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Nepravidelná tiskovina o životě v naší obci
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léto 2018
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O obsahu a charakteru
Občasník vyjadřuje pouze
skutečnosti a informace získané na
reálném základě. Mapuje události v
obci a okolí. Je apolitický a
maximálně vyvážený. Neobsahuje
žádnou reklamu a nikdy nebude. Je
nedílnou přílohou kroniky obce.

Znak obce schválen
Naše obec se konečně honosí
vlastními symboly identity!
Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR schválila znak a
vlajku obce tak, jak byly
předloženy z vybraných návrhů.
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Obecní razítka
Na čtvrté straně si můžete
prohlédnout, jak se vyvíjela
obecní razítka v čase.
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Velká stavba ve Světlé
Pro ochranu majetku a regulaci
vodoteče v době přívalových
dešťů se připravuje stavba
suchého polderu nad místní
části Světlá. Celý projekt je v
poslední fázi.
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Ohlédnutí za rokem 2017
Zde je stručně popsáno, jaké
akce proběhly v loňském roce,
co důležitého se událo, neboli
letmý pohled do roku 2017.
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Začínáme snímkem obecního úadu tak, jak ho známe dnes.

Co vlastně držíte v ruce?
Vážení spoluobčané, právě držíte
nulté, nebo chcete-li PRVNÍ vydání
Lhoteckého občasníku. Jeho úkolem je
informovat Vás o tom, co se v naší obci
událo, co se připravuje, sem tam nějaké
ty drby, pověry, příběhy, fakta... V
zásadě se ale nejedná o oficiální
dokument obce ve smyslu sdělení úřadu
obyvatelům. Nicméně veškeré zprávy a
informace zde uvedené se zakládají na
reálných, ověřených a pravdivých
faktech. Cílem občasníku je uchovat v
papírové podobě záznam událostí ze
života obce. A to nejen Lhoty, ale i
ostatních částí - Světlé a Újezdce. Občas
se objeví doslovný přepis ze starých
kronik a dále pak nějaké ty
zpravodajské glosy, i kdyby nebyly
zrovna aktuální. Zařadím také
významné události obcí okolních,
protože tak nějak koexistujeme v
globálnějším měřítku. Vím, že si

Občasník rádi občas přečtete, pokud
poté skončí v koši, nebo ve Vaší
knihovničce je celkem jedno, neboť má
formu novin a ty, jak známo, mají různé
osudy. Někde jsou skladovány ve
skříních, jinde jimi zatápíme v krbu či
kamnech, viděl jsem je i nastrkané v
holínkách jako skvělá zimní izolace... V
dobách minulých sloužily i jako
"dekorativní" záclony v kasárenských
bytech sovětských oficírů... Nebo také
čepice Večerníčka, balicí papír zelináře,
ehmm i další použití by se našlo...
Samozřejmě budu rád, když vydrží
ve Vaší knihovničce dlouhá léta i zimy a
po čase se k nim rádi vrátíte, nahlédnete,
co se dělo kdysi ve vsi.
Vycházet bude nepravidelně, tedy
občas, ale aspoň jednou ročně, rád bych
byl za čtyři vydání pro každou roční
dobu, ale je to odvislé od času, množství
informací aj... Tak příjemné počtení...

Přemnožený chroustík letní
Zima bez velkých mrazů dala přežít různým larvám hmyzí havěti, a tak jsme
mohli letos v polovině června pozorovat velké divadlo rojení přemnoženého
chroustíka letního. Tento menší druh chrousta, světlejšího zbarvení, je stejně
otravný jako jeho větší bratranec chroust obecný. Jeho larvy ožírají kořínky,
dospělci pak mladé výhonky rostlin, zejména škodí na trávnících, borovicích
zespoda a modřínech v nadzemní části. Po téměř tři týdny června se rojil
zejména v Újezdci a horní části Lhoty večer před setměním velmi hojně. Se
západem slunce začaly jeho nálety na stromy, keře a i lidi. Občas se povídá, že
se rojí pouze na přestupný rok, patrně to vychází z faktu, že se jeho larvy tak
dlouho vyvíjejí v dospělého chroustíka, ale i v posledních letech se rojili v
menší míře rok co rok. Přítomnost chroustů značí zdravé prostředí a krajinu,
přemnožení čehokoliv je však vždy ke škodě.

