L h o te c ký o b č as n ík

Nepravidelná tiskovina o životě v naší obci
O obsahu a charakteru

Občasník vyjadřuje pouze
skutečnosti a informace získané na
reálném základě. Mapuje události v
obci a jejího blízkého okolí. Je
apolitický a maximálně vyvážený.
Neobsahuje žádnou reklamu a
nikdy nebude. Je nedílnou přílohou
kroniky obce. Obsah lze volně šířit
a citovat za předpokladu, že bude
uveden zdroj a autor.

Těsně před Vánocemi se
konalo tradiční setkání
seniorů v restauraci Větrník,
letos obohacený hudební a
historickou vložkou.
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zima - jaro 2019
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Shrnutí ze zasedání zastupitelstva naší obce

II.
Druhé zasedání zastupitelstva obce mělo na
programu zásadní záležitost, a tou bylo schválení
rozpočtu obce na rok 2019. Zastupitelstvo se
sešlo 19. 12. 2018 opět v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Schválilo příspěvky pro spolky
(hasiči, myslivci, zdravotně postižení), stanovilo
plán inventur pro inventarizační komisi, schválilo
i veřejnoprávní smlouvu s městem Česká Skalice
pro odchyt psů, anebo rozpočtová opatření, která
byla nutná schválit ještě do konce roku. Hlavním
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, programem bylo především projednání rozpočtu
obce. Pro rok 2019 schválilo zastupitelstvo
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce Lhota pod Hořičkami a jejích občanů vyrovnaný rozpočet! Příjmy i výdaje by měly být
a řídit se Ústavou a zákony České republiky." ve výši 4,500.000,-Kč. V tomto rozpočtu jsou
I.
V zákonné lhůtě po zvolení nového zastupitelstva
bylo třeba, aby nové zastupitelstvo zasedlo a
zvolilo starostu, místostarostu a obsadilo orgány
obce. Tak se nově zvolení zastupitelé sešli 31.
října 2018 k prvnímu - ustavujícímu zasedání. Na
programu byly pouze výše zmíněné volby,
odhlasování odměn starostce, místostarostovi i
zastupitelům. Jako první ale přišel na řadu
samozřejmě slib nově zvolených zastupitelů,
který přečetla starostka obce: "Slibuji věrnost

Zde naleznete opět
příspěvek z našich kronik,
nebo také další z tipů na
procházku do okolí.
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Informativní přehled
o velkých i menších
investičních akcích
uskutečněných v roce 2018.
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Další díl miniseriálu
o místopisných názvech
našeho okolí.

Strana 7
Na konci roku nás
navštívila Česká televize
i Český rozhlas. Na této
straně najdete původní
reportáž ČRo.
A nakonec představujeme
další lhotecké hudební
seskupení - Druhá vlna.
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Každý zastupitel poté zvoláním "slibuji" tento
slib potvrdil.
Starostkou obce byla jednomyslně zvolena
staronově Darina Kricnarová, stejně tomu bylo u
místostarosty, kterým se stal opět Jiří Hanuš.
Další povinné orgány obce jsou kontrolní a
finanční výbor. Mimo těchto výborů máme také
inventarizační komisi. Tedy předsedou finančního
výboru byl zvolen Petr Bibrle, členové pak Jitka
Mádrová a Jana Bibrlová. Předsedou kontrolního
výboru zastupitelstvo zvolilo pana Petra Tautze,
členy Radku Skuhravou a Blanku Doležalovou.
Inventarizační komisi vede pan Miroslav
Hartman ml., za členy má pak pana Jiřího Hanuše
a technika obce pana Zdeňka Jiráska.

započítané naplánované investice, které zlepší
naše prostředí, kvalitu života a v neposlední řadě
zrealizují dobré nápady, které měli zastupitelé za
"domácí úkol" navrhnout. Myslím, že budeme
všichni nadšení. O všem Vás budu podrobně
informovat jak prostřednictvím tohoto periodika,
tak samozřejmě na facebookové stránce obce.
Příjmy obce jsou prakticky pevně stanoveny
formou zisků daňových fyzických a právnických
osob (podílů z těchto daní), podílu na příjmu
DPH, daní z nemovitostí, z místních poplatků,
příjmů z pronájmů a dalších. Výdaje pak činí
zejména investice, provoz obecní správy, sběr a
svoz odpadů a pak další výdaje, které nejsou tak
výrazné, ale zpravidla povinné.

