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OBEC Vysoká nad Labem
Slovo starosty, ohlédnutí za rokem 2016, přání do roku 2017
Vážení spoluobčané!
Do konce roku 2016 zbývají jen dny. Dovolte mi stručně vzpomenout na některé
události uplynulého roku a připojit přání na
závěr.
Počet obyvatel stále pozvolna roste, k datu
vydání tohoto zpravodaje máme v evidenci
1607 trvale bydlících občanů. Zástavba
Jižního i Západního svahu je téměř dokončena, zde se staví pouze několik posledních rodinných domů na volných parcelách. V příštím roce se zřejmě bude stavět
v lokalitě Jižní louka, naproti poště. Je
hotová přístupová komunikace a probíhají
terénní úpravy na pozemcích. Po dokončení zde bude 8 stavebních parcel, většina je
prodaná, jeden rodinný dům už stojí. Možná jste si přečetli v zápise z jednání zastupitelstva, že obec jednu parcelu koupila, (tu
nejblíže k „návsi“) za cenu cca dva a čtvrt
milionu korun. Je to hodně peněz (2,5
tisíce korun za čtvereční metr), ale zároveň
poslední a unikátní příležitost získat stavební pozemek v centru obce. Konkrétní
využití zatím nemáme, může tam být leccos, například nový obecní dům, dům s
pečovatelskou službou atd. Na jaře 2017
pozemek zatím zatravníme a budeme
využívat jako veřejné prostranství.

bude neúměrně drahý. Využitelnost předčila očekávání, palubovka i zrcadlová tělocvična jsou plné na rok dopředu a jsou
využívány téměř z 90% občany obce, zbytek pronajímáme sportovním klubům z
okolí a tím vylepšujeme rozpočet. Roční
tržby z haly činily téměř půl milionu korun,
což v pohodě uhradí provozní náklady i
většinu mzdových nákladů na správce
haly. Celkově jsme na provoz haly za uplynulou sezónu dopláceli cca 170 tisíc korun.
Dále splácíme patnáctimilionový úvěr, který jsme si na stavbu haly vzali. Doba splácení je stanovená na 10 let, ale stejně jako
vloni jsme i letos složili ke konci roku mimořádnou splátku jeden milion korun. Toto
chceme dělat každoročně, takže doba
splácení úvěru se zkrátí téměř na polovinu.
Největší letošní investicí byla oprava Penzionu Hubert, včetně přístupové cesty. O
tom se dočtete dále ve zpravodaji. Dále byl
položen asfaltový kryt na parkoviště u
sportovní haly, upraveno prostranství pro
bioodpad a prostor za prodejnou potravin.
Zde plánujeme postavit lehkou montovanou halu jako garáž, která bude sloužit i
pro hasičskou techniku.

Pro hospodaření obce je nárůst obyvatel
samozřejmě příznivý. Noví obyvatelé přinášejí obci i svůj podíl na daňové výtěžnosti
a tím pomáhají plnit obecní kasu. Na druhé
straně rostou požadavky na vybavení obce, narůstá doprava, občas se vyskytnou
vztahové problémy, například související
se stavbou nového domu v sousedství a s
tím spojený hluk, bláto na silnicích atd.
Prostě se stále rozvíjíme a toto jsou průvodní jevy.
Vloni jsme dokončili víceúčelovou sportovní halu a trochu s obavami čekali na to, jak
hodně bude využitá a jestli její provoz ne-
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Několik lidí se mě ptalo, proč letos nemáme rozsvícený vánoční strom v parku u
hostince U Salavců. Trochu mě to překvapilo, protože v obci máme rozsvícené 4
vánoční stromy: u sportovní haly, u školky,
nově u prodejny potravin a nově jeden
malý u dolní křižovatky. Kromě stromu u
haly jsou to všechno rostlé solitérní stromy,
což je ideální, zejména z bezpečnostních
důvodů. Postavený strom může být stržen
větrem a okolo parku chodí po celý den
hodně lidí dolů k hale, nechtěli jsme to
riskovat. Navíc není jednoduché sehnat
pěkný strom, museli bychom ho někde
dovézt z daleka, v obecním lese už žádný
pěkný není. Možná si pamatujete, že ten,
který tam byl vloni, byl hezký jen večer, po
rozsvícení. Přes den to nebylo nic moc.
V parku u hospody jsme před třemi lety
zasadili smrček. Roste pěkně a za několik
let ho můžeme také ozdobit.
Přeji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce našim občanům
pokojné a radostné prožití Vánoc a v
roce 2017 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním i profesním životě. Ať
se nám všem společně dobře žije v naší
krásné obci.
Ing. Jiří Horák, starosta

Poplatky v roce 2017
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 2017.
1. Poplatek za likvidaci komun. odpadu
Výše plateb zůstává stejná jako v minulých
letech:
• 380,- Kč na osobu a rok (dospělí)
• 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 2017,
kterou nalepí na popelnici. Známka s letopočtem 2016 platí pouze do 31. března
2017! Pokud po tomto datu nebude na
popelnici nová známka, nebude vyvezena!

vydávány bezplatně na požádání.

2. Poplatek ze psů:
• 50,- Kč za jednoho psa ročně
• 75,- Kč za každého dalšího psa ročně
Známky pro nově evidované psy budou

•

platba za všechny osoby a psy na uvedeném č.p. – do textu VŠE

•

platba částečná – do textu jméno, příjmení a rok narození osob/y, za které

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:
1080784339/0800
Variabilní symbol:
„Vaše číslo popisné“
Specifický symbol:
1340 (odpad), 1348
(zhodnocení stavebního pozemku)
Zpráva pro příjemce:

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.