Oficiální znak a vlajka obce schváleny Parlamentem
Ve dnech 20. a 21. října roku 2017,
společně s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, měli obyvatelé
naší obce možnost vyjádřit se k podobě
budoucích reprezentačních atributů obce.

Již v dobách raného středověku používali
církevní hodnostáři či velká městská centra
pečeť a znak z důvodu označení pravosti
smluv, testamentů, svědectví apod. S
nárůstem byrokracie v 16. - 17. století si
znaky vymínily i ostatní sídelní celky a
vesnice. Zatímco ve městech tyto znaky
pevně stanovovala vrchnost a obsahovala
zpravidla jejich rodové erbovní znamení, u
vesnic to byla právě symbolika charakteru
vsi nebo nejčastější povolání v ní
zastoupené.
Profesionální heraldik Mgr. Jan Tejkal na
objednávku obce (po podobných
zkušenostech z okolních obcí) vytvořil
několik návrhů vycházejících z heraldických
pravidel i historických faktů všech tří osad
tvořící obec Lhotu pod Hořičkami.
Různobarevná vyobrazení s rozmanitým
obsahem dával podnět k velkému zamyšlení.
Návrhy také prošly podvýborem pro
heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Obecní zastupitelstvo za
přispění několika dalších zainteresovaných
osob vybralo tři nejvhodnější návrhy, které
pustilo do lidového hlasování. Občané
dostali do schránek jednoduchý leták, kde
byly vyobrazeny a stručně popsány ty tři
návrhy, které zastupitelstvo vybralo.
Společně s volbami do PSP se i oni vyjádřili,
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který ze znaků a praporů by rádi viděli na
obci, v obecních dokumentech a na jiných
důležitých či reprezentativních místech.
Jejich hlasování mělo doporučující charakter
pro konečnou volbu.
Nakonec byl vybrán znak a prapor v
modrém odstínu, kde je stříbrným vlnitým
zúženým břevnem dělený modrý štít. Nahoře

čelně postavená stříbrná radlice, provázená
po stranách po dvou zlatých obilných klasech
s listy vpravo koso a vlevo šikmo
nakloněných. Toto symbolizuje odpradávna
zemědělský původ obce. Dole je pak zlatý
zvon, připomínající prastarou památkově
chráněnou zvoničku ve Světlé, který je ve
stříbrné obrácené podkově. Ta zase
symbolizuje původ Újezdce, jež vznikl
vytyčením při objetí území koňmo v dobách
původního osídlování. Prapor obce má
totožné zobrazení v přesném poměru stran
pro vlajky a prapory.
Náklady na vytvoření návrhu v souladu s
heraldickými a vexilologickými zásadami
byly schváleny Obecním zastupitelstvem ve
výši 14.990,- Kč. Autor našeho znaku je
členem vexilologické kanceláře, Heraldická a
vexilologická kancelář navrhuje pro
samosprávy v České republice heraldické a
vexilologické symboly od roku 1994 a za
tuto dobu úspěšně připravila již více než 800
znaků a 800 vlajek pro obce a městyse, pro
města a jejich městské části, nebo pro
několik krajů ČR. Znaky a vlajky jsou
vytvářeny se zárukou odbornosti
(absolutorium University Karlovy), kvality
práce (zodpovědnost a zkušenost v oboru) a
estetické dimenze symbolů (koncepce
symbolů dle klasických heraldických zásad).
Je zřejmé, že náš znak a vlajka posílí
identitu obyvatel, bude aktivně prezentovat
obec a zvýrazní její suverenitu mezi
ostatními obcemi. Nezbývá nic, než popřát,
ať se líbí a ať vlajka vlaje...
Newsletter Header

