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OBEC Vysoká nad Labem
Slovo starosty, hospodaření obce v roce 2017
Vážení spoluobčané!
Čas utekl jako voda z tajícího sněhu a
dostáváte do rukou první letošní zpravodaj,
ve kterém Vás mimo jiné chceme seznámit
s obecním rozpočtem a hospodařením
obce v letošním roce. Jsou pro Vás připraveny informace ze života obce i ze sportovních oddílů. Zpravodaj píšu z velké části
osobně, ale rád se s Vámi podělím o místo. Pokud chcete přispět svým názorem či
postřehem, pište a příspěvek pošlete na
E-mail: starosta@vysoka-nad-labem.cz.
Obec Vysoká nad Labem hospodaří v roce
2017 s vyrovnaným rozpočtem - příjmy i
výdaje jsou plánovány ve výši 18,158
mil. Kč. Pojď me se společně podívat na
to, jak je naše obec financována.
PŘÍJMY obce plynou z velké části ze
státní kasy, jako podíl na daňové výtěžnosti. Jejich výše závisí na momentální
finanční kondici hospodářství státu a také
na počtu obyvatel obce. Pro Vaši informaci
- k 1.1.2017 máme ve Vysoké nad Labem
evidováno 1607 trvale žijících občanů.
Pravidla rozdělování jsou určena zákonem
a tuto výši příjmů nijak nemůže obec ovlivnit, s výjimkou daně z nemovitostí. Zde
může obec zavést vyhláškou koeficient,
kterým může být tato daň navýšena až na
pětinásobek. Ve Vysoké nad Labem má
tento koeficient hodnotu 1,4, což je nejnižší
možná hodnota vzhledem k velikosti obce.
Další skupinou příjmů jsou nedaňové
příjmy, tedy většinou místní poplatky a
tržby. Jejich výši může obec ovlivňovat
vyhláškami a důsledným výběrem těchto
poplatků. Do obecní kasy takto plynou
poplatky za popelnice, za psy, za prodej
dřeva, novou a příjemnou položkou jsou
tržby ve sportovním areálu.
Významnou 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 2016 jsme dostali 400 tisíc korun na
rekonstrukci pokojů v Penzionu Hubert),
zahrne se dotace do rozpočtu dodatečně.
V roce 2017 máme připraveno několik
projektů, na které chceme požádat o
dotaci, pokud bude vypsán vhodný dotační
titul. Jedná se zejména o opravy silnic,
opatření ke zvýšení bezpečnosti pro chodce a ke zklidnění dopravy - podrobněji dále
ve zpravodaji.
Nejdůležitější kategorie příjmů v rozpočtu obce pro rok 2017:
1. Daňové příjmy
16,209 mil. Kč
Z toho nejvyšší položky jsou :
Daň z příjmů FO i PO
8,0 mil. Kč
DPH
6,8 mil. Kč
Daň z nemovitostí
0,9 mil. Kč
2. Nedaňové příjmy
1,407 mil. Kč
Z toho například :
Poplatky za likvidaci odpadu 0,50 mil. Kč
Poplatky od EKOKOM
0,25 mil. Kč
Příjem z provozu rozhledny 0,24 mil. Kč
Tržby sport. areál (hala atd.) 0,50 mil. Kč
Zhodnocení staveb. pozem. 0,15 mil. Kč
Nájem Penzion Hubert
0,13 mil. Kč
Tržby za prodej dřeva
0,05 mil. Kč
VÝDAJE můžeme pro lepší pochopení
rozdělit na tři skupiny.
Nutné výdaje (také mandatorní) jsou
výdaje dané zákonem, které téměř nemůžeme ovlivnit. Jsou to například náklady na
provoz kanceláře obecního úřadu, na mzdy
zastupitelů a starosty, 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 jsou náklady na
svoz odpadů. V rozpočtu máme na tento
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účel 1,45 milionu korun, přičemž od občanů se vybere cca 0,5 milionu korun. Možnosti řešení této disproporce jsou v podstatě dvě: zdražit poplatky nebo zlevnit systém. Zatím zkoušíme druhé řešení, konkrétně snížit množství komunálního odpadu a naopak zvýšit podíl separovaných
složek. Pokud rodině stačí méně popelnic,
než na kolik má nárok, pak dostane slevu
380 korun za každou neodebranou popelnici. Toto jsme zavedli již vloni, teoretická
úspora činila téměř 80 tisíc korun.
Významnou částku v rozpočtu činí 1,66
mil. korun v kapitole sportovní zařízení.
V této částce je zahrnutý provoz haly i
ostatních sportovišť, včetně rezervy na
obnovu víceúčelového hřiště, jehož povrch
je už hodně opotřebovaný.
Novou výdajovou položkou je od poloviny
loňského roku navýšení platby za autobusy
MHD. Na přání občanů jsme přidali několik
nových spojů, celkem budeme letos platit
cca 1,2 milionu korun.
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.
Plány na investice v roce 2017 si můžete
přečíst dále ve zpravodaji.
Významné výdajové položky v rozpočtu
pro rok 2017 jsou například:
Provoz ČOV a kanalizace
1,35 mil. Kč
Sběr a svoz komun. odpadů 1,45 mil. Kč
Platba za autobusy MHD
1,20 mil. Kč
Sportovní zařízení
1,66 mil. Kč
Veřejné osvětlení
0,38 mil. Kč
Platba za žáky ZŠ
0,32 mil. Kč
Příspěvek pro MŠ
0,45 mil. Kč
Dotace pro nezisk. organizace 0,5 mil. Kč
Podrobný položkový rozpočet je k dispozici na webu a úřední desce obce.
Ing. Jiří Horák, starosta