Tradiční vánoční setkání seniorů pod Větrníkem

Opět po roce, ve středu 12. prosince, se
v restauraci Větrník sešli naši senioři.
Tradičního vánočního posezení se
zúčastnilo na 26 našich starších
spoluobčanů. Setkání pořádá vždy na
konci roku obec Lhota pod Hořičkami,
to proto, aby bylo jasné, že na naše
babičky a dědečky nezapomínáme. Po
16. hodině se lokál rychle zaplnil a celou
sešlost zahájila skladba od Bedřicha
Smetany – Vltava v podání mladé
klavíristky Veroniky Bibrlové z Újezdce,
absolventky I. cyklu a současně
studentky cyklu druhého ZUŠ Bedřicha
Smetany Nové Město nad Metují.
Veronika je vítězkou školního i
okresního kola a držitelkou čestného
uznání I. stupně z krajského kola soutěže
mezi ZUŠ pro roky 2017, 2018 a 2019.
Dále je držitelkou čestného uznání I.
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stupně z mezinárodní klavírní soutěže B. protkala skladbami Hallelujah (Leonard
Martinů pro rok 2017. V současnosti je Cohen) a Jiřinková polka (Bedřich
hlavní performerkou hudebního salónku Smetana). Po závěrečném slovu pana
zámku v Ratibořicích, kde v letní sezóně místostarosty Jiřího Hanuše tuto část
působí i jako průvodkyně.
zakončila skladba Jiřího Maláska Následně byli naši senioři přivítáni a
Balada pro Adélku. Pak už přišla na řadu
seznámeni s programem. Slečna
proklamovaná večeře a volná zábava. K
Bibrlová pokračovala skladbou od Ilony tanci i poslechu až do konce večera hrál
Jurníčkové - Západ slunce nad
pan Petr Rudolf populární i lidové
Korčulou. Nato si vzala slovo paní
písničky.
starostka Darina Kricnarová, aby popřála Každý si z tohoto setkání kromě jistě
vše dobré do nového roku a upřesnila příjemného zážitku odnesl i nástěnný
účastníkům, že jim obec zaplatila dnešní kalendář na rok 2019, který nechala obec
večeři v podobě řízečku s bramborovým vytisknout z fotografií povětšinou
salátem, zákusku, chlebíčku a vybraného hezkých stavení naší Lhoty, Újezdce i
nápoje. Dále pokračovala Veronika
Světlé pořízené kronikářem i
Fryderikem Chopinem a jeho
místostarostou.
Zapomenutým valčíkem. Pak se všichni Setkání byli přítomni také zastupitelé
přítomní dověděli něco z historie Lhoty obce, a někteří místní i přespolní občané.
pod Hořičkami. Kronikář obce Petr
Už nyní se těšíme na setkání příští.
Bibrle ve dvou částech představil
„Pravdivé popsání hranic obce Lhota
pod Hořičkama“ tak, jak je zaznamenalo
úřednictvo v roce 1840 a vysvětlil s tím
související další zajímavosti, zejména o
hraničních a mezních kamenech. Za
tímto účelem byla k vidění také mapa
císařského otisku z poloviny 19. století.
Slečna Veronika toto povídání ještě

Citace z obecních kronik
Tentokrát na téma významného výročí naší země - 100 let, které jsme oslavili na konci minulého roku.

