Datum vydání 22.12.2014

Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2014
Rok 2014 se pomalu blíží ke svému konci.
Počasí za okny připomíná spíše podzim a
o bílých vánocích si můžeme podobně jako
v posledních několika letech nechat jen
zdát. Má to jen jedinou výhodu - mohou
nerušeně probíhat práce na stavbě víceúčelové sportovní haly. Podrobněji o stavbě
se dočtete uvnitř zpravodaje, zde jen připomenu, že s celkovými náklady více než 22
milionů bez DPH se jedná o největší investici v dějinách obce. Na stavbu jsme si vzali
úvěr ve výši 15 milionů, s dobou splácení
10 let a pevnou úrokovou sazbou 1,2%. Od
MŠMT jsme dostali dotaci 9,2 milionu korun s tím, že hala musí být hotová do konce roku. Vzhledem k tomu, že smlouvu o
přidělení dotace jsme podepsali až koncem
srpna, bylo jasné, že dodržet termín bude
velmi problematické. Naštěstí se nám podařilo se souhlasem ministerstva dojednat
prodloužení termínu.
Počet obyvatel naší obce překročil 1500, k
datu vydání
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ PŘÍJMENÍ
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Pavel
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Přistěhova4.
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lo se 117
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Petr
36x
lidí a 40 se
z obce odstěhovalo. Zemřela nejstarší
občanka naší obce, paní PhDr. Eva Pellarová, ve věku 105 let. Nyní je nejstarším
občanem paní Vlasta Rybišarová (99 let),
druhá nejstarší je paní Marie Baladová
(93 let) a třetí v pořadí je Vlasta Peterová
(91 let). Nejstarší muži jsou ročník 1932:
Jaroslav Horák, Vlastimil Havránek, Jan
Vavřina a Jindřich Nechvíl, všem je 82 let.
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kolaudaci. Poté se většinou přihlásí k trvalému pobytu. Odhadujeme, že počet lidí
trvale bydlících v obci je o několik desítek
vyšší, než uvádějí statistiky.
Dobrou zprávou je to, že komunikace na
Jižním svahu jsou po několikaletých sporech konečně řádně zkolaudovány. 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.
Zahájili jsme jednání s developerskou společností o převodu všech komunikací a sítí
v nových lokalitách do vlastnictví obce.
Proběhly komunální volby, v sedmičlenném zastupitelstvu jsou dvě nové tváře. Z
dvouměsíčního fungování mám dobrý pocit, už se těším na společnou práci v dalších čtyřech letech.
Rozhledna má za sebou první rok fungování a stala se oblíbeným cílem turistů místních i přespolních. Líbí se i odborníkům byla oceněna čestným uznáním v soutěži
Stavba roku Královéhradeckého kraje. V
průběhu roku se postupně budovalo zázemí a okolní vybavení v hodnotě více než
půl milionu, na což jsme dostali dotaci ve
výši zhruba 2/3 nákladů. Rozhlednu v roce
2014 navštívilo asi 15 tisíc lidí a tržby za
prodej vstupenek a reklamních předmětů
přesáhly 300 tisíc korun.
Bylo provedeno zateplení a fasáda mateřské školy. Tím byl dokončen několikaletý
proces postupného opravování stoleté
budovy. Několikrát jsme žádali o dotaci,
vždy jsme skončili těsně „pod čarou“, takže
jsme vše hradili z obecního rozpočtu. Vše
bylo dokončeno letos v srpnu a paradoxně,
v říjnu 2014, jsme dostali dopis z ministerstva životního prostředí o tom, že nám

dotaci v plné výši
přidělují. Jak je
známo, naše republika má problém
s čerpáním evropských peněz, takže
na
ministerstvu
sáhli „do šuplíku“ a
chtějí hradit i dosud
neúspěšné projekty.
Pro nás jen
dobře, pokud vše
správně doložíme,
dostaneme
příští
rok cca tři čtvrtě
milionu korun dotace.
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Cyklostezka
má vydané
územní rozhodnutí
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Bývalý obecní písník v lese nad obcí, v době porevoluční
provozovaný jako skládka inertního materiálu, je celý rekultivován, tedy zavezen zeminou a připraven k sázení stromů. Je
hotov plán sázení, během tří let by měla
být celá plocha kompletně zalesněná, ve
spolupráci s Vysockými myslivci, kteří si
tento projekt vzali „za své“. S tím souvisí
odstranění oplocení a oprava lesních cest,
která byla letos již částečně provedena a
dokončena bude napřesrok.
Každoročně jsme na tomto místě uváděli
stručný přehled akcí či událostí, které v
obci proběhly. Vzhledem k tomu, že tento
přehled byl v říjnovém zpravodaji, nebudeme se opakovat a připojím jen přání:

Přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce všem našim občanům krásné a klidné prožití Vánoc
v kruhu svých nejbližších a v roce
2015 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Ing. Jiří Horák, starosta

Kromě evidovaných občanů existuje „šedá
zóna“ lidí, kteří bydlí v obci, ale nejsou
přihlášeni k trvalému pobytu. Nejčastěji se
jedná o stavebníky, kteří se již nastěhovali
do téměř dokončeného domu a čekají na
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Poplatky v roce 2015
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 (jednáme o instalaci čtečky pro bezhotovostní převodM) na obecním úřadě,
do konce března následujícího kalendářního roku. Výše plateb zůstává stejná jako v roce 2014:

Po zaplacení poplatku bude občanům vydána známka (samolepka) pro rok 2015,
kterou nalepí na popelnici. Známka s letopočtem 2014 platí pouze do 31. března
2015! Pokud po tomto datu nebude na
popelnici nová známka, nebude vyvezena!
2. Poplatek ze psů. Tento poplatek se
hradí v hotovosti na obecním úřadě, do
konce března 2015:
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
26. ledna 2015, kdy proběhnou uzávěrky
účetnictví a instalace bezhotovostní čtečky. Do té doby od Vás nemůžeme platbu
přijmout, resp. nemůžeme ji zaevidovat do
systému. Děkujeme!
JH

Likvidace a separace odpadů v obci, novinky v systému
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 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), případně je využit
zemědělským podnikem přímo v obci.
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 v pátek 26.12.2014, první svoz v
novém roce je ve čtvrtek 8. ledna 2015.
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
několika 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.
POZOR: věnujte prosím pozornost popiskům na tabulích na boku kontejnerů - na
jaře se nejdříve vyvážejí větve, pak drobný
bioodpad (posekaná tráva,..).
ELEKTROODPAD všeho druhu můžete
uložit zdarma do kontejneru u prodejny
potravin, větší věci (televize, lednička,M)
do E-domku za prodejnou potravin, nejlépe
po dohodě na telefonu: 728 528 514.
Objemnější elektrozařízení vybírají osobně
pracovníci obce a kontrolují jeho úplnost pokud např. v ledničce chybí kompresor,
pak ji nemůžeme přijmout! Drobný elektroodpad (např. mobilní telefon) můžete odložit do kontejneru na obecním úřadě.
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJ. ODPAD
Obec organizuje jarní a podzimní sběr, kdy
občané obce se mohou zdarma zbavit nepotřebných věcí. Kromě toho mohou občané naší obce využívat sběrný dvůr na adrese: Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů
990, 500 03 Hradec Králové.
Popis příjezdu do sběrného dvora: Výpadovka směr Třebechovice p.O. Cca 200m
za supermarketem Terno odbočit vlevo
ihned za autobusovou zastávkou do areálu.
Sběrný dvůr je na konci tohoto areálu .

obvyklými způsoby.
Pro uložení šatstva i
obuvi lze využít i kontejner umístěný u prodejny
potravin.
Novinka: v polovině
prosince 2014 vešla v
platnost vyhláška Ministerstva životního prostředí (její smysluplnost
zde nebudeme posuzovat), která stanovuje
obcím pravidla třídění
odpadu. Náš systém
vyhovuje ve všech bodech kromě jediného, a
tím je třídění kovů.
Musíme tedy vydat
novou obecní vyhlášku,
ve které bude mimo jiné
popsáno třídění kovů v
naší obci: drobné kovové věci (konzervy,
plechovky od piva,
hliníkové
obaly,K)
uzavřené v pytli nebo
v krabici můžete odložit v den svozu odpadů, spolu s ostatními
druhy separovaného
odpadu. Odvoz větších věcí bude organizován dle potřeby.
Vážení občané, tímto
Vám děkujeme za svědomité třídění odpadů,
díky kterému jsme se
stali jednou z nejlépe
separujících obcí v regionu.
JH

SBĚR STARÉHO ŠATSTVA pořádá obec
ve spolupráci s Diakonií Broumov dvakrát
ročně, pytle na šatstvo
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
poskytuje zdarma obecní
PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY:
úřad.
Podobně
jako
ostatní sběry je i tento • 23.12. - 26.12. 2014 zavřeno
včas avizován ve zpravo• 29.12.2014 - otevřeno do 16 hod
daji, na webu i jinými
•
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•

