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Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 1/2014

Do Vašeho
diáře...

Rozpočet a hospodaření obce v roce 2014
Vážení občané, jako každoročně Vám v
prvním zpravodaji v kalendářním roce
předkládáme osnovu rozpočtu pro nadcházející rok spolu s krátkým komentářem.
Vloni jsem se na tomto místě ve zpravodaji
zamýšlel nad tím, zda dopady novely zákona o rozpočtovém určení daní budou takové, jak je slibovaly optimistické předpovědi.
Pro obec naší velikosti měla tato novela
přinést nárůst daňových příjmů o téměř
dva miliony korun. Při zpětném pohledu lze
říci, že předpověď se vyplnila a daňové
příjmy naší obce vzrostly dokonce více,
než bylo počítáno. Nejvyšší meziroční nárůst byl u DPH, konkrétně 1.972 tisíc korun, více než 800 tis korun činil nárůst daně fyzických i právnických osob. To je jistě
dobrá zpráva, ale nelze zaručit to, že podobně dobré výběry daní budou i dalších
letech. Proto při sestavování rozpočtu jsme
se drželi „při zdi“ a raději počítáme s nižším výběrem daní. Hospodaříme opatrně ke konci roku 2013 jsme měli na účtu více
než tři miliony korun, které převádíme do
roku letošního.
Podrobný položkový rozpočet je k dispozici
na webu a úřední desce obce, níže uvádíme jen to nejpodstatnější.
=========
Obec Vysoká nad Labem hospodaří v
roce 2014 s následujícím rozpočtem:
PŘÍJMY
13.691 tis. Kč
Převod z roku 2013
3.000 tis. Kč
VÝDAJE
16.691 tis. Kč
=========
Příjmy se dělí na dvě největší skupiny
(údaje v Kč):

1. Daňové příjmy
12.154 tis.
Z toho nejvyšší položky jsou :
Daň z příjmů FO i PO
6 050 tis.
DPH
4 500 tis.
Daň z nemovitostí
750 tis.
2. Nedaňové příjmy
1.237 tis.
Z toho například :
Poplatky za lik. odpadu
450 tis.
Příjem z pronájmu nem.
330 tis.
Zhodnocení st. pozemku
200 tis.
Poplatky od EKOKOM
330 tis.
Uložení zeminy, dřevo
140 tis.
Příjem z provozu rozhledny 300 tis.
Další skupinou jsou například dotace.
Vzhledem k tomu, že předem nevíme, jaké
dotace se nám v kalendářním roce podaří
získat, není s nimi v rozpočtu počítáno.
Výdaje můžeme pro zjednodušení rozdělit na mandatorní, provozní a ostatní.
Poznámka pro ekonomy - toto rozdělení je
zjednodušené a slouží jen k lepšímu pochopení situace. Mandatorní výdaje jsou
nutné výdaje dané zákonem, které téměř
nemůžeme ovlivnit. Jsou to například náklady na provoz obecního úřadu, na volby,
na provoz mateřské školy, atd. Provozní
výdaje jsou nutné k fungování obce, můžeme je však ovlivnit, například úsporami,
lepší organizací atd. Dovolím si připomenout, že vypínáním části veřejného osvětlení ušetříme téměř 130 tis. korun ročně!
Významnou úsporou je částka více než
400 tis. korun, kterou jsme dosud hradili
městu Hradec Králové za školní děti, kteří
navštěvují základní školy v Hradci Králové.
Tato úspora je jedním z příjemných dopadů výše uvedené novely zákona. Naproti
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2

tomu provoz kanalizace a čistírny Ministerstvo 2
odpadních
vod zamítlo
hradí obec v celé těžbu
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obce.
Největší výdajové položky v naší obci jsou
například:
Provoz ČOV a kanalizace: 1,3 mil. Kč.
Sběr a svoz komun. odpadů: 1,3 mil. Kč
Platba za autobusy MHD : 1,0 mil. Kč
Veřejné osvětlení
380 tis. Kč
Příspěvek pro MŠ
350 tis. Kč
Příspěvek pro FK
150 tis. Kč
=========
Rozpočet je koncipován jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu ve výši
3,0 milionu korun bude uhrazen z přebytku hospodaření obce v roce 2013.
Ing. Jiří Horák, starosta

