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Obec Vysoká nad Labem
Slovo starosty, ohlédnutí za uplynulým rokem 2015, přání do roku 2016
Vážení spoluobčané!
Počasí za okny připomíná podzim či spíše
předjaří. O bílých Vánocích můžeme opět
pouze snít nebo zpívat. Zřejmě si musíme
zvykat. V Paříži minulý týden skončila konference, na níž se téměř 200 států z celého
světa shodlo na tom, že je třeba respektovat pravidla pro ochranu společného klimatu. Pro ty, kteří považují klimatické změny
za „mediální bublinu“ jen připomenu: devět
z deseti nejteplejších let v historii měření
nastalo po roce 2000, letošní rok bude
pravděpodobně nejteplejším rokem vůbec.
Pro navození zimní atmosféry si dovolím
citovat z obecní kroniky:
„Krutá zima v r.1929.
Po krásném podzimním počasí nastala v
měsíci lednu velmi krutá zima. V celé obci
není pamětníka tak krutých mrazů. Dne 11.
a 12. února ukazoval teploměr -39°. V tomto měsíci napadlo také mnoho sněhu a
udělaly se veliké závěje, takže nebylo možno nikam se dostati ani pěšky ani na saních. Vlaky na drahách pro spousty sněhu
nemohly jezditi. Nastal veliký nedostatek
paliva, zvlášť uhlí. Ptactvo zmrzovalo, zvěř
hynula. Teprve v měsíci březnu začalo se
počínati lepšiti a bylo možno pozorovati,
jaké škody mrazy způsobily zvláště na
ovocných stromech.“
Věřme, že pokud ještě nějaká zima přijde,
pak nebude tak drsná, jako popisuje obecní kronika.
Takže jaký byl rok 2015 ve Vysoké?
Naše obec se stále rozrůstá, byť trochu
pomaleji nežli tomu bylo v minulých letech.
K datu vydání tohoto zpravodaje máme
1578 obyvatel včetně cizinců. Zástavba
Jižního i Západního svahu je téměř dokončena, zde se staví pouze několik posledních rodinných domů na volných parcelách.

Obvyklý obrázek: plně obsazená hala svítí do noci

Naše nová hala je plně využitá, možná
více, než jsme si dovedli představit. Snažili
jsme se vytvořit takové podmínky, aby
mohla sloužit především nám, Vysočákům,
včetně polovičního nájmu pro naše občany. Velká i malá tělocvična je v provozu
denně, často až do 22 hodin večer a slouží
dětem i dospělým, pro sport i kulturu. Hrálo
se zde divadlo, byla zde mikulášská besídka, adventní tvoření, plánujeme ples a
další akce. Kompletní vyhodnocení provozu provedeme po ukončení sezóny, tržby z
pronájmu činily ke konci roku více než 220
tisíc korun. Myslím, že mohu mluvit
za všechny zastupitele: jsme velmi rádi, že
hala takto dobře slouží.
Rozhledna Milíř funguje 2 roky. Letos ji
navštívilo více než 10 tisíc platících návštěvníků. Tržby za prodej vstupenek a
upomínkových předmětů činily téměř čtvrt
milionu, z toho jsme letos zaplatili kompletní nátěry veškerých dřevěných konstrukcí
za cca 65 tisíc korun, zbytek byl zisk.
Většina „menších“ investic v letošním
roce se týkala silnic. Je opravená přístupová komunikace a chodník ke sportovnímu areálu, je zdárně dokončena ulička
„U Hrůšů“, včetně nové kanalizace a zpomalovacích prvků.
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Všichni jsme se mohli pravidelně vídat na
fotbalových zápasech mužů i dětí, při sportování či kultuře v nové hale, kde vzniklo
množství sportovních skupin a kroužků pro
děti i dospělé (basketbal, florbal, gymnastika, atletika, pilates, zumba,..), nejmenší
děti navštěvují Montessori dílničky, zajímavé akce pořádá Penzion Hubert (posezení
s cimbálovkou, vepřové hody, pivní festival, Svatomartinské posezení,…), ženy
chodí společně cvičit, chlapi se pravidelně
scházejí na fotbálku, florbalu, nohejbalu
i na tenisových turnajích,…. Věřím, že se
takto budeme potkávat i v roce 2016.
Podrobnější informace o plánech do budoucna Vám přineseme spolu s rozborem
finanční situace obce v dalším zpravodaji.
Přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce všem našim občanům klidné prožití Vánoc v kruhu svých
nejbližších a v roce 2016 hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti. Ať se nám všem
společně dobře žije v naší krásné obci.
Ing. Jiří Horák, starosta