Rok 2018 ve znamení sucha
Letošní rok se nese ve znamení sucha. Na
počátku roku konečně napadl nějaký sníh,
ale mrazů jsme se nedočkali. Jarní obleva
nastala prakticky ještě v zimě, deště k
tomu nepřišly a místo vlahého jara jsme
se mořili v docela slušných vedrech. Mělo
to za následek rychlý nástup květu
prakticky všech rostlin, od trav přes
květiny, polní plodiny až po květy na
stromech.
Ani ti tři zmrzlíci Pankrác, Servác s
Bonifácem nepohrozili mrazíky, jak tomu
bylo v posledních letech, kdy pomrzly
květy ovocných stromů. Vypadá to, že
bude slušná úroda, chtělo by se říci. Jenže
ani Žofie, ani Medard nedodali vláhu,
mraky se nám usilovně vyhýbaly. Dá se

říci, že v období od dubna do poloviny
června zapršelo jenom odpoledne na
dětský den 9. června, což rozhodně
nepostačuje k naplnění podzemních vod.
Jak to bude dál, teprve uvidíme, po
suchých zimách v posledních letech to
vypadá na velmi teplé i letní období.
Zatím jsme nezaznamenali nějaké výrazné
omezení či nařízení k šetření s vodou či
zákazy zalévání, ale to jen díky tomu, že
před sto lety byl vybudován vodovod z
vydatných zdrojů podhůří Krkonoš. Pouze
bylo královéhradeckým hejtmanem
zakázáno rozdělávat ve volné přírodě
oheň.
Trošku se ochladilo až zrovna o víkendu,
kdy vyrazila obecní družina na cyklovýlet.

Rodiče s dětmi vyrazili 23. června po
trase Lhota - Libňatov - Vízmburk. Po
návratu zpět na hřiště ve Lhotě si účastníci
opekli nějaký ten buřtík. Prvního z
takových cyklistických výletů se
zúčastnilo na 15 borců s příslibem dalších
podobných půldenních cest. Tak
poznávání našeho blízkého okolí ZDAR!
Ani studená fronta v posledním týdnu
července mnoho vody nepřinesla, semtam přeháňka, ale trvalý déšť nikde.
Naopak, přišla vlna veder, kdy rtuť
teploměru hrubě přeskakuje hodnotu
35°C. Ale obilí bude rázem sklizeno, děti
mají krásné léto u vody, doufejme tedy, že
potěší i nás a co nejdříve zaleje zhnědlé
trávníky a ovlaží zplihlé listy stromů...

Na procházku nemusíme chodit jen do
lesa, po silnici se psem nebo na hřiště.
Když projdete v Újezdci okolo kapličky,
protáhněte se uličkou mezi stodolou pana
Hartmana a plotem u č. p. 2, před sebou
budete mít opravené sousoší s křížem na
mezi u čísla popisného 3. Cestou doprava
se dá jít po záhumence, když opět po
pravé ruce začíná zeď usedlosti č. 1.
Původně zde byla tvrz. Předpokládám, že
tím, že to bylo dávno ve středověku, byla
pravděpodobně pouze dřevěná. Někdy se
ale základy nebo i přízemní část mohla
vystavět z kamene. Proto je dost dobře

možné, že zídka obepínající dvorek, nebo
na zdejší poměry dosti monumentálně
působící vysoká stodola původní
"jedničky", má některé kameny ještě z
dob, kdy tu tvrz stála a byly její součástí.
Starý průchod do
zahrady s vraty téměř
neprůhlednými
lákají
nahlédnout škvírkou, zda
se zastavil čas i na
nejstarším dvoře Újezdce.
Věřím, že nezůstane
nepovšimnuto znamení
vyryté do kamene

přibližně ve výši očí - "1905 GB".
Odedávna usedlost obývá rodina
Borůvků, že by monogram některého z
předků? Nebo místo randění milenců
G+B z počátku minulého století? Pak
jsem
dostal
ale
pravděpodobnější idicii
od ženy: GB = gebaut
(něm. postaveno). No a
letopočet. Takže asi žádná
záhada Újezdce se
nekoná, ani tajné šifry ze
středověku.
Prostě
postaveno v roce 1905...