…Lečskácely se pyšnétrůny, jichž vládcizpůsobilitolik
zlého, zničeny byly sny Vilémovy o německémocia slávě,
kníž šel iza cenu milionů životů, a lidstvo osvobodilo se
odtěch tyranů,
a takna místěmonarchie rakouskévzniklo několik
svobodných států.
Především Československá republika, jež byla prohlášena 28. října 1918. Nenímoje pero
povoláno, aby snadna tomto místěhodnotilo nesmírnou, obětavou, státnicky prozíravou práci
těch mužů, kteříodchodem za hranice určilidefinitivníliniinašeho odboje protiRakousku, dali
mu jakous páteřa předcelým světem jasněa upřímněprohlásili, že my sisvobody přejeme, že za
nibudeme bojovat iumírat. Hlavou tohoto odboje bylveliký nášpresident, světový státník
TomášGarigue Masaryk, bílý lev našívlasti, který dovedljedinečným způsobem upoutat desítky
tisíců našich hochů a nadchnout je, že byliochotnipoložit svéživoty za vlast.
Tisíce těch dobrých legionářů padlo, hroby jejich jsou roztroušeny na všech frontách. Mnozíbylii
potupněodpravenijako „vlastizrádci“– lečzvítězila pravda, a tak28. října jásala Praha a s ní
celý národ, který po třech stech letech vstalosvobozen a zkoušelzpět svojisílu, takdlouho
přikovanou.
Zapsal do Pamětní knihy obce Lhota pod Hořičkami řídící učitel Jaroslav Vejnar v roce 1929.

Naše krásná zákoutí aneb tip na procházku

Po první procházce po záhumence v Újezdci, či v druhém čísle
Občasníku zase ze Světlé ke Zlámanému vodopádu, jsem
přemýšlel, kam Vás pozvat ve Lhotě. Hned jsem si vzpomněl na
jednu svou procházku, která vedla mezi domky č. p. 15 a 48, co
se cesta mění v mez mezi poli právě v místech, kde se říká
místopisně Od průhonu (psal jsme v minulém čísle). Majestátně
jako Sfinga v Egyptě Vás nejprve uvítá letitá vrba. Její tvar
připomíná zbytek obří pomlázky zasazené před mnoha lety po
Velikonocích. Je to místo přesně takové, kterých už mnoho není.
Tyto pruhy zeleně mezi jednotlivými políčky zmizely tím, jak
zemědělci zvětšovali své osevní plochy. V dávných dobách
takovéto pruhy stromů a keřů poskytovaly úkryt zvěři, stejně
jako rolníkům, kteří zde v poledním žáru hledali stín při
odpočinku po obědě. Samozřejmě také zadržování vody v
krajině, nebo bránění v erozi půdy - to byl také úkol těchto mezí.
Jenom pro zajímavost: pole od posledního nového domku v
Újezdci ve směru na Hořičky (Slukovi) ke Zvarovým ve Lhotě
(cesta na Hostinku) má v celé šířce přesně jeden kilometr. A na
této vzdálenosti bylo v polovině 19. století takovýchto mezí
nebo zelených cest třináct! V roce 1952 už jich bylo pouze
sedm. Vinou zcelování jednotlivých polí v průběhu 50. let
minulého století během kolektivizace zemědělství zbyla po
rozorání mezí jen tato jediná... Vlastníkem je naštěstí obec
Lhota, což by mělo skýtat záruku, že zde ještě po několik
generací vydrží.
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- - - - Investiční akce roku 2018 - - - -

