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Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 4/2014
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po osm let jsem starostou obce a blíží se
konec mého druhého funkčního období.
Jak asi víte, kandiduji i pro příští období.
Dovolte mi nyní krátké resumé mého působení.
V roce 2006, v době mého nástupu do
funkce, měla naše obec 870 obyvatel. V
obecní kanceláři byl jeden počítač, o který
se dělil starosta s účetní. Na obecním účtu
bylo 22 tisíc korun, na stole nezaplacené
faktury za několik milionů a k tomu úvěr na
dalších 5 milionů. Začátky byly opravdu
složité, ale díky dobré spolupráci všech
zastupitelů se vše dařilo postupně zvládnout.
Dnes ve Vysoké žije téměř 1500 lidí a počet dále roste spolu s výstavbou nových
domů. Na obecních účtech je téměř 7 milionů korun a vše máme zaplaceno. Proto
se nemusíme bát vzít si úvěr na stavbu
víceúčelové haly, protože při současných
výsledcích hospodaření ho bez problémů
splatíme dříve než za plánovaných 10 let.
Ručíme pouze rozpočtovými příjmy
(peníze, které dostáváme od státu), nikoli
hmotným majetkem (nemovitosti, pozemky). Nikdo nemusí mít strach, že v případě

problémů při splácení úvěru přijdeme o
obecní majetek.
Jsem jedním ze sedmi členů zastupitelstva
obce Vysoká nad Labem. Z nich jako jediný jsem tzv. uvolněným zastupitelem, mám
tedy „starostování“ jako svůj hlavní a jediný
pracovní poměr. Všichni ostatní zastupitelé
i členové komisí mají svou profesi a v
zastupitelstvu pracují ve svém volném
čase, za symbolickou měsíční odměnu v
řádu stokorun.
Dvě členky současného zastupitelstva,
paní Miloslava Marečková a paní Ing.
Heda Pellarová, již letos nekandidují. Je to
jejich rozhodnutí, které je pochopitelné obě zastupitelky pracovaly aktivně tři volební období, tedy 12 let. Paní Marečková
byla 8 let místostarostkou a paní Pellarová
předsedkyní přestupkové komise. Svůj díl
dobré práce ve prospěch obce odvedly a
za to jim patří velký dík.
Letošní předvolební situace je trochu nezvyklá, protože pro nadcházející volby do
zastupitelstva byla v naší obci zaregistrována pouze jedna kandidátní listina. Není
to nijak výjimečná situace, spíše naopak, je
to zřejmě nový celorepublikový trend. V
celé České republice jsou v podobné situaci stovky obcí, z okolních obcí je to například Čeperka, Dolní i Horní Ředice, Dříteč,
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pracovníka
velmi vážím lidí,
kteří jsou ochotni i
za tuto cenu kandidovat.
Tímto Vám, občanům, děkuji za čest být
starostou naší obce. Byl jsem jím rád. Slíbil
jsem Vám i sobě, že se budu snažit být
dobrým starostou. Je na Vašem posouzení, zda jsem svůj slib splnil a zda naší
kandidátce dáte důvěru i pro další volební
období.
Jiří Horák

Volby do zastupitelstva a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR budou 10. a 11. října 2014
Volby do zastupitelstva obce a do Senátu
Parlamentu ČR se v naší obci uskuteční:
• V pátek 10.10. 2014 od 14 do 22 hod.

• V sobotu 11.10. 2014 od 8 do 14 hod.
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 a vyšší:
Mateřská škola Vysoká nad Labem
====
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Právo volit do zastupitelstva obce má
občan obce, který alespoň druhý den
voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu,.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje
ve volebním okrsku, kde je zapsán ve
stálém seznamu voličů.
V naší obci je pro volby do zastupitelstva pouze jedna kandidátka - VYSOKÁ
NAD Labem - MÍSTO, KDE CHCI ŽÍT,
Číslo 4/2014

