
kopané z řad občanů Vysoké nad Labem,
na zapojení se do funkcí FK Vysoká. Každé mužstvo potřebuje trenéra, vedoucího
mužstva, org. pracovníka a hl. pořadatele.
Dále jsou volné funkce ve výboru FK Vysoká, to je cca 35 pozic. V současné době
celý chod klubu na cca 35 pozicích, zajišťuje 8 nadšenců. Další informace na
http://www.fkvysoka.cz/.

Podzim 2013 - MUŽI "A"
KOLO DATUM DEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11.8.
17.8.
24.8.
28.8.
31.8.
8.9.
14.9.
21.9.
28.9.
05.10.
13.10.
19.10.
26.10.
2.11.
9.11.

Ne
So
So
St
So
Ne
So
So
So
So
Ne
So
So
So
So

SOUPEŘ

AFK Častolovice "A"
TJ Dvůr Králové "A"
Sokol Stará Paka "A"
MFK Nové Město n. M "A"
FC Nový HK "A"
Sokol Třebeš "A"
SK Třebechovice „A“
SK Bystřian Kunčice „A“
Spartak Police n. M "A"
FC Kostelec nad Orlicí "A"
FK Černilov „A“
Sokol Bílá Třemešná "A"
TJ Ohnišov
FC Vrchlabí
Sokol Roudnice "A"

Výsledky soutěže Hradecké ligy neregistrovaných stolních tenistů lze sledovat na
pingpongovém
informačním
serveru
http://pinec.info.
Milan Kropáček

Konečná tabulka 3. třídy, sezóny 2012/2013

Zpráva z fotbalového oddílu FK Vysoká n/L
V letošním soutěžním ročníku 2013/2014 je přihlášeno rekordních 7 mužstev do
soutěží, z toho rekordních 5
mládežnických, čímž se
řadí FK Vysoká do absolutní špičky klubů, v rámci
celého okresu Hradec Králové.
A mužstvo – 1.A třída krajského přeboru
B mužstvo – postoupilo do III.třídy okresního přeboru
dorost – vzhledem k malému počtu dorostenců došlo ke sloučení družstev FK Vysoká, Třebeš a pod společným názvem budeme hrát krajskou soutěž dorostu. Všechny
domácí zápasy se uskuteční na hřišti FK
Vysoká, tréninky na hřišti v Třebši

třídách. Nejlepší týmy první třídy hrají na
úrovni krajské soutěže registrovaných.
Činnost soutěže je možné sledovat na
http://www.nereghk.cz.

Všichni zájemci jste vítáni, přijďte pomoci
kopané a obci Vysoká nad Labem, buďte
aktivní, netečnost a nezájem nám škodí.
Přiveďte Vaše děti ke sportu, bojujte i Vy
tímto způsobem proti obezitě, alkoholu a
drogám.
Hlavním cílem a přáním vedení FK Vysoká
je přilákat do hlediště našeho sportovního
areálu co nejvíce diváků tak, aby fotbalové
utkání ve Vysoké nebylo jen sportovní událostí, ale také příjemným setkáním sousedů
a přátel.
Sportovním cílem všech mužstev je umístění v horní polovině tabulky a především
bavit se fotbalem.
Ve spolupráci se sportklubem bude na
každý zápas připravené občerstvení.
PŘIJDĚTE NÁM FANDIT!!!!!
.
Martin Kolomý, člen výboru FK

Podzim 2013 - MUŽI "B"
ČAS

KDE

17:00
17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00

VENKU
DOMA
VENKU
DOMA
DOMA
VENKU
DOMA
VENKU
DOMA
VENKU
VENKU
DOMA
VENKU
DOMA
VENKU

KOLO DATUM DEN

ČAS

KDE

1.
2.
3.
4.

11.8.
17.8.
25.8.
31.8.

