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Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Slovo starosty na úvod
Vážení spoluobčané,
chci Vám všem poděkovat za
podporu, kterou jste vyjádřili
svou účastí a hlasováním ve
volbách. Mám z toho radost,
protože motivace jít k volbám
určitě nebyla taková jako minule,
kdy se vybíralo ze tří kandidátek.
Přesto ve Vysoké přišla volit
polovina oprávněných voličů, což
je více, než je celorepublikový
průměr a za což je třeba všem
poděkovat.
Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo 30. října 2014. Byl

jsem jednomyslně zvolen uvolněným starostou, a začínám tedy
třetí funkční období.
Přemýšlel jsem, jestli se na toto
další volební období těším. Práce je čím dál víc, souvisí to jak
se zvyšováním počtu obyvatel,
tak s narůstající úředničinou, o
jejíž smysluplnosti se dá úspěšně pochybovat. S trochou nadsázky lze říci, že starosta musí
být úředník, stavař, právník, psycholog, policajt a kdovíco ještě.
Jeden můj známý se mě nedávno ptal, proč nedělám něco
„normálního“. Něco, kdy nebudu
muset řešit problémy v každou
noční i denní hodinu, kdy za se-

bou zavřu dveře od práce a mám
volno. To dobrý starosta prostě
nemá, to je pravda. Odpověděl
jsem mu jednoduše: práce starosty mě baví a má smysl.
Ale abych se vrátil k tématu: přes
výše uvedené pocity se na další
volební období těším. Zvolení
zastupitelé i náhradníci jsou kvalitní lidé a myslím, že společně
posuneme naši krásnou obec
zase o kus dopředu.
Ještě jednou děkuji jménem
svým i jménem ostatních zastupitelů za Vaše hlasy. Věřím, že
Vás přesvědčíme, že Vaše volba
byla správná.
Ing. Jiří Horák, starosta

Výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014
Letošní volby do zastupitelstva
byly zajímavé tím, že v naší obci
kandidovalo pouze jedno volební
uskupení - sdružení nezávislých
kandidátů VYSOKÁ NAD LABEM
- MÍSTO, KDE CHCI ŽÍT.
O možných příčinách jevu „jedna
obec - jedna kandidátka“ jsme
psali již v minulém zpravodaji. Je
to zřejmě nový celorepublikový
trend, toto nastalo ve stovkách
obcí v celé republice. Může to
znamenat (a věřím, že znamená), že občané naší obce jsou
spokojeni se současným vedením obce a nemají potřebu něco
měnit. Na druhé straně je určitě
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Složení zastupitelstva, výbory, komise, program a termíny zasedání
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva obce Vysoká nad Labem dne
30.10.2014 byly ustanoveny následující
orgány obce a zvoleni jejich členové:
Starosta:
Ing. Jiří Horák
Starosta
je
uvolněný,
tedy
má
„starostování“ jako svou práci. Všechny
ostatní funkce vykonávají neuvolnění
zastupitelé.
Místostarosta: František Salavec
Finanční výbor :
Předseda : Ing. Karel Dohnal
Členové :
Mgr. Pavlína Mazánková,
Mgr. Miloslav Ryska
Kontrolní výbor :
Předseda : Mgr. Pavlína Mazánková
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Členové : Ing. Karel Dohnal, Mgr. Miloslav Ryska
Stavební výbor :
Předseda : Ing. Jiří Horák
Členové : František Salavec, Ing. Martin Kolomý, MUDr. Jindřich Samek,
Michal Hrůša
Kulturní výbor:
Předseda: MUDr. Ladislava Harrerová
Členové : Mgr. Pavlína Mazánková,
Miloslava Marečková
Kompletní zápis z ustavujícího zasedání
včetně časového harmonogramu následujících zasedání je k zveřejněn na
úřední desce a na webu obce.
Zasedání zastupitelstva probíhají jednou