Nejdůležitější investice v roce 2014, plány na rozvoj obce pro další období
Vážení občané, rozvoj obce je nikdy nekončící prací, která záleží na mnoha okolnostech. Níže uvedený přehled berte, prosím, jako seznam toho, co by obci prospělo, ale ne u všeho je jasné, zda a kdy se to
povede realizovat.
Ing. Jiří Horák, starosta

•

• Úprava přechodu a parkování před

• Zpevnění cesty k rozhledně, vybudo-

MŠ. V komunikaci by byl široký zpomalovací práh, v celé délce budovy MŠ. Na
něm přechod pro chodce, nasvícený, vše v
zámkové dlažbě, stejně jako nový povrch
parkoviště. Projektant zpracovává dokumentaci pro stavební povolení.

Bezkonkurenčně největší investiční akcí by
letos měla být stavba víceúčelové sportovní haly ve sportovním areálu u fotbalového hřiště. Výběrové řízení proběhlo dne
6.1.2014, vítězem je spol. BW-Stavitelství,
s.r.o., Holice, a spol. První stavební Chrudim a.s., (ve Sdružení sportovní areál Vysoká nad Labem) s nabídkovou cenou
19.762.397 Kč bez DPH. Zahájení stavby
je podmíněno obdržením dotace (žádali
jsme o 10 milionů korun), zatím nemáme
rozhodnutí. Pokud dotaci dostaneme, hala
bude do podzimu postavená a občané ji
mohou začít užívat.

vání zázemí (sezení, občerstvení, dětské
hřiště), zpevnění parkoviště pod rozhlednou, to vše proběhne do konce března
2014. Náklady cca 500 tis. korun, z toho
dotace 300 tis. korun je potvrzena ze SZIF

Dokončení fasády a zateplení MŠ.
Náklady budou cca 1 mil. korun, výběrové
řízení bude vyhlášeno do dvou měsíců.
Termín stavby je červen – srpen 2014,
máme podanou žádost o dotaci 600 tis.
korun z Programu obnovy venkova KHK.

• Oprava komunikace a retardéry v ulič-

ce U Krátkých. Projekt je hotový, čekalo
se na dokončení přípojek. Je třeba aktualizovat vyjádření účastníků, finančně se
bude podílet Alba invest s.r.o.
• Oprava a restaurování křížku na hřbi-

tově a křížku u silnice do Opatovic. Máme podanou žádost o dotaci na MMR,
termín realizace je podzim 2014.

• Přechod pro chodce a úpravy chodní-

ku u točny autobusu. Nasvícený přechod, část nového chodníku a úpravy autobusové zastávky, zpevněné parkovací
plochy. Projektant zpracovává dokumentaci pro stavební povolení.
• Rekonstrukce komunikace ke spor-

tovnímu areálu. Projekt je hotový, realizaci předpokládáme po dokončení haly.
• Rekonstrukce

místních komunikací
(např. nad točnou, k Hubertu,..)
• Postupné opravy páteřní komunikace,

a kanalizace, výměna svítidel veřejného
osvětlení, rozhlasu,...
JH

Do Vašeho diáře aneb seznam akcí a událostí v první polovině roku 2014
• Obecní bál

Pátek 14.2. od 20 hodin v sále restaurace
U Salavců. Hraje Kvartet Pohoda, předtančení A-TEAM Hradec Králové, nekuřácké
prostředí, bohatá tombola. Vstupné 150
korun.
• Zabijačkové hody na Hubertu

Sobota 15.2. od 8 hodin příprava, od 11
hodin ochutnávka a prodej, vše na terase
Penzionu Hubert. Ovar, jitrnice, mozeček,
guláš, polévka, řízky,R Prodej masa možný. Zabijačka bude v moravském stylu,
připravena bude moravská slivovice, moravské víno, sladkosti,.. Pro dobrou náladu
bude hrát harmonikář!
• Dětský karneval