Naše zákoutí, aneb tipy na procházku

Proběhlé akce letošního prvního pololetí

Z letošního
programu akcí
pořádaných obcí
už
můžeme
jmenovat např.
Srandatriatlon,
jehož první ročník proběhl po loňské
zkoušce 26. května. Závodilo se na
kole, běhu a ve vypití korbele piva a
mělo několik kategorií dětí, pak
mužská kategorie, ženská a kolektivní.
Triatlonu předcházel 15. 5. opět první
ročník nočního nohejbalového turnaje
(Kompletní výsledky na poslední straně
Občasníku). No a o něco dříve se šel
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zase tradiční prvomájový průvod, ve
kterém byli kuchaři, dojička, zdravotní
sestry, lékař, traktorista, uklízečka,
kominík, Mexikánec a další
retropostavy. ..
Naopak později - 9. června proběhl u myslivecké chaty dětský den,
tradičně společně pro Lhotu i Vestec.

Odpoledne plné
soutěží, ukázky
modelů traktoru,
tahače a tanku.
Děti se vozily
kočárem taženým
koníkem, nechybělo křepčení v
megapěně, kterou vytvořili hasiči z
Chvalkovic.
Plán akcí do konce roku:

18. 8 - Posezení pod jasany ve Světlé
1 . 9. - Rybářské závody a opékání pstruhů
15. 9. - Posvícení na hřišti
Dále Mikuláš a Vánoční posezení pro seniory
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Z historie: Jak se vyvíjela razítka obce v čase

● První otisk razítka je z roku 1929. Vyobrazení českého dvouocasého lva s korunkou doprovází strohý popis:
OBECNÍ ÚŘAD VE LHOTĚ POD HOŘIČKAMI.
● Druhý otisk je z dob protektorátu, přesněji z r. 1941. Horní část je německy - Gemeinde 21 mt Bez. Nachod
Lhota unt. kl. Horschitz, pod čarou pak Obecní úřad, okres Náchod, Lhota pod Hořičkami.
● Pak se obecní razítko vrací ke státnímu znaku lva s korunkou. Text po obvodu: Místní národní výbor, Lhota
pod Hořičkami, spr. okr. Náchod. Toto razítko se používalo okolo roku 1951.
● Poslední úřední "pečeť" máme z roku 1970. Zde je již tehdejší státní znak, kde lvu místo korunky levitovala
nad hlavou pěticípá hvězda a na hrudi měl slovenský štít. Po stranách byly lipové listy a opatřen byl textem:
Místní národní výbor Lhota pod Hořičkami, okres Náchod.
● Jako poslední ještě přikládám ukázku razítka obce Újezdec z roku 1923. Státní znak obepínají dvě různé
ratolesti, nápis říká jen, že jde o razítko obecního úřadu v Újezdci, okresu Česká Skalice.