Do Vašeho diáře aneb seznam akcí v 1. polovině roku 2017
• Vepřové hody na Hubertu

• Vzpomínková akce na památku

• Zápis dětí do mateřské školy

Sobota 4.3. a neděle 5.3., od 11 hodin.
Ovar, jitrnice, guláš, prdelačka atd. přímo
v restauraci i ke koupi domů.

seskoku paravýsadku BARIUM
Pondělí 3.4. od 16 hod - pietní akt na
hřbitově. Připomeneme si události z dubna 1944, kdy skupina parašutistů
BARIUM seskočila v katastru naší obce.

Zápis do MŠ se uskuteční 4.5. a 5.5. od
10 do 15 hodin. Podrobnosti v MŠ.

• Diskotéka na Hubertu
Sobota 4.3. od 20 hodin. 80. a 90. léta,
písničky na přání. Vstup zdarma.

• Vítání občánků
Sobota 4.3. od 14 hodin a od 15 hodin v
zasedací místnosti obecního úřadu. Starostou obce bude slavnostně přivítáno 17
dětí narozených v roce 2016 a v lednu
2017, 10 chlapců a 7 dívek.
• Sběr železného šrotu (organ. hasiči)
Sobota 11.3. od 8 hodin do 10 hodin. Šrot
připravte, prosím, před dům, hasiči si ho
budou odvážet.
• Dětský karneval (organiz. fotbalisti)
Sobota 11.3. od 14 hodin ve sportovní
hale. Akci organizují fotbalisti FK Vysoká
nad Labem, program bude upřesněn.
• Humanitární sbírka ošacení
Pátek 17.3. od 15 do 17 hodin a sobota
18.3. od 9 do 11 hodin, obecní úřad

•

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sobota 18.3. od 10 do 11 hodin na asfaltovém obratišti Západní svah, od 11 do
12 hodin před hostincem U Salavců a od
12 do 13 hodin před poštou. Sbírá se
téměř vše kromě komunálního odpadu a
stavební suti. Podrobnosti na plakátech a
na webu.

•

Jarní pingpongový turnaj
Sobota 8.4. od 13 hodin (děti) a od 14
hodin (dospělí), víceúčelová sportovní
hala. Turnaj je určen zejména pro rekreační hráče, hrát může úplně každý. Účast
bezplatná, ceny věnuje obec a sponzoři.

• Velikonoční tvoření
Neděle 9.4. od 14 hodin v klubovně u
fotbalového hřiště. Budete si moci vyzkoušet nejen různé techniky zdobení
vajíček, ale i pletení pomlázek a jiných
velikonočních ozdob.

• Zahájení sezóny na rozhledně Milíř
Sobota 15.4. od 13 hodin. Občerstvení
zajištěno. Vstup na rozhlednu zdarma!

• Zájezd Kudowa -Zdrój
Sobota 22.4. Kulturní výbor pořádá zájezd do známého polského lázeňského
města, proslulého svými trhy. Odjezd v
8:30 hodin, návrat v cca 15 hodin. Informace a přihlášky u M. Marečkové, tel.:
720991415.
• Pálení čarodějnic
Neděle 30.4. od 17 hodin ve sportovním
areálu. Občerstvení zajištěno, pro děti
bude připraven program. Velká hranice
se zapálí v 19 hodin.

• Pietní akce u pomníku nad obcí
Neděle 7.5. od 17 hodin u pomníku. Připomínka čtyř občanů obce, kteří byli
spolu se šesti Rusy dne 7. května 1945
zastřeleni německými vojáky.
• Setkání rodáků a důchodců
Sobota 20.5. od 14 hodin, víceúčelová
sportovní hala. Tradiční setkání vysockých rodáků, místních i těch, kteří v obci
již nežijí, ale rádi se přijedou potkat se
svými vrstevníky do rodné obce. Program
bude upřesněn.
• Divadelní představení Naši Furianti
Sobota 27.5. od 19 hodin, víceúčelová
sportovní hala. Divadelní soubor VICENA
z Ústí nad Orlicí nastudoval tuto inscenaci na motivy hry Ladislava Stroupežnického pod názvem Naši Naši furianti v úpravě Alexandra Gregara a režii Lenky Janyšové. Vstupné 80 korun, předprodej na
obecním úřadě.
• Dětský den
Neděle 4.6. od 14 hodin ve sportovním
areálu. Program bude upřesněn.

