Datum vydání 20.12.2012

Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 6/2012

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2012, vše dobré do roku 2013
∗ Tři králové ve Vysoké
∗ Obecní bál
∗ Tradiční I. a II.myslivecký ples (pořádá
MS Podlesí)

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Co přinesl rok 2012:
Výstavba nových rodinných domů pokračuje, byť trochu volnějším tempem. V
důsledku toho počet obyvatel opět vzrostl, z čísla 1313 ke konci předchozího roku
na současných 1358 občanů (+ 39 cizinců). Reálně však v naší obci žije o několik
desítek obyvatel více, protože bydlí v
dosud nezkolaudovaných nemovitostech
nebo se nepřihlašují k trvalému pobytu.
Máme zde několik domů, ve kterých trvale žije pouze jeden
člověk, dokonce v
jednom domě je
přihlášeno pouze
dítě v předškolním
věku.

Byla dokončena přístupová cesta na
kopec Milíř, včetně uložení elektrického vedení. Spodní část je ze zámkové
dlažby v délce 63 m a šířce 2,5m. Náklady ve výši cca 164 tis. korun byly hrazeny
z rozpočtu obce. Další část cesty je provedena jako chodník pro pěší a zahrnuje
celkem 100 schodů, vedle kterých je
upraven koridor pro kola. Práce ve velmi
náročném terénu, s velkým podílem ruční
práce, provedli kvalitně a důmyslně pánové Bohumil Danihelka a Josef Dostálek

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Ples zahrádkářů (pořádají zahrádkáři)
Dětský karneval (pořádají zahrádkáři)
Vítání občánků
Jarní společné bruslení
Velikonoční tvoření
Vzpomínková akce Barium
Jarní pingpongový turnaj
67. výročí tragických událostí konce II.
sv. války
Pálení čarodějnic u fotbalového hřiště
Výlet do Národního Divadla
Setkání rodáků a důchodců
Hry bez hranic 2012 (v Pohřebačce)
Dětský den u fotbalového hřiště
Vysocká pouť a nohejbalový turnaj
Vysocké posvícení a fotbalový zápas
ženatých proti svobodným

∗ FRISBEE TURNAJ na fotbalovém hřišti
∗ Drakiáda
∗ Rybí hody a taneční zábava (pořádal
hostinec U Salavců)

∗ Lampionový průvod strašidel
∗ Podzimní pingpongový turnaj
∗ Adventní tvoření a zpívání u vánočního
stromu - opět v sále U Salavců

Přibývání obyvatel
a domů s sebou
nese určitou anonymitu, takže opakovaně dochází k
různým krádežím podrobnosti uvnitř
zpravodaje. Přesto
si myslím, že Vysoká nad Labem
je „dobrou adresou“ a jménem
svým i jménem
zastupitelstva mohu říci, že se skutečně (na fotografii), oba zdejší rodáci. Náklady
snažíme o to, aby se tu nám všem žilo dosáhly částky 100 tis. korun, financování
zajistilo Sdružení pro obnovu rozhledny.
dobře.
Přehled nejvýznamnějších stavebních Jako každý rok se odehrálo množství
akcí jsme přinesli v minulém zpravodaji, kulturních, sportovních a společenských
takže jen připojím to, co proběhlo v závě- akcí, na nichž jsme se mohli potkat a
popovídat si se sousedy, mnozí z Vás se
ru tohoto roku:
i aktivně podíleli na organizaci:
Číslo 6/2012

∗ Mikulášská besídka
∗ Společné obecní bruslení
Kromě toho jsme se mohli pravidelně
vídat na fotbalových zápasech, při opékání makrel v hospůdce EDIK, v penzionu
Hubert při tématických akcích (dny mexické kuchyně,…), nebo při dobré muzice
(kapela DOKLOBOUKU,…), na Bowlingu
Hawaii na turnaji, v zasedací místnosti
OÚ (košíkaření, šperky z FIMA,…), ženy
chodí společně cvičit, zajímavé programy
bývaly v cukrárně U Milušky,...
Fotogalerie a komentář většiny akcí je k
dispozici na webových stranách obce.
Tímto si dovoluji popřát jménem zastupitelstva obce všem našim občanům
krásné a klidné prožití Vánoc v kruhu
svých nejbližších a v roce 2013 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Jiří Horák, starosta
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Poplatky v roce 2013
Výše poplatků je stanovena obecně závaznými vyhláškami č.1/2012 (v plném znění
na webových stranách obce nebo přímo na
obecním úřadě)
1. Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu. Tento poplatek se hradí v hotovosti na obecním úřadě, do konce března 2013. Výše plateb zůstává stejná jako v
roce 2012:
a) 380,- Kč na osobu a rok
b) 190,- Kč děti do 15-ti let a občané nad
70 let