Neděle 16.2. od 14 hodin;v sále restaurace U Salavců. Odpoledne plné her, soutěží, tance a smíchu! Vystoupí A-team, žongléři,... Soutěž masek, vstup zdarma! Akci
organizuje fotbalový klub FK Vysoká nad
Labem.
• Sobota pro ženy v klubovně

Sobota 22.2. od 9:30 hodin v klubovně u
fotbalového hřiště, Cvičení, relaxace, masáže, oběd z Bazalky, nápoje atd. Akci
pořádá Sport klub U Kulhoše.
• Maškarní ples

Sobota 22.2. od 20 hodin v sále hostince U
Salavců. Živá hudba, ceny pro masky,
zábava. Vstupné 70 korun, předprodej v
hostinci U Salavců. Akci organizuje hostinec U Salavců.

• Sběr starého železa
Sobota 1.3. Akci organizuje FK Vysoká nad
Labem, podrobnosti na plakátech a na:
http://www.fkvysoka.cz/
• Vítání občánků

Sobota 15.3. od 14 hodin a od 15:30 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Slavnostně přivítáno bude 21 nových občánků
obce narozených v roce 2013.
• Rockový sportovní bál

Sobota 15.3. od 20 hodin v sále restaurace
U Salavců. Hraje dívčí rocková kapela The
Apples, vstupné 150 korun. Akci organizuje
fotbalový klub FK Vysoká nad Labem.
• Humanitární sbírka ošacení

Pátek 21.3. od 15 do 17 hodin a sobota
22.3. od 9 do 11 hodin, obecní úřad. Sbírá
se veškeré šatstvo, přikrývky, boty, nádobí
atd. - podrobnosti na plakátech a na webu.
Pytle budou k vyzvednutí na obecním úřadě cca 2 týdny předem.
• Ochutnávka vín

Pátek 28.3, od 18:30 hodin v klubovně u
fotbalového hřiště. Ochutnávka 10 vzorků
vín, vstupné 200 korun. Akci pořádá Sport
klub U Kulhoše.
• Sběr velkoobjemového a nebezpečné-

ho odpadu
Sobota 29.3. od 10 do 11 hodin před hostincem U Salavců a od 11 do 12 hodin před
poštou. Sbírá se téměř vše kromě komunálního odpadu a stavební suti. Podrobnosti na plakátech a na webu.
• Zahájení sezóny na rozhledně Milíř

• Jarní pingpongový turnaj

Sobota 5.4. v sále hostince U Salavců
Od 13 hodin - turnaj dětí
Od 15 hodin - turnaj dospělých
Hraje se na čtyřech stolech, ceny věnují
sponzoři a obecní úřad.
• S babincem do Lysé

Sobota 12.4. Vysocký babinec pořádá
výlet na výstaviště do Lysé nad Labem.
Podrobnosti na plakátech.
• Velikonoční tvoření

Neděle 13.4. od 14 hodin v sále hostince
U Salavců Budete si moci vyzkoušet nejen
různé techniky zdobení vajíček, ale i pletení pomlázek a jiných velikonočních ozdob.
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno!
• Čarodějnice
Středa 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.
• Pietní akce u pomníku nad obcí
Středa 7.5. od 17 hodin u pomníku. .
Připomínka čtyř občanů obce, kteří byli
spolu se šesti Rusy dne 7.května 1945
zastřelení německými vojáky.

Sobota 29.3. od 13 hodin. Představení
dokončeného zázemí a okolí, občerstvení,
hudba, překvapení. Vstup na rozhlednu
zdarma!

• Setkání rodáků

• Vzpomínková akce na památku 70.

• Dětský den

výročí seskoku paravýsadku BARIUM
Čtvrtek 3.4. od 16.00 hod - pietní akt na
hřbitově. Připomeneme si události z dubna
1944, kdy skupina parašutistů s krycím
názvem BARIUM seskočila v katastru
naší obce.

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

Sobota 17.5. Tradiční setkání bývalých i
současných občanů obce. Program bude
upřesněn.

