Datum vydání 23.3.2010

Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 2/2010

Středověký omyl odhalen - naše obec bude slavit 925 let svého trvání!
Přesné datum založení naší obce je
zahaleno tajemstvím. První písemná
zmínka je datována do roku 1073, kdy
český král Vratislav II formálně založil
Opatovický klášter a obec Vysoká
(psáno WISOKA) byla spolu s dalšími
vesnicemi (jednalo se např. o Libišany,
Opatovice nad Labem, Dolany, Přelouč,
Mokošín, Břehy, Neděliště, Osice, Osičky, Plačice,..) dána zdejším řeholníkům
„k výživě“.
Zdánlivě je situace jasná - první zmínka o Vysoké je z roku 1073. Je zde
ovšem historický problém - tou dobou
ještě nebyl kníže Vratislav králem!
Vratislav byl korunován na českého a
polského krále trevírským biskupem
Egilbertem až 15. června 1085 a zakládací listina Opatovického kláštera je
falsum (tedy podvrh či padělek)!
O vysvětlení jsme požádali historika,
Mgr. Radka Bláhu z královéhradeckého Muzea východních Čech: Máte pravdu, že letopočet 1073 je "omylem". Připouští se ovšem, že věcné údaje v listině
jsou správné. Jako rok založení opatovického kláštera se v historické odborné
literatuře udává rok 1085 nebo 1086.
Listina samotná pochází zřejmě až z
poloviny 12. století. Sepsání této listiny
podle mínění historiků souvisí s vypu-

zením benediktinských mnichů z kláštera Hradiště u Olomouce roku 1149,
kdy část z nich našla útulek v opatovickém klášteře. Šlo asi o pokus zachránit
některé majetky těchto mnichů na Moravě a dodatečně pojistit skutečně existující obdarování.Velmož Mikulec byl
zřejmě jeden z knížecích úředníků v
Hradci a Vysoká byla původně součástí
zeměpanského (knížecího) majetku.
Jestliže je v zakládací listině uvedena
ves Vysoká a toto založení opatovického
kláštera (na místě starší poustky založené velmožem Mikulcem) je kladeno
asi k roku 1085 nebo 1086, pak je nanejvýš pravděpodobné, že roku 1085 ves
existovala. Pomineme-li doklady pravěkého osídlení, raně středověká Vysoká,
ležící při důležitém labském brodu,
zcela jistě vznikla již před rokem 1085.
Nálezy slovanské keramiky z katastru
Vaší obce i četné doklady raně středověkých sídlišť a pohřebišť z katastru
dnešních Opatovic, Pohřebačky, Libišan, Dřítče, Třebše atd. ukazují, že v
této oblasti jižně od Hradce Králové se
usazovali Slované již od 8. a 9. století
(opět pomíjím hojné doklady staršího
osídlení pravěkého). Nelze také přehlédnout, že tyto osady tvořily minimálně
od 10. století přirozené hospodářské
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Prosba: půjčte nám staré fotografie ...

Připravujeme mimořádný zpravodaj zaměřený na
historii obce. Prosím, pokud máte doma staré fotografie z obce, přineste je na obecní úřad! My je ofotografujeme a s Vaším dovolením použijeme do
připravované publikace. Pro inspiraci přikládáme
předválečnou pohlednici a fotografii z tzv. Matějské
pouti z roku 1960 (v pozadí hostinec u Salavců). JH