• Vysocká pouť
Sobota 24.6. od 13 hodin u ve sportovním
areálu. Program bude upřesněn.
Program akcí bude průběžně doplňován
a upřesňován na plakátech i na webových stranách obce.
Jiří Horák

Nejdůležitější investice v roce 2017
Většina letošních investic bude souviset s
komunikacemi. Některé opravy či úpravy
máme v plánu delší dobu, některé přinesla aktuální situace, zejména dlouhá zima,
která poškodila povrch většiny silnic.
Kombinace opakovaného natečení vody
do prasklin a následného zamrznutí (jak
víme ze školy, led má větší objem než
voda, tedy spolehlivě roztrhá a rozšíří
každou prasklinuG), spolu s opakovaným
solením, to vše je pro asfaltové silnice
velmi zatěžující.
Letos plánujeme provést následující:
1. Oprava silnice, chodníku a parkoviště před obecním úřadem, spolu přejezdným prahem a s osvětleným přechodem pro chodce.
2. Oprava silnice a chodníku u točny
autobusu, spolu s osvětleným přechodem pro chodce.
Obě uvedené akce mají za úkol zklidnit
dopravu v lokalitě a zvýšit bezpečnost
chodců, zejména dětí a starších či hůře
pohyblivých občanů. Máme pravomocné
stavební povolení, celkový náklad na obě
stavby je cca 1,6 milionu korun bez DPH,

termín provedení plánujeme na červenec
a srpen 2017.
3. Oprava poškozených míst asfaltového povrchu na místní hlavní komunikaci „od křižovatky až k Podlesí“.
Jak uvedeno výše, letošní zima nám poškodila silnici na více místech. Zatím
jsme je opravili provizorně tak, aby
nebyla nebezpečná pro projíždějící automobily, Jakmile dovolí počasí, nejvíce
poškozená místa budou opravena odbornou firmou. Minimálně na dvou místech je
třeba větší zásah, spojený s úpravou
odvodnění tělesa komunikace.
Kompletní opravu či výměnu povrchu na
této silnici zatím provádět nebudeme,
protože máme v plánu do ní uložit další
trubky pro posílení dešťové kanalizace.
Tím samozřejmě dojde k masivnímu zásahu do současného asfaltového povrchu
silnice, pod nímž jsou zřejmě i původní
žulové kostky. Finální povrch bude proveden spolu s celkovou opravou silnice.
Bohužel stále nemáme stavební povolení, protože v trase kanalizace je několik
soukromých vlastníků pozemků a jednání
s nimi jsou komplikovaná.
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4. Položení nového asfaltového povrchu na cestu u fotbalového hřiště a
ČOV.
Od brány ke hřišti, směrem ke klubovně a
okolo čistírny odpadních vod vede cesta
pokrytá asfaltovým recyklátem. Povrch je
poškozený a v létě prašný. Máme v plánu
horní vrstvu recyklátu odstranit a místo
něj položit hladký asfalt. Tím budeme mít
celý sportovní areál hotový, možná s
jednou výjimkou, a tou je další akce:
5. Výměna sportovního povrchu na
víceúčelovém hřišti.
Tento povrch je 9 let starý, hojně používaný a evidentně na konci své životnosti.
Takže uvidíme, v jakém stavu přečkal
zimu a podle toho naplánujeme jeho
výměnu.
Kromě výše uvedených větších investic
budou probíhat různé menší plánované
akce (například v únoru 2017 proběhla
stavba nové haly pro hasičskou techniku), nahodilé i nutné opravy komunikací a
kanalizace, lesních cest, výměna svítidel osvětlení, rozhlasu a další
akce, které s sebou přináší chod obce.
Jiří Horák

Zprávy z výjezdové jednotky hasičů
V lednu 2017 se
všichni členi výjezdové jednotky obce
účastnili základního
hasičského výcviku
ve školícím středisku
v Bílých Poličanech
nedaleko
Dvora
Králové. I přes poměrně nepříznivé klimatické podmínky se všem deseti členům
podařilo úspěšně složit závěrečnou zkoušku potřebnou pro plnění úkolů v oblasti
požární ochrany obce a ochrany civilního
obyvatelstva.
V úterý 14. února v dopoledních hodinách
proběhla montáž haly, která bude sloužit
hasičům jako zázemí a kryté stání pro veškeré požární vybavení.
Ve dnech 14. -17. února probíhalo ve školícím středisku v Bílých Poličanech čtyřdenní školení velitelů požárních družstev,
které bylo zakončeno písemnou zkouškou.
Za JSDH Vysoká nad Labem byli vysláni tři
velitelé družstev David Krám, Tadeáš

Salavec a Lukáš Rudolf, kteří získali velitelské oprávnění. Toto oprávnění je platné na
dobu 5 let.
V sobotu 18. února hasiči přestěhovali
veškerou techniku a vybavení do nové haly
a v současné chvíli je tedy připraveno k
okamžitému použití při výjezdu nebo pro
případnou pomoc občanům obce. Do vybavení jednotky obce patří
kompletní zásahové obleky,
dopravní automobil Avia 31
DA-12, polní kuchyň, vojenský
stan, přípojný teleskopický
žebřík, gumový člun Heron,
čerpadla (kalová, plovoucí),
požární stříkačka PS-12, Ryan
600, Wap, atd.

