Datum vydání 27.8.2014

Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Vysocké posvícení bude v sobotu 30. srpna 2014 ve sportovním areálu

Číslo 3/2014

Název POSVÍCENÍ vznikl od slova posvěcení a
souvisel s tím, jakému světci byl zasvěcen farní
kostel. V naší obci se posvícení slavilo vždy v
neděli po 29. srpnu, protože v liturgickém kalendáři je tento den svátek umučení sv. Jana Křtitele, jemuž je zasvěcen farní kostel Na Zámečku.
HLAVNÍ PROGRAM:
● od 13:00 do 18:00 hodin - PRVNÍ ROČNÍK
POSVÍCENSKÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE
VYSOČÁKŮ V MALÉ KOPANÉ
Hrají pětičlenné týmy + náhradníci, 15 minut, na
malém hřišti „na trávě”, střídání povoleno. První
cena - sud piva! Podrobnosti a informace na
obecním úřadě.
● 15:15 hodin - vystoupení skupiny A-TEAM
Vystoupí malí tanečníci předškolního a školního
věku známé královéhradecké skupiny
● 15:30 hodin - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Profesionální modelky z modelingové agentury
D+D z Hradce Králové předvedou nejmodernější trendy oblékání
včetně kolekcí plavek či spodního prádla.

• 18:30 hodin - vyhlášení výsledků turnaje, předání cen
● Od 19:00 hodin - VENKOVNÍ ZÁBAVA S KAPELOU
VENDETTA ROCK REVIVAL z Hradce Králové
Hardrocková kapela zahraje „od AC/DC, Scorpions až po Kabáty“.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Atrakce pro děti, kolotoč, houpačky, střelnice, dvě obecní trampolíny, volné víceúčelové hřiště a hřiště pro plážový volejbal.
.
Po celé odpoledne a večer bude k dispozici občerstvení - několik
druhů piva, nealko, speciality z grilu i z udírny.
.
Přijďte se společně pobavit, popovídat si se sousedy anebo
se aktivně zúčastnit programu!
JH

Stavba víceúčelové sportovní a kulturní haly byla zahájena, hotovo bude na jaře 2015
projekt, ve kterém je celá stavby vynesena
V červnu 2012 proběhla anketa o potřebměrech 17,5m x 33,5m sloužit nejen pro
nad terén i navážku na pilotách, které jsou
sportovce, ale i pro pořádání kulturních
nosti haly, kdy 80% respondentů odpovězapuštěny až do původního říčního dna.
akcí, plesů, přednášek, koncertů. Součástí
dělo: ANO, hala je potřeba.
Celkové náklady stavby tím stouply o cca
haly jsou šatny se sociálním zařízením,
Projektant vypracoval zadávací studii a v
malá (zrcadlová) tělocvična či prostor pro
průběhu roku 2013 bylo aktualizováno
2,3 milionu korun na částku 22 milionů a
fitcentrum, galerie (balkón) pro diváky,
stavební povolení a potřebné doklady.
117 tisíc korun bez DPH. Toto cenu odsouhlasilo mimořádné zastupitelstvo obce
recepce, technické zázemí.
V prosinci 2013 bylo vypsáno výběrové
na svém zasedání dne 21.7.2014 s tím, že
Jedná se o největší investiční akci v dějiřízení na dodavatele stavby. Vítězem výje konečná a nepřekročitelná.
nách obce. Věříme, že hala bude dobře a
běrového řízení se stalo Sdružení sportovDne 1.8.2014 bylo předáno staveniště. Po
dlouho sloužit našim občanům.
ní areál Vysoká nad Labem (BW – StavitelIng. Jiří Horák, starosta
ství Holice a PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUdokončení bude hala s palubovkou o rozDIM a.s), za cenu 19.762.397,Kč bez DPH a dobu výstavby 5
měsíců.
V polovině roku 2013 jsme
zažádali o dotaci z ministerstva
školství. Žádost byla posouzena příslušnými orgány a letos v
květnu byly zveřejněny výsledky: Vysoká nad Labem dostane na halu dotaci ve výši
9,21 milionu korun!
Mezitím byl proveden podrobný inženýrsko-hydrogeologický
průzkum staveniště, který konŘez víceúčelovou sportovní a kulturní halou
statoval podstatně horší podŠířka 24 m, délka 40 m, výška 9,5m.
mínky pro založení stavby, než
Palubovka (sál) o rozměrech 17,5m x 33,5m.
předpokládal původní projekt.
Opláštění ze sendvičových panelů, vytápění plynem.
Proto byl vypracován změnový
Celá stavba stojí na pilotách ukotvených do hloubky 12 m a je vyneČíslo 3/2014