měsíčně, většinou každé první pondělí v
měsíci, od 17 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Jednání výborů jsou neveřejná, probíhají
nejčastěji jednou za čtvrtletí nebo dle
potřeby.
Program zasedání je vždy 7 dní předem
zveřejněn na elektronické i fyzické úřední desce, každé zasedání je veřejné.
Podněty či návrhy na to, čím by se mělo
zastupitelstvo zabývat, určitě uvítáme,
nejlépe v písemné podobě, v dostatečném předstihu před termínem zasedání
zastupitelstva.
Nejbližší zasedání zastupitelstva jsou:
1. prosince 2014, 12. ledna 2015,
2. února 2015 a 2. března 2015.
JH
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Do Vašeho diáře aneb co se bude dít v nejbližší době
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

SO 29.11. SPOLEČNÉ BRUSLENÍ
NE 30.11. ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ZPÍVÁNÍ
NE 7.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
ST.24.12. a ST.31.12. SVÁTEČNÍ ROZHLÍŽENÍ
SO 10.1. 2015 TŘI KRÁLOVÉ VE VYSOKÉ

⇒ SO 24.1. a 31.1.2015 MYSLIVECKÝ PLES
⇒ PÁ 13.2.2015 OBECNÍ BÁL
Program akcí bude dále upřesňován a zveřejněn. Společné
bruslení bude přibližně jednou měsíčně, konkrétní datum a čas
bude upraven operativně podle volné kapacity ledu.
JH

Přivítání adventu ve Vysoké - tradiční adventní tvoření a zpívání u vánočního smrku
Doba přípravy na Vánoce se nazývá
"ADVENT". Toto označení pochází z
latinského slova "adventus", což znamená příchod, myšleno příchod Vykupitele
Ježíše Krista. Adventní doba trvá čtyři
týdny před slavností Narození Páně,
tedy před 25. prosincem. Tato doba byla
dobou postní, v níž platily zásady střídmosti v pití a jídle, intenzivního zbožného rozjímání a zákazu zábav, tance a
zpěvu. Přesto se o adventu konaly četné
lidové obřady a zvyky, které postní zásady porušovaly.
Čas pokročil a většina lidových zvyků
vymizela nebo se přesunula do skanzenů. Vánoce pomalu ztrácejí svůj křesťanský význam, Santa Klaus číhá za
komínem a dárky roznáší dokonce i ježura, což je podivný australský vejcorodý savec požírající mravence.

I přesto všichni touto dobou cítíme něco
archetypálně hlubšího, slavnostního.
Adventní doba určitě není časem horečných nákupů. Měla by mít svůj duchovní
obsah, být časem zvolnění, setkávání se
s přáteli, s rodinou. Je to čas těšení a
očekávání, čas návštěv a procházek,
čas úklidu zanedbaných koutů mysli.
Již sedm let v naší obci vítáme advent
akcí nazvanou Adventní tvoření. Zpočátku to byla skromná akce několika přátel,
která probíhala v zasedací místnosti
obecního úřadu. S tím, jak se zvyšoval
počet návštěvníků, přesunuli jsme se do
sálu hostince U Salavců. Chtěl bych
tímto vzdát velký dík organizátorkám
(zvaným „holky tvořilky“), za to, že
nám každoročně umožňují prožít začátek adventu společně a v přátelské
atmosféře
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provoněné pohodou a jehličím.
Letošní tvoření bude tradičně na první
adventní neděli, 30. listopadu, od 14
hodin v sále hostince U Salavců. Program je na plakátech, připomenu jen, že
po rozsvícení vánočního smrku bude
venku k dispozici svařené víno pro zahřátí a koláčky pro lepší náladu.
Letošní vánoční smrk není z lesa, ale ze
zahrady jednoho místního občana. Krásný stříbrný smrk nám dal bezplatně, pouze za odvoz, za což mu rovněž patří dík.
Poděkování patří i členům kapely
COUNTRY DOHODA (dříve DOKLOBOUKU), v čele s Vysočákem Tomášem
Košťálem, za jejich krásné hraní a zpívání pod smrkem, bez ohledu na počasí a
zmrzlé prsty.
JH
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Rozhledna Milíř se umístila v soutěži "Stavba roku královéhradeckého kraje 2014"
„Královéhradecký kraj oplývá velkým množstvím architektonických pokladů, o které jsme povinni se starat. Jsem ale přesvědčen, že neméně důležité je zajistit, aby hodnotné stavby
vznikaly také do budoucna a tvář naší krajiny tak postupně
nedegradovala. Je také nezbytné podporovat, byť symbolicky,
kreativní tvůrce, kteří v našem kraji působí,“ uvedl hejtman
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který přihlašovatelům
úspěšných staveb předával ocenění.
Odborná komise hodnotila celkem 12 vybraných staveb a ve
středu 5.listopadu 2014 rozdala 5 ocenění. Naše rozhledna je
jednou z těchto pěti oceněných staveb - dostala ČESTNÉ
UZNÁNÍ. Je to pěkná symbolická "třešinka na dortu", jsme
rádi, že se rozhledna líbí nejen veřejnosti, ale i odborníkům. JH