Začít musím samozřejmě tou nejvýznamnější a nejviditelnější akcí
roku 2018 - rekonstrukcí silnice III/3045 Chvalkovice - Hořičky.
Tato spojnice dvou farních obcí má dlouhou historii. Byla tu
odpradávna a doposud nejvýznamnější zásah do její podoby se
vztahuje k roku 1929. Do té doby to byla jen vyšlapaná a povozy
vyjetá prašná stezka. V dubnu toho roku začala výstavba od č.p. 4
(tehdy hostinec, dnes p.Hartman st.) k Hořičkám. Nejdříve byl
zbořen kamenný most a místo něj zde vyrostl betonový, na který
bylo spotřebováno 90 q cementu. Celá silnice byla rozšířena o 1 m,
díky čemuž byl zavezen hluboký příkop pod č.p. 11 a odtok
nahrazen betonovým potrubím o průměru 70 cm. Byl také stržen
břeh pod spáleništěm z č.p. 13 (dnes zde stojí roubená zahradní
chaloupka u č.p. 36 p. Hartmana ml.), zavezen rybníček pod č.p. 12
(dnes parkoviště kamionů p. Mádra) a vykácena švestková alej po pravé straně až k
Novému Dvoru.
Pokud se ohlédneme na druhou stranu, tak vězte, že silnici od č. p. 4 dolů na
Dlouhou Vodu postavila obec již v roce 1879. Most přes Válovický potok stojí od
roku 1878 a i ten byl vybudován nákladem obce. Cesta vedla více vpravo - to jsou
dnes ty obecní pozemky v břehu.
Nynější, naopak poslední oprava čítala pouze nový asfaltový povrch. V obci ale byl
svršek odfrézován a ve špatně odvodněných místech vyměněno i podloží. Zpevnily
se krajnice, vyhrabaly se příkopy. Propustě a nájezdy na přilehlé pozemky byly
vyčištěny, v některých místech zhotoveny nově a jejich okraje
obloženy kamenem. Výtečně byl opraven most na Dlouhé Vodě,
vyměnilo se i dopravní značení. Zhotovitelem byla firma M-silnice,
investorem Královéhradecký kraj.
Zhotovitel vyhrál
výběrové řízení
nabídnutou cenou
za kompletní dílo ve
výši 21,728.870,- Kč
vč. DPH. Celková
délka opravené
silnice je 3,5 km.

Za Obecním úřadem u garáží už byla velmi poškozená zámková dlažba, přestože nebyla až tak stará - zhotovila
se v roce 2003. S podložím se nešlo tehdy moc do hloubky, a i proto tato investice přišla v tu dobu na 26.000,- Kč
(v dnešním porovnání s přihlédnutím na inflaci by to bylo asi 42.000,- Kč). Obec chytře využila toho, že měla
naplánovanou opravu cesty z návsi na Hostinku, proto tyto dvě opravy spojila, aby ušetřila finanční prostředky.

Kompletní
rekonstrukce
stála
zaokrouhleně
160.000,- Kč.
Zemní práce
provedl pan
Špelda, asfalt
se pokládal
současně s
cestou k ZD.
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Pod silnicí z návsi okolo střediska Zemědělského družstva správci vodovodů
naplánovali opravu vedení a výměnu některých částí (uzávěry, ventily), které už
nesplňovaly normy a byly v dezolátním stavu. Bylo potřeba přizpůsobit tomu i obcí
plánovanou rekonstrukci cesty, aby se pak do opravené silnice znovu nezasahovalo.
Zemní práce se spojily, jak jsem již psal, s pracemi na nádvoří Obecního úřadu a na
dalších místech Lhoty. Nová silnice stála naši obec 2,648.900,- Kč, přičemž byla
využita zhruba miliónová dotace. Na snímku vlevo jsou vidět vybagrované zbytky
zkorodovaných ocelových částí vodovodu.