Největší investiční akcí v letošním roce a
zároveň i v historii naší obce bylo bezesporu dokončení novostavby víceúčelové
sportovní haly za 22,4 mil. korun bez
DPH. O tom, jak to nebylo jednoduché,
kolik to vše stálo a jak to bylo financováno,
jsme již psali několikrát, takže jen krátce:
dotace 9,2 mil. korun od ministerstva školství, úvěr ve výši 15 mil. korun. Doba splácení je 10 let, ale chceme to mít dříve - ke
konci roku jsme složili mimořádnou
splátku ve výši 1 milion korun.
Toto bychom chtěli provést každý rok, takže úvěr budeme mít splacený mnohem
dříve.
Číslo 6/2015
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Do Vašeho diáře aneb co nás čeká v nejbližší době
• Sváteční rozhlížení
Středa 24.12. a 31.12. od 13 do 16 hodin, rozhledna Milíř
• Tři králové ve Vysoké
Sobota 9.1. od 9 do 12 hodin. Informační schůzka bude 6.1. od
17 hodin na obecním úřadě. Zájemci se mohou hlásit na OÚ
• Diskotéka na Hubertu
Sobota 15.1. od 20 hodin. Muzika k tanci i k poslechu, vstup
zdarma
• Vysocký bál

Sobota 16.1. od 20 hodin ve sportovní hale. Předprodej vstupenek na obecním úřadě, tel 495580130

• 1. myslivecký ples

Sobota 23.1. od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek u pana Františka Salavce, č.p. 194
• 2. myslivecký ples

Sobota 30.1. od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek u pana Františka Salavce, č.p. 194
• Vítání občánků
Sobota 12.3. od 13 a od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ

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

Hledáme krále - tříkrálová sbírka ve Vysoké nad Labem bude v sobotu 9.1.2016
Tříkrálová sbírka ve Vysoké nad Labem
je tradiční akce pořádaná Charitou ČR, kdy
koledníci vybírají prostředky na podporu
služeb a zařízení na pomoc nemocným,
seniorům, handicapovaným, rodinám s
dětmi a lidem v tísni u nás i v zahraničí.

instrukce a požehnání od pana faráře, P.
Šlégra, a vyrazili do ulic. Lidem nesli přání
do nového roku, písničku a možnost nechat
si zaznamenat jejich návštěvu posvěcenou
křídou a nápisem K+M+B 2015. Králové
nesli také zapečetěnou pokladničku, do
které vybírali peníze na pomoc lidem
v nouzi. A lidé v naší obci byli štědří, protože se vybralo celkem 30 877 korun, což je
zcela nejvyšší částka, která se kdy v naší
obci při této sbírce vybrala!
Ve Vysoké nad Labem budete moci koledníky potkat v sobotu 9. ledna 2016.

V naší obci se tato krásná a užitečná tradice velmi dobře rozvíjí. Dne 10. ledna 2015
se sešlo neuvěřitelných 8 trojic králů (pro
porovnání - rok 2014: 5 trojic, 2013: 4 trojice, předchozí roky chodila pouze jedna
skupinka), kteří se ráno shromáždili na
obecním úřadě, dostali občerstvení,

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 6. ledna 2016, 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

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 -

Na lyže do Deštného skibusem - časy a termíny odjezdů v nadcházející sezóně
SKIBUS Dopravního podniku města Hradce Králové na lince Hradec Králové – Ski
areál Deštné v Orlických horách a zpět
vyráží letos do své páté sezony.

Svoz bude oproti loňskému roku realizován
po městě jen v jedné „sběrné“ trase.