sena nad terén tak, že mezi podlahou a terénem je větrací spára.
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Do Vašeho diáře aneb co se děje v 2. polovině roku 2014
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

SO 30.8. VYSOCKÉ POSVÍCENÍ NA HŘIŠTI
PÁ 19.9., SO 20.9. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ
SO 20.9. SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
NE 5.10. DRAKIÁDA
PÁ 10.10., SO 11.10. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
OBCE A DO SENÁTU

PÁ 31.10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SO 8.11. PODZIMNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ
NE 30.11. ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
NE 7.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Program akcí bude dále upřesňován a zveřejněn obvyklým
způsobem.
JH

⇒
⇒
⇒
⇒

Humanitární sbírka ošacení bude v pátek 19. září a v sobotu 20. září na obecním úřadě
Sbírku organizujeme jako každoročně 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,
• Znečištěný a vlhký textil
Věci noste, prosím, uzpůsobené k přepravě, tedy v pytlích nebo v krabicích.

Pytle si můžete zdarma vyzvednout na
obecním úřadě od pondělí 8. září 2014.
Děkujeme za všechny potřebné, kterým se
díky Vám dostane pomoci.
JH

Věci pro sbírku vybíráme na OÚ
•
•

v pátek 19.9. od 15 do 17 hod
v sobotu 20.9. od 9 do 11 hod

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v sobotu 20. září 2014
Jako každoročně organizuje obecní úřad
ÚKLID OBCE. Každý občan obce bude mít
možnost se v sobotu 20.9.2014 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

Povinnosti vlastníků nemovitostí - nesoulad skutečného stavu s katastrem nemovitostí
Krátký komentář JH: vlastník pozemku
zodpovídá za to, aby jeho pozemek i případné stavby na něm byly v souladu s
evidencí katastru nemovitostí. Toto se týká
především nových domů vybudovaných na
okraji lesa, ale i několika původních zahrad
pod lesem. Přikládám dopis České inspekce životního prostředí Hradec Králové
(dále ČIŽP), ve kterém je to podrobně vysvětleno.
ČŽIP jako orgán státní správy podle ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 282/1991 Sb.,
o České inspekci životního prostředí a její
působnosti v ochraně lesa, provedla v
březnu a dubnu letošního roku na základě
podnětu místní šetření ve věci záborů lesní
půdy v souvislosti s výstavbou nových
rodinných domů v obci Vysoká nad Labem.
ČIŽP v rámci přípravy kontroly během
března 2014 na leteckých snímcích, lesnic-

kých mapách a katastrálních mapách identifikovala sporné zábory lesních pozemků,
na kterých bylo provedeno venkovní šetření. Rozpor mezi stavem skutečným a stavem evidovaným v katastru nemovitostí byl
zjištěn u několika desítek pozemků, které
jsou v katastru nemovitostí evidovány jako
pozemky určené pro plnění funkcí lesa, ale
ve skutečnosti jsou zahradami nebo ostatními plochami mimo les. Po konzultaci
situace s orgány státní správy lesů na
Magistrátu města Hradec Králové a na
Krajském úřadě Královéhradeckého kraje
vyšlo najevo, že část shora uvedených
sporných pozemků má již několik let vydáno pravomocná rozhodnutí o trvalém odnětí z pozemků určených pro plnění funkcí
lesa, nicméně v katastru nemovitostí nebyla podchycena změna kultury. V souvislosti
s uvedenou situací byl osloven Katastrální

