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Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 6/2013

Volby do PSP ČR - 25. a 26. října 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají

•
•

v pátek 25. října 2013 od 14.00
hodin do 22.00 hodin
v sobotu 26. října 2013 od 8.00
hodin do 14.00 hodin

Tyto volby jsou předčasné, tedy nekonají
se v řádném termínu. Poslanci přijali ústavní usnesení o žádosti prezidentu republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky dne 20. srpna 2013. Aby byl návrh přijat, muselo pro něj hlasovat nejméně 120 zákonodárců. Tato podmínka byla
splněna, pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 140 poslanců, proti jeho přijetí jich
bylo sedm. Prezident Miloš Zeman rozpustil sněmovnu 28. srpna a zároveň
vyhlásil termín předčasných voleb.
Počet volebních okrsků v naší obci se
nemění, stále máme dva okrsky rozdělené podle popisných čísel domů.
•

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

•

Volební okrsek č. 2: č.p. 221 - 641
Mateřská škola Vysoká nad Labem

Právo volit má každý občan ČR, který
nejdéle ve druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v
obci Vysoká nad Labem. Pokud v době
voleb nebudete v místě trvalého bydliště,
pak si můžete vyzvednout voličský průkaz, s nímž můžete volit kdekoli v ČR i na
určených místech v zahraničí. Voličský
průkaz si můžete vyzvednout osobně
nejpozději do 23. října 2013.
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.
Do šedé úřední obálky vloží volič pouze
jeden hlasovací lístek, na kterém může
zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty, kterým
dává přednost. Pokud kandidáta zakroužkuje nejméně 5 procent voličů jeho

strany v daném
volebním obvodě, postupuje na
první místo stranické kandidátky.
Sčítání výsledků
hlasování
proběhne v sobotu,
bezprostředně
po uzavření volebních místností.

Uvnitř najdete:
Do vašeho diáře...

2

Krátce z obecní 2
historie - poklad a halali
Slavnostní ote- 3
vření rozhledny
Průjezd Opato- 3
vicemi bude
umožněn

Volič může pře4
dem
požádat Exhumace těl
obecní úřad (ve dvou němecdnech voleb pří- kých vojáků
mo
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.
Podrobné informace k volbám jsou k dispozici např. na http://www.volby.cz/, případně na
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-doposlanecke-snemovny-parlamentu-cr246069.aspx
JH

Rozhledna funguje již týden, zájem překonal veškerá očekávání a přinesl i problémy
Zájem o naši rozhlednu je skutečně
veliký. Jen během víkendu 19. a 20.
října na ni vystoupilo více než 900 lidí
(přesně: v sobotu 466 a v neděli 454),
někteří přijeli dokonce i z Moravy.
Jsme rádi, že se rozhledna a pohled z
ní líbí, na druhou stranu to však přináší i
problémy. Někteří návštěvníci přijíždějí
automobily, které nechávají stát na nevhodných místech v obci. To pak zákonitě vadí našim občanům. Problém budeme samozřejmě řešit co nejrychleji.
Máme domluvenou schůzku s dopravní
policií, která nám navrhne nejlepší řešení. Bude třeba zřídit parkovací místa a
naopak vyznačit místa, kde je parkování
zakázáno.
Dále je třeba přehledně vyznačit přístupové cesty k rozhledně, aby lidé nebloudili. Zatím to řešíme provizorním značením, ale máme dohodu s Klubem českých turistů o instalaci systému jednotného značení.
JH

Pohled z rozhledny směrem k západu. V
popředí výrazný stín vrcholu rozhledny
v korunách stromů.

Číslo 6/2013
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Do Vašeho diáře aneb akce v závěru roku 2013
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

ST 23.10. PŘEDNÁŠKA MUDR. HODAČE
PÁ 25.10., SO 26.10.
VOLBY DO PSP ČR
NE 27.10. DUŠIČKY NA HŘBITOVĚ
ČT 31.10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SO 9.11. PODZIMNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ

⇒ NE 1.12. ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
⇒ NE 8.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
⇒ PÁ 17.1.2013 OBECNÍ PLES
Program akcí bude dále upřesňován a zveřejněn obvyklým
způsobem.
JH
KLUB ČAU - ČAU o.s. HK
www.chowclub.webzdarma.cz

Vysocký babinec zve občany na přednášku:
„NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY PÁDŮ VE VYŠŠÍM VĚKU.“
Kdy: Středa 23. října od 18 hodin
Kde: zasedací místnost obecního úřadu
Přednáší primář MUDr. Martin Hodač, zástupce přednosty, I.
interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové

srdečně zve na KLUBOVOU VÝSTAVU PSŮ PLEMENE ČAUČAU, která se koná v sobotu 26. října v
hostinci U Salavců.
Výstava začne veterinární přejímkou psů
v 9 hodin, ukončena bude v cca 15 hodin.