zřízení je výjezdová jednotka obce plně
materiálně vybavená a odborně proškolená,
zařazená
do
integrovaného
záchranného systému IZS v kategorii
JPO V. a čeká se pouze na spuštění
radiostanice HYTERA.
Radek Košťál, velitel JSDH Vysoká nad
Labem www.sdhvysokanadlabem.cz

Na střeše obecního úřadu je
rotační siréna, která bude svolávat členy výjezdové jednotky
obce v případě výjezdu v době
od 6:00 do 22:00hod.
Po necelém roce od svého

Špatné parkování v obci, možnosti řešení
podél ní, případně na chodníku.
Tedy
na
veřejném
prostranství, které je ve vlastnictví obce. Zde komplikují
údržbu, sekání trávy a podobně. Pozor - je rozdíl, když
automobil stojí na sjezdu, tedy
před bránou k pozemku a
nezasahuje
do
chodníku.
Sjezd patří k nemovitosti a je
tedy na zvážení vlastníka, zda
tuto část obecního pozemku (většinou v
šířce vrat) využije k průjezdu nebo k parkování. Další možností je vyhradit si (na základě žádosti podané na obecní úřad)
Ve staré zástavbě je problém trochu
parkovací místo přiléhající ke sjezdu na
jiný. Nesprávně parkující automobily neblopozemek. Toto místo musí být zpevněné a
kují silnici, ale stojí na travnatých plochách
musí splnit další podmínky, podrobnosti
rádi vysvětlíme na
Rozšíření otevírací doby obecní knihovny
obecním úřadě.
Obecní knihovna je umístěna v jedné budově společně s poštou a Tedy „na návsi“ lze
restaurací EDIK. Prostory, které má knihovna k dispozici, jsou parkovat jen na
značně stísněné a určitě by si zasloužila nové vybavení i rozšíření sjezdu nebo na vy- to je jeden z mnoha úkolů do budoucna.
hrazených
Knihovnicí je paní Michaela Strnadová, která ve funkci vystřídala místech, nikoli na
svého otce, Josefa Strnada. Ten tuto funkci vykonával již od roku trávě. Jedinou výjimkou je občasné par1953.
kování návštěvníků
Obecní knihovna má otevřeno vždy ve středu (nově!) a v pátek
rozhledny,
toto
v době od 16 hodin do 17:30 hodin (v létě 17- 18:30 hodin.
Špatné
parkování
automobilů
je
evergreenem, nejen v naší obci. Problém
krátce shrnu a nastíním jeho řešení.
V nových lokalitách (Jižní svah, Západní svah, Vysostav) je obytná zóna. V ní se
smí parkovat jen na vyznačených místech.
To je často porušováno, se všemi nepříznivými dopady - nesprávně parkující auta
zvyšují nebezpečí v lokalitě a komplikují
průjezd popelářů, úklidové techniky apod.
Připomínám, že tyto silnice jsou stále ve
vlastnictví developerské společnosti. Obec
zde nevlastní žádné pozemky, které by
mohla nabídnout k parkování.
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provizorní parkoviště je jasně označeno.
Řešení je následující. Nesprávné parkování v obytné zóně bude řešit Policie ČR,
která bude několikrát do týdne projíždět
obec a parkování kontrolovat a případně i
pokutovat. Toto je již domluveno.
Parkování
na travnatých plochách
bude řešit obecní úřad ve své kompetenci. Bude upravena vyhláška o poplatku
za užívání veřejného prostranství, takže
nesprávně parkující automobily budou
zdokumentovány a za parkování na trávě
se bude platit. Tyto poplatky budeme
vybírat sami a jsou příjmem obce.
Je nám líto, že kvůli několika málo neukázněným řidičům musíme takto zpřísnit
režim. Ale „po dobrém“ to zkoušíme již
dlouho, marně.
Jiří Horák

Informace z fotbalového oddílu FK Vysoká nad Labem—mládež
FK Vysoká mládež začíná mít
velkou základnu malých fotbalistů a fotbalistek. Za 6 let našeho společného snažení se
nám podařilo založit 4 mládežnické týmy
s celkem 60 hráči, 10 členy realizačního
týmu, včetně administrátora webových
stránek Romana Dostálka.
V letošním roce 2017 sehráli naši nejmenší členové (ročník 2010-2011) první
turnaj na Slavii Hradec Králové. Sportovní výsledek nebyl vůbec důležitý, dva
zápasy se vyhrály, dva prohrály a dali
jsme 8 gólů. Minipřípravka skončila na 5.
místě z 8 týmů, kdy je třeba říci, že první
dva týmy FC HK byly děti v průměru o
rok starší než náš tým.
Pochvala patří všem dětem za předvedenou hru, gratulace klukům a holkám,
kterým se podařilo vstřelit svůj první gól.
Ocenění našeho brankáře, který zvláště
v prvním utkání předvedl několik pěkných zákroků a zvláštní poděkování

Zleva: Verča, Valča, Honzík, Tomáš, Vojta, Tadeáš, Honzík, Honzík, trenéři Roman a Láďa.

