Datum vydání 23.6.2010

Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 4/2010

Kdy: sobota 26.června 2010
Datum pouti má liturgický původ podle farního kostela, kterým je pro Vysokou kostel „Na Zámečku“ v Novém Hradci Králové, zasvěcený sv. Janu Křtiteli. V církevním kalendáři připadá svátek narození sv. Jana Křtitele na 24.červen, takže následující neděli byla pouť - lidé putovali do svého kostela.

Kde: fotbalové hřiště ve Vysoké nad Labem
Vysocká pouť bude letos ve znamení dobré muziky. Pozvali jsme tři osvědčené kapely. Pro návštěvníky, zejména pro děti je
připraven doprovodný program, pouťové atrakce,… Sportovci se mohou zúčastnit druhého ročníku turnaje v nohejbalu.
Občerstvení pro všechny zajistí Sportbar u Kraťase.

Program:
10:00 NOHEJBALOVÝ TURNAJ AMATÉRSKÝCH MUŽSTEV VYSOČÁKŮ
Hrají čtyřčlenná mužstva (3 hráči+náhradník), hráči musí být starší 15 let, alespoň 3 musí být z Vysoké n/L.
Mohou se neomezeně střídat během hry. Hrát se bude na dva vítězné sety, postupový systém bude stanoven
podle počtu přihlášených. Přihlášky a podrobnosti ve Sportbaru U Kraťase. Počet týmů je omezen, neváhejte s přihláškou! Ceny věnuje Pivovar Svijany.

14:00 DOKLOBOUKU

Královéhradecká country kapela s
Vysočákem
Tomášem
Košťálem.

16:00 LOKÁLKA

Veleznámá královéhradecká kapela po delší
přestávce opět na scéně, a to u fotbalového hřiště ve Vysoké!

18:00 ČTYŘVÁLEC
VENKOVNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA! Osvědčená rocková kapela bude hrát staré i nové hity k tanci i k poslechu!
Přijďte si zatancovat k fotbalovému hřišti!

DOPROVODNÝ PROGRAM PO CELÝ DEN

Prostor fotbalového hřiště bude volný po celý den
a bude plně k dispozici dětem pro hraní fotbalu i jiných míčových her. Připravena bude obecní trampolína, houpačky a jiné pouťové atrakce, pro děti bude zmrzlina a dobroty z cukrárny „U Milušky“.
JH
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny dne 28. a 29.5.2010 ve Vysoké nad Labem
Z celkových součtů je zřejmé, že v naší
obci zvítězila drtivě pravice, konkrétně
TOP 09 s 31,44 % hlasů, následována
ODS, která získala "pouze" 26,84%.
Strany ODS a TOP 09 získaly v součtu
přes 58 % hlasů, naproti tomu levicové
strany (ČSSD a KSČM) získaly necelých
20% Vašich hlasů.
.
Zajímavé jsou výsledky v jednotlivých
okrscích. Připomínám, že máme v obci
dva volební okrsky, rozdělené podle
čísla popisného. Shodou okolností to
vychází tak, že v okrsku č. 1 volí z valné většiny "stará zástavba" a v okrsku
č. 2 "nová zástavba“.
.
Výsledky z těchto dvou okrsků se diametrálně liší. Všimněte si, že ve "staré
zástavbě" získala nejvyšší počet 64
hlasů ČSSD (cca 23% v okrsku), oproti
22 hlasům v okrsku č. 2 (necelých 6%).
Pokud by volila pouze "nová zástavba,
pak pravice získá dohromady 380 hlasů, což by činilo téměř 3/4 (cca 72,5%)

všech platných hlasů!
.
Z celkového počtu 921 voličů přišlo k
volbám 655 občanů, což je 71,12%, tedy
o cca 8% nad celorepublikovým průměrem. Volební okrsek 1 měl účast
62,61%, volební okrsek 2 měl 79,04%!
Pro zajímavost: nejvíce preferenčních
hlasů získal MUDR. Leoš Heger a Ing.
David Kafka.
JH
Celkové výsledky voleb do PSP ČR ve
Vysoké nad Labem