• Vysocká pouť

Sobota 28.6. od 13 hodin u fotbalového
hřiště. Program bude upřesněn.
JH

Ministerstvo životního prostředí definitivně zamítlo těžbu ropy a břidličných plynů
Pro úplnost informací krátce připomenu: v
květnu 2013 požádala firma SouthOil s.r.o.
o povolení vrtů pro průzkum případné
těžby ropy a plynu na Královéhradecku a
Pardubicku. Jedná se o plochu cca 1350
km2 a území 178 obcí obou krajů. Minister-

stvo životního prostředí (dále MŽP) tuto
žádost zamítlo poté, co více než 2/3 obcí
vyjádřilo svůj nesouhlas. Kompletní informace včetně popisu technologie těžby
pomocí tzv. hydraulického frakování jsou k
dispozici na: http://stophf.cz/.
Jak se dalo předpokládat,
firma se nevzdala, podala
tzv. rozklad a znovu žádala
MŽP o povolení vrtů.
Obec Vysoká nad Labem
opakovaně zaslala k záměru svůj důrazný nesouhlas a také se rozhodnutím
zastupitelstva stala členem
KOALICE STOP HF.
Nekompromisní postoj zaujali i občané: celkem 290
občanů naší obce podepsalo petici proti těžbě, s poukazem na negativní a neČíslo 1/2014

vratné dopady na životní prostředí. A čekali
jsme (možná s obavou) na závěrečný verdikt ministerstva.
Naštěstí MŽP dne 27.1.2014 vydalo
ROZHODNUTÍ, kterým definitivně zamítá
rozklad odvolatele (firmy SouthOil s.r.o)
a potvrzuje napadené rozhodnutí MŽP.
Je to jistě dobrá zpráva, resp. dvě dobré
zprávy: za prvé fakt, že průzkumné vrty do
hloubky více než 4 km se všemi negativními dopady na životní prostředí (zejména
nevratné znečištění spodních vod) se v
našem kraji neuskuteční. A za druhé to, že
naši ministerští úředníci se dokáží vzepřít
těžařské lobby a opravdu dát přednost
zájmu veřejnému před zájmy nadnárodní
firmy.
Děkujeme všem, kteří petici podepsali a
pomohli tím ochránit naši krásnou přírodu
před devastací způsobenou nešetrnými
metodami těžby.
JH
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Pozvánka na fotbal do Vysoké nad Labem
Proč jít na fotbal do
Vysoké nad Labem?
- protože navštívíte útulný
sportovní areál, jeden z nejhezčích v celém kraji, kde je
dobré pivo a občerstvení
- protože můžete vidět mužstvo dospělých Vysoká A a B a mužstvo
nadějných elévů. Vysoká A usiluje o rekord
v rámci celé ČR, neboť bude bojovat o
pátý postup během sedmi let závodní činnosti
- protože můžete povzbuzením pomoci
vybojovat nejvyšší soutěž Královéhradeckého kraje
- protože uvidíte mužstvo, v kterém hraje
sedm hráčů přímo z Vysoké a ostatní jsou
z nejbližšího okolí (Roudnička, Dříteč,
Opatovice, Nový HK)
- protože je možno vidět další rekord v ČR,
neboť devět hráčů z kádru hrálo nejnižší
soutěž tzv. prales v roce 2007
- protože je možno vidět třináct hráčů z
kádru, kteří hráli 3. třídu (druhá nejnižší) v
roce 2008
- protože současný kádr, který bojuje o
postup, hraje v tomto složení pět let