Velikonoce a postní doba, proč v této době nepořádáme akce...
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Cca před 3 500 lety dostal tento
svátek další rozměr v tradici Židů - stal
se Paschou, neboli oslavou vyvedení
židovského národa z egyptského otroctví
prorokem Mojžíšem. Dnes jsou Velikonoce chápány jako vzpomínka na Kristovo ukřižování a zmrtvýchvstání a slaví
se první naděli po prvním jarním úplňku proto je datum Velikonoc pohyblivé.
Postní doba je období čtyřiceti dní před
Velikonoci. Odedávna v křesťanské Evropě to byla doba ztišení, klidu a rozjímání. Tradičně začíná Popeleční středou, kdy kněz v kostele dělá lidem na
čelo znamení popelem ze spálených

loňských „kočiček“ (lidově uděluje
„popelec“) a říká: „Prach jsi a v prach se
obrátíš.“, jako připomínku pomíjivosti
našeho konání a života.
Období předcházející postní době
končívalo masopustem, karnevalem,
tedy oslavami, kterými se lidé loučili s
hojností (carne = maso,
tedy dávali „vale“ masu).
Končila doba oslav, končila plesová sezóna a až
do Velikonoc se nic nepořádalo a neslavilo.
Snažíme se ctít staré
tradice, proto i obec Vysoká nad Labem v postní

době nepořádá žádné zábavy a akce,
kromě již tradičního velikonočního tvoření, na které Vás tímto srdečně zveme.JH

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
se bude konat
v neděli 28. března od 14 hod.
na obecním úřadě
Budete si moci vyzkoušet
nejen různé techniky zdobení
vajíček, ale i pletení pomlázek
a jiných velikonočních ozdob.
K vidění bude jako obvykle i
mistr kovář při práci. Pro
dobrou náladu bude k dispozici svařené víno a pro děti čaj.

Sběr starého železa a barevných kovů bude v sobotu 27. března 2010
Téměř každý rok organizují členové fotbalového klubu FK Vysoká sběr starého
železa a barevných kovů
.
Letos tento sběr proběhne v sobotu
27.3.2010 od 8 hodin. Sbírá se veškeré staré železo a barevné kovy, sporá-

ky, pračky atd.
Sběr připravte, prosím, před dům
k silnici, odvážen bude postupně po celý
den. Pokud máte do sběru velmi těžké
věci (např. starý kotel), jejichž dopravení

před dům je nad Vaše síly, fotbalisté
jsou schopni po dohodě Vám pomoci.
Pomoc si můžete dohodnout buď přímo
při akci anebo předem na tel.
728376686 (Píša Miroslav ml).
JH

Humanitární sbírka ošacení bude v pátek 30. a v sobotu 1. května 2010
Sbírku organizujeme podobně jako vloni
ve spolupráci s Diakonií Broumov.
Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Sbírá se :
• Letní a zimní oblečení (pánské, dámské i dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, deky, záclony, ručníky, látky
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky, hrníčky

• Péřové přikrývky, polštáře, deky, peří
• Veškerá nepoškozená obuv

Věci pro sbírku vybíráme
na obecním úřadě
• v pátek 30.4. od 15 do 17 hod
• v sobotu 1.5. od 9 do 11 hod
Nesbírá se z ekologických i dopravních důvodů :
• Ledničky, televize, nábytek, počítače,
• Jízdní kola, dětské kočárky
• Znečištěný a vlhký textil
Věci noste, prosím, uzpůsobené k pře-

pravě, tedy připravené v pytlích nebo v
krabicích.
Pytle si můžete zdarma vyzvednout
na obecním úřadě od pondělí 26. dubna 2010.
Podrobné Informace na internetu :
http://www.diakoniebroumov.org/

Sbírka je určena potřebným lidem v České republice i v zahraničí. Děkujeme za
všechny potřebné, kterým se díky Vám
dostane pomoci.
JH

Sběr biologicky rozložitelného odpadu bude probíhat od 7.května 2010
Kontejnery na biologicky rozložitelný
odpad budou umístěny :
● U dolní křižovatky před Baladovými
● U točny autobusu
● U kontejnerů na Obicce II. - NOVĚ

Od pátku 7. 5. 2010 do naplnění,
Do kontejneru patří : posekaná
tráva, listí, menší větve, plevel, rostlinný odpad…

Do kontejneru nepatří : komunální
odpad, papír, stavební suť nábytek…
JH

Jarní úklid obce (sběr velkoobjemového odpadu) - sobota 8.května 2010
Každý občan obce bude mít možnost se
v v sobotu 8.5.2010 zdarma zbavit velkoobjemového odpadu:

Nepatří sem: stavební suť, zemina, komunální odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad,...