Koeficient daně z nemovitostí pro rok
2017 je stanoven zákonem (pro obce od
1000 do 6000 obyvatel) na 1,4 ve všech
kategoriích nemovitostí.
Žádné další poplatky se v naší obci neplatí.
Stočné zatím nevybíráme, přestože provoz
čistírny odpadních vod nás ročně stojí téměř
milion korun. Toto považujeme za jeden z
důležitých benefitů pro naše občany.
UPOZORNĚNÍ: z technických důvodů
budou platby přijímány až od pondělí
23. ledna 2017, kdy proběhnou uzávěrky
účetnictví. Do té doby od Vás nemůžeme
platbu přijmout, resp. nemůžeme ji zaevidovat do systému. Děkujeme! Jiří Horák

Likvidace a separace odpadů v obci, možnosti a novinky v systému
Komunální odpad v naší obci se likviduje
prostřednictvím firmy Marius Pedersen,
a.s., resp. Hradecké služby, a.s. Separované odpady a bioodpad odváží několik různých firem na základě rámcové smlouvy.
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. Toto
jsme zavedli poprvé pro rok 2016, po vyhodnocení byla teoretická úspora cca 80
tisíc korun ročně a znatelně stoupl podíl
separovaného odpadu.
Svozový kalendář je vyvěšen na úřední
desce a na webu obce.
SEPAROVANÝ ODPAD se vyváží spolu s
komunálním odpadem
Separace odpadu se provádí do plastových
pytlů, barevně odlišených podle druhu odpadu: žluté na plasty, modré na papír a
červené
na
nápojové
kartony
(tetrapacky). Pytle dostanete zdarma na
obecním úřadě.

• Naplněné pytle všech tří barev 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
tel. 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, je ale nutno je
převázat, 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

• veškeré pytle prosím zavazujte!
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.
BIOODPAD: zelené kontejnery jsou celoročně přistaveny na pěti místech v obci a
pravidelně vyváženy. Dále jsme upravili
prostranství za hřbitovem, kam mohou občané bioodpad odvážet sami.
Sběr použitého kuchyňského oleje zavádíme pokusně od ledna 2017. Na několika
místech v obci bude umístěna speciální
nádoba, do které mohou občané separovat
olej například po smažení, nalitý a uzavřený
do PET lahve.
ELEKTROODPAD všeho druhu můžete
uložit zdarma do kontejneru u prodejny
potravin, větší věci (televize, lednička,P) do
E-domku za prodejnou potravin, nejlépe po
dohodě na telefonu: 602455140. Drobný
elektroodpad (např. nabíječku, fén) můžete
odložit do kontejneru na obecním úřadě.
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Svozový
plán pro
rok 2017

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Obec organizuje jarní a
lichý
podzimní sběr, kdy občané
ČTVRTEK
obce se mohou zdarma
zbavit nepotřebných věcí. tý- datum
Kromě toho mohou občané den
naší obce využívat sběrný 51 22.12
dvůr na adrese: Hradecké
1 05.01.
služby a.s., Bratří Štefanů
3 19.01.
990, 500 03 Hradec Král.
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 letos uspořádali hasiči, v dalších letech budou zřejmě pokračovat. Nicméně dle zákona
jsme povinni organizovat
separaci kovů, což jsme ve
vyhlášce ošetřili následovně: drobné kovové věci
(konzervy, plechovky, hliníkové obaly,P) 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.
Jiří Horák
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Zamyšlení nad hospodami obecně a ve Vysoké zvlášť
Ve Vysoké nad Labem byly před druhou
světovou válkou tři hospody.
U Seidlů, před přistavěním sálu, cca 1925

věcech nebo se vymýšlely hlouposti. Slyšel
jsem vyprávět příběh, jak při cestě z hospody chlapi rozebrali jednomu sousedovi
žebřiňák a opět ho sestavili, ale na střeše
jeho domu.
Dá se říci, že hospody byly centrem společenského a kulturního dění, srdcem obce.

V hospodě U Seidlů č. p. 4 (dnes U Salavců) bylo stabilní jeviště, opona, kulisy, v
roce 1927 bylo údajně vyhodnocené jako
jedno z nejlépe vybavených amatérských
divadel v Čechách. Poté, co majitel hospody, pan Seidl, přistavěl k hospodě sál, zde
měli zázemí nejen divadelníci, ale i Sokolové. Hospoda i sál slouží dodnes, pouze
pódium a příslušenství bylo při přestavbě v
roce 1988 zrušeno.
U Seidlů, s přistavěným sálem, cca 1950

V hospodě U Horkých, č.p. 56, bylo například první divadlo (poprvé se zde hrálo v
roce 1902) promítal se zde biograf, byla tu i
první mateřská školka. Byl zde malý sál,
kde se odehrávaly nejen tancovačky, ale i
slavné myslivecké hony. Na jednom z nich
připravili kapelníkovi Horáčkovi a řezníkovi
Slabému pečenou kočku, kterou vydávali
za králíka, jak na to vzpomíná pan František Kobližek ve svých pamětech. Hospoda
zanikla v 70. letech 20. století.