• 7.30 hod. ze zastávky Podzámčí
• 7.40 hod. Benešova (směr město),
• 7.45 hod. Hotel Garni (směr město),
• 7.50 hod. Adalbertinum (směr magistrát
města) a

• 8.00 hod. Alessandria (na Bří Štefanů –
směr Stoletá)
Provoz byl letos zahájen v sobotu 19.
prosince 2015 a bude trvat až do neděle
13. března 2015. V tomto období bude
provozován každý víkend a navíc v době
vánočního volna ve dnech 21.- 23. 12.,
28.-30.12. 2015, 2.1. – 3.1. 2016 – v každém z těchto dnů (ne tedy ve dnech 24.25.12. 2015 a 31.12. 2015 - 1.1. 2016) a
poté ještě v době jarních prázdnin v okresu
Hradec Králové (1. -7. 2. 2016).
Číslo 6/2015

Autobusy a příslušné zastávky, jsou označeny nápisem SKIBUS.
Výhodou SKIBUSu DPmHK je skutečnost,
že jde o přímou linku – vozidla tak nebudou nikde dál po trase do lyžařského centra zastavovat.
Jízdné bude možné platit jak v hotovosti,
tak Městskou kartou.
Jednosměrné jízdné na trase HK – Deštné
(nebo opačně) bude stát 70,- Kč při klasic-

ké platbě v hotovosti a 50,-Kč při použití
městské karty čili tento jednodenní výlet
Vás vyjde pro jednu osobu na 140,- Kč při
platbě v hotovosti a 100,- Kč z městské
karty, tzn. i letos bude karta zvýhodněná.
Lyže odveze autobus zdarma.
Po příjezdu v 9.00 hod na parkoviště přímo
pod sjezdovkou v Deštném si cestující
mohou ponechat svoje zavazadla ve voze
– na cestu zpět vyrazí skibus v 16.15 hod.
Skicentrum Deštné poskytne proti předložení dokladu ze skibusu tyto benefity 10% slevu z celodenní jízdenky (460,- Kč)
a 4 hodinové jízdenky (360,- Kč).
V případě neodpovídajících sněhových
podmínek, kdy nebude skibus vyjíždět,
bude konkrétní informace zveřejněna v
aktualitách na www stránkách DPmHK a
nebo si je možné pro aktuální ověření provozu zavolat v pracovní dny od 7 do 15
hodin na tel. + 420 495 089 258.
JH
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Poplatky v roce 2016
Výše poplatků je stanovena obecně závaznou vyhláškou č.1/2012 (v plném znění na
webových stranách obce nebo přímo na
obecním úřadě). Platbu za likvidaci odpadu
a poplatek za psy je nutno uhradit do konce března 2016.
1. Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu. Výše plateb zůstává stejná jako v
roce 2014:
a) 380,- Kč na osobu a rok (dospělí)
b) 190,- Kč na osobu a rok (děti do 15-ti let
a občané nad 70 let)
Po zaplacení poplatku bude občanům vydána známka (samolepka) pro rok 2016,
kterou nalepí na popelnici. Známka s letopočtem 2015 platí pouze do 31. března
2016! Pokud po tomto datu nebude na
popelnici nová známka, nebude vyvezena!

2. Poplatek ze psů:
a) 50,- Kč za jednoho psa ročně
b) 75,- Kč za každého dalšího psa ročně
Známky pro nově evidované psy budou
vydávány bezplatně na požádání.
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. Jedná se
o jednorázový poplatek, který platí stavebníci za připojení do kanalizace zakončené
obecní ČOV. Platební výměr bude vystaven na požádání na obecním úřadě.
Veškeré platby lze provést i bezhotovostně,
a to kartou na platebním terminálu na obecním úřadě, případně převodem:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

1080784339/0800
„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 2016.

UPOZORNĚNÍ: z technických důvodů
budou platby přijímány až od pondělí
25. ledna 2016, kdy proběhnou uzávěrky
účetnictví. Do té doby od Vás nemůžeme
platbu přijmout, resp. nemůžeme ji zaevidovat do systému. Děkujeme!
JH

