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Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 7/2013

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2013
Naše obec se stále rozrůstá, byť trochu
pomaleji nežli tomu bylo v minulých letech.
K datu vydání tohoto zpravodaje máme
1455 obyvatel včetně cizinců. Zástavba
Jižního svahu je téměř dokončena, zde se
staví pouze několik posledních rodinných
domů na volných parcelách. Na Západním
svahu probíhá výstavba komunikací a sítí
pro lokalitu označenou v územním plánu
jako Z4 a Z7 (od staré zástavby k Hradci
Králové, v blízkosti hlavní silnice). Po dokončení zde bude cca 20 rodinných domů.
Tím budou vyčerpány veškeré zastavitelné
plochy, opět vyjma jednotlivých stavebních
parcel, a území by se mělo začít zklidňovat.

problém s povrchovou vodou, která tekla
při dešti uličkou a opakovaně vyplavovala
níže položený rodinný dům.

• Lampionový

V parku u hostince U Salavců byl 31. srpna
2013 odhalen pomník rodinám násilně
vystěhovaným při kolektivizaci. Tím je architektonicky dotvořen park, který byl založen v loňském roce.

•

V neposlední řadě se odehrálo množství
kulturních, sportovních a společenských
akcí, na nichž jsme se mohli potkat a popovídat si se sousedy, mnozí z Vás se i aktivně podíleli na organizaci:
• Tři králové ve Vysoké
• Obecní bál

Část komunikací na Jižním svahu stále
není zkolaudovaná (psali jsme o příčinách
v minulých zpravodajích). Dobrou zprávou
je to, že v 31.10.2013 proběhla kolaudační
prohlídka. Lhůta na odstranění nedostatků
či závad je stanovena do konce roku 2013.
Pokud příslušný úřad uzná, že nedostatky
jsou odstraněny, může počátkem roku
2014 vydat kolaudační rozhodnutí.

• Tradiční I. a II.myslivecký ples (pořádá

Extrémní výkyvy počasí (např. přívalový
déšť, kdy napršelo cca 25 mm během 10 15 minut, byl letos u nás dvakrát) jsou stále
častější. Dne 30. 1. 2013 prošlo Vysokou
lokální tornádo (či jev zvaný microburst),
které značně poškodilo střechy několika
rodinných domů i zaparkované automobily.

•

Největší investiční akcí v letošním roce
bylo bezesporu dokončení rozhledny na
Milíři - nadzemní části, v hodnotě 4.469
tisíc korun vč. DPH. Na financování přispěl
Státní zemědělský intervenční fond (1.480
tis. korun), Královéhradecký kraj (500 tis.
korun), Statutární město Hradec Králové
(100 tis. korun), i drobnější
dárci z řad firem i jednotlivců
(od tisícovky do 25 tis. korun). Zájem o návštěvu je
velký, což dokládá to, že od
otevření (12. října 2013) k
dnešnímu datu rozhledna
„vydělala“ na prodeji vstupenek a reklamních předmětů
téměř 75 tisíc korun.

MS Podlesí)
zahrádkářů a dětský karneval
(pořádali zahrádkáři)
Vítání občánků
Jarní společné bruslení
Velikonoční tvoření
Vzpomínková akce Barium
Jarní pingpongový turnaj
69. výročí tragických událostí konce II.
světové války
Pálení čarodějnic u fotbalového hřiště
Dětský den u fotbalového hřiště
Vysocká pouť a nohejbalový turnaj
Vysocké posvícení, a fotbalový zápas
ženatých proti svobodným
Odhalení pomníku vystěhovaným rodinám
Projekce filmu Šmejdi v klubovně
Drakiáda
Slavnostní otevření rozhledny
Bowlingový turnaj amatérů
Rybí hody a taneční zábava (pořádal
hostinec U Salavců)
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•
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•

•
•
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•
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Uvnitř najdete:

průvod strašidel
Podzimní pingpongový turnaj
Zabijačkové hody
(pořádal
Sportklub)
Adventní tvoření
a zpívání u vánočního stromu
Mikulášská besídka
Společné obecní
bruslení
Předvánoční
bazárek

Poplatky v
roce 2014

2

Do vašeho
diáře...

