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Obec Vysoká nad Labem
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Uvnitř najdete:

Dostali jsme dotaci na rozhlednu, letos budeme stavět!
Obec Vysoká nad Labem ve spolupráci
s Občanským sdružením pro obnovu rozhledny se již několik let snaží o obnovu
historické rozhledny na vrcholku kopce
Milíř, v severovýchodní části obce. V roce
2011 byly dokončeny základy, vloni jsme
upravili přístupovou cestu a letos chceme
rozhlednu dokončit.
Dosud jsme proinvestovali více než
700 tisíc korun (v
základech je 300
tun betonu a 7 tun
oceli!),
z
toho
téměř 400 tisíc
korun byl příspěvek Královéhradeckého kraje, 200
tisíc korun přidala
obec a zbytek byly
příspěvky od drobných
sponzorů,
zejména
občanů
PŮVODNÍ ROZHLEDNA
obce Vysoká nad
ROK 1943
Labem.
Členové
občanského sdružení přidali nemalý podíl
vlastní práce.
O dotaci na rozhlednu jsme žádali již dvakrát, v roce 2010 a 2011, marně. Žádné
peníze jsme nedostali, na rozdíl od některých ryze komerčních projektů (v blízkém
okolí je to např. dostavba hotelu U Zezuláků nebo Park Golf Club Hradec Králové),
což je podle mého názoru úplným popřením smyslu dotační politiky. Ale nenechali
jsme se odradit, zažádali jsme potřetí a
náš projekt byl vyhodnocen jako třetí
nejlepší v ČR! Na dokončení rozhledny
dostaneme od Státního zemědělského
intervenčního fondu 1,5 milionu korun!!!
Tato částka je sice významná, ale stačí tak
na polovinu stavby. O dalších penězích

budeme jednat s Královéhradeckým krajem a dalšími partnery.
V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na dokončení stavby rozhledny
- nadzemní části a zpevněných ploch okolo. Vybraný dodavatel zahájí stavbu po
uzavření smlouvy - odhadujeme v polovině
roku 2013.
Tímto chci velmi poděkovat všem sponzorům - bez Vás bychom rozhlednu nikdy
nepostavili! Zejména na počátku projektu,
kdy jsme pracně získávali potřebná povolení a vyjádření, bylo nutné platit kolky, geometrické plány, poplatky za vynětí z lesního fondu atd.
Ještě jednou děkujeme všem příznivcům
a přátelům, kteří nás jakkoli podporovali
finančně i morálně na celé té dlouhé cestě,
od myšlenky, přes získání stavebního povolení, až po vlastní stavbu. Máte velkou
zásluhu na tom, že po více než 60 letech
bude nad Vysokou opět stát rozhledna!
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Základní data:
• Vyhlídkový ochoz ve výšce 25 m
• Dřevěná, kovové prvky
• Trojboká, šestiboký ochoz
• Zděné zázemí s občerstvením, dvě vyhlídkové terasy
• Investorem je obec Vysoká nad Labem
• Projektantem je ARCHaPLAN s.r.o.
Stavba bude realizována na p.p.č. 1270 v
k.ú Vysoká nad Labem, na okraji lesa nad
obcí, na vrcholku kopce Milíř, v nadmořské
výšce 284,5 m.n.m,
souřadnice GPS:
y = 641685,04, x = 1048480,03.
Vzhledem k tomu, že Vysoká nad Labem
leží na křižovatce značených turistických

Opatovický kanál má letos 500 let!
Možná všichni nevíme, že na hranicích
katastru naší obce začíná jedna z nejvýznamnějších technických památek regionu
a unikátní doklad šikovnosti našich předků.
Opatovický kanál, řečený také „halda“ slaví
letos pětisté narozeniny.
JH
Umělý vodní tok s délkou cca 35 kilometrů
a průměrnou hloubkou 1,5 metru postavil
pro Viléma z Pernštejna rytíř Kunát z
Dobřenic, dílo bylo dokončeno roku
1513 postavením mohutného jezu u
Opatovic, zpátky do Labe ústil za Semínem. Koryto kanálu bylo v celé své délce,
a to zejména ve své dolní části, kde je

cest a cyklotras,
rozhledna se brzy
stane vyhledávanou
turistickou
atrakcí
celého
regionu. Rozhledna bude i významnou
dominantou
první etapy plánované cyklostezky
„Mechu a perníku“
mezi
Hradcem
Králové a Pardubicemi, která je součástí mezinárodní
Labské stezky a
vede od pramenů
Labe až do Hamburku.
JH