Další z řady velkých investic, ačkoliv by se to nezdálo, jsou místa pro kontejnery ve
Lhotě, Újezdci i Světlé. Popelnice jsou již poničené, nevzhledné a stály na volných
prostranstvích, jako třeba ve Světlé u obecního domu - bývalého krámku. V Újezdci
sice měly poměrně slušné místo, ale zase ve Lhotě hyzdily náves a zakrývaly pohled na
zákoutí s křížkem. Plánovaná obnova kontejnerů, které se dočkáme letos, je potřeba
usadit i do nového "hnízda". Celkový rozpočet všech tří kontejnerových stání dosáhl
výše 805.829,- Kč.
Zde si prohlédněte postup výstavby v první řadě ze Lhoty, ve druhé ze Světlé a spodní
snímky jsou pořízené v Újezdci.
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Tato budova nebyla vždy naše, patřila Jednotě. Když zůstala od 1. 1. 1995 bez nájemce, nabídl majitel obci prodejnu k
odkoupení. Tehdy ale za ni chtěl nepřijatelnou částku 750.000,-Kč. O dva roky později jsme budovu už koupili za
500.000,-Kč. Z budovy Obecního úřadu se sem přestěhovala prodejna a uvažovalo se o prodeji bytu nad krámem, k
čemuž naštěstí nedošlo. Napřed se budova lehce opravila v roce 1998, aby byla provozuschopná, načež se celá
zrekonstruovala v roce 2000 včetně vestavby dalších bytů. Náklady na opravu a vestabu se vyšplhaly na 3,3 milionu Kč,
dotace činily pouhých 640.000,- Kč. Dne 8. prosince 2000 se slavnostně otevřela i klubovna, která vznikla z
nepotřebných skladovacích prostor a celá oprava se tak uvedla občanům oficiálně.
Zvolená krytina se bohužel ukázala po 18 letech jako nevyhovujcí, materiál degradoval více, než tehdy výrobce
proklamoval, proto jsme museli přistoupit k její kompletní výměně. Kasu obce to stálo 470.880,- Kč. Samozřejmě s
krytinou a dalšími střešními úpravami se musely sladit i klempířské prvky a hromosvod, což stálo dalších 53.841,- Kč.

Historie střechy na budově Obecního úřadu je podobná. O opravě se začalo uvažovat v roce 1996, když se spustilo
jednání o koupi krámu (č. p. 55). Střecha byla, řekněme, v havarijním stavu. Do úřadu zatékalo a stalo se i to , že muselo
být z technických důvodů zrušeno zasedání obecního zastupitelstva, když byl úřad vyplaven. Stát nabízel dotace
320.000,- Kč za každou nově vytvořenou bytovou jednotku, i proto zastupitelstvo rozhodlo, že se oprava střechy změní v
půdní vestavbu s několika byty.
Přestože byla obci schválena dotace 1,600.000,- Kč, peníze nedorazily včas, ani během roku 1997, kdy se už prostavělo
3,35 mil. Nakonec si Lhota musela vzít milionový úvěr, aby dostála závazkům zhotovitele a noví obyvatelé mohli trávit
Vánoce roku 1997 už "v novém". Kolaudace oficiálně proběhla dne 27. 12. 1997. Zde vydržela tedy střecha o něco déle,
ale se stejnými problémy, které nás donutily krytinu nechat vyměnit. Nové pokrytí střechy stálo na této budově 688.540,Kč. A i zde je nutné připočítat ještě klempířinu a hromosvody za 52.577,- Kč.
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Stav financí na obcních účtech
v době uzávěrky (13.3.2019):
Běžný účet: 5,568.260,-Kč
ČNB: 338.699,-Kč

Opravena je cesta v Újezdci k č.p. 23. za Hartmanovými. Uprostřed cesty se
držela voda, pokud pršelo dlouhodobě, nedalo se tudy ani jet. Cestu jsme
nechali odvodnit, vložily se roury, srovnal se sklon a nakonec přišel asfalt a
na straně k louce i odtokový žlábek. Tato oprava vyšla na 185.484,-Kč.
Potom ještě dalších 49.656,-Kč horní část - trojúhelník u křížku. Velice
hezky vypadá i zakončení nájezdového mostku s vyústěním drenáže.