Po zaplacení poplatku bude občanům vydáno potvrzení - samolepka pro rok 2013,
kterou nalepí na popelnici. Samolepka s
letopočtem 2012 platí pouze do 31. března
2013 !
2. Poplatek ze psů. Tento poplatek se
hradí v hotovosti na obecním úřadě, do
konce března 2013:
a) 50,- Kč za jednoho psa ročně
b) 75,- Kč za každého dalšího psa ročně
Známky pro nově evidované psy budou
vydávány bezplatně na požádání.
3. Poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku připojením na kanalizaci

KOMUNÁLNÍ ODPAD se vyváží 1x za dva
týdny, vždy ve čtvrtek. Noví obyvatelé mohou požádat o vydání popelnice na OÚ
(dle počtu osob v domácnosti: 1-2 lidé = 1
popelnice, 3-4 lidé = 2 popelnice, 5 a více
lidí = 3 popelnice)
Svozový kalendář je vyvěšen na úřední
desce a na webu obce. První letošní svoz
je ve čtvrtek 10. ledna 2013
SEPAROVANÝ ODPAD
Před rokem jsme zavedli pytlový sběr a
zrušili všechny barevné kontejnery, zůstaly
pouze kontejnery na sklo. Připomínám
základní pravidla:

• pytle všech tří barev - žluté s plasty,
červené s tetrapacky a modré na papír, připraví občané ve svozový den
ráno vedle popelnic

• pracovníci obce pytle odvezou a do

• papírové krabice či rozměrnější kartony
není třeba dávat do pytlů, stačí je převázat tak, aby se při manipulaci nerozsypaly a v den svozu přistavit k popelnici

• rozměrné plasty, např. rozbitou plastovou židli nedávejte do pytlů, ale přistavte
k popelnici
Nyní můžeme zavedené změny vyhodnotit.
Slibovali jsme si od nového systému zmizení nepořádku okolo kontejnerů, lepší
kontrolu nad množstvím i kvalitou odpadu
a zejména finanční úsporu. Vše se, myslím, povedlo, pro orientaci můžeme porovnat náklady na svoz za třetí čtvrtletí loňského a letošního roku:
3.Q 2011: 90.554,- Kč
3.Q 2012: 15.356,- Kč !!!
Přímá úspora se pohybuje ročně okolo
čtvrt milionu korun, k tomu lze započíst
ještě vyšší platby od společnosti EKOKOM
za lepší kvalitu vytříděného odpadu, v řádech desítek tisíc korun.

I díky této významné úspoře jsme mohli
celoročně sbírat BIOODPAD: zelené kontejnery jsou od jara do podzimu zdarma
přistaveny na pěti místech v obci a pravidelně vyváženy. Ze začátku jsme sice v
UPOZORNĚNÍ NA ČOUDÍCÍ KOMÍNY A PROSBA kontejneru nacházeli všelijaké druhy odpaJe jasné, že v zimních měsících je normální topit a du včetně stavební suti, ale pak už bylo
lze chápat i to, že leckdo volí nejlevnější způsob vše v pořádku.
poštovní schránky vloží prázdné pytle
systémem „pytel za pytel“. Pokud ve
schránce pytle nenajdete (stane se),
dostanete je na obecním úřadě.

topení, tedy tuhými palivy, místo drahého plynu. Na
druhou stranou je třeba pochopit, že zvolený způsob topení nesmí nikoho obtěžovat či dokonce být
v rozporu se zákonem. Veškeré provozované
komíny musí být součástí zkolaudované nemovitosti a musí mít platné osvědčení o bezchybném stavu a provozu, tedy „revize“ od kominíka. Rovněž použité topivo musí splňovat požadavky stanovené zákonem či jinými platnými
normami.

