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Do Vašeho
diáře...

Rozpočet a hospodaření obce v roce 2015
Vážení občané, jako každoročně Vám v
prvním zpravodaji v kalendářním roce
předkládáme osnovu rozpočtu pro nadcházející rok spolu s krátkým komentářem.
Letošní rozpočet se značně liší od jiných
let. Do hospodaření obce se totiž promítá
úvěr ve výši 15 milionů korun, který si obec
vzala od České spořitelny na financování
víceúčelové sportovní haly, takže příjmy i
výdaje jsou přibližně dvojnásobné než v
jiných letech. Připomínám, že doba splácení je 10 let s fixním úročením 1,2%. Na
rozvoji obce se splácení úvěru nijak neprojeví, protože plánovanou splátku cca 1,7
milionu ročně pokryjeme z nárůstu příjmů z
daňové výtěžnosti. Tento nárůst má v našem případě dvě příčiny. První příčinou je
dopad zákona o rozpočtovém určení daní,
který se projevil příznivě u všech obcí naší
velikosti. A druhou příčinou je setrvalý nárůst obyvatel, spolu s nimiž do naší obce
„přicházejí“ i jejich daně.
V porovnání s předchozím rokem jsme v
rozpočtu navýšili kapitolu daňové příjmy, a
to celkem o 2 miliony a 330 tisíc. Rok 2014
byl totiž velmi příznivý v oblasti sdílených
daní: například na dani z příjmu fyzických
osob jsme dostali o cca 1,1 milionu korun
více a na DPH dokonce o cca 1,5 milionu
korun více oproti plánovanému rozpočtu.
To je jistě dobrá zpráva, ale nelze zaručit
to, že podobně dobré výběry daní budou i
v dalších letech. Proto při sestavování
rozpočtu jsme se drželi „při zdi“ a raději
počítáme s nižším výběrem daní. Hospodaříme opatrně - ke konci roku 2014 jsme
měli na účtu téměř 6 milionů korun, které
jsme převedli do roku letošního.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
O ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015:
Obec Vysoká nad Labem hospodaří v roce
2015 s vyrovnaným rozpočtem - příjmy i
výdaje ve výši 31.191 tis. Kč.
Rozpočet je v obou kapitolách navýšen o
15 milionů úvěru.

Uvnitř najdete:

PŘÍJMY se dělí na dvě největší skupiny
(údaje v Kč):
1. Daňové příjmy
14.484 tis.
Z toho nejvyšší položky jsou :
Daň z příjmů FO i PO
7.355 tis.
DPH
5.500 tis.
Daň z nemovitostí
750 tis.
2. Nedaňové příjmy
1.407 tis.
Z toho například :
Poplatky za lik. odpadu
480 tis.
Poplatky od EKOKOM
330 tis.
Příjem z provozu rozhledny 300 tis.
Zhodnocení st. pozemku
150 tis.
Další skupinou příjmů jsou dotace. Vzhledem k tomu, že předem nevíme, jaké dotace se nám v kalendářním roce podaří získat, není s nimi v rozpočtu počítáno. Pokud nějakou dotaci získáme (například v
roce 2014 jsme dostali 9,21 milionu korun
na výstavbu haly), zahrne se dotace do
rozpočtu dodatečně.
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. Zde příliš
prostoru pro úspory není, naopak, se zvyšujícím se počtem obyvatel náklady rostou. Typickým příkladem je provoz kanalizace a čistírny odpadních vod, což hradí
obec v celé výši, aniž bychom vybírali stočné. V rozpočtu máme na toto vyčleněno
více než 1,3 milionu korun. Naštěstí čistírna pracuje dobře, i když se již pomalu přibližuje k hranicím své kapacity.
Přibližně stejnou částku, tedy 1,3 milionu
korun, obec vynakládá na svoz odpadů,
přičemž poplatky vybírané od občanů (380
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korun za dospělého ročně) pokryjí Plán investic 2
náklady zhruba z
jedné třetiny. Zá- Pozvánka na 2
kon
umožňuje fotbal
vybírat podstatně
více, ale tuto mož- Využití spor- 3
nost (na rozdíl od tovní haly,
mnoha jiných obcí) požadavky
nechceme využí- občanů
vat.
Novou výdajovou Dopravní
3
položkou je od situace, traletošního
roku gická nehoda
platba za žáky ZŠ
Štefánikova. Uza- Placení po4
vřeli jsme smlouvu
platků
o školském spádovém obvodu a
jednou z podmínek je to, že budeme přispívat na provoz školy. Celkové náklady se
tak budou pohybovat okolo čtvrt milionu
ročně, za to ale máme jistotu, že do této
školy budou naše děti přijaté.
Do ostatních výdajů řadíme investice,
opravy, dotace a mnoho jiných položek,
které mohou být v případě potřeby kráceny
nebo zcela zrušeny. Zatím se nám daří
hospodařit tak, že každoročně můžeme
investovat nemalou částku do zlepšení
vybavení obce.
Největší výdajovou položkou v roce 2015
je investice 17,8 milionu na stavbu sportovní haly (z toho je 15 milionů úvěr).
Další 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
400 tis. Kč
Příspěvek pro MŠ
350 tis. Kč
Příspěvek pro FK
250 tis. Kč
=========
Podrobný položkový rozpočet je k dispozici na webu a úřední desce obce.
Ing. Jiří Horák, starosta