Dnes je tomu jinak. Je to jen můj názor, ale
připadá mi, že pradávná potřeba lidské
pospolitosti, tedy sdružování se, povídání a
provádění něčeho společného, pozvolna
mizí. Asi je to přirozený vývoj, důsledek
nepřeberných možností virtuálního potkávání se na různých sociálních sítích. Jistě
má na to vliv dnešní hektická doba, kdy
člověk unavený po návratu z práce večer
již nemá sílu na nic a chce jen chvíli klidu.
Psali v novinách že kvůli EET (elektronická
evidence tržeb - od 1.12.2016) již zaniklo
více než 700 hospod. Může to být pravda.
Ale spíš je to důsledek souběhu příčin výše uvedené změny sociálního klimatu, a
také faktu, že za cenu jednoho piva v hospodě koupím v supermarketu tři piva. Takže dost lidí pije doma pivo z PET lahve,
tudíž nepotřebuje hospodu.
A jaké je situace kolem hospod ve Vysoké dnes?
Ze tří historických hospod zbyla jedna,
dříve U Seidlů, dnes pojmenovaná „U
Salavců“. V současné době je uzavřená,
visí na ní nápis „k pronájmu“.
V 90. letech 20. století vznikly další hospody. První byla hospůdka EDIK (název je
tvořen počátečními písmeny zakladatelek Eva Danihelková, Ivana Krátká), ta funguje
dosud a sídlí v obecní budově spolu s poštou a knihovnou.
Ve stejné době byl postaven Penzion Hubert, jako společný projekt obce a myslivců. V současné době je uzavřen. Kvůli
častým dotazům na toto téma popíšu situaci podrobněji.
Na podzim letošního roku byla ukončena
nájemní smlouva s nájemcem Penzionu
Hubert, panem Lubomírem Sedláčkem.

U Horkých, cca 1936

Bylo vypsáno výběrové řízení na nového
nájemce, který měl penzion převzít od listopadu 2016. I přes opakované inzerování v
médiích i na webu se přihlásil pouze jediný
zájemce, který pak nakonec od smlouvy
odstoupil.
Při přebírání penzionu od bývalého nájemce jsme zjistili, že budova potřebuje ještě
některé opravy. Část zdí je popraskaná,
příčinou je dlouhodobé sucho a následné
sesedání podkladové jílovité půdy. Statik
vypracoval posudek, podle kterého budou
základy postupně zpevňovány - nebojte,
nebezpečí zřícení budovy rozhodně nehrozí. Dále je potřeba vyřešit odvětrání kuchyně i lokálu a budovu připojit na rozvod plynu, kvůli lepšímu topení i vaření v kuchyni.
V průběhu ledna, případně února 2017
proběhnou výše uvedené stavební úpravy
a opět vypíšeme výběrové řízení na nového nájemce. Věřím, že zájem bude a penzion Hubert znovu otevřeme nejdéle od
března 2017.
V roce 1996 byl otevřen soukromý Bowling
Hawaii, jehož součástí je i občerstvení a
ubytování.
Další hospůdky jsou sezónní a vznikly spíš
jako doprovodné občerstvení pro sportovní
a jiné aktivity: hospůdka na hřišti (2006),
občerstvení u rozhledny (2014) a občerstvení ve sportovní hale (2015).
Dobré zprávy nakonec: majitelka hostince
U Salavců má údajně v plánu provést nutné opravy budovy a tu znovu pronajmout
tak, aby i nadále sloužila jako hospoda.
Totéž probíhá v Penzionu Hubert, takže
doufejme, že obě hospody budou co nejdříve opět sloužit svému účelu. Dále chci z
pověření
majitele
Bowlingu
Hawaii
dementovat zprávu o připravovaném uzavření: žádné uzavření a změna na ubytovnu se nechystá, jedeme dál!
Závěr: přestože v současné době jsou
uzavřeny dvě hospody, stále je ve Vysoké
dostatek možností, kam vyrazit na pivo či
potkat se s přáteli. A na jaře bude těchto
možností ještě víc.
Jiří Horák

U Salavců, cca 1929. Jedná se o dům druhý zleva, mezi okny je nápis
HOSTINEC. V pozadí je Morávkův statek, dnes dům rodiny Alterovy.
Fotografováno u spodní křižovatky, pomník P. Marie měl fotograf za zády.

Další vysockou hospodou byla U Salavců,
později U Baladů, č.p. 159. Zde sál nebyl,
zato tu byl velký lokál, kde se mimo jiné
rádi scházeli karbaníci, a koloniál. Hospoda
zanikla v roce 1953, obchod v 70. letech.
Hospody byly v minulosti místem setkávání, středisky kultury a pospolitosti. Samozřejmě, že se zde jedlo, pilo pivo i leccos
ostřejšího, stejně jako dnes. Ale na rozdíl
od dneška se zde hrálo divadlo, cvičilo,
tancovalo, zpívalo, povídalo se o vážných

Strana 3

Informace z fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem
Rok 2016 se nám blíží ke
konci a tak je potřeba rekapitulovat. Sezona 2015/2016, která
nám v červnu skončila, byla pro
fotbalový klub FK Vysoká nad Labem historicky nejúspěšnější a jen tak se zřejmě
opakovat nebude. „A“ muži v konečné tabulce Krajského přeboru obsadili 4. místo
se skoré 68:40 a ziskem 58 bodů. „B“ muži
jako nováček Okresního přeboru získali
celkem 34 bodů při skoré 51:61 a umístili
se na krásném 8.místě. Takových výsledků
si náš skromný klub nesmírně váží. Když
vezmeme v potaz pouze okres Hradec
Králové, tak lépe se umístil pouze FC Hradec Králové (postup do 1.ligy), SK Převýšov hrající ČFL, FC Olympia Hradec Králové, která vyhrála Divizi „C“, v soutěži s
námi hrající Sokol Kratonohy, který postoupil do Divize „C“ a bronzový RMSK Cidlina.
S trochou nadsázky se tak dá říci, že FK