Do Vašeho
diáře...

písčité podloží, vyplněno jílem. Po celém
severozápadním území Pardubického panství, jímž protékal kanál, bylo v tu dobu
rozseto na 230 rybníků, z nichž byla většina napájena právě uměle zbudovaným
korytem. Kromě toho poháněla voda v
kanálu okolo 30 mlýnů a jiných zařízení,
včetně malých vodních elektráren.
Podobu dnešního Opatovického kanálu
pak dotvořily dva zásahy, vzdálené od
sebe více jak sto padesát let. Prvním z
nich byla pozemková reforma Marie Terezie a Josefa II., při níž bylo mnoho rybníků přeměněno na ornou půdu a jejich
Číslo 2/2013

NOVÁ ROZHLEDNA
ROK 2013

počet tak postupně do poloviny 19. století
klesl na 113. Druhým zásadním zásahem
pak byla v druhé polovině padesátých let
20. století výstavba elektrárny v Opatovicích, kdy se zcela změnil vtok kanálu
a jeho průtočnost. V 50. a 60. letech pak
byla také postupně likvidována rozličná
technická zařízení od strojních mlýnů až po
vodní elektrárny (dodnes zůstaly částečně
funkční jen tři), a naopak po celém jeho
toku byly budovány závlahové stanice. JH
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Do Vašeho diáře aneb seznam akcí a událostí v první polovině roku 2013
• Čarodějnice

Úterý 30.4. od 16 hodin u fotbalového hřiště ve Vysoké nad Labem
Přijďte se pobavit na tradiční slet čarodějnic! Občerstvení zajištěno, pro děti bude
připraven program. Velká hranice se zapálí
v 19 hodin.
• Vzpomínková akce u pomníku

Úterý 7.5. od 17 hodin u pomníku nad obcí
Připomínka čtyř občanů obce, kteří byli
spolu se šesti Rusy dne 7. května 1945
zastřelení německými vojáky.

bowlingové herny Hawaii. K tanci a poslechu hraje DOKLOBOUKU, vstupné 40
korun, předprodej přímo v herně od 1.5.

• Muzikál Děti Ráje

Pátek 7.6. od 19 hodin, Praha - Výstaviště,
GoJa Music Hall. Cena vstupenky 699
korun, předprodej na OÚ. Máme pěkná
místa: 2 - 5 řadu přímo uprostřed hlediště.
Odjezd autobusu 16,30 hod a návrat cca
23,30 hod. Doprava zdarma.

• Zájezd dětí s rodiči do pražské zoo

Sobota 18.5. Odjezd autobusu v 8 hodin
z Vysoké, odjezd z Prahy v 17 hodin. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě,
u paní Marečkové nebo u paní Dymákové.
• Dětský den

• Hry bez hranic v Praskačce

Sobota 1.6. od 14 hodin na fotbalovém
hřišti. Program bude upřesněn.

Sobota 8.6. od 13 hodin v Praskačce.
Program bude upřesněn.

• Přednáška MUDr. Ladislavy Harrero-

• Vysocká pouť

vé a Doc. MUDr. Jana Harrera

• Country večer na bowlingu

Sobota 11.5. od 18 hodin na zahrádce

vé faktory + operace srdce.

.

