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Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 5/2010

Vysocké posvícení oslavíme v sobotu 28.srpna 2010 u fotbalového hřiště

Od 13 do 19 hodin pro děti budou připraveny pouťové houpačky, řetízkový kolotoč, trampolína, cukrová vata, dobroty z cukrárny „U Milušky“ a jiné
posvícenské atrakce. Po celé odpoledne bude pro děti otevřeno víceúčelové
hřiště (vlastní míče s sebou!).
Pro kuchařky je připravena SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSVÍCENSKÉ KOLÁČE. Příjem koláčků je
od 13 do 14 hodin v klubovně na hřišti. POZOR: kvůli přesnosti porovnávání prosíme soutěžící, aby přinesli přesně 50 ks koláčků! Vyhodnocení provede veřejnost při ochutnávce, ceny věnuje sponzor - poukázky na odběr zboží v hypermarketu TESCO:
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Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány o poločase fotbalového utkání. POZOR: soutěžící,
kteří se umístí na 6. a dalším místě, dostanou „cenu útěchy“ - poukázku v hodnotě 100,- Kč.

Od 15 hodin proběhne SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ NOVÉHO ZVONU

do opravené obecní zvoničky. Zvon o váze 43 kg odlila věhlasná zvonařská dílna rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova, je na něm heraldický
znak obce a letopočet. Zvon bude zasvěcen patronu našeho farního
kostela, sv. Janu Křtiteli a jeho požehnání provede Mons. ThLic. Tomáš
Holub, ThD. Před obřadem i po něm bude zvon včetně dokumentace
vystaven k prohlídce v klubovně.

Od

15:30 hodin se odehraje speciální exhibiční fotbalové utkání Vysočáků:
ŽENÁČI PROTI SVOBODNÝM - O SUD PIVA.
PIVA Připraven bude opět
speciální servis včetně první pivní pomoci přímo na hřišti.

Od 18 hodin Vás zveme na POSEZENÍ S ŽIVOU MUZIKOU!
Po celé odpoledne a večer bude k dispozici občerstvení, dva druhy piva, nealko,
speciality z grilu i z udírny.
Organizační zajištení a kontakty :
Mirek Krátký : 608142412 - ženáči, příjem přihlášek, podrobnosti
Tomáš Kulhánek: 739280864 - svobodní, příjem přihlášek, podrobnosti
Lenka Machalová: 774742459 - posvícenské koláčky, příjem přihlášek, podrobnosti
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Historie vysockých zvonů
V kronice sepsané kronikářem panem
Církvou v roce 1946 je uvedeno:
Dne 11. srpna 1874 postaven byl dubový podstavec a na něj zavěšen zvonek
nákladem občanů vysockých. Zvonkem
tímto vyzváněno bylo kázání jakož i o
pohřbech. Zvon vážil 41 kg a opatřen
byl reliefem Ukřižovaného a nápisem :

„Nákladem obce Vysoká léta Páně
1874“. Dne 13. dubna 1917 odveden
byl k účelům válečným. Na jeho místo
zavěšen zvonek z márnice ze hřbitova.
Níže uvedená fotografie zvoničky a křížku je z téže kroniky a zřejmě z téže doby. Další písemnou zmínku o zvoničce,
zejména o tom, kdy byla zrušena a kam
se poděl zvon, jsem v kronikách nenašel. Našel jsem ale obrazová svědectví.
Prvním je nakreslený obrázek (autor neznámý, vpravo
dole), který je v obecní kronice z roku 1955. Protože
na něm vypadá zvonička
jinak, dalo by se soudit, že
došlo k obnovení či opravě
původní zvoničky (pozn.:
siluety Bílé věže si nevšímejte, vznikla kopírováním
z digitalizovaných kronik.
JH). Na malé fotografii nahoře je - cituji: „Budova
obecního úřadu před opravou v roce 1956“. Na ní je
dobře vidět věžička, kde byl
zřejmě
umístěn
zvon na vyhlašování
požárního poplachu.
V budově byla totiž i
hasičská zbrojnice.
Doplňuji pro ty, kteří
by to snad nevěděli:
zbrojnice byla tam,
co je dnes hospůdka EDIK. Takže se
tam vlastně hasí
dodnes, ale už jen
žízeň…

Historie obecních zvonů je tedy zřejmě
následující:
Na konci 19. století byly v obci dva zvony: velký na zvoničce a malý na hřbitově. Velký zvon z roku 1874 byl roku
1917 zrekvírován. Na jeho místo do zvoničky před školou byl přemístěn malý
zvon ze hřbitova. Po vybudování hasičské zbrojnice byl tento zvon přemístěn
na zbrojnici. Po zániku zbrojnice se vrátil
na hřbitov, v současné době je umístěn
ve zvoničce kapličky.
Poznámka: upozorňuji, že pro výše uvedené nemám důkazy. Pokud existuje
pamětník, který má přesnější informace,
rád se poučím.
JH.