Vysoká nad Labem je šestým nejlepším
týmem v okrese Hradec Králové, a to je
přeci krásná reklama pro naše fotbalisty i
obec jako takovou. Takovéto výsledky
navíc na sebe upoutaly obrovskou pozornost a dva naši hráči byli vybráni do
„Sestavy sezony 15/16“. Útočné duo Josef
Homolka – Vojtěch Bělka si společně toto
ocenění vystříleli.
S cílem pokusit se zopakovat a případně
vylepšit dobité pozice jsme v srpnu zahájili
novou sezonu 2016/2017. „A“ tým se po
úvodních střeleckých trápeních gólově
probudil a už opět nahání hrůzu větším
obcím a městům. Přezimuje tak ve středu
tabulky na 8. místě při skoré 22:20 a ziskem 26 bodů, což je při kvalitě této soutěže
úspěch a každý potvrdí, že se lépe útočí ze
závětří. Proti našemu „B“ týmu se spikla
celá řada nepříjemností, od četných zranění až po pracovní vytížení a tak poslední

14. místo se skoré 12:59 a ziskem pouhých 5 bodů je pro někoho možná ostudné.
Já bych to ale přeci jen zlehčil a každý si
musí uvědomit, že to je pořád jen sport. A
k tomu patří i otřepaná fráze: „Nejsme přece kapela, abychom pořád vyhrávali“.
Na závěr jedna čerstvá novinka. Náš pan
starosta Jiří Horák byl vybrán a bude oceněn jako „Fotbalový starosta roku 2016“ v
okrese Hradec Králové. To jen dokládá, že
všichni, starostou počínaje, pořadateli zápasů konče děláme pro fotbal v naší obci
maximum. Zisk tohoto ocenění je toho
jednoznačným důkazem.
FK Vysoká nad Labem děkuje za veškerou
podporu! Děkujeme obecnímu úřadu,
sponzorům, fanouškům i příznivcům a
přejeme do nového roku 2017 především
zdraví, které je nejdůležitější.
Jan Píša

IV. ročník halového turnaje mladších žáků
V neděli dne 4. 12. 2016 jsme odehráli IV. ročník halového turnaje mladších žáků v domácím prostředí.
Turnaje se zúčastnilo 8 týmů: TJ
Slavoj Předměřice nad Labem, SK
Býšť, FC HK dívky, TJ Sokol Třebeš,
TJ Sokol Nepolisy, TJ Velichovky, TJ
Sokol Lovčice, FK Vysoká nad Labem. Hrálo se 1x13 minut, spravedlivým systémem – každý s každým.
Prvním soupeřem byl každoroční
rival tým SK Býšť, se kterým jsme
těsně prohráli 1:0, když gól jsme
dostali v 11 minutě zápasu, a přestože jsme měli šance, nedokázali jsme ke
konci zápasu odpovědět. Dalším soupeřem byl tým TJ Velichovky, se kterým jsme
prohráli 2:0, když jeden gól byl po standardní situaci, vlastní. Třetí zápas jsme
hráli malé derby s TJ Sokol Třebeš. Utkání
jsme začali dobře, když jsme vedli 1:0, ale
nakonec soupeř vyrovnal na konečných
1:1. Turnaje se zúčastnil jediný tým dívek
FC HK dívky, se kterým jsme prohráli 3:0.
Přestože jsme do té chvíle nehráli špatně,

museli jsme s Pavlem něco změnit, a tak
jsme o přestávce v kabině našim hráčům
promluvili do duše!! Vysvětlili jsme jim, ať
začnou zkoušet věci, které cvičíme na
trénincích, zvýší aktivní pohyb, důraz,
střelbu, nahrávky do prostoru a výsledky
se dostavily!! Po krásných utkáních, plných
akcí, bojovnosti a aktivního pohybu všech
hráčů, jsme jednoznačně přehráli týmy TJ
Sokol Předměřice nad Labem 4:1, TJ Sokol Lovčice 2:0 a TJ Sokol Nepolisy 2:1.
„Je vidět, když se musí, tak to najednou

jde“. Skončili jsme jako třetí tým,
který dal nejvíce gólů na turnaji.
KONEČNÁ TABULKA:
1. FC HK Dívky 19 b.
2. SK Býšť 14 b.
3. TJ Velichovky 12 b.
4. TJ Sokol Třebeš 11 b.
5. FK Vysoká nad Labem 10 b.
6. TJ Sokol Nepolisy 7 b.
7. TJ Sokol Předměřice nad Labem 5 b.
8. TJ Sokol Lovčice 0 b.
SESTAVA: brankáři Standa Kolman, Filip Šic, hráči Terezka Novotná, Adam Kropáček, Vojta Horák,
Matyáš Kučera, Míla Mozol, Matěj Salavec
(náš nejlepší střelec), Petr Škoda, Pavel
Kováč, Roman Dostálek.
Tímto bych rád poděkoval našemu týmu za
předvedené výkony „hlavně v posledních
třech utkáních“, dále tatínkům Milanu Mozolovi a Romanu Dostálkovi, starostovi
obce Jiřímu Horákovi a správci haly Ivoši
Vyleťalovi za výpomoc při organizaci průběhu turnaje.
Kamil Šic

Zasloužené zlato mladší přípravky na domácím turnaji
V sobotu 3.12.2016 jsme odehráli II.ročník
Mikulášského turnaje mladší přípravky.
Těsně před turnajem nám vypadl ze sestavy pro svalové zranění Tobík.
Na turnaji se představily kvalitní týmy a
bylo se na co dívat. Hrálo se 1 x 13 minut,
a to nejspravedlivějším možným systémem
- každý s každým.
Za Vysokou statečně bojovali: Nejlepší
brankář turnaje a střelec dvou branek Míša
Drábek, v nepropustné obraně Tomáš
Novotný - dva góly, Matěj Schmidt - dva
góly, Vítek Vojtěch - dva góly a Ráďa Pacák. V útoku větrali soupeřovu obranu
Valča Handlová, Honza Daňo, Vojta