Sobota 29.6. od 13 hodin u fotbalového
hřiště.Program bude upřesněn.
JH

Středa 5.6. od 18 hodin v klubovně u fotbalového hřiště. Téma: infarkt, příčiny, riziko-

Sběr hliníkového odpadu jako pilotní projekt - pytel zdarma do schránek
Naše obec je dlouhodobě hodnocena jako spolupráci v následujícím projektu:
jedna z nejlépe separujících obcí v regionu.
SEPARACE HLINÍKOVÉHO ODPADU
Proto byla oslovena s žádostí o účast v pilotV OBCI VYSOKÁ NAD LABEM
ním projektu sběru tenkostěnného hliníkové• každá domácnost dostane do schránky
ho odpadu.
speciální 40 litrový pytel určený pro hliníJe známo, že výroba hliníku je energeticky
kový odpad - rozdává se spolu s tímto
velmi náročná a zatěžuje životní prostředí.
zpravodajem!
Proto je velmi žádoucí pokusit se jeho o
• Po dobu jednoho měsíce, resp. dvou
separaci z běžného komunálního odpadu.
svozů, do tohoto pytle bude ukládat určePo dohodě s firmou Marius Pedersen a.s.
né druhy separovaného odpadu
která pro nás zajišťuje sběr a svoz odpadů,
bychom chtěli občany naší obce požádat o • Ve čtvrtek 16.5.2018 budou tyto pytle
svezeny spolu s ostatním odpadem
Pronajmeme prostory bývalé
Cukrárny U Milušky včetně vybave- Tímto si dovolujeme Vás požádat o důsledné třídění tohoto materiálu tak, abychom
ní. Prostory jsou vhodné ke zřízení
měli reálná data pro případné další kroky.
cukrárny, kavárny, pivnice apod.
Bližší informace na tel: 602 405 870

Co se sbírá:
• Víčka od jogurtů, smetánek do kávy
• Plechovky od nápojů
• Šroubovací uzávěry od skleněných lahví
• Obaly od paštik či buchet
• Alobal, obaly od čokolády

Nesbírá se:
• Zavařovací víčka
• Znečištěné obaly od chemikálií
• Obaly od laků na vlasy

Rozpis zápasů FK Vysoká n/L

MUŽI "A"
DATUM DEN

13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
8.5.
11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
9.6.
15.6.
22.6.

So
So
So
So
St
So
So
So
So
Ne
So
So

SOUPEŘ

FC Vrchlabí "A"
TJ Dobruška "A"
FC Kostelec nad Orlicí "A"
Sokol Roudnice "A"
FK Chlumec nad Cidlinou "A"
SK Třebechovice "A"
Spartak Police nad Metují "A"
SK Sparta Úpice "A"
FK Černilov "A"
SK Přepychy "A"
SK Bystřian Kunčice "A"
TJ Ohnišov

SOUPEŘ

KDE

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

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

ČAS

KDE

14.4.

Ne Spartak Kosičky

10:00

VENKU

21.4.
27.4.
5.5.
12.5.
25.5.
2.6.

Ne
So
Ne
Ne
So
Ne

10:00
9:30
10:00
10:00
10:00
14:00

DOMA
VENKU
DOMA
DOMA
DOMA
VENKU

Sokol Nepolisy
SK Smiřice/Slavoj Předměřice
Sokol Lhota pod Libčany
Sokol Malšova Lhota
Sokol Smidary - Červeněves
Sokol Stěžery/AFK Probluz

JARO 2013

MUŽI "B"
ČAS

ŽÁCI
DATUM DEN

JH

DATUM DEN

13.4.
21.4.
28.4.
4.5.
26.5.
2.6.
8.6.
15.5.
22.6.

So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
So
So
So

SOUPEŘ

Sokol Hořiněves
TJ Dolany
SK Neděliště
AFK Probluz "B"
Sokol Cerekvice
FK Černilov "B"
Sokol Dohalice "B"
Sokol Jeníkovice
SK Třebechovice "B"