dále nazývaná „volební strana“. Nejedná
se samozřejmě o politickou stranu, ale o
sdružení nezávislých kandidátů, dle volebního zákona. Připomínám, že se bude volit
sedmičlenné zastupitelstvo, tedy každý
volič má „sedm hlasů“, které může dát
sedmi kandidátům několika způsoby.
Možné způsoby hlasování:
1. VOLÍM CELOU KANDIDÁTKU: označit křížkem čtverec před názvem volební
strany. Tím je dán hlas sedmi kandidátům
v pořadí dle volebního lístku.
2. VOLÍM JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY:
označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem jednotlivé kandidáty, nejvýše však
sedm lidí. Pokud volič označí méně než
sedm kandidátů, pak nevyčerpaná část
jeho „volebních hlasů“ propadá.
3. KOMBINACE: lze označit křížkem volební stranu a dále jednotlivé kandidáty. V
tomto případě je dán hlas sedmi kandidátům v pořadí dle volebního lístku stejně
jako v 1. bodě! Kombinace je určena obcím s více kandidátkami. V případě, že
chcete dát svoje hlasy jednotlivým kandidátům neoznačujte křížkem čtverec před
názvem volební strany.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úřední obálky nebo hlasovací lístek
přetrhne, je jeho hlas neplatný.
===
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Tyto volby proběhnou společně s komunálními volbami.
U nás kandiduje celkem 11 kandidátů,
voliči hlasuje vložením příslušného hlasovacího lístku do úřední obálky. Tu dostane
v hlasovací místnosti podobně jako obálku
pro komunální volby.
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 17. a 18. 10.
2014 ve shodných časech jako v kole prvním.
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 dispoziJH
ci např. na http://www.volby.cz/
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Ohlédnutí za čtyřmi uplynulými lety života obce a práce zastupitelstva
HOSPODAŘENÍ

• Splatili jsme veškeré úvěry z minu-

ného osvětlení v majetku obce a výměna dožilých součástí.

lých let, každoroční hospodaření končilo se ziskem několika milionů korun.

• Po 59 letech byla obnovena zvonička u

• V současné době máme na obecních

• Opravou uličky na Podlesí byl vyře-

účtech téměř 7 milionů korun a veškeré faktury máme zaplacené.

šen dlouhodobý problém s povrchovou
vodou, která opakovaně poškozovala
majetek obyvatel lokality.

• Úspěšně jsme čerpali dotace (cca 13,7
mil. Kč).

• Výši poplatků hrazených občany udržujeme již řadu let na stejné výši.

• Úvěr ve výši 15 mil. korun na stavbu
víceúčelové haly se nám podařilo vyjednat s úročením 1,2%, s dobou splatnosti
10 let. Chtěli bychom ho splatit podstatně dříve, výsledky hospodaření tomu
nasvědčují.

• Dotace od EKOKOM za kvalitní třídění
odpadů se pohybují okolo 300 tisíc korun ročně.

• Tržby z provozu rozhledny (vstupné a
prodej upomínkových předmětů) přesáhnou částku 300 tis. korun za rok 2014.
INVESTICE, STAVEBNÍ AKCE

• Největší investiční akcí v dějinách obce
je právě zahájená stavba víceúčelové
haly („ sokolovny“ ), v ceně cca 22,2
mil. korun bez DPH. Na stavbu jsme
získali dotaci 9,2 mil. korun.

• Je dokončena kompletní rekonstrukce
budovy mateřské školy a obecního
úřadu, včetně rozšíření kanceláře.
Bylo provedeno podřezání celé budovy,
výměna oken, dveří, úprava střechy a
výměna poškozených stropů.

• Byla vybudována nová parkoviště u
mateřské školy a u prodejny potravin.

• Nová autobusová zastávka s osvětleným přechodem a měřiči rychlosti v ceně 2 milionů korun byla postavena u
hostince U Salavců. Tím byla vyřešena
dlouhodobý problém a zajištěn bezpečný příchod školních dětí k autobusu a
také veřejnosti do sportovního areálu.

• U bytovek byla opravena silnice a
zřízeno nové parkoviště, což vyřešilo
dlouhodobé problémy s parkováním a
současně s tím byly zasypány nefunkční
a potenciálně nebezpečné staré septiky.