Výsledky voleb do PSP ve Vysoké nad
strana

Počty hlasů
okrsek 1

okrsek 2

celkem

%
31,4

TOP 09

50

155

205

ODS

56

119

175

26,8

ČSSD

64

22

86

13,1

VV

17

28

45

6,90

KSČM

37

7

44

6,75

SPOZ

3

25

28

4,29

Suvereni-

19

3

22

3,37

SZ

11

6

17

2,61

KDU-ČSL

6

3

9

1,38

Svobodní

3

3

6

0,92

DSSS

3

2

5

0,77

ČPS

3

1

4

0,61

PB

2

1

3

0,46

KONS

0

2

2

0,31

KSČM
VV
TOP 09
ČSSD

ODS

Občané

0

1

1

0,15

274

378

652

100,

Ohlédnutí - Hry bez hranic jsme vyhráli!
Již pátý ročník soutěže mezi okolními
obcemi znamenal pro Vysokou nad Labem velký triumf. Po loňském druhém
místě jsme se mohli zlepšit pouze o jed-

nu příčku. To se povedlo úžasně a

NÁŠ TÝM OBSADIL CELKOVĚ
PRVNÍ MÍSTO A ODNESL SI PUTOVNÍ POHÁR!!!
Letošní tradiční klání
mezi obcemi : Libišany
(letos hostitelská obec),
Opatovice nad Labem,
Pohřebačka, Praskačka,
Čeperka a Vysoká nad
Labem bylo ve znamení
HIPPIES a tomu odpovídala témata soutěží.
Úkolem bylo například
přinést co nejrychleji
květinu přes překážky, k
tomu mít zavázané oči a
nechat se vést pouze
pokyny týmu nebo se-

strojit co nejlepšího "hipísáka" z připravených částí stylového oděvu.
Naši obec letos reprezentoval tým
následujícího složení:
děti do 15 let: Lucka Sovová, Zuzka Burešová, Honza Wolf a Honza Hach
dospělí: Bára Kleiberová, Magda Kleiberová, Honza Hodač a David Šága (v
poslední disciplíně střídán Mirkem Horákem).
Obtížné role rozhodčího se úspěšně
zhostil, již tradičně, René Sova.
Všem soutěžícím (samozřejmě i rozhodčímu) patří velký dík za vzornou reprezentaci obce. Věřím, že se napřesrok
opět sejdeme na Hrách bez hranic, a to
ve Vysoké nad Labem!
JH

Několik historických fotografií od občanů obce

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří
jste mi přinesli (a stále nosíte) krásné
staré fotografie z historie obce a jejích

obyvatel. Přikládám pohlednici zachycující náves před domem Antonína Salavce, č.p. 10 (cca 30.léta 20. století) a fotoČíslo 4/2010

grafii „wolleyballistů“ z roku 1940. Prosím zejména pamětníky: pomozte nám
identifikovat lidi na fotografiích. Fotografie s popisem pak uložíme do kroniky.
Za poskytnutí fotografií děkuji paní Zuzaně
Křesťanové a panu Michalu Harčárovi. JH
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Další etapa rekonstrukce mateřské školy - izolace vlhkosti zdí
V letních měsících proběhnou dvě větší
investiční akce. První, kterou je další
etapa rekonstrukce MŠ, nákladem více
než půl milionu korun, financuje obec ze
svého rozpočtu, na druhou (viz níže)
jsme dostali státní dotaci ve výši 1 milion
556 tisíc korun.
V loňském roce se nám podařilo během
dvou prázdninových měsíců provést
přístavbu budovy naší mateřské školy a
změnu vnitřních prostor. Díky tomu mohlo v září 2009 do nově opravené mateřské školy nastoupit 50 dětí místo původních 28. Žádné dítě jsme nemuseli odmítnout, a to jak vloni, tak i letos.
O letošních prázdninách proběhne další

etapa - izolace vlhkosti zdí, tedy tzv.
podřezání budovy. Pravidelní návštěvníci školky vědí, že vlhké zdi jsou letitým
problémem staré budovy, který se řešil
dosud víceméně kosmeticky - tedy obložením stěn, případně opakovanými malbami. Jedinou definitivní možností je
podřezání zdiva a vložení izolační vrstvy
do vzniklé spáry. Práce provede královéhradecká firma Ing. Karel Žáček - KZS,
která zahájí práce již v pondělí
28.6.2010. Mateřská škola je tedy z provozních důvodů uzavřena na celé prázdniny.
Tímto se omlouváme všem rodičům,
kterým dvouměsíční uzavření školky

přinese problémy. Podřezání zdiva je
však akce, kterou skutečně nejde provést za provozu školky. Při práci podřezávací pily vzniká hluk a velké množství
prachu a celé přízemí školky bude muset být uzavřeno.
Bez izolace vlhkosti zdiva budovy bychom nemohli přistoupit k další, poslední
etapě opravy školky, kterou je provedení
tepelné izolace zdí a nová fasáda. To by
mělo být provedeno v roce 2011, opět o
prázdninách. Již nyní lze ale říci, že se
bude jednat výhradně o venkovní práce,
které lze provádět za chodu školky, takže provoz mateřské školy v roce 2011
nijak omezen nebude.
JH