Schestag - dva góly a Jáchym Škvrna - jeden gól.
Konečná tabulka:
1. Vysoká n. L. 10:3 14b.
2. FC Slávia HK 9:5 13b.
3. TJ Velichovky 9:4 13b.
4. TJ Jiskra Hořice 8:5 12b.
5. Sokol Lhota p/L 3:3 9b.
6. FC Olympia HK 9:8 9b.
7. AFK Urbanice 2:11 5b.
8. FC Hr. Králové 4:15 2b.
Veliká gratulace od hrdých
trenérů, kluci a slečno dík.
Libor Drábek
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Basketbalový rok 2016
Na konci roku často zaznívá otázka. Jaký ten
uplynutý rok vlastně byl?
Pro basketbalisty Vysoké
nad Labem bez nadsázky velmi úspěšný. Náš
„B“ tým mužů hrající oblastní přebor skončil v sezóně 2015/2016 na pěkném druhém
místě. První účast nově vzniklého celku
mužů „A“ ve Východočeské basketbalové
lize.
Kdekdo si myslel, že je to jen
„zájmový spolek“, který si chce udělat chuť
na pivo, jako je to u „B“ týmu (:. Nikoliv,
celé družstvo pod vedením trenérů Martina
Havrdy a Mgr. Jana Holubce se od začátku
soutěže na podzim 2015 systematicky
posunovalo za svým cílem. Východočeskou ligu vyhrát a postoupit do třetí nejvyšší
soutěže pořádané Českou basketbalovou

federací, tedy 2. ligy. Po final-four, který se
konal v hale ve Vysoké se splněný sen stal
skutkem a od začátku sezóny 2016 – 2017
můžeme nabídnout našim spoluobčanům
utkání 2. ligy. K celku přišel zkušený trenér
Mgr. Jan Faltýnek, trenér M. Havrda se
posunul na post jeho asistenta. Výsledky
jsou zatím střídavé, mnoho hráčů teprve
sbírá zkušenosti s vyšší soutěží, ale Vysoká se nevzdává bez boje. Rádi uvítáme v
hledišti každého fanouška, který nám pomůže. Jak dopadne naše první účast v této
soutěži? To se dozvíme až na jaře 2017.
Po půlce sezóny jsme ale na slibné šesté
příčce z celkového počtu dvanácti účastníků.
Kromě úspěchu mužského basketbalu se
podařilo rozvinout základnu dětí, hrající

20. září začal kroužek mladých hasičů.
Mezi Soptíky se nám přihlásilo celkem 21
dětí. Scházíme se pravidelně každé úterý
od 17:00 do 19:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Od září do prosince
Soptíci poznávali jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Pro děti
jsme zorganizovali několik besed a exkurzi.
Práci záchranářů nám přiblížila paní Mgr.
Iveta Nováková Knížková ze Záchranné
služby Královéhradeckého kraje, o práci
policie přijeli dětem povědět policisté z
PČR Hradec Králové a činnost hasičů
Soptíkům představil profesionální hasič
pan Radek Košťál. Téma IZS jsme uzavřeli

exkurzí na centrální stanici profesionálních
hasičů U Přívozu v Hradci Králové. Koncem listopadu byla zakoupena výbava
potřebná k nácviku disciplín požárního
sportu a s dětmi jsme mohli začít trénovat.
Děti nám dělají velkou radost, i ti nejmenší
jsou neuvěřitelně šikovní a zruční. Přípravku Soptíků pro děti od 3 do 5 let vede Radek Košťál a Jitka Košťálová, mladé hasiče
ve věku od 6 do 11 let Jana Hlinková a
Lenka Krpatová Luczyová.
30. října proběhla na náplavce u splavu
na Labi praktická zkouška techniky výjezdové jednotky obce. Členi jednotky museli
nejprve odstranit nálet z příjezdové cesty,

smíšený oblastní přebor mladšího i nejmladšího minižactva. Od nové sezóny děti
trénují třikrát týdně a každý víkend odehrají
dvě mistrovská utkání.
Basketbalový klub Vysoká nad Labem by
rád touto cestou poděkoval obci za podporu našeho sportu, ať už v kategorii dětských soutěží nebo dospělých.
Přejeme všem občanům Vysoké nad Labem klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních
úspěchů v roce 2017 a doufáme, že i v
nadcházejícím roce můžeme počítat s Vaší
podporou. A třeba hned na začátku roku,
kdy se 7. a 8. ledna střetneme v místní
sportovní hale se Sokolem Vyšehrad a
Wolves Radotín.
Pavel Pour

Co nového u hasičů?
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která se léta nevyužívá. Poté hasiči s výjezdovým vozidlem sjeli pod splav a začali
s přípravou. Nejprve bylo vyzkoušeno plovoucí čerpadlo, další přišlo na řadu kalové
čerpadlo a nakonec požární stříkačka PS12, se kterou měli hasiči nejvíce práce.
Stříkačka váží 160 kg a na manipulaci s ní
je potřeba hodně síly. Po tomto praktickém
nácviku je jednotka připravena pomoci s
odčerpáním vody ze zatopených objektů v
naší obci a dohašovacími pracemi. Členové jednotky byli seznámeni s obsluhou
čerpadel a stříkačky a zároveň proškoleni
na zásady bezpečné práce s nimi. Po
ukončení výcviku bylo okolí náplavky

pečlivě uklizeno a vyčištěno, včetně odpadků po předchozích návštěvnících.
5.- 6. listopadu proběhlo v Bílých Poličanech školení čtyř členů jednotky, kteří byli
zařazeni do funkce strojník.
16. listopadu proběhlo v brněnském
BOBY CENTRU v LASER SHOW HALL
slavnostní vyhlášení vítězů ankety Dobrovolní hasiči roku 2016.