Patří sem : nábytek, matrace, koberce,
linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby,
kola, dveře, WC, umyvadla, plast. vany..

Pro likvidaci nebezpečného odpadu
využijte služby sběrného dvora na
adrese:

•
•

Kontejnery budou přistaveny:
10:00 – 11:00 před restaurací U
Salavců
11:00 – 12:00 před poštou

Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů
990, 500 03 Hradec Králové
Tel: 495 540 040
Sběrný dvůr je umístěn při výpadovce na

Třebechovice, v areálu společnosti VITAMÍN. Podrobnosti o umístění a provozu sběrného dvora zjistíte minulých
zpravodajích nebo na
.
http://www.vysoka-nad-labem.cz/ v
sekci občanská vybavenost - svoz odpadů.
JH
Provozní doba sběrného dvora
pro občany obce Vysoká nad Labem :
Středa 13,00 – 18,00 hod
Pátek 13,00 – 18,00 hod
Sobota 8,00 – 16,00 hod

Do Vašeho diáře v kostce - akce v 1. polovině roku 2010
25. a 26.3

zápis dětí do MŠ

7.5.

pietní akce u pomníku (65 výročí)

27.3. sběr železa

8.5.

sběr velkoobjemového odpadu

28.3. velikonoční tvoření

15.5. májová diskotéka HIPPIES PARTY

30.3. začínají fotbalové tréninky dětí

22.5. setkání rodáků a důchodců

3.4.

vzpomínková akce BARIUM

5.6.

3.4.

první mistrovské utkání FK Vysoká

26.6. vysocká pouť

24.4. jarní pingpongový turnaj

Podrobnější informace o jednotlivých akcích jsou uvedeny
v tomto zpravodaji, případně budou uvedeny v následujícím mimořádném zpravodaji.

30.4. pálení čarodějnic
30.4. a 1.5.
7.5.

dětský den

humanitární sbírka ošacení

Program akcí bude dále upřesňován a vyvěšen v informační vývěsce u prodejny potravin a na webu obce.
JH

sběr biologického odpadu

Fotbalový klub FK Vysoká n/L - ohlédnutí za podzimem
A tým mužů díky
spanilé jízdě bez
porážky přezimoval na prvním
místě ve III.třídě.
Početná divácká
kulisa si přišla na
své každý zápas.
Množství šancí a
hlavně
branek
(58) svědčí o
atraktivitě zápasů.
B tým zažil slušný rozjezd, ač se mužstvo budovalo doslova za pochodu. Velká rotace hráčů však přinesla sérii porážek a tak svěřenci trenérského dua Dvořák – Čapek okupují 10.místo.
Mladší žáci měli svou roli nejtěžší. Premiérově byli přihlášeni do soutěže 7+1.
S nulovými zkušenostmi nastupovali
proti soupeřům, kteří už tři roky hrají
mistrovské zápasy. Všichni však bojovali
na maximum a lepšili se zápas od zápasu. Ač se zatím nepodařilo uhrát žádný
bod, všichni v čele s trenéry (HorkýKalaš) věří, že v jarních odvetách už se
to podaří.
Neváhejte a přijďte i vy povzbudit naše
„A“ muže na cestě za postupem do
Okresního přeboru. Zajímavé budou i
zápasy „B“ týmu, který rozhodně nechce
okupovat spodní patra IV.třídy a hlásí
útok na lepší střed tabulky.
U našich nejmenších nejde ani tak o
výsledky jako o radost z fotbalu a hlavně
z pohybu, kterého je v dnešní počítačové době proklatě málo. Proto pokud máte syna nebo dceru ve věku 5-12 let,
neváhejte, a přiveďte je na trénink. Tréninky dětí začínají v úterý 30.3. a budou
probíhat každé úterý a čtvrtek od 17:00.
Informace: p.Horký, tel.: 723979124
Píša Miroslav ml., předseda
FK Vysoká n/L
Stránka 3

Rozpis zápasů FK Vysoká n/L
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MUŽI "A"
KOLO

DATUM

DEN

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

3.4.
11.4.
17.4.
25.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.

