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Slovo starosty na úvod
Vážení spoluobčané,
chci Vám všem poděkovat za podporu,
kterou jste mi (nám!) vyjádřili svou účastí
a hlasováním ve volbách. Výsledky voleb jsou pro mne osobně velkou satisfakcí a zároveň velkým závazkem do dalšího volebního období. Věřím, že se přesvědčíte, že Vaše volba byla správná.

Dovolte mi ještě zopakovat to, co ode
mne zaznělo několikrát: jsem pouze
jedním ze sedmi zastupitelů. Bez podpory „týmu“ zastupitelů a mnoha dalších
bezvadných lidí z obce bych spoustu
dobrých věcí sám neprosadil. Takže si
dovolím touto formou poděkovat: kolegové, zastupitelé, místostarostko, přátelé a
sousedé, díky za čtyřletou spolupráci!

Speciální poděkování patří zejména
panu Jaroslavu Králičovi, který z časových důvodů již nebude členem zastupitelstva. Děkuji jménem svým i celé obce
nejen za dobrou a svědomitou práci
zastupitele a předsedy finančního výboru, ale i za sponzoring obecních aktivit,
zejména při budování sportovního areálu.
Jiří Horák

Výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16.10.2010
Název

Hlasy
abs.
v%

Mandáty

TOP 09

444

9,8

0

SNK Podlesí Vysoká

543

11,98

1

SNK Vysoká - místo,
kde chci žít

3 545

78,22

6

Voleb se ve Vysoké nad Labem účastnila tři volební uskupení, z toho dvě sdružení nezávislých kandidátů (dále SNK) a
jedna politická strana TOP 09. Z celkového počtu 934 registrovaných voličů
odevzdalo platný hlas 676 voličů, což
činí 72,38%!

Je vidět, že většině z Vás není jedno,
kdo a kam obec vede, protože účast
se v těchto volbách celorepublikově
pohybovala okolo 50%, takže jsme
silně nadprůměrní. Pro porovnání čísla z roku 2006 v naší obci: 720.
registrovaných voličů, přišlo volit 471
občanů, tedy 65,41%.
Volilo se sedm zastupitelů, každý z
voličů měl tedy k dispozici sedm hlasů, které mohl rozdat libovolným kandidátům „napříč“ volebními stranami či
„zakřížkováním“ strany jedné podpořit
prvních sedm kandidátů.
JH

Zvolení členové zastupitelstva obce
Příjmení, jméno, titul

Počet hlasů

Horák Jiří Ing.

602

Dohnal Karel Ing.

513

Samek Jindřich MUDr.

510

Harrerová Ladislava MUDr.

465

Pellarová Heda Ing.

448

Marečková Miloslava

396

Salavec František

158

Volební okrsek č.1 (č.p. 1 - 173)

Volební okrsek č.2 (č.p. 174 - 501)
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Složení nového zastupitelstva, výbory a komise
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva obce Vysoká nad Labem dne
8.11. 2010 bylo rozhodnuto následovně:
Starosta:
Ing. Jiří Horák
Místostarosta: Miloslava Marečková
Finanční výbor:
Předseda:
Ing. Karel Dohnal
Člen:
František Salavec
Člen:
Ing. Heda Pellarová

Kontrolní výbor:
Předseda:
František Salavec
Člen:
Ing. Karel Dohnal
Člen:
Ing. Heda Pellarová
Přestupkový výbor:
Předseda:
Ing. Heda Pellarová
Člen:
JUDr. Jana Jasná
Člen:
MUDr. Ladislava Harrerová
Stavební výbor:

Předseda:
Ing. Jiří Horák
Člen:
MUDr. Jindřich Samek
Člen:
Miloslava Marečková
Člen:
Ing. Martin Kolomý
Člen:
Michal Hrůša
Kompletní zápis z ustavujícího zasedání
včetně časového harmonogramu následujících zasedání je k zveřejněn na
webu obce Vysoká nad Labem.
JH

Termíny do Vašeho diáře - konec roku 2010
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