Odpalování ohňostrojů, pobíhání psů - prosba o ohleduplnost
V roce 2013 jsme vydali vyhlášku o pohybu
psů v intravilánu. Lze říci, že to funguje,
většina „pejskařů“ je ukázněná, psy mají
pod kontrolou a jejich „produkty“ uklízejí.
I když výjimky samozřejmě existují.
Jako každoročně touto dobou upozorňujeme majitele psů na další nešvar, a tím je
volný pohyb pejsků v lese a na poli. Toto
nemůžeme ošetřit vyhláškou, zde jsou
kompetence dané zákonem, včetně citel-

ných pokut až do výš 30 000 korun!
Nadchází jaro, období hnízdění a vyvádění
mláďat. Každý pes ve volné přírodě je ze
své podstaty predátor, který může přírodě
hodně ublížit. Prosíme tedy všechny majitele a držitele psů: nepouštějte pejsky volně, bez dozoru, v lese nebo na poli!
Odpalování domácích ohňostrojů začíná být problémem a úzce souvisí s předchozím odstavcem. Rány při odpalování
Číslo 1/2015

ruší lidi a zejména děsí psy, kteří se bojí,
utíkají a mohou být i agresivní.
Některé obce tento problém řeší vyhláškou, která stanovuje sankce za nepovolené
ohňostroje. Odpalovat se může jen na
Silvestra nebo na povolení obce. Takto
zatím postupovat nechceme, věříme na
zdravý rozum. Prosíme, zvažte, jestli Vaše
oslava nebude hezká i bez ohňostroje,
který zbytečně stresuje psy i sousedy. JH
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Do Vašeho diáře aneb seznam akcí a událostí v první polovině roku 2015
• Humanitární sbírka ošacení

plakátech a na webu.

Pátek 6.3. od 15 do 17 hodin a sobota 7.3.
od 9 do 11 hodin, obecní úřad

• Vepřové hody na Hubertu
Sobota 7.3. od 11 hodin. Ovar, jitrnice, mozeček, zabíjačkový guláš, prdelačka, řízky a
jiné zabíjačkové pochoutky.

• Vítání občánků
Sobota 14.3. od 14 hodin a od 15:30 hodin v
zasedací místnosti obecního úřadu. Přivítáno bude 24 nových občánků narozených v
roce 2014.
• Zahájení sezóny na rozhledně Milíř
Sobota 21.3. od 13 hodin. Občerstvení zajištěno. Vstup na rozhlednu zdarma!