2

Výsledky an- 2
kety o třídění
bioodpadu
Likvidace a
separace odpadů

3

Kromě toho jsme
se mohli pravidelně Z historie ob- 4
vídat na fotbalo- ce - kdo je na
vých zápasech, při
opékání makrel v fotografii?
hospůdce
EDIK,
ženy chodí společně cvičit, pro děti je k
dispozici výuka angličtiny pro nejmenší,
zajímavé akce pořádá Penzion Hubert
(posezení s cimbálovkou, ochutnávka Svatomatinského vína,?), Vysocký babinec
organizoval cyklus přednášek, zájezdy do
Prahy do divadla i promítání filmu Šmejdi,
chlapi se pravidelně scházejí na fotbálku i
na tenisových turnajích,...
Fotogalerie a komentář většiny akcí je k
dispozici na webových stranách obce.
Podrobnější informace o plánech do
budoucna Vám přineseme spolu s rozborem finanční situace obce v dalším
zpravodaji.
Tímto si dovoluji popřát jménem zastupitelstva obce všem našim občanům
krásné a klidné prožití Vánoc v kruhu
svých nejbližších a v roce 2014 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Jiří Horák, starosta

V listopadu 2013 byla nákladem 736 tis. korun opravena
cesta v „Píšově uličce“
(naproti starému hřišti na
Podlesí). Vznikla tak zpevněná komunikace v délce
140 m, včetně dešťové kanalizace. Je tak vyřešen
Číslo 7/2013
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Do Vašeho diáře aneb co nás čeká v nejbližší době
• Předvánoční společné bruslení

• 2. myslivecký ples

Sobota 21.12. od 15:45 hodin na Zimním stad. v HK (malá hala)

Sobota 1.2. od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej
vstupenek u pana Františka Salavce, č.p. 194

• Sváteční rozhlížení

Úterý 24.12 a 31.12. od 13 do 16 hodin, rozhledna Milíř

• Vysocký bál - POZOR - ZMĚNA (vysvětlení na str.3)

• Tři králové ve Vysoké

Pátek 14.2. od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej
vstupenek na obecním úřadě, tel 495580130.

Sobota 4.1. od 9 do 12 hodin. Koledníci chodí po celé obci

• Dětský karneval

• 1. myslivecký ples

Sobota 25.1. od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek u pana Františka Salavce, č.p. 194

Neděle 16.2. od 14 hodin v sále restaurace U Salavců.
• Vítání občánků

Sobota 15.3. od 15 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Výsledky ankety o třídění bioodpadu
Anketa probíhala ve dnech 13.11 - 18.11.
2013 a jejím cílem bylo zjistit zájem občanů
o případnou změnu systému separace. V
případě zájmu bylo možno využít dotace na
nákup domácích kompostérů či jiných nádob pro individuální separaci.
Bylo rozdáno cca 400 anketních lístků do
schránek všech nemovitostí v obci, lístky
byly i ke stažení na internetu. Z toho důvodu je 130 odevzdaných anketních lístků
(tedy cca třetinová účast) trochu zklamá-

Číslo 7/2013

ním, resp. vypovídá o tom, že bioodpad
občany naší obce nijak "nepálí".
Více se zapojili občané z „nové zástavby“,
kteří, jak se dalo předpokládat, hodně využívají obecní kontejnery. Naproti tomu obyvatelé "staré zástavby" spíše ukládají bioodpad na vlastní kompost, případně kombinují s obecními kontejnery.
Zájem o změnu systému je malý, svědčí o
tom jak malé zapojení občanů do ankety,
tak i vlastní výsledky ankety, kdy více než

dvěma třetinám občanů současný stav
vyhovuje. Protože pro získání dotace je
třeba zapojit do systému separace většinu
občanů, podmínky dotace bychom nesplnili, a tedy ani o dotaci žádat nebudeme.
Děkujeme všem, kteří věnovali pár minut
svého času a ankety se zúčastnili.
ZÁVĚR: současný systém separace bioodpadu měnit nebudeme. V příštím roce dojde pouze ke zpevnění odkládacích míst
pro kontejnery.
JH
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Poplatky v roce 2014
Výše poplatků je stanovena obecně závaznou vyhláškou 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 následujícího kalendářního roku.
Výše plateb zůstává stejná jako v roce
2013:

Po zaplacení poplatku bude občanům vydáno potvrzení - samolepka pro rok 2014,
kterou nalepí na popelnici. Samolepka s
letopočtem 2013 platí pouze do 31. března
2014 !
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

a) 380,- Kč na osobu a rok

Známky pro nově evidované psy budou
vydávány bezplatně na požádání.