Místní dávno pozapomenuté názvy
Tak jako mají obce svá jména, i jejich části v
dávných dobách dostaly lidová pojmenování. Říkáme
jim pomístní jména vlastní. Vznikala spontánně,
pouze za jediným účelem – konkretizovat okolí.
Vždyť sedlák, když chtěl někam poslat pacholka
orat, musel mu přesněji vysvětlit, které z políček
obdělat, aby nepracoval někde, kde to nechtěl. Tak
dostaly svá pojmenování louky, lesy, břehy, pole,
bažiny, remízky, pastviny, vinice, skaliska, kopce,
doliny… a jiná výrazná místa v krajině.
I okolí našich vesnic má některá pojmenování
vycházející z logiky oblasti či míst, jako například U borovice, Suchý (kopec), ale také pojmenování
méně obvyklá - Gryngrata, Leština... V několika
pokračováních Vám tato nejbližší pomístní jména
přiblížím.

Pro toto vydání našeho periodika jsem
vybral místo u Světlé, které plynně
navazuje na minulé povídání o Křivé
jabloni. Pojďme tedy o kousek dál
podél hlavní silnice, mezi bývalou
cihelnu a Hostinku. Říká se tomu místu
Nad smolinkami. Jak vznikl tento
název? No tak na to je opět jednoduchá
odpověď: Někde „pod“ tímhle polem,
tedy geograficky níže, se nacházel les,
spíše lesík, ze kterého naši předkové
získávali smolu. V minulosti patřilo
smolaření mezi tzv. vedlejší lesní výtěž
a smůlu pro svoji práci potřebovali
ševci, jircháři (kožešníci), bednáři a
další řemeslníci. Smolaření a smolaři
jsou u nás doloženi již od 13. století.
Vrchnost ale postupně pochopila, že
zisk ze smoly nepokryje škody na
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lesním porostu, tak se postupně
smolaření zakazovalo. Byly i doby, kdy
myslivci mohli přistiženého smolaře na
místě zastřelit jako škodnou…
Nakonec smolaři postupně zanikli v
průběhu 19. století, kdy s rozvojem
průmyslu sběr smoly pozbýval smyslu.
Ještě k tomu patří dodat, že v minulosti
smolaře každý hned poznal, a to podle
vzhledu. Protože se dá smůla jen velice
těžko smýt a ještě se na ni nalepují
další nečistoty, patřili tito staří
řemeslníci k těm nejšpinavějším
obyvatelům vesnic. A od toho vzniklo i
dodnes platné pojmenování ušpiněných
dětí, že jsou "zasmolené"…
A ještě jedno pomístní jméno,
tentokrát ze Lhoty – V končinách.
Rozloha obce byla odpradávna tvořena

pozemky a políčky, které zdejší sedláci
obhospodařovali. Katastrální území
tedy není žádný výmysl úředníků, ale
přesně kopíruje po staletí zachované
hranice vesnic tvořené ohraničením
těch políček. U Lhoty se tato území
táhnou více na sever než na jih. Na jihu
je plocha lhoteckého území ohraničena
u kapličky Větrnickým potokem. Na
sever se ale táhne do daleka… až na
konec… do míst, kde lhotecká pole
končí… tedy až "V končinách". Pak už
je jen les (ještě v polovině 19. století
tam byl). Je to místo, kde je samotný
prameník Větrnického potoka. Není to
žádná studánka, zatím jen příkůpek
rozdělující pole těsně před tím, než se
potůček stočí přes Hostinku do
Haráčku.

Televize i rozhlas v naší obci
Na konci roku k nám zavítala jak Česká televize, tak i rozhlas, aby
natočili reportáž o tom, jak jsou v malých obcích podporovány drobné
provozovny. Zde Vám předkládám plné znění reportáže hradeckého
rozhlasu autorů V. Plecháčka a M. Bajáka, jak byla vysílána 3. 1. 2019

Náměty a připomínky:

Autor textů i fotografií (pokud není
uveden u článku jiný):
Petr Bibrle, Újezdec 41
(náměty lze vložit do schránky)

nebo e-mail: 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.