• Rozhledna Milíř byla dokončena za
přispění dotace z několika zdrojů, celkovým nákladem cca 5 mil. korun a stala
se výraznou dominantou obce a cílem
návštěvníků z širokého okolí.

• V Penzionu Hubert proběhla výměna
oken a kompletní rekonstrukce poloviny
pokojů.

• Kaplička na hřbitově byla opravena,
včetně pamětních desek a vedlejšího
hrobu rudoarmějců.

• Byla provedena kompletní revize veřejČíslo 4/2014

obecního úřadu.

• Hrací prvky pro děti byly opraveny či
nově instalovány u fotbalového hřiště,
na zahradě MŠ a u Penzionu Hubert.
Další budou umístěny u bytovek v nejbližší době.

• Byly provedeny dvě odlehčovací propojení dešťové kanalizace, které mají
zabránit naplnění a přetečení do sklepů
při přívalovém dešti.

• Cyklostezka do Roudničky je každoročně opravována (přívalový déšť poškozuje její povrch).

• Je téměř dokončeno zavezení, terénní
úpravy a rekultivace písníku. Poté
bude provedeno zalesnění, dle schváleného rekultivačního plánu.
CHOD OBCE

• Byl dokončen územní plán se zmenšeným rozsahem zástavbových ploch a
jasnějšími regulativy.

• Systém sběru a separace odpadů byl
rozšířen o kontejnery na bioodpad. Zavedli jsme pytlový sběr separovaných
složek, zřídili úložné místo pro elektroodpad. Probíhají pravidelní sběry ostatních složek odpadů - velkoobjemového i
nebezpečného odpadu.

• Probíhá celoroční pravidelná údržba
veřejných prostranství, hřbitova, zelených ploch, silnic, kanalizace,...

• Postupně dochází k rozšíření služeb
obecního úřadu (ověřování podpisů a
listin,
výpisy
různých
rejstříků,
Czechpoint,W).
SPOLEČNĚ HÁJÍME ZÁJMY OBCE

• Za podpory petice s Vašimi podpisy
(346 podpisů) jsme dosáhli soudního
zrušení diskriminující dopravní značky u Opatovic nad Labem. Celá dopravní situace napojení staré a nové
„Hradubické silnice“ se bude řešit znovu
a komplexně.

• Za podpory petice s Vašimi podpisy
(290 podpisů) byla zrušena možnost
těžby břidličných plynů v regionu
KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

• Pořádáme pravidelné akce pro občany
všeho věku, např obecní ples, velikonoční a adventní tvoření, čarodějnice, posvícení, pouť, drakiáda, setkání rodáků,..

• Ve sportovním areálu se pořád něco
děje: mistrovské fotbalové zápasy týmu
FK Vysoká, zápasy dětí, tenisové turnaje, dětský den, cirkus,...

• Rozhledna Milíř je dějištěm různých
akcí: cyklomaraton, jízda rodin s kočárky, svatba, večerní rozhlížení,...,

• Obecní Penzion Hubert pořádá různé
akce: taneční zábavy, dny zahraniční
kuchyně, moravská zabijačka,..

• Byl postaven pomník pěti rodinám vystěhovaným z obce v 50. letech minulého
století. Pomník je dominantou nově zřízeného parku

• Snažíme se o maximální informovanost
občanů - obecní Zpravodaj, webové
stránky, instalace nových stanovišť bezdrátového rozhlasu,...
V neposlední řadě pravidelně děje množství kulturních, sportovních a společenských akcí, na nichž se můžeme potkat a
popovídat si se sousedy:
• Obecní bál
• Tři králové ve Vysoké
• Tradiční I. a II.myslivecký ples (pořádá

MS Podlesí)

• Dětský karneval (pořádají fotbalisti)
• Vítání občánků
• Jarní společné bruslení
• Velikonoční tvoření
• Vzpomínková akce Barium
• Jarní pingpongový turnaj
• Výročí tragických událostí konce II. svě-

tové války

• Pálení čarodějnic u fotbalového hřiště
• Setkání rodáků a důchodců
• Dětský den u fotbalového hřiště
• Vysocká pouť a nohejbalový turnaj
• Vysocké posvícení, fotbal a taneční

zábava

• Drakiáda
• Akce na rozhledně (večerní rozhlížení,

historické velocipedy,7)