- protože fotbalová vesnice Vysoká může
postoupit na úkor takových fotbalových
měst, jako jsou Třebechovice, Kostelec
nad O, Nové Město nad M, Častolovice,
Police a patnáctitisícové Vrchlabí
- protože v případě postupu bude fotbalová
vesnice Vysoká nad L hrát s okresními
městy Rychnov nad K, Jičín, možná Trutnov, Náchod, dále s městy Broumov, Dobruška, Hořice, Červený Kostelec, Jaroměř
apod.
- protože můžete povzbudit nejskromnější
mužstvo. Jediné v krajské soutěži necestuje na zápasy autobusem (nejsou finance),
a to ani do míst vzdálených 80 km. Soutěž
hraje ve čtyři roky starých černo bílých
dresech (barvy Vysoké) a povinně druhou
barevně odlišnou sadu dresů má vypůjčenou
- protože můžete vidět hrdé mužstvo na
svou obec Vysoká n L. Když v 15tis. městě
Vrchlabí rozhlas oznámil - Vítáme ve
Vrchlabí mužstvo z Vysoké n L, pro naše
fanoušky, Vysoká n L je malá vesnička na
břehu Labe, těsně u Hradce Králové - se
hráči Vysoké zdravě naštvali a domácí
porazili 2 : 0, v odvetě ve Vysoké pak naložili do autobusu vrchlabských na cestu

domů debakl 6 : 0.
- protože můžete vidět jedno z nejútočnějších mužstev v ČR, např. v soutěži celostátního deníku Sport o nejofenzivnější
mužstvo v ČR byla z cca 1200 mužstev 5x
Vysoká vyhodnocena na 1. místě s nejvyšším počtem střelených gólů na zápas
- protože při průměrné návštěvě cca 110
diváků na zápas ve Vysoké za 7 let, to jsou
v přepočtu na počet obyvatel nejvyšší
návštěvy v Královohradeckém kraji
- protože můžete výsledky Vysoké sledovat v celostátních denících, a kdekoliv v
ČR se můžete chlubit, že jste právě z té
Vysoké nad Labem
- protože můžete povzbudit mimořádnou
obětavost hráčů pro Vysokou. Aby Vysoká
měla sportovní úroveň pro boj o postup,
musí hráči 3x týdně trénovat- jeden tréning
cca 15 km běhu. Během jedné 40 týdenní
sezóny musí pro Vysokou věnovat cca 120
tréningů, naběhat cca 1800 km a obětovat
cca 40 víkendů
- protože se fotbal hraje pro VÁS diváky a
hráči Vysoké nad Labem se na VÁS těší
Napsal člen fotbalového výboru František Dejnožka

Co se děje v okolí - Elektrárna Opatovice vypouští do ovzduší více síry
Již před rokem jsme se vyjadřovali k záměru, který se letos začal uskutečňovat, tedy
ke změně technologie spalování v Elektrárně Opatovice. Tato změna souvisí se změnou spalovaného uhlí a jeho kvalitou - uhlí
z německého dolu Mibrag má více vody a
uhlí z Tušimic zase více síry.
Před rokem se nám podařilo několik věcí.
Předně jsme na problematiku upozornili,
protože tehdy nejen obec Vysoká nad Labem, ale dokonce ani město Hradec Králové nebyli účastníky řízení o povolení změny technologie! Díky naší iniciativě se počet účastníků rozšířil a úřady s námi začaly

jednat. Připomínky podaly i další obce a
instituce, takže současný stav je výsledkem delší odborné debaty, a jsem si jist, že
nedochází k výraznému negativnímu dopadu na životní prostředí.
Je pravdou, že množství oxidu síry emitovaného elektrárnou krátkodobě stoupne z
5 tisíc tun ročně až na 6,5 tisíce tun ročně.
Ovšem je třeba vzít v úvahu, že před výstavbou odsiřovací jednotky (největší komín) cca před 15 lety bylo množství vypouštěných oxidů síry více než 10x vyšší!
Ještě v roce v roce 2004 EOP emitovala
ročně 7 000 tun oxidu siřičitého. Výsled-

kem toho jsou mimo jiné i oslabené lesy ve
směru převládajících větrů, tedy od Vysoké
až do Krkonoš. Svůj díl síry tehdy přidávala i elektrárna ve Chvaleticích. K tomu je
třeba započítat spad popílku, který je dnes
skutečně minimální, ovšem v minulosti
velmi zatěžoval okolí.
Takže dnešní stav sice přinesl dílčí nárůst
emisí síry, ale jeho vliv v porovnání s minulostí je, jak se říká, marginální. Navíc tento
stav musí skončit do 31.12.2015, protože
pak začne platit zákon o ochraně ovzduší a
EOP se bude muset vejít do limitu 2 tisíce
tun oxidu siřičitého ročně.
JH