SO 13.11
SO 20.11.
SO 20.11.
NE 21.11
PÁ 26.11

PINGPONGOVÝ TURNAJ
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
VEPŘOVÉ HODY
BRUSLENÍ
MAFIA PARTY

⇒
⇒
⇒
⇒

NE 28.11.
NE 5.12.
NE 12.12
NE 19.12

ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
BRUSLENÍ
BRUSLENÍ

Pingpongový turnaj

VEPŘOVÉ HODY

Kdy: Sobota 13. listopadu 2010 od 14 hodin

Kdy: Sobota 20. listopadu 2010 od rána

Kde: sál hostince U Salavců

Kde: Klubovna u fotbalového hřiště

Hrát může každý, protože cílem akce je pobavit se a změřit
si síly se sousedy, nikoli podat vrcholný sportovní výkon. Hrát se bude na třech stolech,
systém bude zvolen podle počtu účastníků. Kategorie - muži, ženy, děti
Ceny do turnaje věnuje obecní úřad a sponzoři.

JH

Zveme všechny Vysočáky na vepřové
hody! Před klubovnou a v klubovně budete moci shlédnout průběh tradiční zabijačky a ochutnat veškeré produkty za velmi příznivé ceny.
Zcela čerstvé zabijačkové speciality!
Přibližný časový rozpis:

8:00 Zatápění pod kotlem
8:30 Přivezení vepřových půlek
9:00 Porcování masa a vkládání do kotle
9:30 Příprava zabijačkového guláše
10:30 Ochutnávka zabijačkového guláše
11:00 Vytahování ovaru na vál + ochutnávka
12:00 Příprava prejtu do jitrnic a masa na tlačenku
12:30 Plnění jitrnic, špejlování
13:00 - 15:00 vaření jitrnic, plnění tlačenky

MAFIA PARTY
Kdy: Pátek 26. listopadu 2010 od 19:30 hodin
Kde: sál hostince U Salavců
Občanské sdružení
VYKUL o.s. zve
všechny mafiány do
hostince U Salavců!
Přijďte v mafiánském
převleku navodit
správnou atmosféru!

Průběžně krájení a škvaření sádla, smažení řízků a různé další
činnosti související se zpracováním pašíka.

Palbu
řídí
DJ
OHAYO a DJ MARTY V.
Podrobné informace na: vykul@centrum.cz

JH

Po celou dobu vepřových hodů budou čerstvé zabijačkové
produkty připraveny k okamžité konzumaci, ne ke koupi
domů! Prodej zbylých produktů ke koupi a odnesení domů bude možný po 17. hodině až do vyprodání zásob.
Reprodukovanou hudbu zajistí osvědčený DJ Jarda Jonák. JH

Pojďme společně bruslit! Doprava i ledová plocha pro Vysočáky zdarma!
Obec Vysoká nad Labem spolu s hokejovým klubem HC VCES
Hradec
Králové
(http://www.hchk.cz/) zve
všechny zájemce na bruslení!
Díky vstřícnosti hokejového klubu máme domluvený pronájem hlavní
ledové plochy, tři neděle po sobě,
vždy na 60 minut.

Takže zveme děti i dospělé - pojďte si
v neděli společně zabruslit na
hlavní ledovou plochu ČEZ Stadionu v Hradci Králové:

• Ne 21.11.2010
• Ne 12.12.2010

Odjezd autobusu z Vysoké:

⇒

15:30 hod - točna

⇒

15:32 hod - obecní úřad

⇒

15:35 hod - hostinec U Salavců

Odjezd z Hradce Králové od zimního
stadionu bude v 17:15 hodin.

• Ne 19.12.2010
Dopravu zajistí firma CAR-TOUR s.r.o.

Velký dík za zajištění celé akce patří
sportovnímu manažerovi HC VCES
(Vysočákovi!) Robertu Horynovi.
JH
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od 16:00 do 17:00 hod.

Adventní tvoření a zpívání

Mikulášská besídka.