Lampionový průvod strašidel
Kdy: Čtvrtek 31. října od 17 hodin
Kde: sraz na hřišti u Obecního úřadu
Co s sebou : lampion
Co na sebe : masku

Podzimní pingpongový turnaj
Kdy: Sobota 10. listopadu 2012
Kategorie děti: od 13 hodin
Kategorie dospělí: od 14 hodin

Akce je určena pro děti s rodiči, větší děti mohou jít samostatně, zúčastnit se mohou samozřejmě i dospělí. Průvod půjde
přes vesnici a skončí u klubovny na fotbalovém hřišti cca v 18
hodin. Pro účastníky bude připraveno občerstvení v klubovně.

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

Krátce z historie obce aneb čtení ze starých kronik
Pozn. JH: přepisy z kronik jsou uveřejněny
v původní podobě, bez jakýchkoli gramatických i jiných korektur.

Císař František Josef I. a císařovna Alžběta (Sissi) ve Vysoké

ku neustále v patách, až tento po tří hodinovém divokém běhu vrazil blíže myslivny

Nález pokladu na louce u Vysoké
L.P. 1878 dne 3. března při tání sněhu
rozvodnilo se Labe u Králového Hradce
tak, že voda z břehu vystoupla a všechna
pole i luka po stranách těchto řek ležící
potopila a velkých škod nadělala.
Po opadnutí vody našli Jan Horák, Vác.
Janečka, František Horký, sousedé vysočtí,
každý několik stříbrných penízků ražených
před 2-3. sty lety. Nález ten udál se na
louce zvané „rundel“.
Později, když v těch místech bylo oráno,
vyoral Josef Jakoubek, syn Vác. Jakoubka
rolníka z Vysoké čís. 29 na poli jemu přináležejícímu asi 130 stříbrných penízků, z
kterých si několik nechal a jiným na památku daroval.

Léta páně dne 8.listopadu 1874 přijel J.V.
císař a císařovna z Vídně do Kladrub a
Pardubic na štvanici k honění jelena.
Dne 10. listopadu 874 byla „rendez-vous“ u
Pohránova za vesnici Trnavou. J.V. císař a
císařovna přijeli z Kladrub po 11. hodině do
Pardubic. O půl jedné odpoledne počala
štvanice. Jelen pustil se u Pohránova úprkem k Hradišti. Strouhou Labe hnán byl
pronásledovníky v lesinách kolem hory
Kunětické, načež obrátil směr k Pardubicům k Labi, které přeskočil nedaleko Luže.
Brzy se však obrátil a přeplaval poznovu
řeku a pustil se směrem severním k Srchu,
Veselí a přes Labe k Vysoké a do lesa blíž
k Nov. Hradci Králové. Většina honební
družiny, mezi níž J.V. přebrodila dvakráte
řeku a hnána opět za jelenem. J.V. císař s
císařovnou byli jelenu, statnému to chlapíČíslo 6/2013

ve Vysoké do jedné chalupy čís. 75, která
náleží Vác. Kloučkovi, kdež v kuchyni klesl
a pak byl převeden do vedlejší komory v
tom samém čísle a J.V císař učinil „halali“ a
tak honbu za ukončenou prohlásil. O 5.
hodině vrátil s J.V. císař s císařovnou do
Pardubic, kde zatím přípravy k osvětlení
město činilo. Po občerstvení v domě poštmistra p. Krause a za nekonečného jásotu
a provolání odjeli J.V. císař a císařovna do
nádraží a do Kladrub.
Pozn. JH.: na místě, kde Jeho Veličenstvo
císař (v textu J.V.) vyhlásilo „halali“, byl
později umístěn „kámen halali“. Ten byl v
roce 1918 použit na zhotovení pomníku
„Svobody“ vedle současné mateřské školy.
Kámen připomínající původní „halali“ byl v
nedávné době znovu obnoven na původním místě, tedy u myslivny nad obcí,
ovšem je mnohem menší.
JH
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Slavnostní otevření rozhledny Milíř, závěrečné poděkování všem
Dokončená rozhledna byla slavnostně
otevřena v sobotu 12.10.2013 ve 14 hodin. Akce se zúčastnilo velké množství
místních i přespolních, odhady se blíží
tisícovce návštěvníků! Dveře rozhledny se
otevřely již v 10 hodin dopoledne, což
využili především místní občané. I přes
toto "odlehčovací" opatření byl odpolední
zájem enormní, počet zájemců o vystoupání na vrchol zpočátku násobně převyšoval povolenou kapacitu.

uvedu jen několik a ostatním se omlouvám - jejich neuvedení zde není úmyslem,
na vině je má špatná paměť:

Za krásného počasí akci zahájil starosta
obce, Ing. Jiří Horák, který přivítal přítomné a krátce shrnul historii rozhledny. Následovaly krátké zdravice čestných hostí a
pak požehnání rozhledny, které provedl
římskokatolický kněz, Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity Hradec
Králové.