So
Ne
So
Ne
So
So
So
So
So
So
So
So

KOLO

DATUM

DEN

15.

4.4.

Ne

16.

10.4.

So

SOUPEŘ

ČAS

KDE

16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

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

ČAS

KDE

Sokol Malšovice "B"

16:30

VENKU

Lokomotiva HK "B"

16:30

DOMA

Sokol Nové Město
Spartak Kobylice "B"
FC Nový Hradec "B"
FK Černilov "B"
Slavoj Skřivany
Sokol Malšova Lhota "A"
AFK Dobřenice
Spartak Kosičky "B"
Slavia Libřice
AFK Urbanice
FK Nový Bydžov "C"
Sokol Lhota pod Libčany "B"

MUŽI "B"
SOUPEŘ

17.

17.4.

So

Sokol Cerekvice

17:00

VENKU

18.

24.4.

So

Sokol Sendražice

17:00

DOMA

19.

1.5.

So

Sokol Hořiněves

17:00

VENKU

20.

9.5.

Ne

Sokl Třebeš "B"

17:00

DOMA

21.

16.5.

Ne

Sokol Malšova Lhota "B"

17:00

DOMA

22.

22.5.

So

Sokol Jeníkovice

17:00

VENKU

23.

29.5.

24.

5.6.

So

SK Neděliště

17:00

VENKU

25.
26.

13.6.
16.6.

Ne
St

Sokol Dohalice "B"
Tj Dolany

17:00
17:00

DOMA
VENKU

volno

POZVÁNKA DO SALÓNU
Česáková Božena – Studio POHODA
Pod Vinicí 416, Vysoká nad Labem
604502132, cesakova.bozena@seznam.cz
Vám nabízí: kosmetické služby, nehtovou modeláž, P-shine – japonská manikúra, poradenství v oblasti kosmetiky,
prodej pěstící a dekorativní kosmetiky,
dárkové poukázky. Těšíme se na Vás!
Zpravodaj

Obecní úřad Vysoká nad Labem
Úřední hodiny:
Pondělí : 8:30 - 11:30 12:30 - 18:00
Středa : 8:30 - 11:30 12:30 - 18:00
Pro běžnou agendu jsme Vám dispozici i v
ostatní dny, v době od cca 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

Různé: COMMUNITY POLICING VE VYSOKÉ NAD LABEM
Community policing (policejní služba veřejnosti)) je strategie a filosofie policejní
práce založená na přesvědčení, že součinnost a podpora
veřejnosti může přispět ke kontrole nad kriminalitou. Veřejnost může pomoci identifikovat to, co je podezřelé, a nasměrovat pozornost policie na existující problémy.Při využívání
strategie community policing jsou policisté a policejní útvary
chápáni jako součást veřejnosti.. Community policing většinou spočívá spíše v
důrazu na pěší obchůzkovou činnost, než na to, aby policisté kontrolovali lokality
tím, že je objíždějí v autech. Základní ideou je vybudovat důvěru a pocit vzájemnosti mezi policií a veřejností. Zdroj: wikipedie, internetová encyklopedie
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Community_policing)
V rámci zlepšení spolupráce mezi Policií ČR a občany a v duchu strategie Community policing zavádíme ve Vysoké nad Labem

www.vysoka-nad-labem.cz

KONZULTAČNÍ HODINY S POLICIÍ ČR

Zpravodaj je vytištěn nákladem obce a je
zdarma distribuován do schránek občanů. K
dispozici je rovněž na webu obce. Vychází
několikrát do roka dle potřeby.

Ve středu od 15 do 17 hod. na obecním úřadě ve Vysoké nad Labem

Ještě k odpadům...