• Maškarní ples
Sobota 21.3. od 20 hodin. Diskotéka OLDIES PARTY, ceny pro masky, zábava.
Vstupné 70 korun.

• Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sobota 21.3. 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

těno, pro děti bude připraven program. Velká
hranice se zapálí v 19 hodin.

• Velikonoční tvoření
Neděle 29.3. 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 zajištěno!

• Zápis dětí do mateřské školy
Zápis do MŠ se uskuteční 1. a 2. dubna od
10 do 15 hodin. Podrobnosti v MŠ.

• Vzpomínková akce na památku seskoku paravýsadku BARIUM
Pátek 3.4. od 16 hod - pietní akt na hřbitově.
Připomeneme si události z dubna 1944, kdy
skupina parašutistů s krycím názvem BARIUM seskočila v katastru naší obce.

• Zájezd do Lysé nad Labem
Sobota 18.4. Kulturní výbor pořádá zájezd
na výstaviště, kde probíhají výstavy Narcis,
Dětský sen a Elegance. Odjezd v 8 hodin z
Vysoké. Informace a přihlášky na obecním
úřadě nebo přímo u paní M. Marečkové.

• Čarodějnice u fotbalového hřiště
Čtvrtek 30.4. od 16 hodin u fotbalového hřiště ve Vysoké nad Labem. Občerstvení zajiš-

• Čarodějnice u Huberta
Čtvrtek 30.4. u Penzionu Hubert. Kapela
Country dohoda bude hrát od 19:30 hodin.
• Pietní akce u pomníku nad obcí
Čtvrtek 7.5. od 17 hodin u pomníku. Připomínka čtyř občanů obce, kteří byli před 70.
lety spolu se šesti Rusy dne 7.května 1945
zastřelení německými vojáky. Program bude
upřesněn.
• Hry bez hranic v Libišanech
Sobota 23.5. od 13 hodin na fotbalovém
hřišti v Libišanech. Tradiční soutěž šesti
okolních obcí, ve které nás bude reprezentovat osmičlenný soutěžní tým.
• Dětský den
Neděle 31.5. od 14 hodin na fotbalovém
hřišti. Program bude upřesněn.
• Vysocká pouť
Sobota 27.6. od 13 hodin u fotbalového hřiště. Program bude upřesněn.
Další akce budou průběžně doplňovány.
Občané budou informováni také prostřednictvím vývěsek a zpravodaje.
JH

Nejdůležitější investice v roce 2015, plány na rozvoj obce pro další období
Rozvoj obce je nikdy nekončící prací, která
záleží na mnoha okolnostech. Níže předkládáme seznam stavebních investic. Samotná
stavba je už jednoduchá, mnohem problematičtější (a časově náročnější) bývá získání
stavebního povolení. Akce jsou řazeny dle
připravenosti.
1. Bezkonkurenčně největší investiční akcí
letos je stavba víceúčelové sportovní haly ve
sportovním areálu u fotbalového hřiště. Připomenu, že celkové náklady stavby jsou 22
milionů a 117 tisíc korun bez DPH, z toho je
9,21 milionu dotace a 15 milionů úvěr. Stavbaři finišují, kolaudaci plánujeme v dubnu
2015, otevření v květnu 2015.
2. Další související akcí je vybudování parkoviště a zpevněných ploch u haly. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení,
stavba by měla být hotová v polovině dubna.

3. Přístupová cesta do sportovního areálu se bude stavět z provozních důvodů
pravděpodobně o letních prázdninách.
4. Oprava komunikace a retardéry v uličce U Krátkých. Probíhá proces vydání
stavebního povolení, aktualizují se vyjádření
účastníků. Stavba by měla proběhnout v
první polovině roku 2015.
5. Rekonstrukce pokojů v Penzionu Hubert, další dílčí opravy penzionu. Projekt
je hotový, připravujeme vyhlášení výběrového řízení.
Následující akce se připravují s tím, že termín realizace bude určen po vydání stavebního povolení. Bude záležet i na finanční
situaci obce. Na akce spojené se zvýšením
bezpečnosti dopravy lze získat dotaci, takže
budeme sledovat vypsání dotačních titulů.