ELEKTROODPAD všeho druhu můžete
uložit zdarma v E-domku za prodejnou
potravin, a to ve středu před svozovým
čtvrtkem, v době od 15 do 17 hodin. Staré
elektrozařízení vybírají osobně pracovníci
obce a kontrolují jeho úplnost - pokud např.
v ledničce chybí kompresor, pak ji nemůžeme přijmout!
NEBEZP. A VELKOOBJ. ODPAD

Upozorňujeme, že v opačném případě toto může
být posuzováno jako porušení zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, případně jako přestupek
proti občanskému soužití, dle zákona č. 200/1990
Sb., a to se všemi důsledky včetně vysoké pokuty.

Obec organizuje jarní a podzimní sběr,
kdy občané obce se mohou zdarma zbavit
nepotřebných věcí. Kromě toho mohou
občané naší obce využívat sběrný dvůr
na adrese: Hradecké služby a.s., Bratří
Tímto prosíme občany o ohleduplnost, tedy o Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové.

to, že z Vašeho komína se bude nadále kouřit
jen v takové intenzitě, že to nebude obtěžovat
okolní sousedy.
JH

Prosba: prosíme občany, aby s platbou
poplatků vyčkali alespoň do poloviny ledna,
kdy proběhne uzávěrka pokladny a účetnictví za rok 2012. Do té doby od Vás nemůžeme platbu přijmout, resp. nemůžeme
ji zaevidovat do systému. Děkujeme! JH

Svozový plán pro rok 2013

Likvidace odpadů v obci
Většina druhů odpadů se v naší obci likviduje prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s., resp. Hradecké služby, a.s.

Poplatek je stanoven vyhláškou č. 6/2011
a je stanoven ve výši 13,50 Kč za m2
zhodnoceného stavebního pozemku. Platit
ho budou stavebníci, kteří se nově připojují
do kanalizace zakončené obecní ČOV.
Jedná se o jednorázový poplatek, platí
se buď v hotovosti na obecním úřadě
nebo bezhotovostně převodem na účet
obce. Platební výměr bude vystaven na
obecním úřadě.

Číslo 6/2012

týden
2.
4.
6.
8
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.

SUDÝ ČTVRTEK
datum
známka
žlutá
10.1.13
žlutá
24.1.13
žlutá
7.2.13
žlutá
21.2.13
žlutá
7.3.13
žlutá
21.3.13
žlutá
4.4.13
žlutá
18.4.13
žlutá
2.5.13
žlutá
16.5.13
žlutá
30.5.13
žlutá
13.6.13
žlutá
27.6.13
žlutá
11.7.13
žlutá
25.7.13
žlutá
8.8.13
žlutá
22.8.13
žlutá
5.9.13
žlutá
19.9.13
žlutá
3.10.13
žlutá
17.10.13
žlutá
31.10.13
žlutá
14.11.13
žlutá
28.11.13
žlutá
12.12.13
26.12.13

O
B
E
C
V
Y
S
O
K
Á
N
/
L

žlutá

Popis příjezdu do sběrného dvora:
Výpadovka směr Třebechovice p.O. Cca
200m za supermarketem Terno odbočit
vlevo ihned za autobusovou zastávkou do
areálu. Sběrný dvůr je na konci tohoto
areálu a příjezd k němu je označen.
SBĚR STARÉHO ŠATSTVA pořádá obec
ve spolupráci s Diakonií Broumov dvakrát
ročně, pytle na šatstvo poskytuje zdarma
obecní úřad. Podobně jako ostatní sběry je
i tento včas avizován ve zpravodaji, na
webu i jinými obvyklými způsoby.
Vážení občané, tímto Vám děkuji za
svědomité třídění odpadů, díky kterému
jsme se stali jednou z nejlépe separujících obcí v regionu a jsme uváděni jako
.
modelový příklad.
.
Jiří Horák, starosta
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Informace k volbám prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky se v souladu s
rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu
ČR uskuteční:
V pátek 11. 1. 2013 od 14 do 22 hod.
V sobotu 12. 10. 2012 od 8 do 14 hod.
Případné druhé kolo volby prezidenta se
uskuteční v termínu 25. 1. a 26. 1. 2013 ve
shodných časech jako v kole prvním.
Počet volebních okrsků v naší obci se
nemění, stále máme dva okrsky rozdělené
podle popisných čísel domů.

tu v obci Vysoká nad Labem.
Voliči bude umožněno hlasování poté, co
po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem. Pokud volič nepředloží volební komisi potřebné doklady, nebude mu hlasování umožněno!
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány
nejdéle 3 dny přede dnem voleb. Pokud
dojde k jejich poškození či ztrátě, dostane
volič náhradní sadu lístků přímo ve volební
místnosti. Zde také dostane úřední obálku
nutnou pro hlasování.