• Bowlingový turnaj amatérů
• Rybí hody a taneční zábava (pořádá

hostinec U Salavců)

• Lampionový průvod strašidel
• Podzimní pingpongový turnaj
• Zabijačkové hody
• Adventní tvoření a zpívání u vánočního

stromu

• Mikulášská besídka
• Společné obecní bruslení
• Sváteční rozhlížení z rozhledny

Kromě toho jsme se mohli pravidelně vídat
na fotbalových zápasech FK Vysoká nad
Labem, při opékání makrel v 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,7), Vysocký „babinec“
organizoval cyklus přednášek, zájezdy do
Prahy do divadla i promítání filmu Šmejdi,
chlapi se pravidelně scházejí na fotbálku,
na nohejbale i na tenisových turnajích,...
Fotogalerie a komentář většiny akcí je k
dispozici na webových stranách obce. JH
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Do Vašeho diáře aneb co se děje v 2. polovině roku 2014
⇒ PÁ 10.10. OCHUTNÁVKA VÍN VE SPORTKLUBU
⇒ PÁ 10.10., SO 11.10. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
OBCE A DO SENÁTU

⇒ NE 12.10. DRAKIÁDA (POZOR - změna data!)
⇒ SO 18.10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY
⇒ SO 18.10. BOWLING HAWAII CUP

SO 18.10. VÝSTAVA PSŮ ČAU-ČAU
PÁ 31.10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SO 8.11. PODZIMNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ
NE 30.11. ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
NE 7.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Program akcí bude dále upřesňován a zveřejněn.

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

JH

POZOR - změna trasy a části jízdních řádů autobusu č.18 je již od 6. října
Od pondělí 6. října dochází
na trase autobusu č.18 (a
některých jiných) ke změně
trasy!
Autobus ve směru od Vysoké přijede až k zastávce
Adalbertinum, dále ale
nepokračuje k Zimnímu
stadionu (tam je to stále
neprůjezdné), ale zahne
doprava přes most a znovu
doprava až na zastávku
Muzeum. Odtud se vrátí na
zastávku Magistrát města
a pak pokračuje dál ve své
původní trase. Díky této
zajížďce dojde k malým
posunům v jízdních řádech.
JH

Vysočtí stolní tenisté se udrželi ve druhé třídě
V minulých sezónách jsme byli zvyklí,
že tým Vysočáků každý rok postoupil
do vyšší soutěže. Letos tomu bylo jinak a tým bojoval na opačném konci
tabulky a obsadil desátou příčku.
Tým ve složení Milan Ševčík, Ta Duy Khai
(známý jako Karel), Tomáš Bárta, Milan
Kropáček, Pavel Novotný a Pavel Hvězda
obsadil nakonec desátou příčku. Hrozbu
sestupu Vysočáci definitivně odvrátili až v
předposledním kole, kdy jednoznačně
porazili České dráhy A.

Team stolních tenistů v září zahájí v
soutěži neregistrovaných pátou sezónu.
Všichni hráči jsou vysockými občany,
nebo alespoň ve Vysoké bydlí. Impulsem k sestavení družstva byly pingpongové turnaje u Salavců, pořádané starostou Jiřím Horákem, kde se členové
postupně dali dohromady.
Soutěž neregistrovaných stolních tenistů
v Hradci Králové (SNSTHK) má v Hradci
dlouhou tradici. Byla založena v roce

Ve druhé třídě už narazili Vysočáci na
výkonnostní limity části týmu. Pouze Tomáš Bárta a Karel dokázali pravidelně
získávat body a v žebříčku úspěšnosti
jednotlivců 2. třídy obsadil Tomáš Bárta
šesté a Ta Duy Khai sedmé místo.

Stavba haly zdárně pokračuje

Pro tým v tomto složení je druhá třída
výkonnostní maximum a i v této sezóně
se bude soustředit na udržení v soutěži.