•

•
•
•

•
•
•
•

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc, exministr zdravotnictví a poslanec PSP ČR
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstek primátora města Hradce Králové
Ing. Milan Sommer, člen zastupitelstva
města Hradce Králové
Ing. Pavel Kohout, starosta obce Opatovice nad Labem
Ladislav Mlateček, starosta obce Býšť
Josef Petrenec, starosta obce Dříteč
Miroslav Dašek, starosta obce Borek
Jaroslava Píšová,
Chvojenec

starostka

obce

Rozhlednu slavnostně otevřeli a ve 14
hodin pásku slavnostně přestřihli milí a
čestní hosté:

•

•

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu této akce, zejména:

•
•
•
•
•
•

Ing. Karel Janeček, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
Hradce Králové
PaedDr. Josef Lukášek, radní Královéhradeckého kraje
Ing. Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje

•
•
•

Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity Hradec Králové

•

Ing. Robert Prix, projektant, autor projektu a výsledné podoby rozhledny

•

Petr Sýkora, jednatel firmy INGBAU
CZ, která rozhlednu postavila

Celé akce se zúčastnilo velké množství
hostů z různých oblastí kulturního, společenského i politického života. Jmenovitě

•

RNDr Václav Hovorka, Klub českých
turistů Hradec Králové

celé rodině Danihelkových za přípravné práce a za zajištění občerstvení

Slovo na závěr:
Společným úsilím se nám povedlo obnovit
rozhlednu. Jedná se o unikátní stavbu,
jedinou svého druhu v celé ČR, která bude (či už je) dominantou obce i cílem turistů z širokého okolí.
Celkové náklady jsou cca 5 milionů korun,
finančně přispěli zejména Státní zemědělský intervenční fond, Královéhradecký kraj
a některé další instituce. S některými
partnery o příspěvku dále jednáme. Konečné vyčíslení nákladů přineseme v
prvním zpravodaji roku 2014.
Je třeba připomenout, že rozhledna by
nevznikla bez pomoci množství lidí či institucí, kterým se zde pokusím krátce poděkovat, byť s vědomím, že to zdaleka nejsou všichni, kteří by si toto poděkování
zasloužili. Tímto je prosím o omluvu.
Velké poděkování patří:

•
•

country kapele DOKLOBOUKU za
celoodpolední hraní
zaměstnancům obce, zejména Martinovi Motyčákovi za neúnavné svážení
a rozvážení lidí i materiálu do pozdních večerních hodin

•

fotografovi Miroslavu Podhrázskému
za odborné fotografování celé akce
všem pomocníkům a přátelům, kteří již
od pátku pomáhali připravovat zázemí
(a někteří tam údajně i spali!)

•

A samozřejmě díky Vám všem za to,
že jste přišli.

Slavnostní přestřižení pásky, zprava: Ing. Karel Janeček, Ing. Jan Tippner,
MUDr. Zdeněk Fink, Mons. Josef Suchár, PaedDr. Josef Lukášek, Ing. Robert
Prix, Petr Sýkora, Ing. Jiří Horák

•

•

•

všem členům zastupitelstva obce Vysoká nad Labem, bez jejichž přízně by
tato jedinečná stavba nikdy nevznikla
členům občanského sdružení v čele s
předsedou Ing. Karlem Dohnalem za
„rozjezd“ projektu a množství viditelné
i neviditelné práce, kterou odvedli členové sdružení: Bohumil Danihelka,
Otakar Rybišar, Mgr. Jaroslav Hajn
a František Nechvíl
dalším občanům obce, kteří přiložili
ruku k dílu, zejména panu Josefu Dostálkovi za odborné bagristické práce
a panu Josefu Krpatovi za vykácení
překážejících stromů a vyčištění potřebného prostoru
všem sponzorům i drobným dárcům,
bez jejichž příspěvků by tato rozhledna
nikdy nevznikla. Aktualizovaný seznam je uveden na webu obce v sekci
Rozhledna i přímo na nástěnce u rozhledny.
projekční kanceláři ARCHaPLAN v
čele s Ing. Robertem Prixem, za krásné architektonické řešení a za to, že
projektovou dokumentaci vypracovali
v rámci sponzoringu zcela zdarma
stavební firmě INGBAU CZ za to, že
nám rozhlednu postavili včas, pečlivě,
bez problémů a víceprací. Vzhledem k
unikátnosti stavby to nebylo vždy jednoduché.
všem občanům obce, zejména těm,
kteří bydlí blízko rozhledny, za trpělivost při snášení případných omezení
způsobených stavbou i vlastním provozem rozhledny

Přání na závěr: jasný den a dobrý výhled nám všem!
Jiří Horák
Číslo 6/2013
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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 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.