6. Úprava přechodu a parkování před
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.
7. Přechod pro chodce a úpravy chodníku u točny autobusu. Nasvícený přechod, část nového chodníku a úpravy autobusové zastávky, zpevněné parkovací plochy. Projektant zpracovává dokumentaci
pro stavební povolení.
8. Rekonstrukce místních komunikací
(např. nad točnou, k Hubertu,..)
9. Postupné opravy komunikací a kanalizace, zřizování nových parkovacích míst,
výměna svítidel osvětlení, rozhlasu,T JH

Fotbalový klub FK Vysoká n/L zahajuje sezónu v sobotu 14. března domácím zápasem
Upozornění: na jaře 2015 budou ještě probíhat stavební práce
Rozpis zápasů MUŽI "A"
KOLO DATUM

KDO S KÝM

ČAS

17. 14.3. So FK Vysoká nad Labem - FC Olympia HK „A“ 14:30
18. 22.3. Ne SK Sparta Úpice „A“ - FK Vysoká nad Labem 15:00
19. 28.3. So
FK Vysoká nad Labem - TJ Dobruška „A“
15:00
20.

5.4. Ne TJ Slovan Broumov „A“ - FK Vysoká n. Labem 16:00

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
16.
28.
29.
30.

11.4. So
19.4. Ne
25.4. So
2.5. So
10.5. Ne
16.5. So
23.5. So
27.5. St
30.5. So
6.6. So
13.6. So

FK Vysoká nad Labem - MFK Nové Město n/M
FK Jaroměř „A“ - FK Vysoká nad Labem
FK Vysoká nad Labem - TJ Červený Kostelec
SK Jičín „A“ - FK Vysoká nad Labem
FK Láz. Bělohrad „A“ - FK Vysoká nad Labem
FK Vysoká nad Labem - FK Chlumec n/C „A“
SK Libčany „A“ - FK Vysoká nad Labem
FC Slavia HK „A“ - FK Vysoká nad Labem
FK Vysoká nad Labem - Sokol Kratonohy „A“
FK Nový Bydžov - FK Vysoká nad Labem
FK Vysoká nad Labem – Spartak Rychnov n/K

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
17:00

v okolí haly. Parkoviště bude dokončeno až v dubnu 2015. Prosíme tedy návštěvníky fotbalových zápasů o shovívavost.
JH

Rozpis zápasů MUŽI "B"
KOLO DATUM

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

KDO S KÝM

28.3. So Sokol Cerekvice - FK Vysoká nad Labem
4.4. So FK Vysoká nad Labem - Bystřice Boharyně
12.4. Ne Spartak Kosičky „B“ - FK Vysoká nad Labem
18.4. So FK Vysoká nad Labem - Sokol Červeněves
26.4. Ne FK Vysoká nad Labem - Jiskra Prasek
3.5. Ne Sokol Roudnice „B“ - FK Vysoká nad Labem
9.5. So FK Vysoká nad Labem - Lužec nad Cidlinou
16.5. So Sokol Hořiněves - FK Vysoká nad Labem
24.5. Ne FK Vysoká nad Labem - Sokol Malšova Lhota
30.5. So AFK Dobřenice - FK Vysoká nad Labem
6.6. So FK Vysoká nad Labem - Sokol Ohnišťany
13.6. So Nové Město nad Cidl. - FK Vysoká nad Labem