•

Volební okrsek č. 1: č.p. 1 - 220 Zasedací místnost obecního úřadu
obce Vysoká nad Labem

•

Volební okrsek č. 2: č.p. 221 - 613
Mateřská škola Vysoká nad Labem

Do šedé úřední obálky vloží volič pouze
jeden hlasovací lístek, který nijak neupravuje.

Právo volit prezidenta má každý občan ČR,
který nejdéle ve druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a je přihlášen k trvalému poby-

Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
může požádat obecní úřad o vydání volič-

Policie ČR upozorňuje na zloděje
V noci na středu 5.12.2012 v časných ranních hodinách došlo opět ke vloupání,
resp. k pokusu o vloupání, do 4 rodinných
domů v nové zástavbě. Zloději použili
osvědčený způsob - odvrtání plastových
oken či dveří. Domy leži v těsné blízkosti a
sousedí spolu zahradami či nezastavěným
pozemkem, jeden dům těsně sousedí s
lesem. Zloději zřejmě přijeli lesem přes
Roudničku a automobil nechali v lese. Poté
si připravili terén - prostříhali ploty, aby je
nemuseli přelézat a navrtali rámy oken
nebo dveří. Když si takto připravili průnik
do čtyř domů, začali je vykrádat. Naštěstí
je hned v druhém domě vyrušil bdělý maji-

Trocha obecní statistiky...
K datu vydání tohoto zpravodaje je k trvalému pobytu ve Vysoké nad Labem přihlášeno 1358 obyvatel (+39 evidovaných
cizinců), z toho 675 mužů a 683 žen.

ského průkazu, díky kterému lze volit i
mimo území obce, dokonce i v zahraničí.
Žádost o vydání voličského průkazu lze
podat v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů
přede dnem volby prezidenta (do 4. 1.
2013 do 16.00 hodin) na obecní úřad.
Osobně lze požádat o vydání voličského
průkazu do okamžiku uzavření stálého
seznamu (do 9. 1. 2013 do 16.00 hodin).
Volič může předem požádat obecní úřad
(ve dnech voleb přímo okrskovou volební
komisi) o možnost hlasování do přenosné volební schránky. Toto je možné
zejména ze zdravotních důvodů. V takovém případě vyšle volební komise dva své
členy s přenosnou volební schránkou
(„urnou“) k voliči domů.
Kompletní informace jsou k dispozici např.
na http://www.volby.cz/
JH

Policie ČR tímto prosí občany o pomoc:
všímejte si, prosím, neznámých lidí. Cokoli
podezřelého hlaste na linku 158, zkuste i
pořídit fotografie nebo obrazový záznam
podezřelých lidí nebo vozidel. Jako preventivní opatření se doporučují kvalitní dveře
a zámek, nejlépe v kombinaci s elektronic-

kým zabezpečovacím systémem, včetně
připojení na pult centrální ochrany bezpečnostní agentury. Nejlepší obranou je prevence - nemít doma peníze v hotovosti na
lehce přístupném místě. Dále je výbornou
prevencí pes (ovšem nikoli doma na gauči,
ale venku), prý dobře funguje i jednoduché
svítidlo s infračidlem, které se rozsvítí při
pohybu.
Ví c e
i n f or m ac í
n a př . :
www.barahk.cz , (agentura BARA „hlídá“
ve Vysoké minimálně 10 domů vč. obecního úřadu a klubovny u hřiště) případně i na
obecním úřadě.
.
Tímto jménem vedení obce děkujeme
ostražitému občanovi, který zřejmě
svým zákrokem zabránil dalším krádežím.
JH