Valče, která (jako holčička jen o rok starší měla povoleno s námi hrát) svým příkladem výrazně pomohla zapojit naše
nejmenší do hry.
Hrát fotbal má řadu výhod, jednou z nich
je i členství ve Fotbalové asociaci České

republiky (FAČR), která každoročně
obléká nejmenší členy do národních
fotbalových dresů, kraťasů a vybavuje je
dalšími věcmi (batohy, míče) - viz fotografie vlevo.
Kamil Šic

FK Vysoká děti ročník 2009

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „A“ – muži
KOLO DATUM

KDO S KÝM

ČAS

16.

12.3. Ne

Sokol Provodov - FK Vysoká nad Labem

14:30

17.

18.3. So

FK Vysoká nad L. - FC Kostelec nad Orlicí „A“

15:00

18.

26.3. Ne

TJ Jiskra Hořice „A“ - FK Vysoká nad Labem

15:00

19.

1.4. So

FK Vysoká nad L.- TJ Červený Kostelec „A“

20.

8.4. So

21.

Rozpis zápasů FK Vysoká nad Labem „B“ – muži
KOLO DATUM KDO S KÝM

ČAS

16.

25.3. So FK Vysoká nad Labem - Spartak Kosičky „A“ 15:00

17.

1.4. So

16:00

18.

9.4. Ne

MFK Nové Město n/M - FK Vysoká nad Labem

16:30

19.

15.4. So

FK Vysoká nad Labem - FC Slavia HK „A“

17:00

22.

23.4. Ne

RMSK Cidlina „A“ - FK Vysoká nad Labem

17:00

23.

29.4. So

FK Vysoká nad L. - Spartak Rychnov n/K „A“

17:00

24.

6.5. So

SK Jičín „A“ - FK Vysoká nad Labem

25.

13.5. So

26.
27.
28.

Slavoj Syrovátka - FK Vysoká nad Labem

FK Vysoká nad Labem - Sokol Červeněves
„A“
SK Bystřian Kunčice „B“ - FK Vysoká nad
16.4. Ne
Labem

16:00
16:30
17:00

20.

22.4. So FK Vysoká nad Labem - TJ Sokol Cerekvice

17:00

21.

29.4. So Sokol Myštěves „A“ - FK Vysoká nad Labem

17:00

14:30

22.

7.5. Ne

17:00

FK Vysoká nad L. - TJ Slovan Broumov „A“

17:00

23.

13.5. So TJ Sokol Třebeš „B“ - FK Vysoká nad Labem 17:00

21.5. Ne

TJ Lázně Bělohrad „A“ - FK Vysoká nad L.

17:00

24.

20.5. So FK Vysoká nad Labem - FC Slavia HK „B“

17:00

27.5. So

FK Vysoká nad Labem - SK Libčany „A“

17:00
25.

27.5. So TJ Sokol Dohalice - FK Vysoká nad Labem

17:00

3.6. So

FK Chlumec n/C „A“ - FK Vysoká nad Labem

17:00

29.

11.6. Ne

FK Jaroměř „A“ - FK Vysoká nad Labem

17:00

26.

4.6. Ne

17:00

30.

17.6. So

FK Vysoká nad Labem - SK Dobruška „A“

17:00

15.

10.6. So TJ Slavoj Skřivany - FK Vysoká nad Labem
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FK Vysoká nad Labem - TJ Sokol Stěžery

FK Vysoká nad Labem - AFK Probluz „A“

17:00

Basketbalisté Vysoké porazili lídra tabulky, ale boj o záchranu bude ještě těžký!
Závěr základní části třetí
nejvyšší soutěže České
basketbalové federace,
2. ligy mužů, nezastihl
naše basketbalisty v

Petr Ruprecht při útočné akci

optimálním rozpoložení. Ve víkendovém
dvoukole na domácí palubovce, hraného 4.
a 5. února, nestačili na celky ze středu
tabulky Basket Poděbrady a Sokol Kutná
Hora. Následná výhra 18.2. nad lídrem
tabulky AŠ Mladá Boleslav 63:45 byla určitě vzpruhou, museli bychom ji ale potvrdit i
výhrou proti Brandýsu nad Labem v neděli
19.2. Soupeř byl však nad naše možnosti, i
když figuruje v tabulce o příčku výš na 9.
místě, prohra 78:87 nás pasuje do oblasti
sestupu a už jen teoretická možnost nás
může zachránit v této soutěži. Padají přímo
tři týmy do krajského přeboru. Není těžké
najít příčiny neúspěchu. Na začátku soutěže měl trenér vysockých basketbalistů,
Mgr. Jan Faltýnek, k dispozici 13 hráčů a
pro utkání tak musel vybírat dvanáctku,
která nastoupí. V současné době díky pracovním cestám (Jan Hodač, Jan Holubec),
zraněním (Roman Vejražka – zlomená
žebra z havárie autobusu MHD) a dalších,
byť krátkodobých onemocnění, zbylo pouze torzo týmu. Škoda výsledků právě o
zmíněném prvním únorovém víkendu. Dvě
výhry, které byly v silách našich borců, by
posunuly celek do poklidných vod středu
tabulky. Do konce základní části zbývá

sehrát poslední dvě kola, náš tým zajíždí
do Přelouče a Chrudimi. Basketbalisté
Vysoké nad Labem se nevzdávají a každopádně chtějí poslední dvě kola vyhrát.
Pavel Pour
Vzdušný souboj s boleslavskými hráči