Představujeme Vám

Druhá vlna

„Nejdůležitější je, aby bylo ráno čerstvé pečivo. Ale myslím si, když se
tady u nás člověk rozhlédne po krámě, tak je ta nabídka poměrně velká a
pestrá. Zkrátka takový vesnický obchod," říká prodavačka malé prodejny
ve Lhotě pod Hořičkami na Náchodsku Věra Vítová. Lichotí jí, když jsou
lidé s nabídkou v malé provozovně spokojení.
„Někdy dokonce říkají, že je to jejich malý supermarket. Pochvala mě
vždycky potěší."
Jako nájemce prodejny získala Věra Vítová loni od obce zhruba osmdesát
tisíc korun. Bez takového příspěvku by prý pokračovat nemohla.
„To by nefungovalo. Už jsem byla na tom tak špatně, že jsem si říkala,
musíš toho nechat. Protože ještě navíc dojíždím a to také něco stojí. Ale
obec mi tento příspěvek nabídla, takže to jde."
„Ano, platíme energie a opravy. Také investice, které paní Vítová požaduje,
nebo jsou nezbytné. A vzhledem ke vzdálenosti, ze které k nám dojíždí, jí
přispíváme i na dopravu," dodává starostka Lhoty pod Hořičkami Darina
Kricnarová z hnutí ANO. Finančně podporovat bude obec prodejnu i v
letošním roce, nově v tom může pomoci dotace z Krajského úřadu.
„Obchod chceme zachovat, pro nás je to jedna z priorit. Tady si totiž
občané nemají kde jinde nakoupit. A pro starší lidi, kteří nejsou mobilní, je
to aspoň něco, co jim můžeme nabídnout."
Podobně mluví i v
nedalekých Hořičkách.
Také tam si zažádali o
finanční podporu z
krajského úřadu. Nájemci
tamní prodejny potravin
letos obec přispěje
částkou 50 tisíc korun.
Podle nezávislého starosty
Josefa Kačera patří právě
obchod mezi základní
služby, které by v obci
chybět neměly.
„Věkově obec stárne, jako každá jiná. Senioři, kteří nemají prakticky
možnost vlastním dopravním prostředkem nebo dopravní obslužností
zajíždět do okolních měst a nakupovat tam, tak rádi naši prodejnu
navštíví."
Královéhradecký kraj má zatím na tento rok připravený na podporu
obecních prodejen jeden milion korun. Je ale možné, že nakonec uvolní
mnohem větší částku.
„Pokud bude zájem ze strany obcí a měst vyšší, tak jsme schopni jít až na
částku 2,5 milionu korun," dodává hejtman kraje Jiří Štěpán z ČSSD.
Převzato z webu Českého rozhlasu Hradec Králové
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Další z kapel, kterou jste mohli
vidět a slyšet na hudební scéně
našeho hřiště, je kapela Druhá
vlna. Historie kapely je stará 13
let, v současném složení hraje
posledních 5 let. To vypadá
následovně:
Petr Huďa – basová kytara –
Lhota pod Hořičkami
Jirka Vanický – doprovodná
kytara, zpěv, Horní Radechová
Míra Dědek Kaťák Žák – sólová
kytara, zpěv, Újezdec
Peťa Máslo – 5-strunné banjo,
Červený Kostelec
Vráťa S tára – foukací harmonika,
Náchod

Novými volbami skončil mandát našeho
dlouholetého zastupitele a starosty, pana
Milana Andreovského. Ve funkci byl
dlouhých 28 let. Jistě mu za jeho práci patří
poděkování.
Drobné dárečky obdržel spolu s panem
Andreovským také bývalý zastupitel pan
Stanislav Mádr, který byl ve funkci o jedno
volební období méně, tedy 24 let.