Nejčastějším ženským jménem u nás v
obci je Jana (33), Tereza (22), Lucie,
Hana (21), Eva (19) a Helena (15). Muži se
nejčastěji jmenují Jan (52), Jiří (43) , Pavel
(41), Josef (38) a Petr (37)

V oblasti příjmení jasně vítězí Novotný
(Novotná), těch máme u nás 29. Dalším
nejčastějším příjmením je Krátký - 15,
Salavec a Košťál - 13, Kučera - 12, Kulhánek - 10, Stašák - 10.
JH

tel, který dokonce několikrát vystřelil do vzduchu z legálně držené
pistole. Zloději pak utekli směrem do lesa.
Policie ČR toto důkladně vyšetřovala a
podařilo se na místě zajistit i nějaké stopy
(na rozdíl od minulých vloupání, zřejmě
díky vyrušení).

V průběhu roku se do obce přistěhovalo 86 lidí, 34 se odstěhovalo. Proběhlo 18 sňatků a 6 rozvodů, bylo
uzavřeno 1 registrované partnerství.
Narodilo se celkem 17 dětí a zemřelo 11 našich spoluobčanů.
V obci žije 23 lidí starších 80 let, z
toho 11 mužů a 12 žen.
Nejstarším obyvatelem je paní PhDr.
Eva Pellarová, která v v červnu 2012
oslavila krásné 103. narozeniny!
Ve věku nad 90 let máme v obci
pouze ženy, a to: paní Vlasta Ribišarová (97 roků), paní Růžena Krámová (93 roků), paní Marie Baladová
(91 roků) a paní Jara Alterová (90
roků).
JH
Číslo 6/2012
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Tuto krásnou fotografii z roku 1922 nám poslala paní Alice Dušková. Je na ní dům rodiny Mikoláškových, později
Pucákových - pro lokalizaci si všimněte pomníku v pravé části. Na fotografii Jsou (zleva v tmavším oblečení)
Emilie, Jarmila a Anna Mikoláškovy. Zajímavý je nápis (zvětšeno) - knoflíkářství bylo tehdy velmi rozšířené. JH

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

Různé:
• Dne 17.12.2012 byla podepsána smlouva s novým nájemcem klubovny u hřiště.
Je jím paní Petra Kulhánková, tel.: 604 565 812, p.kulhankova@seznam.cz, která se
tímto stává i správcem hřiště. Slavnostní otevření klubovny a sportbaru se plánuje
na čtvrtek 27.12.2012, od 17 hodin. Na čepu bude Plzeň a Svijany, k jídlu domácí
uzené, klobásky a další dobroty. Srdečně zveme k návštěvě!
• PŘEDVÁNOČNÍ BRUSLENÍ se koná v neděli 23. 12. 2012 od 14 do 15 hodin,
na vedlejší ledové ploše ČEZ Stadionu v Hradci Králové (hala II.). Odjezd autobusu z
Vysoké nad Labem v 13:30 hod od točny (zastávky jako obvykle), odjezd z HK od
zimního stadionu v 15:15 hod. Doprava i ledová plocha pro Vysočáky zdarma!
• Hlas zvonu z nové obecní zvoničky můžete slyšet po celý Advent, každý den v 18
hodin, a to až do úterý 1.1.2013.
• Koeficient daně z nemovitostí pro rok 2013 je rozhodnutím zastupitelstva obce
stanoven na nejnižší možnou hodnotu, tedy 1,0 ve všech kategoriích nemovitostí.
Nevyužíváme tedy zákonnou možnost navýšení až na pětinásobek.
JH

Do Vašeho diáře...
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.

• IV. Vysocký bál

Pátek 11.1. od 20 hodin v sále restaurace
U Salavců. Předprodej vstupenek na
obecním úřadě, tel 495580130.

Tříkrálová sbírka ve Vysoké nad
Labem je tradiční akce pořádaná Charitou ČR, kdy koledníci vybírají prostředky na pomoc lidem v nouzi u nás i
v zahraničí.

• 1. myslivecký ples

Sobota 26.1.od 20 hodin v
sále restaurace U Salavců.
Předprodej vstupenek u
pana Fr. Salavce, č.p. 194
• 2. myslivecký ples

Ve Vysoké nad Labem budete Sobota 2.2.od 20 hodin v
moci koledníky potkat v sobotu 5. sále restaurace U Salavců.
ledna 2013.
.