Rozhledna Milíř - vyhodnocení sezóny
Naše rozhledna má za sebou první sezónu fungování. Celková výška rozhledny je 31 metrů, vyhlídková plošina je ve
výšce 27 metrů. Rozhledna je trojboká,
má zázemí z litého betonu, tři nosné
sloupy o průměru 40 cm z lepeného
dřeva a ocelové točité schodiště.
Od počátku roku k datu vydání zpravodaje rozhlednu navštívilo přesně 11 368
dospělých a 2 981 dětí. Nutno upřesnit,
že toto jsou počty prodaných vstupenek,

tedy návštěvníků
bude ještě více,
protože
během
roku probíhají různé akce, na které je
vstup zdarma (večerní rozhlížení, sváteční rozhlížení,..).
Odehrály se zde i různé tématické akce za všechny jmenujme sraz historických
velocipedů, návštěvu poutníka na cestě
kolem světa, cyklomaraton s horskou
prémií, svatbu s obřadem přímo na rozhledně,…

Zápis do kroniky, který napsal poutník Petr
Hirsch, při zastávce na své pěší cestě kolem světa. V průběhu roku bylo

dokončeno
zázemí
pro návštěvníky, dětské prvky a zejména
posezení s občerstvením, vše za přispění
dotace ve výši 350 tisíc
korun. Občerstvení mají
v nájmu manželé Danihelkovi, kteří stále něco
zdokonalují. Zejména
jejich zásluhou byly
nevzhledné toalety TOITOI nahrazeny stylovými a čistými dřevěnými
„kadibudkami“, u kte-

rých je vyvedena i voda na umytí rukou.
Od léta funguje i nová udírna, takže návštěvníci mohou ochutnat zcela čerstvé
produkty.
Pro vyhodnocení projektu je samozřejmě
důležitá i ekonomika. Tržby za rok 2014
přesáhly částku 300 tisíc korun. Z toho
cca 80% je vstupné, zbytek tvoří prodej
upomínkových předmětů. Na rozhledně
se dají koupit turistické známky, nálepky,
pohlednice, pamětní mince, klíčenky,
mapky, samolepky a vizitky, vše s motivem rozhledny.
Pro příští rok plánujeme upravit a řádně
označit všechny přístupové cesty k rozhledně, ve spolupráci s Klubem českých
turistů. Související akcí bude úprava
okolí „točny“ autobusu, kde by měla mimo jiné vzniknout i další plocha pro parkování.
Jsme rádi, že naše rozhledna se stala
cílem turistů z dálky i z blízka, slouží
také jako zastávka při rodinných procházkách občanů obce.
JH