Patrony této celostátní ankety jsou Ilona
Csáková a Ondřej Vetchý. Dobrovolní hasiči soutěží ve dvou soutěžních kategoriích nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů a nejlepší sbor dobrovolných hasičů.
Podařilo se nám propadnout úzkým hrdlem
a odborná porota nám udělila nominaci v
kategorii nejlepší sbor dobrovolných hasičů
v oblasti východ Čech ( Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj ). Stali jsme se
tak jediným zástupcem sborů Královéhradeckého kraje v letošním ročníku ankety.
Nominaci nám přineslo uspořádání silové-

ho a zátěžového trojboje VYSOCKÝ IRON
MAN 2016! Celý večer se nesl ve slavnostním duchu - moderoval Petr Vondráček,
zpívali Ilona Csáková a Daniel Hůlka. Vyhlášení vítězů se účastnili nejvyšší zástupci
profesionálních i dobrovolných hasičů,
sponzorů a partnerů. Obrovským překvapením pro nás bylo, když z pódia zaznělo...
3. místo v kategorii sbor dobrovolných
hasičů za oblast východ Čech získává...
sbor dobrovolných hasičů VYSOKÁ
NAD LABEM! Moc si toho vážíme a máme velkou radost! Jsme nově založený
sbor a fungujeme teprve necelý rok. Je to
velké ocenění naší práce a obrovská motivace do dalších let. Děkujeme!
Děkujeme porotě za nominaci. Děkujeme
všem za hlasy, které nám poslali. Děkujeme sponzorům. Děkujeme našim členům
za vynaloženou práci, úsilí a nadšení.
26. listopadu se všichni členi výjezdové
jednotky obce zúčastnili povinného školení
první pomoci, které proběhlo pod vedením
paní Mgr. Ivety Novákové Knížkové ze
Záchranné služby Královéhradeckého kraje. Školení bylo zaměřeno na resuscitaci.
Teoretická část byla doplněna praktickými
nácviky na figurínách. Všichni účastníci
obdrželi certifikát.
1. prosince jsme na vánočním koncertu
v Hradci Králové předali zástupci ředitele
dětského domova v Nechanicích suroviny
na upečení vánočního cukroví, které v
bleskové sbírce darovali členové našeho
sboru a rodiče našich Soptíků. Koncert i

sbírku organizovalo sdružení DOBROTETY, kterého jsme hrdým partnerem.

Souběžně s tímto se nám ještě podařilo
nasbírat plyšové hračky, které byly použity
na mikulášskou nadílku pro děti hospitalizované na dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tímto děkujeme
všem, kteří se do sbírky zapojili a darovali
tak dětem radost.
13. prosince započala na obecním pozemku za obchodem Hruška výstavba
zpevněné plochy pro kryté stání technického automobilu výjezdové jednotky. Zároveň bylo na obecním úřadě zprovozněno
svolávací zařízení. Pokud dojde k požáru,
hasiče svolá také siréna umístěná na střeše MŠ.
Za vysocké hasiče přejeme všem občanům
krásný adventní čas bez stresu a shonu a
do nového roku 2017 především pevné
zdraví, štěstí a vše dobré.
Radek Košťál, Jitka Košťálová

Organizace i fyzické osoby mohou žádat o dotaci z rozpočtu obce do konce února 2017
Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 7.11.2016 nová pravidla pro
poskytování dotací z rozpočtu obce.
Naším úmyslem bylo nabídnout finanční
podporu nejen tradičním, fungujícím organizacím a spolkům, jako jsou fotbalisti,
myslivci apod., které dostávají dotace na
svůj provoz každoročně. Podle nových
pravidel může žádat o dotaci právnická i
fyzická osoba, pokud předloží projekt, který
bude mít prokazatelný přínos pro obec
a její občany.
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Vysoká nad Labem (dále jen
„Pravidla“) jsou v plném znění zveřejněna
na webových stranách obce, další informace Vám rádi podáme na obecním úřadě.
Důležité rady pro žadatele:
• Nejdříve si prostudujte Pravidla (mají 5
stran A4, to není tak moc), pokud je Vám
něco nejasného, informujte se na obecním úřadě nebo přímo u starosty.
• Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické
osobě, která nemá ke dni podání žádosti
splatné závazky po splatnosti vůči státu,
územním samosprávným celkům, zdravotním pojišťovnám, okresní správě
sociálního zabezpečení, finančnímu
úřadu, jakož i Obci Vysoká nad Labem a
nebylo proti ní zahájeno insolvenční
řízení.

• Žádost o dotaci se podává na jednotném

• výdaje na zálohové platby, které nebu-

formuláři, který je součástí Pravidel.
• Termín podání žádosti je do 28.2.2017
=====
VÝŇATEK Z PRAVIDEL
Dotace bude poskytována na podporu
činnosti v některé z těchto oblastí:
• sportovní a zájmová činnost,
• kultura,
• organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů,
• zájmová činnost mládeže,
• jiná společensky prospěšná činnost.
Dotace lze poskytnout zejména na:
• nákup materiálu, movitého majetku,
• nákup služeb,
• pronájem prostor a techniky,
• poštovné, cestovné, kancelářské potřeby,
• náklady spojené s propagací projektu,
• ostatní adekvátní náklady prokazatelně
související s projektem,
Dotace nelze poskytnout zejména na:
• mzdy (platy), daně a odvody, dohody o
pracovní činnosti a dohody o provedení
práce hráčů sportovních klubů, funkcionářů a administrativních pracovníků,
• komerční, podnikatelské aktivity,
• náklady prokazatelně nesouvisející s
projektem.