Obnova obecní zvoničky jako součást péče o historické dědictví
O obnově zvoničky rozhodlo zastupitelstvo obce Vysoká nad Labem na svém
zasedání dne 3. května 2010. O výrobu
zvonu byla požádána známá zvonařská

firma rodiny Dytrychových v Brodku u
Přerova. Zastupitelstvo odsouhlasilo
následující: Zvon tónu C3, hmotnosti cca
42 kg, spodního průměru 390 mm. Na
zvonu bude heraldický znak obce,
reliéf sv. Jana Křtitele, patrona našeho farního kostela a nápis: VĚNOVALA OBEC VYSOKÁ NAD LABEM
L.P.2010.

skokatolický kněz Mons. ThLic. Tomáš
Holub, ThD. Před obřadem i po něm
bude zvon včetně dokumentace vystaven k prohlídce v klubovně.
Instalace na zvoničku proběhne v
průběhu měsíce září, o akci budete
včas informováni.
JH

Výrobou zvoničky byl pověřen pan Bohumil Danihelka
z Vysoké nad Labem. Zvonička bude dubová, vysoká
asi 4,5m, s osmihrannou
střechou. Dubový kmen na
nosnou část zvoničky věnoval pan Miroslav Špičan
z Vysoké nad Labem.

Nový zvon „Sv. Jan Křtitel“

Nový zvon bude oficiálně
představen veřejnosti na
Vysockém posvícení dne
28.8.2010 na fotbalovém
hřišti a v 15 hodin nám ho
slavnostně požehná římČíslo 5/2010
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Petice proti zhoršování dopravní situace ve Vysoké nad Labem a okolí
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaregistrovali v médiích rozhodnutí ministra dopravy pana Víta Bárty o
zastavení některých staveb silnic a dálnic. Toto rozhodnutí se velmi nepříznivě
dotkne i nás, protože je zastavena i stavba rychlostní komunikace R35 v úseku
od Opatovic nad Labem přes Labe do
Rokytna a Časů. Mám oprávněnou obavu, že tranzitní doprava, která by jinak
využila tuto novou komunikaci, bude
hledat nejbližší trasu, a tou bude zkratka
přes nově opravený a zesílený most u
Vysoké nad Labem a navazující silnici
mezi Hradcem Králové a Vysokou.
Komunikace III. třídy v katastru obce
Vysoká nad Labem jsou již nyní enormně zatížené osobní i nákladní automobi-

lovou dopravou, jsou úzké, poškozené a
zcela nepřipravené na nárůst další dopravy. Po otevření opraveného a zesíleného mostu lze očekávat totální kolaps
dopravy na silnicích v katastru naší obce, která se stane „úzkým hrdlem“, kde
bude docházet k dopravním komplikacím a tragickým nehodám, se všemi
nepříznivými důsledky pro občany Vysoké nad Labem, děti i dospělé.
Bylo by chybou mlčky přihlížet a čekat,
jak to dopadne. Musíme se snažit předejít nepříznivé situaci, jasně vyjádřit svůj
názor a začít jednat s kompetentními
orgány.
Pokud souhlasíte, využijte, prosím, svého petičního práva a podepište přiloženou petici, která bude využita jako důle-
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žitý argument při dalších jednáních.
Ing. Jiří Horák, starosta obce
Petiční archy jsou k dispozici také na
obecním úřadě obce Vysoká nad Labem, v prodejně potravin ve Vysoké nad
Labem a na www.vysoka-nad-labem.cz.
Vyplněné petiční archy odevzdejte, prosím, na obecním úřadě obce Vysoká
nad Labem do 15.září 2010.
POZOR - v textu petice je malá změna! Vzhledem k tomu, že zájem petici
podepsat projevili i občané okolních obcí, do textu petice bylo doplněno: My,
níže podepsaní obyvatelé obce Vysoká
nad Labem a okolí nesouhlasíme… JH
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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

Jsme na webu :
www.vysoka-nad-labem.cz
Zpravodaj je vytištěn nákladem obce Vysoká
nad Labem a je zdarma distribuován do
schránek občanů. K dispozici je rovněž na
webových stranách obce. Vychází několikrát
do roka dle potřeby. Obsah zpravodaje
podléhá schválení zastupitelů obce.