Předprodej vstupenek u pana Františka
Salavce, č.p. 194
• Ples zahrádkářů

Pátek 15.2.od 20 hodin v sále restaurace
U Salavců. Předprodej vstupenek u pana
Ulricha, č.p. 158, tel.: 495580261.
• Dětský karneval
Neděle 17.2. od 14 hodin v sále restaurace U Salavců. Akci jako každoročně
organizují zahrádkáři.
• Vítání občánků

Sobota 2.3. od 15 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
JH

Podr obnější i nf ormac e o
s bírc e
získ át e
na
http://www.charitahk.cz nebo na tel.: 774 836 276.
JH

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY:

Co možná nevíte...

Ve dnech 24. - 25. listo2012 proběhl
obecní úřad je uzavřen z důvodu v Bělči nad Orlicí 12.
čerpání dovolených
ročník závodu psích
spřežení Hradecký mid
• St 2.1.2013 otevřeno 8 - 16 hod
2012. Letošní závod byl
• Čt. 3.1.2013 a Pá 4.1.2013 obecní zároveň midovým a
úřad je uzavřen z důvodu čerpání sprintovým mistrovstvím
České republiky na sudovolených
chu. Celkem se Hradeckého midu zúčastnilo 161 závodníků – 59 na midové trati, 90
na spintové a 12 v kategorii pro příchozí. Sprintová trať měřila
6,21 km a midová 22,6 km. V katergoii Mid B (musher + 3-6
psů) mistrovství České republiky se na třetím místě umístil místní borec Pavel Mazánek, který se úspěšně věnuje
tomuto sportu již řadu let.
JH

• Čt 27.12.2011 a Pá 28.12.2012 padu

Péče o zvěř v době nouze
Prvořadou povinností myslivců je pečovat
o volně žijící zvěř v době nouze, a to
zejména v zimních měsících. K tomuto
účelu jsou v honitbě zřízena myslivecká
zařízení v podobě krmelců, zásypů, lizů
apod. V krmelcích zakládáme dostatek
kvalitního vojtěškového sena, případně
jadrné krmivo (oves, ječmen, kukuřice).
Dávky jadrného krmiva se už v tuto dobu
postupně snižují, protože zažívací trakt
spárkaté zvěře je již v odpočinku a dochází
ke zpomalení metabolizmu. Nadměrné
množství energeticky bohatého krmiva
není zažívací trakt v tomto období schopen
zpracovat. Pro toto období se doporučuje

podávat oves a plody lesních dřevin
(žaludy, kaštany a bukvice). Ke krmení
zvěře se nehodí pšenice, neboť lepek v ní
obsažený vytváří v trávicím traktu spárkaté
zvěře (srnčí) závažné poruchy, které mohou vést až k úhynu.
Jistě někoho napadne, proč Vás seznamuji
s touto problematikou. Množí se případy,
kdy se jistě v dobrém úmyslu objevují v
korýtkách různé potraviny (chleba, rohlíky
či dokonce sladké pečivo a jiné). V blízkosti tohoto krmelce pak byla nalezena uhynulá srna v plné kondici s přeplněným trávicím traktem. Nedávejte, prosím, lesní
zvěři do krmelců staré pečivo - můžete
je tím i zabít! Lesní plody, zvláště kaštany, je třeba nesypat do korýtek, ale volně
Číslo 6/2012

poházet okolo krmelce, protože kaštan
navlhne a zvěř jej ráda bere.
Jsou případy, kdy nám myslivcům a především zvěři, chtějí spoluobčané pomoci, ale
jsou i případy, kdy nám někdo zničil krmelec. Asi pro pár korun, které dostal za plechovou střechu tohoto zařízení. Děkuji
všem spoluobčanům, kteří pomáhají myslivcům a především zvěři překlenout zimní
období. Nemusí to být třeba nějaké krmení, ale pomůžete i tím, že zvěř nebude
rušena od krmelců nebo zimních stávanišť.
Vždyť časté rušení zvěři v zimě neprospívá. Přichází o energii, tukové zásoby, stresuje se, což má za následek zvýšené riziko
úhynu.
.
Jiří Červinka, myslivecký hospodář
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