1977 ještě jako Odborářská liga. Pro
svoje určité výhody do ní postupně přecházeli hráči z okresních a krajských
soutěží registrovaných. V současnosti
ligu neregistrovaných hraje 65 družstev
v pěti soutěžních třídách. Nejlepší týmy
první třídy hrají na úrovni krajské soutěže registrovaných. Činnost soutěže je
možné sledovat na
http://www.nereghk.cz.
Milan Kropáček
Do poloviny října by měl být hotový
skelet, tedy nosná konstrukce haly.
Bude následovat pokrytí střechy a
opláštění, zároveň začnou probíhat
zednické práce - stavba šaten a zázemí. Dále budou provedeny terénní
úpravy, tedy urovnání okolí.
JH

Tabulka 2. tř. soutěže neregistrovaných
Poř

Mužstvo

U

V

R

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Crater A
VČE B
Povodí Labe A
TEXIM A
DTJ C
Crater B
Salamandr A
FKP 1975 A
HTK A
Vysoká A
ČD A
DP A

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
19
15
14
8
9
7
6
7
5
4
2

0
1
3
1
4
2
3
5
2
4
2
3

1
2
4
7
10
11
12
11
13
13
16
17

Body
64
61
55
51
42
42
39
39
38
36
32
29

Číslo 4/2014
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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 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
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: Oprava uličky od Krátkých směrem ke kruhovému objezdu je přeložena na jaro 2015. Důvodem je zpoždění při vydání stavebního povolení. Toto je obvyklý
jev: jeden ze sousedních pozemků má více vlastníků, z nichž někteří jsou nedohledatelní. Přesto je stavební úřad musí seznámit s úmyslem stavebníka. V tomto případě
se tak děje pomocí veřejné vyhlášky, což ale představuje zpoždění cca 2 měsíce.
Nátěry dřevěných konstrukcí rozhledny proběhnou na jaře 2015. Podali jsme
reklamaci, protože degradace (barevné změny) nátěrů probíhají rychleji než se předpokládalo. Výsledek zatím nemáme písemně, ale zřejmě bude uznána reklamace nátěrů sloupů (takže je výrobce znovu natře na své náklady), nátěry vodorovných dřevěných konstrukcí zřejmě provedeme nákladem obce. Zvažujeme oplechování vodorovných nosníků, tím by se definitivně vyřešila ochrana před deštěm.
Pozor na podvodníky! V poslední době po obci chodí dealeři různých energetických společností, zvoní u domů a nabízení „levnější“ plyn a elektřinu. Upozorňujeme,
že toto mohou být podvodníci, kteří naslibují cokoli, aby přiměli kohokoli k podpisu
smlouvy - za to mají několikatisícovou provizi. Nepodepisujte ve vlastním zájmu jakoukoli smlouvu „mezi dveřmi“, ale vyžádejte si ji předem domů k prostudování. Jsme
schopni dohodnout i bezplatnou konzultaci u právníka.
JH

Muzeum historických motocyklů zřejmě nebude, protože stavebník
stáhl žádost o stavební povolení. Takže případ se vrací do počátečního stavu, kdy soukromý vlastník má pozemek s regulativem občanská vybavenost
a teoreticky na něm může postavit cokoli, co je v souladu se zákonem a s
územním plánem obce. V praxi to, jak vidno, neplatí vždy, v našem případě
se především díky nesouhlasu okolních občanů a vlastníků pozemků tento
záměr neuskutečnil.
JH

Číslo 4/2014

Obec Vysoká nad Labem přijme pracovníka na
pozici: pracovník údržby obce
Podmínky: dobrý zdravotní stav, manuální zručnost,
ŘP skupiny „B“, bezúhonnost.
Plat dle tabulky mzdových tarifů, nástup možný
ihned.
Zájemci mohou zaslat nabídku s životopisem na
E-mail: starosta@vysoka-nad-labem.cz nebo přímo
na adresu obecního úřadu. Vybraní uchazeči pak
budou vyzváni k osobnímu pohovoru.
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