Vybudování nové autobusové zastávky, chodníku a bezpečného přechodu pro chodce
Dopravní situace v obci, zejména na
frekventované komunikaci III. třídy mezi
Vysokou a Hradcem Králové, není dobrá. Rozšíření této komunikace se sice
projektuje, ale realizace je zřejmě složitější (musí se dohodnout město Hradec
Králové a Královéhradecký kraj, protože
každý je vlastníkem části této silnice). V
kompetenci obce je budování či opravy
místních komunikací (letos na jaře byla
dokončena část silnice „pod písníkem“).
Silnice III. třídy jsou v majetku Královéhradeckého kraje.
Jedno z „nejbolavějších“ míst je prostor
před hostincem U Salavců. Proto jsme si
vyžádali souhlas všech dotčených orgánů včetně vlastníka komunikace,
nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci, získali stavební
povolení a zažádali jsme o státní
dotaci z Fondu dopravní infrastruktury. Před několik dny jsme
se dozvěděli, že nám byla schválena dotace ve výši 80% nákladů, což je 1.556.000 korun, celkové náklady na akci těsně přesáhnou 2 miliony korun. Práce
začnou již počátkem července,
vítězem výběrového řízení se
stala firma M-Silnice Hradec Králové a.s..

Na přiloženém plánku můžete vidět, jaká
opatření na zlepšení bezpečnosti plánujeme. Dojde k vybudování nové autobusové zastávky a zálivu, který se „zakrojí“
do zelené plochy vedle hostince. Nový
chodník podél hlavní silnice (který byl v
loňském roce opraven za přispění dotace od Královéhradeckého kraje), bude
prodloužen podél nové zastávky a povede až k hostinci. Od zastávky povede
nový, osvětlený a bezpečný přechod pro
chodce, nejlépe se světelnou signalizací.
A na vjezdech do obce budou umístěny
měřiče rychlosti („radary“), které budou
upozorňovat řidiče na překročení rychlosti a ukládat statistická data o počtu

automobilů projíždějících obcí.
Obě akce budou ukončeny v září 2010.
Nový školní rok tedy začnou naši předškoláci ve školce, která bude opět o něco hezčí a naši školáci i občané budou
moci bezpečně vystupovat z autobusu.
Také cesta do sportovního areálu bude
o hodně bezpečnější, protože přístup
bude po novém osvětleném přechodu
pro chodce. Stávající panelová cesta v
nepřehledné zatáčce bude zaslepena
(zachován zůstane příjezd k několika
rodinným domkům přes snížený chodník) a příjezd do areálu povede těsně za
hostincem okolo ordinace MVDr. Tomáše Salavce.
JH

V lese u Vysoké roste vzácná orchidej
Jen pár kroků za zahradami Vysoké, v
lese nedaleko bývalé obecní skládky
roste vzácná a krásná orchidej - okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).
Vyžaduje stín vápnomilných listnatých
lesů a nikdy nevyroste na zahradě, protože žije v symbióze s
určitým druhem hub, které jsou
zase závislé na konkrétním druhu
listnatého stromu či keře. Populace této orchideje ve Vysoké má v

současnosti 15 ks jedinců.
Její bílé květy patří do lesního zákoutí, ne jako ozdoba
do vázy. Rostlina je ostatně
jako většina u nás rostoucích orchidejí chráněna
zákonem na ochranu
přírody a krajiny. Více
informací například na:
ww.kvetenacr.cz .
Karel Dohnal
Číslo 4/2010
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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 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

http://www.vysoka-nad-labem.cz/
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.

Různé: Svoz komunálního odpadu. Zaměstnanci svozové firmy dostali pokyn
důsledně kontrolovat vylepené doklady o zaplacení poplatku („známky“) a nevyvézt popelnici bez tohoto dokladu. Takto neoznačených (a tedy nevyvezených)
popelnic bylo při posledním svozu celkem 21! Žádáme tedy občany, kteří dosud
nezaplatili poplatek za svoz odpadu, aby tak urychleně učinili.
Rozhledna Milíř: zpoždění při administraci žádostí. Touto dobou měly být již k
dispozici výsledky bodového ohodnocení naší žádosti a případný příslib dotace.
Bohužel však podle informace z Regionální Rady NUTS II Severovýchod se konečné rozhodnutí o cca 3 měsíce odložilo, zřejmě až do srpna 2010. Pro nás to v
případě získání dotace bude pouze znamenat zpoždění oproti plánovanému harmonogramu. Takže projekt je stále „ve hře“, držte nám palce i nadále!
Volné pobíhání psů. Prosíme majitele (držitele) psů: zajistěte si své pejsky tak,
aby Vám nemohli volně pobíhat! Jistě si nepřejete, aby Váš pes byl odchycen
policií a převezen do útulku, odkud ho za značnou finanční částku budete
„vykupovat“ zpět. Navíc každou případnou škodu na majetku či zdraví způsobenou pobíhajícím psem hradí samozřejmě majitel pejska.
Sekání vysoké trávy či plevele patří k povinnostem majitelů pozemků. Tímto
upozorňujeme majitele zarostlých a neposekaných pozemků na tuto povinnost,
jejíž neplnění může být pokutováno! Nabízíme: pokud nemáte čas či potřebnou
mechanizaci, lze si přes obecní úřad domluvit posekání za úplatu. JH