Ne
So
Ne
So

Sokol Nové Město
AFK Sokol Dobřenice
Sokol Hořiněves
Sokol Červeněves

SOUPEŘ

17:00
17:00
18:00
17:00

DOMA
VENKU
DOMA
VENKU

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

7.9.
15.9.
22.9.
28.9.
6.10.
12.10.
19.10.
27.10.
2.11.
9.11.

So
Ne
Ne
So
Ne
So
So
Ne
So
So

Slavoj Skřivany
FC Spartak Kobylice "B"
Jiskra Prasek
Sokol Malšova Lhota
Sokol Třebeš "B"
Lužec nad Cidlinou
Sokol Ohnišťany
SK Třebechovice "B"
Bystřice Boharyně
Sokol Nové Město

17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00

DOMA
VENKU
DOMA
VENKU
DOMA
DOMA
VENKU
DOMA
VENKU
VENKU

Krátce z historie: výňatek z knihy „Seznam míst v království českém“ z roku 1913
Díky zájmu občanů se mi dostal do rukou
úryvek z tehdejšího lexikonu obcí. Přesně
před 100 lety měla Vysoká (Wisoka am der
Elbe) 795 obyvatel a 126 domů (pro zajímavost - v každém domě žilo průměrně 6,3
lidí, dnes je to ani ne polovina). Obec se
dělila na části (osady): Pod Vinicí, U Kříže,
U Mostu a Vysoká.
JH
Číslo 4/2013
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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 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.

Zloději - navrtávači konečně dopadeni! V polovině července dopadla Policie ČR skupinu zlodějů, kteří kradli v rodinných
domech, zejména v novostavbách. Způsob provedení byl vždy
stejný - navrtali rám okna nebo dveří, speciálním nářadím ho
otevřeli a v tichosti vybrali zejména peníze a šperky. I naši obec opakovaně navštívili
a vykradli tu postupně cca 10 rodinných domů. Podle oficiálních informací se jednalo o
čtyři Poláky, kteří během necelých pěti let vykradli celkem 589 rodinných domů v celé
ČR a způsobili škodu za 35 milionů korun.
Systém likvidace bioodpadu. Zeleně natřené kontejnery jsou trvale umístěny na
několika místech v obci a označeny výměnnými cedulkami s uvedením typu odpadu,
který se do nich ukládá. Připomínám, že větve se do nich dávají pouze brzy na jaře
(dokud neroste tráva), pak už jenom drobný bioodpad (tráva, listí, spadané ovoce atd).
Obsah kontejnerů je vyvážen na zpevněnou plochu, kde se kompostuje a finální organický materiál je vyvezen na pole. PROSBA: v sezóně do kontejnerů větve neukládejte, komplikujete nám tím separaci (zaměstnanci obce je musí pracně vybírat)!
Větve můžete uložit vedle kontejnerů anebo lépe - odvezte je, prosíme, na kupu k
fotbalovému hřišti. Odtud si je odváží specializovaná firma.
JH

Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na po- Upozornění pro řidiče, zejména v lokalitě Jižní svah a
vinnost sekání trávy a plevele!
Západní svah.
.

Tuto povinnost stanovuje zejména:

Na vjezdu do těchto lokalit je umístěna
dopravní značka IP26a "obytná zóna".
Bohužel část řidičů však toto dopravní
značení nerespektuje, možná i z neznalosZákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, který v ustanove- ti. Proto připomínáme následující:
ní § 3 odst. 1 písm. a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda Provoz v obytné zóně upravuje §39 zákojiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k na č. 361/2000 Sb. Mimo jiné je zde uvedeno, že v celém prostoru
ohrožení zdraví lidí nebo zvířat
zóny platí maximální povolená rychlost 20 km/h, chodci smějí
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 58 odst. 2. Podle něj může používat komunikaci v celé její šířce, jsou povoleny hry dětí na koobec uložit pokutu až do výše 100.000 Kč právnické osobě a fyzické munikaci a řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu a pořádek na
které nesmí ohrozit a v případě nutnosti musí zastavit.
pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona musí hospodařit
na zemědělském půdním fondu vlastníci nebo nájemci pozemků tak,
aby neznečišťovali půdu, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé
fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 47b, odst.1. Přestupku
se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím
užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.Za přestupek podle
odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Vlastníky nejvíce zaplevelených pozemků jsme obeslali doporučeným dopisem se žádostí o posekání a s upozorněním na možné důsledky porušení výše uvedených zákonů. Někteří reagovali a pozemky
posekali (pozdě, ale přece - děkujeme!), někteří dosud ne.