úřad Hradec Králové, aby se vyjádřil ke
zjištěnému stavu z pohledu bývalého katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., jakož i z
pohledu aktuálního katastrálního zákona č.
256/2013 Sb. Katastrální úřad na základě
svých pravomocí dne 2.6.2014 oslovil dotčené majitele nemovitostí, aby předložili
příslušné listiny, na základě kterých budou
provedeny odpovídající změny v údajích
katastru. ČIŽP v této souvislosti doporučuje všem majitelům nemovitostí, u kterých
nesouhlasí stav evidenční se stavem skutečným, aby konkrétní situaci projednali na
katastrálním úřadě, který jim doporučí kroky pro odstranění protiprávního stavu.
Ing. Martin Baranyai, vedoucí oddělení
ochrany lesa, Oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 773 111, E-mail:
public_hk@cizp.cz, www.cizp.cz.

Královéhradecký Krajský soud rozhodl o zrušení sporné dopravní značky
Pro úplnost informací připomínáme, že se
jedná o dopravní značku "zákaz odbočení
vlevo", umístěnou na výjezdu na původní
I/37 ("hradubickou") u Opatovic nad Labem
ve směru od Vysoké nad Labem. Tato
značka nutila řidiče užívat nesmyslně dlouhou objízdnou trasu. Když se nám nepodařilo vyřešit situaci "po dobrém", obrátili
jsme se na soud, společně s PhDr. Jindřichem Vedlichem, náměstkem primátora
města Hradce Králové a společně s 346 (v
minulém zpravodaji bylo chybně uvedeno
pouze 215, za což se omlouváme) občany

obce, kteří se k žalobě připojili. V průběhu řízení se k nám dodatečně připojilo
ještě několik okolních obcí.
Dne 22.8.2014 jsme obdrželi písemný rozsudek, který podrobně zdůvodňuje rozhodnutí soudu. Soud nám dal v plném rozsahu
za pravdu a nařídil odstranění této sporné značky! Rozsudek je pravomocný a
je v plném znění k dispozici na webových
stranách obce v sekci Aktuality.
Dne 21.8.2014 vyšla v Královéhradeckém
Deníku reportáž o dopravní situaci u OpaČíslo 3/2014

tovic nad Labem. Starosta Opatovic v ní
navrhuje řešení propojení původní I/37 s
novým okruhem. Dovolím si připomenout,
že i toto řešení, spolu s několika dalšími
variantami, jsme navrhovali na jednáních v
Opatovicích možná již před rokem. Ale
zřejmě až díky soudu se věci pohnuly a
Opatovická radnice začne problematiku
konečně řešit.
Tímto děkuji všem, kteří připojili svůj podpis k podání na soud. Velký dík náleží i
naší právní zástupkyni - dobrá práce, paní
magistro!
Ing. Jiří Horák, starosta
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Budova mateřské školy a obecního úřadu má nový kabát
Původní budova obecní školy z roku 1869
prošla ve své historii několika opravami.
První velká oprava byla v polovině 30. let
20. století (viz foto). V roce 1982, v souvislosti se zrušením základní školy, byla provedena přístavba pro kancelář obecního
úřadu, postavena sauna a přístavba sociálních zařízení v prvním patře. Mateřská

škola měla tehdy kapacitu 28 dětí.
Další změna proběhla v roce 2009, kdy
byla přistavěna další třída nad kanceláří
úřadu a kapacita školky se zvýšila na současných 50 dětí. Pak byla postupně celá
budova podřezána, provedena další přístavba kanceláře, byla vyměněna okna a
stropy poškozené vodou z prasklé hadičky

u umyvadla. Poslední fáze rekonstrukce
proběhla v srpnu 2014. Celá budova je
zateplená, má novou fasádu, okapy a svody. Akci provedla firma HC STAV s.r.o
Libišany za celkovou cenu 623.141,- Kč
bez DPH. V příštím roce bude upraveno
okolí školky, zřízeno lepší parkoviště a
bezpečnější přechod pro chodce.
JH