30.12.2014 - 2.1.2015 - zavřeno
Od 5.1.2015 - normální provoz

Svozový
plán pro
rok 2015
Vysoká nad
Labem

SUDÝ
ČTVRTEK
odpoledne
týdatum
den
2 08.01.15
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

22.01.15
05.02.15
19.02.15
05.03.15
19.03.15
02.04.15
16.04.15
30.04.15
14.05.15
28.05.15
11.06.15
25.06.15
09.07.15
23.07.15
06.08.15
20.08.15
03.09.15
17.09.15
01.10.15
15.10.15
29.10.15
12.11.15
26.11.15
10.12.15
24.12.15

Do Vašeho diáře aneb co nás čeká v nejbližší době
• 2. myslivecký ples

•

Sváteční rozhlížení
Středa 24.12 a 31.12. od 13 do 16 hodin, rozhledna Milíř

Sobota 31.1. od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek u pana Františka Salavce, č.p. 194

• Sváteční společné bruslení

Pondělí 29.12. od 15:15 hodin na Zimním stad. v HK (velká hala)

• Vysocký bál

• Tři králové ve Vysoké

Pátek 13.2. od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej
vstupenek na obecním úřadě, tel 495580130.

Sobota 10.1. od 9 do 12 hodin. Informační schůzka bude 7.1. od
17 hodin na obecním úřadě. Zájemci se mohou hlásit na OÚ

• Vítání občánků

• 1. myslivecký ples

Sobota 14.3. od 15 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Sobota 24.1. od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek u pana Františka Salavce, č.p. 194

Program akcí bude dále upřesňován a zveřejněn obvyklým
způsobem ve vývěskách, ve zpravodaji i na Internetu.
JH

Stavba haly pokračuje, je hotovo opláštění a střecha, kolaudace bude v dubnu 2015
doprovází stavby financované
za přispění dotace.
Jaký je tedy stav ke konci
roku? Hala je pod střechou a
má stěny. Barva je kombinací
modré a smetanově žluté, na
zděné části bude provedena
nakonec. Je hotová většina
zednických prací, probíhá
instalace obkladů do šaten a
sociálního zázemí.
Proběhla betonáž podlah, na
které se bude pokládat dlažba
(chodby), lino (galerie) nebo
koberec (malá tělocvična).
Díky mírné zimě se povedlo to, co firma
slibovala a čemu jsme trochu nevěřili - do
Vánoc je stavba pod střechou, je hotovo
kompletní opláštění a většina oken. Teď
může klidně začít mrznout, protože uvnitř
se dá topit.
Je důležité říci, že po zvážení reálnosti
původního termínu dokončení (konec roku
2014) jsme tento termín prodloužili se souhlasem ministerstva o tři měsíce. Obejdeme se tedy bez časové tísně, která často

dřevěnou palubovku na roštu, lakovanou
speciálním trojvrstvým epoxidovým lakem.
Pro kulturní akce bude část palubovky
pokryta zátěžovým kobercem, který bude
sloužit jako čistící zóna.
Po dokončení bude hala s palubovkou o
rozměrech 17,5m x 33,5m sloužit nejen pro
sportovce, ale i pro pořádání kulturních
akcí, plesů, přednášek, koncertů. Součástí
haly jsou šatny se sociálním zařízením,
malá (zrcadlová) tělocvična, prostor pro
fitcentrum, bar, galerie (balkón) pro diváky,
recepce, technické zázemí.
JH

Instalují se rozvody vzduchotechniky a vytápění, připravuje se
montáž sádrokartonových podhledů v
místnostech a speciálních akustických
podhledů ve velké tělocvičně.
Dlouho jsme se rozhodovali jaký typ
podlahy bude ve velké tělocvičně. Objížděli jsme okolní haly, sbírali zkušenosti.
Náš požadavek na univerzální využití byl
trochu problém, většina hal je čistě sportovních. Nakonec jsme zvolili klasiku -

