Nový rybník
Petr a Hana Kotlářovi z Merklovic začali na jaře 2013 s budováním rybníka (stavba
vodního díla - malá vodní nádrž) na pozemcích parcelní číslo 499/1 (PK), 399/2 (PK),
407 (PK), 498 (PK), 496/1 (PK) a 494/1 (PK). Rybník se nachází pod Horákovým bukem
na Hájeckém potoku a dosud na tomto místě byla louka. Kotlářovi zde tedy nechali
vybagrovat rybník, vyzdili výpusť z rybníka, udělali náhon vedoucí z Hájeckého potoka
a zpevnili hráz rybníka lomovým kamenem.
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Most přes Brodec při výjezdu na Borovnici - oprava zábradlí
V září 2013 dokončili pracovníci Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje opravu
zábradlí přes potok Brodec. Most je umístěn na výjezdu
ze Lhot směrem k Borovnici. Na jaře bylo původní
betonové zábradlí rozebráno, byly znovu vyzděny
podezdívky
na zábradlí
a

nakonec

bylo upevněno nové
kovové zábradlí.

- 50 -

Opravy a úpravy budov
V roce 2013 někteří majitelé domů nechali udělat novou střechu, fasádu nebo plot,
přistavěli k domu přístřešek a pokračovali s opravami nebo terénními úpravami u domů.
Nový přístřešek - kravín pod Sádkami
Manželé Šaldovi, kteří vlastní kravín pod Sádkami, vybudovali na podzim nový přístřešek.

Nový přístřešek - č. p. 15
Jakubcovi přistavěli v roce 2013 ke svému domu přístřešek.

Nahozená zeď - č. p. 21
Flegelovi nahodili v létě na svém domě zeď k silnici.
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Nové střechy a fasáda - pila - č. p. 26
V roce 2013 pokračovaly opravy budov na pile. V srpnu začala oprava fasády na nejvyšší
budově, na stěně směrem k silnici byla udělána fasáda úplně nová. Na východní straně této
budovy byla fasáda dohozena do roviny
a na západní straně byl odbourán zděný štít,
který byl nahrazen dřevěnými palubkami.
V září a říjnu byly opraveny střechy na dvou budovách (na nejvyšší budově a na sousední
budově směrem k silnici), původní střešní krytiny byly vyměněny za plechové šablony.
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