dou vyúčtovány do data vyúčtování
dotace,
• finanční dary,
O dotaci obce Vysoká nad Labem mohou
žádat i fyzické a právnické osoby se sídlem
jiným než Vysoká nad Labem, ovšem jen v
tom případě, že jejich činnost prokazatelně
pozitivně zasahuje území obce Vysoká nad
Labem či její obyvatele.
Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci kalendářního roku a výhradně na účel,
na který byla poskytnuta.
Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce.
Příjemce dotace, který nedoloží ve stanoveném termínu vyúčtování dotace nebo
dotaci použije v rozporu s podmínkami
Veřejnoprávní smlouvy, bude vyzván k
nápravě, případně k vrácení dotace či její
části. K vrácení dotace je také povinen ten
příjemce dotace, kterému bylo prokázáno
uvedení nepravdivých informací.
====
V březnu 2017 zastupitelstvo vyhodnotí
odevzdané žádosti a rozhodne o tom, které
a jakou částkou podpoří. V obecním rozpočtu jsme na dotace pro rok 2017 vyčlenili
500 tisíc korun. Věříme, že společně tyto
peníze využijeme co nejlépe.
Těšíme se na Vaše projekty!
Jiří Horák
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Do vašeho diáře
• Sváteční rozhlížení

• Tři králové ve Vysoké

Sobota 24.12. a 31.12. od 13 do 16 hodin, rozhledna Milíř

Sobota 7.1. od 9 do 12 hodin. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

• Novohradecký Svatoštěpánský koncert

• Odstávka elektřiny v celé obci!

Pondělí 26.12. od 17 hodin, kostel Sv.Antonína, Nový Hradec Kr.

Čtvrtek 12.1. od 8.30 do 13.30 hodin.

• Obecní bruslení

•

Pátek 30.12. od 12.45 do 14.15 hodin, hlavní hala Zimního stadionu v Hradci Králové. Vstup pro Vysočáky zdarma!
• Mše sv. v kapličce

Sobota 7.1. od 14 hodin, kaple na hřbitově

Vysocký bál
Sobota 14.1. od 20 hodin ve sportovní hale. Předprodej vstupenek
na obecním úřadě, tel 495580130
Program akcí bude dále zveřejněn a upřesňován obvyklým způsobem ve vývěskách, ve zpravodaji i na Internetu.
Jiří Horák

Tříkrálové koledování bude v sobotu 7. ledna 2017
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.
V naší obci se tato krásná a užitečná tradice velmi dobře rozvíjí, letos děti vyrazí do
ulic již podeváté.

V lednu 2016 se sešlo 6 trojic „králů“ (rok
předtím dokonce 8!), kteří se ráno shromáždili na obecním úřadě, dostali občerstvení, instrukce a požehnání od pana faráře, 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 2016. Králové
nesli také zapečetěnou pokladničku, do
které vybírali peníze na pomoc lidem v
nouzi. A lidé v naší obci byli štědří, protože
se vybralo téměř 30 tisíc korun.

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. Papírovou korunu letos
vyrábět nemusíte, máme jich dost pro
všechny.

Ve Vysoké nad Labem budete moci koledníky potkat v sobotu 7. ledna 2017.

Děti, kteří mají zájem o „tříkrálové
koledování“ ve Vysoké, se mohou
hlásit na obecním úřadě, a to nejdéle
do středy 4. ledna 2017, kdy je od 17
hodin krátká informační schůzka.

Informace pro zájemce: Každý koledník
dostane občerstvení (čerstvá pizza!) a
drobné dárky od Charity, každá trojice je
vedená dospělým průvodcem, dostane
zapečetěnou pokladničku a svěcenou křídu. Podle počtu skupinek zvolíme trasu,

Více info: http://www.trikralovasbirka.cz/
příp. na tel.: 774 836 276 - koordinátor
sbírky Petra Zíková.
Jiří Horák

Ohlédnutí - Mikulášská besídka
Letošní besídka proběhla v neděli
4.12.2016, již podruhé ve sportovní hale.
Pro vstup na palubovku bylo nutné se přezout, což, k radosti organizátorů, všichni
návštěvníci bez problémů dodržovali. Pro
děti byl připraven program na palubovce,
pro všechny pak občerstvení v baru na
galerii.

Letos jsme pozvali herce z Divadýlka Mrak,
kteří pro nás připravili Andělsko - pekelnou
šou. Děti zpívaly, recitovaly, tančily a soutěžily. Některé disciplíny byly opravdu
tématické - například soutěž o nejlepší
pekelný škleb (děti ochutnaly kyselé zelí a
pak už to šlo samo...) byla divácky velmi
vděčná. Jako každoročně také vystoupily
děti z mateřské školy a předvedly pásmo
krásných básniček a písniček.
A po 17. hodině přišel očekávaný host - sv.
Mikuláš s andělem a třemi čerty. Po konstatování, že ve Vysoké máme jen hodné
děti (nikdo se dobrovolně nehlásil k nástupu do pytle) následovala nadílka - děti
dostaly adventní kalendář. A na závěr byl
jako obvykle ohňostroj u vánočního smrku.
Velký dík patří všem organizátorům, paní
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ředitelce, učitelkám i dětem z mateřské
školy za krásné vystoupení, písničky a
básničky.
Děkujeme i sv. Mikulášovi, krásnému andělovi a třem pořádným, špinavým a strašným čertům! A díky i Vám všem za to, že
jste přišli.
Jiří Horák