Citace z obecních kronik

4. července 1929 řádila nad naší
příšerné blesky, doprovázené
krajinou hrozná vichřice. Ten den
nepřetržitým hřměním. V
měl tropickou teplotu nad 45°C a
příšerném víru vzduchovém
dával tušiti blízkou bouři. Toto je originální přepis zakolébaly se koruny
z kroniky obce, kterou stromů, zakroužily
Přihrnula se pak takřka
tehdy psal Jar. Vejnar. divoce ve vlnách větru
naráz. Západ zbarvil se
Pojednává o tehdejší
zlověstnou žlutavou šedí
jako příboj rozbouřených
vichřici s krupobitím,
a barvil se stále temněji.
vln v úpěnlivém hukotu.
která mimo jiné
Zlověstné mraky rozvířily zlikvidovala nedávno Koruny praštěly v boji o
se v ohromné sloupy,
obnovenou křížovou život. Ve čtvrthodině
rozběsnily se vzdušné víry, cestu z Větrníku ke hukotu a bouře objevily
kapličce.
smrště zdvihly před sebou
se oběti zápasu živlů na
mračna prachu, prstí a písku a
bojišti. Běda koho zastihla vichřice
hnaly je rychlostí přes 100km v
venku. Srážela chodce k zemi na
hodině k východu proti
ulici, mrštila jimi o zemi, porážela
pohraničním horám. Neočekávaně cyklisty do příkopů, zvracela
mrtvé dosud ovzduší rozběsnilo se povozy i železniční vagony.
nad krajinou a vychrlilo déšť.
Mníšková pohroma 1921-22
Hrůzné divadlo přírodní v
(přemnožení bekyně mnišky), kruté
nadcházejícím večeru osvětlovaly
mrazy letošní zimy, konečně i
Issue 1

vichřice a smrště na čes.
severovýchodě zasadily rázu naší
krajiny těžké rány. Kéž jsou již
poslední a neobjeví se ještě hmyz,
který začaté katastrofy v přírodě
dokončuje. Starých pamětníků ve
stromoví ubylo. Važme si těch,
které zhoubu přečkaly.
Tak nejprve kruté mrazy, jejichž
stálost byla vytrvalá, takže ne
nadarmo se jim říkalo „sibiřské“,
neboť 28° je číslo, o němž se nám
ani nezdálo, mnoho stromů zničily
a pak zase tato pohroma…
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Ochrana Světlé před velkou vodou
V minulých obdobích se v naši
zemi v různých oblastech přehnal
živel v podobě velké vody. Stále
častější povodně přiměly úřady
začít s tímto fenoménem počítat a
dopředu se připravit tak, aby škody
způsobené nenadálými přívaly vody
byly co nejnižší.
Část naší obce - Světlá - je ve velké
části v údolí, takže případný
přívalový déšť by mohl způsobit
obrovské škody. Proto se
zastupitelstvo obce rozhodlo
předejít případné katastrofě a z
dlouhodobého hlediska připravuje
stavbu suchého polderu nad obcí,
který by měl zabránit největším
škodám v případě dlouhotrvajících
nebo přívalových dešťů. Je to
stavba za poslední roky největšího
charakteru a významu, velmi
nákladná, ale za vydatné podpory
státních fondů realizovatelná.
Polder vznikne za vesnicí nalevo od
hlavní silnice (ve směru na
Hořičky) v prostoru za remízkem u
někdejší cihelny.
Polder obecně je vodní dílo, kterým
se přehradí místo, kde se často
vyskytuje ve větší míře voda v
době, kdy kulminují průtoky vlivem
deštivého počasí. V našem případě
jde o suchý polder, tedy za
normálního stavu se v něm i v jeho
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okolí voda nevyskytuje a prostor je
zemědělsky využíván (např. jako
pastvina), v našem případě jako
travnatá plocha. Pokud dojde ke
kulminaci vody, pak se polder stává
malou přehradní nádrží se stálým
průtokem a zabrání náhlým
přívalům vody do míst, kde by
mohlo dojít k poškození majetku či
zdraví lidí nebo zvířat. Z rozsáhlého
okolí do tohoto místa bude proudit
voda, která by běžně prosvištěla
údolím, mohla by poničit břehy a i
stavby v blízkosti vodoteče.
Podružnou funkcí polderu je
ukládání nežádoucích sedimentů. Za
přívalových či trvalých dešťů se
polder chová jako přehrada, pomalu
se naplňuje a zároveň odpouští tolik
vody, co je schopna pojmout
výtoková trubka ve spodní části
hráze. Projektanti spočítali, že z
doloženého maximálního průtoku
5,2m3/s sníží průtok na pouhých
0,13m3/s. Znamená to, že pojme
celý objem stoleté povodně.
Kapacita nádrže je navržena na
20.900 m3.
Samotná stavba bude složena z
tělesa hráze, funkčních objektů a
zemníku. Dále pak bude nutné
upravit vedení vysokého napětí,
neboť by po vybudování hráze
neodpovídala vzdálenost k vedení