ČAS

15:00
16:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Stavba víceúčelové sportovní haly finišuje, plány na další využití
Vážení občané!
V současné době finišuje dostavba sportovní haly. Samotná hala bude dokončena
ke konci měsíce března, v polovině dubna
bude hotové parkoviště a další zpevněné
plochy, poté proběhne kolaudace. Od května 2015 plánujeme halu otevřít pro veřejnost s tím, že konkrétní datum ještě upřesníme.
Víceúčelovou sportovní halu stavíme v
první řadě pro občany obce. Měla by sloužit nejen pro sport, ale i pro pořádání kulturních akcí, plesů, přednášek, koncertů a
podobně. Předpokládáme však, že nejvíce
bude hala využívána sportovci, a to nejen
dospělými, ale i dětmi, které dosud musejí
za sportem dojíždět do Hradce Králové.
Proto je nyní důležité zjistit zájem občanů.
Pro Vaši orientaci uvádíme možnosti využití haly:
1. Hlavní hrací plocha:
Rozměry : 33,5m x 17,5m
Vnitřní výška: 7m
Podlaha: dřevěná palubovka na roštu,
lakovaná speciálním lakem
Obložení stěn: OSB desky do výšky 3 m
Osvětlení: zářivky
Vytápění plynem, vzduchotechnika s rekuperací, ozvučení.
Hrací prostor splňuje soutěžní parametry
pro následující sporty:

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Basketbal
Tenis
Volejbal
Paddle tenis
Stolní tenis
Badminton
Halový fotbal
Nohejbal

Další sporty či aktivity lze v naší hale trénovat:

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Florbal
Futsal
Házená
Atletické disciplíny
Kondiční cvičení
Rekreační cvičení
Cvičení rodičů s dětmi
Taneční disciplíny (například taneční kurzy pro pokročilé)

???
2. Malá (zrcadlová) tělocvična:
Rozměry : 18 x 7,5m
Vnitřní výška: 3,7m
Podlaha: zátěžový koberec
Obložení stěn: OSB desky do výšky 3 metrů, zrcadla a madla dle zájmu
Osvětlení: zářivky
Vytápění plynem, vzduchotechnika s rekuperací, ozvučení.
V malé tělocvičně lze provozovat :
⇒
Kondiční cvičení

⇒

⇒
⇒
⇒

oddíl pingpongu a podobně. Předpokládáme, že některé kluby či sdružení brzy
vzniknou. Máme v plánu založit Sokol,
víme, že se chystá založení basketbalového či florbalového oddílu a podobně.

Rekreační cvičení
Cvičení rodičů s dětmi

???
Ceník:
Hlavní hrací plocha:
8 - 14 hodin
250,-Kč/hodinu
14 - 22 hodin
400,- Kč/hodinu
Malá tělocvična:
100,- Kč/hodinu
Individuální ceny (slevy) budou sjednány
pro kluby či organizace se sídlem ve Vysoké nad Labem, které budou sdružovat Vysočáky. Jedná se například o fotbalový
klub, organizované cvičení žen či dětí, o

Prosíme o odpověď na otázky:
1. Jaký druh sportu či cvičení byste v hale
sami rádi provozovali?
2. O jaký druh sportu či cvičení mají zájem Vaše děti?
3. V jakém čase by Vám (nebo Vašim
dětem) to nejlépe vyhovovalo?
4. Jste ochotni sami nějaký sport nebo
kroužek trénovat či vést? Jaký a za
jakých podmínek?
5. Máte návrh nebo podnět směřující k co
nejlepšímu využití haly? Jaký?
Odpovědi zasílejte, prosím, na adresu:
sport@vysoka-nad-labem.cz,
případně písemně na adresu obecního
úřadu, a to do 15.3.2015.
Podrobnosti lze konzultovat i telefonicky: +420 720 991 415, Miloslava Marečková, manažer sportovního areálu.
Vaše odpovědi jsou pro nás velmi důležité,
protože chceme, aby hala co nejlépe sloužila nám, Vysočákům. Proto ji přece stavíme.
Jiří Horák, Miloslava Marečková

Obec Vysoká nad Labem
přijme zaměstnance pro funkci
Správce sportovní haly.
Zájemci se mohou hlásit u manažera sportovního areálu (viz
kontakty výše) nebo přímo na
obecním úřadě.