Různé
V příloze tohoto zpravodaje je článek Mgr.
Roberta Čapka, o možnosti založit ve Vysoké soukromou základní školu. Obecní
malotřídní základní škola byla v naší obci
zrušena v roce 1982, od té doby máme jen
mateřskou školu. Mít v obci znovu základní
školu by bylo výborné, ale vzhledem k
blízkosti Hradce Králové s nabídkou plně
vybavených základních škol pokládáme
založení obecní školy „na zelené louce“ za
velmi nákladný projekt s nejistým výsledkem. Ovšem, pokud by byl zájem o soukromou školu, rádi myšlenku podpoříme. Prosím, přečtěte si článek pana Čapka a případně odpovězte na přiloženou anketní
otázku ohledně Vašeho zájmu. Výsledky
ankety budou pro nás i pro investora důležité při dalším rozhodování o případném
zřízení této školy. Anketní lístky jsou k dispozici na webu obce i na obecním úřadě.
V poslední době máme provozní problémy
na čistírně odpadních vod. Byla provedena kontrola a zjistilo se, že celá technologie je „zapatlaná“ od mastnoty. Zřejmě nám
opět někdo vylévá do kanalizace odpadní
olej, podobně jako tomu bylo před několika
lety. Proto jsme zavedli novou službu likvidace kuchyňských olejů pomocí speciálních kontejnerů (viz str.2). Použitý olej je
třeba nalít do PET lahve - prosím, nelijte
ho přímo do kontejneru!
Oprava uličky k Hubertu byla dokončena
dle plánu. Byly opraveny propadlé plochy a
povrchová voda byla svedena do kanalizace. Slyšel jsem názor, že se zároveň měla
opravit celá plocha uličky, včetně uložení
nadzemního vedení elektřiny pod povrch
vozovky. Jistě, to by bylo ideální. Taková
generální oprava by ale znamenala mít
stavební povolení, souhlasy všech vlastníků sítí atd. Ulička je natolik úzká, že

bychom měli velké problémy stavební povolení získat a ještě větší uličku zkolaudovat. Nerad bych pak řešil problémy s úřady
a dohadoval se s nimi o případném rozšíření uličky, aby vyhověla současným normám
pro kolaudaci. Myslím, že současný stav je
mnohem lepší než před opravou, stavební
firma práci stihla v dohodnutém termínu a
ulička je opět plně průjezdná.
Silnice v lokalitách Jižní svah a Západní
svah stále nejsou převedené do vlastnictví obce. Přes opakované žádosti z
naší strany, přes ujišťování ze strany vlastníka, developerské firmy Alba invest, resp.
AJM invest, že vše mají připraveno, uběhl
další rok. Připomínám, že vlastník komunikací je povinen se o ně starat, opravovat je,
provádět zimní údržbu atd. Do jaké míry
toto současný vlastník plní, víme všichni.
Fyzický stav těchto silnic je se zhoršuje praskliny, poškozené obrubníky, díry v silnici. Zimní údržbu se budeme snažit zajistit
jako obvykle obecní technikou, ale jakékoli
opravy provádět nemůžeme. Stejně tak
znečištění silnice stavební firmou - úklid
musí zajistit firma, stavebník nebo vlastník
komunikace, nikoli obec.
Před několika týdny proběhla v televizi
reportáž, ve které se mluvilo o tom, že
Vysoká nad Labem údajně již 13 let dluží
půl milionu Magistrátu města Hradce
Králové. A že nechceme zaplatit. Situace
je trochu jiná. V roce 2002 byl naší obci
vyměřen poplatek 513 tisíc korun za odnětí
plochy fotbalového hřiště ze zemědělského
půdního fondu. Platební výměr, tedy pokyn
k zaplacení, přišel oficiálně až 1.7.2016,
tedy po 14 letech! Proti takto opožděnému
výměru jsme se odvolali (náš právní řád
většinou uznává lhůtu pro zaplacení 10 let,
pak je věc promlčená), Krajský úřad ale

naše odvolání zamítl. Poté jsme, jako obec
dbalá zákonů naší republiky, poplatek
ukázněně zaplatili, ale zároveň jsme podali
žalobu k soudu, mimo jiné jsme namítali
prekluzi, tedy promlčení. Někdy v této době
mě paní redaktorka (jméno už jsem zapomněl) telefonicky oslovila, že by se mnou
na toto téma chtěla natočit televizní reportáž. Odpověděl jsem, že situaci považuji za
vyřešenou a že nevidím důvod o tom něco
říkat do kamery. A vyzval jsem jí, ať točí
raději optimistická témata, ať se například
přijede podívat do naší nové sportovní haly.
Následovala výše zmíněná reportáž.
Soutěž ve sběru elektrospotřebičů
ELEKTROWIN končí 28.12. Pokud do té
doby přinesete vysloužilé spotřebiče (ne
televize a monitory!) na obecní úřad, budete zařazeni do slosování o ceny.
Nosné sloupy rozhledny nám opět poškozuje strakapoud. Proto jsme tam pokusně přimontovali fólie se siluetou dravce.

Zvon na obecní zvoničce můžete slyšet
po celé svátky, až do neděle 8. ledna
2017, každý večer v 18 hodin. Zvoní na něj
svědomitě a v každém počasí paní Hana
Johnová.
Parkování na chodníku je opakovaným
problémem, a to zejména v době, kdy se
provádí zimní údržba (zametání sněhu).
Prosíme o ohleduplnost - špatně parkující auta znemožňují úklid chodníku,
hrozí i poškození automobilu technikou.
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.
Jiří Horák

Provoz obecního úřadu a občanské vybavenosti o svátcích

Zpravodaj je vytištěn nákladem obce Vysoká nad Labem a je zdarma distribuován do schránek občanů. K dispozici je
rovněž na webových stranách obce: http://www.vysoka-nad-labem.cz. Vychází několikrát do roka dle potřeby.
Vysocký Zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22595
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