Komunikace Jižní svah jsou po pěti letech sporů řádně zkolaudovány
Déle než pět let trval spor o kolaudaci
komunikací na Jižním svahu. Komunikace postavila developerská společnost
Alba invest s.r.o. s některými odlišnostmi
oproti původnímu projektu. Na podzim
2011 probíhala řada jednání s developem o převodu sítí a komunikací do
obce. Možná si vzpomenete - situace
byla tehdy poměrně vyhrocená, protože
develop odmítl platit provoz veřejného
osvětlení v nových lokalitách. Byl tehdy
podepsán dokument, ve kterém bylo ze
strany obce jasně řečeno, že obec Vysoká nad Labem je připravena převzít do
svého majetku a správy veškeré inženýrské sítě a komunikace v nových lokalitách, proti předávacímu protokolu, bez
závad a nedodělků. V dokumentu je
stanoven postup předávání, podmínky i
Číslo 5/2014

termíny. Jednou ze zásadních podmínek
je samozřejmě kolaudační rozhodnutí.
Následovala pětiletá „anabáze“ kolaudačních prohlídek, odvolávání ze
strany vlastníků pozemků, jednání na
úřadech, přepracovávání projektu, přeměřování hranic,…
Koncem října 2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl odvolání proti
vydání kolaudačního rozhodnutí.

Kolaudace komunikací Jižní svah,
která proběhla v květnu 2014, je tedy
platná a pravomocná.
Pro obec to znamená, že můžeme, dle
našich předchozích dohod s developerskou společností, převzít veškeré sítě i
komunikace v nových lokalitách do majetku obce. Minulý týden byla developerské společnosti předána oficiální
žádost o převod.
JH

BARA HK s.r.o, bezpečnostní agentura. http://www.barahk.cz/
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti zabezpečení a střežení budov, interiérů objektů, ochranu Vašeho majetku, Vašeho zdraví.
Možnost napojení na PCO, variabilní kamerové systémy, videotelefony apod. Jistá ochrana proti vyvrtávačům oken, překlapěčům ventilací, zlodějům, vandalům a narušitelům Vašich pozemků atd.
Střežíme Váš obecní úřad, Vaši mateřskou školu, rozhlednu a další
objekty, proto nabízíme cenové zvýhodnění pro občany Vysoké nad Labem!
Více informací na tel.: . 777 772 565, 495 000 215, 495 000 210, p. Velíšek
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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: Částečná oprava cesty okolo bývalého písníku v lese, ve směru od Roudničky k rozhledně, proběhla v polovině listopadu. Souvisí to s tím, že je téměř dokončena rekultivace písníku, je odstraněna většina oplocení a na jaře začneme celý prostor postupně zalesňovat. Obě brány a část oplocení podél cesty zatím ponecháme,
protože máme obavu, aby do prostoru někdo nenavezl nějaký odpad. Zbývající úseky
cesty budou opraveny na jaře tak, aby zmizely kaluže a cesty byla průchozí i po dešti.
Máme v plánu zřídit meteorologickou monitorovací stanici v prostoru sportovního
areálu. Tento úmysl deklarujeme již několik let, byl jednou z našich podmínek při jednáních s elektrárnou. Plánujeme využít příznivého faktu, že Český hydrometeorologický ústav pořizuje nové vybavení a starší nabízí velmi levně k odkupu. O konkrétních
parametrech a zejména finanční spoluúčasti ještě budeme jednat, jak s elektrárnou,
tak s Královéhradeckým krajem, který má na tomto projektu velký zájem.
Římskokatolická Mše sv. v kapličce na hřbitově ve Vysoké nad Labem bude v
sobotu 29.11. ve 14 hodin.
Oprava zvoničky naproti obecnímu úřadu proběhne v nejbližších dnech. Při zvonění
vznikají dynamické rázy a zvonička se kývá. Proto bude zpevněna základna zvoničky.