Vážná nehoda, rozšíření silnice, prosba o opatrnost
V úterý 10. února 2015 krátce po sedmé
hodině ranní došlo na silnici mezi Vysokou
nad Labem a Hradcem Králové k tragické
dopravní nehodě. Osobní auto Hyundai
Getz jedoucí od Hradce Králové se srazilo
s Fordem Fiesta, které jelo od Vysoké.
Jeho 27letý řidič na místě zemřel, 35letá
řidička druhého auta byla hospitalizována s
těžkým zraněním.
Nebezpečnost této silnice je známá. I proto
se dva dny po této nehodě sešli zástupci
Královéhradeckého kraje, Města Hradec
Králové, Obce Vysoká nad Labem a SÚS k
jednání. Projektová dokumentace k rozší-

ření silnice je připravená, podle ní
bude silnice o 2 - 3 metry širší a podél ní za příkopem povede cyklostezka. Jednání však bohužel velmi zdržuje nesouhlas některých soukromých
vlastníků pozemků podél silnice v
katastru Třebeš. Na jedné straně je
sluneční elektrárna, zde se silnice
rozšířit nedá, protože elektrárna má
ochranné pásmo zasahující těsně k
současné silnici. Pozemky naproti
elektrárně (přes silnici) mají soukromého vlastníka, který svůj souhlas podmiňuje změnou územního plánu Hradce Králové tak, aby na svých pozemcích mohl
stavět rodinné domy. To je z pohledu vedení města Hradce Králové nesplnitelné.
Na katastru obce Vysoká nad Labem jsme
se všemi vlastníky pozemků jednali, žádný
zásadní nesouhlas nemáme.
Na závěr schůzky všechny strany konstatovaly, že rozšíření této silnice vnímají jako
velmi důležité. Hradec Králové opět vyzve
vlastníky pozemků k jednání. Pokud se
Číslo 1/2015

nedohodnou, pak zbývá jen vyvlastnění ve
veřejném zájmu, což je ovšem dlouhotrvající proces.
O problému jednalo i zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 23.2.2015. Bylo
dohodnuto, že starosta osloví Policii ČR s
žádostí o opatření pro zvýšení bezpečnosti. Zástupce policie bude pozván na zasedání zastupitelstva k diskuzi.
Prosíme tedy všechny řidiče o opatrnost:
dodržujte předepsanou rychlost a zejména
nepředjíždějte před horizontem!
JH
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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 11:30
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: Placení poplatků pro rok 2015. Upozorňujeme, že termín pro zaplacení
úhrady za odvoz komunálního odpadu a poplatku ze psů je 31. března 2015!
Bez „známky“ pro rok 2015 nebudou v dubnu již popelnice vyvezeny! Cena je 380,- Kč,
děti do 15 let a senioři nad 70 let polovic, poplatek za psa je 50,- Kč (75,- za druhého a
dalšího psa). Platbu lze provést i bezhotovostně:
Číslo účtu:
1080784339/0800
Variabilní symbol:
„Vaše číslo popisné“
Specifický symbol:
1340
Zpráva pro příjemce:
a)
platba za všechny osoby a psy na uvedeném č.p. – do textu VŠE
b)
platba částečná – do textu jméno, příjmení a rok narození osob/y, za které částku
hradíte a počet psů, za které částku hradíte.
Př.: Jan Novák 1940, Jana Nováková 1950 a 2 psi (částka by tedy činila
190+380+50+75= 695 Kč)
Na základě výpisu z účtu Vám pak bude vydána známka na popelnici. Tu si, prosím,
vyzvedněte osobně na obecním úřadě, do konce března 2015.
Sběr železa a barevných kovů. V souladu s novou legislativou je každá obec povinna zajistit separaci kovů. Proto našim občanům oznamujeme: na obecním úřadě si
můžete vyzvednout speciální pytel, do kterého můžete separovat železo a barevné
kovy (prázdné konzervy, alobal, víčka od jogurtů apod.) Naplněný pytel položte v den
sběru k popelnicím, bude odvezen s ostatními složkami odpadu.
Kontejnery na bioodpad budou umístěny již počátkem března. Prosíme, ukládejte do nich (zatím) pouze větve!
Občerstvení v klubovně u fotbalového hřiště bude otevřeno
se zahájením fotbalové sezóny, tedy v týdnu před 14. březnem.
Novým nájemcem (pachtýřem) se stal pan Ing. Miroslav Kozák z
Hradce Králové. Klubovna bude i nadále nekuřácká.
Hospůdka EDIK bude otevřena v březnu (přesné datum ještě
není stanoveno). Nájemcem je stále paní Danihelková, která se
souhlasem obce dala provozovnu do podnájmu paní Petře Marečkové. V současné době tam probíhají úpravy interiéru, takže
se můžete těšit na rekonstruovanou hospůdku!
Rozhledna Milíř zahajuje sezónu v sobotu 21. března. Obsluha rozhledny i občerstvení je beze změny - jsou to manželé Miroslava a Milan Danihelkovi. Na jaře (bude záležet na počasí) bude
probíhat údržba rozhledny. Veškeré dřevěné prvky se budou
natírat a vodorovné části se budou oplechovávat. Upozorňujeme,
že provoz rozhledny bude po dobu prací částečně omezen.