Budova mateřské školy a
obecního úřadu, srpen 2014

Budova školy, cca rok 1936

Zprávy z fotbalového oddílu FK Vysoká n/L
Fotbalisté FK Vysoká nad
Labem vstupují do další
sezóny.
Největší novinkou je to, že
mužstvo „A“ postoupilo
do Krajského přeboru,
takže se můžeme těšit na
týmy zvučných jmen. S tím souvisí mimo
jiné i změna pravidel v této soutěži - v případě nerozhodného výsledku se kopou

pokutové kopy, což bude divácky velmi
atraktivní.
Další zajímavostí je to, že každý zápas
natáčí profesionální kameraman a tento
přenos je možno sledovat on-line na internetu. Odkaz je na webu FK Vysoká nad
Labem: http://www.fkvysoka.cz/.
Upozornění: v době konání mistrovských fotbalových utkání (viz rozpis
níže) se vybírá vstupné. Výši určuje

Podzim 2014 - MUŽI "A"
KOLO DATUM DEN

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

9.8.
17.8.
20.8.
23.8.
30.8.
6.9.
13.9.
20.9.
28.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.
8.11.

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

Podzim 2014 - MUŽI "B"

SOUPEŘ

ČAS

KDE

FC Slavia Hr. Králové "A"
FC Olympia Hr. Králové "A"
FC Spartak Rychnov n/Kn "A"
SK Sparta Úpice "A"
TJ Dobruška "A"
TJ Slovan Broumov "A"
MFK Nové Město n/M „A“
FK Jaroměř „A“
TJ Červený Kostelec
SK Jičín "A"
FK Lázně Bělohrad - Pecka
FK Chlumec n/Cidl. "A"
SK Libčany „A“
Sokol Kratonohy „A“
FK Nový Bydžov

17:00
10:15
17:30
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00

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

KOLO DATUM DEN

ČAS

KDE

1.
2.
3.

10.8.
17.8.
23.8.

Ne SK Třebechovice „B“
Ne Sokol Cerekvice
So Bystřice Boharyně

17:00
17:00
14:00

VENKU
DOMA
VENKU

4.

31.8.

Ne Spartak Kosičky „B“

17:00

DOMA

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

6.9.
13.9.
21.9.
27.9.
5.10.
11.10.
19.10.
25.10.
2.11.
9.11.

So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne

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

VENKU
VENKU
DOMA
VENKU
DOMA
VENKU
DOMA
VENKU
DOMA
DOMA

SOUPEŘ

Sokol Smidary - Červeněves
Jiskra Prasek
Sokol Roudnice „B“
Lužec nad Cidlinou
Sokol Hořiněves"
Sokol Malšova Lhota
AFK Dobřenice
Sokol Ohnišťany
Sokol Nové Město
SK Třebechovice „B“

daleka a v naprosté většině jsou spokojeni, o čemž
svědčí i pochvalné zápisy v návštěvní knize. Velkou zásluhu na tom má i obsluha
rozhledny a přilehlé hospůdky - manželé
Danihelkovi, kteří neustále něco vylepšují a
zdokonalují.
Rozhledna se líbí i odborníkům. Byla totiž
nominována do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje, kde postoupila do
posledního kola mezi 12 nejlepších staveb.
Hodnotící komise navštíví naši rozhlednu v
polovině září, výsledky budou vyhlášeny
zřejmě v říjnu 2014.