Naši nejmladší basketbalisté přehráli družstvo hradeckých Sokolů
12.2.2017
Královští Sokoli : Vysoká n/L
(15:7, 27:19, 39:33)
Královští Sokoli : Vysoká n/L
(10:24, 28:35, 49:44)

42 : 49
54 : 56

Naše basketbalové naděje proti Pardubicím

Sedm statečných zajistilo svým bojovným
výkonem obě výhry na hřišti soupeře. Tímto si tým U11tek připisuje druhý skalp, po
Trutnovu také tým hradeckých Sokolů.
Pochvala patří všem hráčům za velkou
bojovnost, za zmínku stojí první zápas a
jeho závěrečná část, kdy soupeři dovolili

skórovat pouze jednou ze hry a jednou z
trestného hodu. Poslední čtvrtku vyhráli
3:16 a strhli tak nepříznivý vývoj utkání na
svoji stranu. V druhém utkání už vedli od
začátku a zápas dovedli s menším dramatem v závěru k druhému vítězství!!
Pavel Pour

Tabulka 2.ligy po 20 kole, skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol BK Chrudim
TJ AŠ Mladá Boleslav
BK Lions Jindřichův Hradec B
Sokol Kutná Hora
BK Přelouč
BK Wolves Rado$n
Sokol Vyšehrad
Basket Poděbrady
BK Brandýs nad Labem
BK Vysoká nad Labem
Sokol Písek Sršni B
BK Loko Trutnov

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
14
14
11
11
10
10
10
10
8
4
3

5
6
6
9
9
10
10
10
10
12
16
17

1447:1292
1622:1344
1612:1470
1612:1599
1505:1497
1522:1408
1359:1415
1395:1463
1348:1285
1400:1414
1490:1696
1229:1658

35
34
34
31
31
30
30
30
30
28
24
23

Poslední termín pro uhrazení místních poplatků je 31. březen 2017
Upozorňujeme, že termín pro zaplacení
úhrady za odvoz komunálního odpadu a
poplatku ze psů je 31. března 2017!
Cena je 380,- Kč na osobu, děti do 15
let a senioři nad 70 let polovic, poplatek
za psa je 50,- Kč (75,- za druhého a
dalšího psa).
Platit můžete osobně na obecním úřadě,
v hotovosti nebo platební kartou.
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.
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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 nálepka - „známka“, kterou je
nutno viditelně nalepit na popelnici. Tu
si, prosím, vyzvedněte osobně na obecním úřadě, do konce března 2017.
Popelnice, na kterých nabude nalepena
„známka“ pro rok 2017, nebudou v dubnovém svozu vyvezeny!
Jiří Horák

Z historie obce - průvod „Husova oslava“
Husova oslava byl zajímavý, již dávno
zaniklý zvyk pořádat na výročí upáleni
Mistra Jana Husa, průvod na kopec Milíř.
V obecní kronice z roku 1947 je uvedeno:
Husova oslava 5.7. pořádána byla místní
osvětovou radou a sborem dobrovolných
hasičů. Pěkný průvod s lampiony, za zvuků hudby, prošel vsí až na Milíř. Zde po
zahájení Lad. Urbanem přednesl pěkný
projev Frant. Koblížek, rol. 64. Zapálením
hranice a zapěním husitského chorálu
slavnost ukončena a účastníci se za krásného večera, s hudbou vraceli domů.
Níže uvedená fotografie je zřejmě z tohoto průvodu, nelze však určit, z kterého
roku. Průvod zřejmě vycházel od hospody u Seidlů (dnes U Salavců), kde byl i
vyfotografován. Díky výborné paměti paní
Marie Baladové se podařilo určit některé
lidi na fotografii. První tři jsou hasiči. Muže vlevo se nepodařilo určit, prostřední je
pan Jakoubek a vpravo pan Hořák. Pak
jdou sokolové: vlevo je Miloslav Skvrna,
uprostřed Josef Mareček a vpravo Josef
Hanousek. Připomenu, že díky rodině Ha-

nousků se původní sokolská vlajka zachovala dodnes a je uložená na obecním úřa-

Z historie obce - obecní dům a obecní strážník
Zdrojem historických informací o naší obci
nejsou jen kroniky, ale také zápisy z jednání obecní rady a zastupitelstva. V Jednacím protokolu z roku 1886 je uvedeno:
Starosta oznamuje, že kůlna pro stříkačku
a byt pro strážníka se nechají postavit, a
zároveň navrhuje, aby se cihly nechaly
udělat na obci a pařezy, které v obecním
lese se nacházely, se k vypálení cihel upotřebily. A se stavbou aby se posečkalo, až
tyto cihly zhotovené budou, aby stavba se
započala, když by zvláště peněžité proObecní dům, 60. léta 20. století