Problémy s parkováním, automobily na trávě, zábor veřejného prostranství
Toto téma je evergreenem, a
nejen v naší obci. Příčina je
jasná: zvyšující se počet osobních automobilů. Je pryč doba,
kdy byl jeden automobil v rodině, a ten se pečlivě parkoval v
garáži, aby vydržel co nejdéle.
Dnes jsou v každé rodině minimálně dva automobily, které
klidně mohou parkovat na dešti, protože povrchová úprava
karoserie je dnes mnohem
dokonalejší. Pak dochází k
tomu, že před domem parkuje
několik aut, většinou na trávě,
tedy na obecním pozemku a dvůr, tedy
pozemek vlastníka nemovitosti, je volný.
Problém několikrát projednávalo zastupitelstvo, vždy s výsledkem, že občané budou upozorněni na to, aby na obecním
pozemku neparkovali a že to jistě pochopí.
Bohužel toto moc nefunguje, z parkování
se stává problém, který je třeba řešit.
Máme vytipovaná místa na obecních pozemcích, na kterých projektant zpracovává návrhy parkoviště. Není to zcela jednoduché, parkoviště musí vyhovovat všem

ho či několika konkrétních automobilů.
Tuto možnost již využilo několik vlastníků
nemovitostí, většinou těch, ve kterých
bydlí více rodin. Je jasné, že podmínkou je
to, aby před domem byl dostatečně velký
prostor, tedy toto se bohužel netýká nových lokalit, protože zde nejsou žádné
obecní pozemky.

Typický příklad: volný dvůr, volný sjezd
a automobily zaparkované na veřejném
prostranství. Jak pohodlné….

dopravním a jiným předpisům. Tato parkoviště budou sloužit všem občanům, podobně jako předloni postavená parkoviště u
prodejny potravin a u obecního úřadu. V
horizontu maximálně dvou let bychom
chtěli mít tato obecní parkoviště hotová.
Je možné, že pro někoho bude toto parkoviště daleko. Pak nabízíme řešení: vlastník nemovitosti si může upravit (po
předchozím souhlasu obce!) zpevněný
prostor „na návsi“ před svým domem,
který bude sloužit pro parkování jedno-

Pokud máte zájem o toto řešení, připravte
jednoduchý plánek s návrhem řešení a
přineste ho na obecní úřad. Společně pak
vymyslíme nejjednodušší způsob konkrétního provedení prostoru pro parkování.
Tímto upozorňujeme, že parkování na
obecním pozemku je bez souhlasu obce zakázáno! Vlastník nemovitosti může
parkovat pouze na svém pozemku, případně na sjezdu ze silnice k vratům, ale s
podmínkou, že chodník zůstane plně průchozí. Na chodníku parkovat nelze, a to
ani částí vozidla!
Pokud bude automobil opakovaně zaparkován na trávě, pak jsme nuceni dle
Obecně závazné vyhlášky 03/2011 toto
považovat za zábor veřejného prostranství, který je zpoplatněn částkou 5 korun za m2 a den.
JH

Dokončené a probíhající stavební akce

Stavba víceúčelové haly pokračuje. Jsou vyzděny šatny
a sociální zázemí, probíhají montáže elektroinstalací, vody a vzduchotechniky. Tento a příští týden bude následovat dokončení střechy a montáž opláštění ze sendvičových panelů.
JH
Číslo 5/2014

Původní stará cesta k myslivně je opravena. Historické patníky
byly vybagrovány a nově usazeny, povrch je urovnán tak, aby
dešťová voda odtékala do příkopu nebo do kanalizace. Na povrch
cesty byl navezen a zhutněn asfaltový recyklát. Počítáme s tím, že
na jaře bude navezena a srovnána další vrstva recyklátu, který se
působením tepla spojí a vytvoří tvrdý, kompaktní povrch.
JH
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