Hledáme krále - tříkrálová sbírka ve Vysoké nad Labem bude v sobotu 10.1.2015
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.
V naší obci se tato krásná a užitečná tradice velmi dobře rozvíjí. Tříkrálové sbírky
2014 (proběhla 4. ledna 2014) se ve Vysoké nad Labem zúčastnilo 5 trojic koledníků,
z toho 9 dívek a 6 chlapců, nejmladšímu
koledníkovi bylo 5 let, nejstaršímu bylo
necelých 16 let.
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Celková vybraná částka činila 23.533,Kč, což je nejvyšší částka za posledních
5 let, kdy tuto sbírku organizujeme.
Ve Vysoké nad Labem budete moci koledníky potkat v sobotu 10. ledna 2015.
Informace pro zájemce: Každý koledník
dostane občerstvení (vloni to byla čerstvá
pizza!) a drobné dárky od charity, každá
trojice je vedená dospělým průvodcem,
dostane zapečetěnou pokladničku a svěcenou křídu. Podle počtu skupinek zvolíme
trasu, kterou koledníci vyrazí a tuto trasu
dostanou vyznačenou na mapě. Na obecním úřadě budou mít zázemí, teplý čaj a
občerstvení, mohou si zde nechat věci.
Oblečení a vybavení je jednoduché: papírová koruna, nejlépe s velkým písmenem viz foto a královský plášť ze starého prostěradla. Pro děti je rovněž motivační to, že
kromě peněz na dobrý účel si občas vykoledují i drobnou sladkost pro sebe.

Děti, kteří mají zájem o „tříkrálové
koledování“ ve Vysoké, se mohou
hlásit na obecním úřadě, a to nejdéle
do středy 7. ledna 2015, kdy je od 17
hodin krátká informační schůzka.
Více info: http://www.trikralovasbirka.cz/
příp. na tel.: 774 836 276 - koordinátor
sbírky Petra Zíková.
JH
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Obecní úřad Vysoká nad Labem

RŮZNÉ: Koeficient daně z nemovitostí pro rok 2015 je stanoven zákonem (pro
obce od 1000 do 6000 obyvatel) na 1,4 ve všech kategoriích nemovitostí. Nevyužíváme tedy zákonnou možnost navýšení až na pětinásobek.
Úřední hodiny:
Upozorňujeme na možnost nechat si posílat text a záznam hlášení obecního rozhlasu
Pondělí : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
na E-mail. Stačí se zaregistrovat v sekci " Hlášení rozhlasu" (sekce DĚNÍ V OBCI,
Středa : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Pro běžnou agendu jsme Vám k dispozici i v prostřední položka), podobně jako je tomu pro odběr aktualit.
ostatní dny, v době od 8 hodin do 11:30 Stavbu haly můžete sledovat na webkameře (sekce DĚNÍ V OBCI, 2. položka).
hodin. Důležitější věci však je lépe Mše sv. v obecní kapličce na hřbitově bude v sobotu 27.12. od 14 hodin. O kapsměřovat do úředních hodin nebo si ličku se vzorně stará paní Melanie
telefonicky smluvit termín návštěvy.
Fabianová.
Otevírací doba v prodejně potravin
Zvon na obecní zvoničce můžete
Telefon: 495 580 130
slyšet po celé svátky, až do čtvrtka 1.
Fax:
495 580 101
ledna 2015, každý večer v 18 hodin.
E-mail: info@vysoka-nad-labem.cz
Zvoní na něj svědomitě a v každém
Web:
http://www.vysoka-nad-labem.cz/ počasí paní Hana Johnová.
Občané Vysoké mohou zdarma vyuZpravodaj je vytištěn nákladem obce žít služeb právníka, a to každý první
Vysoká nad Labem a je zdarma distribuován čtvrtek v měsíci, od 16:30 do 17:30
do schránek občanů. K dispozici je rovněž hodin na obecním úřadě. Doporučujena webových stranách obce. Vychází me si předem rezervovat termín prostřednictvím obecního úřadu.
JH
několikrát do roka dle potřeby.

Cyklostezka „mechu a perníku“
První důležitý úspěch - je vydáno (zatím nepravomocně) územní rozhodnutí na první etapu Hradec Králové - Vysoká nad Labem. Tato část cyklostezky je dlouhá asi 6,5 km, začíná ve Třebši u bývalého zahradnictví a končí
ve Vysoké u mostu, kde bude převedena na pravý břeh Labe. Od mostu
bude vést odbočka do Vysoké až k budované hale. Po nabytí právní moci
územního rozhodnutí (cca 2. polovina ledna 2015) proběhnou výkupy pozemků od soukromých vlastníků do majetku svazku obcí. Mezitím budeme
pracovat na vydání stavebního povolení a připravovat žádosti o dotace. Věřím, že stavba této první etapy může být zahájena koncem roku 2015. JH

Krátce z historie. Výřez z fotografie zobrazuje Seidlův hostinec (dnes U Salavců) s tanečním sálem, v době cca 40. let 20. století.
Všimněte si nezpevněného povrchu silnice a patníků, které tehdy oddělovaly silnici od zeleně v místě, kde je dnešní autobusová zastávka.

Číslo 6/2014
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