Obec Vysoká nad Labem přijme
administrativní pracovnici
(pracovníka).
Mzda dle tabulky mzdových tarifů,
nástup možný od 1.7.2010.
Podrobné informace poskytneme na obecním úřadě, nejlépe při osobním jednání.
Prosba adresovaná řidičům: začínají
prázdniny a v obci se bude pohybovat
více dětí. Prosíme tímto o snížení rychlosti Vašich automobilů a o vyšší opatr-

nost při jízdě po místních
komunikacích, zejména v
obytných zónách.

Oprava mostu přes Labe.
Podle posledních informací
by se most měl začít opravovat asi na přelomu července
a srpna 2010. Oprava by
měla trvat asi 2 měsíce, po celou dobu
bude most uzavřen pro automobilovou
dopravu, pro pěší a cyklisty by měl být
průchozí.

Fotbalový klub FK Vysoká nad Labem pořádá
ročník narození
nábor chlapců i dívek,
1998-2000. Podrobné informace podá osobně či telefonicky Miroslav Píša ml., tel.: 728
376 686, E-mail: pisa.miroslav@tiscali.cz

Prosíme o dodržování klidu v neděli.
Alespoň jeden den v týdnu, pokud je to
možné, si odpočiňte Vy i Vaši sousedé
od hluku motorových pil, sekaček a jiných zařízení.
Celková obnova trávníku na fotbalovém hřišti proběhne během prázdnin.
Trávník bude ošetřen speciální mechanizací, prosypán pískem, proběhne dosetí
trávy a přihnojení. Z těchto důvodů bude
po celé prázdniny fotbalové hřiště pro
veřejnost uzavřeno!
JH

Angličtina přímo ve Vysoké!

Potřebujete připojení k internetu? Nejste spokojeni se stávajícím připojením? Pak vyzkoušejte
naše služby: Ceny již od 300,- Kč za měsíc bez
limitu dat. Provozovatel a správce sídlí v obci.
Nezávazné posouzení situace a návrh řešení
zdarma. Miroslav Knápek - MultiMedia SoftWare, Vysoká nad
Labem 218, tel:495580044, 608 825 603, e-mail: wifi@mmsw.cz

Cukrárna U Milušky oznamuje...
Cukrárna vyrábí mnoho druhů vlastních
zákusků, dortů, chlebíčků, které je možné zakoupit v přímo v cukrárně nebo si
je objednat. K tomu patří široká nabídka
zmrzlin kopečkových i točených.
Samozřejmostí je možnost připojení na
i nt er ne t
p ros t řed nic t v ím
W i-f i.
V prostorách cukrárny je možné uspořádat oslavy narozenin, různá setkání a
další společenské a pracovní akce.
Každý měsíc jsou organizovány společenské večery. Termín jejich konání je
vždy vyvěšen v cukrárně.

I pro období prázdnin budou zorganizovány zajímavé akce, například:
1.7. – Hurá prázdniny – dětský den –
kde bude dětská diskotéka, soutěže o
ceny v různých disciplinách apod. Další
dle vyvěšeného programu v Cukrárně U
Milušky
Po uzavírací době Cukrárny U Milušky
je otevřen SHAKE BAR. Jeho provozní
doba je
ST, ČT, PA po 18 hod,
v ostatní dny po domluvě na tel. č.
602366326 nebo 723909694
SHAKE BAR nabízí:
- Míchané nápoje

CUKRÁRNA U MILUŠKY
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

zavřeno
10.00 - 12:00
13:00 - 18:00
10.00 - 12:00
13:00 - 18:00
10.00 - 12:00
13:00 - 18:00
10.00 - 12:00
13:00 - 18:00
zavřeno
14:00 - 18:00
zavřeno
14:00 - 18:00

- Točené pivo
- Široký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů
- Vína se zaměřením na Moravu
- Drobné pohoštění
- Šipky
Srdečně zve Milena Kupčíková