Tímto opakovaně žádáme všechny vlastníky zaplevelených
pozemků o urychlené odstranění porostu plevelů a upozorňujeme, že jsme připraveni vymáhat dodržování uvedených zákonů právní cestou, včetně uložení pokuty!
JH

RŮZNÉ. Stavební práce v mateřské škole jsou dokončeny, v
pondělí 2. září se otevírá! Během prázdnin byl kompletně vyměněn strop, který byl nevratně poškozen vodou (příčina - prasklá
hadička k umyvadlu v prvním patře). Původní, více než 100 let
staré trámy a prkna podbitá rákosem jsou nahrazeny traverzami a
železobetonem. Škodu v plném rozsahu hradila pojišťovna.
Právní poradna je pro občany obce bezplatná a je každý první
čtvrtek v měsíci, od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
V září výjimečně nebude, náhradní termín lze domluvit individuálně prostřednictvím starosty.
Římskokatolická Mše sv. je vždy poslední sobotu v měsíci, od
16 hodin v kapličce na hřbitově. Kapličku si lze i pronajmout, tedy
domluvit individuální pietní akt, např. pohřeb či zádušní mši. Cena
za pronájem činí 200 korun, včetně zapůjčení ozvučovací aparatury a následného úklidu kapličky. Platí se na obecním úřadě.
Připomínáme, že pro uložení všech druhů domácích odpadů v
průběhu roku můžete využít
Hledáme obsluhu rozhledny
služby sběrného dvora na adrepro zajištění prodeje vstupenek a
se: Bratří Štefanů 990, 500 03
drobných suvenýrů či občerstvení.
Hradec Králové (první odbočka
Předpokládané otevření cca poloza supermarketem TERNO, ve
vina října 2013. Zájemci se mohou
směru na Třebechovice).
JH
hlásit na obecním úřadě, podrobnosti při osobním setkání.
JH
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Dalším důležitým prvkem je to, že v uvedených lokalitách platí
přednost zprava. Není tomu tak, že nejdelší silnice vedoucí
např. od kruhového objezdu je hlavní a krátké přípojky jsou vedlejší!
A možná největším problémem je projíždění kruhových objezdů v
protisměru. Část řidičů si z zkracuje průjezd kruhovým objezdem a objíždí ho zleva. To je jasné porušení pravidel a může být
velmi nebezpečné, podobně jako jevy uvedené výše.
Tímto upozorňujeme všechny řidiče na dodržování výše uvedeného
a na to, že kontrola Policie ČR může nejen měřit rychlost, ale i kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu v lokalitách Jižní
svah a Západní svah.
JH

Stavba rozhledny: hotovo bude koncem září!

.

Ke dni vydání tohoto zpravodaje je hotové „první patro“ rozhledny,
tedy „domeček“ a první dvě části trojice nosných sloupů o celkové
výšce 12 metrů. Na staveništi už jsou připraveny
další díly sloupů a ocelové
pozinkované
schodiště
(zinkování probíhalo v
Polsku, údajně v ČR není
dostatečně velká zinkovací vana). Okna a dveře
budou mít dřevěné rámy a
vyrábí je místní truhlář,
pan Miroslav Lankaš.
Podle smlouvy má být
stavba dokončená posledního září, první týden v
říjnu chceme kolaudovat.
Poté rozhlednu slavnostně otevřeme a představíme veřejnosti.
JH
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