b) 190,- Kč děti do 15-ti let a občané nad
70 let

3. Poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku připojením na kanalizaci

Poplatek je definován 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.
UPOZORNĚNÍ: z technických důvodů
budou platby přijímány až od pondělí
27. ledna 2014, kdy proběhnou uzávěrky
účetnictví. Do té doby od Vás nemůžeme
platbu přijmout, resp. nemůžeme ji zaevidovat do systému. Děkujeme!
JH

Likvidace a separace odpadů v obci
Systém likvidace a separace odpadů v
naší obci se postupně vyvíjí. Důvodem je
stoupající počet obyvatel (a tedy množství
odpadu) i potřeba reagovat na vnější podmínky legislativní i ekonomické.
Většina druhů odpadů se v naší obci se
likviduje prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s., resp. Hradecké služby, a.s..
Pouze odvoz bioodpadu je zajištěn jinou
firmou (Šaravec a Ruč, Napos).
KOMUNÁLNÍ ODPAD se vyváží 1x za
dva týdny, vždy ve čtvrtek. Noví obyvatelé
mohou koupit popelnici (plastovou nebo
plechovou) za pořizovací cenu 900 korun/ks na obecním úřadě (dle počtu osob
v domácnosti: 1-2 lidé = 1 popelnice, 3-4
lidé = 2 popelnice, 5 a více lidí = 3 popelnice). Výměna poškozené či dožilé popelnice starší pěti let je bezplatná.
Svozový kalendář je vyvěšen na úřední
desce a na webu obce. Poslední letošní
svoz je ve čtvrtek 26.12.2013, první
svoz v novém roce je ve čtvrtek 9. ledna 2014.
SEPAROVANÝ ODPAD
Od roku 2011 probíhá v naší obci separace odpadu do plastových pytlů, barevně
odlišených podle druhu odpadu. Pytle jsou
sváženy ve stejný den jako komunální
odpad, následovně:

• Naplněné 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
poštovní schránky vloží prázdné pytle
systémem „pytel za pytel“. Pokud ve

schránce pytle nenajdete (stane se),
dostanete je na obecním úřadě.

• 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
Kontejnery na sklo jsou umístěny na
obvyklých místech, vyvážejí se jednou
měsíčně. Separuje se zvlášť barevné a
čiré sklo. Rozměrnější skleněný odpad
můžete přistavit ke kontejneru, nejlépe v
den svozu ostatních odpadů. Pracovníci
obce ho pak odvezou.
BIOODPAD: zelené kontejnery jsou od
jara do podzimu zdarma přistaveny na pěti
místech v obci a pravidelně vyváženy.
Proběhla anketa o případné změně systému separace (výsledky na str. 3), ale většina občanů změnu nechce, stávající systém vyhovuje, takže nic měnit nebudeme.
ELEKTROODPAD všeho druhu můžete
uložit zdarma v E-domku za prodejnou
potravin, a to ve středu před svozovým
čtvrtkem, v době od 14 do 15 hodin
nebo kdykoli po dohodě na telefonu:
728 528 514. Staré elektrozařízení vybírají
osobně pracovníci obce a kontrolují jeho
úplnost - pokud např. v ledničce chybí
kompresor, pak ji nemůžeme přijmout!

Vysoká nad
Labem

SUDÝ
ČTVRTEK
odpoledne

Popis příjezdu do sběrného dvora: Výpadovka
směr Třebechovice p.O. týCca 200m za supermar- den
ketem Terno odbočit 2
vlevo ihned za autobusovou zastávkou do 4
areálu. Sběrný dvůr je 6
na konci tohoto areálu a
8
příjezd k němu je ozna10
čen.

datum
9.I.14
23.I.14
6.II.14
20.II.14
6.III.14

12

20.III.14

14

3.IV.14

16

17.IV.14

18

1.V.14

20

15.V.14

22

29.V.14

24

12.VI.14

26

26.VI.14

Pro uložení šatstva i 28
obuvi lze využít i kontejner umístěný u prodejny 30
potravin.
32

10.VII.14

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 děkujeme za svědomité třídění odpadů,
díky kterému jsme se
stali jednou z nejlépe
separujících obcí v
regionu.
JH