Různé: Kontejner na šatstvo je trvale umístěn u prodejny potravin. Můžete do
něj vkládat podobné věci jako při obvyklé humanitární sbírce, podrobnosti jsou uvedeny přímo na kontejneru.
Kolaudační prohlídka komunikací na Jižním svahu je svolána na čtvrtek 31.10.
Doufejme, že vše bude v pořádku a že se konečně povede silnice zkolaudovat.
Průjezd obcí Opatovice nad Labem je i nadále možný, problematická značka
„zákaz odbočení vlevo“ je stále odstraněna. K tématu jsme absolvovali několik jednání
s úřady i starostou Opatovic, další jednání je svoláno na počátek listopadu. Předpokládaný vývoj je následující: bude stanoveno nové dopravní značení, bez nesmyslné
značky a bude upravena nová křižovatka u benzinové pumpy. Je to v podstatě to samé řešení, které jsme navrhovali od počátku. Určitě pomohlo i množství dopisů občanů, kteří na tento nesmysl poukazovali. Takže díky Vám, bez Vašich dopisů by se
možná nepodařilo tento problém vyřešit!
Petici proti průzkumným vrtům na těžbu břidličných plynů jsme spolu s petičními archy z ostatních vesnic odeslali, podepsalo ji 290 občanů naší obce. Věřme, že
naši nově zvolení zákonodárci k ní přihlédnou a schválí úplný zákaz těžby.
Památku zesnulých, lidově „ dušičky“ si letos můžeme připomenout v neděli 27.
října 2013 od 14 hodin na hřbitově ve Vysoké nad Labem.
Změna času nastane v neděli 27. 10, ve 3 hod. ráno se čas posune o hodinu zpět

Na vysockém hřbitově byly exhumovány ostatky dvou německých vojáků
O tragických událostech závěru 2. světové války v naší obci jsme ve zpravodaji
psali již několikrát, takže jen krátce připomenu: počátkem května 1945 byla v naší
obci německá posádka o síle 27 mužů,
která byla ubytována v hostinci U Salavců. Jejím úkolem bylo střežit most přes
Labe. Dne 5. května 1945 došlo u mostu
k přestřelce, při které byli dva němečtí
vojáci zastřeleni. Celá posádka byla pak
odzbrojena a její zbraně si vzali partyzáni
pod vedením Antonína Kráma z Vysoké a
Františka Šejvla z Bukoviny. Dva dny
nato následovala odvetná akce, zakončená zastřelením čtyř občanů obce, včetně
Antonína Kráma a šesti Rusů.
Zastřeleným občanům byl postaven pomník u myslivny nad obcí, šest ruských
zajatců bylo pohřbeno vedle současné
kapličky. Nebylo však zcela jasné,
co se stalo se zastřelenými Němci.
V obecní kronice o tom nebyla
zmínka, podle pamětníků však byli
pohřbeni na místním hřbitově, dokonce v těsném sousedství zastřelených Rusů.

pohřbu odlomena kvůli
pozdější evidenci padlých, což znamenalo, že
vojáci byli pohřbeni řádně
a důstojně. Vzhledem k
pozdějším událostem se
však asi nelze divit, že
hrob nebyl opatřen náhrobkem a ani nebyl
označen v evidenci hřbitova.
Nalezené ostatky dvou
vojáků byly převezeny do
Chebu, kde je velký voNalezené části výstroje: přezka k opasjenský hřbitov, na němž
ku, knoflík, háček, fragment identifikačbudou později uloženy.
ní známky
Do té doby budou umístěny v depozitu a zástupmek zkusí identifikovat. Pokud se to poci lidového spolku z Kasselu je podle
daří, uvědomí příbuzné zastřelených vonalezených znájáků.
JH

O možnost vypátrat tento hrob a
případné ostatky exhumovat před Identifikační známka je vyrobena ze zinku, proto je
časem požádal německý Lidový velmi zachovalá, s čitelnými údaji.
spolek péče o válečné hroby Kassel. Tento spolek byl založen již téměř
před 100 lety a zabývá se vyhledáváním
padlých německých vojáků v zahraničí.
Jeho zásluhou bylo nalezeno a
„přepohřbeno“ téměř dva miliony obětí.
Pan Igor Nachtigall, zástupce uvedeného
spolku začal na hřbitově kopat dne 15.
září 2013. Místo bylo určené poměrně
jednoznačně - na levé straně hrobu 6
Rusů, těsně u jeho okraje. Po několika
hodinách opatrného kopání byly skutečně
odkryty ostatky dvou těl. Podařilo se nalézt dokonce i to nejdůležitější - jejich
identifikační známky. Respektive jejich
poloviny, protože druhá polovina byla při
Číslo 6/2013
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