středky postačovaly. Stavba uloží se na
rok 1887, návrh ten přijmutý jednohlasně.
Zřejmě od státu obec moc peněz nedostávala a vše si musela financovat vlastními
silami. Na druhou stranu je prokázáno, že
na nákup nové hasičské stříkačky tehdy
dostala obec státní subvenci.
V obecní kronice je pak k tématu uvedeno:
Za příčinou umístění stříkaček a jiného
hasičského nářadí a též ubytování obecního strážníka a ponocného a též i obecní
věznice, vystavěla obec dům k dotyčným
účelům sloužícím., kterýž dne 24. července
1887 byl k tomuto odevzdán. Stojí na východ od školy, na místě, kde dříve malá
kaplička se sochou sv. Jana stála a též
nedaleko od pohřebiště z doby války třicetileté., jak pověst zdejší vypráví, a což důkaz
jest, že při kopání nalezeny byly kosti lidské a části zbraní.
Uvedený obecní dům stále stojí, dnes je
tam pošta a pivnice EDIK.
Jiří Horák

Z historie obce - splav a most
Na historických pohlednicích ze 30. let 20. století vidíme tehdejší tvář jezu i původního mostu z roku 1883.
Jez byl dřevěný, s propustmi pro vory. Rekonstruován
do dnešní podoby byl v roce 1954.
Jiří Horák
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dě. Foto poskytl pan František Dejnožka.
Jiří Horák
Obecní strážník pan Švajdler, 30. léta 20. stol.

Ohlédnutí - letošní tříkrálová sbírka byla nejúspěšnější v historii
Letošní tříkrálová sbírka ve Vysoké (v pořadí již devátá v naší obci) proběhla v sobotu
7. ledna 2017 a byla v některých ohledech
rekordní. Za prvé, osm trojic králů a osm
pokladniček, to dosud nebylo nikdy. Za
druhé, počasí: v 8 hodin ráno bylo mínus
17 stupňů Celsia! Venku to vypadalo malebně, ale naše krále čekalo několik hodin
chůze, zpívání a koledování, většinou bez
možnosti se ohřát. Sice jsme měli na obec-

ním úřadě vytopenou zasedací místnost a
várnice horkého čaje, ale králové toto využili většinou až po skončení koledování. A
za třetí: vybraná částka letos byla 31.496
korun, což je nejvíce v historii "vysocké
tříkrálové sbírky"!
Králové s doprovodem se sešli v zasedací
místnosti obecního úřadu, na cestu jim
požehnal pan farář, P. Tomáš Enderle, na
kytaru jim k tomu zahráli Tomáš Košťál s
Michalem Horákem, 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 2017.
Opravdu velký dík patří všem promrzlým
koledníkům, jejich rodičům a průvodcům. Navzdory mrazu jste dokázali vyzpívat a vykoledovat rekordní částku!
Dále si dovoluji jménem Charity ČR i jménem svým srdečně poděkovat všem dárcům a zároveň
je ujistit o tom,
že
vybrané
peníze budou
skutečně využity na deklarovaný účel konkrétně na
nemocné, na
lidi se zdravotním
postižením, seniory,
matky s dětmi
v tísni, na domácí hospicovou péči, na
Středisko rané
péče Sluníčko
a další potřebné projekty.

Trocha statistiky na závěr:
Tříkrálové sbírky 2017 se ve Vysoké nad
Labem zúčastnilo 8 trojic koledníků ve věku
od 4 do 13 let, z toho 19 dívek a 5 chlapců.
V 8 hodin ráno bylo -17 stupňů, ve 12 hodin "jenom" - 12 stupňů Celsia.
Koledníci vyšli v 9 hodin, první promrzlá
skupinka se vrátila v 11:05, poslední to
vydrželi až do 12:15 hodin, protože údajně
na nikoho nechtěli zapomenout.
Celková vybraná částka činila 31.496,- Kč,
což je průměrně 3.937,-Kč na jednu skupinku. Pro porovnání: vloni se vybralo
29.812,- Kč, předloni 30.877,- Kč.
Ještě jednou díky všem!
Jiří Horák

Ohlédnutí - obecní bál proběhl již podruhé ve sportovní hale
Tradiční obecní bál proběhl
v sobotu 14. ledna 2017,
letos opět v nové víceúčelové sportovní a kulturní
hale. Podobně jako vloni
byl na palubovce připraven
taneční parket o rozměrech
10 x 18 metrů, zbývající
plocha byla pokryta kobercem, na kterém stály stoly
a židle. Na balkóně bylo
občerstvení a další stoly s
místy k sezení, hojně navštěvovaný byl speciální
bar "Liščí doupě" v přízemí.
Oproti loňsku jsme přidali
několik stolů, i tak byla
téměř všechny místa obsazená, tedy počet návštěvníků byl ještě o
něco vyšší než loňských 260. Velmi pěkně
nám hrála osvědčená kapela Pohoda pana
Páslera, předtančení provedl mladý taneční pár - Klára Brtková a Tadeáš Kaván, své

minut, i s opakovaným losováním
nevyzvednutých výher. Hlavní cenu sele - vyhrál pan Josef Novotný z
Vysoké nad Labem.