Kdy: Neděle 28. listopadu 2010 (první neděle adventní) od 15 hodin

Kdy: Neděle 5. prosince 2010 od 16 hodin

Kde: zasedací místnost obecního úřadu a
prostory u mateřské školy

•

Kde: sál hostince U Salavců

Budeme společně vyrábět adventní věnce, svíčky i jiné drobné vánoční dekorativní předměty, pro
děti bude připraveno oblíbené zdobení perníčků cukrovou polevou. Přijďte
si vyrobit vlastní vánoční výzdobu!
K vidění budou ukázky lidových řemesel - práce s výhní a kovářské řemeslo.
V 17 hodin přivítáme advent rozsvícením vánočního stromu a zpíváním adventních písní
JH

Ohlédnutí - první svatba ve Vysoké
Za čtyři roky starostování jsem už
leccos zažil. Ovšem - a právě to
je na tom pěkné - život a občané
mi připravují stále nová a nová
překvapení a zážitky.

•

Vystoupí děti z místní
MŠ.
Na programu bude
tanec pod taktovkou
DJ, Vystoupí i hosté.

•

Potom přijde Mikuláš
s doprovodem a hodným dětem přinese
drobné dárky.
A na
závěr bude ohňostroj!
V sobotu 28.8.2010 jsem poprvé
oddával. Podle pamětníků a kronik to byl zřejmě první případ
svatebního obřadu vedeného
starostou Vysoké, a to dokonce
nikoli v zasedací místnosti, ale
na zahradě rodinného domu v
nové zástavbě. Své „ANO“ si
řekli Kamila a Tomáš Machkovi.
Krásné počasí, neformální atmosféra, milí lidé, dobré jídlo a pití.
Co si lze přát více?
Přátelé, už to umím - pokud
chcete někdo oddat, jsem k dispozici!
Jiří Horák

Fotbalový klub FK Vysoká nad Labem končí podzimní sezónu

Žáci: Obrovská pochvala pro naše
"B" tým: Hodnocení béčka nejlépe vyjá- nejmladší mužstvo a jejich trenéry. Loni
dří sinusoida. Na začátku 2 výhry, poté se sice bod nezískal, ale letos se jich
série mizerných výsledků s ještě mizer- získalo již 7. Zvláště bych vyzdvihnul
nějším počtem získaných bodů a na výhru 3:4 na hřišti FC Olympie
konec podzimu výsledkové i herní zlep- HK a remízu 4:4 s FC Hradec
šení.
Králové žákyněmi.
Ukládání biologicky rozložitelného odpadu.
Prosíme občany, kteří vyvážejí rostlinný odpad Poznamenejte si do diáře: VYSOCKÝ Děkujeme za podna prostranství za hřbitovem, aby na toto místo BÁL bude v pátek 14. ledna 2011 v poru všem sponzorům, fanouškům a všem
vozili pouze posekanou trávu a listí, tedy lehce hostinci U
rozložitelný materiál, který pak mohou zemědělci S a l a v c ů .
příznivcům vysockého
fotbalu. Věříme, že si na
vyvézt bez další úpravy na pole a zaorat. Ne- P o d r o b jaře opět cestu na fotbalovozte tam, prosím, plevel, staré seno či do- nosti
v
vé hřiště najdete. Vše podkonce větve! Pozemek je soukromý a vlast- p ř í š t í m
statné také naleznete na
ník pozemku pak musí pracně likvidovat ne- zpravodaji
webu: www.fkvysoka.cz
rozložitelný odpad. Pro takový materiál byly a na plaMiroslav Píša ml.
více než měsíc k dispozici opakovaně vyvážené kátech.
předseda klubu
kontejnery, které budou přistaveny opět na jaře.

"A" tým: Při pohledu na tabulku je všem
hned jasné, jak Vysoká všechny své
soupeře válcuje a bez ztráty bodu vévodí
tabulce. Náš cíl je jasný, postup do I.B
třídy.
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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 k dispozici i v
ostatní dny, v době od 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
Web:
http://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.