Co se děje v okolí - dopravní situace v Opatovicích nad Labem
O tom, že výstavba obchvatu obce Opatovice nad Labem zhoršila dopravní situaci v
celém okolí, jsme již psali v minulém zpravodaji. Dopravní značka „zákaz odbočení
vlevo“ při výjezdu na původní I/37 nutí
řidiče používat objížďku dlouhou cca 5 km.
Pro úplnost informací rekapituluji vývoj
situace. Na počátku dnešní nevyhovující
situace byla snaha ŘSD resp. SUDOP
Praha (projektanti) se dohodnout s Obcí
Opatovice, již v roce 2010. Projektanti navrhovali dvě varianty, přičemž „modrá“
(posílení současného nájezdu o možnost
odbočení na Pce) nevyhověla normám (je
moc blízko MUK Březhrad) a varianta
„červená“ (zachování původní trasy I/37 a
její napojení u prodejny SIKO na novou
křižovatku) neprošla kvůli nesouhlasu vedení obce Opatovice nad Labem. Takže se
stavěl obchvat s vědomím, že po jeho ote-

vření dojde paradoxně ke zhoršení dopravní situace. Na dopady tohoto neřešení
upozorňovalo jak ŘSD, tak i samozřejmě
obec Vysoká nad Labem. Osobně jsem se
zúčastnil zasedání zastupitelstva v Opatovicích, kde jsem se snažil zastupitele přesvědčit o tom, že toto řešení je špatné.
Marně. Obchvat byl otevřen s navrženým
dopravním značením, tedy m.j. se zákazem odbočení vlevo od Vysoké.
Obec Vysoká nad Labem v červenci 2013,
v řádné lhůtě, poslala k příslušnému správnímu úřadu svůj nesouhlas s tímto značením a námitky proti němu, totéž učinilo 346
občanů obce. Našim námitkám vyhověno
nebylo a stanovení platí – viz vyhláška z
14.8.2013. V plném znění je zde:
http://vysokanl.imunis.cz/edeska/detail.
asp?id=640
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Proti tomuto stanovení není opravný prostředek - viz závěr dokumentu. A bez podnětu či souhlasu se strany obce Opatovice
ho nelze nijak měnit.
Takže jak dál? Jsou v podstatě dvě možnosti. Nejjednodušší by bylo přimět vedení
obce Opatovice ke změně postoje. Iniciovali jsme schůzku s vedením Opatovic a
odborem dopravy města Pardubice, v druhé polovině února. Věřím, že dojdeme
společně ke smysluplnému řešení.
Pokud k dohodě nedojde, pak jsme připraveni použít mimořádný opravný prostředek
zjevně špatného správního rozhodnutí,
a tím je žaloba ke správnímu soudu. Tuto
variantu již máme od právníka předběžně
připravenou.
Mimochodem, v těchto dnech dotčená
značka zmizela i se sloupkem.
JH
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RŮZNÉ: Placení poplatků pro rok 2014. Upozorňujeme, že termín pro zaplacení
úhrady za odvoz komunálního odpadu a poplatku ze psů je 31. března 2014! Bez
„známky“ pro rok 2014 nebudou v dubnu již popelnice vyvezeny! Cena za komunální
Úřední hodiny:
odpad je 380,- Kč na rok, děti do 15 let a senioři nad 70 let polovic. Platbu lze provést i
Pondělí : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
bezhotovostně, je nutno si předem domluvit přidělení variabilního symbolu pro přiřazení
Středa : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Pro běžnou agendu jsme Vám k dispozici i v platby, stačí telefonicky (495580130) nebo E-mailem (ucetni@vysoka-nad-labem.cz).

ostatní dny, v době od 8
hodin. Důležitější věci
směřovat do úředních
telefonicky smluvit termín

hodin do 11:30 Penzion Hubert zve sportovní fanoušky na sledování olympiády! K tomuto účelu
však je lépe je zakoupena zcela nová velkoplošná televize. Přijďte fandit našim reprezentantům!
hodin nebo si
Těžba a prodej dřeva z obecního lesa je pro letošní rok téměř u konce. Připomínávštěvy.