stepařské umění nám předvedla dvojice
mladých dam ze souboru Fidgety feet.
Půlnoční tombola proběhla v rekordním
čase, všech 150 cen bylo rozdáno za 35

Strana 7

Velký dík patří všem organizátorům,
zejména správci haly, manažerce
areálu a zaměstnancům obce, kteří
fyzicky realizovali proměnu tělocvičny
na taneční sál (instalace parketu,
koberců, pódia, nanošení všech stolů, židlí, atd. - a nazítří vše zase v co
nejkratším čase uklidit...). Dále děkuji
všem dalším přátelům a organizátorům, kteří pomáhali s organizací tomboly, výzdobou, vymýšlením koncepce atd., a to vše ve svém volném
čase a bez nároku na honorář. A v
neposlední řadě je třeba poděkovat
rodině Vyleťalových za bezchybné zvládnutí tak náročného úkolu, jakým je zajištění
občerstvení v průběhu celého plesu.
Věřím, že ples se návštěvníkům líbil a že si
ho všichni užili.
Jiří Horák

Různé
V minulém zpravodaji jsme uveřejnili článek Mgr. Roberta Čapka, o možnosti založit ve Vysoké soukromou základní školu. Následovala anketa občanů, z níž
vyplynulo (dostali jsme pouze 4 vyplněné
anketní lístky) že o nabízenou školu není
zájem. Což znamená, že rodiče jsou spokojeni se současnou nabídkou základních
škol v okolí a soukromá škola tedy u nás
ve Vysoké nevznikne.
Obecní penzion a restaurace Hubert
otevírá v pátek 3. března 2017. Do výběrového řízení na nájem Huberta se přihlásili tři zájemci, nejlepší nabídku předložil pan
Jan Volráb z Vysoké nad Labem, který se
od 1.3.2017 stává novým nájemcem
(pachtýřem). Vzhledem k tomu, že je
vyučeným kuchařem, předpokládáme, že
se můžeme těšit na výbornou kuchyni. O
tom se ostatně můžeme přesvědčit hned o
následujícím víkendu, tedy 4. a 5. března,
kdy pořádá na Hubertu vepřové hody.
Občerstvení v klubovně u fotbalového
hřiště bude otevřeno se zahájením fotbalové sezóny, tedy v týdnu před 18. březnem. Nájemcem (pachtýřem) je stále pan
Ing. Miroslav Kozák z Hradce Králové.
Klubovna bude i nadále nekuřácká.

ní. Podle našich informací by měl být otevřen v březnu 2017.
Rozhledna Milíř oficiálně zahajuje sezónu v sobotu 15. dubna, tedy tradičně na
Velikonoce. Pokud bude dobré počasí,
otevřeme i dříve. Obsluha rozhledny i
občerstvení je beze změny - jsou to
manželé Miroslava a Milan Danihelkovi.
Do kontejnerů na bioodpad odkládejte,
prosím, trávu i větve, nebudeme to
rozlišovat jako v minulých letech.
Obec koupila od soukromého vlastníka
pozemek cca 1000 m2 v centru obce,
naproti poště. Využili jsme tak možná
poslední příležitost k rozšíření veřejného
prostranství „na návsi“ Konkrétní využití
pro tento pozemek zatím nemáme, jedná
se o investici do budoucna. Časem tu
může stát třeba multifukční dům s obecním
úřadem, knihovnou, ordinací lékaře atd.
Pozemek bude na jaře urovnán, zatravněn
a otevřen pro veřejnost jako součást
veřejného prostranství.

Budování cyklostezky „mechu a perníku“, tedy mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, jde pomaleji, než bychom si
přáli. Příčin je více, jsou většinou administrativního charakteru. Téma liniová stavba
v České republice a požadavky úřadů, to
by bylo na samostatný článek. Nás jistě
nejvíce zajímá první etapa, tedy cca 7 km
dlouhá trasa mezi Hradcem Králové a
Vysokou nad Labem. Situace je tedy následující: máme (my - tím myslím Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská, který
je investorem stavby) pravomocné územní
rozhodnutí (v pořadí druhé, první z roku
2015 bylo zrušeno) a máme zažádáno o
stavební povolení. Probíhají úpravy
zadávací dokumentace, letos plánujeme
vyhlásit tendr na dodavatele stavby.
Zároveň musíme vysoutěžit administrátora
dotačního procesu a podat žádost o dotaci
z ITI (Integrated Territorial Investment).
Výzva bude otevřena v květnu 2017. Vlastní stavba 3 m široké asfaltové cyklostezky podél Labe by konečně mohla
začít na podzim 2017.
Jiří Horák

Hostinec u Salavců je soukromý, tedy
obec nijak neovlivní jeho provoz či uzavře-

Ubytovna u Bowlingu Hawaii ve
Vysoké nad Labem přijme
uklízečku na zkrácený úvazek.
Více info na tel.: 603 181 249
Penzion a restaurace Hubert ve
Vysoké nad Labem
příjme číšníka / servírku do pracovního poměru
Nástup od 1. března 2017
Více info na tel.: 776 702 999

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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