FK Vysoká zdraví
všechny fanoušky
vysockého
fotbalu na začátku jarní sezony!
Plány pro jaro 2013 :
• A tým - udržení postavení

v horní polovině tabulky
1.A třídy
• B tým - postup do III.třídy
• Žáci - rozšíření kádru a

především radost z fotbalu
Číslo 2/2013

ČAS

KDE

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

VENKU
DOMA
DOMA
VENKU
DOMA
VENKU
DOMA
VENKU
VENKU

a dobré party kluků
Uvítáme nové žáčky do našeho oddílu - trénink každý
čtvrtek od 16 hod.
Hledáme kvalitního trenéra
pro naše žáky. Pokud jste to
právě Vy, kontaktujte nás:
info@fkvysoka.cz
Zveme všechny příznivce
a sportovce na naše utkání!
Martin Kolomý
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Z historie obce aneb poklady z archivu
Minulý měsíc jsem strávil několik příjemných chvil ve státním archivu pročítáním
zápisů ze zasedání obecní rady obce Vysoká nad Labem. Rád se s Vámi podělím
o krásné zápisy, které svědčí o tom, že
práce zastupitele či radního nebyla nikdy
jednoduchá. Kvůli autenticitě ponechávám
původní přepis bez jakékoli korektury. JH
Zápis sepsaný při schůzi obecní rady konané dne 10. prosince 1938 v místnosti
obecního úřadu.
Přítomni p. Šotola Boh., Vavřina Jan, Jeník Frant. a Šejvl Frant.
Přítomný p. Beránek stěžuje si, že ze školní zahrady odcizil syn p. Nováka Albína
štěpy. Přítomný p. Novák prohlašuje, že o

ničem neví, ale syna za to potrestá. Obecní rada dohlédne též, aby otec synovi udělil
důtku a aby se toto vícekráte neopakovalo.
Mazura Frant., hajný, udal na obecním
úřadě, že jsou na Milíři okousány třešně od
koz, které tam pásli hoši: Dvořáku, Trubaču a Krpatu. Přítomni otcové p. Dvořák a p.
Trubač prohlašují, že o tom nevědí, ale
pochybují, že to udělaly jejich kozy. Pan
Jeník navrhuje, aby obec ihned je potrestala. Pan Šotola Boh. navrhuje, aby se vyčkalo do jara a v případě, že štěpy zajdou
by je potom teprve obec potrestala. Toto
odhlasováno většinou hlasů.
Jednání s p. Jakoubkem a druhými přizvanými, kteří jezdí po veřejné cestě a nemo-

hou zahnouti u příčnice. Pan Jakoubek byv
vyzván starostou obce prohlašuje, že povolí přejezd přes roh jeho pole v případě,
když na druhé straně druhý soused povolí
takový nadjezd tj. p. Jeník. P.Jeník prohlašuje, že povolí každému přejeti přes svůj
roh, když někdo pojede do lesa. Ježto pan
Jakoubek nechce dobrovolně přistoupiti
k tomu, aby si mohl ten, který na své pole
tamtudy jeti musí přijeti přes jeho roh pole,
usnáší se obecní rada, že každý si může
po cestě přejeti a jestliže pan Jakoubek
bude poškozen, vyřídí si se škůdcem věc
tu sám třeba i soudně a obec nemá s tím
nic společného.
Pan Jeník Fr. žádá, aby při jeho straně
nikdo nejezdil po nácestkách, ježto jeho
stranu si udržuje v pořádku. Pan Kujal se
dotazuje, kdo má právo na trávu na té cestě. O tom nebylo rozhodnuto.
JH

Cyklostezka „mechu a perníku“: probíhají jednání s vlastníky pozemků
Snaha propojit dvě sousední velká města
cyklostezkou není nová. Čas od času se
„oprášila“ zejména před komunálním volbami a pak se opět mnoho nedělo.
Změna (snad) nastala na jaře roku 2012,
kdy byl založen Dobrovolný svazek obcí
Hradubická labská (dále DSO), právě za
účelem realizace cyklostezky, která by
propojila Hradec Králové a Pardubice.
Hlavní náplní jeho činnosti je tedy získání
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tuto stavbu, následně pak realizace
stavby. Pro úplnost informací připomínám,
že tato stezka je součástí mezinárodní
Labské stezky, od pramenů Labe až do
Hamburku.
DSO sdružuje 8 obcí, po jejichž katastrech
plánovaná cyklostezka povede: Hradec
Králové, Vysoká nad Labem, Bukovina nad
Labem, Dříteč, Němčice, Staré Hradiště,
Ráby a Pardubice.
Orgány DSO jsou: valná hromada a výkonný výbor. Statutárním zástupcem je výkon-