Různé: Opakované krádeže v novostavbách. Drzost zlodějů roste. Přestože
veřejné osvětlení na západním svahu je již v provozu celou noc
a některé novostavby jsou již obydlené, stále dochází ke krádežím. Asi před měsícem byla v jedné novostavbě vytrhána ze zdí
kompletní elektroinstalace, minulý týden zloději odvezli již namontovaný bojler a drobné elektronářadí. Poslední případ byl v noci na čtvrtek
4.11.2010, kdy došlo ke krádeži HAKI lešení v ceně mnoha desítek tisíc korun.
Lešení bylo postaveno pouze několik hodin. Zloději museli přijet s dodávkou, lešení rozmontovat, naložit a v klidu odjet. Policisté uvítají jakékoliv informace, které by jim pomohly k rychlému dopadení pachatelů. Policii mohou občané kontaktovat na bezplatné lince 158.
Otevření mostu přes Labe je podle posledních informací stále avizováno na
pondělí 22.11.2010. Vjezd nákladních automobilů bude zakázán značkou „Zákaz
vjezdu nákladních automobilů hmotnosti nad 3,5 t“. Tyto dopravní značky
budou umístěny již na odbočkách silnic vedoucích k mostu, tedy u nájezdu z
„Hradubické silnice“ a na naší straně u budované truhlárny. Zemědělci, kteří hospodaří na pravém břehu Labe (část katastru Vysoké je na druhém břehu, je to
způsobeno tím, že při regulaci Labe v roce 1929 bylo koryto Labe narovnáno)
mohou zažádat o povolení přejezdu mostu na obecním úřadě.
JH

Svoz papíru v modrých pytlích probíhá vždy v pátek v níže
uvedených termínech, brzy ráno. Proto, prosím, připravte modré pytle s papírem na svozové místo již ve čtvrtek večer.
Nejbližší termíny mobilního sběru papíru v pytlích - v pátek
12.11. a 10.12.2010
Provoz nové zvoničky. Anketa o způsobu využití byla na
webu
obce
zveřejněna
téměř 5 týdnů.
Většina z hlasujících je pro
každodenní
zvonění.
To
zatím bohužel
zajistit nemůžeme, ale - jak jste si
možná všimli - díky
vstřícnosti paní Hany
Johnové se již pravidelně zvoní v neděli ve 12
hodin. Uvidíme, jak se
situace bude vyvíjet,
nainstalovat elektronické zvonění můžeme
vždycky.

Veřejná sbírka na povodně ve prospěch obcí stižených povodněmi - MORAŠICE a SOBĚTUCHY probíhala od úterý
14.9.2010 do pondělí 27.9.2010. Občané mohli přispívat do tří
pokladniček, které byly umístěny na obecním úřadě, na poště
a v prodejně potravin nebo bezhotovostně na zvláštní účet.
Vybralo se celkem 4.538 korun, které byly předány starostům
obou obcí. Tato částka mohla být vyšší, kdyby jednu pokladničku, umístěnou v prodejně potravin, někdo neukradl, a to asi hodinu před ukončením sbírky. Krádež jsme nahlásili Policii ČR, ale pachatel zřejmě nalezen nebude. Tímto děkuji Vám všem,
Připomínky k jízdním řádům.
kteří jste přispěli nešťastným lidem.
Jako každoročně se připravují noZároveň se omlouvám za to, že jsme
vé jízdní řády MHD. Prosíme tedy o Vaše konnedokázali pokladničky řádně zajistit
krétní připomínky k existujícím jízdním řádům
před bezohledným zlodějem, který
linek „18“ a „20“, a to do pondělí 15. listopadu
neváhal ukrást peníze určené pro dob2010. Připomínky posílejte, prosím, písemně či
ročinné účely.
Jiří Horák
E-mailem na adresu obecního úřadu.
JH

Sběr velkoobjemového odpadu - sobota 20. listopadu 2010
Patří sem : nábytek, matrace, koberce,
linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby,

•
•

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

kola, dveře, WC, umyvadla, plast. vany..
Nepatří sem: staveb. suť, komunál. odpad, pneumatiky, nebezpeč. odpad,...
Pro likvidaci nebezpečného
odpadu využijte služby
sběrného dvora na adrese:
Číslo 7/2010

Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů
990, 500 03 Hradec Králové,
tel: 495 540 040
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
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