Jsme z Vysoké, ale najdete nás vedle bývalého mléčného baru, Gočárova 760

Helena a Martin Joštovi, tel: 724 074 301, 777 200 371

Kulturní výbor pořádá v sobotu 18. dubna 2015 zájezd do Lysé
nad Labem na výstavu „Narcis“. Součástí bude květinová expozice, prodej zahrádkářských potřeb, cibulovin, květinové sadby a okrasných a ovocných dřevin. V tomto termínu také probíhá výstava Dětský
sen a Elegance /módní přehlídky/ Odjezd je v 8 hodin a návrat kolem
15 hodiny. Bližší informace na http://www.vll.cz/kalendar-vystav.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě do 20. března 2015.

Územní rozhodnutí na první etapu cyklostezky „ mechu a
perníku“ mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem bude
pravomocné 28. února 2015. Poté proběhnou výkupy pozemků a
příprava dalšího stupně projektové dokumentace. Na podzim
2015 bychom mohli mít stavební povolení a můžeme vyhlásit
výběrové řízení na dodavatele stavby. Vlastní stavba 3 m široké
asfaltové cyklostezky podél Labe by mohla začít na podzim
2015, reálně na jaře 2016, za předpokladu získání finančních
prostředků. Plánujeme žádat buď z SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury nebo z ITI (Integrated Territorial Investment). JH

Krátce z historie obce - fotbalisté Vysoká nad Labem 1971
Tým ze slavné éry vysockého fotbalu, hrající
pod názvem TJ Polabí
Vysoká nad Labem.
Úplně první zápas se
odehrál ve Třebši s
místním "B“ týmem
mužů. Jelikož Vysoká
ještě neměla dresy,
odehrála utkání v teplácích. Naše mužstvo
vyhrálo 4:3, když se
dvěma góly blýskl Josef
Dejnožka. Vůbec první
gól Polabí vsítil Jiří
Červinka.
K druhému zápasu se
Vysoká už dostavila ve
dresech zakoupených
JZD Polabí (na snímku)
Stojící zleva: Krátký Miroslav, Lankaš Jaroslav, Krátký Václav, Hrůša Jiří, Dejnožka František, Dejnožka Josef, Červinka Jiří,
a vyhrála ve Dřítči vy- Szalay Gregor, Nechvíl Jiří, Vašků Josef (trenér)
soko 0:7.
JH Klečící zleva: Krpata Josef, Černý Josef, Szalay Josef, Číslo
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Dostálek
Josef, Zilvar Jiří