Různé:
Zpevněné parkoviště vznikne v souvislosti s budovanou autobusovou zastávkou
vedle hostince u Salavců. Pro příjezd ke sportovnímu areálu bude rovněž zpevněna a rozšířena nová cesta těsně za hostincem šikmo přes travnatou plochu. Nová
cesta i parkoviště bude zatím bez asfaltového povrchu, ten doděláme později.
Travnatý povrch fotbalového hřiště prošel přes prázdniny tzv. kompletní rekonstrukcí. To je systém na sebe navazujících operací provedených moderními stroji,
jehož výsledkem je zdravý a kvalitní trávník. To se, myslím, podařilo velmi dobře,
takže názory některých pesimistů o tom, že trávník byl instalací pódia při posvícení nenávratně poškozen, se ukázaly jako nepravdivé. Tímto ještě jednou dodatečně děkuji všem organizátorům akce, zejména panu Jaroslavu Králičovi a Františku Salavcovi za významnou pomoc při zajištění dopravy technického zázemí.
Stavební úpravy mateřské školy letos byly v menším rozsahu než vloni. Došlo
„pouze“ ke kompletnímu podřezání obvodového a nosného zdiva, což jednou
provždy odstraní letité problémy s vlhkostí stěn. Zároveň bylo instalováno nové
dřevěné obložení a vyměněna okna v přízemí. Také v tělocvičně je nový koberec.
Vše je hotovo v termínu, takže maminky, nemějte obavu, náš slib dodržíme prvního září otevíráme školku podle plánu!
Také zasedací místnost obecního úřadu má nově odizolovány zdi a provedeny
sanační omítky. Je položen nový koberec, jsou
vyměněna okna a je vymalováno.
JH

Vysoká se umístila v soutěži VESNICE ROKU!
Soutěž o vesnici roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Hodnotící komise
navštíví každou obec a vyhodnocuje ji z
různých hledisek.
Vysoká nad Labem se přihlásila poprvé
a získali jsme DIPLOM KRÁLOVÉHRA-

DECKÉHO KRAJE ZA ÚCTU
K HISTORII!
Tímto děkuji všem přátelům,
kteří se podíleli na všem, co
nás dovedlo k tak pěknému
úspěchu.
JH

Obec vyhlásí veřejnou sbírku
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 23.8.2010 přijalo usnesení o vyhlášení veřejné sbírky finančních prostředků ve prospěch konkrétní obce. Vybrána
byla obec Dřenice. Jedná se o obec se
330 obyvateli, ležící mezi Pardubicemi a
Chrudimí, která byla dne počátkem srpna 2010 zasažena povodní. Rozvodněný potok poničil několik domů, místní
komunikace, zcela zatopené bylo i fotbalové hřiště. Obec dostala finanční dar
50.000,- korun od Pardubického kraje,

ostatní náklady bude platit ze svého
rozpočtu.
Jakmile bude sbírka povolena příslušnými orgány, pokladničky budou
umístěny na obecním úřadě a
v prodejně potravin. Podrobnější informace budou poskytnuty občanům
při vyhlášení sbírky.
Vybrané finanční prostředky budou předány starostou obce Vysoká nad Labem
osobně starostovi obce Dřenice.
JH

Zatopený rodinný dům ve Dřenicích

VÝUKA ORIENTÁLNÍHO TANCE
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Každý čtvrtek od 21. září 2010 od
18 do 19 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Vysoké nad Labem budou probíhat, pod vedením
taneční lektorky kurzy výuky orientálního tance. Kurzy jsou vhodné pro ženy
všech věkových kategorií.
Pro další informace volejte: 723909694 – Kupčíková M.
Orientální tanec je velice zdravý způsob pohybu, který pomáhá předejít zdravotním obtížím. Tanec slouží i jako rehabilitace, snižuje bolesti v zádech, může
pomoci s jejich odblokováním. Pravidelným pohybem se odbourávají přebytečné
tuky, dokonce je tanec součástí terapie po různých úrazech a pomáhá řešit
mnoho dalších zdravotních problémů. Tanec je přirozená forma pohybu, která
právě pro svoji přirozenost, ženy baví.
M. Kupčíková

FK Vysoká nad Labem provádí NÁBOR ŽÁKŮ.
Rodiče, pokud máte doma šikovného
kluka nebo i dívku, přijďte se nezávazně
podívat na tréninky, které jsou pravidelně každé úterý a čtvrtek od 17 hodin na
fotbalovém hřišti ve Vysoké nad Labem!
Více informací : Josef Horký, trenér tel: 723 979 124

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE se koná
v pátek 17.září 2010 v době od 15 do 18 hod.
Zveme všechny zájemce na prohlídku nově opravených prostor v mateřské škole!