ný ředitel, Ing. Jiří Horák, starosta obce
Vysoká nad Labem.
V současné době probíhají jednání s vlastníky pozemků. Cyklostezka je projekčně
rozdělena na 4 etapy, přičemž etapa Hradec Králové - Vysoká nad Labem je asi
nejblíže k vydání územního rozhodnutí.
Projekt se trochu zdržel, protože na katastru Třebeš nebylo možno získat souhlas
několika vlastníků pozemků. Projektant
proto musel překreslit trasu tak, aby se
vyhnul pozemkům, jejichž majitelé nesouhlasili se stavbou anebo (minimálně v jednom případě) byli v zahraničí a neměli
jsme na ně kontakt.
Základní data:
Začátek stezky bude navazovat na cyklostezku u Fakultní nemocnice v Hradci Králové, pod soutokem Labe a Orlice.
Konec stezky je v místě napojení na dokončenou cyklostezku Pardubice – Ráby
pod Kunětickou horou.

Celková délka navržené cyklostezky je cca
18,5 km, šířka je 3m, asfaltový povrch +
0,5m krajnice.
Akce je projekčně rozdělena na 4 etapy,
které je možno řešit samostatně. Hodně
bude záležet na tom, zda se dohodneme s
vlastníky pozemků.
Etapa č.1: Hradec Králové – Vysoká nad
Labem v délce 6,228 km včetně napojení
obce Vysoká nad Labem v délce 0,725 km
Etapa č.2: Dříteč – Ráby v délce 4,649 km
a objezd obce Brozany v délce 0,283 km
Etapa č.3: Vysoká nad Labem – Bukovina
nad Labem v délce 4,047 km včetně napojení obce Bukovina nad Labem podél budoucí R35 na III/298 10 v délce 0,385 km
Etapa č.4: Bukovina nad Labem – Dříteč v
délce 3,797 km včetně druhého napojení
obce Bukovina nad Labem spojovací cyklostezkou v délce 0,650 km.
Info: http://hradubickacyklostezka.cz/ JH
je na baterie, po oddálení částí od sebe se
spustí siréna.

Beseda s Policií ČR - doporučení pro občany
Beseda s Policií ČR proběhla ve středu 13.3.2013
v zasedací místnosti obecního úřadu. Téma bylo velmi aktuální: vykrádání domů a
možnosti ochrany či prevence. Přestože v
loňském roce bylo v naší obci navštíveno
skupinou zlodějů („odvrtávačů“) asi 7 rodinných domů, zájem o tuto přednášku byl
ostudně malý. Tři kriminalisté besedovali s
celkem pěti (!) občany, nejdůležitější informace jsou asi následující:

„plusy“: poškození nemovitostí je minimální
(žádné dveře rozštípané sekyrou) a zatím
nikdy nedošlo k násilí.

Dobře organizovaná skupina zlodějů operuje již několik let v celé ČR, dopadení
zlodějů je velmi obtížné, protože kradou
pouze peníze v hotovosti, případně šperky.
Způsob provedení krádeží je stále stejný,
po odvrtání okna potichu vniknou do domu,
poberou co mohou a zase potichu odejdou.
Obyvatel domu spící ve vedlejší místnosti
jim vůbec nevadí. Jsou to „profesionálové“
vybavení moderní technikou, což má dva

Zakoupit „magnety se sirénou“ a umístit je
na okna či dveře. Jedná se o jednoduché
zařízení, které reaguje na otevření okna či
dveří hlasitým pískáním v intenzitě až 80
decibelů. K dostání je údajně zcela běžně
v elektře či hobbymarketu a stojí do dvouset korun. Samotnou instalaci zvládne
každý, zřejmě se to nalepuje, jedna část na
okno a druhá na rám. Celé zařízení pracu-

Nejlepší obranou je prevence:
Zatažené žaluzie - zloděj pak nemá přehled o dění v domě, navíc nevidí na kličku
okna a to mu ztěžuje otevření.
Na kličky oken a dveří namontovat západky, které znemožňují otevření. Jsou běžně
ke koupi, stojí okolo stokoruny.