Rozhledna Milíř v polovině sezóny 2014
Rozhledna byla slavnostně otevřena 12.
října 2013. Od té doby přibylo zázemí,
elektronický vstupní systém, hospůdka,
posezení, herní prvky pro děti. O tom, že o
návštěvu je zájem, svědčí následující čísla
(údaje od ledna 2014 až k datu vydání
zpravodaje): počet návštěvníků - dospělých 8 739, dětí 2 402. Celková tržba za
prodej vstupenek a upomínkových předmětů je k datu vydání zpravodaje více
než 231 tisíc korun.
Lidé jezdí na naši rozhlednu z blízka i z

fotbalový klub a peníze z vybraného vstupného jsou příjmem klubu. Vstupné 30 korun se začíná vybírat cca hodinu před
zápasem a končí o poločase.
Nelze akceptovat argumenty (ač třeba
pravdivé) typu „já jdu jen na pivo, mě fotbal
nezajímá“. Na pivo samozřejmě přijít můžete, ale vstupné, prosím, zaplaťte. Možnost shlédnout fotbal můžete brát jako
bonus. Náš tým se, možná trochu překvapivě, pohybuje okolo 5. místa v tabulce a
předvádí velmi pěkný fotbal!
JH

Číslo 3/2014

Na rozhledna i v jejím okolí probíhají různé
zajímavé akce. Bylo zde setkání s Poutníkem Petrem Hiršlem, jízda do vrchu historických velocipedů, cvičné slaňování hasičů, vrchařská prémie Cyklomaratonu, běh
rodičů s kočárky a dokonce jedna svatba
přímo na rozhledně.
Několikrát proběhla akce Večerní rozhlížení, kdy je rozhledna zdarma otevřená od
18 do 21 hodin. Pro velký úspěch jsme se
rozhodli toto pořádat pravidelně, takže se
můžete každý druhý pátek těšit na večerní
výhled z rozhledny. Nejbližší termín je pátek 5. září 2014.
JH
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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.

RŮZNÉ: Aktualizace a změna vzhledu webových stran obce proběhla počátkem
srpna. Nové stránky by měly být modernější a uživatelsky příjemnější. Ještě nějakou
dobu budeme „ladit“ strukturu odkazů tak, aby stránky byly co nejpřehlednější.
Kolaudace komunikací na Jižním svahu se stále nedaří. Kolaudační rozhodnutí
bylo vydáno dne 12.5.2014, v zákonné lhůtě se proti němu odvolal jeden z vlastníků
pozemků. V současné době čekáme na rozhodnutí příslušných úřadů.
Muzeum historických motocyklů dosud nemá stavební povolení. Do řízení se
přihlásili další účastníci a stavební úřad dosud nevypořádal všechny námitky.
Přestupková komise končí svou činnost. Uzavřeli jsme veřejnoprávní smlouvu s
městem Hradec Králové, jehož právníci budou přestupky v naší obci projednávat. Posledním případem a symbolickou třešinkou na dortu bude zřejmě případ dvou mužů (je
důležité říci, že ani jeden není z Vysoké!), kteří se nazí vzájemně fotili na pornofotografie v křoví u Labe poblíž splavu a přitom jeden okradl druhého o 1600 korun.
Na trávníku za bytovkami bude nová sestava s klouzačkou a houpačkami, v ceně do
75 tisíc korun dle vlastního výběru obyvatel bytovek a také nové ohraničení pískoviště
se sedací obrubou pro děti. Dle přání obyvatel bude osazena zeleň a několik stromů
pro zastínění herních prvků a laviček.