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.

nám, že obec má necelých 50 hektarů lesa, který nekácí, ale pouze čistí a udržuje.
Proto je dřeva jen omezené množství a rozhodně nelze vyhovět všem zájemcům. Pořadník na odběr dřeva je k dispozici na obecním úřadě.
Občané Vysoké mohou zdarma využít služeb právníka, a to každý první čtvrtek v
měsíci, od 16:30 do 17:30 hodin na obecním úřadě. Doporučujeme si předem rezervovat termín prostřednictvím obecního úřadu.
Přestupková komise projednávala za rok 2013 tři přestupky, jednou bylo řízení
zastaveno, jednou odloženo a jednou byla udělena pokuta. Zastupitelstvo obce rozhodlo, na doporučení krajského úřadu, svěřit projednávání přestupků právnímu odboru
magistrátu města
Hradce Králové.

Jaro a volné pobíhání psů - prosba k pejskařům
Volný pohyb psů po veřejných prostranstvích v intravilánu obce řeší vyhláška č.1/2013 vydaná v polovině minulého roku. Lze
říci, že většina „pejskařů“ je ukázněná, psy mají pod kontrolou a
jejich „produkty“ uklízejí. I když neukázněné výjimky samozřejmě
jsou. Horší je to s pobíháním psů v lese a na poli. Toto nemůžeme
ošetřit obecní vyhláškou, zde jsou kompetence dané zákonem.
Zákon o myslivosti, 449/2001 Sb.,
§ 10: Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a
vlastníků pozemků
Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
§ 63: Přestupky

Prosíme, zavazujte pytle se separovaným odpadem! Zejména v

(1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 30 000 nové zástavbě se stalo zvykem připravovat k odvozu pytle nezavázaKč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní né. Pracovníci obce pak mají práci navíc, protože musí pytle nejen
nakládat, ale i zavazovat či jinak zajišťovat proti vysypání při dopravě.
nebo poruší povinnosti uvedené v (mimo jiné), § 10.
Prosíme tedy všechny majitele a držitele psů: nepouštějte pejsky
volně v lese nebo na poli!
Nadchází jaro, období hnízdění a vyvádění mláďat. Každý pes ve
volné přírodě je ze své podstaty predátor, který může přírodě
hodně ublížit. Navíc, při volném pohybu psů v honitbě (v lese
nebo na poli), tedy hrozí majiteli psa citelná
pokuta dle výše uvedeného zákona.
JH

Cesta k rozhledně lesem je opravena přírodním materiálem. Dne
12. února tam bylo navezeno více než 90 tun písku, urovnáno a zahutněno. Nyní je třeba, aby povrch zamoknul a znovu vyschnul, pak zatvrdne stejně, jako v úvoze směrem k Roudničce. Do té doby se povrch lehce naruší - prosíme proto zejména jezdce na koních, aby tuto
cestu dočasně nepoužívali!
JH

Krátce z historie obce
Fotografie vpravo pochází ze 30. let minulého
století a byla pořízena na školním hřišti (dnes
dětské hřiště u obecního úřadu). V autě sedí
pan Diviš s manželkou Martou, rozenou Beránkovou. Osoby na fotografii identifikovala
paní Marie Baladová.
V levém horním rohu je budova tehdejšího
obecního úřadu, dnes je tam hospůdka EDIK.
Všimněte si malého stromku před okny. Byl to
kaštan (jírovec), který byl asi před 5 lety skácen jako přestárlý, tedy ve věku cca 80 let.
Stavení uprostřed je dům čp.54, Novotných
(„Volejníků“). Ten stojí dosud bez větších
změn. Menší budova vlevo je „sroubek“, býval
téměř u každého domu a sloužil k uskladnění
obilí. Byl zbořen asi před dvěma lety.
V pravém horním rohu je hostinec pana Horkého, č.p.55, dnes opravený dům rodiny Brožových, chovatelů koní.
JH
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