Číslo 2/2013

Dobrý preventivní účinek má i světlo s
pohybovým čidlem, které reaguje rozsvícením na pohyb okolo domu. Pořídíte ho opět
za několik stokorun v kterémkoli hobbymarketu, nevýhodou je nutnost přívodu
elektřiny.
Výbornou prevencí je samozřejmě pes,
pokud ovšem nespí v ložnici spolu s majitelem.
Komfortnější řešení mohou jistě nabídnout
specializované
agentury
(např.
www.barahk.cz či www.defendit.cz).
Nejlepším řešením je zvolit kombinaci několika výše uvedených opatření.
Policie prosí občany o spolupráci: všímejte si, prosím, neznámých či podezřelých lidí a ihned volejte linku 158. Budeme vděčni za jakoukoli informaci, která
by mohla vést k dopadení zlodějů. JH
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Obecní úřad Vysoká nad Labem RŮZNÉ: V noci na sobotu 13.4.2013 opět došlo k pokusu o vykraÚřední 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 11:30
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.

Sportovní areál 2013
Sportovní areál zahrnuje fotbalové hřiště,
víceúčelové hřiště a klubovnu, skatepark,
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.
Krátká rekapitulace:
1) fotbalové hřiště je využíváno téměř výhradně fotbalisty FK Vysoká nad Labem, po dohodě lze domluvit pronájem
hřiště nebo jeho části na obecním úřadě
2) víceúčelové hřiště mohou občané obce
využívat ZDARMA (podmínkou je, že na
hřišti bude alespoň polovina vysočáků).
Rezervace probíhají on-line, vstup do
aplikace je na www.vysoka-nadlabem.cz v sekci SPORTOVNÍ AREÁL.
Tamtéž jsou uvedeny i podrobné pokyny. Provozní doba je od 14 do 22 hodin
ve všední den a od 10 do 22 hodin o
víkendech.
3) Občerstvení v klubovně u fotbalového
hřiště je otevřeno: středa - neděle od 17
hod. do 22 hod. (dle dohody ) + při akcích a fotbalových zápasech. V případě
pěkného počasí bude otevřeno i v pondělí a v úterý, a to rovněž od 17 hodin.

dení několika rodinných domů. Dvě vloupání proběhla úspěšně,
odcizena byla větší částka peněz a šperky. Způsob provedení je
vždy stejný: navrtání rámu dveří nebo okna, rychlé a tiché prohledání přízemí,
odcizení zejména peněz v hotovosti a bezhlučný odchod. Poprvé však došlo k
určitému zlepšení, protože většina pokusů o vniknutí do domů byla neúspěšná. V
ulici Na Vinici těsně pod lesem si zloději předem prostříhali ploty u tří rodinných
domů, ani do jednoho se však nedostali, protože majitelé měli domy zabezpečené.
Další pokus o vniknutí skončil jen u navrtání dveří a u dalšího domu zloději zničili
světlo s infračidlem, což vzbudilo majitele, který je zřejmě vyplašil. Takže celkové
skóre: ze 7 napadených domů byly úspěšně vykradeny jen dva. To je jistě další
argument pro instalaci zabezpečení domů - viz předchozí strana zpravodaje. JH
Knižní bazar proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu, a to od pondělí 22.
dubna, po celý týden. Více než tisícovka knih vyřazených z obecní knihovny i z několika soukromých knihoven bude k ZDARMA k rozebrání. Přijďte si vybrat!
JH
VYSOCKÝ BABINEC. V dubnu se sešlo
poprvé neformální sdružení dívek, žen
a babiček s názvem „Vysocký babinec“
Setkávat se budou každou první středu
v měsíci v klubovně u fotbalového hřiště
v 18 hodin, Jsou zvány všechny ženy na
kávu, popovídání a získání spousty nových nápadů a informací. Pravidelně
chtějí připravovat pro obec přednášky
na různá atraktivní témata ( cestopisná,
sociální i medicínská), ale i ukázky kosmetiky nebo z gastronomie.
Na 5.6.2013 od 18 hodin připravily před-