ochranným normám. Ještě pak bude
lehce upravena plocha zátopy.
Hráz je projektována jako
bezobslužná tak, aby nebylo nutno
do ní kromě pravidelného čištění
česel a odtoku zasahovat. Použita
bude místní zemina získaná z
úpravy zátopové plochy, která čítá
přes 15.000 m2. Reálná délka hráze
má 120,5 metru, šířka v koruně 3m.
Funkčními objekty se pak rozumí
vtokový objekt s česlicemi a
kontrolní šachta. Odpadní potrubí se
předpokládá v délce 22,5m o
průměru půl metru. Na zemník bude
použita z velké většiny odtěžená
zemina při úpravě zátopové plochy.
Projekt vypracovali Ing. Daniel
Vaclík (koordinace a autorizace
projektu) a Ing. Kateřina Průšová
(technický návrh a konstrukce) z
projektové kanceláře VH - TRES z
Českých Budějovic.
Věřme, že bude tato významná
stavba ku prospěchu a ochraně
majetku obyvatel a přestože se ještě
"nehráblo do země", přejme ji co
nejdelší životnost a funkcionalitu.
Až bude tenhle článeček číst v
kronice někdo z našich potomků,
uznale pokývá hlavou, že již
nejednu velkou vodu polder
pozdržel a dosti majetku uchránil.
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Na závěr ohlédnutí za rokem 2017
Na závěr tohoto vydání bych se ještě
vrátil do minulého roku. Co nám
přinesl i vzal...
Zmínit musím pravidelné akce,
které se konají v zaběhnutých
termínech. Může to být třeba tradiční
pálení čarodějnic poslední dubnový
den. Akce je na spojovací cestě mezi
Vestcem a Světlou a koná se ve
spolupráci s obcí Vestec. Poté navazuje
prvomájový průvod, tematicky
zaměřený tentokrát na pohádkové
postavy. Červen patří naopak dětem a
jejich svátku. U myslivecké chaty u
kapličky si zasoutěžily, zastřílely,
povozily spřežením. Mohly shlédnout
modely tanku, kamiónu či traktoru s
vlekem. Ten je také povozil.
10. června se sešlo 70 závodníků k
nultému pokusnému Sranda-triatlonu.
Závodníci
vyzkoušeli
asi
sedmikilometrovou trať cestounecestou, polem-nepolem i po silnici.
Pak něco přes 3 km běhu lesem i po
asfaltu, aby celé klání zakončili
vypitím piva na-ex. Abstinenti, řidiči a
děti mohli požít limonádu. Rozdalo se
mnoho hezkých cen v několika
dětských kategoriích, ženské, mužské,
ale i týmové. Další akcí, celkem
nezvyklou, byl noční nohejbalový
turnaj, konal se 14. července. V srpnu
se zase konal II. ročník rybářského
závodu o Lhoteckého pstruha. 19.
srpna jsme si už podruhé zarybařili na
našem rybníčku Prádlo. Ulovené
pstruhy jsme si pak vychutnali v areálu
obecního sportoviště. Vítězem se stal
též podruhé Jiří Kricnar ml.
Pak přišel podzim a v jeho
samotném závěru na počátku prosince
přišly děti k nebeské komisi. Mikuláš v
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sále hospody Pod Větrníkem četl z
knihy hříchů a naděloval...
Rok akcí obce Lhoty pod
Hořičkami jsme zakončili 20. prosince
také v hospodě Pod Větrníkem při
vánočním posezení seniorů.
Bohužel nás postihly i smutné
záležitosti, jako například úmrtí
nejstaršího obyvatele Lhoty - stoleté
paní Jiřiny Vejnarové. ..