Pozor na zloděje!
V noci na 19.8.2014 došlo v naší obci k vykradení zahradní chatky u rodinného domu, ze které se ztratila
sekačka. V chatce našli zloději náhradní klíče od garáže,
kterými garáž otevřeli a odcizili ze zaparkovaného automobilu
další předměty. Celková škoda je vyčíslena na 15 tisíc korun.
Od Policie ČR jsme dostali informaci, že to bohužel nemusí
být nahodilá krádež. Došlo k minimálně dvěma pokusům o
vykradení rodinného domu v nové zástavbě. Zloději mají novou cestu k proniknutí - skrz pootevřené okno
("ventilačku").
Ve dne si vytipují okna, která se nechávají trvale pootevřená.
V noci si pak k oknu přistaví židli nebo cokoli jiného, co najdou v zahradě a jednoduchým nástrojem demontují mechanismus "ventilačky" tak, že okno jde otevřít. Dále už je postup
jasný. UPOZORŇUJEME: Dbejte na řádné zajištění své nemovitosti a všímejte si podezřelých či neznámých osob!
Cokoli podezřelého ihned hlaste na linku 158.
JH

Krátce z historie - fotbal se hrál na Podlesí

Oprava uličky od Krátkých směrem ke kruhovému objezdu proběhne na podzim 2014. V současné době čekáme na stavební povolení. V
uličce bude proveden nový povrch, tři retardéry s pozvolným nájezdem
ze žulových kostek a bude vyřešeno odvodnění komunikace.
Parkování ve sportovním areálu bude v souvislosti se stavbou haly
omezeno. Proběhne zpevnění plochy vpravo od příjezdové cesty (pod
svahem) a bude samozřejmě možné využívat travnaté plochy podél
cesty. Prosíme, dbejte na bezpečnost a nevstupujte na staveniště!
Aktuálně k financování stavby víceúčelové haly
Dne 26.8.2014 přišla na účet obce slíbená dotace ve výši 9 milionů a 210
tisíc korun. Kromě dotace je k dnešnímu dni na obecních účtech více než 6
milionů korun. Veškeré faktury jsou zaplacené a úvěry z minulosti taky.
Vlastní stavba haly bude financována z úvěru ve výši 15 milionů korun a s
dobou splácení 10 let. Na poskytnutí úvěru bylo vypsáno výběrové řízení.
Jako vítězná byla vyhodnocena nabídka České spořitelny, která nabídla
úrok 1,2%, s fixní sazbou po celou dobu splácení, což je úžasné. Pro porovnání - ještě před několika lety byla obvyklá výše úroku u srovnatelného
úvěru okolo 4%. Celková suma úroků je 962.261,- Kč za 10 let, ve smlouvě
je možnost mimořádné splátky a předčasného splacení úvěru bez sankce.
Je důležité říci, že finanční situace obce je natolik dobrá, že splácení úvěru nijak neovlivní chod obce a její další rozvoj.
JH

Fotografie vpravo je z posvícení
roku 1974, tedy je přesně 40 let
stará. Dokumentuje tradiční fotbalový zápas „ženatí proti svobodným“, který se každoročně hrál na
starém hřišti na Podlesí.
Na tuto tradici jsme se v minulosti
snažili navázat a podobné zápasy
organizovali jako součást posvícení. Bohužel, doba se mění, početnou skupinou začínají být rozvedení a o zápas byl malý zájem.
Proto jsme ho letos nahradili turnajem Vysočáků v malé kopané.
Kdo je na fotografii?
Komentář JH: některé osoby jsou
určeny zcela jednoznačně, u některých si pamětníci nebyli jistí.
Ani kvalita fotografie není valná.
Proto se omlouváme za případné
nepřesnosti.
Spodní řada zleva: klečící František Schejbal, ležící Josef Dejnožka, Jiří Hrůša, sedící Jiří Červinka a dva Slováci (sezónní pracovníci v JZD), František Nechvíl (s dítětem na klíně).
Stojící zleva: Josef Kalina (podle některých Ota Kendík, tehdejší hospodský U Salavců), Černý, Jiří Nechvíl, Josef Dostálek, Jiří Kašperek, pan Kulhavý (otec Josefa a Václava Kulhavých), Josef Fuchsa, Jiří Čížek, Miroslav Píša, hostinský František Horký (s půllitrem),
Josef Čížek (nad ním), Petr Ondrejko, Josef Krpata se synem Pavlem, František Neuchl (bydlel u Karlů a jezdil v JZD s buldozerem). JH
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