Likvidace a separace odpadů v obci, možnosti a 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. Z tohoto důvodu jsme v září 2015 vydali vyhlášku, která
popisuje možnosti a způsoby zacházení s
odpady v naší obci.
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 cca 900 korun/ks na obecním úřadě (tato částka může
být různá dle aktuální nákupní ceny) 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, stačí
zažádat na obecním úřadě.
NOVINKA: při odběru menšího než maximálního počtu nádob (resp. známek) pro
osoby trvale bydlící v nemovitosti s jedním
číslem popisným bude těmto občanům
poskytnuta sleva ve výši 380 korun na jednu neodebranou známku. Podmínkou je
uhrazení poplatku všemi osobami trvale
bydlícími v nemovitosti a také to, aby v
jedné nemovitosti zbyla minimálně jedna
popelnice. Věříme, že toto opatření se projeví tak, že vzroste podíl separovaného
odpadu, a nikoli tak, že budeme komunální
odpad nacházet na místech, kam nepatří.
Svozový kalendář je vyvěšen na úřední
desce a na webu obce. Poslední letošní
svoz je ve středu 23.12.2015, první svoz
v novém roce je ve čtvrtek 7. ledna 2016.
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SEPAROVANÝ ODPAD
Již 5 let 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), pište na:
salavec@vysoka-nad-labem.cz
nebo
na telefon 602455140, uveďte číslo popisné a počet chybějících pytlů. Naši
zaměstnanci Vám je do druhého dne
dodají.

• 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,…)
do E-domku za prodejnou potravin, nejlépe
po dohodě na telefonu: 602455140. Objemnější elektrozařízení vybírají osobně
pracovníci obce, 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.
SBĚR STARÉHO ŠATSTVA pořádá obec
ve spolupráci s Diakonií Broumov dvakrát
ročně, pytle na šatstvo poskytuje zdarma
obecní úřad. Podobně jako ostatní sběry je
i tento včas avizován ve zpravodaji, na
webu i jinými obvyklými způsoby. Pro uložení šatstva i obuvi lze využít i kontejner
umístěný u prodejny potravin.
SBĚR KOVŮ dříve pořádali fotbalisté, kteří
ale při posledním sběru zjistili, že již téměř
nikdo jim sběr nedává - zřejmě si ho každý
raději odveze do sběrny sám. Nicméně dle
zákona jsme povinni organizovat separaci
kovů, což jsme ve vyhlášce ošetřili následovně: drobné kovové věci (konzervy, plechovky od piva, hliníkové obaly,…) uzavřené v pytli (dostanete na obecním úřadě)
nebo v krabici můžete odložit k popelnici v
den svozu, 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
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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: Poslední letošní svoz komunálního odpadu proběhne ve středu
23.12.2015. POZOR - DŮLEŽITÉ: svoz bude probíhat již od rána, v době od 6 do 14
hodin. Popelnice připravte raději již v úterý večer!
Mše sv. v obecní kapličce na hřbitově bude v sobotu 2.1.2016 od 14 hodin. O
kapličku se vzorně stará paní Melanie Fabianová.
Zvon na obecní zvoničce můžete slyšet po celé svátky, až do neděle 3. ledna 2016,
každý večer v 18 hodin. Zvoní na něj svědomitě a v každém počasí paní Hana
Johnová.
Koeficient daně z nemovitostí pro rok 2016 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.
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 na obecním úřadě.
Zelené kontejnery na bioodpad již jsou odvezeny, vráceny zpět na místo budou na
jaře. Vánoční stromky můžete odložit na obvyklých místech nebo přímo ke hřbitovu.
Blíží se Silvestr a s ním spojené odpalování domácích ohňostrojů. Rány při odpalování ruší lidi a zejména děsí psy, kteří se bojí, utíkají a mohou být i agresivní. Prosíme o
ohleduplnost: zvažte, jestli Vaše oslava nebude hezká i bez ohňostroje, který
zbytečně stresuje psy i sousedy.
JH

Otevírací doby občanské vybavenosti přes svátky

Svozový
plán pro
rok 2016
lichý
ČTVRTEK
odpoledne
týden

52
1
3
5
7
9
11
13
17
19
21
23

POŠTA 503 31
•
•
•
•
•

23.12.2015: 13:00 - 18:00 hodin
28.12.2015: 13:00 - 17:00 hodin
29.12.2015: 8:00 – 11:00 hodin
30.12.2015: 13:00 - 18:00 hodin
31.12. 2015: 8:00 - 11:00 hodin

25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51

Číslo 6/2015

datum

23.12.
ráno

07.01.
21.01.
04.02
18.02.
03.03.
17.03.
31.03.
28.04.
12.05.
26.05.
09.06.
23.06.
07.07.
21.07.
04.08.
18.08.
01.09.
15.09.
29.09.
13.10.
27.10.
10.11.
24.11.
08.12.
22.12
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