nášku manželů Harrerových (kardioložka
a kardiochirurg) na téma „Srdeční infarkt,
příčiny, příznaky a rizikové faktory" a
"Operace srdce“, na kterou jsou zváni
všichni, kdo se chtějí dozvědět mnoho
zajímavých informací k této problematice
Pro děti k „Svátku dětí„ připravily na
18.5.2013 (sobota) autobusový zájezd s
rodiči do ZOO v Praze. Odjezd autobusu
v 8 hodin a odjezd z Prahy cca 16,30 –
17 hodin (dle dohody). Zájemci se mohou hlásit na OÚ, u paní Marečkové nebo u paní Dymákové.
M. Marečková

4) Klubovnu si lze i pronajmout pro soukro6) hřiště pro plážový volejbal se nijak neremou akci, například pro oslavu narozezervuje ani nezamyká, zatím spoléháme
nin, a to s občerstvením nebo i bez obdo to, že se uživatelé dohodnou.
čerstvení. Konkrétní termín lze dohod7) dětský koutek s pískovištěm je volně
nout se správcem nebo na obecním
přístupný veřejnosti. Upozorňujeme
úřadě, volné termíny budou pro přehledrodiče, že obec nenese odpovědnost za
nost zveřejněny na webu obce. Podmínpřípadné škody způsobené nesprávným
ky pronájmu jsou stanoveny písemně a
užíváním herních prvků!
jejich akceptování je nutno potvrdit podDalší podrobnosti na webu obce, na obecpisem textu, který je k dispozici na
ním úřadě nebo u správce hřiště, kterým je
obecním úřadě i u nájemce klubovny.
paní Petra Kulhánková, tel.: 604 565 812,
Další podmínkou je to, že v době konání
E-mail: p.kulhankova@seznam.cz
JH
fotbalových zápasů musí být klubovna
volná a plně k dispozici pro návštěvníky
fotbalu, a to minimálně jednu hodinu Poradna pro lidi v tísni
před utkáním a jednu hodinu po ukonče- Máte problém s dluhy?
Řešíte majetkové vypořání zápasu.
5) Skatepark je volně přístupný, provozní
řád je viditelně umístěn. Upozorňujeme,
že jeho užívání je na vlastní nebezpečí,
obec nenese zodpovědnost za případné
zranění či škody!

dání po rozvodu, výživné, sociální dávky,
exekuce? Hledáte pomoc, radu? Obraťte
se s důvěrou na Poradnu pro lidi v tísni:
Oblastní charita Hradec Králové, Kotěrova 847, tel.: 495 591 382, 777 721 646.
http://www.charitahk.cz/poradna.
Služba je zdarma.
JH

Režim kontejnerů na bioodpad. Zelené kontejnery na bioodpad již jsou několik týdnů
umístěny na obvyklých místech v obci. Cedule s nápisem „do kontejnerů odkládejte
pouze větve“ jsou k datu vydání tohoto zpravodaje vystřídány nápisem „do kontejnerů
odkládejte pouze posekanou trávu, listí a drobný bioodpad“. Pokud máte ještě nějaké větve, ukládejte je, prosím, vedle kontejnerů, budou pak odvezeny zvlášť. Nyní je
třeba, aby v kontejnerech byl pouze kompostovatelný odpad, který po zetlení bude možno vyvézt na pole. Tímto děkujeme za spolupráci, která obci ušetří práci i peníze.
JH
Tomáš Hájek AUTODOPRAVA, 503 31 Vysoká nad Labem 212. Tel: 777 606 290.
Email: hajekautodoprava@seznam.cz

Prodej ovocných stromů a keřů od firmy JUKKA
proběhne ve středu 24.4. 2013 v době od 10:45 do 11:15 hod.
před konzumem ve Vysoké nad Labem

Nákladní přeprava sypkých a jiných
materiálů vozidlem Tatra 815 s3
(třístranný sklápěč).

Prodávají se například: jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve,
odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně,
oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, ostružiny,...