24.VII.14
7.VIII.14

34 21.VIII.14
36

4.IX.14

38

18.IX.14

40

2.X.14

42

16.X.14

44

30.X.14

46

13.XI.14

• 23.12 - 27.12. zavřeno

48

27.XI.14

• 30.12.2013 - otevřeno do 16:00 hod

50 11.XII.14

• 31.12 - 1.1.2014 - zavřeno

52 25.XII.14

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJ. ODPAD
Obec organizuje jarní a podzimní sběr,
kdy občané obce se mohou zdarma zbavit
nepotřebných věcí. Kromě toho mohou

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU OBECNÍHO PLESU!
Omlouváme se, pokud tím někomu působíme problém, ale ke změně nás vede fakt, že zahrádkáři letos (poprvé po mnoha letech!)
ples nepořádají. Proto jsme, z důvodu rovnoměrného rozložení plesové sezóny, obecní ples posunuli na původní termín zahrádkářů,
tedy na 14. února 2014.
JH

občané naší obce využívat sběrný dvůr na
adrese:
Hradecké
služby a.s., Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové.

Svozový
plán pro
rok 2014

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY:

Číslo 7/2013 • Od 2.1.2014 - normální provoz
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Obecní úřad Vysoká nad Labem

RŮZNÉ: Značka zákaz odbočení do Opatovic nad Labem ve směru od Vysoké je
stále na svém místě, přestože byla opakovaně poničena barvou či rovnou odstraněna
neznámým občanem. Tento stav je v rozporu s tím, na čem jsme se dohodli na schůzÚřední hodiny:
ce v Opatovicích, tedy že pro občany Vysoké bude průjezd umožněn, protože ji povaPondělí : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
žujeme za diskriminační a nesmyslnou. Zastupitelstvo naší obce o tomto problému
Středa : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
jednalo několikrát, závěr je ten, že pokud nedošlo k jakékoli dohodě, pak musíme věc
Pro běžnou agendu jsme Vám k dispozici i v řešit „silou“. Veškeré podklady jsme předali právníkovi a chystáme se tento stav řešit
ostatní dny, v době od 8 hodin do 11:30 s nadřízenými orgány státní správy, případně i žalobou.

hodin. Důležitější věci však je lépe
směřovat do úředních hodin nebo si Žaloba na vrácení obecní hasičské stříkačky se projednává u okresního soudu v
Rychnově nad Kněžnou. Jednání před soudem, v pořadí již druhé, se bude konat 8.
telefonicky smluvit termín návštěvy.

ledna 2013. Pro naši argumentaci by bylo velmi přínosné, kdyby se nám podařilo získat fotografii původní stříkačky. Prosím, prohlédněte doma stará alba, fotografie stříkačky určitě existují, pamětníci si na ně vzpomínají!

Telefon: 495 580 130
Fax:
495 580 101
E-mail: info@vysoka-nad-labem.cz
Koeficient daně z nemovitostí pro rok 2014 je stanoven zákonem (pro obce od
Web:
http://www.vysoka-nad-labem.cz/ 1000 do 6000 obyvatel) na 1,4 ve všech kategoriích nemovitostí. Nevyužíváme tedy
zákonnou možnost navýšení až na pětinásobek.

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.
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. Vloni chodily v
naší obci čtyři skupinky (dvě z nich dokonce na
koních!) a vybralo se celkem 13.716 korun.

Upozorňujeme na možnost nechat si posílat text a záznam hlášení obecního rozhlasu
na E-mail. Stačí se zaregistrovat v sekci " Hlášení rozhlasu" (levé menu druhá
položka shora), podobně jako je tomu pro odběr aktualit.
Péče o obecní kapličku byla svěřena paní Melanii Fabianové z Vysoké nad Labem. Tuto čestnou službu převzala po panu Josefu Strnadovi, jemuž tímto děkujeme.
Upozorňujeme, že v kanalizaci byl zaznamenán výskyt krys, resp. potkanů. Znamená
to, že mají dostatek potravy. Máme sice objednaného deratizátora, ale nejlepší je jistě
prevence - prosíme, nesplachujte do kanalizace zbytky jídla!