Náměty a připomínky:
Petr Bibrle, Újezdec 41
(lze vložit do schránky)

email: bibrle@seznam.cz
Vážení spoluobčané, s Vaší laskavostí
bych si rád ofotil Vaše staré fotografie a
pohlednice, ze kterých je patrno, že jsou
pořízené ve Lhotě a okolí. Zůstanou tak
zachovány pro příští generace jako
součást obecní kroniky.

Stav financí na účtech obce ke
konci roku 2017: 6,7 mil. Kč (pro

porovnání v polovině roku 2016 to
bylo 4,1 mil. Kč)
SPORTOVNÍ VÝSLEDKY:
Noční nohejbal 2018: 1. Legendy; 2.

Vodníci; 3. Dobruška; 4. Hemáci;
5. Klídek; 6. Skalická trojka; 7. Šakal
team; 8. Dream team; 9. Psí spřežení;
10. Vankl boys; 11. Markovci; 12. FC
Emili boys.
Srandatriatlon 2018 (61 účastníků):

Kategorie nejmladší (odrážedla): 1.
Marie Andreovská; 2. Kateřina
Hanušová; 3. Terezie Malinská.
DÍVKY: 5-7 let: 1. Nikol Tipeltová; 2.
Anežka Pokorná; 3. Kristýna
Tipeltová. 8-10 let: 1. Adéla
Olbortová; 2. Nicol Mikolášková; 3.
Adéla Renská. 11-14 let: 1. Berenika
Pavlová; 2. Naomi Olesiková; 3.
Veronika Hanušová.
CHLAPCI: 5-7 let: 1. Antonín Marek;
2. Antonín Pokorný; 3. Dominik Zítka.
8-10 let: 1. Nikolas Adamec; 2. Matěj
Renský; 3. Vojtěch Bibrle. 11-14 let: 1.
Vojtěch Skuhravý; 2. Filip Martínek.
DRUŽSTVA: 1. Runbajk; 2. Lugro; 3.
Petrovi.
ŽENY: 1. Jana Fidlerová; 2. Kristýna
Házová; 3. Lenka Renská.
MUŽI: 1. Tomáš Dostál; 2. Petr Háze;
3. Michal Fidler.

Zde bych chtěl ještě vypíchnout jednu
událost, která sice nepatří do naší obce, ale
je nám velmi blízká. Po dlouhých
desetiletích se podařilo opravit kapličku v
Lečském údolí u mariánského pramene.
Obec Vestec nechala zvelebit i okolí a
hlavně byla obnovena křížová cesta, která
vedla z Větrníku právě ke kapličce. Křížová
cesta byla vytvořena v roce 1917 a
poškodila ji roku 1929 vichřice, o které píše
i kronikář Vejnar (citace v jiné části listu).
Tehdy ji vysvětil českoskalický farář p.
Vogl. Pak poměrně dlouhou dobu oboje
chátralo. Kapličku ještě v 60. letech
opravilo JZD, křížová cesta chátrala dál.
Letošního 26. května byla po opravě
kapličky a obnově křížové cesty opět
vysvěcena, tuto církevní záležitost obstaral
Mons. ICLic .Václav Hegr, farář
Římskokatolické farnosti České Skalice.
Nutno podotknout, že významnou měrou se
na celkové obnově podílel starosta obce
Vestec - pan Martin Filip, který se této
slavnostní chvíle bohužel nedožil.
Čest jeho památce.