V této době bude přítomen osobně či „na telefonu“ místně příslušný policista („náš
okrskář“), na kterého se můžete přímo obrátit se svými podněty či problémy.
Vzhledem k tomu, že tento policista dobře zná situaci v naší obci, může vzájemná
spolupráce významně přispět ke zlepšení spolupráce mezi občany a Policií ČR i
ke zvýšení bezpečnosti v naší obci.
JH

Svoz papíru v modrých pytlích probíhá dle
harmonogramu v pátek brzy ráno. Doporučujeme připravit modré pytle s papírem na svozové místo již ve čtvrtek večer! Pozdě připravené pytle nebudou vyvezeny!

Komunální odpad. Upozorňujeme, že termín pro zaplacení úhrady za odvoz
komunálního odpadu (a poplatku ze psů) je 31. března 2010. Bez „známky“ pro
rok 2010 nebudou v dubnu již popelnice vyvezeny! Cena za komunální odpad je
380,- Kč na rok, děti do 15 let a senioři nad 70 let polovic.
JH

Policie ČR varuje občany před zlodějem,
jež vniká do domu přes balkónové dveře,
kterým navrtá plastový rám. Zatímco majitel
domu spí, zloděj v přízemí odcizí zejména finanční hotovost,
šperky, fotoaparát apod. Poslední tři případy se odehrály v
pátek 19.3.2010 v Roudničce a na Novém Hradci Králové,
škoda přesáhla 300 000 korun! Je pravděpodobné, že příště
se zloděj přesune do Vysoké! Prosíme tedy občany: zamykejte důsledně dveře do domu, klíče nechte zevnitř v zámku!
Pokud máte alarm, nevypínejte ho na noc! Sledujte dění okolo svého domu, cokoli podezřelého hlaste na 158!
JH
Sportovní areál. Sportovní areál zahrnuje fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště
a klubovnu, hřiště pro plážový volejbal a
dětský koutek s pískovištěm. Provozovatelem je obec. Provoz se řídí provozním
řádem, hřiště si lze pronajmout dle
schváleného ceníku služeb (více informací na http://www.vysoka-nadlabem.cz/ v sekci SPORTOVNÍ AREÁL).
Ve třetím březnovém týdnu proběhla
reklamační oprava nerovností na víceúčelovém hřišti a od tohoto data je hřiště v
provozu! Nájem lze domluvit u správce
hřiště, p. Miroslava Krátkého, na tel.
608142412.

Pokud vše půjde
podle představ, na
jaře 2010 bychom
chtěli mít hotovo:
- lavičky pro sezení
na vyvýšeném svahu
- vztyčené sloupy na
ozvučení a osvětlení
fotbalového
hřiště
- ozvučeni areálu
- dokončení oplocení

Kácení stromů a
nová výsadba. Část z původních starých stromů „na návsi“ je přestárlá a
hrozí riziko jejich pádu. Během letošní
zimy bylo pokáceno 8 stromů, několik
dalších bylo prořezáno. Všechny stromy
budou postupně nahrazovány novou
výsadbou.
Zápis dětí do MŠ Vysoká nad Labem

se uskuteční ve dnech 25. a 26.3.2010 v
době od 9 do 15 hodin v budově MŠ.
Více informací dostanete přímo v MŠ
nebo na http://msvysoka.webnode.cz/
Silnice na západním svahu již jsou
průjezdné! Dosud sice neproběhla kolaudace, ale pro příjezd do obce lze již
použít novou silnici „před cedulí vlevo“
ve směru od HK. Není třeba tedy jezdit
původní trasou ve staré zástavbě okolo
betonového zátarasu. Zátaras zatím
zachováme, protože stále hrozí poškození podzemních sítí uložených v silnici,
která je ve špatném stavu díky nadměrnému provozu nákladních automobilů.
Bohoslužby v kapličce. Každou poslední sobotu v měsíci od 14 hodin můžete navštívit naši kapličku na hřbitově a
zúčastnit se římskokatolické mše. JH