Společnost FLORAMIX je velkoobchod dovážející hrnkové a řezané květiny z
celého světa. V ČR má 4 provozovny, z toho nově jednu ve Vysoké nad Labem, konkrétně v hale na dvoře čp. 132, vedle domu a ordinace MVDr. Tomáše Salavce. Otevřeno je denně od 6 ráno do 18, příp. do 20 hodin, v sobotu do 12 hodin, funguje i
maloobchodní prodej. Výběr je široký a ceny velmi zajímavé. Více informací přímo v
Ve Vysoké nad Labem budete moci ko- prodejně nebo na tel.: 725 739 368.
ledníky potkat v sobotu 4. ledna 2014.
Zvon na obecní zvoničce můžete slyšet po celý Advent a svátky, až do středy 1.
Děti, kteří mají zájem o „tříkrálové koledo- ledna 2013, každý večer v 18 hodin. Zvoní na něj velmi svědomitě a v každém počasí
paní Hana Johnová - děkujeme!

vání“ ve Vysoké, se mohou hlásit na
Výběrové řízení na stavbu sportovní víceúčelové haly je vyhlášeno a 6. ledna 2014
obecním úřadě.

je otevírání obálek s nabídkami. Předpokládaná cena je 20 milionů Kč bez DPH. Podali
Více informací: http://www.charitahk.cz nebo
jsme žádost o dotaci, pokud se vše podaří, pak na jaře 2014 může vítězná firma zahájit
http://www.trikralovasbirka.cz/, příp. na tel.:
stavbu. Podrobné informace jsou na webu obce v sekci Výběrová řízení, příp.
774 836 276 - koordinátor sbírky Petra Zíková.
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-vysoka-nad-labem_109/ JH

Cyklostezka „mechu a perníku“
Příprava cyklostezky spojující Hradec Králové a Pardubice konečně pokročila. Hlavní zásluhu na tom má Královéhradecký
Kraj a Statutární město Hradec Králové,
protože oba tyto subjekty vyčlenily podstatnou finanční částku na výkupy pozemků po
plánovanou stavbou. Připomínám, že se
jedná o asfaltovou komunikaci v šířce 3 m,
s krajnicemi 0,5 m na každé straně, která
povede převážně po levém břehu Labe.
Nositelem projektu je Dobrovolný svazek
obcí Hradubická labská, s předsednickou
obcí Vysoká nad Labem a výkonným ředitelem Jiřím Horákem.
Stezka v délce cca 19 km je projekčně i
koncepčně rozdělena na čtyři etapy. První
etapa (Hradec Králové - Vysoká nad Labem) je dlouhá cca 6,5 km (od Třebše k
mostu u Vysoké) + cca 700 m napojení od
mostu k fotbalovému hřišti.
V současné době probíhají jednání s vlastníky pozemků a uzavírání kupních smluv.
Dříve jsme smlouvy podepsat nemohli, ze
zákona musí být v době podpisu finanční

krytí (což díky dotaci od KHK
a HK již máme).

Co nás, Vysočáky, asi zajímá nejvíce:
pokud vše půjde podle předpokladů, pak
první etapa, tedy HK - Vysoká, získá v
roce 2014 stavební povolení a v roce 2015
se bude stavět. Věřím, že peníze na realizaci seženeme, protože na potřebnosti této
stavby se shodují regionální politici „napříč
politickým spektrem“.
Významnou
změnou je převedení
trasy přes most u
Vysoké na pravou
stranu Labe. Tím se
vyhneme
soukromým pozemkům u
Bukoviny a naopak
využijeme existující
polní cesty na katastru Opatovic nad Labem.

elektrárny, po kterém bude trasa dovedena
do katastru Dřítče. Zde jsou již pozemky
bez problémů. Trasa bude končit u Kunětické Hory, resp. naváže na cyklostezku z
Rábů do Pardubic.
JH
Z nedostatku místa jen velmi krátce k fotografii níže:
Díky rodině Hanouskových (přinesli přes sto negativů
ještě na skle!) a díky firmě Foto Petr (která negativy
zrestaurovala) máme krásné fotografie ze života obce.
Většinu jsme identifikovali, díky úžasné paměti dvaadevadesátileté paní Marie Baladové, ovšem pantátu na
této fotografii ani ona nepoznala. Prosíme tedy o pomoc
- pomozte nám identifikovat osobu na fotografii.
Originál v lepší kvalitě máme na úřadě.
JH

Pro návrat na levý
břeh plánujeme využít neveřejný most od
Číslo 7/2013
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